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ELBERFELDIN

KOYHAINHOITOJARJESTELMA.
Kirjoittanut

Onni Hannula.'
Se koyhainhoitojarjestelma, joka tunnetaan Elberfeld-systeemin nimella, on vuodelta 1852. Suurin kunnia tasta vaivaishoitoreformista tulee Daniel van der Heydtille (eli vv. 1802—74)
seka ylipormestari Lischkelle. Systeemi oli sita toimeenpantacssa
monivuotisten kaytannollisten kokeilujen tulos, joten siita oli mahdollisimman suuressa maarassa voitu poistaa aikaisempain jarjestelmain onnistumattomuuden syyt.
Elberfeldin kdyhainhoitolaitoksen etunenaan asetettiin kdyhainhoitohallitus, johon kuului, paitsi esimiesta, jona oli ylipormestari tai, taman ollessa estettyna, hanen maaraamansa varaesimies, 4 kaupungin valtuusmiesta ja yhta monta aanivaltaista kaupungin asukasta, jotka valitsi kaupungin. valtuusmieskokous.
Koyhainhoitohallitusta avusti: a) avonaisessa eli kotihoidossa,
s. o. sellaisten koyhain hoidossa, joita ei oltu otettu erityisiin
kaupungin koyhainhoitotaloihin, 26 piiriesimiesta ja 364 hoitajaa;
naitten lukua voi valtuusmieskokous tarpeen mukaan lisata b)
erityisten kaupungin kdyhainhoitolaitosten hallinnossa jokaista
semmoista varten erikseen asetettu hallitusdeputatsiooni. Jokainen kaupungin aanivaltainen asukas oli velvoUinen mydntymaan,
jos hanet oli valittu johonkin palkattomaan kunniavirkaan kaupungin koyhainhoitolaitoksessa. Piiriesipaiehet ja koyhainhoitajat
^) V. 1907 oli piirien luku 4 1 ja hoitokorttelien lukumaara

\
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valittiin kolmeksi vuodeksi ja voitiin heidat. taman ajan kuluttua
uudelleen valitar Jokaiselle hoitajalle tuli oma tarkoin maaratty
kaupunginkorttelinsa, kullekin piiriesimiehelle taas 14 korttelia
kasittava piiri ^).
Mika Elberfeldin systeemille on ominaista ja oleellista, sen
voimme. katsoa sisaltyyan.noihin; kolmeeii sen paaperiaatteeseen:
individuaUseeraukseen, koyhainhoitajain osallisiksi tekemiseen
avustuserien mydntamisessa seka desentraliseeraukseen.
Mita ensinna mainittuun kohtaan eli individuaUseeraukseen
tulee, ei se semmoisenaan ole mikaan suorasiaan uusi periaate,
silla jo vanhojen kristillisten seurakuntain ynna' myos liskonpuhdistusajan koyhainhoitolaitoksissa vaadittiin tarkkaa eri hoitotapausten kasittelya Oman luontonsa mukaan. Se mika Elberfeldsysteemissa on uutta, on monet asiain kaytarinollista puolta koskevat, sen toimeeripanoa helpoittavat jarjestelyt ja laitokset.
Individualiseerausta silmallapitaen on kaupunki jaeftu piireihin j a hoitokortteleihin ja sita paitsi maarataan nimenomaan,
ettei kenenkaan koyhainhoitajain hoitokorttelissa saa olla useampaa kuin 4 apuatarvitsevaa benkiloa, yksityisia tai perheenpaamiehia;'silla jos olisi useampia koyhia yhden hoitajan huolehdittavana, ei tama ennkttaisi heihin kaikkiin niin laheisesti tutustua
kuin tarpeen on. Asianhaarain mukaan voidaan apuanauttivia
siirtaa korttelista toiseen, niin etta sopiva tasapaino saadaan syntymaan ^). _ Todenteolla ei' tama hoitokorttelia kohti tuleva tarvitseyaisten luku juuri'koskaan ole Elberfeldissa ollut edes niinkaan korkea; esirn y. 1855 oU se keskimaarin 3,5, v. 1885 2,14,
v. 1907' 1,66
Koyhainhoitajat ovat velvolliset kaymaan korttelinsa koy:
^) Armenordnung f, die Stadt E.
2—8..
') Instruction f. die Bezirks-Vorsteher u. Armenpfleger, § 13.'
') Jaliresberich.t..dj, Elb.-A, .siv. •7... . •
• ,
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hain Inona ahlcerasti,'vahintain joka.neljastoista'paiva. .Heidan
on- otettava mahdollisimman. tarkka selya] kussakin perheessa vallitsevista oloista, varallisuussuhteista, tuloista y. m. sen.kaltaisista
seikoista, kehoitettava huolellisuuteen ja saastavaisyyteen, hyvaan
lasten kasvatukseen ja oltava neuvonantajina kaikenlaisissa elaman tiloissa. 'Vain talla tavoin voidaan saavuttaa se, mika on
jokaiselle hyvalle koyhainhoitolaitokselle valttamatonta, niitten
syitten perinpohjainen tunteminen, joista koyhyys itse kussakin
tapauksessa saa alkunsa. Silla onhan jo itsestaan selvaa, etteivat
menettelytavat v o i ' eivatka saa olla. samat, oli sitten kysymyksessa taloudellisista.. syista kdyhtynyt tai toiselta puolen omien
sielullisten virheittensa tahden rappiolle joutunut henkild, Avustuksen laadun maaraamisessa vaikuttaa tarkeana tekijana se seikka,
onko kysymyksessa oleva henkilo tyokyvytdn vai tyokykyinen.
. Tydkyvyttomiin kuuluvat ensiksikin ruumillisesti tai henkisesti sairaat, ja on. heidat mieluimmin eroitettava nauttimaan erityista hoitoa heita varten varsinaisesti rakennetuissa laitoksissa.
Mita taas vanhuudenheikkoihin henkiloihin tulee, voidaan heidatkin ottaa koyhaintaloihin, .kun koyhainhoitaja ensin on antanut
tiedon asianomaiselle koyhainhoitajain' piirikokoukselle, joka harkitsee asiaa ynna ottaa selvan, jos mahdollisesti" joku :toinen henkilo olit.i velvollinen pitamaan huolta kysymyksessa olevaii vanhuksen yllapidosta; viimekadessa paattaa kdyhainhoitohallitus
asiasta; Yleensa voimme panna merkille, etta Elberfeldin systeemi
on ennen kaikkea kotihoidon jarjestelma, jossa niin paljon kuin
mahdollista! jatetaan koyhat omiin asuntoihinsa ja ainoastaan erikoistapauksissa heidat saatetaan vaivaistaloihin,
1
. .
Se ryhma, jonka hoidolle pannaan systeemissa erittain suuri
paino, on.orpo- ja Idytdlasten ryhma. Taydella syylla voimmekin-sanoa, .etta tama ala muodostaa yhden kyohainhoitolaitoksen;
tarkeimmista paatehtavista, silloin kun ei ainoastaan poisteta
nykyhetken hataa, vaan on kysymyksessa, mihin suuntaan taman

4

Onni

Hannula.

henkilon koko jaljella oleva elama on tahdattava. Elberfeldissa
on orpolapsia varten jarjestetty hoitoloita, joissa naita kasvatetaan neljaantoista ikavuoteensa saakka, tyttolapsia tavallisesti
viela parisen vuotta kauvemmin. Erityisesti pidetaan huolta siita,
etta hoidokit aikanaan perehtyvat lahemmin johonkin ammattiin,
voidakseen myohemmin itse huolehtia toimeentulostaan. Hyljattyja, kuten esim. vankien lapsia, kasvatetaan siksi, • kunnes tulee
tilaisuus antaa ne takaisin vanhempiensa huostaan; ellei se kay
laatuun, menetellaan samoin kuin orpojen kanssa. Myos voidaan
orpojaldytdlapsia antaa kasvatettaviksi hyviksi tunnettuihin perheisiin, jolla menettelylla usein on erittain hyva vaikutus kasvattiin nahden; minkalaisct tulokset talla tavoin saavutetaan, riippuu
suureksi osaksi siita perheesta, joka tehtavan ottaa suorittaakseen,
Siita syysta on pidettava tarkkaa huolta kontroUista, joka kuuluu asianomaiselle piiriesimiehelle ja koyhainhoitajalle.
Tyokykyisten koyhain luokka vaatii .erittain huolellista kasittelya ja talla alalia on individualisoivan hoitotavan avulla
saavutettukin mita suurimpia voittoja.
Tarkastakaamme ensin sita ryhmaa, johon kuuluvat omasta
syystaan, laiskuuden, tyoinhon, tuhlaavaisuuden tai muun sielullisen heikkouden tahden kdyhainhoitolaitoksen niskoille joutuneet henkilot. Tammoiset koyhat ovat kaikkina aikoina olleet
koyhainhoidon, niin hyvin julkisen kuin myos yksityisen vitsauksena j a loukkauskivena. Viela niinkin myohaan kuin 1834 puhuta'an' schwabilaisista kerjalaisista, jotka palkkasivat itselleen palvelijoita, joittenka piti kerjata isantavakensa puolesta 1 ^) Nykyaikana on roskavaki monissa suurkaupungeissa muodostanut suorastaan jarjestoja kerjaamisen tarkoituksessa, ottaen selvan rikkaitten ihmisten merkkipaivista, jolloin on luonnoUisesti suurimmat edellytykset kunnollisen almun saantiin, seka lahettaen ker'') Roscher, System siv. 7—8.
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juulle etupaassa lapsia, jotka saalin herattamiseksi ovat muka
sokeita, rampoja j . n.' e. Teoreettiselta kannalta katsoen nayttaa
asia olevan autettavissa siten, etta yksinkertaisesti kielletaan kaikki
kerjaarninen. Tama on-kuitenkin. helpommin sanottu kuin.tehty,
se on aikojen kuluessa jo liiankin usein saatu kokea,. silla kerjaamisen kieltaminen lain kautta on niita ensimaisia toimituksia,
joihin koyhainhoidon jarjestamiseksi on julkiselta taholta ryhdytty,
ja sanoa voimme, ettei tassa tehtavassa ole viela kertaakaan edes
lahimainkaan onnistuttu. Parempia tuloksia Ion saavutettu Elberfeld-systeemin avulla, jota jo .todistaa sekin seikka, etta jarjestelman- omasta kotikaupungista on kerjaaminen saatu melkein
jaljettomiin haviamaan. Jos koyhainhoitaja. "huomaa, etta joku
hanen silmallapitonsa alia olevista apua nauttivista.henkiloista on
joutunut rappiolle laiskuuden tahden, on hanen vakavasti kehoitettava tata tyontekoon, ja ellei viimeksimainittu ryhdy siihen
hyvaIla,on hanet pakoitettava siihen jarjestysvallan avulla. Silla
onhan 'suorastaan vaarallista jattaa . serhmoisia henkiloita omiin
hoteisiinsa, niista kun perin helposti .kehittyy kaikenlaisia pahantekijdita,' joista, yhteiskunnan:on.myohemmin kuitenkin Vyhdyttava huolta. pitamaan.
•
•,
' '• : ... • . .-.•
Mita' erittain tydnpuutteessa oleviin tydkykyisiin tulee, lausutaan systeemissa yleisena periaatteena, etta heita.on valiaikaisesti Sutettava, joUeivat nimittain die turvatut koyhyytta vastaan
millaan -muulla keinolla, vakuutiiksella tai muulla semmoisella.
Mitkaan/pitkaaikaiset raha-avustuksel eivat voi tulla. kysymykseen
siitakaan syysta, etta semmoisella menettelylla. olisi mita suurimmassa maarassa siveellisesti rappeuttava vaikutus; kdyhainhoitajan velvollisuus on koettaa hankkia asianomaiselle tyota niin pian
kuin' mahdoUista, joka tavallisissa oloissa kyllakin kay jotenkin
helposti painsa, mutta taloudellisten ahdinkotilain aikana. on. vaikeampaa.- — Tahan. ryhmaan ..luetaan myos terve aviovaimo,
jolleivat liian suuret perherasitukset hanta ahdista. .Han voi ko-
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tonaan tehda. tyota, ja jos hanelta puuttuu tarpeelHsia tydnvaUneita, on kdyhainhoitolaitoksen hankittava hanelle semmoisia. Jos
tyonteko kotona.ei ole mahdollinen eika asianomainen myoskaan
voi. menna muuanne, jos esim. hanella on alaikaisia lapsia hoidettavanaan,. voi koyhainhoitaja toimittaa nuorimmat lapset johonkin sopivaan paikkaan paivan ajaksi,
' Koyhainhoitajain osallisiksi tekemineh apuerien myontamiseen 1) on saavutettu siten, etta tama oikeus on siirretty kaupungin koyhainhoitohallitukselta kunkin piirin koyhainhoitajain huostaan. ' Esimiestensa johdolla kokoontuvat kunkin piirin koyhainhoitajat aina joka neljastoista paiva kokouksiin, joissa esitetaan
taydelliset selostukset suoritettujen' avustusten maarasta ynna keskustellaan menoerista seuraavaa hoitokautta varten; kokous ei
koskaan myonna varoja kauvemmaksi aikaa kuin 14 paivaksi
kerrallaan, s. o. seuraavaan kokoukseen asti. Tama tehdaan siita
syysta, ettei avunsaaja voisi asettua samaan huolettomaan asemaan kuin joku elinkorkoja nauttiva. Kullakin hoitokaudella on
erikseen tarkastettava, onko syyta lopettaa tai ainakin vahentaa
avustuksen suuruutta, jos nimittain tyoansioitten, perinnon saannin, naimisen tai jonkun muun sopivan ansion tahden kyseessa
oleva henkilo voi tulla omin neuvoinkin toimeen. Myonnetyn
apueran arvo maarataan rahassa,, mutta itsekussakin tapauksessa
riippuu erinaisista asianhaaroista, suoritetaanko avustus luonnossa
vaiko rahassa. Tavallisissa oloissa annetaan raha-apua ?); ainoastaan sellaisille henkiloille, joitten pelataan kayttavan vaarin myonnettyja rahoja, esim. tyydyttaakseen juoma- tai. muuta himtdaan
j . n. e., annetaan apu ruoka-annoksina, vaatteina y: m. elintarpeina.' Laakarinapua, laakkeita' seka hautausapua myonnetaan
kaikille julkista hoitoa- nauttiville koyhille. — Mita ylimalkaan

')'Conra-d etc, Handworterbuch II."I47.,'Bohmert, A-wesen II,
^) Instruction .f. d. B-vorsteher u. A. pfleger §'39.:
; .""
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•avustuksen suuruuteeh tulee, on pidettava silmalla, -ettei se, yhteenlaskettuna tarvitsevaisen omien mahdollisten ansioitten kanssa,
missaan tapauksessa - muodosta'suurempaa eraa kuin .yahimman
ansaitsevan tydmiehen tulot. Vaikutukset tarpeettoraan suuresta
anteliaisuudesta olisivat pahimmat yhteiskunnan kdyhimpiin kansanluokkiin nahden.

Ettei mielivallalla olisi liian suurta sijaa

avustuksia mydnnettaessa; maarataan niitten korkeus Elberfeldissa
n. s. tariffin mukaan.

Tama jarjestelma on ensinna otettu kay-

tantoon Elberfeldissa, ja kaikissa kaupungeissa, joissa systeemi
on koko laajuudessaan

pantu toimeen, on samaa mukaa myos

otettu kaytantoon tama tariffijarjestelma.

Taman jarjestelman

perustana ^) on n. s. existenssiminimi, s. o. pienin era, jolla avustettava henkilo voi tulla toimeen.

Apuerien suuruuden maaraa-

vat paikalliset olot; sita paitsi on tariffi aina jonkun ajan kuluttua tarkastettava ja uudistettava, jos nimittain elinehdot ovat
sattuneet kalhstumaan tai painvastoin j . n. e. Elberfeldissa maarattiin avustuksen korkeus seuraavan tariffin ^) mukaan:
Perheen paamies

:. ".

.

.

Miehensa luona asuva vaimo . • 15 vuotta tayttanyt lapsi .
10—15 vudtias lapsi .
- 5—10

•»

I—5

»

»
-

.

.
.

.
.

.

3 Rmk' — pf
»

— »

.-

2

»

— »

.

i

»

80 »

I

»

30

»

I

»

TO

»

.

2

.

.

.

.

.

»

I vuotta nuorempi lapsi . -. •.

...

.

. —• »

80 »

eli yhteensa perheelle, joka on kokooripantu yllamainituista henkildista,-12 Rmk, seka yksinaisille henkiloille 3 Rmk

Tafkea

•kohta Elberfeld- systeemissa on se, etta itsekukin koyhainhoitaja
omakatisesti maksaa apuerat tarvitsevaisille. Senkin kautta saa^) Miinsterberg, Sflstem, siv. 19. '
^) Instruction f. d. B-vorsteKer ti, A-pfleger, § 3 .
V:sta

1 8 9 0 lahtien oli perhetta kohti tuleva avustus I3,W)-Rmk. ja yk-

sityisia kohti tuleva 3,50 Rmk..

.-

,

' .
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vat hoitajat ja hoidettavat tilaisuuden tutustua toinen toisiinsa,
samalla kuin voidaan ainakin suureksi osaksi poistaa se noyryytyksen tunne, mita ainakin toiset apuatarvitsevat tuntevat, kun
heidan taytyy menna nostamaan apurahojaan jostakin vaivaiskassasta tai muusta senkaltaisesta.julkisesta maksupaikasta. Koyhainhoitaja voi myos mahdollisesti vaikuttaa paremmin rahain
oikeaan j a tasaiseen kayttoon, esim. maksamalla summan vahissa
erin koyhalle. — Erikoisissa hatatiloissa on hoitaja ilman piirikokouksen neuyottelua velvoitettu antamaan apua; jos han katsoo tarpeelliseksi, voi han keskustella asiasta piiriesimiehen kanssa.
Mutta senkaltaistenkin avustusten hyvaksymisesta on myohemmin
paatettava piirikokouksessa.
Mika myos on erittain merkille pantavaa. ja luutta koyhainhoidon alalia, sita on Elberfeldin systeemissa esiintyva laaja desentraliseeraus ^). Hallinto tehtavat on tarkasti eroitetut varsinaisista hoitotehtavista. . Kaupungin kdyhainhoitohallitus pitaa huolen vaivaishoidon yleisesta johdosta. Sen erikoistehtavista mainittakoon, etta sen on: i:o otettava selva. alempien kansanluokkien kdyhtymisen syista .seka ryhdyttava toimiin naitten syitten
poistamiseksi tai, ellei se katso voivansa tahan tehtavaan ryhtya,
ainakin esitettava asia kaupungin hallintpvirastoille; 2:0 suunniteltava vuosittain tulo- ja menoarvio j a esitettava se kaupungiii
valtuusmieskokouksen hyvaksyttavaksi; 3:0 kaytettava vahvistetun menoarvion ynna kaupungin valtuuston mahdollisesti erikoisesti mydntamat varat tarkoituksensa mukaisesti seka 4:0 valmistettava joka tilivuotta varten hallintokertomus. Mita. varain
myontamiseen itsekussakin hoitotapauksessa tulee, siita maaraa,
kuten • edella on mainittu, piirikokous; kdyhainhoitohallitus vain
suorittaa asianomaisille hoitajille tarvittavat varat seka pitaa
huolta siita, etta yleisia periaatteita varainkayttamiseen nah^) Conrad etc, Handworterbuch I I . siv. 147;"Miinsterberg, System, siv. 2 2 .
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den noudatetaan. — Piiriesimiehef ovat koyhainhoitohallituksen
ja koyhainhoitajain valilla ikaankuiii yhteenliittavana nivdenajhe
saattavat".koyhainhoitohallituksen tiedonannot koyhainhoitajain
tietoon. Piiriesimiesten velvoUisuus on myos pitaa silmalla,' etta
heidan alueellaan harjoitetaan kunnollista koyhainhoitoa seka valvoa, etta koyhainhoitajat toimivat siten, kuin ohjesaantd maaraa;
tasta syysta on tarpeellista, etta he silloin talloin kayvat kdyhaiii luona voidakseen mieskohtaisesti tutustua naitten oloihin.
— Elberfeldilaisen koyhainhoidon, oleelUsin j a tarkein orgaani on
koyhainhoitaja. Kuten piiriesimiesten ja koyhainhoitajain ohjesaannossa mainitaan, ovat nama molemmat- virat kansalaisten
tarkeimpia kunniavirkoja, joitten omantunnonmukainen sudrittaminen vaatii mita suurimttxassa maarassa ^lahimmaisenrakkautta
ja vakavaa mielta oikeuden noudattamiseen: rakkautta kuullakseen hyvantahtoisella mielella hadanalaisen-.pyyntoja, ja vakavuutta, kieltaakseen epaoikeutetun vaatimuksen ja toiselta puolen
kyetakseen estamaan- sen* ettei almujenannpn" kautta' herateta.
laiskuutta ja tapainturmelusta. Kun koyhainhoitajalle -.on annettu
n^in suuri toirnintavapaus, tulee han ikaaiikuin koroitetuksi astetta ylemmaksi,' samalla kuin .paahallinnpn hoitokuormaa' melkoisesti kevennetaan.
Jos pidetaan silmalla.sita seikkaa, mista
saatyluokasta koyhainhoitajat ovat lahtoisin, voimme merkita,
.etta useimmat naista ovat kauppiaita ja tehtailijoita; lahinna niita
on opettajilla tarkea sija. 'Varsinaisia tydmiehia tavataan tammqisissa viroissa harvoin ja hyvin ymmarrettavasta syysta. Muuten pidetaan toivottavana, etta kunkin piirin- hoitajain kesken on
jasenia mahdollisimman. erilaisjsta yhteiskunnan kerroksista, silla
sen kautta voidaan saada .aikaan mpnipuolisempi olojen arvostelu
ja..tuntemus.
. , , : ,,, . ' i,
, ,'
Viime aikoina. on yha enemman j a enemman koetettu saada
*) Miinsterberg, System, siv, 2 5 .
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iiaisvoimia kdyhainhoitolaitoksen palvelukseen. 'Mita naiset voivat hy.vantekevaisyyden alalia saada aikaan, sen ovat osottaneet
meille Punainen risti, diakonissat ja. laupeudensisaret. Yksityinen
rakkauden toiminta,-joka alun pitaen on" ollut naisten huostassa,
•on niin laheisessa yhteydessa julkisen koyhainhoidon kanssa, ettei
sita enaan voida jattaa- huomioonottamatta.

Syyt siihen, miksi

naiset toisinaan ovat suorastaan valttamattomia kdyhainhoidolli«issa tehtavissa,- on haettava naisen luonteenominaisuuksista. Semmoinen ala, jolla nainen on melkein yksinoikeutettu, on esimerkiksi lastenhoito jakasvatus, muita vahemman tarkeita koyhainhoidon tehtavia mainitsemattakaan.

Katsoen siihen, etta naiset

juuri etupaassa toimivat taloudenhoidon ja yleensa kodin piirissa,
ovat he sen kautta juuri patevia ymmartamaan toistenkin ihmisten taloudellisia oloja. ' K u n Elberfeldin systeemi oikeastaan on
Takennettu individualiseeraus- j a desentraliseeraus- periaatteille ja
'koska sen orgaanien todellisuudessa pitaisi olla puutteenalaisten
;ystavia ja auttajia, silloin taytyy systeemin kannattajien myontaa,
•etta naisten mydtavaikutus on-valttamatta tarpeen. — Elberfel•dissa toimiva naisyhdistys on asettanut paatarkoituksekseen ^)
taydentaen ja auttaen asettaa voimansa- koyhainhoidon palvelukseen.

Sen piirissa on vastineensa niin kdyhainhoitajilla kuin pii-

•riesimiehillakin y. m. julkisen kdyhainhoitolaitoksen keskuudefssa
•esiintyvilla drgaaneilla.

Tama naisyhdistys antaa apuaan sellai-

-sissa hata-ja poikkeustapauksissa,- joissa julkinen koyhainhoito•laitos ei vOi-tulla hadanalaiselle avuksi.

Sen toimiritaohjelmaan

•kuuluvat varsinaisesti sellaiset tehtavat, kuten lapsivuoteisten kdy=hain- hoito, - toipumiskotien hommaaminen karsiville ja" koyhille
koululapsille, lastenseimien perustaminen ja kunnossa pitaininen,
ikdyhyyden syntymisen estaminen ja kerjaamisen vastustaminen.
•

Julkisen ja yksityisen koyhainhoidon'valisella yhteistoimin') Bohmert, Armenwesen I . siv. 9 1 . -
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nalla on mita suurin merkitys, josta syysta myos Elberfeld- systeemissa on kiinnitetty tahan kohtaan erityista huomiota. Silla
ellei mitaan jarjestettya yhteistoimintaa olisi olemassa, voisi siita
syntya suurta hairidta ja turmiota, jos esim. useammat hyvante' kevaisyysyhdyskunnat, tuntematta toistensa toimintaa, sattuisivat
iiian paljon avustamaan samaa tarvitsevaista tai jattaisivat jonkun
toisen taas liian vahalle, luullen, etta tata jo. mahdollisesti muualta. kasin on avustettu; avunsaajien omiin lausuntoihin ei useinkaan ole paljon luottamista, silla .harvat ovat ne koyhat, jotka
ovat halukkaat ilmaisemaan saamansa avustuksen todellisen suuruuden. Milla. tavoin yhteerisattumisten valttaminen on jarjestettava, se riippuu suureksi osaksi paikaUisista olosuhteista. ,Yhteisesta toiminnasta voidaan sopia joko kokoontumalla maaraaikoina neuvottelukokouksiin tai sitten kirjallisissa tiedonannoissa
antaa selva erihyvantekevaisyysyhdyskuntien avustusten laadusta
j a suuruudesta,
"
•
. '

'

(Jatketaan).

* T E O L L I S y U D E r i VIIMEAIKAINEM K E H I T Y S
VENAJALLA.
Kirjoittanut.

E. Torvela.

Suurin "nousuaika oli Venajan teollisuudessa viime vuosisadah loppuvuosina. Lansi-Europan teollisuuden elpyminen,. hyvat
viljasadot Venajalla, rautateitten rakentaminen y. m. seikat edistivat- tata Venajan teollisuuden ' nousua. Jattaen syrjaan LansiEuropan vaikutuksen, koettakaamme kohdistaa huomiomme viljasatojen ja rautateitten rakentamisen merkitykseen Venajan teollisuuden- vilkastumisessa. :
'
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Kuten ' tunnetaan, Venajan teollisuus elaa melkein yksistaari sisamarkkinoista; ulkomaille viedaan- ainoastaan vahainen
osa teoUisuustuotteista. Esim. v. 1900 teollisuustuotteiden arvo
Venajalla (paitsi aksiisilla verotettuja elinkeinoja ja vuoriteollisuutta)
nousi 2,361,005 tuhanteen ruplaan, mutta ulkomaille vietyjen
tuotteiden arvo". teki v.v. 1901—1907 keskimaarin ainoastaan
50,335 tuhatta'ruplaa eU 2,1 Vo. V v . 1906—1908 valmistettiin
kivihiilta ja koksia keskimaarin 1,409,280 tuhatta puutaa, mutta
ulkoinaille vietiin vv. 1907—^^1909 keskimaarin 7,710 tuhatta puutaa eli 0,5 7o. Malmirautaa sulatettiin vv. 1906—1908 169J054
tuh. puutaa, mutta ulkomaille vietiin v. 1907—1909 1,730 tuh. p.
eli - I "/o. Hiukan parempi oli tassa suhteessa asianlaita rautaja terastuotannossa. Naita tuotteita vietiin ulkomaille vv. 1907
—1909 8,625 tuh'. puutaa, eli 6 "/o koko rauta- ja terastuotannosta, joka nousi vv. 1906—1908 143.788 tuh. puutaan. Nain
ollen Venajan teollisuuden kehittymisen valttamattdmana ehtona
on sisamarkkinqiden leveneminen, toisin sanoen, oman kansan
ostokykyisyyden kasvaminen. Ja kun Venajan kansa on suurimmaksi osaksi talonpoikaisvaestoa, niin teollisuuskin riippuu
suuressa maarin viljasadoista,-jotka antavat talonpojille mahdollisuuden ostaa teollisuustuotteita. Merkittava on myos etta Venajan
teollisuus nojautuu talonpoikaisvaestddn; huolimatta teollisuuden ja
kaupunkien kehittymisesta maalaisvaesto pysyy yha valtavana enemmistona. V . 1867 kaupunkien asukasluku teki 50 Venajan kuvernementissa l o V o j a koko Venajalla 10,6 Vo. Vuoden 1897 vaenlaskun
mukaan kaupunkien asukasluku teki 50 kuvernementissa I2,'8 "/o ja
koko-'Venajalla i3Vo.' V . 1908 tilastollisen paatoimiston laskujen
mukaan kaupunkien asukasluku oli sama kuin v. 1897, nimittain 50
kuvernementissa 12,5 Vo ja koko Venajalla 1.3'"/o. "Siis Venajalla on kokonaista 87 "/o' maalaisvaGstda. „,Tosin nama kaikki
eivat ole taldnpoikia, silla on olemassa suuri joukko maalla sijaitsevia teollisuuspaikkoja, joita ei ole laskettu kaupunkien lukuun.
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13

Me voimme osoittaa numeroiden avulla suoranaisen vuorovaikutuksenkin teollisuuden ja viljasatojen valilla. Vv. 1885—1892
jokaista Venajan asukasta kohti tuli 21,13 puutaa. jyvia ja perunoita; "vv. 1893—1900 tuh jo kokonaista

26,53

puutaa, joten

isays teki 25 "/o. - Naiden maanviljelystuotteiden lisaantyessa
vilkastui teollisuuskin. Mutta vv. 1901^—1908, joUain vallitsi jo
teollisuuspula, jokaista asukasta kohti tuli jyvia j a perunoita ainoastaan

24,95

puutaa, joten yahennys- teki 6. %.

, Mita tulee taas rautateiden rakentamiseen, niin jokaisellehan
on selvaa, etta teollisuuden kehittyminen vaatii rautateiden rakentamista, ja nama taas vuorostaan edistavat teollisuuden kehittymista.

Teollisuudelle ovat ensiksikin tarpeen mukavat kulku-

neuvot ja toiseksi rautateiden rakentaminen suurentaa rautateollisuustuotteiden, kuten kiskojen y. m. menekkia. Ja juuri 90-luvulla
Venajalla" ruvettiin kuumeentapaisesti

rakentarhaari

rautateita.

Yksistaan hallitus kulutti rautateiden rakentamiseen vv. 1893—1900
2,226,6

miljoonaa ruplaa," eli siis keskimaarin vuodessa

278,3

miljoonaa ruplaa. Tama edisti tietenkin rauta- j a koneteollisuuden kehittymista, etenkin'kun Venajalla jo 70-luvulla alkaen
vallitsi se saanto, etta kaikkien. rautateiden jopa yksityistenkin
on hankittava tarvitsemansa kiskot j a liikkuvan kaluston yksinomaan kotimaisilta-tehtailta.-90-luvulla Venajan hallitus tilasi vuosittain nailta tehtailta 1,000 kappaletta vetureita 40 miljoonalla
ruplalla, 20,000 kappaletta vaunuja 52 miljoonalla, 1.9 miljoonaa
puutaa

kiskoja 24 miljoonalla, yhteensa siis kaikkia naita tuot-

teita 116 miljoonalla ruplalla. Yhteensa 6 vuotena (1893 —1899)
rautateiden

tarpeisiin meni kaikenlaisia metalleja Venajalla 390

miljoonaa puutaa eli 37 "/o koko kotimaisesta menekista, joka
nousi -1,060 miljoonakti-puutaan.

. . .

Ja" rautateollisuus kaytti tata no'usuaikaa ja rautateiden rakentamiskiihkoa hyvakseen; se kehittyi huimaavataj vauhtia. Rasittamatta lukijoita hioilla niimeroiila mainitsemme vaan, etta v.

E.

14

Toi-vela.

1892 Venajalla sulatettiin 65 miljoonaa puutaa malmirautaa, mutta
v.^ 1900 jo. 179,1 • miljoonaa puutaa.

Samoin .kasvoi myos me-

tallien tuonti Venajalle... Vv. 1889—-1893 tuotiin Venajalle vuosittain .kaikerilaisia metalleja, metalliesineita ja koneita 72,1 iniljoonalla ruplalla, vv. 1894—1898 152,8 miljoonalla ja v. 1899
190,9 miljoonalla ruplalla. _ , ,

.

.

Rautatiet, tehtaat. y. m. vaativat myos lammitysaineita ja
siten edistavat kivihiiliteollisuuden kehittymista. V.- 1892 nostettiin Venajalla 424 miljoonaa puutaa kivihiilta, mutta v. 1897 jo
683,9 miljoonaa.
Paitsi nietalli- ja kivihiiliteollisuutta, jotka ovat jotakuinkin
laheisessa yhteydessa rautateiden rakentamisen katissa, vilkastuivat Venajalla viime vuosisadan lopiissa muutkin teollisuusalat.
Mainitsemme esim. kutomateollisuuden edistymisesta. Vv. 1889
—1892 tuotiin Venajalle ulkomaalta raakaa puuvilla-ainetta 36,4 miljoonalla ruplalla, mutta seuraavananeljavuotiskautena(i893—-1896)
jo' 37,8 miljoonalla ja vv.

1897—IQOO

42,5 miljoonalla ruplalla..

Yllaesitetty riittaa jo todistaniaan, etta yiime vuosisadan
loppuvuodet olivat sangeii eduUisia Venajan teollisuuden kehittymiselle. Saadaksemme taydellisemman kasityksen Venajan Teollisuuden nousiiajasta esitamme viela muutamia numeroita, jotka
koskevat tata teollisuutta' kokonaisuudessaan. Kaikkiaan oli Venajalla tehtaita ja tydmiehia viime vuosisadan loppuvuosina seuraavat. maarat: ' •
Lisaantyminen tahi
1895
'

Tehtaitten luku . . . .

•

1900
•

17,236

maarin vuodessa

•15,672

Tydvabn luku" tuhansissa . ' 1 , 0 6 7 ! • . . 1,577
Jos, taas jatamme pois kaikki

vaheneminen keski-

—•" 2,2 Vo
• . . + 9,8 »

pjkkuliikkeet ja otamme

'
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aioastaan ne liikkeet, joissa tyoskentelee vahintain xo tyolaista,
niin saamme hiukan toisenlaisen kuvan:
1895

Tehtaitten luku
Tyovaen luku tuhansissa .

• 10,552
.
1,038

1900

12,457
1,492

Lisays vuosittain,

3)7 Vo
8,7 »

Edellisesta talusta-me huomaamme teollisuusliikkeiden keskittymista pienempien omistajain kasiin, jonka ohella teollisuudessa tydskentelevien tyomiesten luku on lisaantynyt V2 miljoonalla, mutta jalkimmaisesta huomaamme painvastoin, etta liikkeidenkin luku on lisaantynyt. Tama todistaa ainoastaan sita, etta
paaomien•• keskittyminen Venajan teollisuudessa -on tapahtunut
paaasiallisesti niiden pikkuliikkeiden kustannuksella, joissa-tyoskentelee" aire''io' tyolaista. Tosin -suuremmissakin liikkeissa-on
hli'dihattavana keskittymista, silla;' kuten naemme jalkimmaisesta.
taulusta, tyovaen luku on lisaantynyt 8,7 prosentilla vuodessa,.
sita vastoin,^kuin.-tehtaitten luku ainoastaan 3,7 prosentilla.
II.
Mutta nousuajari jalkeen seuraa luonnoUisesti teollisuuspula..
Jo taman vuosisadan alussa saattoi huomata Venajan teollisuudessa lamautumista, joka aiheutui taas, kuten- nousuaikakin, paaasiallisesti Lansi-Europan teollisuuspulasta, mutta jatkui kauvemmin kuin Lansi-Europassa. Japanin sota, joka saattoi, koko Venajan taloudellisen elaman lamaustilaan, huoiiot viljasadot j a
osaksi, vallankumousvuodet vaikuttivat piiolestansa teoUisuuden:
lamaukseem •.
.
.
: ." •
. - ,• •
Tarkastakaamme ensin rautateoUisuutta, jolla on suurinmerkitys T Venajan taloudeUisessa~elamassa. Kuten ibainitsimme
jo alussa, malmirautaa sulatettiin y. 1900 179,1 milj. puutaa^
mutta tasta vuodesta lahtien malmiraudan sulatus alkoi laskea;- ser
vaheni seuraavalla tavalla:

E.

i6
V.

1901

»

1902

» 1903
». . 1904

Toiuela

175,0

milj.

puutaa

158,6

»

»

151,8

»

. 181,4

»

^

1905

168,8

»

»

»

»

»

1906

164,2

»

1907

172,0

» '

»

»

1908

171,0

»

»

-

Kuten naemme tasta, malmiraudan sulatus kohosi ainoastaan V . 1904 j a sitten alkoi uudelleen laskea lisaantyen taas hiukan V . 1907. Samoin myos vaheni raudan ja teraksen valmistus; V . 1904 nimittain valmistettiin. naita aineita 152,6 milj. puutaa ja V . 1908 ainoastaan 145,7 miljoonaa. Metallien tuonti ulkomailta Venajalle myos huomattavasti vaheni. Tama selviaa
seuraavasta taulusta:
Metallien tuonti Venajalle
miljoonissa ruplissa.
1900

1901

1902

104

84

69

61

54

39

27

22

10

4

. 3

2

3

3

2

2

1899

Suurbritanniasta

.

.

.

• Metallien vienti Saksasta Venajalle teki v. 1899 25 "/o koko
Saksan metallien viennista, mutta v. 1902 ainoastaan 12 Vo.
Kaikenlaisia koneita (lukuunottamatta maanviljelyskoneita) tuotiin
ulkomaalta Venajalle v.. 1899 10,678 tuhatta puutaa eli 89,73 5 tuhannen ruplan edesta, mutta v. 1900 koneiden tuonti laski 5,767
tuhanteen puutaan ja taman tuonnin arvo 65,396 tuhanteen ruplaan.

TeoUisuuden viimeaikainen 'kehitys Vendjalld.
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MetalliteoUisuuden jalkia seurasi tietysti kivihiiliteollisuuskin, joka viela melkein tahan paivaan saakka on pulassa. Mutta
antakaamme

numeroiden puhua.

V . 1897 kivihiilta nostettiin

kaikissa Venajan kaivoksissa 683,9 miljoonaa puutaa, v. 1901
1,008,9 miljoonaa ja v. 1905 1,139,9 miljoonaa.

Nain ollen

kivihiilituotanto absolutisesti lisaantyi, mutta tassa lisaantymisessakin'on huomattavana kumminkin pula. Vv. 1897—1901 tama
lisaantyminen teki kokonaista.48 7o> mutta vv. 1901—1905 ainoastaan 13-"/<'.

Vuoden-1905 jalkeen kivihiilen tuotanto alkoi

jo absolutisestikin vahentya. V . 1908 kivihiilta nostettiin vain
1,115 milj. puutaa ja v. 1909 1,084 miljoonaa.
Naftateollisuudessa alkoi pula varsinaisesti vuodesta 1905,
jolloin tehtailijat rupesivat kohottamaan naftan hintoja.
kohosivatkin suunnattomasti

nousten' 30 kopeekkaan

Nama

puudalta.

Tama aiheutti kivihiilen kysynnan hsaantymista (tassa on syy
siihen, miksi kivihiilen tuotanto ei laskenut absolutisesti vv. 1901
—1905) ja naftan hinnat alkoivat huimaavasti laskea. Tata naftan hintojen alenemista edisti myos teollisuuden teknillinen kehitys, joka pakotti ottamaan kaytantoon hoyryvoiman asemasta
sahkd- ja kaasukoneita y. m., joten lammitysaineiden tarve yleensa
vaheni. Keskimaaraiset naftan hinnat puudalta alenivat seuraavasti:
/

.

V.

, 27,7 kop.

1907

. » 1908
» 1909

21,6

•

»

21,0 • »

tammik.

» 1910

18,3 »

huhtik.

;»- 1910 '

I4,.i »

Olemme tassa tarkastaneet teoUisuuspulan ilmenemista metalli- j a lammitysaineiden teollisuudessa.

Mutta on selvaa, etta

pula ei jattanyt syrjaan muitakaan tcoUisuusaloja. Kutomateollisuus sai siita kovin karsia.
viela neljavuotiskautena

Puuvilla-aineiden tuonti, joka' nousi

1901—1904 47,3 miljoonaan puutaan,

• E.

Torvela.

laski seuraavana neljavuotiskautena 45,9 miljoonaan.
koitetaan

Tassa tar-

ainoastaan raaka-aineita, jotka ovat valttamattomia

puuvillateoUisuudelle.

Naiden aineiden ulkkomaatuonnin vahene-

minen todistaa jo selvasti, etta tama teollisuus on pulassa.
Samoin myos on huomattavana suurta pysahdysta tupakkateollisuudessa. Raha-asiain ministeridn vuosikirjan mukaan yksistaan polttotupakkaa valmistettiin seuraavat maarata puutia:
2 laji

, .3 laji

453,416

1908

98.853
85,i8r

508,350
427,211

1909

86,973

433>i97

374.9"
380,246

I

1906

laji

•Verrattuna vuoteen 1906 i:sen lajin tuotanto vaheni 12
prosentilla ja 2.sen seka 3men lajin — 16 prosentilla. Tamakin
todistaa sisamarkk-inoiden heikentymista, silla naita jalkimraaisia
laijia polttavat keskivaraiset kansankerrokset.
Yllaesitetyista numeroista,

vaikka. ovatkin tosin

sangen

vaillinaisia, selviaa kumminkin etta nousun jalkeen on talla vuosisadalla Venajalla vallinnut ankara teollisuuspula.
in.

Nykyaan teollisuuspula on Venajalla paattynyt ja uudelleen
on huomattavana

taloudellisen elaman vilkastumista. V . 1909

oli odottamattoman hyva viljasato, joka kohotti Venajan kansan ostokykya.

Sisamarkkinat parantuivat j a teollisuustuotteiden me-

nekki alkoi kasvaa. V . 1910 oH taas jotakuinkin hyva viljasato,
joka lisasi vauhtia teollisuuden kehittymiselle.
Ikava kylla, meilla ei ole kaytettavana tarkkoja numeroita,
jotka voisivat todistaa tata .teollisuuden nousua.

Mutta asian

selventamiseksi voimme kumminkin .viitata eraan taloustieteilijan askettain venalaisissa lehdissa julkaisemiin tietoihin. V . 1909
ensimmaisten viiden kuukauden aikana valmistettiin rautaa 64,438
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tuhatta puutaa ja lahetettiin kauppaan 55,066 tuhatta puutaa. V .
1910 samana aikana vastaavat numerot ohvat 73,786 tuhatta .ja
64,392 tuhatta puutaa. Siis hsaantyminen on sangen huomattava.
Erittainkin tama rautateoilisuuden viimeaikainen vilkastuminen
kay silminnahtavaksi, jos tarkastamme yhtioiden toimintaa. Esim!
eras suurin Venajan rautateoUisuusyhtioista »Prodamjet» sai vuoden 1909 ensimmaisten 5 kuukauden aikana tilauksia 20,4 miljoonaan puutaan j a v. 1910 samana aikana 31,3 miljoonaan puutaan, eli melkein 52 prosentilla enemman.
. . .
Samoin myos teollisuuden vilkastumista todistaa paaomien
lisaantyminen osakeyhtididen pankeissa. Saastdt ja juoksevalle
tilille sijoitetut summat kasvoivat kauppaluottoa varten perustetuissa osakeyhtioiden pankeissa seuraavasti:
I p. tammik. 1907

760,9 milj. ruplaa

»

»

1908

818,9

»

»

»

»

1909

976,4

»

»

»

»•

1910

1,262,1

»

».

1910

1,401,6

»

»

1 p.. huhtik.

.
.

- -

.Muun muassa voimme "viitata myos siihen, etta tyovaen
ammattiliike on alkanut Venajalla viime aikoina huomattavasti
vilkastua, joka seikka kaikista parhaimmin todistaa, etta teollisuuspula on paattynyt. Yleensa ammattiliike on aina suuressa
maarin riippuvainen teollisuuden noususta ja pulasta, etenkin sellaisessa maassa kuin Venaja, jossa ammattiUike on viela alkuasteella. Kuinka kauvan tata Venajan teollisuuden nousuaikaa
tulee jatkumaan, sita tietysti on nykyaan mahdoton. sanoa.
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MITEN YKSITYISPANKKIEMME VARAT O V A T
SIJOITETUT.
Koetamme seuraavassa vastata kysymykseen, miten pankkiemme varat ovat sijoitetut. Tarkasteltaviksi tulevat luonnoUisesti vain suurimmat yksityispankkimme: Suomen Yhd. pankki,
Kansallis-Osake-Pankki, Polijoismaiden Osakepankki Kauppaa ja
Teollisuutta varten, Vasa Aktie Bank, Privatbanken i Helsingfors
Aktiebolag ja Suomen Kauppapankki Osakeyhtid, silla nama
ovat Suomen huomattavimmat yksityispankit.
Silmalla pitaen sijoitusten laatua saattaa pankkien bilanssien.aktiva- puolen paraiten jaottaa neljaan ryhmaan: lainaukset,
arvopaperit, kiinteimistot ja irtaimistot ynna kateinen raha seka
erinaiset saatavat, joista tarkein ja olennaisin sijoitustapa pankeille
tietysti ovat lainaukset vekselien, kassakreditiivien ja varsinaisten
lainojen kautta. Muilla tavoilla sijoitetaan vain sikali kuin varoja
riittaa tai sikali kuin pankin liikkeen hoitoon ja erinaisiin muihin
suhteisiin katsoen on tarpeellista.
Koska yksityispankkimme ovat tarkoitetut paaasiallisesti
tyydyttamaan kaupan ja teollisuuden liikepaaoman tarvetta, niin
suurimmat sijoitukset pankeilla ovat vekselit ja kassakreditiivit.
Vekseleilla liikemiehet saavat sopivaa maksu luottoa ja kassakreditiivilla varoja juokseviin menoihinsa. Naista sijoituksista ilmoittavat pankkien bilanssit seuraavaa:
Kotimaisia vekseleita pankeilla oli salkuissaan: i).
Suom; Yhd. pankilla
Kansallis-Osake-Pankilla
Pohjoismaiden Osakepankilla
Wasa Aktie Pankilla
Privatbankenilla
Suomen Kauppapankilla

^) Kaikki rahamaara ilmoitukset
markoissa.

75,306,632: — mk,
72,395,551:—
54,909,651:—
27,045.645:—
12,238,042:—
4,167,843: —

»
»
»
»
»

tassa ja seuraavissa ainoastaan taysissa

Miten yksityispankkienmie vm-at ovat sijoitetut.

Ulkomaisia vekseleita:
Suom. Yhd. pankilla K.—O—Pankilla
• Pohj. Os.pankilla .
"Wasa A. Bank'illa
Privatbankenilla
'
Suom. Kauppapankilla

-

6,174,036:—
4,412,585; —
"5,059,701:-—
1,435,104: —
602,849: —
—
—
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mk.
»
»
»
»

La.skemalla yhteen kotimaisten ja ulkomaisten vekselien
summat saadaan selville, etta vekseleihin pankit olivat sijoittaneet
seuraavat maarat varoistaan laskettuina prosenteissa:
Suom. Yhd. pankki
K.-0.-Pankki
Pohj. Os. pankki
"Wasa A . Bank
Privatbanken
Suom. Ka,uppapankki

36,3 "/o
39,7 »
35,1 »
43,0 .»
22,4 » =
24,6 »

Sangen mieltakiinnittavaa on seurata vekselisalkun vaihteluja
vuoden kuluessa. Suomen Yhd. pankki, Kansallis-Osake-Pankki
Privatbanken ja Suonien Kauppapankki julkaisevat niista tietoja
kertomuksissaan, s. 0. ovat tehneet yhteenvedon vuoden kuukausbilansseista. Niiden mukaan vekselisalkku nayttaa olleen korkeimmillaan touko- ja marraskuulla, joina aikoina yleensa suurimmat ostot tehdaan (kevat ja syysostot). MataUmmillaan nayttaa vekselimaara olleen vuoden alussa, jolloin yleensa liike-elama
on hiljaisempaa. Mitaan varmaa ei kuitenkaan saata paatella
naista vekseUsalkun vaihteluista, silla niihin voi vaikuttaa monet
seikat, etenkin rahamarkkinoiden yleinen tila.
Kassakreditiiveja oli:
Suom. Yhd. pankki

Kaytetty;
28,640,692: —

Mydnnetty
(33,262,950: —

K . O.-Pankissa

44,515,495:—

(51,460,950:—;

Pohj. Os. pankissa
"Wasa A . Bankissa

19,220,869: —
7,769,256: —

(23,757,460: —
( " —

Priv.bankenissa

7,699,414:—

(8,921,600: —

Suom. Kauppapankissa

7,050,675:—

( 9,078,500: —
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Yleensa nayttavat pankkien kreditiivit tekevan noin V a — ^ / i
vekselien summasta, mutta Suomen Kauppapankilla^ on suhde
painvastainen, syyna lienee osaltaan se, etta pankki uutena pankkilaitoksena. tahtoo paasta vilkkaampaan liikeyhteyteen liikemiesten kanssa. Tahan viittaa myos se, etta kassakreditiivit ovat
nousseet lainojen kustannuksella. Silla vuoden alussa oli vekseleita, kassakreditiiveja ja lainoja ollut jotenkin saman verran,
mutta vuoden kuluessa kassakreditiivit lisaantyneet kaksinkertaisesti, lainat vahentyneet puoleensa vekselien pysyessa entisellaan.
— Yleensa kassakreditiiveja kaytetaan vilkkaasti, mikali vuosikertomusten • tilastoUisista tiedoista selviaa.
Kuten mainittu antavat pankit myos varsinaisia lainoja,
mutta yleensa vain puoleksi vuodeksi kuten kassakreditiivejakin.
Yhdessa kassakreditiivien kanssa nayttavat lainat nousevan samaan maaraan kuin vekselit yksinaan, silla vuoden lopulla teki
lainojen saldo:
.~
Suom. Yhd. pankki
K.-O-Pankilla
Pohj. Os. pankilla
Wasa A . Bankilla
Priv. bankenilla
Suom. Kauppapankilla

60,697,790: — mk.
29.781,575:—
30,594,833: —
16,184,131:—
22,997.500:—
2,710,104: —

»
^»
»
•»
»

Saanndsta kuitenkin poikkeaa Privatbanken, joka painvastoin
on antanut lainoina enemman kuin vekseleina ja kassakreditiiveina
yhteensa. Siihen vaikuttanee, ettei silla ole haarakonttoreja muualla maassa, joten sille ei sanottavasti esitettane toispaikkaisia vekseleita. Muutenkin se tuntuu paremmin yksityiselta saastopankilta
kuin varsinaiselta kauppapankilta. Vaikuttavat syyt saattavat
kuitenkin olla monet, mutta hyddytdnta on niita tutkiskella, tuntematta tarkemmin pankin johtoa j a siina noudatettua politiikkaa.
— Suom. Yhd. pankilla j a Pohjoismaiden Osakepankilla on
myos koko paljon lainpissa. Erityisesta hypoteekkiosastostaan ne
sitapaitsi ovat anteneet pitempiaikaisia kuoletuslainoja enimmakseen kaupunkikiinteimistdihin.
- Kassakreditiivien ja lainojen vakuutena kaytetaan:
a) kiinnityksia

" \ yksityispankkiemme varat ovat sijoitetut.
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b) obligatsiooneja ja osakkeita
c) velkakirjoja ja takauksia
d) tavaroita ja muuta reaalivakuutta.
Enimmat vakuudet ovat kiinnityksia, jotka ovatkin varminpia ja helpoimmin saatavissa. Lainoja on annettu paljon myos
obligatsiooneja ja osakkeita j a kassakreditiiveja takauksia vastaan.
Kassakreditiiveille sopivatkin liikemiesten keskinaiset takaukset,
niilla kun hankitaan varoja juoksevien menojen suorittamista varten, kun sen sijaan lainojen luonne on pysyvaisempi.
Arvopapereihin eivat -pankit yleensa sijoita suurempia summia. Ostavat vain vanhoja papereita, kun saavat eduUisilla ehdoilla ja sopivan tilaisuuden sattuessa jalleen myyvat. Helposti
rahaksi muutettavat paperit sopivat mainiosti kateisten varojen
vahvikkeeksi. Pankkien hallussa oli seuraavat maarat obligatsiooneja j a ' osakkeita:
- .
^ Oblig.
•
Osakkeita
Suom."^Yhd. pankilla 6,886,097:-^- mk.
867,186:— mk. i)
K . O. Pankilla

2,446,465: —

»

Pohj. Os. Pankilla
8,562,848:—• »
Wasa A . Bankilla
1.636,828:— »
Priv. bankenilla
3,158,868:—" >>
Suom. Kauppapankilla

2,340.486: — »

193,808:—
84,454:—
624,438:—
126,000: —

»
»
»
»

Pohjoismaiden Osakepankin ja Suomen Kauppapankin bilansseissa on eri tilina myos toisten pankkien talletustodistukset,
joita edellisella pankilla oH hallussaan 111,635:38 markan jajalkimmaisella 30,542: 89 markan arvosta. Edellisistanumeroista huomataan, etta Pohjoismaiden Osakepankki ja Privatbanken ovat muihin verraten sijoittaneet suhteellisesti paljon arvopapereihin. Pohjoismaiden Osakepankki ei ilmoita kertomuksessaan obligatsioonivarastonsa laatua, mutta Privatbankenin obligatsioonit ovat melkein kaikki yksityisten teollisuus ja rautatieyhtioiden antamia.
Mikali tunnettua on lienee samoin Pohjoismaiden Osakepankin
obligatsioonien laita. KansaUis-Osake-Parikki sitavastoin 011 hankkinut itselleen enimmakseen valtioiden antamia tai niiden takaamia seka kaupunkien, seurakuntien, hypoteekkiyhdistysten y. m.
^) Etuoik. osak. 7 6 , 0 0 0 ' mk.
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sen tapaisten korporatsioonien obligatsiooneja. Edelliset tuottavat
kylla suuremman koron, mutta ovat sensijaan epavarmempia.
Saadakseen sopivia j a pysyvaisia liikehuoneustoja itselleen
ovat pankit hankkineet pankkikiinteimistdja. Niiden maara tietysti riippuu haarakonttorien luvusta. Suurimmat kiinteimistot
ovat Kansallis-Osake-Pankilla j a Pohjoismaiden Osakepankilla,
joilla kummallakin on neljattakymmenta haarakonttoria. Sitapaitsi
on jalkimmainen pankki viime vuonna konkurssihuutokaupasta
huutanut eraan sille kiinnitetyn tehdaskiinteimistdn 470,000 markasta. Suom. Yhd. pankilla on myos erinaisia kiinteimistdja
125,000: —. Tarkoin mainittuina ovat pankkikiinteimistdjen ja
irtaimistojen arviomaarat:
Kiinteim.
Irtaim.
2,560,000:
—
mk.
36,084:
— mk.
Suom. Yhd. pankille
4,902,915:— »
Kansallis-O-Pankilla
30,000: —
3,845,000:— »
Pohj. Os. Pankilla
50.000: —
2,012,000: — »
Wasa A . Bank'illa
20,000: —
1,000,000: — »
Privatbankenille
10:000: —
Suom.. Kauppapankilla
34.557: —
Suomen Kauppapankki ei viela ollut ehtinyt alentaa irtaimistonsa hankinta-arvoa. Vasta taman vuoden yhtiokokouksessa
se alennettiin 10,000 markkaan.
I„ .
Edella on jo esitetty miten pankkien varat tosiasiallisesti
ovat sijoitetut, mutta taydennykseksi on esitettava, mita puhtaita
rahavaroja ja mita muita saatavia niilla on.
Kateista rahaa oli: Ulkomaan rahaa ja
kuponkeja oli:
Suom. Yhd. pankilla
4,526,193:—
K.-O.-Pankilla
3,197,180: Pohj. Os. Pankilla
3,082,494: —
Wasa A . Bank'illa
1,894,478:—
Priv. Bankenilla
" 513.097:—
Suom. Kauppapankilla
529,912:—

mk.
»
»
»

289,744: —
385,749:—
247,281:—
202,888: —
44,564:—
•»
» •
33,694: —

mk.
»
»
»
»
»

Kirjeenvaihtajilla kotimaassa oh:
Sata vaa:
Maksettavaa:
Suom. Yhd. pankilla 27,754,415:— mk. 2,156,006:— mk.

Miten yksityispankkiemme varat ovat sijoitetut.
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K.-O.-Pankilla
12,965,066:— »
908,259:— mk.
Pohj. Os. Pankilla
27,165,337:— »
394,773:— »
Wasa A . Bank'illa
3,606,246: — »
99,100: —- »
Priv, Pankenilla,
_" 3,870,069: — »
727,268: — » —
Suom. Kauppapankilla 1,913,756:— » • 91,463:— »
Kirjeenvaihtajilla ulkomailla oli:
Saatavaa:
" Maksettavaa:
Suom. Yhd. pankilla 7,881,774:— mk. 3,688,523:— mk.
K.-O-Pankilla ^ .
3,975,059:— » 1,667,446:— »
Eohj. Os.pankilla
1,813,866:-^ » 5,843,815:— »
Wasa A . Bank'illa
781,787:— »
223,962:— »
Priv. Bankenilla
365,451:— »
557,825:— »
Suom. Kauppapankilla
201,710:— »
175,461:— »
Siirrettavat korot ja eri tiUt tekivat:
Suom. Yhd. pankilla 1,359,467:— mk. 120,594:— mk.
K.-0-Pankiila
—
' "
762,636:— »
Pohj. Os. Pankilla
—
37,8o2: — »
Wasa A . Bankilla
162,727: — »
47,i6i: — »
Priv. Bankenilla
452,723: — »
68,033: — »
Suom. Kauppapankilla
87,747: — »
63,992: — »
; Sangen mielenkiintoista olisi viela tarkastclla eri sijoitustapojen tuottavaisuutta, jolla ei ole merkitysta ainoastaan osakkaille,
vaan myos koko kansantaloudelle. • Mutta kun pankkien voittoja tappiotileilla ei ole tarkemmin esitetty erilaisista sijoituksista
keraytyn eita korkoja ja provisiooneja, niin tehtava on mahdoton.
0. A. Savolainen.

S U O M E N K A U P P A V A I H T O V. 1910.
Tullihallituksen tilastokonttori on saanut valmiiksi laskelmansa viime vuoden tuonnin ja viennin raha-arvoista.,. Tavarayksikkdjen raha-arvot eivat tosin ole viela tullihallituksen lopullisesti vahvistamat, joten niihin saattaa tulla pienempia inuutoksia, sita paitsi ovat laivojen tuontia ja vientia osoittavat numerot vaillinaisia. Nain ollen ei antamamme kuva Suomen kaup.pavaihdosta v. 1910 ole aivan tarkka.
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Suomen kauppavaihto ,w. igxo.

Suomen kauppavaihto v. 1910 teki kaikkiaan 671,6 miljoonaa markkaa,, ,ollen 24,2 miljoonaa markkaa suurempi kuin
V . 1907,—jolloin ^kauppavaihtomme "tata enneii on ollut suurin.
Tuonnin osaksi. tasta summasta tulee 383,7 miljoonaa j a viennin
•osaksi 287,9 miljoonaa markkaa. Seka tuonti etta vienti ovat
viime vuonna olleet suuremmat kuin koskaan tahan asti. Jotta
voisi vertailuja tehda viimeisen kymmenen vuoden kuluessa, liitamme asian valaisemiseksi seuraavan taulun.

Vuosi

Koko kauppa^vaihto

Tuonti

Vienti

Tuonnin
enemmyys

miljoonaa markkaa

Tuonti

Vienti

°/o koko vaihdosta

1901

402.4

215,6

186,8

28,8

53,6

46,4

1902

436,8

234,1

202,7

31,4

53,6

46,4

1903

481,2

267,5

213,7

53,8

55,6

44,4

1904

482,7

267,1

215,6

51,5

55,3

44,7-

1905

516,0

• 268,2

247,8

20,4

52,0

1906

594,0

313,9

280,1

33,8

52,8

47,8

1907

644,4

379,0

266,4

113,6

58,8

41,2

1908

607,7

362,6

245,1

117,6

59,6

40,4

1909

621,6

367,1

254,6

112,6

59,2

40,8

1910

671,6

383,7

287,9

95,8

57,2

42,8

•

48,0

I.
Jos sitten tarkastamme, miten paljon kutakin eri tavaraa,
paalajiensa mukaan, on maahan tuotu, niin huomaamme, etta
ensi sijan saavat viljatavarat. Niita on tuotu 81,834 miljoonan
•markan arvosta, kun tuonti edellisena vuonna teki 7 miljoonaa
•enemman eli 88,832 miljoonaa markkaa. Toisella sijalia tulee,
kuten ennenkin, olemaan siirtomaantavarat. Niita tuotiin v. 1910
47,277 miljoonan markan arvosta j a v. 1909 41,374 miljoonan
arvosta, joten lisays on tehnyt 5,4 miljoonaa markkaa. Kolmannella sijalla ovat metallit ja metalliteokset, joita tuotiin 28
miljoonan markan arvosta v. 1910, kun niiden tuonti edellisena
vuonna teki vaan 22,845 miljoonaa, eli noin 5 miljoonaa vahem-
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man. Seuraavat sitten kudelmat 23 miljoonalla, vastaten 20,639
miljoonaa' edellisena vuonna, koneet 21,285 miljoonalla vastaten
19,965 miljoonaa V. 1909, kehruuaineet 2O,830 miljoonalla v. 1910
j a 22,299 V . 1909.

:

Alle 20 miljoonan on tuotu seuraavia tavaroita: vuotia ja
nahkoja i8,803 miljoonan markan arvosta v. 1910 j a i6,764 miljoonan markan arvosta v. 1909, elavia kasvia, siemenia ja kasviaineita 18,539 miljoonan markan arvosta v. 1910 ja 15,660 miljoonan arvosta v. 1909, mineraalit 17,211 miljoonan markan arvosta V . 1910 ja 18 miljoonan v. 1909, dljyt ja rasvat 12,537
miljoonan arvosta v. 1910 j a 13,279 miljoonan arvosta v. 1909
ja gummi ja guttaperkka 10,658 miljoonan markan arvosta v. 1910
ja 9 miljoonan arvosta v. 1909.
Alle 10 miljoonan on tuotu seuraavia tavaroita:
1910 • 1909
8,880 milj. 9,738 milj.

Lankaa, rihmaa ja kdydenpunojantdita
Kemiallisia valmisteita

Koru ja ylellisyystavaroita

. . . .

.

8,104

»

6,243

»

8,385

»

7,301

»

7,987

»

8,361

»

6,267

»

5,936

»

5,827

»

4,882

»

5,858

»

4,896

»

4,110

»

3,562

»

3,628

•»

3,403

»

3,482

»

3,589

»

3,437

»

3,043

»

3,086

»

3,192

»

2,293

»

2,849

»

2,668

» • 2,468

»

2,637

»

2,499

»

IV023

»

0,759

»

Edellaolevasta selviaa, etta useiden tarkeimpain tuontitavarain paitsi viljatavarain tuonti on huomattavasti lisaantynytr
Viljatavarain tuonti itse asiassa ei ole sentaan vahentynyt, vaan
ovat niiden hinnat huomattavasti alentuneet. Siirtomaantavarain
tuontiarvoa kohottaa viime vuonna huomattavasti kallistunut hinta.

28

Stwmen kauppavaihto v,

igio.

Tullihallituksen tilastokonttorin ennakkoselostuksessa on
tuonti- ja vientitavarat ryhmitetyt .myos niiden tarkoituksen ja
valmistusasteen mukaan vv. 1887—1910. Liitamme tahan tuonnissa naita seikkoja valaisevan taulun:

• 00
00

00

CO

00
to

CD
O

I

00
to

DO

00
to
03

00
to

00
to

CO

03
to

CD
O

03

CO

CD

CD

g

CD
, O

I
CD
O

CO
f—*

o

* Arvo miljoonin markoin
Raaka-aineet ja puoli'
29,2 38,1 35,0 56,3 66,7
valmisteet . . . .
Koneet, kuletusneuvot
8,4 11,7 8,4 23,9 28,4
y. m
Muut valmiit teoUi33,0 31,3 26,8 46,0 43,9
suustuotteet . .
Elintarpeet (ravinto- ja
nautintoaineet) . . . 45,6 62,7 67,9 77,4 106,2
Yhteensa

74,3 97,1 108,0 111,6 120,4
20,4 30,5 39,4 31,1 30,9
46,6 65,4 74,0 71,7 77,6
114,7 127,4 142,1 152,7 154,8

116,2 143,8 138,1 203,6 245,2 255,9 320,4 363,6 367,i 383,7

Kuten tilastosta kay selville, ovat ensi sijan saaneet elintarpeet seka niiden jalkeen raaka-ainect ja puolivalmisteet. Tama
asiaintila .epailematta antaa aihetta ajattelemaan, eikd meidan
teollisuuttamme Voisi ohjata siihen suuntaan, etta saisi raaka-aineita omasta maastamme.
II.
Kun tarkastelemme vientia, niin ilahuttavana asiaintilana on
pidettava sita seikkaa, etta puutavarain, meidan tarkeimman vientitavaramme, vienti _i6i,43l miljoonaa on kohonnut melkosummalla,
23 miljoonalla viime vuoteen verraten, ja sita ilahuttavampaa on,
kun kohoaminen on johtunuf tavarain hinnan kohoamisesta eika
Jtse_wejititayara
Toinen tarkea vientitavaramme, puuvanuke on myoskin osottanut lisaantymista, mutta
myoskin hintain kohoamista. V . 1909 vietiin tata 42,497 miljoonan markan arvosta ja v. 1910 50,097 miljoonan markan arvosta.
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Samaa ei ole sanottava karjantuotteiden viennista, niita on
V. 1909 viety 33,939 miljoonan ja v. 1910 34,686 miljoonan markan arvosta. Vuotien ja nahkain vienti on kasvanut noin miljoonalla markalla, v. 1909 niita vietiin; 9,232 miljoonan ja seuraavana vuonna io,252 miljoonan markan arvosta. Kudelmien
vienti on hiukan alentunut, silla niita vietiin v. 1909 6,44 miljoonan j a kasiteltavana olevana vuonna 6,104'miljoonan markan arvosta. Muut huomattavimmat vientitavarat ovat olleet kala ja
mineraalit, joita on viety etupaassa Venajalle, seka elavat elaimet. Niita on viety seuraavat maarat:
1909

1910

miljoonaa .
Kalaa

5,oo4

4,393

mineraaleja

3,044-3,49

elavia elaimia

2,168

lankaa j a rihmaa
metalleja j a metalliteoksia

i,759
2,506

.

2,92
2,247
i,906.

Muiden aineiden vienti on ollut sangen vahainen, miljoonan
markan arvosta tahi alle senkin.
"
Vertauksen vuoksi hitettakddn tahan' myoskin vientia koskeva taulu tavarain tarkoituksen ja valmistusasteen valaisemiseksi.
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Arvo miljoonin m arkoin
Raaka-airieet j a puoli79,4 105,0 125,8 142,5 164,7 158,7 168,7 194,6

53,8

59,5

3,9
Muut valmiit teollisuustuotteet . . . . 13,8
Elintarpeet (ravinto- j a
nautintoaineet) . . . 17,7

4,2

.5,5

5,7

8,4

6,2

12,7

3,6

12,8

18,4

23,2

24,4

28,2

40,4

37,6

39, s 45,3

19.2

26,6

33,7

28,8

31,8

46,1

43,1

41,8

Koneet, kuletusneuvot

Yhteensa

80,2

4,5

5,7

42,3

95,7 129,9 167,0 187,4 208,7 264,1 243,0 254,5 287,9
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Taulusta selviaa, etta vientimme paaasiallisesti kohdistuu
raaka-aineisiin j a puolivalmisteihin.
; £.
. .
Miten vientitavarat jakaantuvat elinkeinohaarain mukaan,
osoittaa seuraava taulu:
^
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Arvo miljoonin markoin
Maanviljelys ia karjanhoito, metsastys, ka25,6
lastus y. m. . .
Metsanhoito ja puutavarateollisuus .
40,6
Paperiteollisuus
8,5
Kehruu- ja kutoma5,6
teoUisuus
MineraaliteoUisuus . .
MetalliteoUisuus . . .
Muut elinkeinohaarat
Yhteensa

1,8

41
3,0
89,2

26,8

34,5

42,1 34,3 37,8 54,7 49,6

43,2

61,0

84,6 107,2 124,1 138,3 131,1 139,3 162,6
16,1 20,4 26,6 38,9 42,7 42,7 50,3

12,3
6,5
2,2
5,5
3,6

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

7,3
5,5
8,1
3,9

7,5
3,4
9,6
5,0

5,7

4,8

3,1
6,9
4,5

3,1
18,8
5,5

7,2
2,8
3,5
6,1

50,6

8,2
3,0

4,1
6,7

51,4

8,4
3,5
3,6
8,3

95,7 129,9 167,6 187,4 208,7 264,1 243,0 264,5 287,9

Paaasiallisena vientiaineenamme ovat olleet metsantuotteet
ja toisella sijalla maanviljelystuotteet. Viime aikoina on myoskin
paperiteollisuus ollut elpymaan pain, kuluneen vuoden vientia katsellessa on se antanut aihetta toivomiseen, etta on mahdollisuuksia
paasta suotuisimpiin olosuhteisiin kauppatasapainossa. Paljon taytyy varsinkin puutavarain hintojen kohota ja tarpeettomain tuontitavarain tuontia supistaa, ennen kuin paastaan siihen, etta tuonja viennin ero on niin pieni kuin v. 1905. '
' '
W. Hoppu.

Sosialistien viljelyspakkoanomus.

SOSIALISTIEN VILJELYSPAKKOANOMUS.
Uuden eduskunnan. ensimaisilta valtiopaivilta alkaen on so-'
sialidemokraattisen puolueen edustajien' taholta jokaisilla valtiopaivilla muodossa tai toisessa — esitys- tai anomusehdotuksina —
tehty alotteita yleista viljelyspakkoa koskevan lain saatamisesta.
Nykyisillakin valtiopaivilla on heidan taholtaan tallainen alote
tehty anomusehdotuksen muodossa, jossa esitetaan tilattoman
vaeston asuttamiskysymyksen ratkaisemista n. s. viljelyspakkoperiaatteen pohjalla, eU etta kaikki viljelyskelpoinen, mutta viljelematdn maa seka samaten aikoinaan viljelty,' mutta sittemmin
rappiolle jatetty maa olisi annettava halullisten viljeltavaksi maan
omistajalle maksettavaa vuokraa vastaan. Anomuksessa kehoitetaan eduskuntaa anomaan, etta hallitus kiireimmiten valmistuttaisi
ja eduskunnalle hyvaksyttavaksi j"attaisi esityksen laiksi uutisviljelyksen edistamisesta viljelyspakkoperiaatteen pohjalla.
Sanottakoon heti, etta tama anomusehdotus on monessa
suhteessa lievempi kuin edellisilla valtiopaivilla tehdyt. Se poikkeaa ennen tehdyista ehdotuksista paaasiallisesti kahdessa kohdassa; ensiksikin siina, etta tassa on lahemmin maaratty, miten
vuokramiehen suoritettavan vuokramaksun suuruus olisi laskettava..
Kun aikaisemman ehdotuksen mukaan maanomistajalle maksettava
vuokra olisi ollut maarattava yhta suureksi T kuin puhdas tulo
tallaisesta maasta ennen sen jattamista viljelyshaluiselle, ehdotetaan nykyisessa anomusehdotuksessa vero taten luovutetusta
maasta laskettavaksi yhta suureksi, kuin on luovutettavan alueen
paaoman korko jaavittdman arvion j a paikkakunrialla vallitsevans
korkokannan mukaan, ei kuitenkaan- 5 ••/" suuremmaksi 'alueen
paabma-arvosta. Toinen uutuus, joka puheena olevassa anomusehdotuksessa esiintyy, on vaatimus, jonka mukaan viljelijalla olisi
oikeus, milloin vain haluaa, lunastaa viljelemansa alue taysin.
itsenaiseksi siita arvosta, joka maalle viljelykseen luovutettaessa
sen paaoma-arvoksi maarattiin.
' • '
Puheena olevan anomusehdotuksen sisaltd on muuten paakohdissaan seuraava.
Aluksi siina kiinnitetaan huomio tilattoman vaeston tavatto^man suureen, vuosi vuodelta yha lisaantyvaan lukumaaraan j a
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koetetaan osottaa niita syita, jotka sen lisaantyiniseen vaikuttavat. Aivan viimeaikaisina syina mainitaan uusi maanvuokraasetus, jonka vaitetaan vaikuttaneen lukuisia torpparien haatoja
ja etta haatojen alaisiksi muka olisivat kenties joutunut sellaiset
vuokramiehet, joilla on ollut suurimmat j a parhaiten hoidetut
viljelmat, koska muka haatajille vain sellaisissa tapauksissa on
ollut vastaavaa hydtya. Jos tosiaankin asianlaita on tallainen,
niin on taten tilattoman vaeston joukkoon tullut karkoitetuksi
»maame terveinta ja tydkykyisinta vaestda». Samaten anomuksen tekijat vaittavat, etta uuden maanvuokra-sopimuksen voimaan astumisen jalkeen uusia vuokrasopimuksia on tehty varsin
vahan. Missa maarin niin tama kuin edellakin esitetty vaite
on tosiolojen kanssa yhtapitava, • siita on ilman etta asiaa. erityisesti tutkitaan vaikea sanoa sita tai tata. Toivottavasti maanvuokra-asiaih esittelijalta tulee ennen pitkaa ilmestymaan tutkimus,
joka antaa valaistusta. tassa kosketeltuihin seikkoihin. Samoin
Maanviljelyshalhtuksen TilastoUisessa osastossa paraikaa valmistuksen alaisena oleva tilasto, joka tulee sisaltamaan tietoja myoskin vuokraviljelmien luvusta ja koosta, tulee antamaan selvitysta puheena oleviin seikkoihin, siita kun naet, vertaamalla sen antamia tietoja vastaaviin tietoihin vuonna 1901, voidaan nahda, onko vuokraviljelmien- luku mainittujen vuosien valisena aikana lisaantynyt*
vai vahentynyt. Kieltaa ei kuitenkaan voi, etta maattoman-vaeston luku jo yksin luonnollisen vaestdnlisaantymisen kautta vuosittain kasvaa useilla tuhansilla, ehkapa lukumaararalla, jonka voi
merkita viisinumeroisellakin luvulla, j a etta tallaisen vaeston
lukumaara nykyaan ehka lahentelee i miljoonaa henkea.
Totta on se anomuksen tekijain vaite, etta viljelyksessa
olevan maan ala maassamme on maan koko pinta-alaan verrattuna mitattdman vahainen j a etta suuret alueet viljelyskelpoisia,
jopa erittain voimaperaisia maita seisoo aivan kuolleessa j a tuottamattomassa tilassa odottamassa, etta voimakkaat kasivarret
saisivat tilaisuuden iskea niihin, tuottaakseen uusia .rikkauksia.
Niita suunnitelmia vastaan, joita n. s. porvarillisten puolueiden taholta on valtiopaivilla esitetty tilattoman vaeston aseman
parantamiseksi, polemisoivat anomukset tekijat puheena olevassa
anomusehdotuksessaan, pitaen niita tarkoitukseen soveltumatto-
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mina. He vaittavat, etta vaikkakin maa luovutettaisiin tilattomille itsenaistiloiksi siita hinnasta, mika maanomistajille alkujaan
maksettiin, taten suistettaisiin tallaiset pikkutilalliset ja heidan
jalkelaisensa ehka satoihin miljooniin nousevan velkakuorman
alle j a sitapaitsi ei kaikilla saatavissa olevilla miljoohilla voitaisi
muuta kuin riittamattdman pienelle osalle hankkia maata, puhumattakoon siita,' etta heidan taloudellinen asemansa ei viela senkaan kautta oUenkaan paranisi. Siina vaitteessaan .anomuksen
tekijat epailematta ovat oikeassa, etta niilla rahasummilla, mita
tarkoitukseen voidaan saada, ei voida hankkia tilaisuutta itsenaisen tilan omistamiseen muuta kuin pienelle osalle tilatonta vaestda, ei laheskaan edes kaikille niille, joilla olisi halua ja edellytyksia maanviljelyksen harjoittamiseen omalla maalla; tuskinpa
vuosittain voitaisiin omaan maakamaraan kiinnittaa edes niin paljon
tilatonta vaestda kuin milla sen lukumaara vuosittain lisaantyy.
Ja paljon mahdollista on, etta maanhankinta tilattomalle vaestdlle
tulisi suureksi osaksi kohdistumaan torppien lunastamiseen itsenaistiloiksi, mika maanomistajaluokan valmistamisen kannalta tosin on toivottavaa, mutta kansan talouden kannalta arvosteltuna,
ellei. samalla pyrita mahdollisimman paljon luomaan uusia viljelmia, jotenkin vahan merkitsevaa, koska uusi maanvuokra-asetus
taydellisesti turvaa vuokramiehelle • vuokratilaan panemansa tyon
ja parannusten hedelmat ja sen kautta tekee jarkiperaisen maanviljelyksen harjoittamiseen hanelle edulliseksi. Anomuksen tekijat osuvatkin erittain oikeaan siina kun he huomauttavat, etta
paahuomio on kohdistettava siihen, etta kaikki ne,-joilla on halua ja kykya kiinnittaa tydvoimia ja paaomia maahaan, saavat
siihen tilaisuuden, ilman etta heidan tarvitsee lunastaa maata
omakseen; tarkoitus siis on uusien viljelmien luominen.
Omituinen on se anomusehdotuksen tekijain vaatimus — joka
muuten tietaa luopumista sosialidemokraattisen puolueen aikaisemmista mielipiteista —, etta ei olisi millaan tavoin rajoitettava
sita, kuinka suuria alueita kulloinkin halullinen saisi viljeltavakseen ottaa, vaan pitaisi se jattaa kokonaan riippumaan viljelijain
kyvysta ja tydvoimista, koska muka rajoituksilla voisi olla vain
ehkaiseva vaikutus jonkun viljelysmuodon kehitykselle ja voisi
vastaisuudessa vaikuttaa taannuttavasti koko maanviljelyksen
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kehitykseen, Merkillista, etta anomuksen tekijat tassa asettuvat
rajottoman vapauden kannalle, joka on niin kokonaan sosialististen periaatteiden vastainen ja. tassa tapauksessa tulisi saattamaan
vallalle taydellisen mielivallan j a tulisi' epailematta sortamaan
heikomman ja vahempikykyisen oikeuksia.
Saman rajattoman vapauden kannalla ovat anomuksen tekijat myoskin taten syntyneiden uusien viljelmien oikeudellisiin
suhteisiin nahden. Niinpa esim. niihin olisi myonnettava maarattdmiin jatkuva nautinto- ja viljelysoikeus ja samoin taydellinen
ja esteetdn siirto-oikeus. Luopuen valtion vuokralaisjarjestelman
kannalta, joile aikaisemmissa samanlaisissa anomusehdotuksissa
ehdottomasti on asetuttu, varaavat anomuksen tekijat viljelman
haltijalle oikeuden, milloin haluaa, lunastaa viljelemansa alue,
jos han katsoo sen itselleen eduUisemmaksi, taysin itsenaiseksi
siita arvosta, joka maalle viljelykselle luovutettaessa sen paaoma-arvoksi on maaratty.
Kenenka omistamat ja minkaluontoiset maat olisivat ehdottoman viljelyspakon alaisiksi julistettavat, siita anomuksen tekijat
ovat periaatteessa sita mielta, etta mitaan erikoista maanomistajaryhmaa tai luokkaa ei^ole asetettava mihinkaan erikoisasemaan.
Kuitenkin, koska puutavarateollisuuden harjoittajat, turvatessaan
teollisuudessaan tarvittavan raaka-aineen saannin, ovat samalla
siirtaneet valtansa alle suuret alueet sellaista viljelyskelpoista
maata, jota he eivat tarvitse omaa teollisuuttaan varten ja jotka
alueet sitapaitsi useinkin ovat joutuneet heille aivan kuin kaupan
paallisiksi — kuten anomuksen tekijat sanovat —, ilman etta
niille on sanottavaa arvoa ja. huomiota annettu, ovat anomuksen
tekijat sita mielta etta edellamainitut alueet, jotka ovat joutuneet
toisen tuotannon omistajan vallanalaisuuteen, hyddyttamatta itse
tuotantoa ja joita ei viljella, olisi ensi sijassa viljelijdille luovutettava.
Jotta halullisille tilattomien luokkaan kuuluville henkiloille
maahan kasiksi paaseminen mahdollisuuden mukaan helpotettaisiin, olisi hallituksen pidettava huolta siita, etta etenkin varattomat viljelijat saisivat avustusta rakennus- ja viljelyslainojen muodossa.
Suunnitelman toteuttamista varten esittavat anomuksen teki-
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jat asetettavaksi jokaiseen kuntaan asutuslautakuntia, jotka tulisi
kokoonpanna mahdollisimman kansanvaltaisella tavalla, niin etta
tilattomat saisivat valita ainakin puolet jasenista, minka lautakunnan toimeksi tulisi uutisviljelyksen edistaminen, viljelykselle
luovutettavien alueiden arvioiminen y. m. uutisasutusta edistavat
toimet.
Tallainen on paapiirteissaan puheenaoleva anomusehdotus,
jossa esitettyjen periaatteiden mukaan uudisviljelyksen edistamista
koskeva laki, viljelyspakkolaki, oHsi laadittavar
Tata kirjoitettaessa ei tama anomusehdotus viela ole ollut
lopuUisesti eduskunnan kasiteltavana. Mutta minka kohtalon se
siella tulee saamaan, voi arvata siita, etta se edellisilla valtiopaivilla' on aina tullut hylatyksi, ja samaten Maatalousvaliokunta,
jonka valmistettavana puheena oleva anomusehdotus on ollut,
ehdottaa, etta eduskunta antaisi sen nytkin raueta.
"Vaikka tama anomusehdotus edellisiin verrattuna osottaakin, kuten alussa on viitattu, pyrkimysta kohtuuden noudattamiseen tarkeissa kohdin ja samalla pyrkimysta ottamaan huomioon
olevia oloja ja voimassa olevaa yhteisktintajarjestysta, tietaisi
sen sovelluttaminen kaytantoon pakkoluovutusperiaatteen tunnustamisen yksityisomaisuuteen, tassa erittain yksityisen omistamaan
maahan nahden. Mutta koska sellaisen periaatteen tunnustaminen jo yksin poliittisessa suhteessa tulisi vaikuttamaan haitallisesti sellaisen riippuvassa asemassa olevan maan asemaan kuin
meidan, ja etenkin vahingoittamaan sen valtioluottoa, eivat jo
yksin taman vuoksi .taUaiset ehdotukset voi tulla hyvaksytyiksi.
Ja- viela vahemman on niilla hyvaksymisen mahdoUisuutta, niin
kauvan kuin on kaytettavana niinkin suuressa maarin muita keinoja, kuin meilla on tilattoman vaeston aseman parantamiseksi.
. •
H. Paavilainen..
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Hannes Gebhard, Asunto-olot Suomen maalaiskunnissa v.
(Tilattoman vaeston alakomitean sarjassa: TilastoUinen tutkimus yhteiskunta-taloudellisista oloista Suomen maalaiskunnissa v. 1901. I I ) .
Siv. V I I I -J- 64 -(- 145. Hinta i : 50. Helsingissa 1910.
Tama tutkimus on ensimainen laatuaan Suomen maalaiskuntien
asunto-oloista; useista maamme kaupungeista on sitavastoin asuntotilastollisia tutkimuksia olemassa, nimittain vuodelta 1870 Helsingista, Viipurista, Oulusta ja Turusta, vuodelta 1880 Helsingista, Turusta, Viipurista ja Tampereelta, vuodelta 1890 lahinna edella mainituista ja
lisaksi Oulusta ja Porista, vuodelta 1900 maan neljasta suurimmasta
kaupungista seka vuodelta i g i o (par'aikaa valmistuksen alaisena) viimeksi mainituista kaupungeista ynna Porista, Vaasasta ja Oulusta.
Suomen maalaiskurmistakin tavataan kylla jo aikaisin asuntotilastollisia
aineksia, jotka on koottu kuvernoorien kertomuksia varten ja julkaistu
Tilastollisen Paatoimiston julkaisusarjassa »Katsaus Suomen taloudelliseen tilaan» viisivuotiskausittain, vuodesta 1880 alkaen, niin etta nyt
on saatavana tietoja vuosilta 1880, 1885, 1890 ja 1895. Mutta tama
aines on hyvin yksipuolinen, vaikkakin suhteellisesti runsas; se on
•yksinomaan vain asuinrakennustilastoa. Siina annetaan ensiksikin tietoja asuinrakennusten' koko luvusta kussakin kunnassa seka siita, ovatko
ne »varustettuja tulensijoilla, joissa on torvi ja korsteim,» vai ovatko
»savupirtteja» ja vihdoin, montako asukasta oli keskimaarin kutakin
rakennusta kohti. Vuoteen 1890 saakka saadaan lisaksi seikkaperaisia
tietoja siita, millaiset Suomen maalaiskunnissa asuinrakennukset olivat
rakennusaineen, kattamiseen ja »korkeuden puolesta» seka montako
asuinrakennusta on: i ) kivesta; 2) tiilesta ja puusta; 3) puusta; 4)
saviruukista tai muusta aineesta; seka montako niista oli'katettu »rauta
y. m. levyilla», »paperilla eli kattohuovalla», »tiilella eli liuskakivella*,
»pareilla», »plankuilla» eli ruodeilla», »oljiUa, turpeilla y. m». vihdoin saadaan myos tietaa, montako oli asuinrakennuksia, jotka' olivat
I - , 2.-, 3-, 4-, 5- eli »useampikertaisia». Kuten ylla esitetysta siis voi
nahda, ei talla rakeimustQastollisella aineistoUa ole juuri sanottavaa kaytaimollista merkitysta. Kultuurihistorioitsijalle ja ehka myoskin rakennusteknikan tutkijalle saattaa se kenties tarjota mielenkiintoa.
Puheena oleva tutkimus sitavastoin koettaa antaa selvitysta moniin, sosialipoliittiselta kannalta hyvin tarkeisiin kysymyksiin asunto'.ilaston alalia, kuten esim. missa maarin vaesto asuu omissa tai vuokraalsunnoissa ja kuinka paljon vuokra-asunnoissa asuvasta vaestosta on

igoi.
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sellaista, jolla ei ole erityista asuntoa, vaan asuu"»loisena», seka kuinka
suuri on asumistiheys eri suurissa asunnoissa tai toisin sanoen, montako henkea eri suurissa asunnoissa tulee kutakin asuinhuonetta kohti.
Ja mielestamme on esitettavana oleva tutkimus naihin tarkeisiin kysymyksiin nahden antanut vastauksen, joka avaa laajoja nakoaloja yhteiskuntapoliittiselle toiminualle maaseudun asuntokysymyksen alalia.
Tutkimus jakaantuu viiteen lukuun, joista ensimainen selvittelee
asuntotilaston tarkoitusta, niita vaikeuksia, joita asuntotilastoUa on voitettavanaan seka niita puutteita, joita nykyisessa eri maiden asuntotilastossa
on; lisaksi tehdSan siina selvaa maalaiskuntain asuntotilastosta eri maissa,
varhaisemmasta asuntotilastosta Suomessa seka puheena olevan tutkimuksen pohjana olevan aineiston laadusta ja luotettavuudesta. Toisessa ja kolmannessa luvussa annetaan esitys ruokakuntain asunnonhallinnasta, s. o. montako ruokakuntaa asui erityisissa asunnoissa ja
montako »loisena», montako ruokakuntaa edellisista asui omassa ja
montako vuokra-asunnossa, monellako ruokakunnalla oli oma asunto
omalla maalla tai oma asunto vuokramaalla seka kuinka suuria asunnot. huonelukunsa puolesta olivat ja kuinka suuri oli asuinhuoneitten
luku. • Neljannessa • luvussa kasitellaan asuntojen ja vaeston keskinaista
suhdetta,- kuten vaeston jakaantumista eri suurien asuntojen kesken,
asuinhuoneitten lukua kutakin ruokakuntaa kohti seka asumistiheytta.
Viidennesta luvusta saadaan tietaa loisena asuvien ruokakuntien paljous'
seka syita niiden erikoiseen paljouteen muutamissa osissa maata. Loppukatsauksessa esitetaan yhteenveto tutkimuksen paatuloksista.
Esitettakoon tassa muutamia paalukuja puheena olevan tutkimuksen tuloksista.
Ruokakunnista oli:
sellaisia, joilla oli oma asunto omalla maalla
»
«
» » . »
vuokramaalla
»
»
» vuokrattu asunto
»
» ei ollut erityista asuntoa (loisia)
. Loisraokakunnista oli:
sellaisia,. joissa oli
i henkilo
»
»
»
2 henkiloa»

»

»

»

. » 3—5

.»

»'

109,933
134,550
147,467
86,192

eli
»
»
»~

23.0
28.t
30.9
18.0

"/o
»
»
»

.
43,516 eli 50.5 "/o
16,365 » 19.0 »
.

22,345

» 25.9 »

6 tai useampia henkiloita 3,966 -»

4.6 »

On, omituista nahda,-etta niin suuret perheet kuin ylla on mainittu, asuvat loisina toisten luonna; ansaitsee ehka myos mainita, etta
loisperheista oli 70 sellaisia, joissa kiissakm oli jasenia 10 tai
enemman.
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Asuinhuoneitten lukuun nahden jabaantuivat asunnot. (ruoka-knnnat) siten etta
,
I
huoneen asuntoja oli
' 159,845 eli 40.8 "/o
:

2
•
3
4—5
6—9
10—19
20—

'»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

'

»
»
»
»
»
»

•

118,311 » 30.3 »
50,923 » 13-0 »
41,767 » 10.6 »
16,959 » 4-3 »
3,778 » 0.9 »
367 » 0.1 »

Kuinka paljon naissa eri suurissa asunnoissa asui vaestoa, se
nakyy seuraavista luvuista:
1
huoneen asunnoissa asui
608,237 henkea eli 28.0 "/o
2
3
4—5
6—9'
10—19
26—

.

»
»
»
»
»
»

"»
»
»
».
»
»

loisina, ilman erityista asuntoa

»
»
»
»
»
»

575.034
304,411
302,463
146,373
40,763
8,272

»
•»
»
»
»
»

» 26.5 »
» 14.0 »
» 13.9 »
» 6.8 »•
»
i.9 »
_ » 0.4 »

>

184,969

»'

»

8.5 »

Asumistiheys taas kutakm asuinhuonetta kohti er^ suurissa
• asunnoissa oli seuraava:
henkiloita
loisia lukuun- loiset lukuunottamatta
otettuina
1
huoneen asunnoissa
3.8
4.2
2
• 3
4—4
6—9
10—19
20—

»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

2.5
1.9
• 1.6
1.2
0.9
0.8

-

.

2.7
2.2
1.8
1.4
i.o
0.8

Asumistiheys keskimaarin Suomen maalaiskunnissa v. 1901 oli
2.40 henkea huonetta kohti. Tutkimuksessa on vertauksen vuoksi esitetty vastaava luku parista muusta maasta, nimittain Wiirtembergista
ja Badenista, edellisessa oli asumistiheys (1905) 1.35 ja jalkimaisessa
(1900) 1.44 asukasta huonetta kohti.
Samoin on verrattu asumistiheytta Suomen suurimpien kaupunkien asumistiheyteen v. 1900. Sen mukaan oli asumistiheys
Helsingissa
2.09
Turussa
2.13
Tampereella
2.23
'
Viipurissa '
2.05
Maalaiskunnissa 2.40
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. Yksityiskohtaisempi selostus puheena olevan tutkimuksen sisallyksesta ei tassS paikassa voi tulla kysymykseen. Luulemme kuitenkin
jo edella esitettyjen tulosten olevan siksi mieltakiinnittavia, etta asuntokysymysta ja maaseudun yhteiskuntataloudellisten olojen korjaamista
harrastavilla on syyta kaantaa huomionsa tahan tutkimukseen. Sitapaitsi useat vertailut oman maan kaupunkien ja muiden maiden maalaiskuntien vastaaviin oloihin lisaavat suuresti tutkimuksen arvoa ja ovat
omansa siihen • erikoista mielenkiintoa herattamaan.
H. P.

Alex. Eisenschmidt, Der Kleingtundbesitz des Kreises Dorpat.
Dorpat 1^910. 1:2 s, 6 liitetaulukkoa j a kartta.
Tama tutkimus, jonka suorittamiseen antoi aiheen »Viron maataloudellinen seura» Tartossa, on ensimainen ja ainoa laatuaan Itameren
maakunnista, joihin Viro, Liivinmaa ja Kuurinmaa kuuluvat. Siina
tehdaan selvaa Tarton maakunnan maatieteellisista, ilmastollisista ja
geoloogisista suhteisla, maanviljelyksesta, karjanhoidosta ja niista taloudellisista ja sivistyksellisista edellytyksista, joita nailla elinkeinoilla on
olemassa. Siten voi lukija saada yleiskuvan koko maakunnan maalaisvaeston elinehdoista. Mutta samalla saa han sen ohessa tutustua
muunkin virolaisten asuman alueen taloudellisiin oloihin, seikka, joka
tekee teoksen lukemisen vierasmaiselle lukijalle paljoa huvittavammaksi
kuin mita voisi paatella sen suppeasta nimityksesta. Paaasiallinen huomio teoksessa tietysti kohdistetaan sen' varsinaiseen aineeseen, • virolaiseen pienviljelykseen Tarton maakurmassa. Talla pienviljelyksella Virossa on aivan eritjdnen merkitys sentakia, etta se kasittaa koko virolaisen maanviljelyksen. Silla aniharva virolainen on onnistunut paasemaan suurtiJan, »moisan» haltijaksi ja sita seuraavia ctuja nauttimaan.
Moisiot ovat saksalaisen, paaasiassa aatelin, hallussa. "Ainoastaan nailla,
suurtilallisilla, on oikeus ottaa os3a maakunta- ja m'aapaivien istuntoihin, heilla vain on oikeus pitaa hyva-tuloisia vakijuoma-anniskeluja,
oikeus polttaa viinaa ja keittaa olutta. Sita vastoin pientilallisilla on
naiden oikeuksien asemesta melkein yksinomainen velvollisuus maanteiden, kansakoulujen, kunnanbikeuksien, kunnan poliisin, vaivaishoidon
y. m. s. yllapitoon. Se turva pientilaliisella kuitenkin on, etta hanen
maataan ei saada liittaa suurtilaan eika suurtilallinen sita saa viljella.
Paitsi suurviljelysta ja pienviljelysta on Viro.ssa viela vuokraviljelysta
(Sechstelland), jossakin maarin meidan torpanviljelystamme vastaava
epaitsenaiuea viljelysmuoto, joka on perintona niilta ajoilta, jolloin
kaikki maa oli aateUn hallussa. — Tekija on tutkinut mieskohtaisesti
73 talonpoikais- eli pientilaa. joiden suuruus vaihtelee 2,0* ha:sta 143,55
ha:iin. Tilojen koko pinta-ala on 3482 ha. Siita on noin 206,1 ha.
eli 5,92 ^I'o metsaa, kun taas peltoa on 52,61 Vo , niittya 21,93 %
ja muu osa laidun- y. m. maita. Metsat on suurtilallinen pidattanyt
itselleen talonpoikaismaata myydessaan, sen selityksen antaa tekija talle
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aluksi • kummastuttavalle ilmipUe. Viljellysfa maasta, joka kesSlla 1909,
jolloin tutkimus toimitettiin, oli 1832,59 ha, oli 20,02- "la kauran,
19,40 "/o apilan, 14,90 '/o talvirukiin ja 14,60 0/0 ohran kylvossa.
Apilan viljelys on vuosi vuodelta kasvanut. Perunanviljelyksessa oli 4,62
"/o viljellysta maasta ja pellavan 4.86- "/o. TutkituUa tiloilla elatetysta
karjasta mainittakoon, etta lehmien luku oli 596, sonnien 72, nuoren
kaijan ]a vasikoiden 344, lampaiden ja vuonien 1034, sikojen ja porsaiden 900, hevosten 216. Siipikarjanhoito on vahaista. — Edelleen
sisaltaa teos-snuren joukon tietoja maanviljelys- koneiden kaytosta7jdka
nayttaa olevan sangen yleista, kaytetyista tydvoimista, perus- ja liikepaaomasta, rakennuksista ja talonpoikaisviljelyksen yleisesta kannattavaisuudesta. Lopussa on mieltakiinnittava katsaus yhdistys- ja osuustoimintaliikkeeseen ja muihin maanviljelyksen edistamisvaUneisiin. Erittainkin tasta luvusta kay, huolimatta siita varovaisuudesta ja maltillisuudesta, milla tekija esiintyy, selville, kuinka raskaissa ja tukahduttavissa valtioUisissa oloissa Viron maatavilj el eva vaesto elaa. Puhumattakaan siita, etta valtio kannattaisi sen pyrkimyksia, se painvastoin ehkaisee valtiollisesti niinkin vaarattomilta nayttavat toimenpiteet kuin
maanvilj elyskoulujen perustamisen maanviljelysseurojen alotteesta ja
kustannuksella. Niinikaan ei ole saatu pitaa yhtaan yleista osuustoimintakokousla, eivat edes yksityiset maanvilj elysseurat ole saaneet pitaa yhteista kokousta. Ja sortamassa ei ole vain venalainen hallitus,
vaan myoskin Liivin maapaivat, saksalainen ylimysto venalaisten kanssa
kasi kadessa. Kun kaiken taman taustalla katselee niita tietoja, mita
tekijalla on esitettavanaan virolaisten maanviljelijain aikaansaannoksista,
niin voi epailyksetta yhtya hanen vakaumukseensa," etta Viron kansan
tulevaisuus ei suinkaan ole toivoton, kun sille vain vShankin vapaammat ajat koittavat. — Se seikka, etta tekija on mieskohtaisesti tutustunut niihin viljeliniin ja viljelijoihin, joiden oloja han esiitaa, antaa
esitykselle sen suppeudesta ja paljoista asiatiedoista huolimatta sellaisen
joustavuuden ja psrsoonallisen vakaumuksen savyn, etta myoskin ei
ammattimies maatalouden alalia siihen suurella mielenkiinnolla tutustuu. Viron maataloudellisten edistysrientojen johtomiehena tekija myoskin' on epailematta patevin henkilo arvostelemaan kansansa saavutuksia'ja kehitysmahdolb'suuksia talla alalia. Emme voi sentahden olla
lausumatta sita toivomusta, etta tri Eisenchmidt'in teos, joka pian
ilmestyy myoskin vironkielisena, saisi lukijoila myoskin' Suomenlahden
talla puolen, jossa veljeskansamme oloihin ei juuri ole oltu tilaisuudessa tutustumaan muutoin kuin enemman tahi vahemman kaunokirjallisten silnialasien lapi. Maataloudesta huvitetuille se. sitapaitsi tarjoo
runsaasti tilaisuutta sikalaisten olojen vertailuun vastaaviin oloihin
omassa maassamme. •
O. W. L .
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Suostuntavero pelikorteista. Asetuskokoelmassa (N:o 69)
on julkaistu Arm. Asetus • siita verosta, joka pelikorteista on suoritettava V. 1911. Vero jokaiselta korttileikilta oa i mk.Paloviina- j a mallasjuomasuostunta. Asetuskokoelmassa (N:o 81) on julkaistu Arm. Asetukset paloviinan ja mallasjuomain valmistamisesta suoiitetavasta verosta v. 1911. Suostuntavero
paloviinan valmistuksesta on 2 mk. litralta ja oluen valmistuksesta 8
mk. kultakin kymmenelta kg:lta siihen kaytettyja maltaita. Jos mallasjuomain valmistukseen kaytetaan maltaita .50,000—150,000 kg, on
valmistajan lisaksi suoritettava 15 pm lisamaksu kultakin 10 mallaskilolta seka 40 p:ia" sanotulta maaralta, jos valmistukseen kaytetaan
yli 150,000 kg. maltaita. Vahin vero, joka jokaisen mallasjuomatehtaan on suoritettava, on 10,000 mk., vaikka tehtaassa ei kaytettaisi
niin paljon maltaita, etta vero niista noiisisi" tahan maaraan.
• J

Potattien tuonti. - Asetuskokoelmassa (N:o 84) on'julaistu
senaatin paatos Arm. Kaskyn johdosta, etta 1875 annettu kielto tuomasta potattia, potatin kuoria y. m. -on kumottava Ranskaan y. m.
maihin nahden,.joista tama tuonti on ollut kielletty.
Maanviljelyslyseo. Asetuskokoelmassa (N:o 4) oh julaistu
Arm. Ohjesaanto ylioppilastutkinnosta Maanviljelyslyseon ylioppilaskoJcelaiUe.. Ohjesaannon mukaan heidinon suoritettava ylioppilastutkinnossa kiqallisesti kokeet aidinkielessa ja ruotsinkielessa samoin kuin
rauidenkin ylioppilaskokelaiden, saksankielessa kaaimoskoe • saksankielesta suomenkielelle ilman sanakitjaa seka" matematiikassa/ fysiikassa ja
kemiassa koe, jossa kymmenesta tehtavasta on tyydyttavasti kasiteltava
vahintaan kolme. Suullinen tutkinto on • suoritettava niissa aineissa ja
silla tavalla kuin yliopiston. konsistori maaraa. Maanviljelyslyseosta
tulleet ylioppUaat saavat. harjoittaa opintoja ja suorittaa tutkintoja yliopislossa ainoastaan filosofisen- tiedekunnan maanviljelystaloudellisessa
osastossa.
- -
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Tyovaenpuute maanviljelyksessa j a tyottomyys teol-

lisuudessa. Tyovaenpuutteen laajuuden selvillesaamiseksimaanviljelyksen piirissa pani Brandenbmgin maanviljelyskamari vma 1905 syksylla
toimeen erityisen tilasto tiedustelun. Tiedustelu kasitti_ kaikkiaan 37,355
maanviljelystilaa, jotka olivat tyovaen tarpeessa, ja myoskin tyotatekevat
perheen jasenet luettiin tyovaeksi. Tiedustelun tulokset ovat nyttemmin
julaistut, ja ovat ne paakohdissaan seuraavat.
Koko maakunnassa tarvitsi maanviljelys ehdottomasti, tullakseen
kunnoUisesti hoidetuksi, 218,775 pysyvaista tyontekijaa, todellisuudessa
sita, vastoin oli sellaisia saatavLssa ainoastaan 178,895. Puuttuva maara
oli' siis 39,880 henkea, 18 °/o puuttuen, 19,158 mies- ja 20,722
naistyontekijaa. Sesonkityolaisia olisi koko kesaksi tarvittu 43,826,
todellisuudessa sita vastoin oli saatavissa vain 39,554, joten puuttuva
maara oli 4,272, siis lo "/o. Syys- seka muihin satunnaisiin toihin
olisi- tarvittu 61,452 sesonkityolaista, todellisuudessa sita vastoin oli
saatavissa ainoas'aan - 40,751; puuttuva maara oli niin muodoin 20,701,
siis 34 Vo. Kaikkiaan nousi maakunnassa kunnollisen taloudenhoidon
tarvitsema maatyolaisten luku 324,053, kun taas todellisuudessa oli
saatavissa vain 259,200 maatyolaista, joten siis kaikkiaan puuttui 64,853
maanviljelystyolaista, eli 20 "/oSamaan aikaan valitetaan teollisuuden piirissa tyottomyytta, kun
maanviljelyksen piirissa vallitsee nain tuntuva tyovoimain puute. Niin
muodoin ei pida paikkaansa se vaite, etta teollisuuden piirissa esiintyva
tyottomyys, jota aina jossain maarin on olemassa, olisi todistuksena
nykyisen kansantaloudellisen jarjestelman kykenemattomyydesta hankkia
tilaisuutta tyohon kaikille tyokykyisille ja tyonhaluisille. Painvastoin
saattaa kansantaloudessa olla toisella taholla kayttamattomia tyotilaisuuksia enemman kuin toisella taholla tyottomia.

Maiden keinotekoinen kastelu Amerikassa, Amerikan
Yhdysvaltain pinta-alasta on kaksi -viidetta osaa luontaisen kuivuuden
rasittamaa maata, jossa sataa vuodessa vahemman kuin 20 tuumaaja
keinotekoinen kasteleminen on valttamattomyys. Jarkiperaisen kastelun
avulla on tama maa-alue kuitenkin muutettavissa mita hedelmallisimmaksi. Tama alue on paaasiallisesti Missisippivirran takana, ja on.sen
viljeleminen vasta tuskin alkanut., Hy valla syylla lasketaan silla voivan
elaa 200 miljoonaa ihmista. TSydelliseen viljelykseen saatettuina voivat
sen 75 miljoonaa raivauskelpoista akrea, sen 400 miljoonaa laitumeksi
kelpaavaa akreajasen mineraali-aarteet tuottaa Amerikan Yhdysvalloille
rikkauksia, joiden rinnalla nykyinen vaurastuminen jaa varjoon. Tama maa
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on metsien peittamien harjanteiden ja lumialueiden ymparoima; yleensa
on se vuorista, syvien laaksojeh ja alankojen sarkemaa, jotka tarjoavat
tuhansilla ja paikotellen, kuten Sacramenton seudut, miijoonillekin perheille tilaisuuden toimeentuloon. Kasityksen siita, miten suuremmoiset
viljelysmahdollisuudet talla alueella piilevat, saa jo kehittyneesta ihmeteltavasta kukoistuksesta keinotekoisesti kastelluilla seuduilla. Tallaisia
seutuja ovat Arizonan laakso, Bernardinolaakso, Utahiii Suolajarvilaakso,
Idahon Boi?elaakso ja Washingtonin Yakimalaakso. Viime vuosina onkin Yhdysvaltain hallitus ryhtynyt -sangen
huomattaviin toimenpiteisiin keinotekoisen kastelun edistamiseksi talla
a'ueella. Erityisesti mainittakoon vm 1902 National Reclamation
Act. Tassa laissa saadetaan nim., etta kaikki raha, mika saadaan yhteismaiden myynnista 14 ylla mainittuun alueeseen kuuluvassa valtiossa
ja kahdessa piirissa, on kaytettava kastelulaitoksien rakentamiseen asianomaisissa valtioissa ja piireissa. Sen lisaksi saadetaan viela mainitussa laissa, etta maala on luovutettava ainoastaan varsinaisille uutisasukkaille, jotka todeOa tabtovat hankkia itselleen oman kodin ja konnun, ja etta. jokaisessa yksityisessa tapauksessa on vain niin paljon
maata annettava kuin yhden perheen toimeentuloUe on valttamatonta.

Teoflisuustuotteitten maaran suureneminen Ameri-

kan viennissa. Ensi kerran on Amerikan Yhdysvaltain kauppahistoriassa vasta tapahtunut, etta teoUisuustuotteitten vienti on noussut kaikkien
muiden tuotteitten yhteista vientia suuremmaksi. Kauppa- ja tyodepartementin tilastoviraston kertomuksen mukaan.-on nim. vm 1910
kahdeksana ensimaisena kuukautena viety Amerikan Yhdysvalloista
teollisuustuotteita 543,4 miljoonan doUarin arvosta, kokonaisviennin ollessa 1,027 miljoonaa " doUaria, edellisten siis jalkimaisesta 52,83 %.
Miten nopeasti tama teoUisuustuotteitten vienti on kasvanut, nakyy
seuraavista luvuista. TeoUisuustuotteitten vienti oh kokonaisviennista
vuonna
»
»
»
»
»

1880
1890
1900
.1907
1909
1910

-15

. . 21

34.5
39.9
44.9
52.8

» .
%
»
»

.•

Vaestolaskun tuloksia Saksassa. Ensimaisena paivana
joulukuuta vma 1910 toimitetun vaestolaskun mukaan oli Saksan
vallakunnassa mainittuna paivana asukkaita 64,896,881 hisnkeS ja niista
oli miespuolisia 32,029,890 ja naispuolisia 32,866,991 henkea. Preussin osaUe tuli asukasmaarasta 40,160,000.. Edellisina -vuosina oli Saksan vallakunnassa asukkaita-seuraavat maarSi: vma 1905 60,641,489,
vma igoo 56,367,178, v:na 1890 49,428,470, v:na 1880 45,236,061
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ja v:na 1871 41,060,772. Vuoden igio vaestolaskun avulla voidaan
siis todeta, - etta vaeston iisaantymisen nopeusmaara on pysynyt yhta
suurena kuin ennenkin.
Myoskin voidaan vm 1910 vaestolaskun avulla todeta suurkaupunkieri nopean kasvamisen jatkuminen. • Berlinin esikaupungit esim.
ovat kasvaneet mika- 83 % mika 54 Vo tai 27 Vo; sen sijaan on
itse varsinainen Berlin, jossa cityksi muodostuminen nopeasti edistyy,
kasvannut vain i Vo. Hamburg-Altonan miljoonakaupunki' on kasvanut 17 % . Muut Saksan suurkaupungit ovat kasvaneet noin 3 % —
45 Vo.

-

• ; Tavaranvaihto nykyajan suursatamissa. Aikakauskirjassa »Deutsche Rundschau fiir Geographies,-1911, Heft, 6, kirjoittaa
prof. A. Oppel tasta muun muassa seuraavaa:
»Hammastyttavia ovat ne summat, joita ensi luokan satamapaikat ulkoliikkeessaan vaihtavat. Lontoo 6 miljaardineen suorittaa puolet siita kuin Aasian maanosa tai kaksi kertaa niin paljon kuin Austraalian maanosa tai enemman kuin Ranska. Lontoon, Liverpolin, Hampurin -ja NewrYorkin kaltaisten jattilaisten rinnalla on paljon kSapioita,
joiden vuotuinen tavaranvaihto nousee vain muutamiin miljooniin markkoihin, mutta myoskin niilla on "merkitysta. Ensiluokan satamia, joiden
tavaranvaihto nousee vuosittain yh 5,000 miljoonan mk:n, on kaikkiaan ^'nelja, nim. Lontoo, Hampuri, Liverpol ja New-York; toisen
luokan,; joiden vuotuinen tavaranvaihto nousee 2,000—5,000 miljoonaan, on samoin nelja, nim. Bremen, Antwerpen, Buenos Aires ja
Marseille; kolmannen luokan, joiden tavaranvaihto nousee 1,500—2,000
miljoonaan, on myoskin nelja, nim. Triest, Hongkong, Le Havre ja
Kalkutta: Satamia,' joissa tavaran^aihtonousee.i;ooo^i50o;miljoonaan,
on kolme; satamia, joissa tavaranvaihto nousee 7So—1,000, miljoonaan, on -taas kuusi. •
•'.'
.
Asuntokysymys R a n s k a s s a j a lainsaadanto. Hiljattain
on Ranskassa saadetty laki, jonka tarkoituksena on po'staa kaupunkien
asunto-oloissa vallitsevia epakohtia. Siina myonnetaan verohelpotusta ja
luvataan eduUisia lainoja yaltiovaroista niille rakennusyrittelijoiUe tai yleishyodyUisiUe yhdistyksille, jotka pitavat tyovaeston saatavana kohtuuUisesta vuokrasta terveyshoidannoUisessa suhteessa tydyttavia asuntoja.
Taman lisaksi saattaa laki helpommaksi omien asuntojen hankkimisen
tyomiehille ja virkamiehille.
"
_ . . . .

i
L A I N S A A D A N T O S I V E E L L I S E S T I LAIMINL Y O T Y J A JA H U O N O H O I T O I S I A L A P S I A
VARTEN.
Kirjoittanut

Adolf von Bonsdorff.
Eras monia vuosia onnettomain lasten hoitoon ja kasvatukseen aikaansa ja voimiansa uhrannut henkilo on lausunut:
Jos otettaisiin yhtaikaa hoidettavaksi sata asken syntynytta rikkaiden lasta ja sata samanlaista koyhain vanhempain lasta, koetettaisiin istuttaa heihin sama moraaii ja sijoitettaisiin heidat samaan
ymparistddn, niin ei voitaisi, lapsien saavutettua 21 vuoden ian,
huomata mitaan eroa heissa katsoen heidan syntyperaansa, j a
hyvien ja huonojen valinen suhde olisi sama kummassakin ryhmassa.
Jokainen ihminen on ymparistdnsa vaikutuksen alainen, mutta
lapset ovat enemman kuin taysikasvaneet ymparistdihmisia. Lasten kehitys hyvaan tahi huonoon riippuu ennen kaikkea niista
vaikutuksista, joiden alaisina he ovat. Useimmassa tapauksessa
ei voida panna lasten viaksi, jos he lankeavat pahantapaisuuteen
ja rikollisuuteen, yhta vahan kuin voi pitaa heidan ansionaan,
jos he seuraavat yhteiskunnan lakeja ja oikeuden kaskya. Olosuhteet luovat tuntuvassa maarin sen tai taman.
Kultuuriyhteiskunta on jo aikoja sitten alynnyt olevansa
velvollinen takaamaan jokaiselle lapselle tietojen alimman maaran. Mutta sen velvoUisuuksiin taytyisi kuitenkin sisaltya myos-
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kin se, etta jokaiselle lapselle taataan alin maara hoitoa ja kasvatusta. Lapsella on oikeutensa, mika humaaniyhteiskunnan taytyy ottaa huomioon; ja laiminlyoty kasvatus on yhteiskunnalle
uhkaavaa. Missa kodin kyky tai hyva tahto puuttuu, siella on
yhteiskunnan lasten ja omaa hyvaansa harrastaen astuttava auttavana valiin.
Joskus sita lainsaadantoa, josta lahinna on kysymys, katsotaan korvauskasvatuslainsaadannoksi, Ersatzerziehung, ja tama
nimitys on kenties paremmin oikeaan osattu kuin joku muu.
Lain tarkoituksena on tuottaa korvaus esiintyville kasvatuksen
puutteille, ja hyvittaa. ilmenevia lastenhoidon laiminlydmisia ja
loukkauksia kodeissa. Samalla kuin yhteiskunta tunnustaa talla
lainsaadannolla velvollisuutensa lapsia kohtaan, samalla se julistaa sen kautta oikeutensa sekaantua vanhempain holhoojavaltaan.
Viimemainittu ei tule aina yhta suuressa maarin. esille. Kun
esim. Tanskan laki »rikollisten ja laiminlyotyjen lasten ja nuorten henkiloiden kasittelysta» voi tulla kaytantoon ra. m. lapsiin
nahden, jotka havaitaan olevan siveelliselle turmiolle alttiina
»vanhempain tai muiden kasvattajain paheellisuuden, tdrkean
laiminlyomisen tai heidan kasvatukseensa tai tarpeelliseen valvontaan puuttuvan kyvyn perusteella», ei Saksassa voi tulla kysymykseen ryhtyrainen suojelu- tai pakkokasvatukseen vanhempain lapsiensa kasvatukseen tai hoitoon puuttuvan kyvyn perusteella, ellei tama ole valttamaton lasten taydellisen siveellisen
turmion estamiseksi, »zur Verhiitung des vdlhgen sitthchen Verderbens des Minderjahrigen». Lainsaadanto Saksassa edustaa
siksi jossain suhteessa toisia nakdkantoja kuin mita Tanskan
iainsaadantd ottaa huomioon. Vasta kun taydellinen tapainturmelus lapsessa on pelattavissa, tai kun vanhemmat kayttavat
vaarin valtaansa lapseen nahden, hoitavat hanta huonosti tahi
tekevat itsensa syypaiksi siveettdmaan elamaan, on Saksassa yhteiskunnalla oikeus puuttua asiaan. Seurauksena tasta on ollut.
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etta lasten pelastamistoimenpiteet lykkaytyvat tuonnemmaksi,
jolloin pelastamismahdollisuudet ovat hyvin rajoitetut.
Tata
asiaintilaa valitetaan yieisesti, ja muutosyrityksia esitetaan lak• kaamatta.
Epailematta on siina hyvin suuri vaara ja kalleiden oikeuksien loukkaamisen mahdoUisuus, jos yhteiskunta ennen aikojaan riistaa vanhempain holhoojaoikeuden j a ilman painavampia
syita eroittaa lapset kodistaan. Mutta ellei ryhdyta toimenpiteisiin ennenkuin huonohoitoisuus esiintyy mita pisimmalle kehittyneena, rajoitetaan lain merkitysta melkoisessa mSarin lapsiin ja
yhteiskuntaan nahden. Yhteiskunnan taholta oikeuden vaarinkSyttd vanhempain vallan riistamiseen nahden voidaan valttaa,
jos yhteiskunta luovuttaa. taman vallan pateville viranomaisille
ja vakuuttaa ei ainoastaan vanhemmille vaan myoskin erityisille yhteiskuntalaitoksille taysin tyydyttavan oikeuden valittaa viranomaisten toimenpiteesta. Mutta laissa, joka tarkoittaa
huonohoitoisille tai siveellisessa suhteessa laiminlyddyille lapsille
turvan ja kasvatuksen valmistamista — olkoonkin etta huonohoitoisuus tai laiminlyoty kasvatus jo esiintyy pahatapaisuuden
ja rikollisuuden muodossa, tai ei se ole viela tapahtunut — taytyy nakokanta, etta lasten oikeus ja yhteiskunnan hyva on oleva
vanhempainvallan vaatimusten edella, tulla kyllin selvalla tavalla
esiin. Jos ei tata oteta huomioon, tulee lainsaadanto puolinaiseksi, ja usko sen sosiaaliseen merkitykseen jarkytetaan vahitellen.
On tavattoman monia erilaisia olosuhteita, jotka voivat nayttaa, etta lasten laiminlyoty kasvatus ja epatyydyttava hoito on
vallitsevana; naiden luonnehtiminen ja luettelemineti tarkoituksessa esittaa tapauksia, joihin lain saaddkset voidaan sovelluttaa,
tuottaa vaikeuksia ilman vastaavaa hydtya. Ilmididen eri vivahdukset . taytyy laissa yleisin paapiirtein mainita, mutta yritys
luetella suurempi maara erilaisia mahdollisuuksia, niinkuin Eng-
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lannin ja Ranskan lainsaadannossa vississa suhteessa on asian
laita, nayttaa olevan omiansa tarpeettomasti supistamaan lain
ulottuvaisuutta. Saksassa ja Skandinaavian maissa naiden lakien
ylimalkaisiksi laaditut ja jossain maarin horjuvat maaraykset mita
tulee lapsiin, joihin lain saaddkset sovellutetaan, nayttavat paremmilta. Ne eivat sido niin suuresti maaraavien viranomaisten
kasia, mutta asettavat luonnoUisesti heille kykynsa mukaan arvostellen punnittavaksi jokaisen tapauksen suuret vaatimukset.
Muutamien naiden lakien varsinaiseksi puutteeksi taytyy merkita,
etta ne paaasiallisesti tai yksinomaankin ottavat huomioon siveellisesti huonohoitoiset lapset. Ellei tahan kuuluva lainsaadanto
kiinnita huomiotaan myoskin niihin lapsiin, jotka ovat ruumiillisen huonohoitoisuuden alaisina, katsoo se enemman yhteiskunnan
etua kuin lasten oikeutta. Viimeiseksi ilmestyneissa kysymyksenalaisissa laissa eli oikeammin lakiehdotuksessa, Itavallan hallituksen esityksessa laiksi Fiirsorge-erziehung'ista, luetellaan ne tapaukset, jotka vaativat lain kayttamista', seuraavalla tavalla: Jos
vanhemmat laiminlydvat velvollisuuksiensa tayttamisen, vaarinkayttavat vanhempainoikeuttansa tai viettavat kunniatonta tai
eparehellista elamaa, jos vanhempain, toisten kasvattajain taikka
koulun kasvattava vaikutus nayttaa riittamattomalta tai puuttuu,
•jos- rankaisualaikainen lapsi tekee teon, joka rikoslain mukaan
on rangaistava, ja jos nuori henkild tekee lainrikkomuksen, ilman etta rikosoikeus siita maaraisi suojeluskasvatusta, voi holhoojaoikeus sellaisen kasvatuksen maarata ehkaistakseen lasten
tai nuoren henkilon pahatapaisuutta. Tama laki ei sisalla varsinaisesti mitaan uutta, mutta nayttaa taysin tyydyttavalla tavalla
ilmaisevan niiden lasten piirin, joihin lain antamat keinot sovellutetaan, ja on mielenkiintoinen siksi, etta Itavallan lakiehdotuksen valmistelussa on muiden maiden monivuotinen kokemus tullut kaikessa laajuudessaan hyvaksi kaytetyksi.
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Se, mika luonnollisestikin taytyy lainsaadannossa tarkoin
ilmoittaa, on ikaraja, jonka yli mentya Japset eivat voi tulla lain
maaraman suojelu- ja kasvatustoimenpiteiden esineiksi. Kysy
mys tasta on maaratyssa yhteydessa rankaisutaysivaltaisuusijan
voimaanastumisen kanssa. Lapset, jotka rankaisuvapausijassa
ollen ovat tehneet rangaistavan teon, katsotaan yhpaansa
olevan erityisen kasvatuksen tarpeessa, jos vain kodin kyky
aikaansaamaan parannusta lapsen kayttaytymisessa ja estamaan hanen uudelleen rikokseen lankeamistaan. pidetaan riittamattdmana. Mutta myoskin ne alaikaiset, jotka ovat saavuttaneet rankaisutaysivaltaisuusijan, voivat tehdyista lain rikkorauksista tulla kasvatustoimenpiteiden esineeksi. Tama riippuu Englannissa rikosoikeuden tutkimuksesta ja ratkaisusta seka koskee
alaikaisia aina i 6 vuoteen. Saksassa toistaiseksi sellainen tutkimus kuuluu rikosoikeuden valtaan ainoastaan silloin jos alaikaisella tuomioistuimen vakaumuksen mukaan ei ole ollut tietoisuutta eika kasitysta tekonsa rikollisuudesta; sellaisessa tapauksessa voi hanet, jos han ei ole tayttanyt viela i8 vuotta, maarata kasvatuslaitokseen. Huomattavia muutoksia sisaltaa tassa
suhteessa Saksin ehdotus uudeksi rikosprosessijarjestykseksi ja
uudeksi rikoslaiksi; rankaisuvapausika on korotettu taytetysta
kahdestatoista vuodesta taytettyyn neljaantoista vuoteen, syyttaja
on oikeutettu kun on kysymyksessa alaikainen 14 ja 18 vuoden
valilla, joka on tehnyt itsensa syypaaksi rangaistavaan tekoon,
luopumaan kanteen nostamisesta, jos nahdaan kasvatuksen olevan rangaistusta hyddykkaamman, ja oikeuskin voi, jos kanne
on tullut nostetuksi, jarjestaa kasvatuksen rangaistuksen sijasta
tai jattaa tavallisesti alaikaisen kusvatustarkoituksessa holhoojaoikeuden kasiteltavaksi. Myoskin Itavallan ehdotuksessa laiksi
suojeluskasvatuksesta ja laiksi alaikaisten rikosoikeudellisesta kasittelysta on hyvin huomattavassa maarin samat nakdkannat
otettu huomioon. Tanskassa ja Norjassa, joissa maissa rikos-
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oikeudellinen taysi-ikaisyys astuu voimaan 14 vuotta taytettya,
voi syyttaja — edellisessa maassa alaikaisten suhteen I 4 j a 18
vuoden • vahlla, jalkimaisessa maassa alaikaisten suhteen 14 ja 16
vuoden valilla — luopua heratetysta kanteesta ja jattaa nuoret
lainrikkojat kasvatusviranomaisten kasiteltaviksi. Legaliteettiperiaate on siis naissa maissa nuorisoon nahden vissiin laissa
maarattyyn korkeimpaan ikaan poistettu, joka niinkuin sanottu
myos on edellytetty ehdotuksessa uudeksi rikosprosessijarjestykseksi Saksassa. Sellainen jarjestys edellyttaa, etta syyttajistd
muodostetaan henkildista, jotka omaavat kyllin suuressa maarin
kykya arvostella nuorten personallisuutta ja edellytyksia. Kaikessa tapauksessa nayttaa parhaimmalta jattaa tuomioistuimen
ratkaistavaksi, jos rikosoikeudellisesta menettelysta voidaan luopua. Ruotsissa voimassa olevan lain mukaan voi yleinen tuomioistuin maaratyissa olosuhteissa alaikaisille 15 j a 18 vuoden
valilla vaihtaa rangaistuksen sijaan kasvatuksen laitoksessa. Ikarajaksi rankaisuvapauteen on tassa maassa niinkuin Suomessakin,
asetettu 15 vuotta, siis korkeammaksi kuin missaan muussa
maassa.
Perusteeksi siihen, etta tassa on esitetty erityisissa maissa
voimassa olevia maarayksia ijasta, jolloin alaikainen rikollinen
tulee tai voi tulla tuomitun rangaistuksen sijasta kasvatustoimenpiteiden esineeksi, mainittakoon, etta alaikaisia lainrikkojia on pidettava
ensi sijassa siveellisesti laiminlydtyina ja huonohoitoisina lapsina,
ja etta heidan kasittelyaan' koskevien saannosten tulee sisaltya
joko kysymyksessa oleville lapsille tarkoitettuun suojelulainsaadantddn tai joka tapauksessa siihen laheisesti liittya.
Pyrkimys ijan korottamiseen rankaisutaysivaltaisuuden voimaanastumista varten on vahitellen yha enemman voittanut alaa.
Yhteiskunnassa kasvava velvollisuudentunne huonohoitoisia lapsia
kohtaan j a siina yha yieisimmin levinnyt kasitys velvollisuudesta
koettaa kasvatuksen kautta pelastaa rikollisia lapsia tulee toden-
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nakoisesti eika niinkaan kaukaisessa tulevaisuudessa aiheuttamaan
vielakin ijan korotusta tassa suhteessa. On itseasiassa vaikeata
paattaa, milloin alaikaiset ovat katsottavat saavuttaneiksi sellaisen kypsyyden, etta heidat voidaan tehda taysin edesvastuuUisiksi teoistaan, silla tamahan on riippuva yksildllisesta kehityksesta, mutta olisi oikeudenmukaista ja inhimillista, jos ei rankaisu taysivaltaisuusika astuisi voimaan, ei ainakaan pohjoismaissa, ennen kuudentoista ikavuoden tayttamista.
Kaikkien maiden tahan kuuluvan lainsaadanndn mukaan
voivat siveellisesti laiminlyddyt, huonohoitoiset ja pahatapaiset
lapset tulla nauttimaan turvaa ja joutua kasvatettavaksi vahintain
siihen ikaan asti, jolloin rankaisutaysivaltaisuusika alkaa, mutta
useimpain maiden lakien mukaan voivat asiaankuuluvat viranomaiset ottaa naita lapsia huostaansa viela taman ijan ylikin.
Useimmassa tapauksessa on tassa i 6 vuoden ika vahvistettu
ylimmaksi rajaksi, vaikka muutamissa valtioissa on se siirretty
aina taytettyyn kahdeksaantoista ikavuoteen. Maarattaessa tassa
suhteessa ikarajaa taytyy ottaa huomiooif, etta lailla ensimaisena
lasten pelastamiskeinona on heidan kasvattamisensa kodin ulkopuolella, j a vanhempiin lapsiin nahden etupaassa laitoksissa; tallaisissa olosuhteissa on lahella vaara asettaa ikaraja liian korkeaksi. Preussissa ja muutamissa muissa Saksan liittovaltioissa
voidaan nuoria aina i8 ikavuoteen saakka ottaa Fiirsorgeerziehung'iin. Korkein valitusoikeus Preussissa kaikkia niita asioita
varten, jotka tarkoittavat suojeluskavatusta, on tulkinnut lain
tavalla, josta on ollut seurauksena, etta suuri osa viime vuosina
huostaan otetuista lapsista kuuluu vanhempiin ikaluokkiin. Vanhemmat ja pahantapaisuudessa pitemmalle kehittyneet ainekset
ovat tuottaneet suojeluskasvatukselle hyvin suuria vaikeuksia, ja
Preussissa ei niinkaan vahassa maarin levinneeseen epaluottamukseen kysymyksessa olevaan yhteiskuntatydhdn on suurimmaksi
osaksi syyna vanhempien, huostaanotettujen lasten paranematto-
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muus ja kasvatuksen vastaanottamattomuus. Saksassa viimeksi
ilmestynyt suojeluskasvatuslaki, Saksin laki vuodelta 1909, ottaa
kimdennentoista ikavuoden ylimmaksi rajaksi, mutta lisaa, etta
alaikaisen, joka on tayttanyt 16 vuotta, voi jattaa suojeluskasvatuksen alaiseksi, kun nayttaa olevan toiveita sen kautta parannusta aikaansaada. Tata vastaan voidaan huomauttaa, etta ratkaiseminen, josko toiveita parantumisesta on tai ei, on tavattoman vaikeata, ja ettei toivoa alaikaisen pelaslumisesta niin paljon kuin mahdoUista pida koskaan jattaa, mutta lainsaatajat
Saksissa ovat ottaneet vaikutuksia ei yksistaan ilahuttavista kokemuksista Preussissa. Laki Tanskassa sallii ryhtymisen huonohoitoisiin ja pahatapaisiin alaikaisiin, jotka ovat 15 ja iS vuoden valilla, ainoastaan seUaisessa tapauksessa, etta heidan kehityksensa on mydhastynyt, ja etta vanhemmat pyytavat toimenpiteisiin ryhtymista.
On kylla kaunis nakokanta, etta yhteiskunnan taytyy niin
kauvan kuin mahdollista koettaa pelastaa nuorisoa kasvatuksen
kautta, mutta jo yU 16 ikavuoden menneet lienevat useimmassa
tapauksessa siihen maarin kehittyneet, etteivat he anna itseensa
kaytettavissa olevien kasvatusmuotojen vaikuttaa. Heidan huostaanottamisensa tuottaakin laitostydlle tavattomia vaikeuksia; ja
luottamus tyohon heikentyy, jos monasti epapnnistutaan tai annetaan aihetta retteldimisiin ja vakavammanlaatuisin hairidihin.
Voidaan- kenties saataa, etta alaikaista ennen kuuttatoista
ikavuotta tekemastaan rikoksesta asetetaan kasvatusviranomaisten
eika tavallisen tuomioistuimen eteen, seka etta ne, jotka ennen
tata ikaa ovat siveellisesti laiminlyodyn kasvatuksen tai huonon
hoidon alaisina tai osoittavat pahatapaisuutta, voivat tulla nauttimaan mainittujen viranomaisten suojelu- ja kasvatustoimenpiteista. Ika taytetyn kuudentoista ja taytetyn kahdeksantoista
vuoden valilla voisi muodostaa yhmenokauden. Toiselta puolelta
€i tulisi rikollisia alaikaisia naina vuosina asettaa tuomioistuimien
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eteen; ellei yleisoa suljeta pois, ja myoskin, missa sellainen katsotaan mahdolliseksi, taytyisi heidan saada nauttia tuomion toistaiseksi lykkaamista lyhyemmaksi tai pitemmaksi koeajaksi,
jona aikana heidat tulisi asettaa tassa suhteessa jarjestetyn valvOnnan alaisiksi tai jattaa kasvatusviranomaisten kasiteltaviksi,
j a toiselta puolen' voisivat siveellisesti laiminlyddyt ja pahantapaiset nuoret henkilot i6 ja i8 vuoden vahlla tulla nauttimaan
kasvatustoimenpileista ainoastaan sellaisissa tapauksissa, etta nayttaa viela olevan kasvatuksen vastaanottavaisuutta.
Yhteiskunta voi pyrkiessaan kasvatuksen kautta . pelastaTtiaan huonohoitoista ja rikollista nuorisoa joskus katsella asioita
liian optimistisesti. Sellainen vaite voisi nayttaa olevan aivan
paradoksaalinen, silla jos mita tassa tyossa vaaditaan, on se
juuri optimismia. Mutta ei sittenkaan saa optimismi menna
liian pitkalle. Niin on laita, kun kasvatuslaitoksissa pidetaan
huostaanotettua nuorisoa aina taysi-ikaisyyteen asti j a luullaan
voitavan laitoshoidolla ja kurilla vaikuttaa sellaisen ijan saavuttaneisiin nuoriin miehiin ja naisiin. Sen kautta aiheutetaan laitoksissa syntymaan toimenpiteita, jotka jossakin suhteessa ovat
verhottua vankeinhoitoa; ilmenemattdmat tulokset ja uudistuvat
vaikeudet nuorten henkiloiden kasvatuksessa ovat omiansa jarkyttamaan luottamusta koko tahan yhteiskuntatehtavaan.
Laillista ikaansa lahenevien nuorten miesten ja naisten peiastamiseen vaaditaan toisia keinoja. Rikottuaan yhteiskunnan
jarjestysta vastaan voivat myoskin he tulla nauttimaan tuomion
toistaiseksi lykkaamisesta ja asetettaviksi suojelusvalvonnan alaisiksi tai pahimjnassa tapauksessa pantaviksi erikoisiin vankiloihin, joissa ei noudateta kosto-, vaan ennen kaikkea kasvatusperiaatteita, mutta kasvatuslaitoksiin, sellaisina kuin ne yhteiskunta
kasittaa ja taytyy kasittaa, he eivat kuulu. Viimeistaan 16 vuotta
taytettya, mieluimmin jo vuosi ennen, pitaisi kasvatuslaitoksiin vastaanotetut alaikaiset sielta poistaa.'. Mahdollisesti voi yhteiskunta sen-
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kin jalkeen tukea heita erityisten valvojien kautta, jotka ymmartavat
kasitella sellaista tehtavaa tarpeellisella hienotuntoisuudella.

Niissa laeissa, joilla yhteiskunta koettaa siveellisesti laiminlyddyille ja huonohoitoisille lapsille jarjestaa turvaa ja kasvatusta,.
on alusta alkain ensimmaisena pelastuskeinona maaratty lasten
saattaminen uusiin olosuhteisiin ja ennen kaikkea laitoksiin. L a i toshoidon ohella on myoskin kaytetty kasvatusta yksityisissa.
kodeissa. Namat suojelustoimenpiteiden kaksi paamuotoa ovat
eri laajuudessa tulleet 'kaytantoon eri maissa. Englannissa on
laitoshoito laiminlyotyja ja huonohoitoisia lapsia varten edustavampaa — kysymyksessa olevia lapsia varten tarkoitettuja laitoksia on ollut ja on Industrial schools j a myoskin Day industrial schools — jota vastoin taaskin Ranskassa aina viimeisiin
aikoihin asti on kasvatus yksityisissa kodeissa tullut enemman
kysymykseen. Siella huostaanotetut enfants. assistes sijoitettiin
huolella valittuihin kasvatuskoteihin, ja kun lailla vuodelta 1889.
enfants moralement abandonnes vakuutettiin turva ja kasvatus,.
oli periaate aluUa, etta myoskin nama lapset pantaisiin etupaassa
kasvatuskoteihin. Tama tuotti kuitenkin jalkeenpain vaikeuksia
ja namat lisaantyivat melkoisesti lakien kautta vuosilta 1889 j a
1904, joiden tarkoituksena oli jarjestaa rikollisten ja pahantapaisten lasten kasvatus. Kasvatuslaitosten perustamisen valttamattomyys tuli yha tuntuvammaksi. Saksan lait suojelu- tai
pakkokasvatuksesta saatavat, etta lapset jatetaan hoidettaviksi
ja kasvatettayiksi sopivissa yksityisissa kodeissa tai erityisissa
laitoksissa. Samalla kuin etela-Saksan valtioissa kaytetaan kasvatushoitoa suuressa laajuudessa, tulevat huostaanotetut lapset
Preussissa ainakin -alussa paaasiallisesti sijoitetuiksi laitoksiin.
Niista maista, joissa kodistaan erotetut lapset ensi sijassa toimitetaan yksityisiin koteihin, on Tanska ensimaisia.
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Naista kalidesta paamuodosta kysymyksessaolevien lapsien
suojelua ja kasvatusta varten on itseasiassa kumpikin • valttamattdman tarpeellinen. Kasvatus yksityisissa kodeissa on teoriassa
parempi, ja taytyy tulla kaytantoon kun on kysymys nuoremmista ja vaiiemmin siveellisesti huonohoitoisista lapsista. Mutta
koskiessa vanhempia ja suuremmassa maarin huonohoitoisia tai
pahantapaisia lapsia on kasvatuskotijarjestelma vaarallinen kokeilu ja sitapaitsi ei ole omiansa takaamaan nuorille tarpeellista
tydopet'usta taif ammattisivistysta, jonka merkitysta pelastuskeinona ei voi kyllin korkeaksi arvioida.
Suurin paino on pan tava siihen etta suojelukasvatustoimenpiteita jarjestavalle viranomaiselle valmistetaan tilaisuus ei ainoastaan huoleUisesti tutkia, josko hoito yksityisessa perheessa tai
laitoksessa on parempi, vaan myoskin punnita kysymysta laitosmuodosta, joka lahinna voi tulla kysymykseen. Tassa suhteessa
tehdyt hairahdukset panevat vaaranalaiseksi suojeluskasvatustydn
menestyksen, ja vakavia selkkauksia voi ilmestya, niinkuin kokemus monin paikoin nayttaa. Lapsia, joita voidaan hoitaa yksityisissa perheissa, ei pida sijoittaa laitoksiin, ja samaan laitokseen ei pida panna aivan erilaisilla edellytyksilla ja kasvatusmahdoUisuuksilla varustettuja lapsia ja nuorisoa. Useamrnanlaatuisia laitostyyppeja taytyy olla kaytettavissa, ja niiden joukosta
•ei pitaisi nykyisin puuttua sellaisia, joilla on oppilaskodin muoto.
Vapaus, joka 1yd leimansa tallaisten kotien elamaan, on nayttanyt olevan suuriarvoinen kasvatustekija. Huostaan otetut lapset
taytyy luokitella, kukin ominaisuuksiensa mukaan, ja etta tama
tulisi mahdolliseksi, ei voida hyvin jarjestetyssa suojelustydssa
-valttaa erityisten tarkastuslaitoksien perustamista.
Teoriat eivat vahaakaan karsi, jos uskotaan voitavan kodin
-ja koulun tekemien tutkimusten ja yhden tai toisen henkilon tai
viranomaisten antamien raporttien perusteella joka tapauksessa
maarata kodista erotettavalle ja muuanne sijoitettavalle lapselle
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kasvatusmuoto. Tehtyjen erehdysten myohemmin paikkailussa
on suuri vaara. Taman yhteydessa taytyy myoskin ottaa huomioon asianhaara, joka usein vaitetaan perattdmaksi ja viela
usearr.min hyljataan: osa niista lapsista, jotka osoittavat pahatapaisuutta tai rikollisia taipumuksia, on mita suurimmassa maarin henkisesti vajavaisia, jossain suhteessa abnormeja tai psykopaattisia. Sellaisten lasten kasvattaminen tavallisissa kasvatuslaitoksissa voi tulla lapselle kidutukseksi ja laitoksen virkailijoille
tuottaa suoraan sanoen voittamattomia vaikeuksia. Taman laatuisille lapsille ei sovi tavallinen laitoskasvatus, heidan taytyy
saada, jos mieli heidat yhteiskunnalle pelastaa, erityista kasittelya.
Lapsia taytyy, ennenkuin kysymys kasvatusmuodosta lopuUisesti ratkaistaan, pitaa tarkastuksen alaisina tarpeellisen pitka
aika erityisissa tata varten perustetuissa laitoksissa, joihin on
asetettu ei ainoastaan koulumiehia, vaan myoskin laakareita.
Tama pitaisi maarata pakolliseksi kaikissa niissa tapauksissa^
jolloin ei olla taysin varmoja kysymyksessa olevien lasten edellytyksista.

Joskin' syyt lasten siveelliseen huonohoitoisuuteen, pahatapaisuuteen ja rikollisuuteen ovat suurimmaksi osaksi haettavissa siita ymparistdsta, missa lapset kasvavat, ja suojeluslainsaadantd naita lapsia varten tahan nahden edellyttaa pelastuskeinona ensi sijassa heidan muuttamisensa uusiin oloihin, niin on
kuitenkin tama toimenpide pidettava viimeisena hatakeinona. On
vakava tapahtuma lapsen elamassa, kun siita riistetaan omein
vanhempiensa hoito. Omaa kotia ei voi helposti korvata ja vahemmankin kasvatuskykyinen koti on miltei parempi kuin parhaiden vieraiden ihmisten ja parhaiden laitosten hoito. Yhteiskunnan on asiaan tartuttava ennenkuin huonohoitoisuus tai pahatapaisuus on saanut sellaisen laajuuden etta lapsen eroittaminen ko-

Lainsaadanto 'siveellisesti'laiininlyotyjd ja huonohoitoisia lapsia vaiiefi.

57

dista tulee valttamattdman tarpeelliseksi. Tama edellytetaankin
muutamien maiden lainsaadannossa. Skandinaavian maiden lakien
mukaan. voivat kasvatusviranomaiset ennenkuin asiassa pitemmalle mennaan, varoittaa vanhempia kasvatusvelvbllisuuksiensa
laiminlydmisesta ja lapsia osoittamastaan
pahantapaisuudesta.
Ruotsin lain mukaan taytyy ja Tanskan lain mukaan voidaan
lapset asettaa erityisen valvonnan alaisiksi. Itavallan suojeluskasvatuslakiehdotuksessa saadetaan: »Jos tuloksia siita on odotettavissa, voidaan suojeluskasvatuksen jarjestaminen, huolimatta
etta edellytyksia on lykata tuonnemmaksi, ja ainoastaan valiaikaisesti, toimeenpanna alaikaisen tai nuoren henkilon kasvatuksen valvonta omassa perheessa, johon toimenpiteeseen voidaan
yhdistaa muistutuksen antaminen isalle tai aidille tahi molemmilles. Saksan lait suojelu- ja pakkokasvatuksesta eivat sisalla
mitaan vastaavia saannoksia, mutta valtiossa voimassa olevassa
siviililaissa saadetaan, kuten jo aikaisemmin on mainittu, etta
holhoojatuomioistuin vol ryhtya vaadittaviin toimenpiteisiin lasten hyvaksi, joiden hoito ja kasvatus on vaaranalaisena sentahden, etta vanhemmat viettavat epasiveellista elamaa, kayttavat
vaarin valtaansa tai hoitavat lasta huonosti. Samanlaisena toimenpiteena voi myoskin tapahtua,' etta lapsi, riistamatta isalta
hanen edusmiesoikeuttansa, viedaan pois kodista ja asetetaan
jonkinlaiseen rajoitettuun holhoukseen, suojelijan, Pflegerin, valvonnan alaiseksi.
Jos yhteiskunta kerran katsoo olevansa oikeutettu eroittamaan lapset kodeistaan, johon silla lasten ja omaa etuaan katsoen on oikeus, niin taytyy sen myos, ennenkuin ryhtyy tahan
jyrkkaan toimenpiteeseen, voida valtuuttaa kodin ulkopuolelle
kuuluva henkild huolehtimaan lasten hoidosta, missa sellaista.
asianhaarain huomataan vaativan. — Tama katsantotapa on
amerikkalaisen jarjestelman kulmakivia. — Naiden seikkain jarjestaminen koskee laheisesti holhouslainsaadantda, ja kysymyk-
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senalaiseksi voi vain tulla, raille viranomaiselle se on kuuluva.
Saksassa on se viranomainen, joka paattaa lasten jattamisesta
suojeluskasvatukseen, valitsee seka valvoo holhoojia, holhoojatuomioistuin. Viimeista tehtavaa suorittaessa on tuomioistuimella
apunaan kunnallinen auttaja, der Gemeindewaisenrat. Niissa
maissa, joissa ei ole erityisille tuomioistuimille tai tuomioistuinosastoille uskottu holhousasioita, ja joissa kunnalliset viranomaiset sovelluttavat lakia laiminlyotyjen ja huonohoitoisten lasten
hyvaksi, turvaksi ja kasvatukseksi, taytyy viimemainittujen, s. o.
kasvatusviranomaisten, olla oikeutettuja jarjestamaan sellaisten
lasten valvonta, jotka ovat laiminlyodyn kasvatuksen ja huonon
hoidon alaisia, j a sitapaitsi voitaisiin naille viranomaisille uskoa
yhdessa vakinaisten apulaistensa kanssa ja heidan valvontansa
alaisina tydskentelevien vapaaehtoisten auttajien avustuksella kaikkien tuomioistuimien asettamien alaikaisten, esim. alle i8-vuotiaitten, holhouksien hoito, kun tehtavaan ei ole yhdistetty suuremman omaisuuden valvonta. Senkautta saavutettaisiin lastenhoidossa suurempi keskitys, ja lasten holhoustoimi tuhsi ammattiholhoukseksi, joka antaisi aivan toisenlaisia takeita tehtavan tyydyttavasta hoidosta, kuin jos holhous on yksityisten kansalaisten
hallussa. Holhousasiain jarjestaminen kaikinpuolin tyydyttavalle
kannalle taytyy olla julkisen lastenhoidon paatehtavia. Lainsaadannossa siveellisesti laiminlyotyja j a huonohoitoisia lapsia varten on sekin huomioon otettava, ainakin siina maarin, etta lapset
voidaan asettaa erityisen valvonnan alaisiksi, joka oikeastaan ei
sisalla muuta kuin eraanlaisen holhouksen jarjestamista maaratyilla aloilla rajoitetuilla tehtavilla.
i

On olemassa erilaisia mielipiteita siita, missa maarin vanhemmat saavat kayttaa valtaansa kodeista erotettuihin lapsiin
nahden. E r i maitten lainsaadanndista voi huomata, kuinka epa-
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roiden ja varovasti on vahitellen paatetty vanhempain vallan rajoittaminen j a lopettaminen. Erityisesti on tama Englannin lainsaadannossa huomattavissa. Isanvalta lapseen perustuu ikivanhaan oikeusperiaatteeseen, mutta yhteiskunnan toiminta lastenhoidon ja nuorison suojelun hyvaksi teki vahitellen sen syrjayttarnisen valttamattdmaksi, Ranskan laki vuodelta 1889 pahoinpideltyjen ja siveellisesti huonohoitoisten lasten suojeluksesta
edellyttaa eraissa tapauksissa luonnollisena seurauksena lain
sovelluttamisesta vanhempain vallan lakkauttamisen, samalla kuin
se muutoin jattaa ratkaisun . tassa suhteessa tuomioistuinten_
ratkaistavaksi in casu. Saksan lakien mukaan ovat asianomaisten laitosten johtajat niiden lasten holhoojiaj jotka ovat kodeistaan erotetut ja otetut julkiseen kasvatukseen ja siihen myos
jaavat, sittenkuin lapset jatetaan yksityisten henkiloiden hoitoon,
tahi myoskin valitaan huostaanotetuille lapsille yksityisia holhoojia. Itavallan lakiehdotus jattaa tuomioistuimella jokaisessa erityisessa tapauksessa paatettavaksi,' josko edusmiesoikeus tahi
vanhempain oikeus isalta lapseen, joka otetaan suojeluskasvatukseen, riistetaan tai ei, ja saataa etta on kiinnitettava huomio
siihen, onko pelattavissa etta isan sekaantumihen kasvatukseen
vaikeuttaa eli tyhjaksi tekee suojeluskasvatuksen. Lahinna tulevat laitosten johtajat holhoojina kysymykseen. Tanskassa ottaa,
epakaytanndllista kylla, overvaergeraadet useammassa tapauksessa
vanhempainoikeuden kodeista erotettuihin lapsiin. Norjah viranomaiset, vaergeraadet, voivat kieltaa vanhemmilta tai. toiselta
vianhemmista vanhempainoikeuden huostaanotettuihin lapsiin nahden, mutta kayttavat ainoastaan poikkeustapauksissa tata mahdoUisuutta. Ruotsin laki ei edellyta vanhempain edusmiesoikeuden lakkauttamista kodista erotetun. lapsen suhteen.
Periaatteellisesti ei ole niinkaan vahaarvoista, vanhempainoikeuden lakkauttaminen tai sailyttaminen julkiseen kasvatukseen
Otettuihin lapsiin nahden, joskin- vanhemmilta tasta huolimatta
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lasten alaikaisyyden aikana riistetaan melkoiselta osaltaan vaikutus ja valta heihin. Edusmiesoikeuden kieltaminen voi joissakin
tapauksissa olla kaytanndssa valttamaton, ja mahdollisuus tahan
ryhtymiseen pitaisi joka tapauksessa olla kasvatusviranomaisten
kaytettavissa. Nayttaa kuin pitaisi velvoittaa viranomaisia menettelemaan tassa suhteessa niin, etta huomioonottaisivat kodin
osuuden lasten huonohoitoisuuteen j a yleensa kodin laadun.
Myoskin toisessa suhteessa olisi viimemainittu nakdkohta
varteen otettava. Kaikissa maissa on yleisena periaatteena tahan kuuluvassa lainsaadannossa, etta vanhemmat velvoitetaan
korvaamaan kodista erotettujen lasten hoito- ja kasvatuskustannukset. Tama perustelu onkin paivan selva ja vedotaan siihen
alinomaa: vanhempia ei saa, vapauttamalla elatusvelvollisuuksista,
houkutella huonosti hoitamaan lapsiansa. Tama nakokanta tulee,
kuten sanottu, kaikkialla esiin, mutta ovatko vanhemmat, jotka
eivat Ota osaa kuluihin, pidettavat vaivaisavun ottajina vai ei,
siita ovat mielipiteet jakaantuneet. Samalla kuin lait esim. Baijerissa ja Norjassa saatavat, ettei niita kuluja, jotka koituvat
valtiolle ja kunnallS huostaanotettujen huonohoitoisten, pahatapaisten tai rikollisten lasten kasvatuksesta, saa pitaa annettuna
vaivaisapuna, saataa Saksin laki, etta kulut, joista vanhemmat
eivat suorita saadettya korvausta, ovat pidettavat annettuna vaivaisapuna.
:
Koyhyys on mita suurimmassa laajuudessa ominaista nijlle
kodeille, joissa namat huostaanotetut lapset ovat elaneet. Jos
vanhempia, joita ei voi suoranaisesti pitaa edesvastuullisina lastensa huonohoitoisuuesta ja jotka lasten kodista erottamisen
jalkeen ovat kykenemattdmia avustamaan heidan yllapitoaan,
pidetaan vaivaisavunottajina, menettacn silloin osan kansalaisoikeuksistaan, kaykuorma aina raskaammaksi. Mutta toiselta
puolelta jos vanhempain, jotka ilmeisen huolimattomuuden tai
paheellisuuden kautta ovat syyna lasten pahatapaisuuteen, salli-
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taan asiattomina vetaytya l<aikesta osanotosta lasten elatukseen,
niin voi tama olla paheellisuuden suosimista. Lain pitaisi tassa
suhteessa tehda erotus niiden syiden valilla, jotka ovat aiheuttaneet lasten huostaanottamisen, ja pitaa vanhemmat, jotka epailematta itse ovat olleet syyllisia lasten huonohoitoisuuteen tai
pahatapaisuuteen, ja jotka eivat ota osaa heidan korvauskasvatuksensa kuluihin, vaivaisvunottajina, mutta vapauttaa vanhemmat, joita ei voida pitaa edesvastuullisina lasten rappioon joutumiseen, puuttuvan maksukyvyn perusteella dlemasta vaivaisavunnauttijia.
Niissa yhteiskuntakerroksissa, • joissa useimmiten ilmenee
lasten huonohoitoisuus, on valitettavasti vanhempia, joita lastensa
huolellisempaan hoitoon ei kannusta lasten erottaminen kodista
eika mahdollisuus joutua pidettaviksi vaivaisavunottajina. Nain
kodeissa, jotka oikeastaan ovat vain niiden irvikuvia, ja joissa
ei ainoastaan karkeasti laiminlydda velvollisuuksia lapsia kohtaan,
vaan joissa lapsia viela tahallisesti yllytetaan pahaan. Katsoen
tallaisten olosuhteiden ilmenemiseen ei pitaisi tahan kuuluvan
lainsaadanndn tyytya vain toimenpiteisiin lasten turvaksi j a kasvatukseksi, vaan myoskin saataa erityiset rangaistusmaaraykset
vanhemmille tai muille kasvattajille, jotka tahallaan hoitavat lapsia huonosti tai viettelevat heita pahaan. Yhteiskunnan kasvatusviranomaisten tehtavana tulee myos olla ryhtya toimenpiteisiin
vanhempain suoranaista velvolhsuuksiensa laiminlydntia vastaan.
Englannin ja Ranskan lait lasten suojelemiseksi julmuutta, pahoinpitelya ja huonohoitoisuutta vastaan sisaltavat rangaistusmaarayksia vanhemmille ja kasvattajille, kun taas sellaiset puuttuvat useimpien muiden maiden laeista, jotka tarkoittavat laiminlyotyjen ja huonohoitoisten lasten kasvatustoimenpiteita. Arvellaan niiden taytyvan kuulua yleiseen rikoslakiin. Mutta osaksi
rikoslait eivat ota tyydyttavassa maarin tamanlaatuisia epakohtia huomioon, osaksi voi olla omiansa lisaamaan lasten ja nuo-
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risosuojelun vaikuttavaisuutta, jos lakiin, jonka tarkoituksena on
jarjestaa Icysymyksessa oleva yhteiskuntatehtava, liitetaan rangaistusmaaraykset kasvattajille tassa suhteessa. Kasvatusviranomaisille olisivat ne mementona koettaessaan vetaa vanhempainvallan vaarinkayttoa laillisen huomion esineeksi. Tanskan laissa
rikollisten ja laiminlyotyjen lasten kasittelysta saadetaan, etta
»vanhempia ja kasvattajia, jotka ovat syypaat omien tai toisten
heidan huostaansa annettujen lasten viettelyyn tai karkeaan
huonohoitoisuuteen, rangaistaan, dersom Vaergeraadet begaerer
det, vankeudella tahi pakkotydlla, jos ei ole suurempaan rangaistukseen syypaas. Jo taman yleisen maarayksen saatamisella on
merkityksensa.
Kysymyksessaolevasta lainsaadanndsta ei pitaisi myoskaan
puuttua rangaistusajan maaraykset niita tapauksia varten, jolloin
vanhemmat tai muut henkilot, vaaran myotatunnon valtaamina,
tai suorastaan pahassa tarkoituksessa auttavat lapsia valttamaan
viranomaisten aikomia tai jo heidan alkamiansa kasvatustoimenpiteita.

Siveellisesti laiminlyotyja ja pahatapaisia lapsia varten
saadetyn lain luonne jossain maassa ei yksinomaan maaraa sita,
enemman tai vahemman tyydyttavaa suojaa, jota siina kysymyksessa oleville lapsille annetaan. Lait, jotka tarkoittavat tahan
lajiin kuuluvien yhteiskunnallisten epakohtien korjaamista, jaavat
hyvin helposti eika niinkaan vahaisilta osiltaan laeiksi paperilla
tai kayttavat suojelu- ja kasvatustydssa kaavamaista menettelya,
joka vahitellen heikentaa mydtatuntoa tyohon ja uskoa sen menestymiseen, elleivat lait voi saada tukea kansalaishengesta, joka
ymmartaa tehtavan suuren yhteiskunnallisen merkityksen, tahi
toisin sanoen, ellei Idydy ihmisia, jotka tahtovat omistaa lain
viittomaan tyohon voimia ja harrastusta. Ennen kaikkea on tar-
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keata, etta lain sovelluttaminen lahinna jatetaan taysin pateville
henkiloille.
Suurissa kulttuurimaissa pitavat yleiset tuomioistuimet huolta
lain sovelluttamisesta. Saksassa kasitellaan Amtsgericht'issa, alin
oikeusaste useimmissa siviili- ja rikosasioissa, muiden muassa
kaikki holhous- j a suojelu- tai pakkokasvatusasiat. Tuomaria,
jolle tehtava on uskottu, kutsutaan holhoustuomariksi, ja hanen
tuomioistuimensa, das Vormundschaftsgericht, muodostaa tavallaan kasvatusviraston. Samanlainen jarjestely on ehdotettu Itavallasssa. ' Tuomioistuin virastona naissa asioissa painaa naiden
kasittelyyn kenties liian suuressa maarin virallisen juriidillisen
leiman. Sen on taman tehtavan ohella kiinnitettava huomionsa
useihin muihin tarkoituksiin, jotka eivat koske lapsia ja alaikaisia, j a se ei voi olla samalla toimeenpaneva virasto. Tuomaria
virkaan asetettaessa ei voida erityisesti katsoa hanen sopivaisuuttansa lasten asiain j a heidan hoitonsa kasittelyyn. Kansalaisten itsensa valillisesti tai valittdmasti valitsema lautakunta
lasten hoito- ja kasvatusasioita varten olisi virastona parempi
kuin yleinen tuomioistuin. Lautakunnalle ei kuulu yksin toimenpiteisiin ryhtyminen, vaan myoskin niiden taytantddnpano. Nayttaa siita kuin pohjoismaitten kunnaUisten lautakuntien, vaergeraad ja barnsvardsnamnder, pohjana oleva periaate olisi oikea.
Tassa suhteessa on huomattava etta suurissa sivistysmaissakin koetetaan saada useista henkildista kokoonpantu kasvatusvirasto . kaytantddii. Ranskassa on kysymyksenalaisena Conceil
de tutelle'n periastaminen, johon kuuluu kaksi tuomaria puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana, paikkakunnan kouluntarkastaja,
vaivaishoitoviraston edustaja, juristi ja kuusi tai yhdeksan luotettavaa henkiloa, joista yksi pitaisi olla laakari ja kaksi naista.
Saksassa, etenkin Reininmaakunnissa ja Westfaalissa, on asetettu
kunnallisia suojeluvaliokuntia, Fiirsorgeausschiisse, joihin kuuluu
kunnallisen hallinnon, koulun ja kirkon edustajia; naiden on eri-
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tyisesti kiinnitettava huomionsa siveeUisesti laiminlyotyihin ja
huonohoitoisiin lapsiin ja avustettava tuomioistuimia pahantapaisten ja rikollisten lasten kasvatustyossa. Itavallan lakiehdotuksessa suojeluskasvatukseksi ovat kaikki taytantddnpanotoimenpiteet, mikahne koske vat tuomioistuimien kodeistaan erottamia lapsia, jatetyt yhdelle tai useammalle Landeskomission'ille jokaisessa valtiomaassa. Naihin komissioneihin kuuluu kaksi virkamiesta paikallisesta oikeus- ja hallintovirastosta seka kaksi jasenta
paikallisesta edustajistosta, ja tulee kommissioniin neuvoa-antavina
jasenina kuulua koulumies ja psykiatriaan perehtynyt laakari.
Kysymyksessaolevien virastojen kokoonpanolle taytyy asettaa suuria vaatimuksia. Tassa on niita kutsuttu kasvatusvirastoiksi ja tama nimitys on omiansa paremmin kuin mikaan muu
ilmituomaaan niiden tehtavan. Lastenkasvatukseen sanan laajimmassa merkityksessa on niiden ensi sijassa ryhdyttava. Niihin ovat henkilot valittavat ottamalla huomioon heidan henkildkohtaiset ominaisuutensa, harrastuksensa lastenhoito- ja nuorisonsuojelukysymyksiin kuin myoskin pitaen silmalla heidan ammattitaitoisuuttaan. Naisen merkitys yhteiskunnan lastenhoitotydssa
takaa hanelle jasenyyden kasvatusvirastossa. Koulun j a pedagoogisen ammattitaidon edustajaa ei myoskaan saa puuttua. Laakarin taidot ovat viraston toiminnalle suuriarvoisia; han huomaa
epakohtia, joihin laaketieteellisesti oppimattomat jasenet eivat
kiinnita huomiotaan. Mutta ennen kaikkea on lainopillinen asiantuntemus valttamaton. Viraston tehtavaksi maaratty tyo .on
siina maarin edesvastuuUista, ja koskettelee siksi arkoja seikkoja,
ettei missaan tapauksessa saisi sita harjoittaa, ellei tuomarin tehtaviin valmistunut henkild ole siina jasenena, ja mieluimmin kenties viraston puheenjohtajana. Lainopillinen asiantuntemus takaa
muodollisesti oikean menettelyn, tarvitsematta viraston tydtapaan
.tuoda kaavamaisuutta. joka viraston tyossa lasten ja heidan vanhempainsa kanssa tekee luonteyuuden mahdottomaksi. Viraston
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taytyy erinaisissa tapauksissa kayda jonkinlaisesta tuomioistuimesta.
_
.
.
"
Sita vaatimusta vastaan, etta erityisia ammattitaitoja pitaa
olla virastossa edustettuna, voidaan huomauttaa, etta sen tayttaminen monissa olosuhteissa tehdaan mahdottomaksi tai joka tapauksessa on siita seurauksena, etta maaratyt virkamiehet paikkakunnilla sen kautta a priori oVat itseoikeutettuja viraston jasenyyteen. Mutta parempi on etta paikkakunnan tuomari.ja laakari ovat itseoikeutettuja jasenia, kuin "etta virastosta puuttiiisi
se asiantuntemus, mita he edustavat. Kasvatusvirastojen kokoonpanoon harvemmin asutuissa ja syrjaisemmissa kunnissa voidaan
kenties asettaa vahemman ankaria vaatimuksia. Kasvatusvii-astoille maaseutukunnissa, joihin ei kuulu taajemmin asuttuja seutuja eika tehtaita, tulee paljon vahaisempi tydtaakka ja joka
tapauksessa' tehtava, joka mahdoUisesti voidaan tayttaa, ilman
etta • erityinen ammattitaito on virastossa edustettuna.

Muutamissa maissa on lausuttu toivomus saada aikaan korkein keskuslastenhoitovirasto, ja Tanskassa on tama jossain maarin toteutettu. Overvaergeraadet :on siella korkeimpana oikeusasteena kaikissa kysymyksissa, jotka .tarkoittavtt lainkayttda rikollisia ja laiminlyotyja lapsia ja nuoria henkiloita varten. Yksityisten vaergeraadien toimivalta on supistettu vahiin: niiden tehtavana on oikeastaan vain asioiden valmistelu ja ainesten hankkiminen overvaergeraadetin toiminrialle. Viimemainitun viraston
tehtaviin kuuluu lopuUisesti paattaa lasten erottamisesta kodeista;
samalla on se kaikissa asioissa jotka tarkoittavat kysymyksessaolevan lain sovelluttamista, korkein ja ainoa valitusoikeus. V Vaergeraadet'it ovat alaikaisen asemassa, mika seikka ei ole omiansa
edistamaan niissa harrastusta tehtaviinsa, vaan pikeinmin taytyy
siita olla seurauksena, etta niiden alotekykya' ja edesvastuuntiin-
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netta veltostutetaan. Mutta joskin voidaan ajatella keskusvirasto
rajoitetummalla toimivallalla, niin joka tapauksessa sellaisen laitoksen yllapitamiseen on yhdistetty haittoja ja sitapaitsi valtiolle
kustannuksia, jotka tuskin vastaavat sita hydtya, minka laitos
tuottaisi lastenhoidolle j a nuorisosuojelulle maassa. Ennen pitkaa
tulisi siita suuri keskusvirasto niiden monien jo loytyvien lisaksi,
seka antaisi aihetta kynasotaan ja kaikesta hyvasta tahdosta huolimatta, virkavaltaiseen savyyn, joka tamanlaatuisesta tydsta olisi
pidettava loitolla. Valtion perustama keskusvirasto ei ole ollenkaan tarpeen, jos laki paikkakunnan virastojen kokoonpanoon
nahden asettaa tyydyttavat, vaatimukset, ja mita suurempiin
paikkakuntiin tulee, tekee puheenjohtajan toimen palkatuksi paatehtavaksi.
Mutta kun kerran valtio saataa lain, jossa muun muassa
viranomaiset valtuutetaan erottamaan lapset kodeistaan, niin
taytyy sen myos antaa takeet siita etta lailla yhteiskunnalle annettua valtaa ei kayteta vaarin ja etta kaikki kasvatusmuodot
tayttavat oikeutut vaatimukset. Namat takeet voidaan saada
aikaan mikali yleensa ihmisvoimalle on mahdollista, siten etta
helpoitetaan mahdoUisuutta valittaa virastojen paatoksista, ja siten
etta jarjestetaan kaikkeen hoitoon ja kasvatukseen nahden vaikuttava ja sellaiseen tehtavaan taysin patevien henkildjen toimittama tarkastus. Jo olemassaolevat valitusasteet taytyisi voida
ottaa kaytantoon, vartavasten tata tarkoitusta varten perustettu
oikeus ei ole tarpeen. Mutta tarkastuksella taytyy olla oikeus
ja velvollisuus valitusasioissa, siina maarin kuin se nayttaa tarkoituksen mukaiselta, antaa lausuntoja; sellainen jarjestys takaa
asiain kasittelyssa ammattinakdkantain huomioonottamisen.
Useimpien .maiden lainsaadannossa talla alalia on laiminlyoty tyydyttavassa maarin huomion kiinnittaminen voimaperaisen tarkastuksen tarpeellisuuteen, mutta koetetaan nyt valiaikaisten ja osittaisten lakimuutosten kautta korvata laiminlydnteja-
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Preussissa ja Norjassa ovat tamanlaatuiset
kysymyksia.
• •
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kysymykset paivam

Tarkastuksen tehtavana ei suinkaan ole ainoastaan silmallapito, sen on myoskin heratettava harrastusta suojelu- ja kasvatustyohon ja koetettava niita henkiloita, jotka tassa tyossa kantavat
paivan kuorman ja helteen, tukea ja auttaa. Sita ei pitaisi rasittaa muilla toilla tai yhdistaa muihin toimiin, vaan on sen
muodostettava laitos sinansa. Kaikkein vahimmin pitaisi kysymyksessa olevaa tarkastusta yhdistaa vankiloiden ja rahgaistuslaitosten valvontaan, ja ei myoskaan, kuten joskus on ehdotettu,
liittaa valtion mahdollisesti jarjestamaan vaivaishoidon toiminnan
valvontaan. Onnettomien lasten, siveeUisesti laiminlyodyn j a
huonohoitoisen nuorison suojelustydlle on ollut arvaamattomaksi
vahingoksi, etta ymmartamatdn yleiso monien asianhaarain vaikutuksesta on sen kasittanyt rangaistustoimenpiteiden jarjestelyksi.
E i todellakaan tata asiaa hyddyttaisi, jos se tavalla tai toisella
yhdistettaisiin vaivaishoitoon. Sellaista kasitysta voidaan kenties
pitaa aiheettomana tunteellisuutena, mutta vaivaishoito painaa leimansa, ja tasta leimasta pitaisi lapset pitaa vapaina. Se ei ole
vaivaishoito, jonka on toimintaansa yhdistettava suojan ja hoidon
antaminen laiminlyddylle ja pahatapaiselle nuorisoUe, vaan painvastoin on kasvatusviraston ulotettava tydalansa kaikkiin apua
tarvitseviin lapsiin ja siis myoskin niihin, jotka kodin vahavaraisuuden takia tarvitse vat yhteiskunnan apua.
Kaikki yhteiskunnan tehtavana oleva tyo lastenhoitoa j a
nuorison suojelua varten pitaisi kullakin paikkakunnalla uskoa
yhdelle virastoUe eika jakaa erilaisille laitoksille. Taman viras^
ton tehtavana olisi myoskin yksityisen toiminnan edistaminen
talla alalia ja yhteistyd sen kanssa. -r- Hamburg on jo melkein
saavuttanut taman paamaaran. Silla on Behdrde fiir dffentliche
Jugendfiirsorge'ssaan laitos, joka tayttaa hyvinkin pitkalle menevat
vaatimukset. — Se, etta jaetaan erityisten Virastojen kesken elatti-^
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lastenhoidon valvonta, tyo niiden lasten hoidoksi ja kasvatukseksi, jotka kdyhyyden tai kodittomuuden perusteella taytyy
huostaan ottaa, lasten holhouksen kayttely ja johto, siveellisesti
lai/ninlydtyjen huonohoitoisten lasten turvan ja kasvatuksen jarjestely ja kasvatustoimenpiteisiin ryhtyminen rikollisiin lapsiin
nahden — on voimien hajoittamista ja epajarjestyksen saattamista yhteiskuntatydhdn, joka epailematta muodostaa oman kokonaisuutensa, Ilman kokonaisuutta ja jarjestelmallisyytta tassa
tyossa ei saavuteta suuremmanarvoisia tuloksia.
Ja lopuksi. Kaikki lainsaadanto, joka tarkoittaa yhteiskunnan lastenhoidon ja nuorisonsuojelun jarjestamista, olisi yhdistettava yhdeksi laiksi ja ei, kuten viela useimmissa maissa on
asianlaita, jakaa moniin erilaisiin erikoislakeihin. Kaikki ne seikat, joita tahan kuuluva lainsaadanto koettaa jarjestaa, kaikki
ne epakohdat, joita vastaan se koettaa taistella, muodostavat yhteiskuntatehtavan: lasten ja kasvavan nuorison hoitamisen j a
kasvattamisen siveellisesti terveiksi kansalaisiksi.

TEOLLISUUS-SYNDIKAATIT

VENAJALLA.

Kirjoittanut.

A. Morosoff.
I.
Venajan syndikaatit kasittavat useita erilaisia teollisuusaloja.
Niilla on suuri merkitys kansan taloudellisessa elamassa. Erittain
merkillisiksi tekijdiksi Venajan taloudellisessa elamassa tulivat
syndikaatit viime vuosina.-Jokaisen, joka tahtoo saada taydellisen
kasityksen Venajan taloudellisesta. kehityksesta, tarkemmin Venajan teollisuuskapitalismin kehityksesta, on valttamatonta tutustua
naiden syndikaattien tehtavaan.
'. - ^
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Syndikaattien alkuunpanijana Venajalla on pidettava tulipalo-vakuutusyhtididen konventsionia, joka perustettiin jo 70 luvun
loppupuolella. Vv. 1882—84 pidettiin viisi vakuutusyhtididen
edustajakokousta; naissa kokouksissa konventsionin alottajain onnistui yhdistaa kaikki siihen aikaan toimivat vakuutuskomppaniat.
Sopimuksen seurauksena oli se, etta heti korotettiin vakuutusmaksut uuden tariffin mukaan, joka oli nyt yhteinen kaikille
yhtioille.
•
•
Toukokuussa v. 1886 Venajalla muodostui naula- ja rautalankatehtaitten syndikaatti, jonka perustivat saksalaiset saksalaiseen malliin. Sopimus saatiin aikaan kuuden toiminimen vahlla.
Konventsionin tarkoitus, kuten lausutaan tassa sopimuksessa, oli
seuraava; »maaraamallayhteisetmyyntihinnat saattaa rautalankojen, naulojen y. m. hinnat sopusOintuun tuotannon arvon kanssa, pidattaa viimeaikoina ilmestynytta kilpailua ja siten asettaa naiden
tavarain kauppa ja niiden tuotanto uudelleen vahvemmalle perustalle».
'
Tunnettu Venajan sokerisyndikaati muodostui v. 1887.
Raha-asiain ministeri osoitti omassa esityksessaan miriisterineuvostolle syyskuun 5:lta paivalta v. 1886, etta »tehtailijain keskinainen sopimus heidan yhteisten etujensa nimessa voisi olla hyddyksi asialle ja etta tehtailijat voisivat muodostaa keskenansa
syndikaatin*, ja huhtikuun 28 p:na v. 1887 allekirjoitettiin Kije.vissa pidetyssa kokouksessa sopimus, jossa kuvastuivat kaikki
tehtailijain vaatimukset. (I. Levin. »Meidan sokeriteoUisuutemme.s
Siv: 13—14)- "
.
^
•
Verrattain lyhyen ajan paasta, v. 1892 nimittain, tehtiin
koe dljykaupan jarjestamiseksi ulkomarkkinoilla; j a kun tata tehtavaa ei onnistunut ratkaista omin voimin, niin tehtailijat kaantyivat hallituksen puoleen, joka kiiruhtikin avustamaan heita voimiensa mukaan.
.
V. 1895

muutamien kivihuli- seka metalliteollisuusliikkei-
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den kesken oli olemassa salaisia sopimuksia; mita tulee konventsioniin metalliteollisuuden alalia, niin siita on olemassa sotaasiain ministerin virallinen ilmoitus. (Birjukovitsh. Teollisuussyndikaatit).
Nama olivat Venajan kapitalistisen teollisuuden ensiaskeleet
yhdistymista kohti. Seuraava ja epailematta paljoa intensiivisempi
tehtailijain jarjestojen kasvaminen alkaa vuodesta 1901, jolloin
kansan ostokyky huomattavasti aleni ensiksikin juuri vallinneen
teolhsuuspulan ja toiseksi vv. 1897—1900 viljakatojen vaikutuksesta. Raikeammin kuin muualla tama pyrkimys ilmeni rautateollisuudessa, joka siita lahin asettuukin syndikaatti-liikkeen etunenaan.
^
Kruunun tilauksien vaikutuksesta Venajan metalliteollisuus
alkoi, kuluneen vuosisadan lopussa sangen pikaisesti kehittya.
Tama johti luonnoUisesti siihen, ettei liikkeiden tuotannon suuruus vastannut kysyntaa sisamarkkinoilla. Puolivirallisen »Torgovopromyshlennaja Gasetan» mukaan Venajan malmirautatehtaiden
tuotanto teki v. 1902 noin 260 miljoonaa puutaa malmirautaa
vuodessa, sitavastoin kuin taman tavaran kayttd ei noussut yli
125 miljoonaa puutaa vuodessa. Tallaisten olojen vallitessa
venalaisilla metallitehtailijoilla oli kaksi tieta edessa. Yksi niista
johti menekin jarjestamiseen silla tavalla, etta raudan kayttaminen tulisi mahdolliseksi varsinaisen kansan keskuudessa, joka tahan
saakka kaytti taloudessaan etupaassa puuta. Mutta tama tie.
katsottiin sopimattomaksi ja epamieluisaksi paaasiallisesti sentahden, etta oli olemassa toinen helpompi keino. Itse haUituksea
suojeluspolitikka, joka jo aikoja sitten jossakin maarassa turvasi kapitalismille monopoliaseman sisamarkkinoilla, osoitti metallitehtailijoille pulmallisesta asemasta vapauttavan keinonkin.
Tuli vain kayttaa hyvakseen sita otoUista maaperaa, jonka valmisti mainittu monopohasema, ja saattaa uudet toimintatavat
sopusointuun sen kanssa.

TeoUismis-syndikaatit

Venajalla.

71

V . 1902' perustettiin sen. ajan' merkillisin syndikaatti
— »Ensimajiien osakeyhtid Venajan metallitelitaitten tuotteiden myymista varten,» jonka pohjajiaaoma teki 900,000
ruplaa ja joka yhdisti 12 liiketta. Seuraavana vuonna konetehtaitten omistajat tekivat Harjkovissa sopimuksen tuotannon jarjestamiseksi ja yhtenaisten hintojen asettamiseksi; samana vuonna
perustettiin Venajan putkitehtaitten liitto, jolla oli " seuraava
nimi; »Yhdistys malmirautaputkien kauppaa seka vesijohto- ynna
kanavoimistdiden suorittamista vartens. Tahan syndikaattiin yhtyivat kaikki ne Venajan tehtaat, jotka valmistavatputkia; syndikaatin kauppa-asiain edustaminen on luovutettu pietarilaiselle
toiminimelle E . Tilmans ja K:o. Paajohto on keskitetty Berliniin,
jossa on jarjestetty kansainvahnen putkitehtaitten syndikaatti.
V . 1903 jarjestettiin metalliteoUisuudessa seuraavat suuremmat syndikaatit: .syndikaatti taottujen ja valssattujen telojen valmistamista varten kasiteollisuustarkoituksiin, johon syndikaattiin
liittyivat venalaiset, saksalaiset j a itavaltalaiset tehtaat; Venajan
rautatehta'tten syndikaatti rautaparrujen kauppaa varten; 28
naula- ja rautalankatehtaan seka 4 rautalankatehtaan syndikaatti
Puolan kuvernementeissa; Varsovan lampputehtailijain syndikaattien syndikaatti; edustustoitnisto vaskiputkitehtaitten tuotteiden
kauppaamista varten.
Vuoden 1901 alussa muodostui dshuttitehtaitten i) syndikaatti, joka yhdisti 12 liiketta ja keskitti niiden tuottamien tavarain kaupan hintojen mukaan, jotka syndikaatin hallinto aika
ajoin maaraa. Samana vuonna laadittiin Venajan paperitehtailijain keskinen sopimus; v. 1903 . perustettiin osakej'htid Venajan peilitehtaitten tuotteiden myymista varten. Paitsi naita syndikaatteja Venajalla toimivat v. 1904 seuraavat syndikaatit:. tuhtikkutehtaitten paikalliset syndikaatit, Puolan huonekalutehtaitten
Dshut- eras kasvi corchorus, jota viljellaan etela-Venajalla ja josta valmistetaan kuten hampustakin kaikenlaisia etupaassa paksuja kankaita.
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syndikaatti, etela-Venajan tarkkelystetitaitten syndikaatti,.Pietarin
sahkdyhtididcn syndikaatti, joka on laheisessa yhteydessa.samanlaisen saksalaisen syndikaatin kanssa. .
Venalais-Japanilainen sota ja sita seurannut vallankumous
Venajalla antoivat lisaa vauhtia syndikaattiasian kehittymiselle
Venajalla. Vuodesta 1904 Venajan teollisuus joutui jatkuvan
pulan valtaan, joka pian muuttui kroonilliseksi. Tehtailijat paattivat turvautua entiseen koetettuun keinoon,' mutta kayttivat sita
nyt suuremmassa mitassa. Me naemme, etta viimeisten parin
kolmen vuoden kuluessa syndikaattiliike saavutti suuremmoisia
tuloksia ja tulee johtavaksi tekijaksi erilaisilla Venajan teollisuusaloilla.
•
: '
II.
Viimeisten kahden kolmen vuoden kuluessa muodostuivat
Venajalla seuraavat syndikaatit. V . 1907 muodostui Uralissa.
syndikaatti kattoraudan kauppaamista varten — »Krovlja». Tata,
syndikaattia edustaa keskustoimisto, joka on jarjestetty osakeyhtidperusteilla. Kuten »Torgovapromyshlennaja Gaseta» kertoo,
»Krovlja» ostaa rautatehtailijoilta kaikki tuotteet ja myy niita.
sitten kuluttajille. Vahentaakseen menoja ja kayttaakseen tarkoituksenmukaisemmin markkinoiden monopolisoimisperiatetta,.
»Krovlja» jakaa kauppa-alueen maarattyihin piireihin, ottaen
huomioon ne maantieteelliset suhteet, joissa toimii jokainen syndikaattiin yhtynyt hike. »Krovlja» ei kayta - voittojen jakamisperiaatetta syndikaatin jasenten kesken, vaan koettaa tasoittaa jasentensa voitot jarjestamalla hintoja. Jos esim. jonkun syndikaattiin
kuuluvan tehtaan • rauta menee erittain hyvin kaupaksi, niin toimisto korottaa sen hintoja ja'jos ei tama toimenpide kumminkaan vaikuta kysyntiian, niin voitto jaa sen tehtaan hyvaksi,.
joka laskee kauppaan tata tavaraa. LuonnoUisesti tammdinen systeemi, joka pitaa silmalla ainoastaan syndikaatin jasenten etuja.
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kannattaa teknillisesti takapajulla olevia liikkeita, eika siis voi
edistaa kansan tuotantovoimien kehittymista.
Syndikaatti »Gvosdj,» joka perustettiin jo v. "1903, on nykyaan vallannut kasiinsa noin 87 "/o koko naulojen tuotantomaarasta Venajalla (yhteinen tuotantomaara nousee 11 miljoonaan
puutaan ja siita tulee mainitun syndikaatin osaksi 9 ^ji miljoonaa puutaa). Tama syndikaatti lahettaa pitkin Venajaa suuren
joukon asiamiehia, jotka valmistavat menekkia sen tavaroille j a
tarkasti valvovat, etteivat ne tehtaat, jotka eivat kuulu' yhdistykseen, voisi juurtua markkinoilla.
• Rautaparrujen valmistaminen on nykyaan" »Prodamjet» (lyhenn. metallikauppa) nimisen syndikaatin kasissa, joka muodostui joku aika sitten. Naiden tavarain kauppa on Pietarissa kokonaan kolmen 'toiminimen, (Nele, Eberhard ja Tilmans), kasissa,
jotka liikkeet tekivat keskinaisen sopimuksen.
Rautateoilisuuden esimerkkia seuraavat muutkin metalliteollisuuden haarat. Niin esim. tammikuun i p:sta v. 1908 osakeyhtid
»Mjedj» (vaski) kontrolloi koko vasken tuotantoa Venajalla.
Venajalla tuotetaan likimailleen noin i.000.000 puutaa vaskea ja
siita tulee taman syndikaatin osaksi noiii 90 "/o. Taman yhdisdistyksen ulkopuolella ovat ainoastaan pikkuliikkeet, joilla ei ole
suurta merkitysta markkinoilla. Ainoana taman yhdistyksen
edustaja-asiamiehena on toiminimi »Vojan», mutta tavarain hinnat maaraa syndikaatin »Mjedj» hallinto. Pitaen silmalla paatarkoitustaan — olla paastamatta Venajalle ulkolaista vaskea,
tama yhdistys valmistaa vaskea kaikenlaisia sahkdUikkeita varten,
koettaen siten sallyttaa monopoliasemansa markkinoilla.
Platina on ulkolaisen trustin kasissa, joka muodostui joku
aika sitten kahdesta suuresta ulkolaisesta komppaniasta: »Platina»
ja »Nimetdn platinateollisuus komppania». Nykyaan 84 "/o kaikesta Uralissa nostettavasta .platinasta on. taman trustin kasissa,
venalaisten platinan kaivajain osaksi tulee ainoastaan 16 .'/o.
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:
• Samanlainen liikkeiden yiidistymisprosessi monopolijarjestdiiiin on huomattavissa kivihiiliteollisuudessakin. V . 1907 muodostettiin »Venalainen yhdistys Donin alueen kivennaislammitysaineiden kauppaa varten»/johon otti osaa noin 60 ."/o kaikkien
Donin alueen kivihiililiikkeiden luvusta. Nykyaan melkein koko
kivihiilituotanto Donin alueella (noin Va) on hiilisyndikaatin kasissa. Sopimus on, kuten kertoo puolalainen lehti »Kraj», allekirjoitettu 10 vuodeksi; syndikaatin paahallinto on Parisissa.
Siperiassa toimii kaksi vuosina 1907—-1908 muodostunutta hiilisyndikaattia, joista itseasiassa riippuu koko Siperian
rautatielinja — Siperian ja Sabaikalin rautatiet.
Kuten kertoo lehti »Torgovlja i Promyshlennostj» (N. 18),
muodostui joku aika sitten uusi syndikaatti •
»Yhdistys
rautamalmin kauppaa varten» eli »Prodarud». Tahan syndikaattiin liittyivat jo kuuden toiminimen kaivokset, jotka nostavat
malmin yli 80 "/o kaikkien kaivosten malmituotannosta.
Muitten teollisuushaarojen tehtailijat osottavat myos tarmokasta toimintaa omien liikkeidensa yhdistamisessa. Pullotehtaitten
omistajat laativat omassa kokouksessaan marraskuussa v. 1967
joukon toimenpiteita, jotka voisivat jarjestaa tuotantoa ja edistaa maarattyjen pullojen hintojen saavuttamista. Tassa kokouksossa paatettiin jakaa kauppa-alue eri piireihin ja antaa niissa
eri • toiminimille monopolioikeus; siella maarattiin myos hinnat
kaikenlaisille tavaralajeille, jotka ihenevat etupaassa viinamonopolin tarpeisiin.
.
V.' 1907. pantiin alulle kummiesineiden syndikaatti, joka
omalla rakenteellaan lahenteli jo trustia. Venalais-amerikkalainen kummimanufakturi-yhtio lunasti suurimman osan osakeyhtidn »Provodnik» osakkeita ja taten saavutti itseasiassa melkein
monopoliaseman sisamarkkinoilla. Mainittuna vuonna myoskin muo.dostui asfalttitehtailijain syndikaatti. V . 1908 perustettiin Lodsjin
puuvillateollisuuden syndikaatti ja tulitikkutehtailijain syndikaatti.
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tonsa yksistaan kauppiasten kustannuksella. Nykyaan kauppias
saa IO "/o voittoa laatikoUe, sita vastoin kuin han sai 25 "/o ja
koko erotus tulee tehtailijain hyodyksi.
Syndikaattiliikkeen aiheuttama elintarpeiden kallistuminen
ei voi tietysti olla herattamatta pelkoa. Venajan yhteiskunnassa.
Sanomalehdisto ja yhteiskunta vasymattomasti seuraavat syndikaattiasian kehittymista ja harkitsevat keinoja taistellakseen tehtailijain jarjestojen !>vaarinkaytdksia» vastaan. Toimeliaimriiat kuluttajat, — kaupunkien valtuustot ja maalaishallinnot, — koettavat asettaa esteita lahestyvalle vaaralle, jarjestamalla" kaikenlaatuisia osuustoimintaliikkeita. Kuinka tulee menestymaan kuluttajain jarjestojen taistelu teollisuus-syndikaatteja vastaan, on viela
vaikea sanoa. Varmuudella.voipi ainoastaan paattaa,.etta vaikka
osuustoimintalaitokset oHsivat kuinkakin mallikelpoisia,:ne eivat
voi kumminkaan ottaa ratkaisevaa askelta. Osuustoimintaliikkeiden kehittyminen, tydntaen syrjaan valikauppiaita, ei kuoleta
eika edes huomattavasti heikenna syndikaattien tahi trustien toimintaa. Tata'todistaa mainiosti lansi-Europan kokemus. Syndikaatti- Hike on valttamattdmana valiasteena kapitalismin kehityksessa, se osottaa paaomien kasaantumista. Sen tahden mainittu
hike on saanut kansalaisoikeuden Venajalla, kuten lannessakin.
Erotus Venajan ja lansimaitten syndikaattiliikkeiden valilla on
ainoastaan siina, etta venalainen tehtailija on saanut mahdollisuuden
siirtya uuteen teollisuuden jarjestamis-systemiin koettelematta
loppuun saakka kaikkia kilpailusystemin mahdollisuuksia, sita
-vastoin kuin hanen lansi-europpalaisten ja amerikkaiaisten veljiensa
on taytynyt juoda tama katkera kaikki loppuun saakka.
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kaisee raha-asiain ministerio, esittaa hammastyttavaa tavarahintojen osottajain kasvamista aikakautena 1898—1906. V . 1898 tama
hintojen osottaja
kahtena

oli 102,6, v. 1906 se nousi jo 125,7; talloin

viimeisena vuotena vahin hintojen kohoaminen tulee

maataloustuotteiden osaksi j a korkein — huomattavimpien j a
parhaimmin jarjestettyjen teollisuusalojen, kuten vuori- ja valmistavan teollisuuden osaksi.
Hintojen kohoaminen syndikaattien vaikutuksesta • ilmenee,
ei ainoastaan nafta-, suola- ja rautateollisuudessa. Hiilisyndikaatti
»Prodngolj» korotti hiilen hintoja ennen kuulumattomiin niaariin.
V. 1903 puuta tavallista "hiilta "maksoi 6 V2—7 V2 kopeekkaa,
tammikuussa v. 1908 jo 8 V a — 9 V a kop.; lajiteltu ja. puhdistettu hiili

maksoi. 7 V a — 8 V * kop. ja tammikuussa v. 1908

9 Va—10 Va kop.; nain ollen hiili, joka on teollisuuden perusteena ja yhtena tarkeimmista yksityisten kulutusaineista, kbhosi
viiden vuoden kuluessa hinnassaan 30%.'
'

Puuvillateollisuudessa asianlaita ei ole suinkaan paremmalla

kannalla. Pitsi-kangas, jota kayttaa melkein koko Venajan vaesto,
maksoi v. 1904 11 kopeekkaa arshinalta ja v. 1907 14 V ^ kop.,
s. o. kolmen vuoden - kuluessa -hinta kohosi 31. %.

Etta tama

hintojen kasvaminen tuotti puuvillateollisuus-syndikaatin osanottajille »loistavia tuloksia», saattaa kasittaa heidan Uikkeidensa voitoista. V . 1904 puuvillateoUisuus tuotti keskimaarin 15 Vo voittoa,
mutta nykyaan tama voitto nousee jo noin 20 prosenttun.
"

; Huomattavasti kohosi myos tulitikkujen hinta.

Tulitikku- -

tehtailijain syndikaatti; joka itseasiassa hoitaa koko tulitikkuteollisuutta Venajalla, on ehtinyt lyhyessa ajassa korottaa tuUtikkujen
hinnan tukkukaupassa 9 ruplaan 10 kopeekkaan laatikolta, sita
vastoin kuin v. 1905 toukokuuhun saakka niiden.hinta tukkukaupassa pysyi (siihen laskettuna laatikonkin hinta) 4 rupl. 80 kop..
ja 5 rupl. 55 kop. vaiheilla. Tulitikkujen hinta vahittaiskaupassa
jai entiselleen, 10 ruplaa, ja tehtailijat kohottivat siis omat voit-
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raudan suhteen, jonka tavaran kayttdmaara on todellinen kansan
kulttuuritason osottaja. Venajan kylien asukkaat ovat viimeaikoihin
saakka-koettkneet valttaa, raudan kayttamista, joka on heille liian
kallista. Nayttaisi siita kuin Venajan metalliteollisuudelle avautuisi tassa suhteessa laaja toiminta-ala, Mutta tama on mahdollista ainoastaan siina tapauksessa, etta teollisuus alistuu kilpailun
lakien alle, etta kilpailu tulee olemaan paatekijana pakottamassa
yksityisia tehtailijoita kehittamaan yritteliaisyyttaan, ponnistamaan voimiansa markkinoiden valloittamiseksi. Venajan rautatehtailija on tassa suhteessa asetettu erikoisasemaan. Korkea,
melkein kieltava tuUitariffi suojelee hanta ulkolaiselta kilpailulta;
suuret. kruuriun tilaukset antavat hanelle valmiit sisamarkkinat;
lopuksi on hanen palveluksessaan hallituksen vientipolitiikka,
joka antaa hanelle niahdollisuuden vieda ulkomaille tavaroiden
»liikamaarat» ja taten sailyttaa korkeita hintoja sisamarkkinoilla
ilman minkaanlaista tappiota itselleen. Asiain ollen 4alla kannalla"
sisamarkkinoiden muodostaminen varsinaisesta kansasta on" tehtailijoille hikaa ylellisyytta,' liikaa jo senkin tahden, etta syndikaattisopimukset antavat hanelle aina mahdollisuuden p i t ^ kulutta;
jaa kasissaan.
;»Rauta- j a malmirautamarkkinoiden asema v. 1905, —
lausuu esityksessaan rautatehtailijain neuvotteleva toimisto,
— kuten saattoi odottaakin, oli hailyva ja- Ulan vahan- vilkas.
Tehtailijat osottivat suurta pyrkimysta yhdistymiseen syndikaatteihin tavarain.hintojen jarjestamistarkoituksissa. Nain ollen, huolimatta kysynnan pysymisesta paikallaan, hinnat kohosivat: helmikuus$a lajiteltu rauta maksoi jo 108—;II5 kop. puudalta, t. s'.hinta nousi 2—3 kopeekalla». Syndikaatti »Gvosdj» (naula) nosti
naulojen hinnat i ruplasta 55 kopeekasta puudalta 2 ruplaan 65
kopeekkaan; syndikaatti »Krovlja» (katto) kohotti raudan hintoja
verrattuna vuoteen 1906 keskimaarin 25,3 kopeekalla puudalta ja
v; 1908 38,5 kopeekalla. »Tavaranhintojen kokoelma», jota jul-
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Pietarissa toimivat kolme suurta saiikoyhtiota: »Sahk6valaistusyhtio vuodelta i886», »Belgialaifa'en nimetdn yhtid* ja
»Helios», jotka ovat jo aikoja .sitten (noin vuodesta 1902) tehneet keskinaisen sopimuksen, ovat nykyaan muodostaneet syndikaatin ja jakaneet keskenaan kaupungin. Sahkdvalon korkeat
hinnat, jotka ehkaisevat sen kayttamista vahemman varakkaissa
asukaspiireissa, ovat selitettavissa ainoastaan naiden kolmen yhdistyneen liikkeen monopoliherruuden kautta.
Syndikaattiliikkeen menestys on aiheuttanut kaupunkiteollisuuden tuotteiden hintojen suurta kasvamista.
Naftan hintojen kasvamisesta puhutaan Kasanin pdrssikomitean sahkdsanomassa kauppa-asiain ministerille v. 1907: sNaftan
hintojen liiallinen kasvaminen johtuu ei ainoastaan tyovaen levottomuuksista j a lakkoliikkeesta, vaan myos suuri merkitys tassa
asiassa on silla jarjestyksella, jonka mukaan naftaa sisaltavat
maat annetaan eksploateerattavaksi ja joka jdhtaa siihen, etta
koko naftan tuotanto on joutunut muutamiin mahtaviin kasiin, jotka
•ovat muuttaneet tuotannon omaksi monopolikseen, asettaen riip.'
puvaisiksi "itsestaan koko teollisuuden ja Volgan virran laivaliikkeen; kaiken kilpailun puute antaa naftan tuottajille mahdollisuuden maarata naftan hintoja. Jo v. 1900, jolloin ei mitaan
tyovaen levottomuuksia ollut olemassa, naftan hinnat olivat nostetut Astrakanissa 24 kopeekkaan puudalta;* nykyaan nafta maksaa 26 kop.
Samaa on huomattavissa suolankin suhteen. .>Uralskaja Shisnj »
Icertoo suolatehtailijain syndikaatin perustamisesta Uralissa, joka
syndikaatti on jo ehtinyt korottaa suolan hinnan melkein 7—8
kopeekalla puudalta, Nykyaan Permissa, joka sijaits.ee noin 80^—
100 virstan paassa kaivoksista, ei- suolaa myyda varastoista
alle 18—20 kopeekan puudalta, sita vastoin kuin se maksoi
kolme nelja vuotta sitten noin 10—12 kopeekkaa.
Mutta kaikista kuvaavinta on tassa suhteessa asianlaita

Elberfel(h7i

kdyhdinhoUojdrjestelma.

79.

E L B E R F E L D I N KOYHAINHOITOJARJESTELMA.
—.

-

Kirjoittanut

.

,

Onni' Hannula.
(Jatkoa siv. 11).

Elberfeldin hoitojarjestelman sisaista hyvyytta todistaa selvasti se asianhaara, etta julkista kdyhainhoitoa nauttivien henkilditten lukumaara on vahentynyt huomattavasti (ks. taulukkoa.
siv. 80). Tama onkin niita tarkeimpia tuloksia, joita yleensa
voidaan koyhainhoidon alalia saavuttaa, silla tarkoituksena ei
suinkaan ole yksinomaan, etta autetaan, vaan lopputarkoituksena
on poistaa koyhyys yhteiskunnasta mahdollisimman vahiin.
Toiselta puolen voidaan huomauttaa, etta julkista kdyhainhoitoa nauttivien luku saattaa vaheta huononkin hoitojarjestelman vallalla ollessa, nimittain siita syysta, etta koyhat ovat mieluummin kokonaan tuota ndyryyttavaa vaivaisapua vailla, ennenkuin alistuvat kaikenlaisten nurinkuristen ja ankarain saaddsten alaisiksi, seka hankkivat toimeentulonsa jollakin muulla tavalla, kuten esim. kerjaamalla. Ettei Elberfeldissa tama seikka
ole ollut avunsaajain suhteellisen, vielapa ensi vuosina absoluuttisenkin lukumaaran alenemisen syyna, todistaa jo sekin, ettei
siella tavata kerjalaisia enaan juuri nimeksikaan ja etta julkista
apua nauttivien kesken melkein poikkeuksetta vallitsee tyytyvaisyys kdyhainhoitolaitokseen. — Myoskin yleison puolelta on
luottamus kdyhainhoitolaitokseen kasvanut, riippuen perinpohjaisesta individualiseerauksesta ja toimeenpannusta huolelhsesta
kontroUista; se voi olla vakuutettu siita, etta annetut lahjat tullaan kayttamaan oikein, josta syysta yksityisten antamien lahjojen luku kohosi koko joukon entistaan korkeammalle. Osaksi
tasta syysta, mutta etupaassa hoitosysteemin omasta sisaisesta
jarjestyksesta johtuu se seikka, etta varsinaisi.sta kunnallisveroista veronmaksajaa kohti vuosittain tuleva era on suhteellisesti
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Vertaileva katsaus Elberfeldin kaupungin avonaisen eli
kotihoiton hoitotapauksiin v. iS^^—1907 *)•
Avustus-taVuosi

Vakiluku

maara

•

1000 asukasta

pausten keski- kohti avustustapauksia

1855

51,259

902

17,6

i860

S4,002

618

11,4

1865

63,686

565

8,9

1870

72,000

493

6,8

187s

80,599

476

5,9

1880

93,600

830

8,9

1885

106,700

839

7,9

i8go

126,200

885

7,0

189s

140,000

1,080

7,7

1900

157,000

1,023

6,5

1901

157,300

1,222

7,8

1902

159,600

1,183

7,4

1903

162,700

1,166

7,2

1904

163,000

1,200

7,4

1905

162,725

1,195

7,3

1906

166,150

1,047

6,3

1907

166,698

910

5,5

pieni, vaikka toiselta puolen tarvitsevaisille suoritetut avustukset ovatkin verrattain runsaat. Avonaisen eli kotihoidon menot
Elberfeldin kaupungissa ovat vuoteen 1876 saakka olleet asukasta..hohti alhaisemmat kuin vuosina 1853—55, eika tama henkea kohti tuleva menoera myohempinakaan vuosina ole kohonnut
korkeammalle kuin "mita se oli noina systeemin alkuaikoina (taulukko. siv. 81). — Muuten voimme merkita, etta huomioitten
teko jonkun kdyhainhoitosysteemin vaikutuksista on perin hankala tehtava, koska saavutetut tulokset eivat yksinomaan riipu
^) Jahresbericht d. Elb. Armenverwalturig siv. 2 1 . '
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itse jarjestelman laadusta, vaan myos monet ulkonaiset seikat,
kuten yhteiskunnallinen jarjestys, julkinen turvallisuus, liikeolot, y. m.
Elberfeldin kaupungin avonaisen koyhainhoidon menot (paitsi
- • hallintokustannuksia). vv. 18^3—igoy'^):
Menoja

Asukas-

• Vuosi

kolit i

luku.
Rmk

•

Asuka sta

Rmk

Pf.

Pf.

i8S3

70,651

75

50,418

1

40

Systeemin ensi vuosi.

185s

92,824

48

51,259

1

81

K.-hoitopiirin laajennus.

i860

65,029

46

54,002 •

I

21

1865

69,322

95

63,686

I

09

1870

67,547

4.1

72,000 .

—

94

187s

83,715

44

80,599

I

09

1880

159,300

96

93,600

I

70

I

50

.

Saksal.-ranskal. sota..

1885'

159,750

33

106,700

1890

170,129

23

126,200

I

35

1895

224,791

39

140,000

I

61

1900

237,453

—

157,000

X

51

1901

276,225

27

157,300

I

76

>

1902

265,114

77

159,600

I

66

>

1903

• 261,784

73

162,700

I

61

1904

268,948

23

163,000

I

65

1905

2.65,^22

81

162,725

' I

63

1906

231,915

37

166,150

I

39

1907

213,847

91

i66,69&

I

28

Avust. korottaminen'

,

If'/o.

Tyonpuute.'

-

>

' •

'

•- - -

seikat saatta vat. olla suurena tekijana. Mutta kaikesta huolimatta voidaan kuitenkin taydella syylla sanoa,. etta Elberfeld-.systeemi oikein
ymmarrettyna tuottaa eduUisem.pia tuloksia taloudellisessa suhteessa
kuin mikaan muu jarjestelma, koska avustetaan ainpastaan. sellaisia henkiloita, jotka todella ovat avun tarpeessa; yhteiskun') Jahresbericht d. E l b . A. siv.
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nallisessa suhteessa se myos on vaikuttavampi kaikkia muita,
koska tarvitsevaista avustetaan oikeaan aikaan ja oikeilla valineilla \n hoitojarjestelman vallitessa uskaltavat sellaisetkiu koyhat, jotka kainouden ja haveliaisyyden tahden muuten pysyisivatsyrjassa,-esittaa puutteensa, joka seikka helpottaa
suuresti kdyhainhoitolaitoksen toimintaa ja auttaa sita niita paamaaleja kohti, joihin lopuUisesti on pyrittava, nimittain kdyhyyden poistamiseen yhteiskunnasta. — Viela on eras asianhaara,
joka kannattaa tulla mainituksi. Kun on saatettu varakkaampien ja parempiosaisten kansanluokkien jasenia toimimaan kdyhimpien kansalaisten olojen ja elinehtojen parantamiseksi, ovat
nama paremmin voineet ruveta vaikuttamaan toinen toisiinsa,
josta syysta myos molemminpuolinen ymmartamys kasvaa.
Katsoen niihin hyviin tuloksiin, jotka jo alunpitaen saavutettiin Elberfeldin systeemilla sen omassa kotikaupungissa, emme
v.oi muuta kuin pitaa itsestaan selvana sita loistavaa voittokulkua,
jonka uusi jarjestelma on tehnyt melkein lapi koko Saksan valtakunnan. Saattaahan jo yksinomaan se ankara painokin, mita
jokainen kunta tuntee koyhainhoitorasitustensa tahden, ottamaan
huomioon kaikki mahdoUiset parannukset talla alalia. Ja vaikkei
systeemia kaikissa kaupungeissa olekaan pantu kaytantoon kaikessa laajuudessaan, ja jos kohtakin on monessa kohdassa paljon mukauduttu paikallisten olosiihteitten mukaan, niin myontaa
taytyy, etta Elberfeld-jarjestelmalla on sittenkin ollut taydellisesti uudestisynnyttava vaikutus Saksan koko nykyiseen koyhainhoi toon nahden.
Ensimaiset kaupungit, jotka ottivat Elberfeldin hoitojarjestelman esikuvakseen, olivat Barmen ja Krefeld; kummankin
kdyhainhoitoasetus on vuodelta 1862. Mita avoimen koyhainhoidon puoleen tulee, ovat ne melkein suorastaan omalcsuneet
^) Miinsterberg, System siv. 39. -
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saman sanamuodonkin kuin on Elberfeldin kdyhainhoitoasetuksella. Ainoa oleellisempi kohta, jossa Barmenin asetus poikkeaa
Elberfeldin asetuksesta on se, etta edellinen maaraa kullekin
hoitajalle kuusi henkiloa hoidettavaksi, jalkimainen sen sijaan
vain nelja, ja kuten on jo mainittu, kaytanndssa on vain keskimaarin kaksi tullut kutakin kdyhainhoitajaa kohti. Heti ensimaisena vuonna, kun uusi jarjestelma oli kaytanndssa, alenivat
koyhainhoidon kustannukset 4,50 Rmkasta 3,51 Rmkaan kutakin
kaupungin asukasta kohti. — Krefeldissa, jossa v. 1862 (uusi
asetus astui voimaan seuraavana- vuonna) julkista apua nauttivien
henkilditten lukumaara oli 4,7 "/o kaupungin koko 'vaestosta, oli
tama sama prosenttimaara kaksikymmenta vuotta myohemmin
ainoastaan 3,9. Kustannukset tekivat mainittuna vuonna 1862
keskimaarin 2 Rmk 78 Pf. henkea kohti '), eivatka ne ole mydhemminkaan taman maaran yli kohonneet, vaikka elintarpeet
ovatkin paljon siita saakka kallistuneet ja vaikka toiselta puolen
uuden hoitojarjestelman kaytantddn tultua koyhain avustusta on
koko joukon parannettu. Kerjaamista ei siella enaan tavata
juuri nimeksikaan.
Leipzigissa ^) oli julkista apua nauttivien lukumaara v.1880 (seuraavana vuonna pantiin uusi systeemi kaytantddn)
14,575; vuoteen 1885 mennessa vaheni mitten luku 5,298 hengella eli siis n. 39,5 prosenttia; vastaavat asukasluvut olivat mainittuina vuosina 149,081 ja 170,340. Kdyhainhoitolaitoksen
uudistamisen kautta saatiin ensimaisena vuonna aikaan yli 100
tuhannen Rmkan saastd. Mainitut tulokset saavutettiin yksinomaan uuden lioitojarjestelman avulla, saannoUisten ulkonaisten
olosuhteitten vallitessa. Dresden jarjesti v. 1880 kdyhainhoitolaitoksensa Elberfeldin mallin mukaan. MerkiUe on kuitenkin
Bolimert, Armenwesen I I siv. 149.
'•') Bohmert, Armenwesen I I siv. 102.
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pantava, etta sikalaisen koyhainhoidon muodollinen jarjestely on
osaksi toisenlainen kuin Elberfeldin kaupungin. Virallisen j a ei
virallisen koyhainhoidon suhde on siella erittain kaytanndilises'ti
jarjestetty. Sinne on perustettu erityinen keskusvirasto lukuisia,
mita erilaisimpia tarkoitusperia varten toimivia hyvantekevaisyysyhdistyksia j a -laitoksia varten
jonne kokoonnutaan neuvottelemaan avustustapauksista. y. m. seikoista. Taman suurisuuntaisen yhdistymisen tarkoituksena on m. m. ammattikerjalaiskunnansyntymisen ehkaiseminen j a silmallapito siita, etteivat yksityiset henkilot tai perheet saa suhteettoman paljon almuja. —
Avustettujen henkildjen luku oli Dresdenissa v. 1880 13,159 eli
5,96 prosenttia koko asukasluvusta, v. 1883 taas 12,311 eli 5,58
prosenttia; kellaan hoitajalla ei saa olla useampaa' kuin 5 henkiloa hoidettavanaan. Hampurin kaupungin kdyhainhoitolaitos ^)
oli jo v:sta 1788 alkaen ollut osaksi samoille periaatteille rakennettu kuin ne, jotka ovat Elberfeldin systeemissa ottaneet
johtavan sijan. Kun v. 1892 koyhainhoidon uudestaan jarjestamiseen ryhdyttiin, johtui se etupaassa vain muuttuneista olosuhteista seka kaytannollisten menettelytapojen uudistamishalusta;
periaatteelUnen puoli on pysynyt melkein. entisellaan,. Hoitajien
luku, joka V. 1892 oli 440, korotettiin i,535:een. Apuanauttivien suhteellinen luku on laskenut, vaikkei erittain voimakkaasti.
Berlinin kaupunki, joka ei tosin muodollisesti ole asettunut
Elberfeld-systeemin kannalle, .on kuitenkin.pmistanut useita sen
oleellisimpia perusajatuksia. Kaupunki on jaettu useihin eri hoitopiireihin, joissa kussakin toimii erityinen kdyhainhoitokomissiooni;
jokaisessa komissioonissa, on 6—22 jasenta, riippuen piirin laajuudesta ja apuatarvitsevain lukumaarasta.
X

.-Saksassa on erittainkin Der"deutsche Verein fiir Armen^) Bohmert, Armenwesen 11.
Munsterberg, System, siv. 42.
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pflege und Wohltatigheit toiminut Elberfeld-systeemin leviamisen
hyvaksi. Nykyaan ei enaan ainakaan pohjois-Saksassa ole kuin
harvoja kaupunkeja, jotka muodossa tai toisessa eivat olisi ottaneet uutta jarjestelmaa kaytantddn. V.. 1899 tehtyjen laskelmain. mukaan ^) oli kahdestasadasta kaxipungista,;joista tietoja
oli keratty, ainoastaan 30 semmoista, joista Elberfeld-systeemi
kokonaan puuttui. Tahan tiedohantoon nahden on kuitenkin
oltava varovaisia, silla kaikkia naita. kaupunkeja ei voida'varsinaisesti. katsoa Elberfeld-jarjestelmaan kuuluviksi, jos nimittain
pidamme kiinni riittavasta hoitajamaarasta ynna piirien itsenaisyydesta avustusten mydntamisessa. Sellaisia kaupunkeja kuin
esimerkiksi Liibeckia ja Heidelbergia, jossa edellamainitussa on
42, jalkimaisessa 22 hoitopiiria ja yksi koyhainhoitaja kussakin
piirissa, ei voida katsoa Elberfeld-jarjestelmaan kuuluviksi.
Kotimaansa rajojen ulkopuolella ei systeemi ole erittain
suurta levenemista saavuttanut. E i niin, etta se olisi jaanyt huomaamatta ja sen tulokset pysyneet tuntemattomina; painvastoin
on. sita kaikkialla kirjallisesti pohdittu ja annettu sille tunnustusta! Vaan olosuhteet eivat ole olleet suotuisat Elberfeld-jarjestelman toimeenpanoa varten. Ranskassa, samoin kuin myos
Italiassa ja Espanjassa, on julkinen koyhainhoito hyvin vaiUinaisesti jarjestetty, ainakin mita kotihoitoon tulee. 1890-Iuvun alussa
tehtiin kuitenkin erailla Parisin kaupungin kdyhainhoitoalueilla
yritys panna siellakin Elberfeldin systeemi kaytantddn; hanke ei
kuitenkaan onnistunut, joten siita ennenpitkaa luovuttiin 2). Myohemmin on asia uudelleen .otettu. harkinnan alaiseksi. .
Asia on saavuttanut'kannatusta mydskin-Belgiassa ja Alankomaissa. Erittain on hlerkittava
etta-Belgialssa on naisille
annettu samat oikeudet ja velvollisuudet-julkisen kdyhainhoitoMunsterberg, System siv. 44.
') Conrad etc, Handworterbuch I I . 14$.
Miinsterberg, System, siv. 50.
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laitoksen palveluksessa kuin miehillekin; HoUannin laissa taas
teroitetaan varsinkin individuaUseerausta. Kdyhaihhoitajille voidaan tarpeen tullessa, jos nimittain tarpeellista hoitajamaaraa ei
muuten saada, rnaksaa jonkunmoista hyvitysta heidan virantoimituksestaan; tassa tapauksessa ei hoitaja saa harjoittaa mitaan
kauppaa siina piirissa, jossa han toimii kdyhainhoitajana. —
Sikalaisista kaupungeista on Amsterdamilla parhaiten jarjestetty
kdyhainhoitolaitos; siina pannaan erittain suuri paino hoitajain
persoonallisille kaynneille apuanauttivien henkilditten luona.
Sveitsin puoleksi virallinen, puoleksi vapaaehtoinen koyhainhoito on useissa sen suuremmissa kaupungeissa, kuten Ziirichissa, Lausannessa y. m. jarjestetty Elberfeldin raaUiin piirijakoineen ja vapaaehtoisine apuvoimineen, Baselin kdyhainhoitolaki v:lta 1897 maaraa, etta jokainen kaupungin asukas on rangaistuksen uhalla velvollinen ottamaan jonkun viran vastaan
vapaaehtoisessa koyhainhoidossa
Aivan erikoista huomiota ansaitsee Alaitavallan kdyhainhoitolaki 13 paivalta lokak. 1893^). Siina,naet koetetaan so-"
velluttaa Elberfeld-systeemia mydskin maaseudun oloihin, jossa
suhteessa ei ylimalkaan monia .kokeiluja olekaan tehty. Kdyhainhoitorasitukset siirrettiin kunnilta varsinaisille kdyhainhoitopiireille, jotka olivat suuruudeltaan tavallisesti vastaavain oikeuspiirien eli tuomiokuntain kokoisia. Koyhainhoitajat, jotka suuremmissa kunnissa yhdistyivat erityisiksi. kdyhainhoitotoimikunniksi, olivat velvoitetut kaymaan koyhain luona ja mieskohtaisesti tutkimaan asioita; heilla ei kuitenkaan ollut mitaan ratkaisemisvaltaa avustusten suuruuteen nahden, vaan kuului-- tama
oikeus, samoinkuin koko julkisen kdyhainhoidon varsinainen huolenpito, erityiselle piiri-kdyhainhoitoneuvoskunnalle. Kdyhainhoi^) Conrad etc. Handworterbuch 11, siv. 149.
') Sama teos siv, 53; Miinsterberg, System siv. 52—54.
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don tarkastuksesta pitaa huolta sita varten asetettu valiokunta
palkattujen virkamiesten valityksella. — Laki ei kuitenkaan tayttanyt niita toiveita, mita siihen oli asetettu.
lituslaitos

monine

Kdyhainhoidon hal-

virkamiehineen ja neuvostoineen

raskaasti^ voidakseen

toimi liian

olla kyllin ponteva parantamaan kdyhan

kansan oloja; tammdinen jarjestely sai aikaan sen, etta apu tuli
tavallisesti aina liian myohaan.

Tasta oli myos

seurauksena

raha-avustusten tarpeettoman suuri kayttarninen ja'menojen kasvaminen; uutta' jarjestelmaa noudattamalla kohosivat kdyhainhoitolaitoksen menot ensimaisena vuonna n.
nua.

miljoonaa kruu-

Kdyhainhoitajilla ei voinut olla, suurtakaan innostusta teh-

tavaansa, heilla kun ei ollut mitaan paatdsvaltaa asioissa, vaan
he -saivat toimia ikaankuin koyhainhoitoneUvoskunnan palvelijoina ja tietojenkeraajina. Siten tuli todellisen individualiseerauksen toimeenpano
omaksuttu

estetyksi ja • jouduttiin kaavamaisuuksiin; oh

ainoastaan

Elberfeld-systeemin

vaan ei sen henkea ja tarkoitusperia.
puoleen

tulee,

koteuttaa

ulkonaisia muotoja,
Mita taas siihen asian

etta puheena oleyaa hoitojarjestelmaa koetettiin

maaseuduUe, emme voi sanoa muuta kuin etta se oli

aivan turhanaikaista, maaseutukunnissa ja vielapa pienemmissa
kaupungeissakin kun jo muutenkin voidaan erottaa todellis6t koyhat vaarista ja voidaan saavuttaa vahemmalla vaivalla se, minka
toimeenpanoa on pidettava tarkeana, nimittain individualiseeraus.
Englannin kdyhainhoidon paapisteena ovat tydhuoneet ja
vaivaistalot, josta syysta siella tama saksalainen kotihoitojarjestelma "palkattomine
tusta.

hoitajavirkoineen varsin hitaasti saa kanna-

Ainoastaan suuret englantilaiset ja niitten mallin mukaan

toimivat hyvantekevaisyysyhdyskunnat ovat ottaneet kaytantddn
hoitaja- ja piirijarjestelman,! vaikka kyllakin naista hoitajista suurin osa on palkattuja.
Mydskin pohjois-Europan valtioissa on uudella systeemilla
jonkun verran kokeiltu.

Niinpa esimerkiksi Norjassa Bergenin
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kaupunki on sen ottanut kaytantoon kaikessa laajuudessaan.
Siella on tultu siihen huomioon, etta kdyhainhoitolaitoksen menot ovat taman tdimenpiteen kautta huomattavasti lisaantyneet '^).
Syyna tahan voi olla sekin seikka, etta avustus on ennen oUut
liian niukka. — Mita erittain Suomeen tulee, on taallakin jo
jonkun aikaa Elberfeld-jarjestelma ollut kokeilujen alaisena parissa kolmessa kaupungissa. Tulokset ovat jokseenkin samat
kuin mihin Norjassakin on tultu.
Niinkuin jo on mainittu, riippuu Elberfeld-systeemin kaytanndlhnen onnistuminen suureksi osaksi siita, millaisia itse koyhainhoitajat ovat, naille kun on annettu niin ratkaiseva sananvalta .mita tarkeimmissa asioissa. Saattaa kuitenkin vakavasti
epailla, tokko nama koyhainhoitajat aina tayttavat noita jokseenkin ihanteellisia taydellisyyden vaatihiuksia, joita heille teoriassa
asetetaan; ja selvaahan toiselta puolen on, ettei tammoista oikeaa
hoitajahenkea saada ainakaan kuoUeilla lakipykalilla syntymaan^
vaan etta se riippuu itse kussakin tapauksessa asianomaisesta
henkildsta itsestaan, hanen luonteenominaisuuksistaan ja synnynnaisista taipumuksistaan. On vaitetty
etta naista kunniavirkaisista kdyhainhoitajista on ainakin puolet semmoisia, jotka eitvat lahimainkaan asetustehmukaisesti hoida tai voi hoitaa virkaansa, joko siita syysta, etteivat he ole luonteensa puolesta
tehtavaansa kykenevia eika heilla ole tarpeeUista kokemusta
asiassa, tai sitten siksi, ettei heilla ole. tahaii' toimeen tarpeeksi:
aikaa. Kdyhainhoitolaitoksen historia osoittaa, kuinka ensiaikoina parhaat ja kykenevimmat henkUdt tarjoutuvat naihin koyhainhoitajain virkoihin, kuinka, vahitellen innostus laskee, kykenevat vetaytyvat syrjaan'ja heidan sijallensa tulee vihdoin sellaisia, jotka siten vaiii tahtovat tyydyttaa turhamaisuuttaan, tai^

^) Aschehong, Social-Okonomik III'siv.. 765.
^) Miinsterberg, System, siv. 27.
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mika vielakin pahempi, koettavat taman viran kautta hankkia
itselleen joitakin taloudellisia etuisuuksia. Silla' etuja ' voidaan
tosiaankin taman viran kautta, saada, vaikkemme sita kohta voi
huomata. Jos esimerkiksi jossain hoitopiirissa on paljon apiiatarvitsevia, niin ettei saada tarpeellisen suurta hoitajamaaraa,
vaan kullekin hoitajalle tulee suurempi joukko koyhia huolehdittavaksi, silloin pitavat nama puutteenalaiset ynna he, jotka siksi
pelkaavat kerran tulevansa, erittain tarkeana, etta hoitaja pysyy
heille suosiollisena. Jos talla on joku Hike, jota kdyhatkin ih^
miset kayttavat hyvakseen, esim. ruokatavarakauppa tai muu sen
kaltainen, ostavat koyhat sielta tavaroita siina vahvassa uskossa,
etta hatatilassa koyhainhoitaja on vastapalvelukseksi kohteleva
heita, ostajiaan, paremmin kuin toisia puutteenalaisia; j a niinpa
-pyrkii usein tapahtumaankin. Jos taas hoitajan on maksettava
koyhille mydnnettyja avustuksia, voi han niista mahdollisesti pidattaa itselleen sen, mita apuanauttiva mahdollisesti on hanen
liikkeeseensa velkaa tai han voi suorastaan myontaa rahoja-siina
tarkoituksessa, etta kdyha ostaisi enemman hanen kaupastaan;
— Myds on'koyhainhoitohallituksen toiminta vaikeata siita syysta,
ettei, tallaisia hoitajia voida kaskea samalla tavaha kuin.tavahisia
palkattuja virkamiehia. Kaytantd, on liiankin usein osottanut
etta kaskyt otetaan hyvin vastenmielisesti vastaan, niita ei joko
noudateta. tai sitten katsotaan.niitten johdosta olevan jotain syyta
muka, eroamaan koko hoitajavirasta. Tammoisen palkattoman
kunniavirkamiehen mieleen saattaa. myos toisinaan' johtua, etta
koska tata tointa hoidetaan ilmaiseksi, niin ei myoskaan se,n suhteen tairvitse olla erittain omantunnontarkka; kaikenlaiset»omat
hommat asetetaan kdyhainhoitotoiminnan edelle' ja tullaan karsimattomiksi, jos asianomaista kehotetaari Itarkempaan systeemihperusajatusten noudattamiseen. OHsiko siis Elberfeld-systeehiille,-

') Miinsterberg, System siv. 34.
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eduUisempaa, etta otettaisiin pallckavirkamies-jarjesteima kaytantddn? E i suinkaan. Vaikka kohtakin tama palkkavirkamies ohsikin ehka tasmalhsempi, vaikka han noudattaisikin esimiestensa
maarayksia tarkemmin kuin kunniavirkainen koyhainhoitaja, niin
kuitenkin, han tekisi sen kaiken ainoastaan »viran puolesta»; kdyhainhoitaminen i on hanen eUnkeinonsa, eika han useinkaan ole
ryhtynyt siihen mistaan erityisesta halusta saada auttaa koyhia
kanssaihmisiaan, vaan kokonaan toisista vaikuttimista. Viran toimittaminen saattaa hanet kaavamaisuuteen, kaavamaisuus valinpitamattdmyyteen j a valinpitamattomyys vihdoin kovuuteen, joten haviaisi kajkki se, mika Elberfeldin systeemille on oleellista:
avun antaminen lahimmaisenrakkaudesta j a osanottaminen puutteenalaisen suruihin. Kdyhainhoitajavirat, joista maksetaan palkkaa, saattavat sitapaitsi joutua ankarain puoluetaistelujen alaisiksi,
kuten on tapahtunut
esimerkiksi Yhdysvalloissa; semmoinen
asiaintila ei niissaan tapauksessa ole toivottava. Suuremmissa
kaupungeissa, joissa on vaikea saada kokoon tarpeellista hoitajamaaraa, voidaan kyllakin tarpeen' mukaan ottaa palkattuja virkailijoita lisaksi. Mieluummin olisi kuitenkin toimittava siihen
suuntaan, etta saataisiin haisvoimia kdyhainhoidon palvelukseen
enemman kuinj tahan asti, silla naiset ovat aina nayttaneet hyvin tayttaneen paikkansa kdyhainhoidon palveluksessa. Joka tapauksessa on hoitajia oleva riittavasti, silla silloin voi semmoinenkin henkild,. joka ei ole asiaan.varsinaisesti innostunut, edes
jossain maarin tayttaa tehtavansa.
Mita siihien Elberfeld-systeemin kohtaan tulee, etta hoitajille on saadetty erityinen tarifii noudatettavaksi vaivaisapujen
i

suuruutta koskien, emme voi sanoa muuta kuin etta se on" teoriassa aivan oikein. Kaytanndssa toimeenpantuna kohtaa se kuitenkin vakavia vaikeuksia. Ensiksikin on sangen vaikeata ottaa
1) SchmoUer, Grundriss I I siv. 330.
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selva perheen mahdollisista tuloista, minka verran se on saanut
almuja j . n. e. Tassa saattaa kylla osaksi auttaa yhteistoiminta
hyvantekevaisyysyhdyskuntien kanssa, mutta tarkkoja tietoja ei
sittenkaan saada. Toiseksi saattaa tuntua liian ankaralta, jos
kaikki yksityiset almut vahennetaan pois julkisen avustuksen
maarasta, joka kuitenkin on pidettava valttamattdmyytena. Ja
.kun julkinen koyhainhoito tekee saastoja yksityisten hyvantekevaisyyden kustannuksella, voisi se mahdolUsesti aiheuttaa sen,
etta nama luopuvat tasta toiminnastaan. Viela saattaisi tama
tariffin ankara noudattarninen erityisten asianhaarain vallitessa
aikaansaada sen, etta puutteenalainen perhe joutuu parempaan
asemaan kuin vapaa tyomies
Kun yhteiskuntatilasto on niin
pitkalle kehitetty, etta voidaan saada tarkkoja ja luotettavia tietoja tydtatekevan luokan elanto- j a palkkasuhteista, vasta silloin
voisi Elberfeldin tariffijarjestelma olla omiaan. Parempi ehka
olisi jattaa piirikokouksen ja hoitajan ratkaistavaksi kussakin tapauksessa avustuksen suuruus, ja ainoastaan sellaisissa, joissa se
kohoaa yli jonkun maaratyn rajan, saattaa asia koyhainhoitohallituksen ratkaistavaksi; talla tavalla onkin asia jarjestetty muutamissa kaupungeissa, kuten esimerkiksi Hampurissa ja Berlinissa.
Mita taas kaupungin jakamiseen hoitokortteleihin' tulee,
emme sille voi erittain suurta merkitysta antaa. Vielapa siita
saattaa olla suoranaista haittaakin, ainakin suuremmissa kaupungeissa, joissa kdyha kansa asuu erityisissa kaupunginosissa, rikkaat taas toisaalla. Silloin tulisivat toiset hoitokorttelit olemaan
melkein taynnansa tarvitsevaisia, toisissa niita ei olisi oUenkaan.
Sitapaitsi on sanomattakin selvaa, ettei mikaan apuatarvitsevain siirtaminen korttelista toiseen semmoisissa paikoissa voi tulla kysymykseenkaan. Parempihan talloin on jattaa koko korttelijako
^) Conrad.etc, Handworterbuch 11 siv. 153.
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pois, niinkuin todellisuudessa monin paikoin jo on tehtykin. Hampurin, Berlinin, Dresdenin y. m. kaupungit ^) on jaettu yksinomaan piireihin, joilla kullakin on oma esimiehensa ja tarpeellinen maara hoitajia. Avunanojan on ensin kaannyttava piiriesimiehen puoleen, joka taas jattaa hanet asianomaisen hoitajan
huostaan. Piiriesimiehen tydtaakka lisaantyy kyllakin huomattavasti, mutta se ei paljoa merkitse sen hyodyn rinnalla, mika
samalla saavutetaan.
Puheenalaisena olevan piirijarjestyksen
aikana voidaan nimittain ottaa huomioon myos henkildllisia .suhteita. Ymmartavainen piiriesimies lahettaa rnonissa liikehommissa olevalle liikemiehelle vahemman hoidettavia kuin jollekin
tydttdmalle koroillaan elajalle; semmoisia tapauksia varten, jotka
vaativat erityista toimintakykya, valitsee han siihen soveliaat hoitajat; missa taas vaaditaan lempeata hoitoa ja lohdutusta, sinne
han asettaa hellasydamisen hoitajan j . n. e. Asiain nain ollen
vpidaan mydskin vaihettaa hoidettavia toiselta koyhainhoitajalta
toiselle, jos siihen katsotaan syyta olevan; samaten voidaan myos
mies- ja naishoitajain toiminta-olot sovittaa paremmin, joka
on erittain tarkeata, silla eivathan naiset esimerkiksi kelpaa kaikenlaisiin hoitotehtaviin, samaten kuin toiselta puolen eivat myoskaan miehet esim. lastenhoidossa ole aivan omalla alallaan.
Se jarjestelman kohta, joka maaraa apuerat mydnnettaviksi
ainoastaan kahdeksi viikoksi kerrallaan, on periaatteessa aivan
oikein. Mutta onhan sellaisiakin tapauksia, joissa aivan varmasti voidaan jo edeltapain sanoa, ettei mitaan muutoksia hadanalaisen tilassa tule tapahtumaan, joten-saattaa nayttaa liialliselta tarkkuudelta ja turhalta ajanhukalta, kun silloinkin asiasta
paatetaan 26 eri kertaa vuodessa. Vaan eihan toiselta puolen
suuri huolellisuus mitaan pahennustakaan aikaansaa, ainakaan
tassa suhteessa.
') Conrad etc, Handworterbuch H siv. 149.
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Lopuksi emme - voi olla huomauttamatta, etta Elberfeldinsysteemi on suurissa piirtein katsottuna osannut aivan oikeaan,
pannessaan paapainon kotihoidolle; vaivaistalot y. m. suljetun
kdyhainhoidon laitokset ovat ainoastaan tarpeellisena taydennyksena. Siella, missa. koti- ja laitos-hoitoa on harjoitettu^rinnan
ja kaytetty niita aina asianhaarain mukaan, onkin saavutettu parhaat tulokset.

R U O T S I N T I L A S T O L L I S E N KOMITEAM E H D O T U S O I K E U S T I L A S T O N U U D E L L E E N JARJESTAMISEKSI.
Askettain julaistussa, sisaltdrikkaassa mietinndssaan on v.
1905 asetettu tilastoUinen komitea esittanyt joukon ehdotuksia
Ruotsin virallisen tilaston saattamiseksi ajanmukaisemmalle kannalle. Komitea on ehdottanut laajoja muutoksia virallisen tilaston melkein kaikkiin erityisaloihin — Miltei ennen kaikkea koskee tama oikeustilastoa.
Taman tilaston ensimaiseen osaan, joka sisaltaa tydtileja ja
erityisia tuomioistuinten ja muiden virastojen antamia siviilioikeudellisia tiedonantoja, ehdottaa komitea koko-joukon osittain hyvin pitkalle menevia parannuksia.
Ensinna mainittakoon tuomioistuimia varten laaditut erityiset yksityiskohtaiset asialuettelot, joihin vuosittain juoksevassa
numerojarjestyksessa merkittaisiin kaikki niissa kasitellyt jutut ja
asiat. Kun sellaiset rekisterit jo ovat tulleet kaytantddn hovioikeuksissa, muutamissa raastuvanoikeuksissa ja muutamissa harvoissa kihlakun'nanoikeuksissa, ei taman ehdotuksen toteuttaminen
komitean vakaumuksen pohjalla nayta • tulevan kohtaamaan suurempia vaikeuksia. Tuomioistuimet tayttaisivat tahan.tarkoitukseen erityisesti valmistettuja kaavakkeita ja vapautuisivat siten
vuosittain laatimasta mutkikkaita kokoomustauluja ja toiselta puolen rekisterit tarjoaisivat joukon etuja itse tuomioistuimille.
Taman yhteydessa ehdotetaan tuomioistuinten tydtilien kay-
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tannollisempaa kaavaamista. Se olisi samalla kertaa seka laajennettava etta lyhennettava: laajennettava tarkemmin ja jarjellisemmin eroittamalla jutut j a asiat, lyhennettava siten etta yleiskatsausta kovin vaikeuttava jako hovi- ja raastuvanoikeuksiin jaisi
pois.
Suuri merkitys asetetaan konkurssitilaston parantamiseen,
j a tama erityisen yleisen konkurssirekisterin ohella onkin komitean ehdotuksen miltei tarkein kohta, mikali se koskee oikeustilaston ensimaista osastoa ^).
Komitea ehdottaa pidettavaksi tilastoa mydskin uloshauista
ja vekseliprotesteista.
. Ulosottotilastosta tuHsi ensinna nakya, ovatko velkojat fyysillisia vai juridisia henkiloita. Edelleen on kiinteimistda sakkokaupalla myytaessa ilmoitettava kauppakunnan suhde arvio- ja
veroitussummiin seka kiinnitetty maara. — Neljanneksittain jatetaan ulosotonhaltijan ilmoituksiin perustuva, valmistava ulosottotilasto.
Enemman kiinnittaa huomiota suunniteltu kiinnitys- jalainhuudatusilmoitusten uudistaminen. Yhtena niista puutteista, jotka
haittaavat nykyista kiinnitystilastoa, on se, etta siita ei ilmene
kiinteimistda rasittavien kiinnitysten koko maara. Mutta. taman
epakohdan poistamista komitea pitaa vaikeana niinkauvan kuin
nykyinen kiinnitysjarjestelma on voimassa.
Sitavastoin komitea ehdottaa erilaisten ilmoitusten tarkempaa erottamista. Siten ehdotetaan, etta osakeyhtidn omaisuus
erotettaisiin omaisuudesta, joka kuuluu muille yhteisoille. ja etta
jatettaisiin ilmoitukset myos nautinto-, rasite- ja tulo- Oikeutta
varten.
Myos lainhuudatusilmoitukset taydennetaan. Nykyisen kaytanndn mukaan ilmoitetaan ainoastaan sellaisen omaisuuden arvo
joka on hankittu ostolla, mutta komitea ehdottaa, etta ilmoitettaisiin muunkinlaisen saannin nojalla laissa huudatettu omaisuuden arvo. Osakeyhtidn omaisuus tilitetaan erillaan muille yhteisoille kuuluvasta. Omaisuus jaetaan eri kategorioihin arvon
mukaan.
^) Viittaamme kirjoitukseemme tasta Mercatorissa N:o 39 siv. 805.
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Oikeustilaston jalkimmaisessa osastossa annetut tiedot pienehkdista rikoksista ja hairahduksista syytetyista ja niista tuomituista, samoinkuin ne taulut, joissa ilmoitetaan oikeudenkaytdn
nopeus, katsoo komitea paremmin kuuluviksi edelliseen osaan.
Oikeustilastosta erotetaan purettuja avioliittoja ja kihlauksia koskevat taulut, joilla ei varsinaisesti olekaan mitaan tekemista oikeustilaston kanssa. — Viela pitemmalle meneva on komitean
ehdottama oikeustilaston toisen osaston, kriminaalitilaston, uudelleen muodostaminen.
Huomattavin on tassa edella lyhyesti mainittu komitean
ehdotus, etta rikostilastosta jaisivat pois pienemmista rikoksista
tuomitut henkilot, joita yleinen mieUpide ei katso varsinaisesti
rikoUisiksi. Taman mukaan otettaisin rikosasiain tilastoon ainoastaan ne, joista tietoja annetaan rangaistusten rekisteriin, lukuun
dttamatta kuitenkaan niita henkiloita, joitten rikokset ovat jatetyt tulevaisuuden huostaan. Tallaisia ovat ne, jotka ovat tuomitut kuolemanrangaistukseen, pakkotydhdn tai vankeuteen tai napistelysta • sakkoihin taikka tuomitut kelpaamattomiksi valtion
virkaan, tai kayttamaan toisen puhevaltaa oikeudessa taikka langetetut ehdoUiseen rangaistukseen, seka vihdoin irtolaisuudesta
pakkotydhdn tuomitut, jotka viimemainitut komitean ehdotuksen
mukaan otettaisiin myos rangaistusten rekisteriin.
Vaikka me hyvin ymmarramme ja tunnustamme, etta tama
ehdotus perustuu kokemukseen ja asiantuntemukseen ja on monessa suhteessa erittain onnistunut, sen kautta kun esim. rangaistusten rekisterin ja rikosasiain tilaston alat, mainitulla poikkeuksella, yhtyvat, emme kuitenkaan voi olla pitamatta sita liian
radikaalisena.
Siten tulisi taman systeemin mukaan esim. v. 1907 rikosasiain tilastoon otettujen henkildiden luku nousemaan ainoastaan
noin 3,700—86,246 henkilon asemesta. Erotushan on suurenmoinen. Eikd senvuoksi voitaisi valita keskitieta? Eikd rikosasiain tilastoon olisi voitu ottaa esim. kaikkia niita henkiloita,
jotka rikoslain, sotalain tai painovapausasetuksen mukaan on
tuomittu suurempaan rangaistukseen kuin esim. 100 K r . sakkoihin.
Tama sakkomaara naet ei ruotsalaisessa rikosasiain tilastossa ole
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mikaan tuntematon suure ^) ja siten muodostuisi siita kenties valiimmin mielivaltainen raja. Tasta koituva iiyoty ei kuitenkaan toiselta puolen kenties vastaisi paljon suurempia kustannuksia ja taman ehdotuksen toteuttamisvaikeuksia.
Asken esitetyn ehdotuksen yhteydessa ehdottaa komitea
rangaitusten rekisterin taydentamista.
• Maaherrat antaisivat tietoja irtolaisuudesta pakkotydhdn
tuomituista. Vankeinhoitohallitus taas tietoja kunkin vangin vapaaksi paasemisesta vankeudesta, rangaistustydsta tai pakkotydlaitoksesta.
Nyt antaa vankeinhoitohallitus naita tietoja ainoastaan varkaudesta, napistelysta, sisaanmurtautumisesta, rydstdsta tai rydstdn yrityksesta taikka muusta hapeallisesta rikoksesta rangaistuista.
Uusiintuneiden rikosten tilasto, joka on oikeustilaston kaikista tarkeimpia kysymyksia, perustuu mydskin rangaistusten rekisteriin. Kaksi viimeksi mainittua uudistusta tulisi naet myos
paaasiassa tapahtumaan uusintumistilaston hyvaksi. Erittain tarkeita talle rikostilaston haaralle on tietaa, kuinka monta ennen
tuomittua, koska heilta on otettu vapaus, tosiasiallisesti on voitu
estaa rikoksia tekemasta.
Kun siten rangaistusten rekisterista tulisi rikosasiain tilaston
paaasiallinen lahde, komitea lampimasti puoltaa sen siirtamista
tilastolliselle Paalaitokselle, joksi TilastoUinen Paatoimisto on ehdotettu muodostettavaksi.
Ellei tama kavisi painsa, ehdottaa komitea, etta se virasto,
jolle siina tapauksessa rangaistusten rekisterin pito annetaan, velvoitettaisiin Paalaitokselle jattamaan osaksi vuotuinen rikosasiain
tilasto, osaksi, erityista uusiintumistilastoa varten vaadittavat otteet
rekisterista, jotka otteet Paalaitos kokoaisi tarkoituksenmukaisiin
tauluihin.
.
_ .
, ::'
; ^
Mita henkildtietoihin tulee, ehdottaa komitea koko joukon
hyvin perusteltuja muutoksia. Tuomittujen kristinopin tietoja
koskevat ilmoitukset' jaisivat pois, ilmoitukset varallisuussuhteista
^) Nykyinen jarjestelma katsoo vahaisemmiksi rikoksiksi m. m. eraita sellaisia, joista voidaan tuomita suurempikin rangaistus kuin loo Kr. sakot.
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vaihdettaisiin tiedonantoihin, ovatko tuomitut kdyhyyden vuoksi
olleet.vapautettuja suorittamasta henkirahaa. Sitavastoin yhteiskunta-asemaa ja sivistysastetta koskevat tiedot annettaisiin kuten
ennen.
Vahemman onnistuneelta • sitavastoin nayttaa komitean ehdotus, etta tuomittujen syntyma- ja kirkonkirjoissa- olopaikkoja ei
enaa mainittaisi vaan ainoastaan ilmoitettaisiin niiden tuomittujen
luku, joitten asuinpaikka ei sijaitse tuomioistuimen oikeuspiirissa.
Kenties olisi pidettava parempana Itavallan rikosasiaintilaston talla alalia kayttamaa tapaa hyvin luokitettuine ja erittain
taitavasti yhdistettyine ilmoituksineen tuomituista sen maakunnan
mukaan, missa he ovat syntyneet, missa he ovat asuneet seka
missa he ovat tuomitut.
Huomiota ansaitsee komitean ehdotus niita tapauksia koskevista tiedoista, jolloin rikoksentekija on todistettavasti ollut
juopuneessa tilassa. Erittain kehittynyt on tassa suhteessa belgialainen rikostilasto luokitettuine ilmoituksineen tuomioista rikoksissa, jotka on tehty humalan vaikutuksesta, rikollisista, jotka
ennen on tuomittu' juopumuksesta, seka vihdoin tuomitut, joita
ennen on rangaistu juopumuksesta ja jotka myos kysymyksenalaista rikosta tehdessa ovat olleet vakevien juomien kiihdyttamia.
Paikallaan tuntuu mielestamme olevan komitean ehdotus,
etta henkiloita ei mainittaisi kahdesti, vaan etta useammasta rikoksesta samalla kertaa oikeuteen vedetty ja tuomittu mainittaisi in ainoastaan tdrkeimmasta rikoksestaan. Eri rikokset tulevat
sitavastoin huomioonotetuiksi komitean suunnittelemissa erityisissa
tauluissa, jotka sisaltavat rikkomusten maarat. Myos rikosten
luvun suhdetta ilmoittavia taulujafehdotetaamlaadittaviksi.
Komitean ehdotus, etta henkild, joka useammin kuin kerran vuoden kuluessa on tuomittu,' mainittaisiin niin monesti kuin
han on tuomittu, ei ole hyvin perusteltu, kun ajattelee, etta
esim. belgialaisessa rikostilastossa, joka kuten tunnettu erityisen
tarkoin ottaa varteen yksildn, .taman menettelytapa jo v. 1898 on
saanut vaistya komitean hylkaaman tielta.
Sensijaan ehdotetaan rikkomusten jakoa rikoksiin valtiota,
yksityista henkiloa tai omaisuutta vastaan. - Vaikkakin tama rikkomusten jako on edellista onnistuneempi, kohtaa senkin toteut-
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taminen monta vaikeutta. Niiden maitten rikostilastossa, missa
tama jakoperuste on kaytanndssa, sovelletaan nim. usein muuur
laista menettelya eri rikoksien jakamise'ssa naiden kolmen paaryhman poiijalla.
Vilidoin ei komitea nayta kylliksi ottaneen varteen meidan
kasityksemme mukaan erittain tarkeata kysymysta alaikaisten j a
lasten rikollisuudesta, jota sentaan monen suuren sivistysmaan
rikostilastoUisissa julkaisuissa — ennenkaikkea itavaltalaisissa —•
ei suinkaan ole jatetty pois luvusta.
Huolimatta niista pienista puutteellisuuksista, joita edella
olemme rohjenneet esittaa, tulisi komitean ehdotus, jos se, kuten
toivottavaa, kokonaisuudessaan toteutetaan, varmasti edistamaan
ruotsalaista rikostilastoa ja saattamaan sen yhta hyvalle kannalle
kuin mita suuret sivistysmaat voivat osottaa ja kenties monessa
suhteessa sitakin paremmalle.

.G. A. Uggla. ,
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Gothein, Georg: Agrarpolitisches Handbuch. Berlin i p i o / i i .

Siv. X I 4- 636, 8:0.
Tama agraaripolitikan kasikiga on ilmestynyt Saksan ulkomaan
kaupan edistamisliiton: kauppasopimusyhdistyksen kustannuksella, ja
sen tounittaja Georg Gothein on Saksan valtiopaivien jasen. Apunaan
toimiluksessa on hanella ollut useampia ammattimiehia, mutta paaasiallisesti on kasikhja toimittajan oinan kynan tuote.
E i tarvitse muuta kuin lukea kiijan esipuheen, niin huomaa^
minka hengen lapsia tekija on. Han on vapaakaupan ystSva ja ihailija, suojelusmllipolitikan ja Saksan agraaripuolueen ankara vastustaja;
pienviljelyksen ja maataloudellisen osuustoiminnan innokas suosija ja
kannattaja; suurviljelyksen vastustaja, koska se, hanen mielestaan, tuottaa kansantaloudellista tappiota ja synnyttaa yhteiskunnallisia epakohtia seka on pahimpana syyna Saksan viljatulleihin yima moniui
muihin maataloustuotteiden tulleihin, joita han ennen kaikkia vastustaa.
Kirja on kirjoitettu paaasiassa Saksan oloja silmalla pitSen. Mui-
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den maiden oloja on siina aivan sivumennen kosketeltu; ainoastaan
agraaripulia on kasitetty laajemmin myoskin Englannissa, Ranskassa,
Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Kun kirja on vissia tarkoitusta silmalla
pitaen kirjoitettu, on sensavy paikkapaikoin hyvin poleeminen, esim.
airtikkelissa Saksan aateliston (junkkeriluokan, agraaripuolueen paajoukon)
synnysta, kehityksesta ja nykyisesta asemasta.
Tekijan tarkoituksena kirjallaan on hankkia aseita niiden kasiin,
jotka haluavat murtaa Saksan agraarien (junkkerien) vallan. Mutta sen
han pitaa mahdottomana, kunnes opitaan tekemaan ero maatalouden
ja maataloudessa tyoskentelevan vaestSn todellisten etujen valilla toiselta puolen ja suurmaaomaisuuden keinotekoisen. yllapitamisen ja
suurtilallisluokan herruuden- valilla toiselta puolen. Silla maataloutta ei
ole vastustettava, vaan painvastoin edistettava; on taisteltava ainoastaan yksipuolisia suurmaanomistajaetuja vastaan. Tekija koettaa osottaa, mitenka pien- ja suurviljelijain'edut eivat suinkaan ole sopusoinnussa keskenaan, vaikka agraarit agitatsioonillaan ovat koettaneet niin
uskotella; pain vastoin ovat ne ristiriidassa keskenaan. Silla pienviljelijalle esim. viljatuUeista ei ole muuta kuin vahinkoa, koska han ei
viljele viljaa edes niin paljon, etta se kunnoUeen riittaisi oman-talouden tarpeisiin. Suurviljelijalle, joka harjoittaa viljanviljelysta myytavaksikin, niista sitavastoin on hyotya. Monilla tavoin koettaa tekija
osottaa pien- ja suurviljelyksen valilla valitsevaa ristiriitaa seka sita,
mitenka Saksan suurviljelijaluokan hankkimat etiiudet ovat muille yhteiskuntaluokille, itse maanviljelyksen kehitykselle ja koko valtakunnaUe
haitallisia. Vakuuttaakseen lukijaa tuo han esimerkkeja muiden maiden,
etupaassa Englannin ja Tanskan oloista, jotka maat ovat vapaakaupan kannaUa.
" Asettaessaan kirjaUeen yissin kaytannolUseri tarkoitusperan, tulee
tekija kasiteUeeksi useita sellaisiakin kysymyksia, jotka varsinaisesti
eivat kuulu agraaripolitikkaan, vaan ovat ikaankuin toisten kysymysten
ymmartamisen helpoittamiseksi mukaan otetut. Tama ei kuitenkaan
vahenna sita mielenkiintoa, joUa kirjaii lukee, vaan painvastoin mielenkiinto lisaantyy, kun saa havaita, mitenka monenmoisteii kysymysten
kanssa, joista meikalaisissa oloissa ei-voi olla aavistustakaah, agraaripolitikka saattaa joutua-kosketuksiin. - - '
Kasikirja sisahaa vahan yli ibo hakusanaa aakkoisjarjestyksessa,
niiden joukossa monia hyvin tarkeita. Laajimmin tehdaan selkoa agfaaripulista, jonka "hakusanan aUa kasiteUaan agraa:ripulia ' Saksassa,
Tanskassa, Englannissa, Ranskassa, HoUannissa (aivan lyhyesti), Itavallassa ja Amerikan Yhdysvalloissa, Puolaa ja Lansi-Preussia koskevasta asutuslainsSadannosta, talonpojasta, oluenpanosta ja-olutverosta,
paloviinan poltosta ja paloviinaverosta, domeeneista, perinto- ja jaamistoverosta, fideikomisseista, viljatuUeista, maaomaisuuden velkaantumisesta, kauppasopimuksista, sisaisesta ^asutustySsta, maanviljelystyo-
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vaesta, maataloudellisesta osuustoiminnasta, maatalouskamareista, maitokeskuksista ja maitosodasta, karjantuontikieUoista ja sokeriteoUisuudesta
seka sokeriverosta.
Olematta tilaisuudessa yksityiskolitaisemmin perehtymaSn ilmoitettavana olevaan kasikirjaan, on meidan pakko pidattaytya antamasta
siita lopuUista arvostelua. Kuitenkin sen kasityksen perusteella, minka
aivan nopeasti kirjaa lukemalla olemme siita saaneet, voimme suositeUa • sita, silla esitys tuntuu, monin paikoin esiintyvasta poleemisesta
savystaan huolimatta, asialliselta ja sisaltaan runsaasti asiatietoja.

H. P.
Georg Schauman, -Studier i frihetstidens nationalekonomiska
litteratur. Ide'er och stromningar i-jiS—77,^0. - Helsingissa 1910. siv. 173.
Esitamme seuraavassa suomennettuina virallisen vastavaittajan
prof. E . G. Palmen'in mainitusta akateemisesta vaitoskirjasta antaman
lausunnon pSakohdat.
»Aineen rajoituksen suhteen, jota vaitoskirjan alkulauseessa on
lyhyesti perusteltu, voi mielestani esittaa muutamia epailyksia. Kun
teoksen varsinaisena tarkoituksena on itse mieUpiteiden kehitys, on silla
vahaisempi merkitys, etta hyvaksyttyjen periaatteiden kaytantoon soveltaminen vasta seuraaviUa vuosikymmeniUa esiintyy taysin selvana; jo
nyt on teos kyllaksi laaja vastatakseen sita mita yliopistoUiselta opinnaytteelta voidaan vaatia. Sitavastoin on mielestani pidettava virheellisyytena., etta niin tarkeista kirjailijoista kuin Bachmansson-Nordencrantz'ista ja Anders Berch'ista kerrotaan ottamatta huomioon sita osaa
heidan toiminnasiaan, joka kuuluu vuoden 1740 jalkeiseen aikaan.
Myohemmin (siv. 46, 47) teoksessa tehdaan nimenomaan erotus englantilaisea ja ranskalaisen vaikutuskauden vaUUa, jolloin 1750 asetetaan rajavuodeksi ja on myoskin tama omansa horjuttamaan lukijan
luottamusta siihen aineen rajoitukseen, joka alkulauseessa on oletettu
sopivimmaksi. Kaikissa tapauksissa on tekija paikoittain esittanyt piirteita myoskin seuraavalta ajalta ja on esitys tielysti voittanut naista
alkuperaisen ameen laajeimuksisla».
Esitettyaan sitten yksityiskohtaiset paamuistutuksehsa teoksen eri
lukujen sisallyksesla lausuu prof. Palm6a: »Huomattava osa keskustelusta julkisessa vaitostilaisuudessa kohdistuu siihen arvosteluun, joka
teoksessa oli annettu eri kirjaiUjoista. ' Yleensa ovat kirjallisesteettiset
nakokohdat ja vaatimukset saaneet tassa enemman huomiota kuin puhtaasti tieteeUinen kritiikki mielestani olisi sallinut, mutta paradoksaaliseUa teravyydella tahtoi tekija puolustaa kantaansa. Yksipuolisuus
esiintyy mielestani etenkin siina ankaruudessa, milla aikaisempien vuosisatojen saksalainen kameralistinen kirjallisuus on kasitelty. Niin hirvean raskaslukuista kuin se onkin, on se kuitenkin oUut mielipidetta
luovaa, niinkuin tekijan omasta teoksestakin hyvin kay selvi'le, ja tama
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seikka on ainakin yhta tarkea kuin jonkun Bacon'in, jonkun Dalin'in
kiitettava muodollinen kyky. VaitosHrjassa sanomalehtituotteille omistettu esitys saattaa tekijan lempeasti kohtelemaan painotuotteita, jotka
muutoin eivat olisi saaneet armoa hanen silmissaanx. .
»Syvemmalle ulottuva on kuitenkin toinen epatasaisuus, joka koskee peruskasitysta kasiteltyjen kansantalouden tutkijain kannasta ja
luonteesfa. Kieltamatta olivat Salander, veljekset Carleson, Hamren ja
Duhre verrattain heikkolahjaisia, etenkin kaksi viimeksimainittua^ mutta
kun tekija sitapaitsi on heissa loytavinaSn yhtamittaista ja itsetietoista
itsekkaisyytta, kun he isanmaan nimessa puolustavat muutamien manufaktuurien etuja, ampuu han varmasti yli maalin. Valaiseva on tassa
yertaus Nordencrantz'iin. jota huolimatta tyylillisesta kompelyydestaan
kiitetaan, m. m. hanen yksityisista eduista riippumattomasta aikomuksestaan edistaa yleista etua ja hanen vap§!amielisyydestaan; luulisi melkein hanen olevan seka vapaakaupan etta painovapauden uranuuriajia.
Tosiasia kuitenkin on, etta han on puolustanut tuoteplakaattia, todellista yhteenkasitysta (inbegreppet) Tukholman kohtuuttomilla etuoikeuksilla suojatusta erikoisasemasta, joka pani suuren osan Suomea suorastaan 'sietamattoman kauppaikeen " alaiseksi, etta haneii teoksessaan
aivan vilisee lauseita, joita kukaan ei enaa voi hyvaksya, vielapa etta
hanen kirjoituksissaan voi tavata esikuvan jonkun huvinaytelman karkevalle ivalle, etta ulkomaiset sodat ovat pahemmat kuin sisaiset, koska
ne vievat rahat maasta j . n. e. Kayttamalla tekijan lectio praecursoriassaan tekemaa huomautusta, etta kansantaloudelliset teoriat liittyvat siihen perustaan, joita ne ovat kehittyneet ja etta ne maaraa ne intressit ja kokemukset, jotka ovat olleet kansantalouden tutkijaa lahella,
voidaan mainitut yksipuolisuudet helposti selittaa. Ollen alkuaan tukiukauppias ja sitten naimisensa ja muutoin asemansa kautta - paakaupungin asemaan liittyen voi Nordencrantz kyllakin selvasti nahda,
mika vaikutus kyseessa olleella ja suurta valtioapua- vaativalla suolankeittolaitoksella olisi valtakunnaUe, eika vahimmin Tukholman melkeinpa
yksinoikeutetuUe suolantuonnille, joka teki mahdolliseksi myyda tavaraa
maaseuduUe moninkertaiseUa voitoUa, ja koko kiihkean luonteensa voimalla taisteli han sita uutta kasvannaista vastaan, jonka itsessaan virheeUinen jarjestelma tassa olisi synnyttanyt. Mutta jos on arvosteltava,
oliko yksityinen etu tehnyt harhauttavaksi sen kompassin, jonka mukaan hanen tieteeUinen esityksensa tapahtuu, on kai Nordencrantz
taysin samassa asemassa kuin joku Hamren tahi Carleson, jotka samoinkuin lukemattomat muut olisivat voineet saada vahan osansa niista
runsaista teoUisuusmaararahoista, joita vapauden ajan miehet pitivat
luonnollisina. Me voimme tassa alia oikeudentuntoisia kaikkiin nahden
samaUa tavaUa: Swedenborg, Polhem ja Salvius olivat sen laheisen
suhteen kautta, mika heilla oli vuorilakiin, kuin kutsutut taittamaan
peitsensa rautakaupan vapauttamiseksi kohtuuttomasta pakosta; suoina-
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laiset valtiopaivamiehet'-Sprengtport'ista ja Pipping'ista aina Stenhagen'iin ja Chydeniukseen olivat jo oman etunsa takia pakotetut taistelemaan taloudellisen vapauden puolesta,-kun taas oma etu saattoi vallassaolijat sortajan epamiellyttavaan asemaan. Mutta juuri sentahden
on kaikille tehtava oikeutta suosimatta toista tahi toista. Tekija myonsikin vaitostilaisuudessa, etta - Nordencrantz'in kuva katpaisi korjailua
(retouschering) ja mina pidan kiinni siita, etta ne^ jotka on yhdistetty
ryhmaksi »Du minores», ansaitsisivat jonkun' verran lempeamman arvostelun kuin etta he ovat tavoitelleet yksinomaan omaa voittoaan, esitettiinpa heidat sitten koristettuina »isanmaallisella viitalla» ja puhuen
aanella, joka »sorahtele.-huomattavasti», tahi vaihteen vuoksi saaden
tunnustusta »hienosta ja ylhaisesta ilmeestaan» tahi muusta sellaisesta.
Historioitsijan on oltava tarkoin varuillaan - kun han kay tutkimaan
sydamia ja munaskuita, eterikin kun han' ottaa huomioon, kuinka maahan- sidottu ajatuksenjuoksu voi olla niillakin, jotka luulevat olevansa
aivan vapaat omanvoitonpyynnista».
»01en edeUa puhunut etupaassa niista huomautuksista, jotka vaitostilaisuudessa katsoin olevan syyta tehda, mutta annan mielellani
tunnustukseni sille suurelle joukolle uusia tosiasioita - ja nakokohtia,
joita aikaisemmat kirjoittajat joko eivat ensinkaan tahi ainakin vaillinaisesti ovat ottaneet huomioon, mutta jotka nyt maisteri Schauman'in
vaitoskirjassa esiintyvat taysin selvina. Niissakin kohdin, missa mina
tassa mainituista tahi muutoin tunnetuista premisseista mielellani tekisin toisenlaiseh johtopaatoksen kuin' tekija, olen muia mita suurimmalla
melenkiinnoUa tutustunut hanen esitykseensa, kun tama kauttaaltaan
on perustunut. taalla ja ulkomailla olevien alkulahteiden huolellikeen
tutikimiseen, mikali niista tiedetaan, ja se sitapaitsi on tehty yksityiskohtiinsa nahden niin huolellisesti, etta tarkastajalle jaa hyvin vahantoivomisen varaa. Lukuxmottamatta jotakin vahemman hyvin punnittua Sanaa on esitys myoskin tyylillisesti hyvin ansiokasta. Tarkastustilaisuudessa tosin pidettiin kiinni muutamasta mielivaitteesta mielestani
enemman kuin olisi tarvittu, mutta muutoin osotti puolustus sellaista
aryostelukykya, etta huomautetut puutteellisuudef tunnustettiin.
Loppuarvostelukseni tulee, etta maisteri Schauman'in vaitoskirja
on seka sisallykselta etta puolustuksen suhteen katsottava vastaava,n
tarkoitustaan, filosofian lisensiaattiarvon saavuttamista. Helsingissa taminikuun 13 p. i p i i s .
,
' •

Teitoja eri aloilta.

103

^ ^ / ' H T E I S K U M N A L L I S T A LAINSAADANTOA.

Tuulaaki. Asetuskokoelmassa (N:o 78) on julaistu Arm. Asetus tuulaakimaksun laskemisen perusteesta ja toinen Asetus tata perustetta koskevan Arm. Asetuksen kaytlamisesta. Tuulaakimaksun
korkein maara on vahvistettu 3 "/o:ksi tuulaakiverotuksen alaisen tavaran tullimaksusta. Senaatin Talousosaston maarattavaksi on jatetty
tullimaksun prosenttiluku naissa rajoissa ja on tata maaraysta noudatettava v. 1913 loppuun saakka.
Maararahat sivistystarkoituksiin. Asetuskokoelmassa
(N:o 2) on julaistu Arm. Asetus niista maararahoista kansakoululai-'
tosta ja eiinaisia sivistystarkoituksia varten.,, jotka ovat suostuntarahastosta - suoritettavat vuonna i g l i .
Maararahat nousevat yhteensa
6,288,100 mk:aan.
'
,
Suostuntarahasto. Asetuskokoelmassa (N:o 2) on julaistu
Arm. Asetus koskeva suostuntarahaston budjettia vuodeksi 1911. Menoja on, paitsi maararahat sivistystarkoituksiin: veronkanto- ja tarkastuskustannukset 217,000 mk., kustannukset i g i i v. valtiopaivista seka
saatytalon arkiston ja kirjaston hoidosta 700,000 mk., Antellin kokoelmain hoitoa varten 25,000 mk. ja sekalaisia 200 mk. Varoja on:
saasto v:lta 1910 2,200,000 mk., leimasuostunnasta 2,500,000 mk.,
mallasjuomasuostunnasta 2,480,000 mk., pelikorttisuostunnasta 50,000
mk., korkoja 100 mk. ja sekalaisia tuloja 200 mk., yliteensa
7,230,300. mk.
•
Pieksanmaen- Savonlinnan rautatie. Asetuskokoelmassa (N:o 2) on julaistu Arm. Asetus, jolla vahvistetaan Eduskunnan paatos taman rautatien ja siihen liittyvan Varkauden sivuradan
rakentamisesta.
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Tilastoa osakeyhtioista Saksassa. Vuonna" 1909 oh
Saksassa kaikkiaan 5,222 toimivaa osakeyhtiota, joiden nimellinen
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osakepaaoma teki yhteensa 14,737,33 miljoonaa Saksan markkaa.
Tassa osakepaaomassa oli 14,110,72 miljoonaa markkaa kanta- ja
tavallisia osakkeita ja 626,6! miljoonaa markkaa etuoikeutettuja osakkeita. Mainituilla 5,222 osakeyhtioUa oli 1^943 rekisteroitya haaraosastoa, jotka jakautuivat 679 eri yhtion kesken. Perustamisvuotensa
mukaan jakautuivat osakeyhtiot seuraavasti: _
Perustamisaika

luku

1901 —1909
1891—1900
1881—1890
1871 —1880
1861—1870
1851—1860
1741 — 1850

"/o

1,298
1,681.
1,120
. 690
227
151
31 '
24

1840 tai aikaisemmin

24,88
32.19
21,45
- 13.21
- 4,33
.2.89
0,59
0,46

Paaomiensa suuruuden mukaan jakautuivat mainitut 5,222 osakeyhtiota seuraavasti.
. Paaoman suuruus
5 000 ?aksan mk. tai vahemman

5,001—25,000
25,001—50,000
. 50,001—75,000 . .
- 75,001 — 100000 •
100,001—250,000
.250,001—500,000'

500,001— I mil,oonaa

' .

_

1— 2
2— 3
2—5
5—7
7—10
10—20
20—30
30 • 50
50—100
100—150
150—200
y,i 200

»
»
»
»•
»
»
»
»
»
»
»

»

Yhti5itten luku
21

.

•

_ .
••
.

"
.

~

"
'

.

99
127
96
152
526
712

1,084

1,085
472
349
• - 13.9
" 129
124
- • 47
2819
- 5
6

o

Rautatielainsaadannosta Amerikan Yhdysvalloissa.
Kuten tunnettua ovat Amerikan Yhdysvaltain rautatiet kauttaaltaan
yksityisten yiitioitten hallussa, joiden toimintaa ei valtio tahan asti ole
millaan lailla valvonut. Seurauksena tasta on myoskm ollut mielival-
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tainen menettely kuljetusmaksujen maaraamisessa, hillittoman kilpailun
aiheuttama liikayrittely Hikepuliaeea j . n. e. Sita haitallisempaa on
taina kaikki ollut Amerikan taloudelliselle elamalle, kun rautatiet ovat
juuri Amerikassa jos missaan elamaa kannattavana suoniverkkona., tuotanto-ja menekkipaikkojenvalisten matkojen pituuden vuoksi kun siella
kuljetuskustannuksilla on aivan erikoinen merkitys kannattavaisuuslaskelmissa. .Yha laajemmat piirit ovatkin viime aikoina tulleet vakuutetuksi yksityisen yritteliaisyyden kykenemattomyydesta luoda tyydyttavia
oloja rautatieliikkeeu alalia; onpa tassa suhteessa ryhdytty jo sangen
merkitseviin lainsaadanto-toimenpiteisiinb'n. Askettain on nim. Amerikan
parlameutti myont&nyt" »Inter-State-Commerce-Commission» nimiselle
virastoUe, jonka tehtavana on valvoa yksityisten' liittovaltioiden rajain
ulkopuoleUe ulpttuvan kaupan etuja, sangen pitkaUe oikeuttavia valtuuksia rautateiden tariffien ja muiden Uikenteelle tarkeiden seikkain
jarjestamiseksi. Niinpa on tama virasto oikeutettu veto-sanallaan ehkaisemaan kaikki kuljetusmaksujen korotukset. RautatieyhtioUa on
taUoiu kylla oikeus vedota erityiseen, viiden korkeassa virassa olevan
tuomarin muodostamaan kauppatuomioislmmeen, voimatta kuitenkaau
saada vetoamiseUaan lykatyksi veto-paatoksen voimaan astumista kunnes tuomioistuin on asian ratkaissut. Myoskin oh Inter-State-CommerceCommission oikeutettu alentamaan tariffeja, valvomaan liikenteen nuhteetonta jarjestamista, vielapa yhtioitten vakavaraisuuttakin j . n. e.
Inter-State-Commerce-Commission'in valvonnan alaiseksi on myoskin maaratty maan koko telegraah- ja telefooniliike, samoin makuuvaunu-yhtiot j a ' pakettiposti-yhtiot. •
Intian taloudellinen heraaminen. Seurauksena Bengalin
noin 3 vuotta sitten tapahtuneesta mielivaltaisesta jakamisesta kahteen
hallintopiiriin oli voimakas kansaUinen vastaliike, n. s. swadeshUiike.
Taman liikkeen tarkoituksena oh vastalauseen" paneminen Englannin
hallituksen mielivaltaista menettelya vastaan nostattamalla koko maa
boikottamaan Englannin ja Europan tuotteita. Hetkellisesta vastalauseesta kehittyi kuitenkin pysyvainen ibstitutsiooni; boikottauksesta tuli
Intialle suojelustuUeja 'vastaava jarjestelma, jonka suojassa kansaUinen
intialainen teoUisuus alkoi kehittya. TeoUisuusyritykset, jotka jo ennestaan olivat olemassa, nousivat kukoistukseen ahdinkotilastaan, ja naiden
rinnaUe syntyi useita aivan uusia. Varsinkin kotimainen kutomateoUisuus on nain suuremmoisesti edistynyt. Rahallisessa suhteessa on tata
swadeshi-liiketta tukenut etupaassa Bengalin Kansallispankki, kansalliset vakuutusyhtiot, Hindustanilainen osuuskunta, BengaUn hoyrylaivayhtio, ynna muut vakavaraisen aseman saavuttaneet kansalliset liikkeet.
Ulkopuolelle varsinaisen BengaUnkin on swadeshi-liike jo levinnyt
ja nostanut kotimaista teolUsuutta kukoistukseen. Liikkeen johtajat
katsovatkin luottamuksella tulevaisuuteen, pitaen saavutuksiaan pysy-
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vSisina. Myoskin sivusta katsoen on myonnettava, etta tama liike on
jo saanut aivan sumemmoisen heratyksen aikaan ja luonut positiivisia
tuloksia, joiden vaikutus tuntuu kautta maan. ToiseUa puolen on
kuitenkin huomautettava, etta tama nuoren kansallisen teollisuuden kukoistus on viela toistaiseksi kovin suuressa maarin tyopalkkojen pienuuden ja tyopaivien pituuden varassa. Kansansa ammattitaidoUisessa
kohottamisessa ja valhtsevien nylkemismenetelmien syrjayttamisessa
palkkausjarjestelmista on Intian isanmaanystavilla viela ankara ponnistelu kestettavana.
"
.
., -
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kassa. Noin kaksi vuotta sitten asetti Ranskan edustaja-kamari erityisen kommissionin suunnittelemaan vuorikaivosten valtion huostaan
ottamisen jarjestamista. Ehdotuksensa on kommissioni nykygan saanut valmiiksi ja on sen paaasiallinen sisalto seuraava.
• Lakiehdotus alkaa ensiksikin julistuksella, etta kaikki vuorikaivokset ovat valtion omaisuutta: uusia kaivoslupia ei ole myonnettava ja
yksityisten hallussa olevat kaivokset siirtyvat heti vallion omistukseen.
Yksityisille kaivostenomistajille annettava hyvitys maaritellaan tarkemmin erityisessa myohemmin julkaistavassa laissa. Vuorikaivostointa tulee hoitamaan erityinen Valtakunnan-vuorikaivoskomitea, johon kuuluu
kaikkiaan 36 jasenta, niista 12 eduskuntakamarin valitsemaa edustajaa,
6 yleisten toiden ministerin nimittamaa vuorikaivosinsinooria, 12 vuorikaivostoimessaan tyoskentelevien. virkamiesten ja tyomiesten edustajaa,
ja loput 6 kauppamuiisterion, tyovaenliittojen ja maanviljelyksen edustajaa. Taman lisaksi jaetaan vuorikaivokset piirikuntiin, joilla on jokaisella oma 6 valtion edustajan ja 6 paikallisen kaivosvirkamiehiston
ja -tyovaeston edustajan muodostama koniiteansa. Erityista huomiota
ansaitsevat maaraykset kaivoksista saatavien tulojen kaytlamisesta, niiUa
kun on: i) maksettava virkamiesten ja tyovaeston palkat, 2) muodostettava vararahasto kaivoksien kunnossa pitamiseksi ja laajentamiseksi,
3) suoritettava kustanniikset uusien kaiyosuonien etsinnasta, 4) maksettava vanhuuden elakkeet, sairausavustukset ja tydttomyysavustukset
kaivosvaelle, ja 5) avustettava kaupunkilais- ja maalaistyovaeston sosiaKvakuutusta.
Kysymyksessa ei niin muodoin ole ainoastaan pelkka omistuksen ja liikkeen valtion huostaan ottaminen, vaan myoskin aivan uusi
liikkeenharjoittamismuoto.

RAKENTAMATTOMIEN TONTTIMAIDEN
ARVONNOUSUSTA HELSINGISSA.
Kirjoittanut

"

Klaus Hannikainen.
Helsingin kaupungin rakennustoiminnan .kehityksessa ovat
viimeksi kuluneet 15 vuotta erityisesti huomattavat, sentahden
etta rakennettu ala taman ajan kuluessa on levinnyt yli koko
sen niemen, jolla varsinainen kaupunki sijaitsee. Viela 1890Iuvun keskivaiheilla oli kaupungissa kaksi melkein kokonaan
rakenta matonta aluetta, nimittain Katajannokka eli8:s ^) kaupungitiosa seka 6m ja 7:n kaupunginosan etelainen puoli, joka pohjoisessa ja idassa rajoittuu Sepankatuun, Vuorimiehenkatuun,
Tehdaskatuun j a Puistokatuun, seka lannessa ja etelassa mereen.
Viimeksi mainittu alue oli alkujaan varattu tehdastontteja
varten. Mutta kun kaupungin viranomaiset 90-luvun alkupuolella
valmistelivat uutta rakennusjarjestysta ja sen yhteydessa kasiteltiin tehdasaluekysymysta, pidettnn tata seutua siihen tarkoitukseen sopimattomana. Alueen' vastaista jarjestelya varten asetettiin valiokunta, jonka ehdotuksesta kaupunginvaltuusto kielsi
vastaiseksi tonttien myynnin sielta.^). -Tama kieltp uudistettun
Alue 6:ssa' kaupunginosassa ei vielakaan ole taydellisesti rakennettu
vaikka kaupunki siella jo on myynyt kaikki rakennustontit, lukuunottamatta kahta,
jotka kaupunki on pidattanyt vastaisia tarkoituksia varten.
^) Jo ennen tata oli muutamia tontteja kortteereissa 129, 130, 183 yksityisten hallussa ja rakennettuina.
.
•
•
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V. 1896, jolloin asia toistamiseen oli valtuuston kasiteltavana, ja
V. 1899 saatiin naita alueita varten hyvaksytyksi uusi asemakaava ja rakennusjarjestys, joiden mukaan ne tulivat jaetuiksi
rakennustonteiksi.
Samoihin aikoiiiin, jolloin kysymys 6:sta ja 7:sta kaupunginosasta oli vireilla, valmisti rahatoimikamari uuden asemakaavaehdotuksen 8:tta kaupunginosaa varten, jossa jo 1870-luvun lopulla oli myyty muutamia rakennustontteja. Jo ennenkun tama
asemakaava hyvaksyttiin oli rahatoimikamari talvella 1903—1904
vaUinneen ankaran tydnpuutteen takia ryhtynyt kaduntasoitustdihin Katajannokalla, niin etta kun asemakaava v. 1905 lopuUisesti tuli' hyvaksytyksi, voitiin siella heti ryhtya myymaan rakennustontteja.
8 men kaupunginosan jarjestelya koskevassa ehdotuksessa
huomauttaa kaupungin rahatoimikamari, etta kustannukset kaduntasoitustdista, vesijohtojen j a lyhtytolppien asettamisesta seka
Katajannokan satama-alueen saattamisesta ajanmukaiseen kuntoon tulisivat taysin korvatuiksi uusien tonttien lunastusmaksuilla.
Laskelmaa tehdessaan arvioi rahatoimikamari rakennusalan keskihinnaksi 20 mkaa m^dta, jota summaa se ei pitanyt korkeana
verrattuna samanaikaisiin tonttihintoihin. Arvioiminen on sittemmin osoittautunut vahan liian alhaiseksi: 20 mkan sijaan on
kaupunki saanut myydyista tonteista keskimaarin 24 mkaa
12 pennia m^ilta. Se ala, jolle talot Katajannokalla ovat rakennetut, on kuitenkin rakentajille tullut huomattavasti kalliimmaksi,
keskimaarin 31 mkaa 43 pennia ni^.. Saman huomion voi tehda
7:ssa kaupunginosassa, silla kummallakin nailla alueilla on ostaja
monessa tapauksessa, pidettyaan tonttia hallussaan jonkun ajan,
' uudelleen myynyt sen korkeammasta hinnasta, tekematta mitaan
parannus- tai rakennustdita silla.
Maan ansiottoman arvonnousun selville saaminen on yleensa'
sangen vaikeata, etenkin kaupungeissa, jos tonteille on rakennettu
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arvokkaita rakennuksia, silla ero tontin ja rakennusten arvojen
valilla jaa aina jonkunverran epaselvaksi. Jos voidaan saada
selville -tonttien osto- ja myyntihinnat, ennenkuin niille on mitaan
rakennettu, saadaan kylla kussakin yksityisessa tapauksessa tonttien arvonnousu lasketuksi. Mutta jos aika, jonka kuluessa tallaista nousua voidaan seurata, on kovin lyhyt ja tonttikauppojen
luku vahainen, ei arvonnousuja vertaillessa voi huomata mitaan
valaisevaa suhdetta. •
Tallainen on asianlaita 8:ssa ja 7:ssa kaupunginosassa, joissa
tontteja ei ole voitu pitaa rakentamattomina kuin korkeintaan
S vuotta ja joissa kahdesti tai useammin myytyjen rakentamattomien tonttien luku on ainoastaan 58. Naiden tonttien arvonnousua on seuraavassa esityksessa koetettu selvittaa.
Ennen itse tehtavaan ryhtymista on syyta kosketella muutamia kohtia Helsingin kaupungin rakennusjarjestyksessa, joka
hyvaksyttiin v. 1895. Siina ~inaarataan m. m. etta tontin omistajan on alotettava rakennustydt 3 vuotta sen jalkeen kun han
on ottanut tontin haltuunsa, jos rakennukset tehdaan puusta.
Kivirakennuksia varten on tama aika saadetty viideksi vuodeksi.
Ellei rakennustdita maaraajan kuluessa ole pantu alkuun, voi
tontin omistaja maistraatilta anoa rakennusajan pitennysta. Muussa
tapauksessa myydaan tontti julkisella huutokaupalla omistajan
laskuun. Jos viela uusi omistaja laiminlyd rakentamisen maaraaikana, siirtyy tontti takaisin kaupungille. Mita kivi- ja puurakennuksiin tulee Idytyy muutamia kaupunginosia varten maarays,
etta rakennusaineena on kaytettava yksinomaan tulenkestavaa
ainetta. Tama maarays koskee m. m. 8:tta kaupunginosaa; /men
kaupungin osan etela-alueella on tallainen maarays voimassa
ainoastaan Kapteeninkadun lansipuoleisessa osassa, joka kasittaa
kortteerit 180, 182,- 183 ja 185. Naihin kortteereihin on rakennusjarjestyksen mukaan ainoastaan osittain kolmekerroksisien'
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rakennusten rakentaminen saliittu. Aivan viime vuosina on tama
maarays muutettu, niin etta nykyaan kokonaan kolmekerroksiset
rakennukset ovat sallittuja, jos kaupungille suoritetaan erityinen
joka tapauksessa maaratty korvaus.
Kauppahinta on aikana, jolloin nama tontit myytiin, suoritettu siten, etta vuosittain on, paitsi 5 Va % korkoa, maksettu
I Va % kuoletusta. Ne, jotka ovat ostaneet tontteja ainoastaan
myydakseen ne uudelleen, eivat siis ole naita kauppoja varten
tarvinneet mitaan suurempia paaomia. Sitavastoin ne, jotka ovat
ryhtyneet rakennustoihin, useimmiten ovat maksaneet kaupungille
koko tonttihinnan voidakseen saada rakentamiseen tarvittavia
rahoja kiinnitysta vastaan, silla suorittamattomalle tonttimaksuUe
on kaupunki aina ottanut ensimaisen kiinnit'yksen tonttiin, ja
esim. hypoteekkilainoja saadaan ainoastaan ensimaista kiinnitysta
vastaan.
!
Uuden asemakaavan perusteeUa alettiin- KatajannokaUa
myyda rakennustontteja ^) v. 1896 ja kymmenen vuotta myohemmin eli V. 1905 mydtiin siella viimeiset tontit. Nama tontit
ovat pinta-alaltaan yleensa 1100 1500 m^. Kaksi tonttia on
pinta-alaltaan 1500 m^ suurempia j a kaksi 1000 m^ pienempia.
Seka pienin etta suurin tontti on Luotsikadun ja LantisenSatamakadun kulmauksessa. Edellinen (L-Satamakatu N:o 7) on
ainoastaan 616 m^, jalkimainen (Kruunuvuorenk. N:o i ) on 1571
m^. Kaikkiaan on kaupunki myynyt 44 rakennustonttia ja eri
vuosina seuraavat maarat:
vuonna
»
»
»

1896
1897
1898
1899

7 tonttia
o

»

I

»

2

^) Tassa ei ole oUenkaan kasitelty aivan erikoisasemassa olevia makasiinitontteja.
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vuonna 1900
»
1901
»
1902
1903
»
1904
>
1905
Vuosina 1896—1905

i n

6 tonttia
4

»

8
5

3

8
44

Ensimaisena myyntivuotena nayttaa tonttien kysynta olleen
hyvin vilkas verrattuna kolmeen seuraavaan vuoteen; vuodesta
1900 se taas nayttaa kohonneen.
Kaikkien naiden tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on $5,033
ja kauppahinta 1,332,335 mkaa, joka vastaa 24 mkan i-2
pennin hintaa m^rlta. Tarkastaessa neliometrilta maksettua keskihintaa. eri vuosina 1896—1905 [ks. s. 112] huomaa, etta tonttihinta, joka v. 1896 oli 18 mkaa ja v. 1898 25 mkaa m'^, kolmena seuraavana vuotena saanndllisesti' aleni, tehden v. 1901
ainoastaan 15. mkaa m^. Vuonna 1902 oli tonttien keskihinta
kohonnut 23 mkaan 16 penniin. Vuosina 1904—5 oli tonttien
keskimaarainen hinta yli 35 mkaa m^, ja v. 1905 maksettiin
kaupungille neljasta tontista Laivurinkadun varrella keskimaarin
44 mkaa 10 pennia m^. Syyna tonttien suhteellisesti alhaisiin
hintoihin v. 1900—1901 on se, etta silloin myytiin ensimaiset
tontit seka Kauppias- etta Luotsikadun varrella, joista etenkin
jalkimaisen kadun varrella sijaitsevat ovat asemansa puolesta
muita Katajannokan tontteja huonommat. Vuonna 1902 huomataan kummankin kadun varrella nousu tonttihinnoissa. Talloin
maksettiin tonteista Kauppiaskadun varrella keskimaarin 23 mkaa
m^ ja Luotsikadun varrella 23 mkaa 78 pennia m^. Edellisena
vuonna oHvat vastaavat luvut 18 mkaa 83 p:ia ja 14 mkaa 93
p:ia. Yleensa on kuitenkin otettava huomioon, etta keskihintojen
merkitys vahenee, sentahden etta tonttiluku eri vuosina on koviii
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pieni, esim. vuoden 1898 keskihinnaksi merkitty 25 mkaa on
ainoastaan yhden tontin hinta m^ilta. Jos keskihintaa tarkastetaan ajanjaksoina 1896—1901 ja 1902—1905, huomataan kaikessa
tapauksessa, etta tonttihinnat jalkimaisena aikana ovat tuntuvasti
korkeammat kuin edellisena.
Naista kaupungin myymista 44 tontista ei, kuten alussa
mainittiin, ensimainen ostaja rakennuttanut laheskaan kaikkia.
E r i pitkien aikojen kuluttua myyttiin uudelleen kaikkiaan 20
tonttia, ja tontti n:o 8—10 Laivastokadun varrella
vaihtoi
viela kaksi kertaa omistajaa. ' Keskimaarin maksettiin naissa
kaupoissa 46 markkaa 88 pennia m^, kaupungilta ostettaessa
maksettiin samoista tonteista ainoastaan 24' markkaa 4 pennia m^.
Allaolevaan tauluun- on otettu kaikkien rakentamattomien
tonttien kaupoissa maksetut vuotuiset keskihinnat. Ensimaisessa
Kaupungin
tonttikaupat
§

1895

Keskihinta
m':lta
•Ft mk.
p.
7

18

I

1899

2

1900

6

25
19
18

6

48

•7

24

9
6

23
28

74
08

34

25
67
90

6

95

90

II

35

35

35

87
84
56
07

r

43

3
2

3
8

80

—
—
—

35

—
—

—

—
—
—

—

—

—

1908

08

3

23
20

1907

—

19
18

25
16

37

1905
1906

25

38
22

25

_—
—

—

—

2

5
I

45
57
66

84
56

5
I

45
57
66

2

66

07

2

66

1909
I9I0

18

I

3
I

5

7

2

23

1903

•Keskihinta
m^ilta
mk.
p.

—
—
—

—

—
—

23

b

mk.

—

1902
1904

15

m^ilta

08

4
8

Kaikki tonttikaupat

Keskihinta

a

1897
1898

I90I

Yksityisten
tonttikaupat

23

40

—

Nama oikeastaan kaksi eri tonttia; jotka ovat myydyt ja sittemmin rakennetut yhdessa, on tassa pidetty yhtena tonttina.
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sarekkeessa on lueteltu tonttikaupat,
joissa kaupunki on
ollut rayyjana, toisessa ne, joissa yksityiset ovat myyjina, ja
kolmannessa kaikki tonttikaupat 8:ssa kaupunginosassa.
Yleensa nayttavat tonttihinnat vuosina, jolloin seka kaupunki etta yksityiset ovat tontteja kauparineet, pysyheen kummassakin tapauksessa jotakuinkin samoina. Vuosina 1901 ja 1903
ovat kuitenkin yksityisten kauppahinnat huomattavasti korkeampia,
mika riippuu myytyjen tonttien asemasta. Vuonna 1901, jolloin
kaupungin tonttihinnat olivat alimmillaan, vaikutti yksityisten
myymien tonttien korkeaan keskihintaan se, etta silloin myytiin
tontti n:o I Kruunuvuorenkadun varrella, josta sen edullisen aseman tahden maksettiin 52 mkaa 11 pennia m^. Jo seuraavana
vuotena senjalkeen kun kaupungin tontit oli myyty (1906), kohosi tonttihinta 35 markasta 80 pennista '•45 markkaan m^, j a
kahtena seuraavana vuotena samassa suhteessa. Kumpaisetkin
V. 1910 myydyt tontit, joista maksettiin suunnilleen sama hinta
kuin V. 1908 myydyista, dvat-Luotsikadun varrella, samat tontit,
joista vuosina 1904 ja 1905 maksettiin suhteellisesti alhaiset hinnat 19 ja -26 markkaa m^.
Kuten jo ennen on mainittu,- on nelidmetrin hinta, jonka
yksityiset tonttien myyjat saivat tonteistaan; melkein puolta korkeampi, kuin mita kaupunki oli samoista tonteista saanut. Jos
otetaan huomioon koko kauppasumma, on tonttien alkuperainen
ostohinta 683,513 mkaa ja myyntihinta 1,146,360 mkaa, joten
niiden arvonnousu, joka saadaan selville kaupoista, on 462,843
mkaa. Tama arvonnousu on laskettu eri pitkilta ajoilta vuosien
1901 ja 1910 vahlla, aina sen mukaan kuinka kauvan myyja on
pitanyt tonttia hallussaan. 7:ssa kaupassa on tama aika ollut
4—5 vuotta ja6:ssa kaupassa i vuoden pituinen tai lyhempi. Jalella
olevassa 8:ssa tapauksessa on arvo noussut i-—4 vuoden aikana.
Kuten allaolevasta taulusta kay selville on tonttiarvon nousu
aina pitemman ajan kuluessa ollut suurempi kuin lyhemman.
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Koko vuodelta laskettu arvon nousu sitavastoin on hyvin vaihteleva.
p _

r

o

Keskimaar. Keskimaar. Keskimaarainen arvonnousu
ostoliinta myyntihinta
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3
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2
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50

41
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40

4
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50
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32
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6
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4—S

7

Aika, jonka kuluessa myyja on pitanyt tonttia hallussaan
on suuresti ollut riippuvainen siita tarkoituksesta, mita varten
tontti alkujaan on ostettu. Jos ostaja, vaikka onkin itse aikonut'
ryhtya rakennuttamiseen, • rahansaannin vaikeuden tai muun sellaisen syyn tahden, mahdolUsimman pian tahtoo paasta tontistaan eika voi. odottaa sellaista aikaa, jolloin tonttien kysynta
olisi suuri, on han pakoitettu myymaan tonttinsa alhaisemmasta
hinnasta, kuin jos han alkujaan olisi ostanut tontin vaan spekulatsionitarkoituksessa. Jalkimaisessa tapauksessa kaupat taas ovat
tehdyt aikana, jonka myyja kulloinkin on katsonut itselleen edullisimmaksi. Yleensa ovat tontit, jotka ovat myydyt vuoden kuluessa oston jalkeen, myyty osakeyhtidille. Ostaja voi joskus
olla paaosakkaana yhtidssa, j a han voi silloin itse maarata tontin
hinnan. Tallaisissa tapauksissa tulee se tavallisesti olemaan niin
korkea kuin osakeyhtidn kannattavaisuus vaan sallii. Toisissa
tapauksissa taas voi osakeyhtidn perustaminen kohdata vaikeuksia,
ja tontti siten jaada ostajan haltuun pitemmaksi; aikaa, vaikka se
alkujaan olisikin ostettu perustettavaa osakeyhtiota varten.
Esimerkiksi tontista Kauppiaankatu N:o 6 maksettiin vuonna
1903 kaupungille 22,120 markkaa. Seuraavana vuonna maksoi

Rakentamattomien tonttimaiden ai-vonnoususta Helsingissa.

siita osalceylitio »Suomala» 39,000 markkaa.

Arvonnousu talla

tontilla oli vahemmassa- kuin i vuodessa 15 mkaa 26 pennia
neliometrilta, joka vastaa 76 % tontin alkuperaisesta kapitaaliarvosta.

Tata tonttia vastapaata

oleva N:o 6 saman kadun

varrella, joka, ollen kulmatontti j a etelaanpain,

oikeastaan on

eduUisemmalla paikalla kuin edellinen, maksoi kaupungilta ostettaessa 26,732 mkaa eli, kuten N:o 7, neliometrilta 20 mkaa (tontit
ovat pinta-alaltaan

1106 ja 1336,6 m^). Tontti N:o 6 myytiin

saman vuoden kuluessa osakeyhtidlle • Olofsborg ja maksoi se silloin 30,000 markkaa eli 22 mkaa 30 pennia m^; arvonnousu
tassa tapauksessa

on ainoastaan 2 mkaa 30 pennia m^. Paitsi

naita on osakeyhtidille toisessa kadessa myyty I — 3 vuoden kuluttua. 7 tonttia.

Erittain huomattavasti on osakeyhtid Norman

ostama tontti Luotsikatu N:o 10 noussut arvossaan sina aikana
[v. iy02—3], jonka se oli edellisen omistajan hallussa, nimittain
29 .markasta 42 pennista 43 markkaan 7 penniin m^:lta.
Tontin Laivastokatu 8—10,

jonka kauppias

R. v. 1908

myi samannimiselle osakeyhtidlle pidettyaan sita hallussaan noin
vuoden ajan, oli kaupungilta ostanut rakennusmestari M. v. 1905
46 markan i pennin kauppahinnasta
tontin' vuonna 1907

m^. Kauppias R . osti

57 markasta 14 pennista m^, joten tama

tontti vuosina 1905—7 nousi arvossa 11 mkaa 13 pennia m^ ja
seuraavan vuoden kuluessa 9 markkaa 42 pennia, siis suhteellisesti paljon enemman.
myksessa ainoastaan

Tassa on kaikesta paattaen ollut kysykeinottelu ja tontit koeteltu myyda mah-

dollisimman edullisena aikana. 66 mk. 56 pmia ^m:lta onkin siksi
korkea hinta, etta se tuskin enaa niina parina vuotena, joina tontti
sai olla rakentamatta, olisi paljonkaan noussut.
Mita tulee niihin tontteihin, jotka ostaja on myynyt uudelleen vasta 4—5 vuoden kuluttua, nayttavat ne kaikki ostetun
ainoastaan keinottelua varten. Kaksi niista, nim. Kruununvuorenkatu N:o 11 j a 13, myi kaupunki vuonna 1899 kauppias R:lle

i
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ig markan 8 pennin kauppahinnasta nehometrilta. Tontit, jotka
muodostavat kaupungista pain katsottuna viimeisen rakennusalan^
eivat enaa, kun ne 5 vuoden kuluttua myytiin uudelleen, nayttaneet olevan kovin kaukana, silla laheiset tontit alkoivat jo silloin
tulla rakennetuiksi.. Osakeyhtid Alanko, joka osti tontit, maksoi
niista 34'markkaa 32 pennia neliometrilta. Viidessa vuodessa
oli ensimainen omistaja naista tonteista saanut voittoa 35,544
markkaa, vaikka han myi tontit aivan ^ samanlaisessa kunnossa,
kuin oli ne nsfanut. Muut. 4 sellaista tonttia^ Joita ostaja on
pitanyt hallussaan 5 vuotta i), osti kaupungilta sama henkild.
Naista on erityisesti huomiota herattava maanarvon nousu tontilla Luotsikatu • n:o 8, joka 5 vuodessa tuli lahes 5-kertaa arvokkaammaksi, ilman etta maata mitenkaan parannettiin sen ajan
kuluessa. Tontin alkuperainen hinta oli 14 markkaa m^, toisen
kerran myytaessa v. 1907 maksoi se 71 mkaa m^. Omituista
on etta edellisen viereinen tontti N:o 6 saman-kadun varrella,
joka ostettiin ja myytiin samoina vuosina, kasvoi-samassa ajassa
arvossaan ainoastaan kolmenkertaiseksi (10 mk. m^ — 30 mk. m^).
Viime vuosina Luotsikadun varrella myytyihin tontteihin on varmaankin, paitsi sita-etta kaikki ymparilla olevat tontit ovat raI

kennetut, vaikuttanut myos raitiotielinjan pidentaminen Luotsikadun j a Vydkadun kulmaukseen asti, toimenpide, joka ei ole
tonttien omistajille tuottanut mitaan: kustannuksia.
Joskin tonttikauppojen luku on siksi vahainen, ettei niista
voine mitaan varmoja johtopaatdksia tehda", nayttaa kuitenkin
siita, etta tonttiarvo on noussut sita enemman, mita kauvemman
dkaa tontti on ollut rakentamatta. Talloin on kuitenkin otettu
huomioon ainoastaan kauvemman aikaa myyjan hallussa olleet
tontit (ks. s. 114).
:

I

•

'

-

Naista on kahta tonttia pidetty rakentamatta yli maaraajan, joten niille
on taytynyt py3rtaa rakennusajan pidennysta.

I

i
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Kasiteltaessa tonttihintoja 7:ssa kaupunginosassa on otettava huomioon se erikoisasema, missa kortteerit i8o, 182, 183
ja 185 rajoittavan rakennusjarjestyksensa.puolesta ovat (ks. s. 109).
On selvaa etta rakennusala. naissa kortteereissa on pysynyt alhaisempana kuin muualla, missa tonteille saa rakentaa viisikerroksisia rakennuksia. Kooltaan ovat nama tontit myos muita pienemmat, vaihdellen yleensa 500 j a 700 m^m valilla
muualla /men kaupunginosan etelaalueella myytyjen tonttien
pinta-ala on 1336—3436 m^. Taman johdosta on kumpikin alue
Kapteeninkadun ita- j a lansipuolella kasitelty erikseen.
Mita ensiksi tulee tonttikauppoihin Kapteeninkadun itapuolella, on kaupunki ne tehnyt vuosina 1900—1906, jos. uuden rakennusaineen pohjoisena rajana pidetaan Vuorimiehenkatua. T a man kadun pohjoispuolella kortteerissa 109 oli jo vuosina 1896
ja 1898^ myyty tontit 29, 31 ja 35, joten siina vuoden 1900
alussa oli ainoastaan yksi rakentamaton tontti (n:o 33) jalella.
Taman osti vuonna 1901 kauppias G. 21 markan 60 pennin
kauppahinnasta m^ ja myi sen rakentamattomana v. 1903 25
markasta l i pennista neliometrilta. Alueella, joka rajoittuu Kapteeninkatuun, Vuorimiehen- ja Tehtaankatuun seka Puistokatuun,
kasittaen kortteerit 128—130, 134 ja 135, myytiin 7 vuotena
kaikkiaan 48 tonttia.
Tassa kaupunginosassa eivat kaupungin tonttihinnat nayta
suurestikaan kohonneen. E r i vuosina maksettiin • keskimaarin
neliometrilta:
; Vuonna 1900
»

1901

»

1902
1903

»

')

8 tontista 20; 07 mkaa
6
»
20: 49 - »
4 . »
19:75
»
6: •»
25:18 ->

Tontit Pietarinkatu n:o 24 ja Huvilakatu n:o 26 -ovat pinta-alaltaan

hiukan pienempia, edellinen on 494 m", jalkimainen 463 m^.

.
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' Vuonna 1904

3-tontista 23:77 mkaa

»

1905

12'

»

23:85

»

»

1906

9I

»

25:80

»

Jos vertailee ennen vuotta 1903 ja sen jalkeen myytyjen
tonttien hintoja, huomaa selvasti nousun tonttihinnoissa, joskaan
ne taalla eivat ole nousseet niin suuresti kuin Katajannokalla.
Naista' tonteista on ainoastaan pieni osa ennen rakenta-'
mista myyty, jotenka yksityisten kauppaamien tonttien hinnat
eivat suuresti vaikuta tonttikauppojen vuotuiseen keskimaaraan.
Uudelleen myytyjen tonttien luku on ainoastaan 8. Naista on
5 ollut myyjan hallussa i vuoden tai vahemman ajan, 2 tonttia
kaksi ja 2 tonttia nelja vuotta. E r i vuosina maksetut keskihinnat
ja arvonnousu eri aikojen kuluessa kayvat selville seuraavasta.

Vuosi

Aika oston
ja myynnin
valilla
kauppoja
vuosissa
Tontti-

Myyntihinta
m^:lta

Ostohinta
m':lta

Keskimaar.
arvonnousu
m^ilta

1901

I

— I

27: 20

24: —

1903

2

2

24:44

19:40

5: 09

1906

2

—I

34: 09

25:50

8:59

1907

2

—I

28: 51

23: 60

4:91

1909

I

32:21

20: —

12: 21

4

3: 20

Kaikkiaan on naista tonteista maksettu kaupungille 360,845
markkaa 14 pennia ja yksityisille 486,742 markkaa, joten rakennusala nainkin harvoissa tapauksissa on rakentajille tullut 125,897
markkaa kalliimmaksi kuin mita kaupunki tonteista on saanut.
Kapteeninkadun' lansipuolella olevissa kortteereissa myi kaupunki rakennustontit vuosina 1900—1907^).

Myytyjen tonttien

I
Vuosina 1900 ja 1901 myydyt 6 tonttia n:o 4, 6, 8 ja 10 seka 18 j a
20 Kapteeninkadun varrella, jotka ovat muita huomattavasti halvemmat oli kau-
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tonttia ja etta 1900 ja 1902. myydyt tontit oikeastaan ovat
entisia tehdastontteja, ei naissa voi huomata mitaan erityista
hinnan nousua. Jos eri vuosina myydyt tontit jaetaan katujen
mukaan, huomaa kuitenkin etta tontit yleensa ovat olleet nousemaan pain.
Talla alueella on muuten paljon suurempi maara tontteja
toistamiseen vaihtanut omistajaa, kuin Kapteeninkadun itapuolella,
nim. 31 myydysta 51 ".sta tontista. 5 tonttia on myyty kolmekertaa nim. Huvilakatu N:o i kahdesti vuonna 1906 ja kerran
vuonna 1907, seka tontit 4, 6, 8 ja 10 Kapteeninkadun varrella
V. 1900, 1902 ja 1903. Naista tonteista maksettiin v. 1902
13 markkaa 43 pennia ja v. 1903 15 mk. 26 pennia m^
Tama osoittaa, ettei naiden tonttien arvonnousu enaa, senjalkeen kuin niiden hinta oli kohonnut jotakuinkin kaupungin
muiden tonttihintojen tasalle,i ollut laheskaan niin suuri kuin
sita ennen. Yksityisia tonttikauppoja tehtiin eri vuosina seuraava
maara % .
^
-1
vuonna 1902

i kauppa

.Smk. 13: 43 m^dta

»
»

1963
1904

I

»

»

I

>>

»

15:26. »
35: 19 >

»
»
»
»
»

1905
1906
1907
1908
1909

6 kauppaa
5
»
4
»
4
»
I kauppa

»
»
»
•»
»

43: 13
21:26
24:98
25:60
50:20

»
»
»
»
»

Jos vertaa tonttihintoja nelivuotiskausina . 1902—05 ja
1906—09 huomaa, etta jalkimaisena aikana myytyjen tonttien
^) Kapteeninkadun varrella ' olevat tontit 4, _6, 8 ja 10 myytiin yhdessa:
ja kasittavat siis- yhden kaupan; samoin-nio :5, 7 ja 9 Laivurinkadun varrella
seka tontit n:o 3—5, n:o 8—12 ja n:o 22—24 Huvilakadun varrella sisaltyvat
kukin yhteen kauppaan.

^

.•
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keskihinta on suurempi, vaikka v. 1905- maksettiin suhteellisesti korkea keskihinta 43 markkaa 13 pennia vr?-X'cs..
tontit

sijaitsevat

Nama

Pietarinkadun ja Merikadun varrella, missa

myos kaupunki on tonteistaan saariut suhteellisesti korkeat hinnat (ks. s. 119).

Myos vuonna 1909 myyty tontti on Pietarin--

kadun varrella (n:o 20); siita maksettu hinta 50 mkaa 20 pennia
m^ on korkein talla alueella.

Kaupunki myi saman tontin viisi

vuotta aikaisemmin 22 markasta m^, joten tontin arvo tana aikana on noussut kaksinkertaiseksi.

-.

Aika, jonka kuluessa tonttien arvonnoussua voidaan seurata,
on talla alueella yleensa hyvin lyhyt. Kuten aikaisemmin jo
huomautettiin

oh 8:ssa kaupunginosassa

kauppojen

lukumaara

suurin sellaisissa tapauksissa, jolloin myyja oli omistanut tontin
4—5 vuotta.

Talla alueella sitavastoin ei ole kuin yksi sellainen

tapaus. Useimmissa tapauksissa on, tontit myyty i vuoden taikka
vahemman ajan kuluttua edellisesta kaupasta; kaikkiaan on.tallaisissa tapauksissa tehty 13 kauppaa.

S kauppaa on tehty 2

vuotta ja samoin 5 kauppaa 3 vuotta sen jalkeen, kun myyja on
ottanut tontin haltuunsa. Jos tarkastetaan osto- j a myyntihintojen
erotusta eli

arvon

nousua

naina

eri

pitkina ajanjaksoina,

huomataan, samoin kuin 8:ssa kaupunginossa, etta tontit pitempina aikoina ovat kasvaneet enemman kuin lyhempina:

Arvonnousu
Ostohinta, Myyntihinta,
keskimaarin keskimaarin
m':lta
Koko ajalla Vuotuinen
m^ilta

Oston ja
myynin
valinen
aika vuosissa
— I
I—2
2—3

§

mk.

P-

mk.

P-

mk.

p.

mk.

p.

r?

10

22

35

5

25

5

25

15

95

21

64

5

69

I

82

5

9

69

30

07

20

38

6

73

I

22

—

50

20

28

20

4

85

13
5

3—4
4—5
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Pitemman aikaa myyjan hallussa olleiden tonttien vuotuisessa arvonnousussa ei huomaa tassa sita saanndllisyytta, mika
8:ssa kaupunginossa

esiintyi.

Muuten on tonttikauppojen luku

tassa aivan luan vahainen, viimeiseen ryhmaan kun kuuluu
ainoastaan

I tonttikauppa,

tallaisen huomion

tekoa

varten.

Tonteista, jotka ovat 2 tai 3 vuotta olleet inyyjan hallussa,
huomaa,

etta

jalkimaiseen

ryhmaan

kuuluvien

hinnat ovat

vuodessa nousseet monta vertaa enemman kuin edellisen ryhman.
Tahan on osaksi vaikuttanut se, etta myytyjen tonttien joukossa
oli Kapteeninkatu n:o 18 j a 20, joiden tavattoman alhaisesta
ostohinnasta edella jo on ollut puhe.
Tonteista, jotka myyja on ostanut kaupungilta korkeintaan
vuotta ennen
joutunut

osakeyhtididen haltuun.

aivan samat
114

uutta kaupantekoa, on yhdeksan toisessa ostossa
Tassa on otettava huomioon

seikat, kuin 8:ssa kaupunginosassa, ja joista siv.

on mainittu.

Erityisesti herattaa talla alueella huomiota

osakeyhtidn »Familje Bygnads A . B.m» tonttikauppat.

Tama

yhtid on nimittain ostanut yhteensa 4 tonttia, joista 2 Huvilakadun ja 2 Pietarinkadun varrella, kaikki vuonna 1905. Jalkimaiset tontit oli kaupunki myynyt kaksi vuotta aikaisemmin, ja
taman ajan kuluessa .nousi tonttien arvo 10 markalla 83 pennilla m^:lta.

Tontit Huvilakadun varrella myi yhtid y. 1908, eli

siis 3 vuoden kuluttua, yhteensa 13,894 markan voitolla. Tonttien arvonnousu on tassa tapauksessa 10 mkaa m^. Eras

toinen

yhtid, Riviera, on ostanut kolme tonttia Merikadun varrella j a
myynyt ne taas noin vuoden kuluttua, .Tontit Merikatu 12 ja
14, jotka olivat yhtion hallussa vahemman aikaa, kasvoivat arvossaan 6 mkaa m^. Kapteeninkatu n:o 2 (Merikadun kulmauksessa) oli yhtion hallussa i V2 vuotta j a nousi arvossa 15 markkaa 55 pennia m^dta, joka vastaa 10 mkaa 36 pennia vuodessa.
Vaikkakin, kuten mainittu, tarkastetta vien tonttien luku talla alueella
on pieni j a etenkin arvonnousujen aika tavattoman lyhyt, nayttaa

Rakejitamattoviien ionUimaiden arvoimoususta Helsingissii.

I23

kuitenkin siita, kuin arvot taallakin, kuten 8:ssa kaupunginosassa,
pitemman' ajan kuluessa kasvaisivat suhteellisesti enemman kuin
lyhyen, edellyttaen, ' ettei aivan heti oston jalkeen uudelleen
myytyja tontteja oteta huomioon.
Edellaolevasta selostuksesta ilmenee, etta raken tamattomat
tontit 8:ssa ja 7:ssa kaupunginosassa ovat suuresti nousseet arvossaan, ilman etta niiden hyvaksi on mitaan tydta uhrattu, ja
etta melkein kaikki useampia vuosia myyjan hallussa olleet tontit
nahtavasti ovat keinottelua varten ostetut. Ansioton maanarvon
nousu on tullut yksityisten hyvaksi, samalla kun se on tuntuvasti
kallistuttanut rakennusalan arvoa, joka tietysti on vaikuttanut
myos vuOkrien kohoamiseen. Ehkaistakseen tonttikeinottelua on
kaupunki Tddlddn uutta kaupunginosaa varten maarannyt rakennusajan korkeintaan 2 vuodeksi j a muuttanut tonttihintojen suoritustavan koko kaupungissa sellaiseksi, etta 15 % tonttihinnasta
on suoritettava heti ja sittemmin vuosittain 10 % jalellaolevasta
kauppasummasta. Kuten esityksesta on kaynyt selyille oh suuri
maara tontteja myyty vajaan kahden vuoden kuluttua kaupungilta oston jalkeen, joten tama maarays yksinaan ei voi tonttikeinotteluja ehkaista. Sitapaitsi ei tama maarays koske huvilaaluetta 6:ssa kaupunginosassa, jossa viela kuluvana vuonna on
myyty tontteja, eika myoskaan i i : t a j a I2:tta kaupunginosaa,
joissa viela on suuret maarat tontteja myymatta. Mita maksutavan muutokseen tulee, vaikeuttaa se tietysti jossakin maarin
spekulatsioonia, ainakin ilman paaomaa, mutta esimerkiksi 6:ssa
kaupunginosassa on siita huolimatta tiettavasti monta tonttikauppaa tehty yksinomaan keinottelutarkoituksessa.
Jotta tonttikeinottelu voitaisiin kokonaan estaa, taytyisi
maan ansiottoman arvonnousun langeta myos kunnan eika ainoastaan yksityisten tontinomistajien hyvaksi. Mutta paattaen siita
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milla perusteilla kaupunki joku aika sitten hylkasi eiidotuksen
tonttiarvon kohoamisesta koituvan hyodyn varaamiseksi kunnalle,
ei tallaista muutosta kaupungin tonttipolitiikassa nykyisin liene
odotettavissa.

Tiedot kaupungin myymista tonteista on saatu rahatoimikamarin luetteloista, yksityisten tonttikaupoista on tiedot koottu
raastuvanoikeuden lainhuudatuspdytakirjoista seka yksityisilta ostajilta.

NAKOKOHTIA TALOUDELLISEN TILAN
PARANTAMISEKSI KARJALAN K A N N A K S E L L A .
Kirjoittanut

Erkki Paavolainen.
Karjalan kannaksen taloudellisen tilan parantamista koskevan kysymyksen alku on peraisin vanhoista historiallisista oloista,
etupaassa lahjoitusmaajarjestelmasta, joka Viipurin laanin tultua
yhdistetyksi muuhun Suomeen yha jatkui. Vasta v. .1867 alkoi
Suomen valtio lunastaa lahjoitusmaita ja luovuttaa niita varsinaisille viljelijdille.
Tama toimenpide, niin hyvaa tarkoittava kuin se olikin, ei
kaikkialla ole johtanut tarkoitettuun tulokseen. Lunastusmaksujen
suuruus, akkinainen siirtyminen luontaistaloudesta rahatalouteen
ja ennenkaikkea ison- jaon j a perintdkirjojen pitkan viipymisen
kautta aiheutuneet epavarmat maanomistusolot ovat olleet syyna
taloudellisen elaman lama'utumiseen. Vaesto vieraantui maanviljelyksesta elattaen itseaan keinottelulla ja itse maanviljelykselle
vierailla sivuansioilla, rahdinteolla j . m . s. Nain saadut rahat kuluivat yhta nopeasti kuin olivat tulleetkin ja tarpeiden lisaantyessa
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taytyi turvautua velkaan, niin kauan kuin luottoa oli. Mutta kun
luottokin oli lopussa, tuli hata eteen.
Kun sitten puutteen ja varattomuuden painamaan elamaan
ilmestyi yhtakkia niin lupaavalta nayttava tulolahde, kuin maiden myyminen korkeasta hinnasta venalaisille huvila-asukkaille,
joita kannakselle alkoi tulvata, niin ryhdyttiin maiden luovuttamiseen suurella innolla. Alussa tyydyttiin myymaan huonompia
kayttdkelpaamattomia palstoja, mutta kysynnan j a hintain noustessa alettiin myyda kokonaisia tiloja ajattelematta seurauksia.
Niinpa omistivat ulkomaalaiset v. 1907 itsenaisia tiloja.^
iiyrapaan kihlakunnassa
Kannan
»

. . . .

190 tilaa 1. 14,8223 mant.
324 » » 22,4519 »

Yhteensa 514 tilaa 1. 37,2742 mant.
Seuraukset tallaisesta ajattelemattomasta menettelysta tulivat pian nakyviin. Maista saadut rahat kuluivat pian velkojen
maksamiseen ja sekin pieni turva, joka ennen oli ollut vaikkakin
huonosti tuottavassa maanviljelyksessa oli nyt kadonnut. Taloudellisen tilan epavarmuutta eivat satunnaiset ansiot, kuten ajurintoimi, rahdinteko y. m, ole kyenneet poistamaan, vaan on suuri
osa vaestda joutunut aarimmaiseen ahdinkotilaan. Taman ahdinkotilan poistamiseksi ja sen levenemisen vastustamiseksi on useilla
tahoilla, etupaassa paikkakuntalaisten omassa keskuudessa noussut kysymys vallitsevien; epakohtien korjaamisesta ja useampia
parannusehdotuksia onkin nain syntynyt.
Huomattavimmat parannusehdotukset Karjalan kannaksen
hyvaksi ovat lahteneet vaeston omassa keskuudessa muodostetun
Karjalan kannaksen komitean ja hallituksen v. 1907 asettaman
Viipurin laanin maatalouskomisionin puolelta. Edellisen komitean
ehdotuksista on huomattavin uusien.maiden myynnin ehkaiseminen lainsaadantdtoimenpiteilla. Komitea ei vastusta itse huvilaasutusta, painvastoin olisi maanviljelijdita avustettava huviloiden
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rakentamisessa, vaan se vastustaa ainoastaan viljelystilojen siirtymista vieraisiin kasiin, Myoskin ehdotetaan, etta kunnat lunastaisivat vierasmaalaisille joutuneita viljelystiloja. Ammattiopetus maatalouden eri aloilla olisi jarjestettava perustamalla maamieskouluja, palkkaamalla kiertavia opettajia, edistamalla karjanhoitoa j . n. e. Olisi, lausuu komitea, saatava luottolaitoksia,
joista viljelijat saisivat pienehkoja lainoja maanviljelyksensa ja
karjanhoitonsa edistamiseksi. Osuuskassoja olisi sen vuoksi perustettava j a erityinen neuvoja kannakselle osuustoimintaa varten
asetettava.
Tassa onkin mainittu huomattavimmat parannusehdotukset,
jotka' Karjalan kannaksen komitea taloudellisella alalia on ehdottanut toimeenpantaviksi.
Erityisesti herattaa huomiota ehdotus maiden myynnin ehkaisemiseksi. Niin ponteva keino epakohtien leviamisen vastustamiseksi kuin tama onkin, lienee se tuskin tarkoitustaan vastaava.
Ensiksikin sen toteuttaminen on miltei mahdoton, j a taytantddnpantuna tulisi se epailematta synnyttamaan tyytymattomyytta niissa
piireissa, jotka ovat valventuneet kasittamaan taloudellisen vapauden merkityksen. Ja taaskin tulisi osa "Viipurin laania erikoisasemaan muuhun Suomeen nahden, joka ei suinkaan olisi eduksi
sen yleiselle kehitykselle. — Muut parannusehdotukset ovat
yleensa osuneet oikeampaan, vaikkakin niiden toteuttaminen vaatii aikaa ja tehokasta valtion apua.
Tarkeampi merkitys on hallituksen asettamalla komisionilla
ja sen ehdottamilla toimenpiteilla, koska niiden toimeenpaneminen yleensa on varmempaa kuin yksityisten alotteesta lahteneiden. Tamakaan komisioni ei pida suotavana lainsaadanndn avulla
rajoittaa ulkomaalaisten maanhankintaa ja sen kautta taman seudun asettamista erikoisasemaan. Kuitenkin katsoo komisioni tarpeelliseksi, etta valtio avustaisi tilojen sailyttamista varsinaisilla
maanviljehjdilla mydntamalla helppokorkoisia lainoja ja avusta-
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malla yksityisia, omaa voittoa pyytamattbmia yhtioita, joilla olisi
sama tarkoitus.
Useimmat parannusehdotukset ovat kuitenkin tahdatyt kysymyksen'n. s. positiviseen puoleen.- On pidetty tarkeana saada
maatalous edistymaan sellaiseksi, etta se kykenisi herattamaan
vaeston mielenkiintoa ja kasvattaisi itsenaisen maanviljelysvaestdri
Karjalan kannaksella, jotta huvila-asutus voisi tulla tuottavaksi
ja hyddylliseksi. Tata varten pitaisi vaestddn saada istutetuksi
oikeata maahenkea kohottamalla maanviljelysta ja sen sivuelinkeinoja.
Keinoina tahan esittaa komisioni maamieskoulujen ja -seurojen perustamista, seka niiden avustamista valtion varoilla, Maanviljelyksen opastajia tulisi pienille alueille ja maatalouden edistamista ja kohottamista tarkoittavien luottolaitosten tulisi saada
kannatusta yleisista varoista. Luotto ja osuustoimintaa edistava
neuvonantojarjestelma olisi kannaksella toteutettava, Naitten
toimenpiteiden tarkoituksena oUsi herattaa harrastusta yksityiseen
yritteliaisyyteen ja luottamusta maatalouden menestymiseen.
Tarkein maatalouden haara, jolla olisi suuret menestymisen
mahdollisuudet Karjalan kannaksella, mutta joka eniten kaipaa
parannusta, on karjanhoito. Sita olisi siis kaikilla sopivilla keinoilla avustettava. Keinoista mainitsee komisioni herattavan karjanhoito-opetuksen, joka paaasiallisesti olisi kohdistettava naisiin,
perustamalla emantakouluja ja toimeenpanemalla patevan ammattijohdon alainen neuvonanto-jarjestelma. Naita tarkoituksia varten
olisi valtion myonnettava vuotuinen maararaha.
Mutta viela tehokkaampia keinoja kuin yllamainitut, pitaa
komisioni valttamattdmina. Jotta saataisiin yieisesti ja nopeasti
maanviljelys, j a varsinkin pienviljelys, kohotetuksi, tulee ennen
kaikkea kadesta pitaen osottaa maanviljelyksen puutteellisuudet
seka sopivalla tavalla rahavaroilla sita avustaa kehottamalla vaestda parannusten tekoon. Tata varten komisioni ehdottaa, etta
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Karjalan kannakselle myonnettaisiin 30,000 suuruinen vuotuinen
maararaha 10 vuodeksi palkintolainoiksi, joka maararaha sittemmin tarpeen mukaan voitaisiin korottaa. Komisioni huomauttaa,
etta palkintolainoja pienviljelijain avustamiseksi on-hyvalla menestyksella kaytetty Ruotsissa, Tanskassa ja vuosina 1902—04
meidankin maassamme. Kaikkialla on tallaisten palkintolainojen
huomattu olevan sangen hyddyllisia, silla niiden saamiseksi vaaditaan erityisten ammattitaitoisten neuvojien antamien ohjeiden
valitdn toteuttaminen ja heidan alituiset tarkastelunsa tyon oikein
suorittamisesta.
Mutta nama suunnitellut toimenpiteet voimaperaisen maanviljelyksen aikaansaamiseksi vaativat toteutuakseen ja hedelmia tuottaakseen pitkan ajan, jonka vuoksi naiden ohella olisi
toimittava maanviljelyksen sivuelinkeinojen kohottamiseksi. Sopiva
ehnkeino kannaksella olisi puutarhanhoito, koska maapera ja ilmastosuhteet ovat suhen suotuisat; se vaatii verrattain pienta
tyovoimaa, ja sen tuotteilla olisi hyva menekki huvila-asukkaiden
keskuudessa. Kun oHsi hyva, etta jo nuorisossa juurtuisi tieto
taman sivuelinkeinon tarpeellisuudesta, niin ehdottaa komisioni,
etta olisi kansakouluissa ruvettava antamaan opetusta puutarhanhoidossa.
Kotiteollisuudella olisi mydskin Karjalan kannaksella suuret
menestymisen mahdollisuudet, jota todistaa muutamilla seuduilla
sangen korkealle kehittynyt taito talla alalia. Mutta kun kotiteollisuus yleensa on alhaisella kannalla, ehdottaa komisioni, etta kotiteollisuuden kehittamista tarkoittavia toimenpiteita voimakkaasti
valtion puolelta avustettaisiin.
Viime aikoina on eras taloudellinen- itseauttamismuoto,
Martta-yhdistys, jonka tarkoituksena on herattaa naisten keskuudessa harrastusta kasvitarhan-ja kanojen hoitamiseen seka kotitalouteen, saanut kannaksella jonkun verran jalansijaa. - Kun taman yhdistyksen toiminta on muissa paikoissa Viipurin laania
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vaikuttanut erittain hedelmallisella tavalla, ehdottaa komisioni sita
mydskin kannaksella sopivilla keinoilla, esim. apurahoilla avustettavaksi.
Seikka, joka suuressa maarin kaipaa ulkoapain tulevaa
apua, on vesiperaisten maiden kuivaus. Kun yksityiset eivat voi
niin suuriin toimenpiteisiin ryhtya, ehdottaa komisioni, etta valtio
tehokkaasti edistaisi kannaksella loytyvien jokien perkaamista ja
yleensa vesiperaisten maiden kuivauttaraista. •
Tarkastaessa yllamainituita Viipurin laanin maatalouskomisionin tekemia ehdotuksia Karjalan kannaksen taloudellisen elaman kohottamiseksi, on silmiinpistavana seikkana se, etta kaikissa parannusehdotuksissa vedotaan . ulkoapain, valtiolta saatavaan apuun. Mutta mainitessaan esim. osuustoiminnan ja Marttayhdistyksen komisioni nayttaa kuitenkin panneen painoa mydskin
paikkakunnan oman vaeston itsensa kohottamiseen. Missa maarin valtion olisi avustettava kannaksen taloudeUisia parannuksia,
on tarkea ottaa lahemmin tarkastettavaksi.
Niin tarkeaa ja'oikeuden mukaista kuin onkin, etta valtio,
vaikka mydhaankin, on kajonnut entisiin erehdyksiin ja laiminlydmisiin Karjalan kannaksen taloudellisen tilan suhteen, saattaa
kumminkin syntya epailyksia, onko nytkaan liian suuressa maarin turvauduttava valtion suoranaiseen alkuunpanoon.
Ulkomailla onkin tahan talouspolitiikan puoleen kiinnitetty
huomiota. Kun esim. Ranskassa viime vuosisadan keskivaiheilla
alkoi vilkas toiminta maatalouden kohottamiseksi, koetti silloinen
hallitus niin vahan. kuin mahdollista sekaantua taman liikkeen
alkuunpanoon ja kehittamiseen. Vasta kun asianomaiset itse
olivat ^ toimintaan kasiksi ryhtyneet, katsoi hallitus voivansa liiketta auttaa ja tukea.
Samoja nakokohtia voisi ottaa huomioon mydskin Karjalan
kannaksen parannusyrityksissa. . Olisi paahuomio ainakin alussa
kiinnitettava niihin.. keinoihin, joiden avulla seudun vaesto itse
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omasta alotteestaan voisi saada parannuksia aikaan ja vasta tata
omasta harrastuksesta lahtenytta yritteliaisyytta tehokkaasti avustettava.
Osuustoiminta on sellainen ja kenties sopivin keino, jonka
avulla kannaksen vaesto omin neuvoin voi aikaansaada taloudellisessa elamassa parannuksia. Osuustoimintaliikkeen tahanastinen
menestys kaikkialla, eika suinkaan vahimmin meidan maassamrne,
viittaa tahan. Mita erityisesti taman liikkeen menestymiseen
Karjalan kannaksella tulee, on silla siella hyvat menestymisen
mahdolhsuudet. Kaikkialla on osuustoiminta parhaiten menestynyt juuri pienviljelijdiden keskuudessa ja Karjalan kannaksella
jos missaan on pikkutiloja. Tata todistaa m. m. selvasti seuraava
taulu, joka esittaa viljelystilojen suuruutta Karjalan kannaksella
v. 1908'.
Viljelmia, joilla oli
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Kuten ylla olevasta taulusta nakyy, on pikku tilojen (5 heht.
vahemman viljeltya maata) luku kannaksella suurena enemmistona.
Jokaisen maanviljelijan ei yksinaan kannata jo luonnostaan hedelmattdmilla mailla ryhtya suurempiin puuhiin maataloutensa
edistamiseksi. Mutta kun maanviljelija yhteistoiminnan kautta
voi saada parannusvalineet helpommin hankituksi ja tuotteensa
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myydyksi, on osuustoiminta erittain sopiva keino pienviljelyksen
kohottamiseksi. Seikka joka myoskin puhuu yhteistoiminnan
puolesta mita tulee mahdoUisuuteen saada maatuotteet kaupaksi,
on kannaksen erittain eduUinen maantieteellinen asema ja paikkakunnalla asuva huvilavaestd. Kun viela ottaa huomioon osuustoiminnan kasvattavan vaikutuksen siveeUisessa ja yhteiskunnallisessa suhteessa, on osuustoimintaa kaikin puolin suositeltava
kannaksella.
Nousee sitten kysymys, milla tavaUa osuustoiminta olisi
Karjalan kannaksella jarjestettava, olisiko pantava taytantddn
osuustoimintaliike' kokonaisuudessaan mahdollisimman laajalla
alalia kaikkine haaroineen, vaiko vain sen erikoisia, paikkakunnan oloihin ja asemaan soveltuvia muotoja. Vaikka osuustoiminta on osottautunut olevansa edistyksen ja kehityksen synnyttaja,
voisi se heti kokonaisuudessaan toimeenpantuna, jos tama olisi
mahdoUistakaan, saada aikaan alkuperaisissa todellisissa oloissa
kehitykselle vaarallisia hairidita ja synnyttaa vaarinkaytdsta. Siksipa olisi ainakin alussa koetettava jarjestaa osuustoiminta pitamalla erikoisesti silmalla kannaksen olojen ja talouden kehittymattdmyytta ja koetettava edistaa paikkakunnalle mahdollisimman tarkoituksenmukaisia haaroja.
Tahanastinen kokemus on osottanut, etta Karjalan kannaksella ovat parhaiten menestyneet osuuskassat. Tama onkin luonnoUista, silla maanviljelijain luottotarve on suuri ja ilman sita on
vaikea saada tuotannossa parannuksia syntymaan. Mutta ei yksin luoton saanti, jota osuuskassat helpottavat, todista maatalouden edistysta, vaan se, etta lainansaajan osuuskassan saantojen
mukaan tulee kayttaa rahoja ainoastaan maaryttyihin maataloudelle hyddyllisiin tarkoituksiin. Nain ollen on osuuskassa erittain
sopiva keino, jonka avulla maanviljelystuotantoa voidaan kannaksella kohottaa.
Mutta yhta tarkea kuin tuotannon lisaaminen, on mydskin
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tuotteiden myynnin jarjestaminen. ,Tamakin on kaikkialla nayttahyt parhaiten menestyvan yhteistoiminnan avulla.

— Karjalan

kannaksella nayttaa esim. maidon yhteismyynnilla olevan hyvat
edellytykset, kunhan karjanhoito paasee kohoamaan.

Meijerien

ja muiden suuTten^laitosten^ rakennuttaminen ei olisi niin tarpeellista, kun maidon - myynti suoranaisesti voi helposti kayda painsa.
Tama sama koskee yleensa kaikkien tuotteiden myyntia, mutta
siita on liian aikaista puhua tuotannon ollessa viela niin vahaisen.
Tuotannon lisaaminen j a maanviljelystuotteiden myynnin
jarjestaminen sopivalla tavalla nayttavat siis olevan tarkeimmat
toimenpiteet, joihin olisi ryhdyttava taloudellisen tilan parantamiseksi Karjalan kannaksella. Jos tama parhaiten on toteutettavissa osuustoiminnan avulla, on sita siis ennen kaikkea suositeltava.

Tata vaeston omassa keskuudessa syntyvaa liiketta olisi

valtion puolestaan

tuettava ja ka,nnatettava.

Nain ollen voisi

paikkakunnalla oleva huvila-asutusj muodostua- vaestdlle tuottavaksi tulolahteeksi ja olla apuna sen taloudellisessa kehityksessa.
I

PIIRTEITA S A K S A N P O R S S I L A I N S A A D A N N O N
KEHITYKSESTA.
Pdrssilaitos Saksassa on alkujaan muodostunut rihkama- ja
raaka-ainekauppiaiden ammattikunnista seitsemannentoista vuosisadan alussa. Naihin keskenaan alati kiisteleviin aineksiin liittyi
I7:lla sataluvulla . pankkiireja ja muita kauppamiehia. V . 1716
liittyi rihkamakauppiaiden- ammattikunta saksalaisten ja ranskalaisten kauppiaiden- ammattikuntaan. Asiakirjoissa, joissa puhutaan liiton etuoikeuksista, mainitaan ensi kerran Berlinin »porssin»
nimi. Jo v, 1738 ilmestyi ensimainen pdrssijarjestys, jonka mukaan silloinen kuningas Fredrik Wilhelm antoi »porssin» jarjestamisoikeudet kokonaan liitolle itselleen. Kaksi pdrssivanhinta sai
ylijohdon j a tuli heidan mydskin 1 ratkaista kaikki riitaisuudet.
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Muuten oli koko porssilaitos rakennettu yksityisoikeuden perustukselle. Kaikki saannokset ja maaraykset olivat hyvin mitattomia, jos niista ensinkaan voi olla puhettakaan. Mutta igdla vuosisadalla alkoi liike jo huomattavasti kasvaa j a voidakseen pysya
pystyssa taytyi porssin lujentaa jarjestdaan. V . 1805 ilmestynyt
pdrssijarjestys olikin entista taydellisempi ja sisalsi mydhemman
preussilaisen pdrssijarjestelyn paapiirteet. Pdrssivanhimpien luku
lisattiin nyt neljaksi. Valittajien ilmoitusten mukaan olivat kurssit
maarattavat. Kaikki paatetyt asiat tuli merkita luetteloihin. Vasta
juuri alkaneen vuosisadan ensimaisina vuosina ja etenkin vuotta
1805 seuranneiden sotien aikana kehittyi arvopaperien kauppa
Berlinin pdrssissa, joten nopea jarjestaytyminen oli tatakin kohtaa silmalla pitaen- aivan valttamaton.
Aivan uusia uria alkoi kehitys kulkea v. 1820 perustetun
»Dte Korporation der Kaufleute von Berlin* nimisen jarjestdn
johdolla. Samoihin aikoihin ilmestyneet saannokset jarjestivat
Berlinin porssin uudestaan. Ensi kerran esiintyy »pdrssikomisariaatti» niminen jarjestd, johon kuuluu 4 jasenta. Heidan tuh
valvoa jarjestysta ja huolehtia kauppojen oikeudenmukaisesta
suorittamisesta seka muodostaa tuomioistuin kurinpitotoimia varten.
Toukokuun 7 p:v. 1825 ilmestynyt pdrssijarjestys sisalsi
useita tarkeita uudistuksia. Sen mukaan ei Berlinissa saanut olla
kuin. yksi porssi. Ainoastaan jasenilla oli vapaa paasy porssiin;
»ei-jasenia» verotettiin pdrssissa kaymisesta. Naiset eivat paasseet pdrssun eivatka henkilot, jotka eivat kyenneet tayttamaan
sitoumuksiaan tai olivat tehneet vararikon, mutta saatuaan vakavan asemansa takaisin, saivat he mydskin pdrssiinpaasemisen oikeudet. Monet edellisista maarayksista sisaltaa BerUnin nykyinenkin pdrssijarjestys. V . 1825 ilmestyneen porssijarjestyksen mukaan sai »pdrssikomisariaatti» entista paljon suuremman vallan.
Silla oli oikeus valvoa valittajien (Makler) toimintaa, maarata
kurssi ja ehdottaa parannuksia huomaamiinsa epakohtiin.
"Kuten jo7 aikais,emmin olen maininut oli Berlinin samoin kuin
useimmillakin muilla Preussin pdrsseilla yksityisoikeudellinen
luonne. He saivat-aivan itsenaisesti laatia itselleen saanhdt'Ja
taas oman mielensa mukaan muutella niita. Mutta taloudelhsen
kehityksen rajattomasti kasvaessa olot pian muuttuivat toisenlaisiksi.
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• Koko kansan varallisuutta uhkaavan porssikeinottelun tahden, johon vuosien kuluessa yha laajemmat kansankerrokset ottivat osaa, oli valtio pakotettu sekaantumaan asiaan. Toukokuun
24 p:na v. 1844 ilmestyi ensimainen maarays, jolla koetettiin
rajoittaa aarettdmaksi huijaukseksi muodostunutta maara-aikakauppaa (Terminhandel). Mutta naista maarayksista ei ollut sanottavaa hydtya ja v. i860 peruutettiin ne aivan kokonaan.
Monilla eri tavoilla oli kierretty naita maarayksia, jotka olivat
koettaneet estaa ulkolaisten arvopaperien ja kotimaisten rautatieobligatsionien keinottelua.
Vasta vuodesta i86f alkaen on valtion ala,tivahiteUeri lain-"'
saadannollaan saavuttanut jonkinlaisia tuloksia. Mainittuna vuonna
ilmestyi yleinen saksalainen kauppalakikirja (Handelsgesetzbuch),
jonka mukaan useimmat valtakunnan porssit saivat jarjestaa saantdnsa ja toimintansa. Erittainkin seuraavat maaraykset ovat huomattavat:
1. Ainoastaan kauppaministerin luvalla on oikeus perustaa
porssi.
2. Uusien pdrssijarjestyksien tulee olla kauppaministerin
hyvaksymat ^). Sitapaitsi tulee ministerin hyvaksya pdrssijarjestyksiin tehtavat muutokset j a laajennukset, ennenkuin ne saavuttavat yleisen'patevyyden.
Valvontaoikeus siirrettiin kauppiasjarjestdille tai kauppakamareille. Valtion ylivalvonta-oikeus pysyi aivan entisellaan.
Kesakuun 15 p. 1884 ilmestyi aivan uusi pdrssijarjestys,
joka pienia siihen tehtyja muutoksia lukuunottamatta on ollut
voimassa aivan pdrssilain ilmestymisvuoteen saakka. Taman
jarjestyksen mukaan paasivat kaikki henkilot, jotka harjoittivat
kauppias-ammattia seka mydskin osake-yhtidt Berlinissa ja
Charlottehburgissa osallisiksi pdrssiliikkeeseen. Alaikaisilla, naisilla ja kansalaiskunniaa vailla olevilla henkildillii taas ei ollut
oikeutta paasta porssiin. Erityisten saannosten kautta, kun asianhaarat ovat raskauttavia, voidaan kavija sulkea ainiaaksi pois pdrssista. Komisariaatin valtaa laajennetaan yha. Valittajalaitoksen
(M-aklerv/esen) ja arvopaperien vastaanottamisen jarjestely jatetaan
') Kesak. 24 p:v, l 8 6 l ilmestyneen kauppalakikirjan kolmas artikkeli.
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kokonaan heidan kasiinsa, Hintojen ja kurssien maaraamisessa
oh komisariuksella suuri valta. Tallainen oli paapiirteissaan ennen valtakunnan porssilakia voimassa olleen Berliinin pdrssijarjestyksen sisaltd.
Aivan vahitellen juuri kenenkaan huomaamatta alkoi valtio.
sekaantua pdrssien toimintaan ja anastaa itselleen takaisin sen
vallan, jonka se yksityisille oli luovuttanut. Tasta ei sita suinkaan kukaan kykene moittimaan. Ensi aikoina oli yksityisoikeudellinen suunta ollut omiaan kohottamaan ja edistamaan kansantaloudellista kehitysta, mutta kuten aikaisemmin olen maininut,
uhkasivat hurjat spekulatsioonit ja keinottelut turmella suuresti
Saksan kansan taloudellista elamaa. Nain ollen on painvastoin
valtiolle kiitokseksi mainittava, etta se ajoissa puuttui asiaan.
Jattilaisaskeleen otti. valtiovalta v. 1896 saatamalla koko
valtakunnaUe uuden, yhteisen pdrssilain, joka kokonaan jarjesti
olot uudelle kannalle, antaen kaikille valtakunnan pdrsseille yhteisen, lujan perustuksen, jolle niiden tuli rakentaa. Kauan, noin
kymmenen vuotta oh valtio valmistellut suurta tehtavaansa. Monien muutosten ja lisaysten jalkeen oli se viimein tullut hyvaksytyksi. 2 2 paiva kesakuuta 1896 on merkkipaiva koko Saksan kansantalouden historiassa, se naet muutti pdrssilaitoksen
kokonaan valtion valvonnan alaiseksi.
Tarkastakaamme hiukan lahemmin Berlinin porssijarjestysta,
joka on 3i:lta paivalta maahskuuta 1903. Sen sisaltd on luonnoUisesti jo yleisen lainsaadanndn tieta jarjestetty.
Saksan nykyinen porssilaki sisaltaa yksityiskohtaisia maarayksia pdrssijarjestyksista. Lain 5 § kuuluu. Pdrssijarjestyksissa
tulee olla seuraavat maaraykset:"
1.
2.
3.
4.

Pdrssien johdosta ja haUinnosta.
Liikkeenhaaroista, joita varten porssit ovat perustetut.
MiUa ehdoilla myonnetaan paasy porssikokouksiin.?
Miten hinnat ja kurssit ovat maarattavat?
•-

Mitkaan epaamattdman tarkat eivat nama maaraykset kuitenkaan ole. Niinpa esim. porssijarjestyksen mukaan' vpidaan
pdrssUaitoksia kayttaa muitakin liikkeenhaaroja varten, kunhan
ei vaan mitenkaan lain auktoriteettia loukata.
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Seuraavien pykalien mukaan tulee porssijarjestyksen sisaltaa paljon muitakin maarayksia. — 8 pykalan mukaan tulee sen
maarata saannokset jarjestyksen valvomisesta porssikokouksien
aikana. Paaasiallisesti kuitenkin neljan edella mainitun maarayksen perustukselle on pdrssijarjestys rakennettu useimmissa Saksan
porsseissa ja naiden saannosten sovittaminen muodostaa mydskin
nelja Berlinin porssijarjestyksen osaa. Seitsemanosaisen jarjestyksen
muissa osissa telidaan selkoa kunnia-oikeustoista (Ehrengericht),
vastaanottopaikasta (Zulassungstelle) ja yleisista jarjestyssaannoista.
Berlinin porssijarjestyksen mukaan kuuluu porssin ja sen
alaisten laitosten valvonta-oikeus kauppakamarille ja tulee kaikkien pdrssivirastojen maaraysten olla kauppakamarin liyvaksymia.
Entisaikaan kuului tama valvonta-oikeus »kauppiaiden vanhimmille» ja viela meidankin paivinamme taistelevat nama molemmat
jarjestdt keskenaan yliherruudesta, vaikkakin jalkimainen, ollen
enemman yksityisluontoinen, on saanut vahitellen aina yhden oikeuden kerrallaan siirtaa valtion edustajalle, kauppakamarille.
Raharasiain hoidon ja kaikkien kulujen maksamisen on »Die
Altesten der Kaufmanschaft» niminen jarjestd saanut sailyttaa.
Pdrssijohtokunnan jasenlukua maarattaessa menetellaan niin, etta
36 jase'nesta, jotka kuuluvat johtokuntaan, kauppakamari valitsee
g keskuudestaan, jaljella olevat 27 valitsevat pdrssissa kavijat j a
tulee kuuden valitun kuulua »kauppiaiden vanhimpiin». Sitapaitsi
on kauppakamari nykyisen pdrssijarjestyksen mukaan oikeutettu
lahettamaan 5 jasenta vastaanottopaikkaan (Zulassungstelle), johon
kaikkiaan kuuluu noin 22 jasenta. ^ Toinen pdrssijarjestyksen osa kasittelee ammattisuuntia, joita
varten porssi on perustettu. Pdrssiliikkeeseen ovat oikeutetut
^aasemaan:
'
" - .
1. Raha j a jalot metallit, pankkisetelit, paperiraha, valtiontai muut kauppaliikkeeseen aiotut arvopaperit, kupongit ja jakoosapaperit (Dividendescheinen).
2. "Vilja, jauhot, maltaat, tarkki, sokeri, kylvd, turnipsidljy,
petroleumi, vakijuomat, puutavara ja muut tuotteet ja tavarat.
Muista pdrssijarjestyksen osista toivon toiste voivani yksityiskohtaisemmin tehda selkoa. Mainitsen kuitenkin lyhyesti viimeisen osan kasittavista jarjestyssaannoista.
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Keskipaivalla huomaa »Unter den Lindenilla» kuljeskeleva
kellon lahetessa kahtatoista vilkasta" liiketta Burgstrasselle pain.
Vaunuissa ajaen tai kavellen kiiruhtavat »Herren von der Bdrse»
laitokseen, silla kokoukset alkavat tasmalleen kello 12 ja silloin
on jokaisen oltava paikoillaan. Arkipaivisin loppuvat ne kello 3,
paitsi lauantaina k:lo 2. Muina paivina kello kahden jalkeen solmittujen kauppojen ja lauantaina kello V2 2 jalkeen tehtyjen kurssia ei maarata. Pdrssijohtokunta saattaa kaupan hydtya silmalla pitaen maarata kauppakamarin suostumuksella pdrssiajan toiseksikin.
Kaikki maaraykset ja julistukset ripustetaan pdrssisaleihin
yleison nahtaviksi.
Kaikista johtokunnan ja muiden pdrssijarjestdjen istunnoista
on annettava valtiokomisariukselle tieto, niin etta han saattaisi
olla lasna neuvottelevana jasenena. Ainoastaan siten, etta valtiokomisariuksella on oikeus ottaa osaa kaikkien jarjestojen istuntoihin, kykenee han parhaiten tayttamaan tarkean tarkastustehtavansa;
Paljon vastalauseita ja pilapuheita on hanen osalleen kylla. tullut
mahtavien j a vapauttaan rakastavien pdrssimiesten puolelta.
Kuten edelKsesta kay selville, ei valtakunnan yleinen porssilaki ole tahtonut antaa yksityiskohtaisia maarayksia pdrssijarjestyksista, vaan on se vetanyt ainoastaan ne aariviivat, joiden sisapuolelle pdrssijarjestys. on rakennettava. Tarkkojen yksityiskohtaisten saannosten julistaminen olisikin epatarkoituksenmukaista,
silla niin erilainen on kunkin porssin historiallinen kehitys, niin
erilaiset ne seudut ja ymparistdt, joissa ne-toimivat ja niin erilainen niiden liike. Antamalla tayden vapauden maan haUitukselle on laki suuresti hyodyttanyt porssiliikkeen ja Saksan koko
kansantaloudellista kehitysta.
Kalle Ahtola

MITKA MAAT K U L U T T A V A T PUUTAVARAMME?
Vuosi 1861 oli Suomen pnutavarain viennille kaannekohta.
Silloin naet annettiin asetus, joka teki lopun sahateollisuutta rajoittavista saanndksista. Sahanomi.stajain ei enaa tarvinnut, niinkuin aikaisemmin, tyytya sahauttamaan ainoastaan rajoitettua
maaraa, johonka he olivat saaneet asianomaisen luvan, vaan sai-
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vat valmistaa niin paljon kuin itse halusivat j a itse maarata,
kuinka monta raamia tahtoivat pystyttaa sahaansa. Viela lisaksi
vapautettun heidat maksamasta sahausveroa. Huomattava on
mydskin, etta Helsingin-Hameenlinnan rautatie tahan aikaan
juuri valmistui, jonka kautta sisamaan metsat tulivat paremmin
puutavarakaupan yhteyteen j a saivat helpommin tuotteensa ulkomaisille markkinoille. Naista toimenpiteista oli seurauksena, etta
puutavarain vienti ennen aavistamattomassa maarassa elpyi ja
ennen pitkaa kohosi siihen ylen tarkeaan asemaan, jossa se viela
tanakin paivana on.
Enemman kuin ennen monien vuosisatojen kuluessa on
Suomen puutavarain vienti edistynyt viiden viimeksi kuluneen
vuosikymmenen aikana, huolimatta siita, etta silloin talloin on
ollut aikajaksoja, joina se liiallisen keinottelun vaikutuksesta tai
muista syista, ei ainoastaan ole pysahtynyt, vaan Hsaksi viela
vahentynytkin.
Suomen puutavarain viennin yleinen kehitys nakyy seuraaraavista numeroista, joissa vienti on ilmoitettu miljoonissa markoissa vuotta kohden:
vuosi

milj. mk.

vuosi

i860
1861
1862
1863
1864

9-6
11,9

15,2 .

1877
1878
1879
1880

37.134,*

13.7

188I

47,3

186s

18,7

1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

54,1

11,8

1866 - 15,9
1867
12,0
1868
15,2
1869 • 15,0
1870- 13.2
1871
16,6
1.872
25,3
34.6
1-873
43.6
1874
.1875
35,7
1876
50,5

milj. mk.

1892
1893

56,6

1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

54,2

I9OI

59.6

55,7

63,3

63,0
71,6

82,2
94,1

100,9
103,9
101,5
116,5

30,8

131,0
120,2

37,3

I9OS

124,3

46,8

1906
1907
1908
1909

143,8

33,4

36,4
44,8

-

milj. mk.

1902
1903
1904

39,5

189I

vuosi

41,4
50,5

143,0
130,0
138,2
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Mitka maat kuluttavat Suomen puutavaroita ja missa maarin? Tama kysymys on varsin mieltakiinnittava, koska eri maiden puunkysynta on osottautunut muuttuvaksi. Ne vaikuttimet
ja suhteet, jotka vaikuttavat puutavarain menekkialueisiin ovat
mita erilaisimpia, niinkuin vaihtelevat hintasuhteet, tavaramerkit,
asioimistot, kuljetustilaisuudet, tulliseikat, satamaolot y. m.
Suurin osa Suomen puutavaroista Idytaa menekkialueensa
Europan rajojen sisapuolella. Se jarjestys, johonka Europan
maat, puutavarain vientiarvon mukaan voidaan asettaa, on seuraava: Englanti, Ranska, Saksa, Belgia, Venaja, Hollanti, Tanska,
Ruotsi, Norja ja muut europpalaiset maat. Tama jarjestys, joka
on maaratty vuoden 1907 vientiarvon mukaan, ei suinkaan ole
muuttumaton, silla monet maat ja varsinkin Belgia, Hollanti ja
Venaja ovat usein vaihtaneet paikkoja keskenaan. Kuinka suuri
osa vuotuisesta vientiarvosta on eri vuosina langennut eri maitten
osalle, nakyy seuraavasta taulusta:
1890.

1895-

1900.

Englanti 13,2 21,0
Ranska
4.7 10,7
Saksa•
3,6
7,1
Belgia
1,2 •3,3
JVenaja
2,3
4,6
Hollanti
2,5
5,0
Tanska
2,6
4,3
Ruotsil
1,5
1,1
Norja j
Muut Europan maat. 5,0 5,7

1901.

1902.

j 0 0 u a a

1
41,1 33,9
17,* 15,9
12,1 10,1
7,2 6,9
m i

38,9 48,9 46,2

18,2 21,3

24,4

16,6

19,8

20,6

10,5

11,7

13.8

15,1

19,3
13,6

10,4

9,4
11,3

12,9

11,2

10,2

8,5

9,4

10,8

11,1

12,4

15,4

15.2

10,3

3,7

4,5

5,7
2,5

5,2
36,0
0,03

15,8

8,5

8,1

8,0 10,8
5.1
5,1

3,0

1904. 1905. 1906. 1907.
m a r k k a a.

41,2 42,8 37,3

9,9
4,5

1903,

8,8

19,7

4,9

1

2,3

2,2

3,5

2,6

3,.

0,3

10,2 10,1

6,7

9,9

8,9

5,2

5,9

7,1

Tasta taulusta naemme, etta Enlanti on Suomen puutavarain paras kauppapaikka, vaikka vienti sinne ei suhteellisesti
osotakkaan niin suurta kasvua, kuin se osottaa monelle muulle
markkina-alueelle. Ranskaan on vienti lisaantynyt, huolimatta
siita, etta tama maa on asettanut monia epaedullisia tullimaarayksia, jotka suuresti haittaavat maahan tuontia. Samoin on
vienti Saksaan varsinkin viime aikoina lisaantynyt. Vienti Bel-
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giaan, Venajalle ja Hollantiin on myoskin jonkun verran lisaantynyt, paitsi etta vienti Hollantiin laski v. 1907 noin kolmannella osalla arvostaan. Pienempia lisayksia voidaan niinikaan
huomata viennissa Tanskaan, Ruotsiin ja Norjaankin, vaikka se
viimeksi mainittuun maahan nahden onkin niin pieniarvoinen kuin
hiukan yU 30 tuh. markkaa vuosina igo6 ja 1907. Puutavarain
vientiarvo muihin Euroopan maihin, joilla etupaassa tarkoitetaan
Espanjaa, Italiaa ja Porttukalia, nayttaa pikemmin vahentyneen
kuin lisaantyneen, ollen sitapaitsi hyvin vaihteleva.
Eino R. Engstrom.

IRJALLISUUTTA.

Gustaf F . Steffen,

Sociologi, en alhnan samhallsldra. 1, 2 J a 3
Tukholmassa 1910—11.
H a r v i n a i s e l l a m i e l e n k i i n n o l l a k a y professori Steffenin a i k a i - '
sempaan tuotantoon t u t u s t u n u t a i n a k a s i k s i h a n e n u u s i i n t e o k siinsa. S i t a s u u r e m p i on t a m a m i e l e n k i i n t o , k u n on k y s y m y k sessa yleensa n i i n v a h a n t u n n e t t u , n i i n n u o r i j a .—• n i i n r i i d a n a l a i n e n tieteenhaara k u i n sosiologia.
J a tietaessamme, etta prof."
Steffenin uutterat t u t k i m u k s e t ovat n o i n 15 vuoden ajan y h a
e n e m m a n keskittyneet sosiologiaan, v o i m m e j o ennakolta odottaa
s a a v a m m e s i i t a tieteellisesti tayspainoisen, i t s e n a i s i i i i h u o m i o i h i n
perustuvan esityksen.
E i ole t a r k o i t u k s e n i k a y d a referoimaan i l m o i t e t t a v a n a n i olev a a teosta. S i t a ei v o i d a k a a n referoida, se on luettava.
Mutta
eraat l y h y e t v i i t t a u k s e t sen sisaltoon voinevat s i l t i o l l a p a i k a l l a a n . "
Sosiologian ensimainen t e h t a v a on luonnoUisesti erottaa sosiaaliset i l m i o t k a i k i s t a m u i s t a . M i t a on sosiaalinen i l m i o ? on k y s y m y s , j o t a e i m i k a a n tieteenhaara ennen sosiologiaa ole r a t k a i s s u t j a j o h o n sen siis on e n s i k s i vastattava.
A n t a m a l l a tyydjrttav a n vastauksen s i i h e n , ratkaisee se s a m a l l a eraan y h t e i s k u n t a t u t k i m u k s e n p e r u s k y s y m y k s i a j a saattaa n i i n ollen k a i k k i erikoisyhteiskuntatieteet — valtiotieteen, poliittisen, h i s t o r i a n , k a n s a n taloustieteen, k r i m i n o l o g i a n j . n . e. — v a n k a l l e pohjalla.
Steffenin vastaus k y s y m y k s e e n : m i t a on sosialinen i l m i o ?
osa.
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k u u l u u : » s o s i a l i n e n i l m i o on y k s i l o j e n k e s k e n v a l l i t s e v a sieluUinen v a i k u t u s t a M v u o r o v a i k u t u s * . O l e n - m a i n i n u t t a m a n Steffenin
definitsioonin sentahden, etta se p o i k k e a a a i k a i s e m m i s t a m a a r i t e l mista.
Silla m i k a l i ainakin allekirjoittanut midstaa, ei yleensa
ole sosiaalisiin i l m i o i h i n l u e t t u y k s i p u o l i s t a s i e l u l l i s t a v a i k u t u s t a
(pavarkan), v a a n ainoastaan v u o r o v a i k u t u s ( v a x e l v a r k a n ) . T a m a n
» s o s i a l i s e n i l m i o n » kasitteen l a a j e n t a m i s t a perustelee Steffen s i k s i
h y v i n , etta l u k i j a tulee v a k u u t e t u k s i siita, etta tiede sen k a u t t a
on saavuttanut voiton.
Sitten r y h t y y t e k i j a selvittelemaan, onko sosiologia tieteena
y l e e n s a m a h d o l l i n e n — n i i n , oikeastaan k a i k k i k o l m e t a h a n asti
i l m e s t y n y t t a osaa k a s i t t e l e v a t t a t a k y s y m y s t a . T e k i j a on t a y s i n
tietoinen n i i s t a s u u r i s t a v a i k e u k s i s t a , j o t k a sosiologin on voitettava,
j a h a n antaa n i i s t a erinomaisen selvan j a perinpohjaisen k u v a u k sen 2:ssa osassa, j o k a kasittelee y k s i n o m a a n sosiaalista t a i k a u s k o a .
Sum-in v a i k e u s on s i i n a , etta m e i d a n t i e t o k y k y m m e on k e h i t t y n y t
m i l t e i y k s i n o m a a n » m a t e r i a a l i s e n » e l a m a n tutkistelusta, siis a i v a n
toisellaista t a r k o i t u s t a varten, k u i n sosiaalisessa elamassa t a r v i t a a n .
Sentahden on t a m a t i e t o k y k y m m e , infellekti, puutteellinen j a riitt a m a t o n s e l v i t t a m a a n sosiaalisia ilmioita.- N i i d e n t a y d e l l i n e n k a s i t t a m i n e n on m a h d o l l i n e n ainoastaan intuitionm a v u l l a , j o n k a
Steffen, s i k a l i k u i n olen y m m a r t a n y t , p i t a a erikoisena, itsenaisena
t i e t o k y k y n a . I n t u i t i o n i n perustava " m e r k i t y s sosiologille esitetaan
kauuopuheisesti j a v a k u u t t a v a s t i .
3 osa kasittelle sosiaalisten e n n a k k o l u u l o j e n , s a l a i s u u k s i e n
j a -valheitten olemusta.
Sattuvilla,, r u n s a i l l a e s i m e r k e i l l a osottaa
t e k i j a , k u i n k a l u o n n o U i s e l l a t a v a l l a , a i v a n k u i n itsestaan s y n t y v a t
erilaiset sosiaaliset ennakkoluulot, k u t e n uskonnolliset j a eetilliset
e n n a k k o l u u l o t , l u o k k a e n n a k k o l u u l o t , poliitillis-oikeudelliset j a y h teiskuntataloudelliset, seksualiset j a pedagogiset e n n a k k o l u u l o t s e k a
k a n s a l l i s u u s - ennakkoluulot, j a m i t e n k a ne saattavat m e i d a n k a s i t y k s e m m e todellisuudesta p o i k k e a v i k s i , n u r i n k u r i s i k s i . K o l m a n nessa osassa on l u k u » s o s i a a l i s e s t a t i e t a m a t t o m y y d e s t a » , •—-tahan
asti i l m e s t y n e i t t e n osien kenties m e s t a r i l l i s i n l u k u — , j o t a erityi. s e s t i tahtoisin suositella k a i k k i e n l u e t t a v a k s i . V a s t a sen luett u a m m e k a s i t a m m e , k u i n k a v a h a n m e oikeastaan t u n n e m m e sos i a a l i s i a i l m i o i t a , h u o l i m a t t a siita, etta m e j o k a tilaisuudessa esiinn y m m e »hirmuisen» viisaina asiantuntijoina!
V a i k k a teoksesta j o on i l m e s t y n y t 3 osaa, yhteensa k u u dettasataa s i v u a , ei se v i e l a , n i i n k u i n olemme nahneet, ole t u l l u t
sosiologian
paakysymyksiin, metodiikkaan j a systematiikkaan.
V a s t a seuraavissa osissa l u p a a t e k i j a ottaa esille n a m a k y s y m y k s e t .
H a n e l l a on n a h t a v a s t i teostaan suunnitellessa o l l u t ohjeena K a n t i n » K r i t i i k k i n s a » alkulauseeseen p a n e m a h u o m a u t u s , etta » m o n i
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k i r j a olisi p a l j o n l y h y e m p i ( l u k e a J a y m m a r t a a ) , Jos s e ' e i olisi
n i i n l y h y t * ( s i v u m a a r a l t a a n ) , J a sen m u k a a n on h a n r y h t y n y t
ainettaan esittamaan.
S i t a o n k i n pidettava etuna, s i l l a sen k a u t t a
on v a i t e t t y tieteellisten teosten t a v a l l i n e n » k u i v u u s » J a v a i k e a t a J u i s u u s J a teoksesta on t u l l u t sangen y l e i s t a j u i n e n esitys — o i k e a
malliteos » k a n s a n t a j u i s e s t a t i e t e e s t a » — , J o k a v o i m a a l l i k o U e k i n
tarjota tieteen v i i m e i s e t saavutukset alaltaan.
J o n a m a t 3 osaa muodostavat k o y h a s s a sosiologisessa k i r Jallisuudessa esityksen, Johon Jokaisen y h t e i s k u n n a l l i s e n e l a m a n
t u n t e m u s t a h a r r a s t a v a n on tutustuttava, — s i t a k i n s u u r e m m a l l a
s y y l l a , k u n t i e d a m m e prof. Steffenin s i i n a l i i k k u v a n v a r s i n a i s e l l a
l e m p i a l a l l a a n , J o l l a t a m a n n e r o k k a a n t u t k i j a n h a r v i n a i n e n omap e r a i s y y s n a y t t a y t y y v i e l a s e l v e m m i n k u i n h a n e n entisissa teoksissaan.

¥.

K—io.

T e k l a Hultin,' Y o t y o n t e k i j a t t a r e t S u o m e n teollisuudessa.
T y o t i l a s t o a X I . H e l s i n g i s s a 1 9 1 1 . ' X - f 85 + 4 9 siv.
T e o l l i s u u s h a l l i t u k s e n J u l k a i s e m a s s a » T y 6 t i l a s t o n » sarjassa on
X l m a numerona askettain ilmestynyt t r i T e k l a H u l t i n i n Keisarillisen • Suomen Senaatin maarayksesta J a Teollisuushallituksen
y l i v a l v o n n a n alaisena t e k e m a y l l a oleva t u t k i m u s . S e n tarkoituksena on s e l v i t t a a naisten y o t y o n n y k y i s t a asemaa J a tyoehtoja s e k a
m i t k a o l i s i v a t seuraukset osittaisesta t a i taydellisesta y o t y d n k i e l losta. T u t k i m u s k a s i t t a a seuraavat teollisuudenhaarat: saha-, paperi-,
kutoma-, t i i l i - , lasi-, sokeri- J a paitateollisuuden s e k a vaatteiden,
hattujen J a l a k k i e n v a l m i s t u k s e n y . m . pukuteollisuuden y n n a
pesu-, silitys- J a kirjapainoteoUisuuden, J a k o h d i s t u u vuoteen 1 9 0 9 .
T u t k i m u k s e n esineena on oUut 142 t y o p a i k k a a , Joissa n a i s p u o l i s i a
y o t y o n t e k i j o i t a on t a v a t t n yhteensa 3 , 2 5 8 .
T e k s t i o s a J a k a a n t u u seitsemaan l u k u u n , Joista e n s i m a i n e n
muodostaa .Johdannon, Jossa tehdaan sekoa t u t k i m u k s e n s y n n y s t a
y . m . t a m a n k a l t a i s e s s a t u t k i m u k s e s s a tarpeellisista seikoista. T o i sessa l u v u s s a a n n e t a a n tietoja yotyontekijattarien l u v u s t a e r i teoll i s u u d e n h a a r o i s s a tiedustelunalaisissa tyopaikoissa. Mieltakiinnit-<
t a v a on l u k u I I I , Jossa selostetaan t y o a i k o j a J a t y o a j a n p i t n u t t a
vuorokaudessa. Neljannessa l u v u s s a k a s i t e l l a a n y o t y o n t e k i j a t t a r i e n
sivilisaatyaa, ikaa, sivistyskantaa, isan ammattia, aviomiehen ammattia seka heidan omaa aikaisempaa ammattiaan.
Viidennessa
l u v u s s a otetaan t a r k a s t e l t a v a k s i y o t y o n t e k i j a t t a r i e n terveydentila,
tontit, asumusolot J a paivalepo. K u u d e n n e s s a s e l v i t e l l a a n y o t y o n t e k i j a t t a r i e n t a l o u d e l l i s i a oloja, tehdaan selkoa heidan elatusvelvoUisuudestaan, l a s t e n s y n n y t y k s i s t a J a lastenhoidosta.
Erityisen
m i e l t a k i i n n i t t a v a on seitsemas l u k u , J o k a antaa s e l v i t y k s e n tyon-
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tekijattarten omasta k a n n a s t a yotyonkieltoon, j o h o n nahden enemmisto t y d n t e k i j a t t a r i s t a on v a s t u s t a v a l l a k a n n a l l a . S a m a s s a l u v u s s a
tehdaan selkoa m y o s k i n t y o n a n t a j a i n mielipiteesta y o t y o n l a k k a u t t a m i s e n mahdollisuudesta j . n . e.
R y h t y m a t t a sen e n e m p a a arvostelemaan i l m o i t e t t a v a n a olev a a tilastoUista t u t k i m u s t a , olemme ainoastaan tahtoneet k i i n n i t t a a
s i i h e n l u k i j a i n h u o m i o t a , j o t a se y k s i n Jo aineensa y h t e i s k u n t a poliittisen t a r k e y d e n v u o k s i k i e l t a m a t t a ansaitsee.

K. P.

H T E I S K U N N A L L I S T A LAINSAADANTOA.

Valtion tulo- j a menoarvio v. 1910. A s e t u s k o k o e l m a s s a
(N:o 86, 1 9 1 0 ) on J u l a i s t u » L i s a y k s e t » v a l t i o n v a k i n a i s e e n J a y l i maaraiseen tulo- J a meno-arvioon v . 1 9 1 0 . V a k i n a i s e n tulo- J a
menoarvion menot ovat lisaantyneet 1 2 4 , 7 7 8 m k : l l a 9 9 p : l l a J a
y l i m a a r a i s e t menot 2 8 5 , 0 0 0 m k : l l a .
V i i m e k s i m a i n i t u i s t a on
2 5 0 , 0 0 0 m k . k a y t e t t y eraitten H e l s i n g i s s a olevien tonttien ostam i s e e n valtiolaitokselle.
Valtion tulo- j a menoarvio v. 1911.
A.setuskokoelm a s s a (N:o 2 1 , 1 9 1 1 ) on J u l a i s t u v a l t i o n tulo- J a menoarvio
vuodelle 1 9 1 1 .
Tulopuolella huomataan: s u m m a valtiotuloa
1 5 1 , 3 6 1 , 0 0 0 : — , l i s a y k s i a e r i rahastoista J a s i i r t o j a 2 4 , 9 8 0 , 0 0 0 : — j
yhteensa
176,331,000: — .
Menopuolella: s u m m a valtiomenoa,
1 4 0 , 9 5 6 , 5 9 6 : 7 6 , siirtoja 2 2 , 4 9 4 , 1 6 0 : — , laskettu ylijaamii valtiorahastossa 2 , 5 7 3 , 4 0 3 : 2 4 j a k u l k u l a i t o s r a h a s t o s s a 1 0 , 3 0 6 , 8 4 0 : — ,
yhteensa' 1 7 6 , 3 3 1 , 0 0 0 : —
Y l i m a a r a i s e s s a tulo- j a menoarviossa
V. 1 9 1 1 ovat tulot 1 0 0 , 0 0 0 : — , menot 1 6 , 0 9 0 , 3 2 6 : 6 5 . N a i s t a
kaytetaan kulkulaitoksia varten 14,242,064: — .

lETOJA E R I ALOILTA.

• Koskiemme vesivoima. T i e - J a vesirakennusten.' y l i h a l l i t u k s e n H y d r o g r a f i n e n toimisto on h i l j a k k o i n v a l m i s t a n u t tutk i m u k s e n k o s k i e m m e pituudesta, putousten korkeudesta, v e d e n
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paljoudesta j a v e s i v o i m a s t a . K u i n k a s u u r i k a n s a n t a l o u d e l l i n e n
arvo m e i l l a k o s k i s s a m m e piilee, osottavat seuraavat tiedot m u u tamien suurempien koskiemme vesivoimasta. K y m i j o e n vesivoima
on l a s k e t t u k e s k i m a a r a i s e l l a v e d e n k o r k e u d e l l a olevan 5 3 7 , 2 0 0
hevosv., m u t t a v o i k e s k i m a a r a i s e l l a k o r k e a l l a v e d e l l a nousta a i n a
2 , 3 1 3 , 2 0 0 hevosv.
Oulunjoesta ovat vastaavat n u m e r o t 5 4 2 , 3 0 0
j a 2 , 0 8 9 , 4 0 0 . K o k e m a e n j o e n v e s i j a k s o n on l a s k e t t u s i s a l t a v a n
k e s k i m a a r a i s e l l a v e d e n k o r k e u d e l l a 2 3 7 , 7 0 0 h v . j a k o r k e a l l a ved e l l a 5 7 0 , 9 0 0 h v . S i i t a tulee K o k e m a e n j o e n osalle y k s i n a a n
vastaaviksi numeroiksi 273,800 j a 426,800, Tampereen kosken
2 7 , 4 0 0 j a 4 5 , 1 0 0 j a N o k i a n k o s k e n osalle 3 3 , 5 0 0 j a 5 2 , 5 0 0 . K y m i j o e n v e s i j a k s o n v a s t a a v a t vesivoimanumerot ovat 3 6 4 , 3 0 0 j a 7 2 8 , 1 0 0 , .
josta . K y m i j o e n o m a v e s i v o i m a 2 7 3 , 8 0 0 • j a 4 2 6 , 8 0 0 , K u u s a n k o s ken 38,000 j a 58,300 j a A n j a l a n joen 32,400 j a 50,800. Sairaaan
vesijakson vastaavat v e s i v o i m a n u m e r o t ovat 6 9 1 , 0 0 0 j a
9 5 6 , 0 0 0 V u o k s e n v e s i v o i m a k e s k i m i i a r a i s e l l a v e d e n k o r k e u d e l l a on
laskettu 515,600 j a keskimaaraisella korkealla vedella 599,200
j a I m a t r a n 141,300 j a 164,400. K o k o maan koskien vesivoima
on k e s k i m a a r a i s e l l a m a t a l a l l a v e d e l l a l a s k e t t u 1,800,000 h v . , kesk i m a a r a i s e l l a v s d e n k o r k e u d e l l a 2 , 6 0 0 , 0 0 0 j a k e s k i m a a r a i s e l l a korkealla vedella 11,100,000 hv.
.
•

Vaihtorahamme muuttaminen. A s i a a h a r r a s t a v i s s a p i i reissa on usein o l l u t k y s y m y k s e n a l a i s e n a suuret k u p a r i s e t vaihtorahamme.
H i l j a k k o i n on kauppa-asiamiehemme h r a 0 . N y k o p p
t e h n y t ehdotuksen n i i d e n m n u t t a m i s e s t a p i e n e m m i k s i j a v a l m i s t e t t a v i k s i n i k k e l i m e t a l l i s t a . H u o h m a t t a k a i k i s t a vastavaitteista,
j o i t a terveydeUisista s y i s t a j a n i k k e l i n s a m a n n a k d i s y y d e n k a n n a l t a hopean k a n s s a on tehty, ansaitsee k y s y m y s t a y t t a huomiota
j a asiallista harkintaa.
O l e m m e puolestamme s i t a m i e l t a etta
muutokseen on t a y s i s y y . S u u r e t k u p a r i r a h a m m e v a i k e u t t a v a t
pienta r a h a l i i k e t t a j a ovat monessa suhteessa e p a m u k a v a t .
Mika
m e t a l l i t a i metallisekotus on t a r k o i t u k s e n m u k a i s i n , ansaitsee y k s i t y i s k o h t a i s t a a m m a t t i t u t k i m u s t a j a on^ sen n o j a l l a r a t k a i s t a v a .
2-penniii u u d e n r a h a - y k s i k o n l u o m i n e n , josta m y o s on k y s y m y s
ollut, on m i e l e s t a m m e m y o s k i n puolustettavissa.
Sosialismi j a puolueet.. H a n s Miiller, k a n s a i n v a l i s e n osuust o i m i n t a l i i t o n t u n n e t t u sihteeri j a sosialistisen m a a i l m a n k a t s o m u k s e n
harras t u t k i j a , l a u s u u p i t k a a i k a i s e n k o k e m u k s e n s a tuloksena: T o delliset sosialistit e i v a t " saata o l l a m i t a a n p u o l u e m i e h i a .
Heista
muodostaa sosialistinen pnolue, s. 0. v a l t i o U i n e n jarjestd, . j o k a
ajaa v a i n y h d e n k a n s a n l u o k a n etuja, j o itsessaan sisaisen ristir i i t a i s u u d e n , s i l l a s o s i a l i s m i h a n ei ole e i k a v o i k a a n o l l a m i k a a n
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puolueasia tassa mielessa, k o s k a se on i n h i m i l l i s e n h e n k i l o l l i s y y den j a k o k o m a a n vaeston, j o p a k o k o i h m i s k u n n a n k i n asia. T a l l a
h a n tahtoo sanoa, k u t e n h a n selittaa, etta sosialistin h a n e n mielestaan t a y t y y a i n a p i t a a s i l m a m a a r a n a a n yleiset e d u t - j a asettua
puolueen ylapuolelle, e i k a k i e l t a a n i i l t a k a a i i m i e l i p i t e i l t a , j o i t a toiset puolueet edustavat, snhteellista oikeutusta. L y h y e s t i sanoen
o s u u s t o i m i n t a m i e h e n j a sosialistin tulee a i n a k i i n n i t t a a katseensa
v a l t i o e l a m a n j a sen tarpeiden suureen kokonaisuuteen, s. o. ajat e l l a v a l t i o m i e h e n t a v o i n e i k a menetella n i i n k u i n ei h a n e n tarv i t s i s i ottaa oUenkaan h u o m i o o n m u i d e n kansankerrosten toivom u k s i a j a etuja, ei edes s i l l o i n k a a n k m n ne k a y v a t yhteen suunt a a n y l e i s e n k a n s a n t a l o u d e n harrastusten k a n s s a .
Lausunto k u v a a k y l l a k i n selvasti s i t a a j a t u s s u u n n a n muutosta, m i k a laajoissa
p i i r e i s s a on k a y m a s s a m a r x i l a i s t a puolueeseen s u l ^ e u t u m i s t e o r i a a
vastaan.

Etela-Amerikan taloudellinen nousu. A i k a k a u s k i i j a s s a » T e c h n i k u n d W i r t s c h a f t * , k i r j o i t t a a tasta t r i G l i e b eraassa
a r t i k k e l i s s a a n m . m . seuraavaa.
V i i m e i s i n a v u o s i n a on E t e l a - A m e r i k k a a i v a n h a m m a s t y t t a vassa maarassa tuonut lisaa maailmankaupan liikevaihtoon.
Se
on epailematta l u p a a v i n m e r e n t a k a i n e n m e n e k k i p a i k k a teollisuustuotteille.
Argentiinan, Brasilian, Chilen, Perun j a E k v a d o r i n
v i e n t i o l i v u o n n a 1 9 0 1 1,9 m i l j a a r d i a S a k s a n m a r k k a a , m u t t a
v u o n n a 1907 j o 2,9 m i l j a a r d i a .
V i e l a e n e m m a n on E t e l a - A m e r i k a s s a noussut vieraiden tuotteiden -menekld. A r g e n t i i n a n , B r a s i l i a n , C h i l e n , P e r u n j a E k v a d o r i n t u o n t i t e k i v m a 1 9 0 1 1,2 n i i l j a a r d i a , j a v m a 1907 2,8 m i l j a a r d i a S m k .
E t e l a - A m e r i k a n t u o n n i n ovat saattaneet n a i n suuresti lisaant y m a a n e n s i k s i k i n puhtaat k u l u t u s t a v a r a t , k u t e n jauhot, j u o m a t ,
p u u v i l l a - , v i l l a - j a silkkituotteet, sitten lasi-, pqsliini-, paperi- j a
n a h k a t a v a r a t , j a k o l m a n n e s s a sijassa y l e l l i s y y s t a v a r a t , k u t e n k u l t a j a hopeatavarat, kellot j . n e. P o h j o i s - A m e r i k a n Y h d y s v a l l o i s t a ,
Sohweitsista, R a n s k a s t a , S a k s a s t a j a E n g l a n n i s t a v i e t i i n E t e l a A m e r i k k a a n kelloja aikana 1900—1904 noin 4 miljoonan Saks a n m k edesta, a i k a n a 1 9 0 5 — 1 9 0 7 taasen k e s k i m a a r i n vuodessa
m e l k e i n 1 1 m i l j o o n a n S a k s a n m k edesta. T u s k i n on loydettavissa -mitaan m u u t a lukua, j o k a kuvaisi paremmin Etela-Amer i k a n talouden, h y v i n v o i n n i n j a s i v i s t y m i s e n edistjTnista, k u i n
n a m a l u v u t sen lisaantyneesta kellontarpeesta.
K u l u t u s t a v a r a i n r i n n a l l a ovat E t e l a - A m e r i k a n tuonnissa k u i t e n k i n saaneet y h a s r a r e m m a n j a s u u r e m m a n s i j a n m y o s k i n
» h a n k i n t a » luonnetta olevat tavarat, • j o t k a ovat tuotetut tuotantot a r k o i t u k s i i n , k u t e n .sementti, rautatietarpeet, k a i k e n l a i s e t koneet.
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sahkoteollisuuden tuotteet, 3. n . e.
V u o n n a 1 8 9 9 o l i v a t tallaiset
t a v a r a t . 3 3 , 6 % m u t t a 1 9 0 8 5 2 , 6 % A r g e n t i i n a n tuonrdsta.
Tama
hankintaluontoisten t a v a r a i n t u o n n i n nouseminen puoleen t u o n n i n
koko maarasta on epailematta m e r k k i k o h t a Argentiinan kehityksessa. E t e l a - A m e r i k a n m e r k i t y s m y o s k i n suurteollisuudeile lisaant y y n i i n / m u o d o i n sangen nopeasti.

Saksan vakuutettujen tyontekijain palkanparannus.
S a k s a n postilaitos on l a a t i n u t y h d i s t e l m a n , j o k a osottaa m i n k a
verran
e r i p a l k k a l u o k i s s a on m y y t y t y o k y v y t t o m y y s v a k u u t u s merkkeja.
N i i n k u i n tunnettu, jaetaan vakuutetnt palkkatulojensa
m u k a a n viiteen luokkaan.
T a m a jako j a kutakin palkkaluokkaa
v a r t e n tarkoitettujan m e r k k i e n arvo n a k y y seuraavasta:
Luokka
I
II
III
IV
V

Palkka
enint. 3 5 0
3 5 0 — 550
5 5 0 — 850
850—1,150
y l i 1,500

Merkki
M.
»
»
»
»

14
20
24
30
36

, _ .

pfennige
»
»
»
»

Jos k a i k k i i n viiteen palkkaluokkaan kuuluvat, vuosina 1905
j a 1 9 0 8 m y y d y t m e r k i t l a s k e t a a n yhteen, n i i n saadaan seuraava
tulos:
I
II
in
IV
^ V

;
.
.
.
.

72,066,834 13.8 »/o
158,209,185 29.4 >
134,356,923 24.9 »,
97,659,746 I S . i 1.
74,137,886 13.8 »

68,932,651
145,842,942
138,101,723
105,720,751
120,346,953

Yht. 538,430,574 lOO.o Vo 578,945,020

11.9
25.2
23.8
18.3
20.8

°/o
»
»
»
»

- 5,134,183
—12,366,243
- f 3,744,800
- f 8,061,005
+46,209,067

lOO.o % -f40,514,446

-1.9
—4.2
-l-l.i
-|-0.2
4-7 0

%
»
j
»
»

+7.5 %

T a s t a n a k y y etta m y y t y j e n m e r k k i e n l u k u on k a h d e s s a
a l i m m a s s a p a l k k a l u o k a s s a v a h e n t y n y t , j o t a v a s t o i n se on k o l m e s s a
y l e m m a s s a j a e r i t t a i n k i n viidennessa p a l k k a l u o k a s s a l i s a a n t y n y t
k o k o n a i s t a 62.3 % .
T a m a osottaa, etta S a k s a n t y o k y v y t t o m y y s v a k t i u t u k s e e n osallisten t y o n t e k i j a i n p a l k a t ovat v u o s i e n 1 9 0 5 j a
1 9 0 8 v a l i s e n a a i k a n a t u n t u v a s t i kohonneet.
P o s t i n v a l i t y k s e l l a m y y t y j e n m e r k k i e n m a a r a on 130.25
miljoonasta Saksan markasta vuonna 1905 lisaantynyt 147 m i l joonaan. m a r k k a a n vuonna 1908 eli 1 2 , 9 % . .

HAVAINTOJA K A L U S T O P A A O M A S T A MAATALOUDESSA
Kirjoittanut

Vdin'd y. Musikka.
Maatalouskirjailijat jakavat maatalouspaaoman tavallisesti
peruspadomaan ja liikepddomaan. Mutta siita he ovat jo eri
mielta, mita on luettava kuuluvaksi peruspaaomaan ja mita liikepaaomaan. A. Thaer ^) jakoi maatalouspaaoman; i ) peruspaaomaan, 2) pysyvaan paaomaan ja 3) liikkuvaan eli hikepaaomaan.
Peruspaaomaan kuului hanen mukaansa maa ja rakennukset seka
etuoikeudet; pysyvaan paaomaan luki han elavan ja elottoman
kaluston seka kylvdn ja muokkauksen, lukkuvaan paaomaan taas
rahan ja rahanarvoiset varastot. Pabst ^) erottaa maatalouspaaoman: i ) peruspaaomaan, 2) pysyvaan hikepaaomaan eli.kalustopaaomaan j a 3) liikkuvaan Hikepaaomaan. Krafft^) taasen erottaa: i ) peruspaaoman ja 2) liikkuvan paaoman, joista ensinmai
nittu jakaantuu peruspaaomaan (maa ja rakennukset seka meliorationit, oikeudet ja rasitukset) ja kalustopaaomaan. Tavallisin jako,
^) Seuraava tutkielma, samoinkuin aikakauskirjassa v. 1910 siv 277 ja seur.
peruspaaomasta julkaisemamme, perustuu Sammatin kappelista koottuihin. tietoihin
Tiloja on kappelissa kaikkiaan 32, joista olemme tutkineet 24.
^) Alirecht

Thaer, Grundsatze der rationed en Landwirtschaft, Berhn 1880,

siv. 19.
Pabst, Lehrbuch der Landwirtschaft, Bd, II, siv. 437.
Guido Krafft,

Die Betriebslehre, siv. 6.

.
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jota m. m. kaytttavat Goltz, i), Werner ^) ja Kramer \n maatalouspaaoman jakaminen peruspaaomaan (maa j a rakennukset,
meliorationit ja maata seuraavat nautinnot) seka Hikepaaomaan.
Jalkimainen taasen jaetaan seuraavasti:
Liikepaaoma
Kalustopaaoma
Elava kalusto. Eloton kalusto
Vetoelaimet. Hybtykarja.

Liikkuva paaoma
Luonnon tuotteet. Rabat.

Viime kirjoituksessa *) esitimme havaintoja peruspaaomasta
ja sen jakautuniisesta maataloudessa. Seuraavassa tulisi meidan
antaa viela muutamia pienia lisia maatalouspaaoman valaisemiseksi suomalaisilla tiloilla ja esitamme sentakia samaisia tutkimustuloksia kalustopaaoman suuruudesta.
Tutkimus kasittaa
kaikkiaan 24 tilaa, jotka jakaantuvat viljelysmaan laajuuden mukaan seuraavasti:
Tilojen suuruusluokat vilj. maan
laajmtden mukaan

Vilj. maata 10—25 ha .
»
»
»

»
»
»

25—50 » .
50—100 » .
yh 100 ha .

. .
. .
. .
. .

Yhteensa

Luku

8
12
3
I

24

Peltomaiden konfigurat.sionisuhteista mainittakoon tassa etenkin peltopalstojen luku ja peltopalstojen etaisyys tonttipaikasta.
Peltopalstojen luvun mukaan ryhmittyvat maataloudet tutkimusalueella seuraavalla tavalla:
^) Th. von der Goliz, Betriebslehre, siv. 16.
^) H. Werner,, Der laudw. Ertrags-Anschlag, siv. 102,
A. Kramer (Goltz, Handb. der gesamt. Landw.), siv. 132.
Yhteiskuntataloud.Aikakauskirja v. 1910, siv. 276 ss.
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Maatalouksia, joiden
peltomaat ovat

Maatalouksien
luku

i:ssa palstassa

7

2:ssa

»

9

3:ssa

»

5

4:ssa

»

3
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Peltopalstojen etaisyys tonttipaikasta on laskettu siten, etta
on otettu huomioon ainoastaan pisin etaisyys (tontin ja palstan
kauimpana olevan rajan valimatka).
Peltopalstojen pisin etaisyys selviaa allaolevasta taulukosta.
Maatalouksien peltomaiden
pisin etaisyys tonttipaikasta

Maatalouksien
luku

alle 0,25 km.

2

0,25 —

»

0,50

»

0,50—

»

1,00

»

3
6

1,00—

»

2,00

»

7

»

3,00

,»

5

2,00—

3 »

yli

I
Yht.

24

Peltoviljelysjarjestelmista mainittakoon, etta yleisin on 7- j a
8-vuotinen yhdistetty viljan-heinanviljelys. Peltomaan yleinen
kayttd kaikissa tutkimuksen alaisissa talouksissa selviaa seuraavasta :
Kesantona

oli koko vilj. maan alasta

Viljan kasvussa»

•»

»

»

»

11,6%
37,1 »

Juurikasvien '

»

»

»

»

»

3,2 »

Heinan

»

»

»

»

»

• 48,1 »

Suhde rehu- ja markkinakasvien valilla tulee siis i : 0,8.
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Lopuksi mainittakoon viela maanlaatusuhteet. Tutkimuksen
alaisten maatalouksien peltomaan muodostaa
1 maanlaji 4:ssa maataloudessa
2
»
8:ssa
»
3

- »

I2:ssa

»•

• Olemme maininneet useita niista tekijoista, jotka vaikuttavat kalustopaaoman suuruuteen. Viela olisi mainittava maan
fysikaalinen ominaisuus ja kuivausjarjestelma, lannan, rehuaineiden, kuivikkeiden y. m. laji ja laatu y. m., mutta ottaisi niiden
selvittaminen liian paljon tilaa ja toiseksi niista ei allekirjoittaneella olisikaan kaikista kyllin tarkkoja tietoja.
Kalustopaaoma eli, kuten sita myos kutsutaan, pysava liikepaaoma jaetaan kahteen paaosaan: elavaan ja elottomaan kalustoon.
I. E l a v a a n k a l u s t o o n
tykarja j a siipikarja.

kuuluvat: vetoeliiimet, hyd-

Aluksi lienee hupaista tietaa, miten paljon meilla yleensa
pidetaan vetoelaimia ja hydtykarjaa eri kokoisilla tiloilla loo ha
kohti vilj. maata. Seuraava taulukko esittaa hevosten lukumaaraa seka tutkimusalueella (Sammatissa, etta vertailun vuoksi
muualla Suomessa.
Hevosia l O O ha kohti vilj. maata
Tilojen suuruusryhma
vilj. maata

yh l O O ha
50—100 »
25— 50 »
10— 25 »
3— 10 . »
H.

Tutki tuilla
tiloilla

Keskim. koko Keskim. 63;lla Keski-Uudella
maassa

5,0

9,7

14,0

7,0

15,5

17,0
—

11,0
17,0

tilalla 2)

maalla ^1

9,6

9,7

10,1

13,2

9,7

17,7

14,2
22,9

—

Gebliard, Katsaus yhteiskuntataloudellisiin oloihin Suomen maalais-

kunnissa, siv, 21.
^) K. Enckell, Maahenki, I osa, siv.
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^) C. L . Viklund, Landtbruksekonomiska forhallanden i Finland, siv. 108.
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Viela mainittakoon, etta tohtori J. B. Sunilan i) tutkimuksien mukaan oli Hattulassa v. 1905 keskim. 14 hevosta 100 ha
kohti vilj. maata ja maanviljelyskoulutiloilla oli v. 1909 rajaluvuissa-7,2 (Langsjo) ja" 14,5 (Seppala) hevosta 100 ha kohti
vilj. maata 2) Tutkimusalueella Sammatissa tulee keskim. is,5 hevosta 100 ha kohti vilj. maata.
Hevosten suureen lukumaaraan tutkimusalueella vaikuttaa
suuresti se seikka, etta taalla on enimmakseen keskikokoisia tiloja 3), joilla aina on suurempi hevosmaara 100 ha kohti vilj.
maata kuin suurtiloilla.
Nautaeldinten lukumaara erisuuruisilla tiloilla kay selville
seuraavasta taulukosta.
Nautaelaimia l O O ha kohti vilj. maata
Tilojen suuruusryhma
vilj. maata

Tutki tuilla
tiloilla .

Keskim. koko Keskim. 63:11a
maassa
tilalla «)

yU 100 ha

38,6

50 — 100 »

52,0

25— 50 »
10— 25 »
3— 10 »

64,0

37,0

62,0

—

SS.o

100,0

58,3

24.0

1

26,0

50,0
55,0
47,0

Nautaelainten luku maanviljelyskoulutiloilla vaihteli v. 1909
n. 30 (Langsjo) j a 72 (Seppala) valilla 106 ha kohti vilj. maata '').
^) J. E . Stc7iila\t Hattulan kunnassa, siv. 138.
^) Maanviljelyshallituksen kertomus v:lta 1909.
^) Taulukko, joka osottaa vilj. maan pinta-alaa eri tiloiUa, loytyy- allekirjoittaneen joulukuun numerossa oUeessa kiijoituksessa (N:o 6, 1910), siv. 278.
Nautaelainten lukumaaraan sisaltyvat myos sonnit ja hiehot, jalkimaiset
siten, etta 2 hiehoa vastaa I taysikasv. nautaelainta.
5) H. Gebhard, e. m. t., siv. 21. '

') K. Enckell, Maatilan hoito-oppi, siv, 64.
') Maanviljelyshallituksen kertomus v:lta 1909.
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Tutkituilla tiloilla edustaa suuruusryhmaa »yli l O O ha vilj.
maata» ainoastaan yksi tila, joten sita koskevat tiedot eivat voi
olla keskilukuja. Sitavastoin toisia suuruusryhmia koskevat tiedot sattuvat yhteen prof. K . Enckell'in tulosten kanssa; ainoana
poikkeuksena ovat ne tilat, joissa on vilj. maata 25^—50 ha.
Tiedot muuten tutkimusalueeltakin osottavat, etta nautakarjamaara lisaantyy suhteessa tilojen pienuuteen, ja myos hevosten
lukumaara nousee suhteellisesti sen mukaan, kuta pienempi on tila.
V. 1901 oli Suomessa tilattoman vaeston alakomitean kqkooman tilaston mukaan yli vuoden vanhoja lampaita 100 ha
vilj. maata kohti 34. i) Tutkimusalueella oli niita kaikilla tutkituilla tiloilla keskim. 37 100 ha vilj. maata kohti. Mainittakoon myos, etta tohtori J. E. Sunilan mukaan ^) pidettiin Hattulassa V. 1905 keskim. 17,8 lammasta l o o ha:a vilj. maata kohti
ja tohtori C. L . Viklund'in mukaan ^) pidettiin Keski-Uudellamaalla 12,9 lammasta 100 ha:lla vilj. maata. Lampaanhoito nayttaa olevan tutkimusalueella jonkunverran suurempi kuin muualla
Suomessa. Luultavasti siihenkin on syyna se, etta maataloudet
tutkimusalueella ovat enimmakseen keskikokoisia tiloja; silla
yleensa »lammaskarjaston. suuruus vahenee suhteessa tilojen suuruuteen*.*) Suomen maalaiskunnissa oli v. 1901 ^) yli 6 kuukauden vanhoja sikoja 7 100 ha:a vilj. maata kohti. Tutkimusalueella oli 100 harlla vilj. niaata 9,3 sikaa. Keski-Uudenmaan
maatiloilla o\i C. L . Viklund'in^) mukaan ainoastaan 5,9 sikaa
100 ha:a kohti vilj. maata j a J. E. Sunilan'') mukaan oli Hat^) H, Gebhard, Yhteiskuntatilastollinen Kartasto, taulu 40.
^) y. E . Sunila, Peltoviljelysjarjestelmat Hattulan kunnassa, siv. 138.
8) C. L

Viklund, e. m. t., siv. 98.

Karl Enckell, Maatilan hoito-oppi, siv. 75.
^) H. Gebhard, Yhteiskuntatilastollinen Kartasto, taulu. 43. ") C. L . Viklund, e. m. t., siv. 98.
') y.

E. Sunila, e. m. t., siv.
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tulassa 8,1 sikaa samalla maa-alalla. Sianhoito on viime vuosina
tutkimusalueella' hiljalleen edistynyt, joten ei ole ensinkaan ihmeteltavaa, etta se on taalla lOO ha:a vilj. maata kohti hiukan suurempi kuin muualla Suomessa.
Elainten rahallinen arvo, laskettuna keskim aaraisen kayvan
hinnan mukaan, tutkimusalueen

kullakin eri tilalla selviaa alia

olevasta taulukosta.

Elava kalusto
Smk.
I

2
3=

4
5
6
7
8
9
IO
II

12
13
14
IS

i6
17
i8
19
20
21
22
23
24

3875:
3770:
7992:
3320:
3016:
4600:
S72I:
5286:
3665:
5651:
2910:.
3814:
4010:
2720:
4180:
2074:
2530:
3882:
578:
2535:
3185:
4085:
I2II:

2265:
86,775:

Hevosille
Mk.

Elavasta kalustosta lankeaa
NautakarLampaille
Sioille
jalle Mk.
Mk.
Mk.

600: —
2257^
500: 200: 250: 300: 90:
400: 128:
200: 80:
300: 400: 133:
100:
200: 64:
250: no:
200: 20 —
60:
10 —
150:120:
10 —
600: 90:
200: 875:9 —
70:
1050; 200: 10 —
1925:112:
450:20 —
325:100: 3 —
1380:125
100: 30 —
1650: 150:80:
. 5 —
2425: 200:
160
560:6: —
70
7S:1200: - __6o
100: S: —
33,225:- 44,585:- 2,340: — 6,350: — 275 : —

1100: 1500: 2700: 1500: 950: 1800: 1800: 2750:1250: 2250:1000: 1600: 2000:1000: 1500: 900: 1200:1375:150:900: 1300: 1300: 500: 900: -

2000: 1810:4S45:1500: 1705:2500: 3420: 2200: 2025:2860: 1600: 1900: 1680: 1500: 1950: -

150:120: •
217:
no:
91:
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Prosenteissa lasiiettuna tulee elavasta kalustosta
38,3 %
51,3 »

hevosille
nautakarjalle . . . .

2,7 »
7,4 » ja

lampaille
sioille . . . . . .
supikarjalle

.

...

.

0,3 » .

Elava kalusto nousee tutkituilla tiloilla i ha viljelysmaata
kohti Smk. 96: 13 ja i ha peltomaata kohti Smk.. 100: 38.
Saksalainen tutkija Krafft ^) pitaa elainpaaomaa

-

korkeana, jos se nousee 246 Smk.
keskinkert., » »

»

160

»

alhaisena,

»

74

»

» »

I ha peltomaata kohti.
Sen mukaan olisi tutkimusalueella elainpaaoma »alhainen».
Yhtena syyna tahan on ainakin se, etta tutkimusalueella pidetaan yleensa halpoja elaimia (m. m. lehmien keski-hinta harvoin
nousee yli 125 mkm). Tohtori C. L . Viklund'in ^) tutkimuksien
mukaan nousee elavan kaluston arvo I ha vilj. maata kohti
Smk. 125:69.
Professori K. Enckell ^) on tullut siihen tulokseen, etta suomalaisessa inaataloudessa vaihtelee elavan kaluston arvo i ha
viljelysmaata kohti Smk. 120:22 — 162:61.
•A. Burg 4) on tutkimuksissaan saanut Saksan muutamissa
piirikunnissa elainpaaoman arvon i ha vilj. maata kohti keskim.
342 Smk.
P. Ehlert '°) sanoo elainpaaoman nousevan Ita-Preussissa i
^) Krafft,

Die Betriebslelire siv. 53.

C. L.Viklund,

e. m. t. siv. l o i .

*
.

8) Karl Enckell, Maahenki, edellinen osa, siv. 159.
A. Burg,

Betriebsverhaltnisse der deutschen Landw., siv. 145.

^) P. Ehlert, Die Kapitalverhaltnisse der litauischen Landwirtschaft, siv. 31"5.
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ha peltoa kohti noin 200 Smk. ja i ha viljelysmaata kohti n.
170 Smk.
Kaikesta paattaen nayttaa siita, etta elainpaaoma on tutkimusalueella verrattain alhainen.
Elavan kaluston arvo i ha:a vilj. maata kohti tulee tutkimusalueella eri ryhmissa olemaan:

•

Tilojen suuruus-

Elavan kaluston

ryhma

arvo l ha:a vilj. maata kohti

yli 100 ha
50—100 »
25— SO »
10— 2S »

49=.57
84: 55
104: 75
123:48

2. E l o t t o m a a n k a l u s t o o n kuuluvat ne esineet, joita
kaytetaan kaikkia maataloudessa esiintavia telitavia suoritettaessa.
Etupaassa kuuluvat elottomaan kalustoon tyoaseet ja koneet. Ne
ovat ryhmitetyt tassa tutkimuksessa seuraavasti:
1. Huone- J0 talouskalusto: kalusto tyovaen asunnoissa
(kaapit, pdydat, tuolit, keittoastiat, palkollisten sangyt, makuuvaatteet y. m.)
2. Maanviljelyskalusto: puima-, viskuu-, silppukoneet, niittokoneet, kylvdkoneet, hevosharavat, aurat, akeet y. m.
3. Ty'dkalusto: talikot, lapiot, rautakihvelit, kuokat, viikatteet, sirpit y. m.
^. Kuljetusneuvot: ajo- ja tydkarryt, reet, kelkat, maitovaunut y. ni.
5. Tallikalusto: kesa- ja talvivaljaat, silppu- j a vesitiinut, hevosharjat, hevosloimet y. m.
6. Navettakalusto: kytkyeet. liekariimut, harjat, juottoamparit y. m.
7. Maitotalouskalusto: separaattori, kirnu, lypsyamparit, lypsysaavit, siivilat, kuljetusastiat y. m.
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8. Muu kalusto: puutarha-, kasityo , paja- j a kivityokalusto,
puutyokalut, jauholaarit, viljamitat, jyvasakit, veneet y. m.
Seuraava taulukko osottaa elottoman kaluston arvon laskettuna kayvan hinnan mukaan tutkimusalueella, jaettuna kullekin
eri ryhmalle:
EloUomasta kalustosta tulee

a.. ~ Eloton

Huone-ja MaanviljeTyoka- Kuljetustalouska- lyskalus
lustoUe neuvoille
tolle
lustolle
Mk.
Mk!
Mk. .
Mk.

C

c

kalusto

S

Mk.

I

2
3
4
5
6
7
8
9
IO

11
12
13
14
IS
i6
17
i8
19
20
21
22
23
24

2533: 2884: 50
7268: —
3987: 5 °
2429': —
1829:' —
3007: —
4211: —
1943: —
5633: —
2266; —
3612: 50
2573: 5 °
2051: —
2230: —
1529: —
1301: —
2185; —
498: —
1825: —
2004: —
1991: —
679: —
1143: —

I7S: —
453:17s: —
200: —

1283: —
1053: —
4585:
1830: —

Tallikalustolle
Mk.

Navetta- MaitotalouskakaluslustoUe
toUe
Mk.
Mk.

72: —

620: —

198: —

26: —

49: —

67: 50
90: —
152: —

478:1496: —

357:-

59;106: —
71: 42: —

55: —
361:142: 50
27: —
95: —
370: —
70:-

234: —
150: —
210: —
160: —
140: —
200: —

1255: —
821: 1060: —

91: —

877:430: —

54: —
94: -

367:730: —

275: —
185: 180: —
121: —
220: —

3435: —
628: —
3800: —

43: —
62: —

260: —
824: —

150:iio: —

35:88: 21: —
27:49: —

25: —
So: —

1250: —

130: —
175: —
120: —
no:—
90: —
124: —
180: —
40: —

1135: —
1050; —

959: —
393: —
I47S-- 812: -

178:-

150: -

115: —
69:66: —

135: —
323: —
169: —
102: —
118: —
120: —

34: —
113: —

34: —
184: 50

44: 50
27: —
29: —
27i24: —

44: —
l8: —

125:
90:
140:
60:

—
—
—
-

75: —

1135: —
1090: —
S65:621: —
710: —
108: —
775:950: —
930: —
81: —
461: —

79: —
62: —
90:.—
43: —
37: —
45: —
17: —
46:32: —
51: —
55:39: —

555: —
575:515:260: —
910: —
260: —
535:493: —
490: —
220: 385:-

105:150: —

125: —
109: —

42: —

25:40: —

36:
84:-

7:28: —

5: 20: —

151: —
115:-

36:-

37:47: —
141: —

73:6i: —

51: —
24: —
16: —

31: —

MuuUe
kalustoUe
Mk.
no: —
362: —
180: —
530:170: —
186; —
235: —
72:127: —
252: —
201: —
186: —
200: —
52:93: —
60: —
105: —
108: —
25: 212: —
215: —
167:25:75: —

61,613: — 3,706: - 30,611: — 1,571: 5o|i4,909: — |3,7i6: — 11,026: 50 2 , 1 3 5 : - 3 , 9 3 8 : -

Elottamasta kalustosta tulee siis:
huone- j a talouskalustolle
maanviljelyskalustolle

5,970
49,''*'/o

1^
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2,5 »
24,2 »
6,1
i,7 »

tyokalustolle
kuljetusneuvoille
tallikalustolle
navettakalustolle
maitotalouskalustoUe
muulle kalustolle

15 7

3,5 »
6,4 »
Yhteensa ioo,o7o

Eloton kalusto nousee tutkimusalueella / ha viljeltya maata
kohti seuraaviin arvoihin:
Tilojen suuruusryhma

Elottoman kaluston
aryo l ha:a vilj. maata
kohti mk.-

ha

49: 41

50—100 »
25— 50 »
10— 25 »

56:70
75: So
79:05

yli

lOO

•'

Luvut nayttivat, etta kuta pienempi on tila, sitii suurempaa
pdaomaa se kayttaa elottoman kalustoon. Elottoman kaluston keskim.
arvo tutkituilla tiloilla on 68:26 i ha vilj'. maata kohti. Tohtori
C. L . Viklund i) on laskenut 78—84 :11a keskiuusmaalaisella tilalla elottoman kaluston arvon 67:89 i ha vilj. maata kohti.
Professori K. Enckell ^) on saanut 63 :11a suomalaisella maatilalla
elottoman kaluston arvoksi:

I

^) C, L .

Tilojen suuruus-

Elottoman kaluston

ryhma

arvo 1 ha:a vilj. maata
kohti mk.

yli 500 ha

56:92

200—500 »
Vikhmd,100—200
e. m. t,, siv.»

. 44:31
92: 30

124.

K. Enckell, Maahenki, I osa, siv. 159.
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50—100 »

Keskikok. j

92: 02

I 25—50 »
I ' 10— 25 »
\
^
j
I — 10 »

tilat
^.
Pientilat

72:88
80:03
63:27

^

V. d. Goltz 1) laskee elottaman kaluston uutisarvon Waldau'ssa 110: 63 Smk. i ha:a peltomaata kohti. A. Burg 2) laskee
Hessenissa elottoman kaluston' keskim. l o i : 54 Smk.

i

ha:a

vilj. maata kohti, Krafft ^) sanoo, etta eloton kalusto on
korkea,

jos se nousee

100—150 Smk.,

keskinkert., »

»

»

50—-loo

alhainen,

»

»

37: 50— 50

»

>>

ja

»

I ha:a peltoa kohti.
Tutkimusalueella on eloton kalusto jokseenkin, »keskinkertainen» tai pikemmin ehka »alhainen*. Suomen oloja silmalla.
pitaen ovat tulokset kutakuinkin samat toisten tutkimuksien kanssa,
Huone- ja talouskalusto on — kuten jo aikaisemmin olemme
maininneet —
on laskenut,

SiS^/'o elottoman kaluston arvosta. P. Ehlert

etta Litaui'ssa huone- ja talouskalusto tekee 6,t%

elottoman kaluston arvosta.

v. d. Goltz ^) laskee Waldau'ssa

huonekaluston arvon i4''/o elottoman kaluston arvosta.

Dunkel-

berg 0) on samalaisissa laskuissaan tullut siihen tulokseen, etta
yleinen talouskalusto on i3,5''/o elottoman kaluston arvosta. Tohtori C. L. Viklund

on laskenut, etta talouskalusto hanen tut-

kimillaan tiloilla nousee 32 mk. 24 p. i ha vilj. maata kohti.
1) V. d. Goliz, Taxationslehre, 3 Aufl. siv. 255.
') A. Burg, e. m. t , siv.
=") Krafft,
*) P.

Ehlert,

145.

Die Betriebslehre, 8 Aufl., siv. 58.
j D i e Kapitalverhaltnisse der

litauischen

Landwirtschaft >

Thiels Jahrbucher, X X I X Bd. (1900), siv. 335.
V. d. Goltz, Taxationslehre (3 Aufl), siv. 254.
Dunkelberg, Die landw. Betriebslehre, Bd. I , (1889), siv.
') C, L . Vikhmd, e. m. t,, siv.

116.

154.
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Samoin on lianen laslcuistaan myos • kaynyt ilmi, etta talouskaluston arvo on 4,57 "/o peruspaaomasta i). Tutkimusalueella
tulee huone- ja talouskaluston arvo i ha:a vilj. maata kohti olemaan ainoastaan 4: 09, ja peruspaaomasta tekee huone- ja talouskalusto 0,37 "/o.
Maanviljelyskalusto nousee tutkimusalueella- 49,7 "/o elottoman kaluston arvosta. P. Ehlert ^) on laskenut, etta maanviljelyskalusto, — johon han on laskenut myos ajopelit, valjaat, peltorattaat ja talousreet — nousee Litaui'ssa 53,770 elottoman kaluston arvosta. v. d. Goltz 3)-laskee, etta Waldau'ssa nousee taman ryhman arvo 55 7o elottoman kaluston arvosta,' mutta tulee
ottaa huomioon, etta han ruokintakalustolla, rehupurnuilla y. m. lisaa
maanviljelyskaluston suuruutta. Dilnkelberg *) on laskenut, etta
peltoviljelyskalut, ajoneuvot y. m. nousevat 63,070 elottoman kaluston arvosta. Tohtori C. L . Viklund ^) on tullut siihen tulokseen, etta 78 :11a keskiuusmaalaisella tilalla on maanviljelyskaluston j a koneitten arvo 21 mk. 53 p. i ha vilj. maata kohti ja
etta niitten arvo tekee keskim. 3,00"/o peruspaaomasta. Tutkimusalueella tulee maanviljelyskaluston-arvo I ha: 11a vilj. maata olemaan 33:91, muodostaen siis 3,06 Vo peruspaaomasta.
Ty'dkalusto on tutkimusalueella 2,5°/o elottoman kaluston
arvosta. -1 ha:a vilj. maata kohti tulee tydkaluston arvo olemaan
I mk. 74 p. ja peruspaaomasta tekee se o,i57o- Useimmat maatalouskirjailijat ovat yhdistaneet tydkaluston johonkin toiseen ryhmaan, joten sita ei voi verrata toisten tutkijain vastaaviin tuloksiin.
Kuljetusneuvojen arvo nousee tutkimusalueella 24,270 elottoman kaluston arvosta. i ha:a vilj. maata kohti saadaan kulje1) C. L . Viklund, e. m. t., siv.
2) P. EhleH,

117.

e. m. t., siv. 338.

8) V. d. Goltz, Taxationslehre, siv. 254.
Diinkelberg, e. m. t., siv.

154.

^) C. L . Viklund, e. m. t., siv. 120 ja

I

121.

*
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arvoksi Smk. i6:52 j a peruspaaomasta

tusneuyojen

tekee se

ijio'/o. Kuljetusneuvojen arvoa ei voida myoskaan verrata toisten
tutkijain tuloksiin.
Tallikaluston arvo

on tutkimusalueella 6,i''/o

elottoman

kaluston arvosta. i ha:a vilj. maata kohti tulee tallikaluston arvo
4 mk. 12 p:ia; peruspaaomasta on tallikalusto o,37Vo.
Navettakaluston arvo on tutkimusalueella vain 1,1"10 elottoman kaluston arvosta.

i ha:a vilj. maata kohti on navettakalus-

ton arvo I mk. 14 p.; peruspaaomasta on navettakalusto Ojio'/o.
P. Ehlert i) on laskenut, etta talli- ja navettakalusto tekee SjC'/o
elottoman

kaluston arvosta.

Tutkimusalueella nousee talli- j a

navettakaluston yhteinen arvo 7,77o elottoman kaluston arvosta.
Dunkelberg ^) on laskenut kotielainhoitoon
arvon 11,2%

kuuluvan kaluston

elottoman kaluston arvosta, v. d. Goltz ^) on saa-

nut kotielainhoitoon

kuuluvan, kaluston arvoksi g^/o elottoman

arvosta.

Maitotalouskaluston arvo on tutkimusalueella

SjS^/o

elotto-

man kaluston arvosta. i ha:a vilj. maata kohti tulee maitotalouskaluston arvo olemaan 2 mk. 36 p.; peruspaaomasta on maitotalouskalusto O,2l7o.
Muulle kalustolle jaa tutkimusalueella 6,4''/o elottoman kaluston arvosta.

i ha:lla vilj. maata on muun kaluston arvo 4 mk.

36 p.; peruspaaomasta tekee se 0,31%. P. Ehlert *) laskee^ etta
yleisten talouskalujen arvo on 5,6% elottoman kaluston arvosta.
V. d. Goltz ^) on laskujensa kautta huomannut Waldau'ssa
yleisten

talouskalujen arvon olevan

P. Ehlert, e. m. t., siv. 342.
Dilnkelberg, e, m. t., siv. 154.

') V. d. Goltz, Taxationslehre, siv, 254,
^) P. Ehlert, e. m, t,, siv. 344.

V. d, Goltz, Taxationslehre, siv. 254.

lo"/© . elottoman

kaluston
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arvosta. Dunkelberg i) on saanut yleisten talouskalujen arvon
i3,5yo elottoman kaluston arvosta.
Olen laskenut myos elottoman kaluston arvon / hevosta
kohti j a saanut keskim. arvoksi tutkimusalueella 700 mk. 15 p:ia.
Professori K. Enckell 2) on laskenut, etta elottoman kaluston arvo 63:11a suomalaisella maatilalla on i hevosta kohti
seuraava:
Tilojen suuruus-

KuoUeen kalaston arvo

ryhma

suhteessa I hevoseen

yli 500

730: — mk.

200—500
100—200
50—100

443:— »
961: — »
. 911:— »

25— so
10— 15
I — 10

751:— »
S64:— »
277: — »

• Tohtori C. L . Viklund ^) on laskenut vastaavan arvon:
suurilla tiloilla
734: — mk. •
4So: •— »

keskikokoisilla tiloilla

pienilla
»
412: »
eli keskimaarin kaikilla tutkituilla tiloilla S30 mk.
Komers'^) on laskenut vastaavan arvon 768 Smk. i hevosta kohti. Eloton kalusto on, suhteessa i:een hevoseen, tutkimusalueella jokseenkin saman arvoinen kuin prof. K. Enckell'in
laskuissa esiintyvilla tiloilla. Saksalainen maataloustutkija Komers
on sikalaisissa oloissa saanut vastaavan arvon vielakin korkeammaksi, mutta sitavastoin :on tohtori Viklund keski-uusmaalai') Dilnkelberg, e. ra. t,, siv.

154.

''•) JT. Enckell, Maatilan hoito-oppi, siv. 39.
C. L . Viklund, e. m. t., siv.

125.

Komers, Die landtwirtschaftliche Betriebsorganisation, 1870, siv. 430—456.
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silla tiloilla saanut vastaavan arvon paljoa alhaisemmaksi kuin
toiset tutkijat. Luultavasti tohtori Viklund'in tulokset eivat tassakaan kohden ole .taysin patevia.
*

*

Kalustopaaoman suuruus vaihtelee melkoisesti eri paikkakunnilla, mutta kuitenkin voi tallaisilla pieniltakin aloilta saaduilla
tiedoilla olla paljon yhtalaisyytta toistensa kanssa. Niinpa nama
todentavat tuon seka meilla etta ulkomailla tunnetun ilmion, etta
hydtyelainten lukumaara nousee sen mukaan kuin tila pienenee ja
samaten myos hevosten lukumaara. Syyna tahan —• tavallaan
omituiseen ilmiddn — on m. m. se, etta pienviljelija kayttaa
pienempirotuista ja vahempiruokaista karjaa kuin suurviljelija,
joten han voi lisata niiden lukumaaraa. Mutta selvaa on myos,
etta pienviljelija viljelee maatansa intensiivisemmin ja tarkemmin
kuin suurviljelija. Vetoelainten lukumaara on myos pientiloilla
suurempi, mutta niissa oleva paaoma suhtautuu kuitenkin painvastoin; silla jos vetoelainten arvo on suurtiloilla 212: 50 niin se
on pientiloilla 108: 75 (Stumpfe, Der landvsr. Gross,- Mittel- und
Kleinbetrieb). Pienviljelijat kayttavat yleensa paljoa halvempia
vetoelaimia kuin suurtilalliset ja sitapaitsi kayttavat enSimmainitut
hevosiaan paljon rahdinajoon, joten pitokustannuksetkin tulevat
halvemmiksi. Elottoman kaluston arvo nousee myos sita mukaan
kuin tila pienenee. Tohtori Stumpfe on laskenut, etta elottoman
kaluston arvo on ^/i ha ( i Morgen) kohti
• -

suurviljelyksilla
• keskikokoisilla
pienviljelyksilla

17: 50 Smk.
19: 50 » '
21:62
»

Kun han vahentaa suurvilj. i 5 7 o , keskikok. 1270 ja pienvilj. i o 7 o ; niin tulee han siihen tulokseen, etta kuta suurempi
viljelys on, sita suuremmat kulungit ovat elottomaan kalustoon
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nahden. Niittokonetta esim. kaytetaan • pientilalla paljoa vahemman ja siksi korjauskustannukset ovat myos pienemmat, — vielapa
pienviljelija korjaa usein itse koneensa.
Vaikkakin vetoelainten j a elottoman kaluston liiallinen suuruus ehka rasittavat monin paikoin eniten pientiloja, niin vaikuttaa kuitenkin lypsykarjan paljoa sunrempi lukumaara sen, etta
pientiloilla' saadaan suurempi maidon tuotanto ja voimakkaampi
lannoitus kuin suurtiloilla, seka myos suurin kokonaistulo.

BERLININ PORSSIN ORGANISATSIOONI.
Kirjoittanut. *

K. Ahtola.
Saksan pdrssilainsaadantd 'on verrattain yksityiskohtaisesti
maaritellyt porssin organisatsioonin: pdrssijohtokunnan tehtavat,
pdrssivalvonnan, pdrssioikeudet, valittaja- ja vastaanottolaitokset.
Berliinin porssin jarjestely antaa tasta lainsaadanndsta pg^haitnman ja yksityiskohtaisimman kuvan.
Pdrssijohtokuntaan kuuluu 36 jasenta, joista 9 valitsee Berlinin kauppakamari keskuudestaan, 27 vahtsevat porssissakavijat
ja tulee vahintain kuuden kuulua »kauppiaiden vanhimpiin».
Tama Usays tehtiin jo silloin valmiiseen porssijarjestykseen ministerin kaskysta 27 maaliskuuta 1903 ja sai kauppakamari nain
ollen suuren vallan johtokunnassa.
Porssissakavijat valitsevat aina joulukuussa nuo 27 jasenta
kolmeksi vuodeksi eteenpain, siten, etta rahaporssi-liikenteeseen
osanottajat valitsevat 15 ja tavaraporssissa kavijat '12 jasenta.
Edellisista tulee tieljan j a jalkimaisista kahden kuulua »kauppiaiden vanhimpiin».
Vuosittain eroaa rahaporssin johtokunnasta 5 j a tavara-
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porssin 4 ja taytetaan heidan sijansa uusien vaahen • kautta taas
kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Kauppakamarin valitsemista yhdeksasta jasenesta kuuluu 5
rahapdrssiin ja 4 tavarapdrssun. Heidat valitaan ainoastaan vuodeksi kerrallaan. .
, . ,
Johtokunta vahtsee keskuudestaan puheenjohtajan j a kaksi
varapuhemiesta. Itse johtokunta jakaantuu .kahteen aliosastoon:
rahaporssin (Fondsborse) johtokuntaan ja tavarapdrssin (Produktenbdrse) johtokuntaan.
Maataloudellisten tuotteiden kauppaa varten valitaan tavarapdrssin-johtokuntaan lisaksi 5 maanviljelyksen ja siihen kuuluvien
sivuelinkeinojen edustajaa. Maataloustoimikunta (Landesdkonomiekollegium) ehdottaa 10, joista porssissakavijat saavat valita
5 aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Pdrssijohtokunnan tehtavat ovat maaritellyt pdrssijarjestyksen kuudennessa pykalassa ja ovat seuraavat:
1. Valvoa jarjestysta pdrssihuoneustoissa ja saataa kauppakamarin luvalla ulkonaiset maaraykset liikkeenjarjestamisesta
pdrssissa. .
'
_
2. Pitaa huolta lain ja annettujen
misesta.
.
'

maaraysten noudatta-

3. Paattaa porssiin paasemisesta ja sielta pois sulkemisesta.
4. Panna taytantddn rangaistukset.
5. Huolehtia kurssien raaaraamisesta ja.julkaisemisesta. ';"
6. Ratkaista kauppakamarin luvalla julkaisemansa toimijarjestyksensa mukaisesti pdrssiliikkeessa e.siintyvat riitaisuudet.
ja saataa pdrssikauppoja ja pdrssiliiketta koskevat maaraykset.
7. Ehdottaa jasenia pdrssivahokuntaan, jos vaali tapahtuu
pdrssijarjestdjen ehdotuksesta.
r
Johtokunnan paatoksista on oikeus 8 paivan kuluessa valittaa kauppakamariin.
,.
.
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Porssijohtokunta j a sen aliosastot asettavat keskuudestaan
toimikuntia asiain ratkaisua tai valmistelua varten. Niinpa valitsee
johtokunta vuosittain keskuudestaan 5 jasenta, jotka ratkaisevat
heille vapaaehtoisesti jatetyt riitaisuudet. Lahemmat toimikuntaa
koskevat maaraykset sisaltaa toimijarjestys.
Kuten asken jo mainitsin, kuuluu jarjestyksen valvominen pdrssihuoneistoissa pdrssijohtokunnan tehtaviin. Jokainen
johtokunnan jasen on oikeutettu ilman muuta poistamaan
jarjestyksen rikkojan pdrssikokouksista, kuitenkin tulee hanen
viela samana paivana kirjallisesti ilmoittaa tapahtumasta johtokunnan puheenjohtajalle.
Jarjestyksen yllapitamisen helpottamiseksi toimivat pdrssivirkamiehet, joiden tulee totella johtokunnan jasenten maarayksia.
Virallinen hintojen ja kurssin maaraaminen' tapahtuu yhden
tai useamman johtokunnan jasenen kautta. Jasenten nimet ovat
kuukauden alussa saatettavat yleison tietoon ripustamalla erityisia julkaisuja pdrssisalien seinille. Maataloudellisten tuotteiden
hintoja maarattaessa tulee vahintain kahden maataloudeii edustajan olla saapuvilla. Erimielisyyksien ilmaantuessa ratkaisee enemmistd, aanten mennessa tasan taas kokousta johtava jasen.
Johtokunta ei die paatdsvaltainen, ellei 15 jasenta ole saapuvilla.
Yhteisjohtokunnan (Gesaratvorstand) toimijarjestys on paivatty lokakuun 20 p. 1903 ja on kauppakaniari sen samana
paivana hyvaksynyt.
Sen mukaan valitsee johtokunta ensin keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Vaali toimitetaan jo tammikuussa.
Puheenjohtaja kutsuu kokoukseen (§ 2) jasenet kirjallisesti ilmoittamalla. Lainopillisena avustajana toirnii kauppakamarin yleinen
asianajaja. Valtiokomisariukselle on annettava joka istunnosta tieto.
Toimijarjestys sisaltaa kaikkiaan 11 pykalaa, joista muut paitsi
edella mainitsemani ovat suorastaan pdrssijarjestyksen kaytantddn

i66
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sovittamista. Samaa on yleensa sanottava johtokunnan ali-osastojenkin toimijarjestyksista. Erityisena oraituisuutena niille saattaa
mainita kolmemiehisen toimikunnan, joka ratkaisee kaikki aliosastojen liikkeessa ilmenevat rhtaisuudet. Toimikunnan jasenet valitaan vuorotellen johtokuntien jasenista aina kuukaudeksi
kerrallaan.
II.
•
Pdrssilain mukaan ovat kaikki Saksan porssit valtion valvonnan alaisia. Kunkin maan hallituksella on sitapaitsi suuri valta
pdrssia perustettaessa ja oikeus lakkauttaa niiden toiminta. Huippuunsa kohoaa kuitenkin halhtsijanvalta maaritellessaan pdrssijarjestyksen ja yleensa koko liikeelaman. Maanhallitus jarjestaa
sitapaitsi ylimman pdrssivalvonnan oikeudet ja velvollisuudet.
Hallituksen ja pdrssien valittajana taas toimivat valtiokomisariukset,' jotka puolestaan ovat valtion valvonnan alaisia j a valvovat liiketta pdrssissa seka pitavat huolta, ettei mitaan lainrikkomisia tapahdu.
Maanhallituksen neuvonantajana toimii pdrssivaliokunta, johon kuuluu vahintain 30 viideksi vuodeksi valittua jasenta. Puolet jasenista valitaan pdrssijarjestdjen ehdottamista henkildista.
Mutta jarjestdilla on ainoastaan oikeus ehdottaa jasenia vaUokuntaan ja liittohallitus voi hyljata sen ehdokkaat, elleivat ne ole
sille mieluisia.
Lainlaatija on mielestani antanut liian suuren vallan liittoneuvostolle. Oikeastaan ei pdrssijarjestdjen valta merkitse paljoakaan, silla ilman hallituksen suostumista ei se voi saada mieluisia
henkiloita tahan tarkeaan valiokuntaan. Mutta toiselta puolen ei
Uittohallitus usein kayta tata veto-oikeuttaan, koska on juuri tarkoitus saada asiantuntevia henkiloita valiokuntaan ja ainoastaan
pdrssijarjestdt saattavat ehdottaa tallaisia.
Liittohallituksella on oikeus maarata, kuinka monta jasenta
kukin porssi saa lahettaa valiokuntaan. Saksan pdrsseista on
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ainoastaan kahdella suurimmalla, nim. Berlinin j a Hampurin porssilta kaksi jasenta valiokunnassa. .: ' .
Toinen puoli jasenia valitaan maanviljelyksen ja teollisuuden etuja silmalla pitaen. Ilahduttavana ilmidna mainittakoon,
ettei vaali rajoitu ainoastaan mainittujen elinkeinojen edustajiin.
Liittoneuvosto on oikeutettu kutsumaan valiokuntaan liikenteen
ja kaupankin edustajia.
Ainoastaan muodostamalla valiokunta mahdoUisimmin monipuoliseksi saavutetaan lain tarkoitus. Sentahden on liittoneuvosto
oikeutettu jo ennestaan niin korkeata jasenlukua tarpeen tullen
hsaamaan.
Pdrssilain kolmannen pykalan viimeinen osa kuuluu:
Valiokunnan toimijarjestyksen saataa liittoneuvosto kysyttyaan ensin neuvoa valiokunnalta itseltaan; viimemainittu maaraa
jasenten paivarahat ja-matkakustannukset.
Toimijarjestyksen mukaan tulee valiokunnan valvoa kaikkia
pdrssivirkamiehistdn etuja, antaa neuvoja monenlaisissa kysymyksissa liittoneuvostolle ja toimia ylirapana kurinpitajana.
Mutta voidakseen menestyksellisesti toimia ei sille saisi
ainoastaan kasata velvollisuuksia j a tehtavia niinkuin valitettavasti
nykyaan on asianlaita. Sensijaan, etta laki nykyaan turhanpaivaisesti rajoittaa sen toiminnan useinkin aivan mahdottomaksi,
tulisi valtiovallan antaa sille mahtava selkanoja, joka takanaan se
uskaltaisi jarkahtamatta kulkea sille yiitattua tieta. Luulen sitapaitsi, etta valiokunnan toiminnalle olisi terveellisempaa ja hyddyllisempaa, jos se vapautettaisiin tai ainakin tehtaisiin vahemman
riippuvaksi liittoneuvoston mielivallasta, jonka talutusnuorassa se
aina viime aikoihin saakka on kulkenut ja kulkee yha edelleen.
III.
.Aina kauppakamarin perustamisesta v. 1902 on ollut kova
taistelu Berlinin porssin yliherruudesta mainitun kauppakamarin
ja kauppiaiden yhdistyksen, valilla.
.
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Tuskinpa olivat viela kauppakamarin syntysanat lausututkaan kun kiista jo alkoi. Hallitus vaitti, etta silla oli valta lahet-taa oman edustajalaitoksensa kauppakamarin jasenia taydellisine
oikeuksineen pdrssijarjestdihin.
' ''
Kauppiaiden jarjestdn kiivaasta vastuksesta valittamatta sai
hallitus tahtonsa tayttymaan. Maaliskuun 27 p. 1903 ministerin
afinetun kaskyn mukaan tehtiin Berlinin porssijarjestykseen huomattavia muutoksia, jotka todellisuudessa siirsivat suurimman
vallan kauppiaiden jarjestdlta kauppakamarille.
Edella mainitsemani kaskyn johdosta onkin tata riitaa jatkunut aina viime aikoihin saakka. Ministerin paatdksen mukaan
maaraa kauppakamari suurimman osan pdrssijohtokunnan ja
vastaanottopaikan jasenia. Ainoastaan maaratyn osan kummankin jarjestdn jasenia tulee kuulua kauppiaiden yhdistykseen.
Nain ollen on pdrssilaitoksen omistaja syrjaytetty ylivalvonnasta. Ainoastaan raha-asiainvalvonta yllapitokustannuksineen
ja korjausvelvollisuuksineen rakennuksien rappeutuessa muistuttaa sille entisaikojen suuruutta, jolloin se itsenaisesti kenenkaan
hairitsematta sai johtaa omaa laitostaan.
Tuskinpa koskaan hallitusvallan innokkaimmatkaan puoltajat ovat vaittaneet, etta Berlinin porssi oUsi valtiolaitos, mutta
koska ei itse porssi kokonaisuudessaan ole sita, niin eivat sen
ali-osastotkaan ole. Tallaisen kasityskannan mukaan kuuluisi
maanhallituksen edustajalle, kauppakamarille, ainoastaan porssin
j a sen alaisten laitosten ylivalvonta eika mitenkaan oikeus hallita
niita. E i ole nain ollen ensinkaan ihmeteltava sita suuttumuksen
myrskya, jonka hallitukseen vakivaltaiset toimenpiteet nostivat
kauppiaiden jarjestdssa.
Ettei ainakaan vastaanottopaikan -virkamiesten valitsemista
ole annettu valvontavirkamiehille, kay selvasti ilmi pdrssilaista,
jonka mukaan valittujen virkamiesten tulee saada valvontavirkamiesten hyvaksyminen.
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Mutta niin vaikeatajGinen on nykyinen porssilaki, niin monelle tavoin saatetaan sen maaraykset tulkita, etta hallitus oft
naennaisestikin joltisella menestyksella saattanut kayda taistelua
kauppiaiden vanhimpia vastaan. Onpa kauppakamari vaatimuksissaan mennyt niinkin pitkalle, etta on ehdottanut kauppiaiden
edustajalaitoksen jasenien kokonaan syrjayttamista pdrssijarjestdista, mutta tata ratkaisevaa askelta ei hallitus toistaiseksi ole
uskaltanut astua.
Tarkastakaamme hiukan seuraavassa, millaiset ne perustukset ovat, joiden nojalla hallitus ottaa itselleen niin suuren vallan.
Pdrssilain ensimaisen pykalan mukaan kuuluU' hallitukselle
pdrssien ylivalvonta ja neljannen pykalan mukaan saattaa maanhallitus porssijarjestykseen saataa erityisia poikkeuksia. Sellaisena
mainittakoon maanhaUituksen oikeus ottaa tavarapdrssin johtokuntaan maanviljelyksen ja sen sivuelinkeinojen edustajia. Taman
maarayksen kautta ei hallituksella suinkaan ole valtaa- muuttaa
pdrssien oikeudellista luonnetta ja siirtaa pdrssijohtoa kauppakamarille. Tosin mainittu 4 § on tavattoman vaikea kasittaa ylimalkaisuutensa tahden. Fritz A . Wienerin mielesta "on se vain
kasitettava selitykseksi ja taydennykseksi edelliSeen, jossa puhutaan maanhallituksen' erikoisoikeuksista. Ajattelen kuitenkin niin,
etta maanviljelyksen edustajia koskeva saannds on ainoastaan esimerkki siita, mihin suuntaan lainlaatija on tahtonut ulottaa maanhallituksen oikeudet. Mutta vaikka saannds olisikin vain esimerkki,
ei ole sanottu, etta laki hyvaksyy hallituksen kohtuuttomat vaatimukset.
- ' Lain mukaan on, kuten edella olen jo maininnut, maanhallitus ainoastaan ylivalvoja. Saakoon se sitten taman vallan
vaikka kuinka rajattomana, niin lainvastaisesti se menettelee
tukahuttaessaan porssin kaiken yksityisoikeudelhsen kehityksen
ja sen se tekee antaessaan.kauppakamarille liian suuren vallan.
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Pilkallisesti kuuluu usein. liikemiesten kesken .puhuttavan
kauppakamarista, joka oli perustettu valvomaan koko Saksan
liike-elaman kehitysta ja kansantalouden etuja, mutta jonka toiminta useinkin on estanyt liike-elamaa virkoamasta.
Tyytymattdmyys tallaisen asiantilan johdosta kasvaa paiva
paivalta ja yha aanekkaammin vaaditaan perinpohjaista uudistusta. Huonoa. jarjestystaan saakin kauppakamari syyttaa epatyydyttavasta toiminnastaan. Kauppakamari on naet jaettu ammattivaliokuntiin, joiden ensimainen puhemies poikkeuksetta ei ole
mikaan ammattimies; ainoastaan ammattivaliokunnat, joiden puhemiehet .kuuluvat mainittuun ammattiin, saattavat menestyksellisesti
toimia niille asetetun tehtavan hyvaksi.
-

.

IV

Pdrssilaitokset voimme jakaa Hansa-kaupunkien pdrsseja
lukuunottamatta, jotka • edustavat kokonaan vapaita markkinoita,
kahteen luokkaan. Toiselle :ominaisena seikkana on niiden kuuluminen valtion valvonnan alle, toiseen luokkaan kuuluvat ovat
itsenaisia jarjestoja, jotka toimivat omien saantdjensa mukaan,
ollen sikali kuin. muutkin liikeyritykset valtiovallan katsannon
alaisia.
.•
. . .
.'
.
, Jalkimaisen luokan edustajana sopii parhaiten pitaa Lontoon
»Stock-Exhangia», joka osuustoiminnallisen jarjestaytymisensa j a
lujan tydjakosuunnitelmansa kautta eroaa huomattavasti kaikista
mannermaan pdrsseista.
Lontoon »Stock-Exhange» on, kuten sanottu, yksityinen
jarjestd, joka kuten joka ainoa yhdistys on valtion valvonnan
alainen. Itse saataa se omat saantdnsa ja on oikeutettu oman
paatoksensa mukaan niita muuttamaan. Kova kuri ja keskinainen
ymmarrys ovat Englannissa kyenneet vuosisatojen kuluessa kannattamaan paiva ; paivalta yha korkeammalle kohoavaa p.drssielamaa.
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Edellisen luokan kiavaavimpana edustajana sopii pitaa Berlinin .pdrssia, silla Saksan valtio on jo kauan sekaantunut pdrssielamaan . ottamalla ohjat omiin rautaisiin kasiinsa.
Hallituksen edustajana porsseissa toimii valtiokomisarius,
jonka. on pdrssissa valvottava liiketta ja pidettava silmalla, etta
lain ja hallituksen maarayksia houdatetaan. Hanella on oikeus olla
saapuvilla pdrssijarjestdjen istunnoissa ja huomauttaa jarjestdille
esiintyvista epakohdista.
Muutaraat saannokset rajoittavat kuitenkin valtiokomisariuksen toimintaa.. Niinpa liittoneuvoston tahdosta voidaan komisa.riuksen toiminta rajoittaa ainoastaan kunnia-dikeuston auttamiseen,
saatetaanpa pienemmat porssit kokonaankin vapauttaa valtiokomisariuksista.
' :
Pdrssijarjestdissa ei valtiokomisariuksella ole mitaan toimeenpanevaa valtaa,. vaan on han ainoastaan jonkunlainen huomioitatekeva ja tarkastava .virkamies. Valtiokomisariuksen tulee huomauttaa pdrssijarjestdja esiintyvista epakohdista ja, elleivat jarjestdt . puutu asiaan, ilmoittaa kirjalhsesti maanhallitukselle, jolla .on
oikeus pakottaa kysymyksessa oleva jarjestd poistamaan epa^
kohdat.
Kauan on kiistetty siita, onko valtipkomisarius jonkun valvontavirkakunnan tai suorastaan maanhallituksen alainen. Maanhallitus on siirtanyt . yhvalvontaoikeudet jollekin virastoUe j a
hallituksen edustajan valtiokomisariuksen tulisi muka totella mainittua virastoa.
• . _
On aivan naurettavaa,, etta hallitus olisi antanut valvontavirkakunnalle oikeudet komentaa omaa virkamiestaan. Mielestani.
ei valtiokomisariuksella ole mitaan tehtavaa ylijohdon omaavan
virkakunnan kanssa, vaan on han kokonaan hallituksen virkamieSj
joka. on. ikaankuin yhdysside porssin ja hallituksen vaUlla. Ainoastaan maanhallitus on oikeutettu jarjestamaan valtiokomisariusten
toiminnan ja kaskemaan heita mielensa mukaan.
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Sitapaitsi on valtiokomisarius maanhallituksen harkinnan mukaan oikeutettu ottamaan osaa valittomalla ylivalvonnalla varustettujen porssijarjestojen istuntoihin, joissa' neuvotellaan porssia
suoranaisesti koskevista asioista.
. Pdrssimiesten keskuudessa synnytti valtiokomisariuksen viran
perustaminen tavatonta halinaa. E i ole puuttunut pilkallisia nimityksia hallitusvallan edustajasta, joka useiden mielesta on vain
tyhjantoimittaja. Mutta kaikesta huolimatta eivat nama pilkkapuheet useinkaan sisalla mitaan asiallista. Tavattoman suuri
osa Saksan kansaa ottaa joko vahttdmasti tai ainakin valillisesti
osaa pdrssiliikkeeseen- ja varma perikato uhkaisi useita perheita,
ellei hallitusvalta olisi ruvennut ehkaisemaan' porssikeinottelua,
vaan olisi noudattanut »laissez faire» systeemin periaatteta.
Valtiovallan vastustajat viittasivat niihin suuremmoisiin toiveisiin, jotka olivat kohdistuneet Wienin porssin valtiokomisariuksen . virkaan, mutta jotka osottautuivat tyhjiksi haaveiluiksi. Kieltamatdn tosiasia on, etta pdrssitoiminnan jarjestaminen tuottaa
aarettomia vaikeuksia ja saa jarjestaja useinkin ryhtyessaan niita
jarjestamaan . ymmartamattdman yleison kiittamattdmyyden palkakseen.
Entiset n. s. epaviralliset pdrssikomisariukset luovuttivat
aivan mielellaan tehtavansa valtiokomisariuksille. Mutta aarettdmat porssiliikkeen vaikeudet ovat tehneet mahdottamaksi kummankaan ratkaista tata pulmallista kysymysta. Harvoin ovat he
keksineet oikean syyn tai syyllisen esiintyviin vaarinkaytdksiin.
Lisaksi on viela sangen vaikea saada valtiokomisafiuksiksi
kykenevia henkildita, silla useat porssiliikkeen pienimmatkin
omituisuudet tuntevat henkilot pitavat virkaa aivan ala-arvoisena
ja kauppamiehelle sopimattomana.
Kuitenkin on oletettavissa, etta valtion omat virkamiehet
kauan palveltuaan porsseissa voivat saavuttaa hyvankin koke-
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muksen j a kun ajan pitkaan,-kehitys poistaa vaikeudet, niin ei
valtiokomisariuksen tehtava ole ensinkaan mahdoton eika myoskaan merkitysta vailla.
(Jatk.) .

S U O M E N T E O L L I S U U S UUSIMMAN T I L A S T O N
VALOSSA.
Askettain ilmestynyt teoUisuustilasto on talla kertaa tehty
edellisista teollisuustilastoista oleellisesti poikkeavan smmnitelman mukaan. Maamme teoUisuustilastoa on aina tahan asti toimitettu sen suunnitelman mukaan, minka senaatti vuonna 1884
valmisti ensimaista tilastoa varten. Siita lahtien on maamme
teollisuus kuitenkin kehittynyt hyvin huomattavasti, — vuonna
1885 oU teollisuuden kokonaistuotanto 108 milj. markkaa ja teolHsuustydvaestd 33,739 henkea, vastaavien lukujen ollessa vuonna
1908 480 milj. ja 127,075 —, joten entiset muodot ovat kayneet
tarkotustaan vastaamattomiksi. Taman johdosta antoi senaatti
n: s. suurelle tilastokomitealle tehtavaksi jarjestaa uudestaan Suomen teollisuustilaston, ja lokakuun 2 paivana 1909 senaatti sitten
paaasiassa hyvaksyi komitean ehdotuksen. Vahvistetuista muutoksista ovat tarkeimmat seuraavat: i . etta on tehtava uusi teollisuusluokitus; 2. .etta ainoastaan suurteollisuus on vuosittain
kasiteltava teoUisuustilastossa, jota vastoin kasityoliikkeet ainoastaan joka viides vuosi; 3. etta tilastossa ovat esitettavat mydskin
valtion ja kuntien omistamat teoUisuuslaitokset; j a 4. etta TeolMsuushallituksen on valmistettava uudet, tarkoituksenmukaiset kyselykaavakkeet.
Nyt Umestynyt teoUisuustilasto eroaa edellisista siis tarkeissa
kohdin. Niinpa on siina selostettu ainoastaan suurteollisuus, samaUa kuin kasiteoUisuus, mika ennen on laskettu suurteoUisuuden
kanssa yhteen, on jatetty pois. KasiteoUisuuteen: on silloin laskettu m. m. nahkurit, suutarit, raatalit, kotileipurit, sepat, puusepat, varjarit, satulasepat, valokuvaajat j . n. e., jotapaitsi rakennusteoUisuuden suuri ryhma on mydskin erinaisista-syista jatetty
pois, selostettavaksi ainoastaan joka viides vuosi kasiteoUisuuden
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yhteydessa. ;Etupaassa tamaii muutoksen takia on miltei mahdoton verrata vuoden 1909 teoUisuustilastoa edellisiin.
Lyhyeksi yleiskatsaukseksi maamme teollisuudesta vuonna
1909 esitettakoon seuraavat luvut:

Yleiskatsaus

Maaseutu

Kaupungit

Koko maa

2,951
Teollisuusliikkeiden luku
3,685
734
Tydpaikkojen luku . .
4,038.
3,239
799
Kayttdvoima teh. hevosvoimissa. . . . • 163,105,90
55,225,65
218,331,55
Tyontekijain palkkaus,
Smk. . . . . . . 37,807,300 41,037,600 78,844,900
Raaka-aineen arvo:
koko arvo . . . . 55,736,100 114,007,500 169,743,600
raaka-ainecna kaytettyjen kotimaisten
tuoteitten arvo . . 34,538,500 30,929,200 65,467,700
Jalostetun tuotteen arvo 185,544,600 226,207,800 411,752,400
Teollisuuden palveluksessa olevain tyontekijain lukumaaraa
olen tahtonut esittaa erikseen, voidakseni kiinnittaa enemman
huomiota vuoden mittaan siina tapahtuvaan vaihteluun j a nyt
kaytantddn otettuun uuteen tyontekijain luvun maaraamistapaan.
Taman edellisissa teollisuustilastoissa oli epaselvyytta siita, miten
tyontekijain, luku: oli ilmoitettava ja lienee niissa ilmoitettu tyontekijain lukumaara milloin tammikuun i p:na, milloin keskimaarainen lukumaara vuodessa, milloin taasen niiden lukumaara sina
aikana, jolloin tiedot lahetettiin TeoUisuushallitukseen. .Tassa
uudessa tilastossa ilmoitetaan tyontekijain lukumaara neljana eri
ajankohtana vuodessa, nim. tammikuun, huhtikuun, heinakuun
ja lokakuun i:na paivana, joten tiedot ovat varmemmat ja keskenaan verrannolliset. Seuraavassa esitetaan teollisuuden palveluksessa oleva henkildkunta seka siina tapahtuneet vaihtelut vuoden kuluessa :-
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Maaseutu:

Kaupungit:

I7S

Kolso maa:

l u k u l u k u l u k u y ^ )
-(vahenn.)

tammikunn l:na p:na
huhtikuun
j
>
heinakuun
J
»
lokakuun
»' J

— (vahenn.)

—(vahenn.)'

39,724

38,099

42,821 + 3,097-

38,782

77,823

50,566 + 7,745

41,466 -|- 2,684

92,032 +

44,867 — 5,699

40,961

85,828

+ 683
— 505

81,603

+3,780
10,429

— 6,204

Naita lukuja katsellessa kiintyy huomio varsinkin tyovaeston erilaiseen vaihtelevaisuuteen maaseudulla ja kaupungeissa:
samalla kuin maaseudulla tyontekijain lukumaara suuresti lisaantyy vuoden alusta aina heinakuun i .paivaan asti, senjalkeen taas
laskeaksensa yhta suuressa maarin, on vaihtelevaisuus kaupungeissa huomattavasti pienempi ja tyontekijain lukumaara siis vakinaisempi. Tama johtuu erilaisista sesonkitdista, joita maaseudulla
teetetaan kesalla paljon enemman.kuin kaupungeissa. Tallaisista
sesonkitdista ovat tarkeimmat puu-, paperi- ja saviteollisuudessa,
joissa aina tapahtuu huomattava nousu kesaaikana, toiminnan vahetessa tai kokonaan tauotessa talvikuukausiksi.
Jos ryhmitamme teoUisuuslaitokset nuden tuotantparvon mukaan, saamme seuraavat luvut ilmaisemaan teollisuusliikkeiden ja
niiden tyontekijain lukumaaraa:
Teollisuusliikkeiden
luku:.

Valmistuksen arvo:

alle 5,000 mk.

5,000
20,000
20,000— 50,000
50,000— 100,000
100,000— 500,000
500,000—1,000,000
1,000,000 mk. tai sen

»
»
»
»
»
yli

Tyontekijain
luku:

2,079

3,472,95

449
• 362
231
381
- 95
88

3,215,29
4,912,03
4,871,33
21,369,57
13,746,16
:37,ii6,57

Taman mukaan on enemman kuin puolet maamme teoUisuusliikkeista sellaisia pikkuliikkeita, joiden tuotantoarvo on pienempi kuin 5,000 mk. ja joissa. on keskimaarin ainoastaan 1,6
tyontekijaa, noin kolmasosa Uikkeita, joiden tuotantoarvo on
5,000—100,000 mk. j a joissa on keskimaarin 1 2 tyontekijaa ja
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noin Icuudesosa liikkeita, joiden tuotantoarvo 'nousee paalle
100,006 mk. j a joissa on keskimaarin 128 tyontekijaa.
Koska voi olla mielenkiintoista nahda, miten teollisuusliikkeet jakautuvat omistajien mukaan maaseudulla, kaupungeissa
j a koko maassa, olen tata esitysta varten laskenut seuraavat luvut, jotka selostettavana olevassa tilastossakin olisivat helpottaneet yleiskasityksen saamista tasta suhteesta:
Teollismisliikkeita omisti:
teollisuusliikkeita .

maasitidulla:

yksityiset henkilot .

. •.

osake- j a muut yhtiot

•
-

.
•
•

2,015
287
635
3

tyontekijoita

12,694,41

••

715,86
34>8i6,05
3.50

156,25
kauptmgeissa:

yksityiset henkilot . .
osake- ja muut yhtiot

.
•
•
•

.
•
•
•

318
27
364
17
8

6,835.82
546,25
30,502,81

645,20
1,787,75

koko tnaassa:

yksityiset henkilot
.
osuuskunnat . . . .
osake- ja muut yhtiot.

•
•
•
.

• 2,333
314
•
999
,
20
19

19,530,23

1,262,11
• 65,318,86
648,70

-

1.944,00

Naita lukuja vertaillessa kiintyy huomio ensinnakin siihen,
kuinka vallitseva omistusmuoto osake- y. m. yhtidmuoto meilla
on; noin 71 % kaikista teolHsuustydntekijdista maaseudulla j a
noin 75 % kaupungeissa tyoskentelee osake- y. m. yhtioiden omistamissa yrityksissa. Tamakin puolestaan osottaa, kuinka vahan
meilla on suuria paaomia yksityisilla henkildilla.
Lahinna pienimman omistusluokan muodostavat osuuskunnat, joiden palveluksessa' oleva tyovaesto on ainoastaan noin
1,4% maan koko teoUisuustydvaestdsta. Erityista huomiota kiln-
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nittaa maaseudulla olevien pienten osuuskunnallisten yritysten.
suuri lukumaara kaupunkipaikkojen harvoihin osuuskuntiin verrattuna. Useimmat naista toimivat ravinto- ja nautintoaineteollisuudessa, jossa niita on kokonaista 261, etupaassa veromyllyja.
(tilastossa nimitetaan niita tullijauhomyllyiksi, ruots. tullmjolkvarn
mukaan!), seka kivi-, savi- j a turveteollisuudessa j a graafiUisessa
teollisuudessa.
Kunnallisista laitoksista ovat tarkeimmat sahkd- ja kaasutehtaat seka vesijohtolaitokset ja valtion omistamista rautateideit
konepajatja sahat.
,
.
'
Teollisuustoiminnassa sattuneet tydnkeskeytykset ovat kestaneet •
.
•
vahemman kuin I kuukauden
1—2 kuukautta . .
2— 3
>
. .
3— 4
»
. .

234:ssa tapauksessa; 4—5 kuukautta I72:ssa tapauks.p
248 »
»
5—6
J
113 »
»
192 >
»
6—9
J
132 J
»
181 r
»
9—12
>
15 »
»

Useimmat tarkeimmista tydnkeskeytyksista ovat sattuneet
sahateollisuudessa, jossa - 8 keskeytysta on kestanyt 9—12 kuukautta, 84 keskeytysta 6—9 kuukautta, 60 keskeytysta S—6
kuukautta j . n. e. Senjalkeen seuraa tiiliteollisuus, jossa 5 keskeytysta on kestanyt 9—12 kuukautta, 10 6—9 kuukautta, 365^—6 kuukautta j a 104 4—5 kuukautta.
Palatakseni viela selostamaani tilastoon, tahdon huomauttaa,
sen suomalaisen painoksen kehnosta kieliasusta. Tuskin on- liikaa vaadittu, kun »Suomenmaan virallisen tilaston» julkaisun toivoo saavansa kasiinsa sellaisella suomenkielella, etta sita ymmartaa, tarvitsematta niinkuin tassa tapauksessa toisinaan vilkaista
ruotsalaiseen tekstiin, saadakseen selville lauseen sisalldn. Julkaisussa oh muutenkin seka asiallisia etta huolimattomuusvirheita :.niinpa voisi tehda. pairiavia muistutuksia esim. sita tapaa vastaan, milla tilaston laatija on esittanyt teollisuustuotteiden arvoa;:
sisallysluettelon useat sivuilmoitukset ovat vaarat, jossakin taulukossa on Mikkelin laanista .tehty Hameen laani j . n. e.
Varsinainen tilasto, jonka on jarjestanyt insinddri N. Ga~
roff, on sitavastoin huoleUisesti tehty.
"'• F.
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Kansanvalistusseura, Yhteiskunnallinen kasikirja, Helsinki

Sen jalkeen kun yleisen aanioikeudenkaytto asettaa jokaiselle kansalaiselle vaatimuksen osata asiantuntemuksella arvostella maansa yhteiskunnallista kehitysta ja niita paamaaria, joihin tassa on pyrittava, on tallainen tieto-opas kuin Yhteiskunnallinen kasikirja monin verroin tervetuUut.
Jokapaivaiaen kokemus osoittaa kyllin selvasti, etta yhteiskunnallisen
-tietamyksen taso on meilla viela kovin alhainen ja etta vaaditaan viela
paljon laajaperaista ja tehokasta sivistamistyota ennenkuin paastaan
ajan vaatimalle tasoUe. Kansanvalistusseura on sentahden epailematta
osannut oikeaan ryhtyessaan toimittamaan Yhteiskunnallista kasikirjaa.
Teos on suunniteltu samaan tapaan kuin vastaavat teokset ulkomaillakin, nimittain aakkosjarjestykseen, jolloin eri nimityksiin liittyy
lyhempia ja pitempia kirjoituksia erilaisista yhteiskunnallisista kysymyksista. - Meilla viela vallitsevaan puutteelliseen yhteiskunnalliseen tietamykseen nahden on kuitenkin liitetty myos selontekoja yleisista peruskasitteista taloudellisella ja yhteiskunnaUisella alalia, joka menettely
laajoihin kansalaispiireihin leviavaksi aijotussa oppaassa onkin paikallaan. Siita, mita kysymyksia tallaiseen _kokoelmaan on otettava, ei
tietysti ole mitaan yksityiskohdissa sitovaa normia olemassa. ja julkaisijan harkinnasta ja mausta jaa monessakin tapauksessa sentahden
vaali riippuvaksi. Niinpa tassa kin sellaiset seikat kuin »aistivialliset»,
apteekkilaitos, elainsuojelusasia, kanavat ja satamarakennukset, pyhatyo
j . n. e. ovat epailematta tarkeita, ja erityisesti niita asioita harrastavan
inielesta ylen tarkeita kysymyksia, mutta mielestamme voi hyvalla syylla
asettaa kysymyksenalaiseksi ovatko nama tallaisen supistetun kasikirjan
puitteisssa kuin esilla oleva pidettava niin tarkeina etta monia muita
yleisempaa laatua olevia on jaanyt pois. Sellaiset seikat kuin ammatti•sivistys, maanomistus, sosialiset aatesuunnat, valtion sosialiset tehtavat
y. m. olisivat mielestamme ansainneet mukaanottaa. • Samoinkuin sellaisille nykyisessa yhteiskunnassa ylen tarkeille kysymyksille kuin tyosopimuksiUe, palkkatariffeille, sovintolautakunnille ja tyovaenvakuutukselle olisi mielestamme saanut omistaa laajemman alan kuin mita nykyaan toisessa yhteydessa on tehty. Lyhyt toimitusaika ja kiqoittajien
puute. selittavat kuitenkin epailematta suureksi osaksi taman epatasaisuuden.
Emme voi tassa ryhtya yksityiskohtaisesti eri kirjoituksiin. Jonkun verran epatasaisuutta on.tassakin suhteessa olemassa, mutta hud-
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mautettakoon, etta teos sisaltaa lukuisan joukon erittain asiallisia ja arvokkaita kiqoituksia, jotka hyvin puolustavat paikkaansa.
Kokonaisuutena katsottuna ansaitsee teos kaikkea tunnustusta.
Silla on erittain tarkea tehtava yhteiskunnallisessa valistustyossa meilla
ja tayttaa kipean tarpeen. Suotavaa olisi etta se paasisi tietolahteeksi
alallaan mita laajimpiin piireihin.
J. H. V.

O. Neurath: Antike Wirtschaftsgeschichte. Leipzig.
B. G. Teubner. Siv. 156.
Taloushistorian tutkiminen on vasta verrattain myohaan saanut
huomattavaa jalansijaa. Taloudellinen elama oa kylla kaikkina aikoina
kuluttanut hyvin tuntuvan maaran inhimillista - toimintaa, mutta liian
jokapaivaisena ja lahella olevana ei se ole'jaksanut kiinnittaa tutkijain
mielenkiintoa samassa maarassa kuin-monet muut, esim. poliittiset tapahtumat. Nykyaikana on kumminkin useita taloushistoriaa kasittavia,
hyvinkin laajoja ja seikkaperaisia teoksia ihnestynyt, ja moni historialhnen ilmio on niiden selittamkna nayttaytynyt aivan uudessa valossa.
On opittu nakemaan esim. miten puhtaasti henkinenkin elama on laheisesti sidottu kunakin aikana vallitsevaan taloudelliseen olotilaan.
Nyt ilmoittamamme teos kasittelee vanhanajan taloudellista elamaa.
Onhan siita ajalta entuudeltakin tunnettuja teoksia nimkuin Meyerm,
Belochin, Mommsenin, Schillerm, joissa taloudellisille oloille omistetaan
enemman tai vahemman huomattava sija. ^ Mutta Neurathin vanhan
ajan taloushistoria pyrkii antamaan lyhyissa piirteissa selvasti kasitettavan kokOnaiskuvan sen ajan taloussuhteista. Siina on esitetty itamai.den taloudellinen kehitys, kreikkalamen ja roomalainen, aika lailla onnistuneesti. Varsinkin sellaiselle lukijalle, joka on saanut tietonsa lahinna poliittista historiaa kasittavista :teOksista, avaa se uusia nakoaloja
ja auttaa monia entisia asioita uudella tavalla arvioimaan. Niinpa on
esim. tavallinen kasitys, etta oijien parempi kohtelu myohemmalla roomalaisajallaon; ennen kaikkea yha levenevan ja syvemmalle juurtuvan
kristinopia ansio. Mutta kun . yllainaniitusta teoksesta nakee, mitea
oijien luku sumessa- roomalaisessa valtiossa myohemmalla ajalla yha
vaheni ja orjatyo_ nain ollen tuli yha enemman kysytyksi ja kalliiksi
ja miten orjien keskuudesta kohosi vahitellen mahtavia rahamiehia y. m.
arvohenkiloita — Neron entinen orjahan m. m. omisti vanhan ajan
suurimman tunnetun omaisuuden — niin ymmartaa kylla, etta orjan
parempaan kohteluun oli taloudellisillakin syilla suuri merkitys.".Kirja
on selvasti ja helppotajuisesti kirjoitettu ja voi sita suositella kaikkien
taloudellisen elaman tuntemusta harrastavien luettavaksi.
-

.
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^ ^ ^ H T E I S K U N N A L L l S T A LAINSAADANTOA.

TeoUisuuskoulut. Asetuskokoelmassa (N:o 2 2 , 1 9 1 1 . ) on
julaistu. Arm. Asetus helmik. 1 4 p:lta t. v., sisaltava uudet saSnnot
teollisuuskouluille. Asetukseen liittyvat vuosirahasaannot kullekin teollisuuskouluUe erikseen. — Samoin on julaistu Arm. Asetus samalta
paivalta sisaltava Tampereen teknillisen opiston saanndt ja siihen liittyvan vuosirahasaaimon, joka pSattyy Smk:aan 1 0 3 , 6 0 0 : — .
Perintokaari. Asetuskokoelmassa (N:o 2 5 , 1 9 1 1 . ) on julaistu Arm. Asetus syysk. 7 p:lta t. v. koskeva Perintokaaren 9 luvun
I , 2 , 4 , 5 ja 7 §:n muuttamista, joka asetus sisaltaa eduskunnan esittamat muutokset Perintokaaren mainittuihin pykaliin.
;
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Venajan Aasiassa olevien rautateiden kannattavaisuus. Venajan kulkulaitosministerion aikakauskirjan mukaan oh Venajan Aasiassa olevien rautateiden pituus v:na 1 9 0 7 1 0 , 8 1 0 km, ja
oli niiden rakentaminen tullut maksamaan 2 , 1 2 7 miljaardia Suomen
markkaa. Eri ratojen pituus ja rakennuskustannukset yhta kdlometria
kohti nousivat seuraaviin maariin:
pituus km.

Siperian rata
Taka Baikalin rata . . . .
Ussurin rata
Keski-Aasian rata • . . . .
Taskentin rata

kustannukset I km:5 kohti

3,35-1
1,800
892

179,225
274,885
166,112

2,531
2,236

172,621
199,362

Suomen mk.
»
>

»
»

»
»

»'"
»

Ratojen - tuottamat voitot (-[-) ja tappiot (—) tulevat nakyviin
seuraavassa taulussa:
5iperjan
rata

Taka-Baikalin rata

Ussurin
rata

Keski-Aasian
rata

Taskentin
rata

1905 —
844,812 — 93,874,062 — 7,375,562 + 2,728,312 + 1,517,687
1906 — 40,128,900 — 87,127,187 -1- 8,504,412 + 1,611,925 — 2,634,025
1907 — 7,552,712 — 42,575,937 — 9,177,387 — 4,436,237 — 3,960,918

Tietoja eri aloilta.

i8i

Kuten yllaolevasta nakyy, ovat kaikki valtionrautatiet Venajan
Aasiassa tuottaneet tappiota v:na 1907. Laskemalla lisaksi kiinnitettyjen paaomien korkotappiot saadaan kokonaistappiot-nousemaan seuraaviin maariin:
: - ^
1905
1996
1907

173,4 rdiljonaa Suomen mk:aa

194,5
161,5

»
»-

»

»
»

.

_

-

Venajan rautateiden rakentamista varten varatut rahat ovat nykyaan melkein yksinomaan kiinnitetyt Aasiaan, sen jalkeen kun
Aamurin rataa, paaasiallisesti sotanakokohtien vuoksi, on ruvettu rakentamaan.
Kiinan ensimainen liikennelaki. Tahan asti ei Kiinalla ole viela ollut mitaan kodifikoitua lakia liikenteesta, joka siella
ei ole viela kehittynyt niin tarkeaksi ja laajaksi kuin muualla. Kaytanndssa on tavallisesti noudatettu liikenneasioissa kunalaisten kesken
vanhoja perinnaistapoja ja kiinalaisen ja muunmaalaisen kesken Englatmin lakia. LuonnoUisesti on kuitenkin varsinaisen lain puuttuminen
aina tuntunut suurena epakohtana. Kiinan uusi liikennelaki, »Yuan
Sung Ghiarig Tseng*, on annettu 24 p:na tammikuuta 1911, ja on
se samalla myoskin ensimainen laki, jonka laatimiseen Kiinan uusi
eduskunta on ottanut osaa. Uudessa laissa jarjestetaan tavara- ja
henkiloliikenne seka maalla etta merella. - Oman korkeakoulun perustaminen kunnan v i r k a miehia- varten Saksassa. Dusseldorfin kaupungin valtuusto on
paattanyt perustaa erityisen korkeakoulun kunnanvirkamiesten kasvattamista varten. Taman uuden korkeakoulun tarkoituksena on etupaassa johtavassa asemassa _ olevien kunnanvirkamiesten, kuten pormestarien j . n. e., ammattitaidon kohottaminen, perehdyttamalla tulevia
virkamiehia toiselta puolen heille tarkeisiin laki- ja taloustieteellisiin
kysymyksiin, toiselta puolen kunnallisen kaytannon eri aloihin. Opiskelemaan tallaiseen yliopistoon paasevat: jo virassa olevat kunnanvirkamiehet, jotka tahtovat tietojaan syventaa ja laajeataa; ylimaaraisina
kunnanvirastoissa palvelevat virkoihin pyrkijat, eronneet upseerit, talous-,
tieteen tutkijat, teknikerit j . n. e.; korkeampien oppilaitosten abiturientit.
Yleisena normina vakinaiseksi kuuntelijaksi paasemiseen vaaditaan paasytutkinto jostain korkeammasta yhdeksanluokkaisesta oppilaitoksesta tai
sita vastaavien tutkintojen suorittaminen; lasta saannosta voidaan kuitenkin' tehda poikkeuksia, varsinkin kun on kysymyksessa kunnaUiseen
kaytantoon perehtyneita henkiloita. Vakmaisella kuuntelijalla on oikeus
suorittaa tutkinto lukuvuoden lopussa. Ylimaarais'a kuuntelijoita otetaan kaikMin aineisiin. Opiskeluaika on jaettu kahteen semesteriin.
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joista ensimainen kestaa lokakuun. lopusta tammikuun loppuun tai helmikuun puoEvaliin, toinen huhtikuun puolivalista tai lopusta kesalnnm
loppuun. Korkeakoulim kustannukset on laskettu vuodessa nousevan
25000 Suomen. markkaan. Tuuman alkuunpani ja on Bonnin yliopiston professori Stier-Somlo, joka myoskin on kutsuttu korkeakoulun
ohtajaksi. Toimintansa on korkeakoulu jo alkanut.
Preussin karjaluku. Askettain valmistuneen virallisen tilaston mukaan oU.karjan lukuisuus Preusissa alia mainittuina vuosiua
seuraava:
1904
Hevosia
Lehmia
Lampaita
Sikoja

1906

1907

1908 "

1909

1910

2,964,408 3,oi8,443 3,046,304 3,062,855 3,o77,946 3,128.535
11,156,133 11,646,908 12,011,584 12,089,072 11,763,161.11,592,521
5,660,529 5,435,053 5,4o8,867 5,260,238 4,975,632 4,632,069
12,563,899 15,355,959 15,095,854 13,422,373 14,162,367 16,491,559

Tyovaenpalkoista Englannissa j a Saksassa. Aikakauskirjassa SoziEde Praxis, 21. X I . 1911, Mrjoitetaan tasta seuraavaa.
Englantilaisten tyomiesten palkoista on meilla viela aivan liika
suuret kasitykset. Noin kolme-, neljakymmentavuotta takapeiin oli
todellakin" huomattava ero • palkkam valilla Englannissa ja Saksassa.
Saksalainea tyomies saattoi syylla uneksia kanaalin tuoUa puolen olevasta tyovaenparatiisista. Sittemmin ovat kuitenkin palkat kohonneet
suinemmassa maarin Saksassa kuin Englannissa; ovatpa v:n 1900 palkat Englannissa laskeneet, kun ne taas ovat Saksassa jatkuvasti kohonneet.
• Yteensa on vaikeata verrata toisiinsa englantilaista ja saksalaistapalkkatilastoa. Kuitenkin voidaan tehda seuraavia johtopaatdksia. Rautatielaisilla on Englannissa huonompi toimeentulo kuin Saksassa. Kirjapainoalalla ovat palkat Saksassa: melkein yhta korkeat kuin Englannissa, samoin maalari-ammateissa. Puusepantyontekijat saavat Saksassa viela koko joukon alhaisempaa palkkaa kuin Englannissa, samoin
muurarit. - Sita vastoin ovat telakkatyomiehet, sulattotydmiehet ja kutomatyomiehet Englannissa paljoa paremmin palkatut'kuin Saksassa:
Aiimeksimainitut ovat siina maarin paremmin palkatut, ettei Saksan
- kutomatyomiehille ole mahdollista viela pitkiin aikoihin saavuttaa yhta
suuria paikkoja.
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Viime aikoina on tyovaen opetus saanut verrattain suurta
mielenkiintoa osakseen. Siihen on ollut vaikuttamassa monia
syita, 19 vuosisata, joka toi mukanaan voimakkaan taloudellisen
kehityksen, teki varsinkin alempien kansankerrosten tyon entista
enemman konemaiseksi. Pitkalle haarautuva tydnjako havitti
entisen itsenaisen. tydnsa kokonaistuotteesta iloitsevan kasitydlaisen. Sijalle tuli lukematon lauma monasti hyvinkin yksinkertaisen osatydn tekijdita, joitten tyo vasta pitkallisessa teknillisessa
prosessissa, monien koneiden ja kasien lapi kulkemana sulautui
kokonaistuotteeksi. Jo tallainen jokapaivainen, vireampaa henkista elamaa lamauttava tyo tarvitsi vastapainoksi enemman henkista tydskentelya. Mutta olisihan 19 vuosisata voinut suhtautua
samalla lailla tyovakeensa kuin vanha aika, - joka yksinkertaisesti
ei rasittanut ajatuksiaan silla, millaista alempien kansankerrosten
tyo ja ahertelu oh, kunhan se vain toi valtiolle j a yksityisille
hydtya. Mutta nyt 19 vuosisadalla olivat jo alemmat kansankerrokset kohonneet merkitykseen, ja yleinen huomio j a harrastus naiden asioihin kasvanut suuresti. Ehka ensi kerran toi taman yleisen mieUpiteen muutoksen voimakkaammin esiin Robespierre Ranskan vallankumouksen aikana lausuessaan kansasta:
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»Yleensa ei ole mitaan niin rehellista ja hyvaa kuin kansa,
aina silloin kun sita ei ylenmaaraisen sorron kautta rasiteta;
kansa on kiitoUinen pienimmastakin huomiosta, jota sille osotetaan, vahimmiistakin hyvasta tyosta, jota sille tehdaan, vielapa
pahastakin, joka jatetaan tekematta; kansassa on karkean pinnan
alia vapaata ja suoraa mielta; silla on niin hyva tahto ja niin
paljon voimaa toimiessaan, etta sellaista turhaan saa hakea siina
luokassa, joka sita halveksii. Kansa ei pyyda muuta kun mika
on -valttamaton, se ei tahdo muuta kuin oikeutta ja rauhaa. Rikkaat vaativat kaikkea; ne tahtovat kaiken anastaa ja kaikkea
hallita, ne ovat kansan vitsaus. Kansan etu on yhteinen etu,
rikkaiden etu on yksityisetu. Ja te tahtoisitte tehda kansan
tyhjaksi ja rikkaat kaikkivaltiaaksi b Tama oli jo kokonaan toisenlainen kasitys alemmista kansankerroksista ja niiden merkityksesta kuin mika oli vallitsevana sen edellisella ajalla. Nakivathan kylla 17 ja 18 vuosisadan valtiomiehet mielellaan, etta
kansa oli varakasta, ja koettivat herattaa sita uutteruuteen ja kohottaa sen hyvinvointia. Jo Richelien lausuu: »Kansa on niin
kuin aasi, jolle joutilaisuus on turmioksi». Mutta tania kansan
kohottaminen taloudelliseen toimeliaisuuteen ja henkiseen vireyteen ei tapahtunut lahinna kansan itsensa takia, vaan pidettiin
kansaa valikappaleena valtion korkeampien poliittisten tarkoitusperien saavuttamiseksi. Varakas ja taloudehisesti virea kansa oli
hyva veronm'aksaja. Se oli voimakkaan valtion paras kivijalka.
Siihen nojautUi hallitsevien kerrosten voima; siita se imi aineellisen
ravinnon j a valillisesti mydskin poliittisen loiston ja maineen.
Mutta niin kuin sanottu, 19 vuosisata muutti perinpohjaisesti
nama entiset kasitykset. Vahitellen, vaikkakin hitaasti, selkeni se
ajatus, etta kansan alemmat kerrokset ovat kansan kokonaisuuteen
elimellisesti kuuluva. osa, jolla on oikeus omintakeiseeti elamaan,
ei vaan palvelevana vaan myos itsenaisesti toimivana, • tuhtevana
ja ajattelevana osana. Ja yha enemman alettiin huomata, miten
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yhteiskunnan kohtalot kokonaisuudessaan, sen hyvinvointi j a
menestys tai turmio ja onnettomuus oli likeisesti riippuva laajojen
alempien kerrosten tilasta. Tallaisesta muuttuneesta ajatustavasta
saivat voimakkaan tuen kansan kohottamis- ja valistamispyrinnot
varsinkin 19 vuosisadan lopulla.
Toiselta puolelta olivat taas kansan laajat kerrokset heranneet itsenaiseen toimintaan 19 vuosisadalla.
Vuosisadan
ensimaisella puoliskolla taisteli vat laajat kansankerrokset halUtuksiaan vastaan; koettivat hankkia itselleen valtiollista j a yhteiskunnallista vapautta. Vuosisadan toiselle puoliskolle ja sen pyrkimykselle antaa taas omituisen leiman varsinaisen tydvaenluokan
esiintyminen. Tama n. s. neljas luokka, joka vuosisadat oh elanyt huomaamatonta elamaa, nousi voimakkaasti nakyviin, pyrki
anastamaan itselleen huomattavaa sijaa entisten yhteiskuntaluok
kien- rinnalla, jopa monasti syrjayttamaankin nama. Jarjestelmallisen yhteenliittymisen kautta hankki se itselleen poHittistavaltaa, vahitellen mydskin taloudellisia etuja. Tasta kaikesta sai
uusi luokka ravintoa ja selkanojaa heikoUe ulkonaiselle »minalleen»-. Mutta tyytymattdmana naihin saavutuksiin, pyrki se tekemaan valloituksia niyds puhtaasti henkisella alalia. Nuo alathan olivat melkein koskemattomana kuuluneet entisille hallitseville luokille. — Uuden luokan vasta herannyt tiedonhalu, toiselta
puolen voimakas viehatys, jota uudet avautuvat henkiset aarteet
kaikkina aikoina ovat herattaneet ihmismielissa, sai tydvaenluokassa aikaan voimaperaisen harrastuksen henkiseen opiskeluun.
Ja kun entisissa valtaluokissa oli jo monin paikoin mydtatuntoa
ja ymmartamysta varsinkin tyovaen puhtaasti henkisia pyrkimyksia kohtaan ja siella, missa taas ei ollut, taytyi ottaa huomioon
uuden luokan saavuttama asema yhteiskunnassa, niin oli kaikesta
tasta seurauksena, etta tyovaen sivistyspyrinndt kohosivat huomattavaan merkitykseen 19 vuosisadan lopulla ja 20 vuosisadan
alussa ja etta niiden merkitys on yha vaan kasvarhassa. -
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W i e n j a Berlin.
Seuraavassa *) koetamme katsella tyovaen opetusta nykyaikaisen elaman keskuksissa Wienissa ja Berlinissa. Wien on
ainakin saksalaisella alueella se kaupunki, jossa tyovaen opetus
on edistyneinta. Tarkeimpia taman tyon johtajia siella on kansanomaisten yliopistokurssien valiokunta, kansankoti ja kansanvalistusyhdistys seka Wienin tydvaen jarjestojen opetusvaliokunta.
•Noin 1870 tienoilla syntyi englantilaisissa yliopistoissa
harrastus, jonka tarkoituksena oli saattaa kansan laajempiakin
kerroksia tieteellisesta sivistyksesta osalliseksi. Taalta liike levisi
amerikkalaisiin yliopistoihin, samoin myos Europan mantereelle.
Saksalaisella kielialueella kehittyivat yliopistoUiset kurssit ensin
Wienissa. Vuonna 1887 ja sen jalkeisina vuosina pani kansanvalistusyhdistys toimeen tieteellisia esitelmatilaisuuksia suurelle
yleisolle, joihin onnistuttiin saamaan muutamia asiaan innostuneita
yliopistonopettajia puhujiksi. Mutta aikaa mydten oli mielenkiinto asiaan levinnyt laajempiin yliopistopiireihin. Vuonna 1894
esitti joukko yliopiston opettajia akateemiselle senaatille, etta yliopisto itse olisi sopiva tallaisia kursseja johtamaan. Sillahan oli
laajojen kansankerrosten luottamus, sopivat opettajavoimat ja
kykeni se vapaana puolueharrastuksista parhaiten todellista sivistysta kansaan levittamaan. Akateeminen senaatti ja opetusministeri oli suopea asialle ja nain jai yliopistollisten kurssien johto
11 henkiselle yliopiston opettajista kokoonpannulle valiokunnalle,
jossa on edustettuna kaikki tiedekunnat. Tama valiokunta jar*) Lahteila:
Siemering:
Fritz:

Arbeiterbildungswesen

in Wien und Berlin.

Das moderne Volksbildungswesen.

Archivfiir

1911.

1909.

Volksbildungswesen, herausgeg. von Ernst Schulze und G . Hamdorf.

Volksbildungsarchiv, beraugeg. von Robert von Erdberg.
Zentralblatt fiir
Omat havainnot.

Volksbildungswesen herausgeg. von A . Lampa,
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jestaa vuosittain esitelmatilaisuulcsia, joita pidetaan iltasin eri
osissa kaupunkia: kouluiiuoneustoissa, yliopiston omissa laitoksissa,
ammattikuntien taloissa, kansankodissa j . n. e. Kukin yksityinen
esitelmasarja kasittaa tavallisesti noin 6 luentoa, joista aina yksi
luento viikottain pidetaan. Samaan aikaan kulkee rinnan eri tie•donaloilta useampia esitelmasarjoja j a muodostavat nama yiiteensa
sisaisessa yhteydessa olevan esitelmajakson. Tallaisen jakson
kuunrieltuaan voi oppilas antautua opettajain kuulusteltavaksi j a
saada todistuksenkin hankkimistaan tiedoista, jos hanta haluttaa.
Opetus kay enimmakseen esitelmain muodossa. Tahan liittyy joskus keskustelu, jos asia on tarpeeksi mielenkiintoa herattava. Esitelmat koetetaan saada niin havainnollisiksi kuin
mahdollista. Niinpa esim. vanhan ajan historiasta puhuessaan
•vol opettaja naytella Idydettyja muinaisesineita, varjokuvien
avulla tuoda esiin entiset temppelit, palatsit j . n. e. Jotta opettajat tuntisivat opetettaviensa toivomuksia esitelmien ja opetuksen suhteen, on yliopistollisten kurssien valiokunta vuodesta 1908
kutsunut neuvotteluihin erikoisia luottamusmiehia eri osista kaupunkia. Naiden avulla koetetaan myos herattaa kursseihin laajempaa harrastusta ja osanottoa. Muuten tyovaeston jarjestdt
Wienissa itsekin tunnustavat naiden kurssien merkityksen. Niinpa
on vuonna 1909 tehty sopimus tydvaen opetusjarjestdn kanssa,
jonka alle kuuluu kaikki ammattikunnat, tydvaen vahstusyhdistykset j . n. e., etta tama jarjestd yksin on oikeutettu tydvaen lippuja naihin kursseihin jakamaan Wienissa. Jotkut ammattikunnat ja tydvaen sivistysyhdistykset ostavat itse liput ja jakavat
niita ilmaiseksi jasenilleen. Nama yliopistokurssit ovat verrattain
hyvin menestyneet. Talvilukukautena 1908—1909 pantiin Wienissa ja sen ymparistdlla toimeen 127 esitelmasarjaa 17,989 kuulijalle. Tydvaen lukumaara kaikkien osaaottavien luvusta oli 44,1 %.
Tarkein ilmid Wienin kansanvalistuselamassa on kumminkin kansankoti. Alkupuolella vuotta 1901 perustivat jotkut
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asiaan innostuneet miehet ja naiset Wienissa »kansanliOti» nimi
sen yhdistyksen. Yhdistyksen tarkoituksena oh kansan sivistaminen ja kasvattaminen ja varsinkin sellaisten laitosten hankkiminen kansalle, joissa valistustydta menestyksellisesti voitaisiin
tehda. Aluksi- vuokrasi yhdistys itselleen sopivan huoneuston,
jossa monipuolinen valistustyd alotettiin. Siina sivussa pyrki yhdistys voimakkaasti hankkimaan kannatusta ja varoja, jotta oma
koti yhdistykselle mita pikimmin valmistuisi. Ja jo syksylla
1905 oli yhdistys taman tarkoituksen saavuttanut. Silla oli V2
miljoonaa maksava upea talo kay tettavanaan.
Wienin kansankotia voi taydella syylla sanoa kansan yliopistoksi. Ennen kuin kansankoti avaa oppisalinsa, vaatii se
oppilaaksi pyrkivalta harrastusta tietoon ja oppimiseen. Niinpa
yhdistyksen vakinaisiksi jaseniksi voivat tulla ainoastaan ne henkilot, jotka samana tai edellisena kalenterivuotena ovat kuunnelleet yliopistollisen luentojakson tai kuuluvat jonkin kansankirjaston vakinaiseen lukijapiiriin tai ovat jasenina jossakin kansantai tydvaen valistusyhdistyksessa. Avattuaan ovensa antaa kansankoti kuin konsanaankin yliopisto kunkin oppilaan kehittya
kykyjensa ja harrastustensa mukaisesti. Varsinkin suuri paino
pannaan siihen, etta oppilas saisi havainnoilista tietoa j a perehtyisi itsenaisesti aineisiinsa. Sen takia on kansankodilla paljon
havainnollisia opetusvalineita. Silla on kemiallinen laboratorio,
jossa on tydskentelysijoja 24 oppilaalle. Kivi-, kasvi- ja elaintieteelliset kokoelmat mikroskooppeineen ovat taas avoinna luonnontieteen harrastajille. Kokeellista sielutiedetta varten on eri
laitoksia; on olemassa omat taidehistorialliset kokoelmat, piirustusja' miekkailusalit j . n. e. Opetus kay osittain esitelmien muodossa,
osittain tavallisena kouluopetuksena. Joskus valitaan myos valimuoto :• opettaja esitelmdi ja kyselee samalla.
Kansankodissa saa hyvinkin alkeellista tietoa. On olemassa
alkeellisia kursseja kirjoitus ja laskutaidon hankkimista varten.

Tyovaen opetus siturkaupungeissa.

189

Mutta voi. oppilas,, jos hanella on kykya, kohota analyytiseen
mittausoppiin j a differentiali- ja integralilaskun alkeisiin astiMyoskin kielia opetetaan ja varsinkin luonnontieteille omistetaan
laaja sija.
Uutterasti kansankodissa tydskennellaan kesat, talvet. Opetus taytyy pakostakin antaa iltapaivalla, jolloin oppilaat ovat
vapaina paivantdistaan. Kemiallisessa laboratoriossa on esim.
2 kertaa viikossa 3 tuntia kestava harjoittelu. E r i kielikursseja
pidetaan kutakin 2 kertaa viikossa tunti kerrallaan j . n. e.
Varsinkin mieltakiinnittavia ovat n. s. fakkiryhmat, joita on
vuodesta 1902 ollut olemassa. Kansankodin kehittyneemmat
oppilaat enimmakseen kuuluvat naihin. Voidakseen syvemmin
perehtya johonkin mieUaineeseensa ovat naet samaa alaa harrastavat oppilaat liittyneet yhteen j a valinneet itselleen alaa tarkoin tuntevan johtajan. Niinpa esim. filosofiiien ryhma kokoontuu iltasin lukemaan jonkun ajattelijan teosta ja sen johdosta
yhdessa sitte keskustellaan.
• Tallaisia ryhmia on useita, m. m. valtiotieteellinen, luonnonhistoriallinen, kirjallisuushistoriallinen, englanninkieliryhma j . n. e.
Paitsi tallaista jarjestelmallista viikko-opetusta pidetaan lauvantaisin tavallisesti yksityisia esitelmia eri tieteiden aloilta. Sunnuntaisin on retkeilyja museoihin aamupuolella, iltapaiva on omistettu konserteille,. iltamille ja seurusteluun.'
Wienin kausankoti tayttaa tarkean tehtavan suuren kaupunkinsa kansanvalistustydssa. Vuonna 1908—1909 pidettiin
siella 90 eri kurssia 3938 kuulijalle, 44 lauvantaina oli yksityisesitelmia, 8;na sunnuntaina lausuntoiltoja, lisaksi 10 konserttia,
9 eri retkeilya teknillisiin laitoksiin, taidenayttelyihin • j . n. e,
Lauantaisin j a " sunnuntaisin annettua opetusta nautti yhteensa
24,744 henkea. Kansankodin oppilasmaarasta on puolet tyovakea..
Mutta mydskin sosialidemokratia Wienissa harjoittaa tehokasta vaUstustydta oman piirinsa sisalla. ' Joulukuulla v. 1902
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perustettiin »Tulevaisuus» niminen yhdistys, jonka tarkoituksena
oli valittaa esitelmia kaikille tydvaen jarjestdille.

1V2 vuoden

kuluessa yhdistyksen perustamisesta pidettiin sen toimesta 1,325
esitelmaa 164 jarjestdssa, ja viela v. 1905 oli toiminta aikalailla
vilkasta.

Mutta taman jalkeen rupesi nakymaan lamautumista

yhdistyksen tyossa.
kannalle.

Sen takia jarjestettiin olot v. 1908 uudelle

Kaupunki jaettiin erityisiin opetuspiireihin.

oli v. 1909—1910 21.
yhdistysta.

Sellaisia

Naihin piireihin lukeutui kaikkiaan 344

Koko taman valistustydn johto uskottiin n. s. Wie-

nin tyovaen jarjestojen. opetusvaliokunnalle,

johon kukin piiri

lahettaa yhden edustajan, sitapaitsi myos maan tydvaenpuolue
ja

ammattikuntakomissioni.

Tama opetusvaliokunta

toimittaa

»Valistustyd» nimista lehtea ja hommaa yksityisia esitelmia ja
esitelmasarjoja Wienin tydvaenjarjestdille.
poliittista valistamista.

Vahstustyd on lahinna

Siella selitetaan puolueen ohjelmaa, pu-

hutaan sosialidemokratian

tulevaisuustehtavista

y. m. sellaisista

asioista. Mutta mydskin kansantaloudellisille kysymyksille, luonnontieteille j a terveysopille annetaan huomattava sija.
^1910

V . 1909

pidettiin 1267 yksityisesitelmaa ja 77 esitelmasarjaa.

Berlinissa ei ole samalla lailla kuin Wienissa- erikoista kansanyliopistoa, mutta useat yhdistykset tekevat siellakin innolla
kansanvalistustydta.

Huomattava

sija on taallakin kansanvalis-

tustydssa yliopistollisilla kursseilla. Naita johtaa »Berlinin korkeakoulunopettajain

yhdistys

kansantajuisia

kursseja

varten».

Vuonna 1898 alkoivat nama .kurssit 12 esitelmasarjalla ja oU
niissa kuulijoita 3,497; niista-67,7 "/o tyovakea. Kuulijaih luku on
sen jalkeen runsaasti kasvanut ja oU se talvilukukautena 1908—
1909 8,986 henkea.
Luennoita pidetaan taalla samoin kuin Wienissakin eri
osissa kaupunkia ja eri tieteiden aloilla. Kaikin puolin koetetaan
saada luennot havainnollisiksi ja ymmarrettaviksi kuulijakunnalle.
Niinpa esim. taidehistoriallisilla luennoilla jaetaan useasti kuuli-
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joille hyvin vahaisesta maksusta tai aivan ilmaiseksi jaljennoksia
klassillisista teoksista. Sitapaitsi on luentosalissa laatikko, johon
kuulijat voivat jattaa kyselylappuja, jos jokin asia on heille jaanyt hamaraksi luennon kestaessa ja vastaa opettaja naihin seuraavan luennon alussa.
Hyvin valaisevia, luonnontieteellisia esitelmia, joissa kay
runsaasti tyovakea, pitaa Berlinissa Urania ja Treptovi'-tahtitornit
ja »kuninkaallinen laitos merien tuntemista varten J>. Tama viime
mainitun laitoksen puolesta on vuodesta 1901 vuosittain pidetty
esitelmasarjoja, joiden tarkoituksena on herattaa paakaupungin
yleisossa merien rikkaan elaman tuntemusta ja opettaa sille, miten
suuri kansantaloudellinen ja valtioUinen merkitys on laivaliikenteella, merenkululla y. m. sellaisilla seikoilla. Ensinmainitut tahtitornit pitavat taas esitelmia astronomian, fysikan, kemian, geologian, tekniikan, ammattihygienian y. m. aloilta. Uranian suuressa salissa on joka ilta varjokuvaesitelmia. Suuret varilliset
kuvat nayttavat katsojalle laajan avaruuden elamaa tai saa han
seurata mukana. Niilin suusta sen latvoille tai nahda Italian jarvia ja lumipeitteisia alppeja. Naiden laitosten suurissa museoissa
on viela tilaisuus syventaa ja varmistaa esitelmien kautta saatua
tietoa. Vahainen maara tyovakea ottaa osaa myos n. s. vapaan
korkeakoulun ja Humboldt-akatemian toimeenpanemiin esitelmiin.
Sellaisessa kaupungissa kuin Berlinissa, jossa on suuri maara
hyvia museoita, on helppo monelta alalta saada havainnoilista
tietoa. Tama seikka on kansanopetuksessakin otettu huomioon.
Vuodesta 1895 on pantu toimeen jarjestelmallisia retkeilyja museoihin. Naita tehdaan sunnuntaisin kokeneitten johtajien opastamina. V . 1908—1909 oli 123 eri retkeilya ja 40 retkeilysarjaa,
ja oli niihin osanottajia tuhansittain.
Berlinissa, jossa ammattikuntaelama on hyvin vilkas ja sosialidemokraattinen liike voimakas, on tyovaki itsekin huomattavalla tavalla koettanut tyydyttaa sivistystarvettaan. Useimmat
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ammattikunnat hankkivat jasenilleen esitelmia, toimeenpanevat
naille retkeilyja museoihin j . n. e. Varsinkin ammattitietoja ja
poliittista valistusta koettavat ammattikunnat levittaa jasenilleen.
Sosialidemokraattiselle tyovaelle on taas valistuksen jakajana
keskuudessaan »Berlinin tydvaen valistuskoulu», joka on jo kauvemman aikaa tydskennellyt. Sen opetusaineisiin kuuluu kansantalous, historia, oikeusoppi ja puheharjoitukset. Viime aikoina
on myos luonnontieteille ja kirjallisuushistorialle annettu opetusaineiden joukossa tarkea sija. Luentosarjoja pidetaan taalla lapi
vuoden, paitsi syksyisin. Joka iltapaiva V29—10 annetaan opetusta. Sunnuntaisin on taas yksityisesitelmia ja keskusteluja.
Oppilaita oh tassa opistossa lukuvuonna 1908—1909 1585.
Esitelmia Berlinin tyovaelle toimittaa myos Berlinin sosialidemokraattisten vaaliyhdistysten hitto.
Tyovaelle on siis, niin kuin yllaolevasta nakyy, naissa kahdessa suurkaupungissa tarjolla mohellaista opetusta ja monelta
taholta. Nyt olisi mielenkiintoista tietaa, mita tiedon aloja tyovaki mieluimmin harrastaa ja kenenka neuvottavana se itse tahtoo olla. Tastakin on tilastoa olemassa. Esim. Berlinin yliopiston
opettajain toimeen panemissa kursseissa luku vuosina 1907 —1908
ja 1908—1909 otti taidehistoriaa ja kirjallisuutta kasitteleviin
esitelmiin osaa keskimaarin 29,3 % kaikista kuulijoista. Laaketieteen, terveysopin ja antropologian luennot vetivat 20,9 % ja
kolmannelle sijalle tuli luonnontiede ja teknukka 17,3 "/o'.Ha. Mutta
jos katselee yksistaan tydvaen osanottoa, niin saa jonkinverran
toisellaisen kuvan. Jos 10 lukuvuoden (1899—1909) kuluessa
erotetaan kustakin lukuvuodesta 2 luentosarjaa, jotka ovat saaneet enimmat kuulijansa tydvaen ^ piirista/ niin tulee esille 10
luonnontieteellista, 5 laake ja terveysopillista j a 5 teknillista sarjaa.
Tyovaki harrastaa siis suuresti luonnontieteellisia ja teknillisia kysymyksia. Samallaisiin kokemuksiin on tultu esim. Wienin kansankodissa j a muuallakin. Kun porvarilliset kuulijat pyrkivat
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samaisissa kursseissa j a kansanyliopistoissa hakemaan opinhalulleen tyydyketta lahinna kirjallisuutta j a historiaa kasittelevista
luennoista, haluaa tyovaki esitelmien kautta tutustua tarkemmin
omaan ammattiinsa, ihmisruumiin rakenteeseen, sen hoitoon ja
saada , tietoa avaruuden ihmeista, suurista keksinndista maapallollamme j . n. e.
On luonnollista, etta tydvaen mielta kiinnittaa luennot, jotka
koskettelevat sen jokapaivaista ammattia.
Samoin ymmartaa
hyvin, miksi juuri luonnontieteet ovat sen erikoisen harrastuksen
esineena. Ovathan luonnontieteet, jos mitka, tuomillaan tosiasioilla sarkeneet entisia ennakkoluuloja ja auttaneet nykyaikaista
ihmista luomaan itselleen vapaampaa elamankatsomusta. Kummako siis, jos juuri kohoamistilassa oleva ja tiellaan olevia esteita
•sarkeva luokka antaa etusijan luonnontieteille esim. historian rinnalla, joka pyrkii kaikkea ymmartamaan ja, jos mahdollista, hellavaroin kohtelemaan. Yleensa taytyy sanoa, etta tyovaki on innokkaasti ottanut osaa opetukseen, onpa se sitte tullut porvarilli
selta tai sosialistiselta taholta. Varsinkin Wienissa on siina suh'
teessa ymmartamysta molemmilla puolilla ja valistustyossa on
siella yhtenaisyytta. Berlinissa, jossa puoluevastakohdat ovat
jyrkemmat, on esiintynyt vaatimuksia johtomiesten puolelta, etta
tydvaenluokka ottaisi tykkanaan valistustydn itse ajaakseen. Mutta
tietoon pyrkivat tydvaenjoukot ovat kaikesta huoliihatta nauttineet kulloinkin tarjottua opetusta, monasti runsaammin juuri porvarillista, jolla on ainakin viela nykyaan paremmat opettajavoimat kaytettavinaan.
Mutta viela on tarkea seikka jalella, tydvaen opetuksen
taloudellinen puoli. Luentosarjat, vakituiset opistot vaativat vuosittain suuria menoeria. — On lunnollista, etta tydvaen opetus
ollen viela nain alkuasteella, oh saanut hyvin paljon nojautua
yksityisten apuun. Mutta yha enemman aletaan kaikkialla vaatia,
etta valtio ja kunnat ottaisivat tehokkaammin kuin tahan asti
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osaa tyovaen valistustyohon. Tyovaen opinhalu, niin sanotaan,.
on jo voimakkaana tullut nakyviin. Olisi jo aika jarjestelmallisesti ja pysyvaisesti ruveta sita tyydyttamaan. Kaupunkikunnat
ovat jo nykyaankin jonkin verran avustustaan antaneet, vielapa
valtiokin. Niinpa antaa Preussin valtio vuosittain 4,000 ^aksan
markkaa museoretkeilyjen jarjestamiseksi Berlinissa ja suorittaa
kuninkaallisessa laitoksessa merien tuntemista varten .pidetyista
esitelmista maksut. Wienissa ovat yliopiston opettajain toimeenpanemat kurssit saaneet vuodesta 1895 12,000 kruunua ja vuodesta 1907 16,000 kruunua vuotuista valtioapua. Siihen tulee
lisaksi viela Ala-Itavallan puolelta 2,000 kruunua. Mydskin kaupunkikunnat ovat tyohon varoja mydntaneet, vaikkakaan ei erikoisen runsaasti. Niinpa saa Uranian tahtitorni kansantajuisten
luentojen pitamiseen joka vuosi Berluiin kaupungilta 10,000 Saksan markkaa j a Charlottenburgilta 3,000. Sen lisaksi avustaa
Berlinin kaupunki yliopiston opettajain luentokursseja vuosittain
1000 Saksan markalla. Mutta viela sellainen laitos kuin Wienin
kansankoti on melkein kokonaan yksityisten' avustusten varassa.
Lukuvuonna 1908—1909 tekivat varsinaisten ja kannattavain j a senten maksut 14,635 kruunua, s.o. suurimman tuloeran. Rakennuskustannuksiin antoi valtio kerta kaikkiaan 10,000 kruunua eika
ole sen jalkeen avustustydhdn juuri kajonnut.
Yleensa taytyy sanoa, etta tydvaenopetus Wienissa j a Berlinissa on viela aivan alussa. Esim. vuonna 1908 oli Wienissa.
2 miljoonaa asukasta. Lukuvuonna 1908 — 1909 otti kaikkiaan
40,000 henkea osaa kansanvahstusseuran toimeenpanemiin luentosarjoihin. Kansantajuisten yliopistokurssien kuulijamaara oli.
11,000. Berlinissa oli samana vuonna 3V3 miljoonaa asukasta.
Mutta yliopistollisissa kursseissa oli kaikkiaan vaan noin 9000.
kuulijaa j a museoretkeilyihin otti osaa noin 6000 henkea. Uraniatahtitornin laitoksia katselemassa ja • esitelmia kuulemassa kavi
kaikkiaan 164,640 henkea. Ymmartaa siis aivan hyvin, etta ai-
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noastaan pienella osalla naitten kaupunkien laajojen kansankerrosten asukkaista oli tilaisuutta saada tietoa j a virkistysta hengelleen jokapaivaisen tyon lomassa. Nykyaan on toiveita kumminkin, etta valtio ja kunnat rupeavat tehokkaammin kuin tahan
asti alempien kansankerrosten valistystydta naissa kaupungeissa
avustamaan. Ja olisihan se luonnollista. Silla ovathan valventuneet kansalaiset — se nykyaan tunnustetaan — yhteiskunnan
ja valtion kalleinta omaisuutta.
(Jatk.)

B E R L I N I N PORSSIN O R G A N I S A T S I O O N I .
Kirjoittanut

K.

Ahtola.

V.
Saksan pdrssilain mukaan toimii jokaisessa pdrssissa kunniaoikeusto, joka on, jos valitdn valvontaoikeus kuuluu jollekin
kauppajarjestdlle, kokonaan tai ainakin suureksi osaksi kokoonpantu mainitun jarjestdn jasenista. Muussa tapauksessa muodostavat kunniaoikeuston pdrssijarjestdjen valitsemat jasenet.
Oikeuston tehtavana on vaatia edesvastuuta henkiloille, jotka
toimivat porssiasioissaan oikeutta ja kunniaa loukkaavalla tavalla.
Porssilaki puhuu kauppiaallisen luottamuksen rikkomisesta. Tallaiseen menettelyyn voivat tehda itsensa m. m. syyllisiksi valittajat
ja henkilot, jotka eivat toimita kauppa-asioita pdrssissa, esim.
kaikki apulaishenkildt, sanomalehtien edustajat j . n. e. Rikoksen ei tarvitse tapahtua pdrssihuoneustossa eika edes pdrssiaikanakaan.
Pdrssitiedustelu-komitean kertomus sisaltaa sivuillaan 2 1 ja
2 2 kokonaista kahdeksan kohtaa, jotka sen mielesta ovat pidettavat kunniaoikeudellisen toiminnan lahtokohdan edellytyksina.
Mainittakoon tassa vain seuraavat: pahanilkisin keinoin kurssei-
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hin vaikuttaminen, lahjojen antaminen tai ottaminen tarkoituksessa julaista tietoja jonkun yrityksen hyodyksi tai vahingoksi,
sellaisten liike-ehtojen laatiminen, jotka sotivat kauppiaalle sopivaa kaytdsta vastaan.
Oikeuden toimintaa johtaa kunniaoikeusto itse ja ainoastaan silla on valta tehda syytdksia. Valtiokomisariukselle on ainoastaan ilmoitettava oikeudellisen toiminnan alkuvalmistukset tai
kanteen taydellinen hylkaaminen. Omastakin puolestaan saattaa
han vaatia- toiminnan alkamista. Tahan hanen vaatimukseensa on
aina suostuttava ja on hanella oikeus omasta puolestaan esittaa
todistuksia. Saman pykalan mukaan saa komisarius mydskin olla
lasna kunniaoikeuston istunnoissa ja ottaa osaa keskusteluun seka
tehda kysymyksia syytetylle j a todistajille.
Aivan kokonaan valtiokomisariuksen viran luonteesta poikkeavaa on, ettei han edusta valtiovaltaa kunniaoikeudessa. Tosin
kaikista kunnianoikeuston istunnoista ja paatoksista on hanelle
ilmoitettava, mutta tama tapahtuu ainoastaan siina tarkoituksessa,
etta . han .kykenisi paremmin pitamaan huolta, etta syyttaminen
ja .tutkinto toimitetaan yleista etua silmalla pitaen.
§§ 12 — 27 koskevat kunniaoikeuston toimintaa.
. . Valmistellakseen asian paakasittelya antaa kunniaoikeusto
jollekin jasenelleen. asian alkukuulustelun suorittamisen. Syytetty
kutsutaan oikeuteen ja.esitetaan hanelle asia, josta hanta syytetaan ja on hanella oikeus antaa selitys. Ainoastaan aniharvassa
tapauksessa voidaan todistajia kuulustella valalhsesti. Yksinornaan
valtiokomisariuksen suostumuksella voidaan tutkinto lopettaa alkukuulusteluun ja syytetty vapauttaa edesvastuusta, muussa tapauksessa seuraa paakuulustelu.
Paakuulustelu, joka ainoastaan kunniaoikeuston paatdksen
mukaan saattaa olla julkinen, toimitetaan siinakin tapauksessa,
ettei syytetty olisi saapunut istuntoon. Valtiokomisarius ja syytetty ovat sitapaitsi oikeutetut vaatimaan tutkinnon julkisuutta,
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kuitenkin ainoastaan siina tapauksessa, ettei sen julkisuus jarkyta
valtion turvallisuutta tai loukkaa kansan siveellisyytta.
Syytetty on oikeutettu kayttamaan asianajajaa ja- oikeus
kuulustelemaan todistajia valallisesti.
Rangaistuksina kaytetaan ajoittaista tai -ikuista sulkemista
pdrssikokouksista. Entisaikoina kaytettiin suureksi osaksi sakkorangaistuksia, mutta nykyaan ne ovat huomatut jotenkin tehottomiksi. Tuottaahan jo pdrssista sulkeminen sinansa aineellista
vahinkoa j a sakot vaikuttavat sitapaitsi niin erilailla kunkin yksildn varallisuudesta riippuen.
Rikoksen ollessa erittain tdrkea saattaa oikeus julkisuuteen
syyt, joiden nojalla asiaomainen on tuomittu tai voi oikeusto
hanet heti sulkea pdrssikokouksista;
Syytetty voi viikon kuluessa paatdksen julistamisen jalkeen vahttaa valtiokomisariukselle tai vetoamisoikeuteen, joiden arvostelusta
asia lopuUisesti riippuu. Valtiokomisarius ja askenmainittu vetoamisoikeus toimivat nain ollen jonkinlaisena ylioikeutena, joka lopuUisesti ratkaisee kaikki kunniaoikeudelliset asiat.
Tuskinpa juuri mitaan muuta pdrssilain osaa on niin taydeUiseksi kiitetty kuin juuri edella esittamaani kunniaoikeustoa
koskevaa. Kaikkien asiantuntijain mielipiteet ovat olleet mita
ylistavimpia j a • vahemmankin porssilakia tunteva huomaa beti,
mita suuremmoisia tuloksia lainlaatija taman kautta on saavuttanut. Kaikki kunniaoikeustoa koskevat vaatimukset ovat kokonaan poistetut.. Oikeusto toimii nykyaan kuten hyvin jarjestetty
koneisto, jonka joka osa liittyy sopivasti toiseensa.
Berlinin porssi samoinkuin useimmat muutkin Saksan porssit ovat pdrssijarjestyksissaan taydellisesti jaljitellet yleista valtakunnan pdrssi-lainsaadantda.
VI
Kaikkiin suurun pdrsseihin on kunniaoikeustojen ohella
perustettu n. s. valitysoikeuksia.
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Lyhyt selonteko niista ja niiden toiminnasta lienee tassa
esityksessa paikallaan.
Sopimus, jonka kautta asianomaiset jattavat asiansa valitysoikeuden ratkaistavaksi, on sitova ainoastaan siina tapauksessa,
etta molemmilla puolueilla on oikeus paattaa pdrssiaikakauppoja
pdrssilain 53m pykalan mukaisesti ja etta asia on riidan syntymisen jalkeen jatetty oikeudelle.
Edellisen osan tarkoitus on suojella yleisoa, joka ei-kuulu
liikemiehiin tai pdrssissa kavijdihin, silla onhan luonnollista, etteivat henkilot, jotka eivat kuulu kauppiassaatyyn, arvostele kovinkaan korkeaksi oikeuden toimintaa, jonka jasenina on ainoastaan
kauppamiehia, jotka pdrssikokemuksensa nojalla ratkaisevat riitaisuudet.
Ensimaisena edellytyksena valitysoikeuden toimintaan on,
ettei sopimus, jonka asianomaiset ovat keskenaan' tehneet, ole
lainvastainen. Esim. jos sopimus perustuu laittomiin aikakauppoihin, jotka porssilaki on kokonaan kieltanyt, niin ei oikeus
saa kasitella asiaa. Sopimus on siinakin tapauksessa epapateva,
elleivat molemmat puolueet kuten asken jo mainitsin 53m pykalan mukaan ole oikeutettuja paattamaan aikakauppoja pdrssissa,
Mutta elleivat 28:ssa pykalassa mainitut ehdot ole esteensa,
niin tulevat viela kysymykseen siviliprosessijarjestyksen §§ 1025
ja 1026. Erittainkin tulee sopimuksen, vaikkakin asianomaiset
kuuluvat S3:ssa pykalassa mainittujen kauppamiesten keskuuteen,
perustua johonkin oikeudelliseen syyhyn. Asianomaiset jattavat
asiansa kokonaan vapaaehtoisesti oikeuden ratkaistaviksi. Tuomarit ovat alaansa hyvin perehtyneita kauppamiehia, jotka suuren kokemuksensa kautta tuntevat ja tietavat liike-elaman pienemmatkin vivahdukset ja nain ollen toimivat hyddyllisesti ja oikeudenmukaisesti.
Usein laki hyvinkin kummallisesti tulkitsee pdrssiasioita.
Nain ollen seka alemmat kansankerrokset etta ylemmat luokat
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pitavat porssilcauppoja Iceinotteluina, silla lain- mukaankin huolellisten laskelmain ja tarkkojenkin tietojen nojalla paatetty kauppa
on vain uhkapelia. Keskinaista sopimusta ja kauppiaallista luottoa pitaa laki aivan mitattomina.
Mutta kokonaan toisenlaiset ovat kauppiaiden omat mielipiteet. Keskinainen luottamus ja sopimus ovat heidan mielestaan
ainoat oikeat edellytykset pdrssielaman taydelliseen menestymiseen ja sentahden on heidan omassa keskuudessaan toimiva valitys oikeus, jossa he itse vuorotellen tuomitsevat, saavuttanut
tavattoman merkityksen, saattaen usein menestyksellisesti toimia
sellaisissakin asioissa, joiden omituisuus kuuluu kokonaan hallitusvallan piirin ulkopuolelle.

VII
Vanhan saksalaisen kauppalakikirjan mukaan olivat valittajat »amtlich bestellte Vermittler fiir Handelsgeschafte». Todellisuudessa olivat he kauppanotareja, koskapa heidan tehtavansa
oli julistaa tehtyjen kauppasopimusten paatdkset.
Laki kutsui heita kylla virallisiksi valittajiksi, mutta ei heilla
kuitenkaan ollut yksinomaista oikeutta kauppasopimusten tekemiseen, vaan oli virallisten valittajien rinnalla aina pdrssilaitosten
ensi asteilta saakka tydskennellyt yksityisvalittajien luokka, joka
'sai lainmaaraysten lainkaan rajoittamatta valittaa kauppoja j a
tehda mita omassa nimessaankin. Sensijaan rajoittivat virallisten
valittajien toimintaa monet turhantarkat rajoitukset j a saannokset,
joita he ennen virkaan astumistaan olivat valallaan sitoutuneet
noudattamaan. Nain ollen oli heidan asemansa sietamatdn j a
toimintansa yksityisvalittajien rinnalla useinkin aivan mahdoton.
Kaikkialla vaadittiinkin virallisin valittajalaitoksen pikaista
poistamista, silla sotihan se kokonaan, Saksan liike-elaman kehitysta vastaan.
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Uusi porssilaki lakkauttikin kokonaan virallisten valittajien
toiminnan ja asetti heidan sijalleen uudet kurssinvalittajat.
Pdrssilain 29m pykalan mukaan kuuluu seka arvopaperien
etta tavarain hintojen maaraaminen yksinomaan pdrssijohtokunnalle, ellei pdrssijarjestys erityisesti ole maarannyt toisten jarjestdjen edustajain mydtavaikutusta. Apunaan pdrssihintoja maaratessaan kayttaa johtokunta virallisia kurssinvalittajia, joiden ilmoittamat kauppasopimukset ainoastaan vaikuttavat kurssiin. Yksityisten valittajien ilmoituksia on johtokunta sitapaitsi harkintansa
mukaan oikeutettu ottamaan huomioon.
Kurssinvalittajat valitaan valittajakamarin ehdotuksen mukaan vahttajien omasta keskuudesta. Ennen virkaan astumistaan
vannovat he uskollisesti tayttavansa kaikki tehtavansa j a velvollisuutensa. Lain mukaan ovat he- johtokunnan valvonnan alaisia ja heidan edustajalaitoksenaan toimii valittajakamari. Muuten
maanhallitus lahemmin jarjestaa. heidan toimintansa ja asemansa.
Vanhan kauppalakikirjan mukaan eivat viralliset valittajat
saaneet tehda kauppoja omissa nimissaan. Nykyisten kurssinvalittajien tulee sensijaan menetella aina asianhaarojen mukaan
ja ovat he nain ollen velvollisia tekemaan kauppasopimuksia
omissa nimissaan ja takaamaan niita. Kurssinvalittajat eivat saa
muuten kuin maanhallituksen luvalla harjoittaa muuta kauppatointa, eivatka he myoskaan saa toimia minkaan liikkeen prokuristina tai muuna johtajana.
Useat vanhan kauppalakikirjan painostavat maaraykset on
porssilaki poistanut, mutta sailyttanyt hyvan toiminnan edellytykset. Kunnollisen valittajan tulee, voidakseen puolueettomasti
toimia, olla vapaa ja kenestakaan riippumaton ja palvella samalla
tavalla kaikkia pdrssissakavijdita.
Kuten jo edella olen maininnut maaraa johtokunta kurssinvalittajien avulla hinnat j a kurssit. Hintoja ja kursseja maarattaessa
saa olla saapuvilla ainoastaan johtokunta, valtiokomisarius, porssi-
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sihteerit, kurssinvalittajat ja ammattiosastojen jasenet, joiden
mydtavaikutusta pdrssijohtokunta erityisesti on pyytanyt. Valittajien toimintaa vaikeuttaa juuri kurssinmaaraaminen, joka tapahtuu kahdentoista ja kolmen valilla. Ainoastaan mainitun ajan
tydskentelevat valittajat pdrssissa.
Berlinin porssin valittajakamari on jakanut kurssinvalittajat
kaksimiehisiin ryhmiin, joilla kullakin on omat maaratyt tehtavansa. Kaupanteko pdrssissa suoritetaan seuraavaha tavalla. Kun
nyt joku haluaa ostaa tai myyda jonkin arvopaperin, niin han
heti kaantyy valittajan puoleen, jonka toimintapiiriin arvopaperi
kuuluu. Valittaja kirjoittaa muistikirjaansa tehtavan antajan nimen
ja rajan, jota alle hanen paperiaan ei saa myyda. Toisille sivuille
han kirjoittaa ostettavat ja toisille myytavat tehtavat. 12 ja i V2 valilla vaihtelevat viela hinnat ja on asianomaisilla oikeus tehda
muutoksia aikaisempiin ilmoituksiinsa. Tehtavat voidaan jattaa
valittajille joko »limitiert» eli hintarajoituksilla tai »bestens» eh
ilman hintarajoituksia.
Ennenkuin valittaja omista tehtavistaan maaraa kurssin, jarjestelee han ensin tehtavansa ja maaraa sitten kurssin pitaen
silmalla, etta niin suuri maara tehtavia kuin mahdoUista tulee
ratkaistuksi. Kaytanndssa tulee valittajan kuitenkin ottaa huomioon virkaveljensa tehtavat ja vasta yhdessa verrattuaan tehtaviansa toisiinsa, maarata kurssi.
Mikali valittajalaitoksen kehitysta Saksassa olen koettanut
seurata, olen siinakin huomannut suuremman pyrkimyksen vapaamielisyyteen. Vanhan kauppalakikirjan artikkelien kumoaminen
oli jo sinansa tavattoman suuri edistysaskel. Usea£ valittajalaitoksen rajattoman vapauden puoltajat ihannoivat taydellisyyden esikuvina Englannin ja Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen pdrssien
valittajalaitoksia. Mutta koko Englannin ja Amerikan porssi on
rakennettu kokonaan vapauden perustukselle j a niiden kayttajat
kehityksen alusta alkaen tottuneet rajattomaan vapauteen. Toi-
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senlaiset ovat sensijaan olot Saksassa ja niin toisenlainen sen
historiallinen

kehitys, etta liiallinen vapaus

saattaisi

kumota

koko jarjestyksen, jota ainoastaan valtionmahti tahan saakka on
kyennyt yllapitamaanr
VIII
Pdrssilain arvopaperien porssiin laskemista koskevat maaraykset ovat mita tarkeimmat koko Saksan taloudelliselle kehitykselle,
silla arvopapereihin sisaltyy miltei puolet koko kansan omaisuudesta.
Kuten edella jo olen maininnut, alkoi pdrssikeinottelu varsinaisesti vume vuosisadan puolivaUssa ja tahan ottivat melkein
poikkeuksetta kaikki kansankerrokset osaa. Jo talloin olivat
yksityiset valtiot koettaneet rajoittaa pdrssipelia, joka uhkasi
havittaa useiden kansalaisten koko omaisuuden. Mutta nama yksityisten valtioiden aivan erilaiset ja kokonaan erilailla vaikuttavat
toimenpiteet eivat saavuttaneet mitaan pysyvaisia tuloksia.
Ainoastaan tarmokkaat toimenpiteet saattoivat nyt pelastaa
kansan varallisuuden varmasta perikadosta. Vaaran suurimpana
ollessa ilmestyikin porssilaki kesakuun 2 2 p. 1896, joka §§ 36
— 49 jarjesti vastaan-ottopaikan aivan uudestaan.
Varsinkin kaksi seuraavaa maaraysta tarkoittavat yleison
turvallisuutta:
1) Jokaisessa pdrssissa tulee viraston pitaa huolta siita, ettei
yleisolle kaupitella arvopapereita, jotka eivat sisalla mitaan
selvityksia.
2) Liikkeeseenlaskemistakuun kautta koetetaan vaikuttaa
siihen, etta selvitys on oikea j a taydellinen.
-Yleison itsensa arvostelusta tulee sitten lopuUisesti riippumaan, tahtooko se ostaa arvopapereita, joissa on vastaanottopaikan selvitykset ja tiedonannot. Mutta kokonaan yleison omalle
vastuulle tulevat sen arvostelut j a nain ollen riippuu kunkin yksi-
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Ipn omasta kyvysta, kuinka eduUisia sijoituksia lian onnistuu tekemaan, silla vastaanottopaikka ei enaa ilmoitukset annettuaan
vastaa mistaan.
Arvopaperien porssiin paaseminen tapahtuu, lukuunottamatta valtionlainoja ja muutamia hallituksen prospektipakosta
vapauttamia arvopapereita, toimikunnan kautta, jonka saksalainen
nimitys on Zulassungstelle. Alkuaan tuli pdrssilain 36m pykalan
mukaan puolet toimikunnan jasenista olla henkildita, jotka eivat
olleet kirjoittautuneet porssin arvopaperikauppa- luetteloihin. Mutta
kun mydhempi lisays poisti kokonaan luettelot, niin muutetun 36m
pykalan mukaan ovat puolet jasenista henkildita, jotka eivat
tee arvopaperikauppaa pdrssissa. On syyta peljata, etta ellei
tallaista maaraysta olisi, arvopaperienkauppiaat saisivat enemmiston
vastaanottopaikassa, jolloin laki menettaisi kokonaan merkityksensa, kun arvopaperienkauppaajat itse maaraisivat niiden porssiin
paasyn. Sitapaitsi ovat viela jasenet, joilla on osaa arvopaperien
liikkeeseen laskemisessa, syrjaytettavat kokonan istunnoista, joissa
mainittujen paperien pdrssiin paasy ratkaistaan.
Vastaanottopaikalla on seuraavat tehtavat j a velvollisuudet:
a) vaatia esitettaviksi asiakirjat, joiden perusteella arvopaperien lahettamista pyydetaan seka tutkia niiden patevyys;
b) pitaa huolta, etta yleisd tulee tietaraaan asiakirjojen oikeudelliset ja tosiasialliset asianhaarat ja ellei ilmoitus ole taydellinen, kieltaa pdrssiin paasy;
c) arvopapereita, jotka vahingoittavat yleista intressia, ei saa
paastaa pdrssiin.
Toimikunta saattaa syyta ilmaisematta kieltaa arvopaperilta
pdrssiin paasyn. Taman maarayksen kautta on koetettu lisata
toimikunnan valtaa.
Vastaanottopaikan kokoonpanon jarjestaminen kuuluu pdrssijarjestyksille.
Berlinin vastaanottopaikkaan kuuluu kaikkiaan 2 2 jasenta,
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joista 5 kuuluu kauppakamariin ja 6 Berlinin »kauppiaiden vanhimpiins). Muut jasenista ovat lain mukaan henkiloita, jotka eivat
ole kirjoittautuneet porssiluetteloihin arvopaperienkauppaa varten
eli jotka eivat nykyisen lain mukaan harjoita arvopaperikauppaa.
Vastaanottopaikan paatoksista on oikeus kahdeksan paivan
kuluessa valittaa kauppakamariin,
Pdrssiaikakauppaan tulevista arvopapereista paattaa lain
mukaan rahaporssin johtokunta ja tavaroiden paasemisesta taas
tavarapdrssin johtokunta, Jalkimainen on velvollinen kuulemaan
aina sen ammattihaaran edustajia, johon tavarat kuuluvat.
Vastaanottopaikalla samoin kuin muillakin pdrssijarjestdilla
on oma toimijarjestyksensa, joka tarkoin maarittelee sille kuuluvat tehtavat.
Tahan tapaan on Berlinin pdrssijarjestys lain puitteiden
sisapuolella pykalissa 25—31 jarjestanyt paikallisia olosuhteita
silmalla pitaen pdrssielaman tarkeimman kysymyksen. Millaisia
tuloksia se siina on saavuttanut, on hyvin vaikea viela arvostella.
Mutta tahanastisten kokemusten perusteella ei Saksan porssilakia ja Berlinin nykyista porssijarjestysta suinkaan voi syyttaa
valinpitamattdmiksi. Nykyaan ovat kaikki pdrssikeinottelut miltei
mahdottomia, silla turha on kenenkaan koettaa laskea arvottomia
papereita hikkeeseen, vastaanottopaikka ei tule niita kuitenkaan
hyvaksymaan.

LUONTAIS- JA R A H A T A L O U S P A L K K A U K S E S S A
KARJALAN K A N N A K S E L L A
Katsoen siihen, etta Karjalan
sen pitajaa Kivennapa ja Uusikirkko
miskysymyksen johdosta herattaneet
paikallaan kiinnittaa yleisdn huomiota

kannas ja erikoisesti kaksi
ovat vumekesaisen eroittaerikoista huomiota, lienee
myos sen taloudellisen ela-
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man. Seuraavassa olemme pitaneet silmalla erikoisesti luontaisj a rahatalouden suhdetta siella, joka suhde puolestaan taas osottanee jossain maarin, milla taloudellisella tasolla tama maamme
kolkka viela elaa.
Luontais- ja rahatalouden valinen suhde maaseuduillamme
ilmenee selvimmin eraassa' taloudellisessa toiminnassa, nimittain
maksujen suorittamisessa ja erityisestikin sellaisissa palkanmaksuissa, jotka voidaan suorittaa joko rahassa tai luonnossa. Sellaisia ovat esimerkiksi palvelijain ja pappien palkat, silla ne voidaan, ainakin osaksi, suorittaa joko rahassa tai luonnossa ja sen
vuoksi nhssa ilmaantuva luontais- tai rahatalouden ylivalta on
melkein poikkeuksetta suoranaisena seurauksena samasta ylivallasta
itse maksajain taloudessa.
Naissa molemmissa, seka papiston etta palvelusvaen palkkauksessa vallitsevaa luontais- ja rahatalouden valista suhdetta
seka siihen vaikuttavia seikkoja silmallapitaen luomme seuraavassa
lyhyen silmayksen oleviin oloihin Karjalan kannaksella v. 1907
kayttaen lahteina omia, kesalla v. 1908 niilla seuduilla tekemiamme tutkimuksia.
Mita tulee ensinnakin tydvaen palkkoihin yleensa, maksetaan ne suurimmaksi osaksi rahassa, ainoastaan satunaise-sti annetaan esim. heinanteon ja viljankorjuun aikana talosta ruoka
paivapalkkalaisille, silla se on tahan vuoden aikaan useinkin sattuvan rahanpuutteen vuoksi maanviljelijdille mukavampaa. Katsoen taas siihen tapaan, joka on kaytanndssa varsinaisten palvelijain palkkauksessa, voimme tehda sen huomion, etta siina siirrytaan Karjalan kannaksella yha enemman rahatalouden kannalle.
Sita todistaa m. m. sekin, etta viela pari vuosikymmenta takaperin aivan tavallinen vaatteiden antaminen palvelijoille alkaa
nykyaan jaada pois kaytanndsta. Etelaisissa pitajissa seka mydskin merenrantapitajissa, joissa, paria poikkeusta lukuunottamatta,
siirtyminen rahatalouden kannalle on selvemmin huomattavissa,
on tama enaan hyvin vahan kaytanndssa. Pohjoisissa pitajissa
sitavastoin kaytetaan tata tapaa hiukan enemman, mutta nayttaa
se ennen pitkaa jaavan pois siellakin.
Kun taas silmailemme muita kohtia palvelijain palkkauksessa, niin huomaamme, etta siina on sailynyt tuo vanha tapa.
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antaa talosta palvelijalle asunto ja ruoka ja tulee tama tapa varmaankin sailymaan niin kauvan kuin palvelijoitakin tarvitaan,
silla se on seka isannalle etta palvelijalle hyvin eduUinen. Jos
sitavastoin palvelijan taytyisi hankkia asuntonsa ja ruokansa
muualta, olisi siita seka suurta ajanhukkaa etta monta muuta hyvin tuntuvaa epakohtaa ja hankaluutta molemmin puolin.
Lienee paikallaan mainita tassa yhteydessa sekin, etta
muutamissa n. s. hoveissa, s. o. suuremmilla maatiloUla esim.
Pyhajarvella, Hutolassa, Raisalassa ja Kurkijoella kaytetaan paitsj
tavallisia renkeja, jotka saavat talosta asunnon ja ruuan, mydskin
n. s. muonarenkeja. Naille annetaan osa palkasta rahassa, osa
taas erilaatuisissa maanviljelys- ja karjantuotteissa. Kuvaavana
esimerkkina tallaisesta palkanmaksusta voimme mainita seuraavan
keskimaaraisen muonarengin palkan eraassa Pyhajarven hovissa:
rahassa n o ruplaa, luonnossa lo hi. rukiita, i hi. ohriajasama
maara kauroja, i leiv. suolaa, i leiv. herneita seka S litraa maitoa.
paivassa. Tallaisia muonarenkeja kaytetaan myos muutamissa
pappilan puustelleissa.
Vaatteiden anto talosta seka muonarenkien kayttarninen
ovat kuitenkin vain, poikkeustapauksia, eika niilla ole mitaan huomattavampaa merkitysta. Yleensa voidaan siis sanoa, etta luontaismaksuhia ovat ainoastaan asunto ja ruoka, jotavastoin muu
palkka maksetaan rahassa. Jos nyt vertaa palvelijain paikoissa
seka luontais- etta rahapalkkojen suuruutta toisiinsa ottamalla
huomioon myds nuo kaksi yllamainittua poikkeusta, niin huomaamme, etta jalkimainen on tuntuvasti voitolla, sUla se muodostaa n. Vs, kun edellinen sen sijaan merkitsee vain n. 1/3 eli
siis maarattyina prosenteissa rahatalous n. 65 % ja luontaistalous
n. 35 0/0.
Kun taas tarkastamme- missa maarin luonnossa maksettaviksi maaratyita pappien saatavia itse asiassa maksetaan luonnossa ja minka verran rahassa, naemme, etta suhde hiukan muuttuu. Luontaistalous pappien voi- ja viljasaatavien suorituksissa
vaihtelee sangen suuresti eri paikkakunnilla. Tahan vaihteluun
vaikuttavat useat eri seikat. Semmoisia seikkoja ovat esim. meijerit, kulkuneuvojen kehitys ja maanviljelyksen edistys. Meijerit
vaikuttavat tavallisesti siihen suuntaan, etta luontaisraaksuprosentti
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siina pitajassa, jossa meijereita on, on tuntuvasti pienempi kuin
muualla. Onhan tosin olemassa poikkeuksia, kuten esim. Pyhajarvella, jossa, huolimatta monesta meijerista, maksetaan n. V s
voista luonnossa. Mutta tassa, kuten siinakin tapauksessa, ettei
meijereita pitajassa ohsikaan, on maaraavana tekijana tavallisesti
se. hinta, jonka papit maaraavat voikilolle rahassa maksettaessa.
Jos se on alempi-kuin paikkakunnalla yleensa valhtseva hinta,on luonnollista, etta silloin maksetaan pappien saatavat rahassa
ja painvastoin. Myoskin viljasaataviin nahden on tama sama
seikka maaraavana, mutta toiselta puolen vaikuttaa suuresti sekin,
milla kannalla maanviljelys silla seuduUa yleensa on, ja onko
sato hyva tai huono. Monissa paikoin papit tavallisesti maaraavatkin taman hinnan yleista hintaa hiukan alemmaksi, silla rahassa maksaminen on heille samoin kuin maksajillekin mukavampaa.
Luontais- ja rahatalouden valisen suhteen suuresta vaihtelevaisuudesta pappien paikoissa johtuu, etta on verrattain vaikea
saada aikaan minkaanlaista ryhmitysta yhdistamalla useampia
pitajia yhdeksi laajemman alan kasittavaksi piiriksi, jossa eri osat
tassa suhteessa olisivat samanlaisia. Kumminkin on tassa julaisPapiston

voi- j a v i l j a s a a t a v a s t a

maksettiin

luonnossa.

Voi- j a

V . 1907

viljaa-

Voi-

Vilja-

saata-

saata-

saata-
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vasta

vasta

seka

yhteen-

o/o

7"

viljasta

V. 1907

Voista
Voista

7"
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33
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7
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2
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50
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. . . . 25
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tussa taulukossa, mikali malidollista, koetettu aikaansaada edes
jonkinlaista yhdistelya esittaessamme syita, jotka aiheuttavat nama
luontais- ja rahatalouden vaihtelut eri pitajissa.
Papiston palkasta kuten tunnettu voidaan suorittaa osa seka
viljassa etta voissa, mutta sama palkka-osa voidaan suorittaa
mydskin rahassa. Siita missa maarin rahassa, missa maarin luonnossa, s. o. voissa ja viljassa naita saatavia suoritettiin, kay
mydskin osaltaan selville rahan ja luonnon merkitys maksajan
taloudessa \
Noudattaen seka voi- etta viljasaatavien yhteista alenevaa
luontaismaksuprosenttia muodostuu jarjestys eri pitajien valilla
seka prosenttimaara niissa taulukon mukaiseksi.
Kuten jo aikaisemmin mainittiin ja mydskin edella olevasta
taulusta kay selville, on seka luontais- ja rahatalouden, etta molempien maksulajien valilla oleva suhde sangen erilainen eri pitajissa, riippuen suureksi osaksi erilaisista olosuhteista. Voisipa
sattua niinkin, etta nama suhteet eri osissa samaakin pitajaa ovat
melkein painvastaiset. Niin on asianlaita esim. Kivennavalla j a
Muolassa. Siella voi nimittain jakaa kummankin pitajan kahteen
eri osaan, joiden valisena rajana on Pietarin — Viipurin maantie. Lansipuolella, s. o. rautatien varsilla, on huvila-asutus jokseenkin tihea. Tasta taas johtuu ruokatavaroiden suuri hinnannousu siella, joka seikka ynna verrattain huonolla kannalla oleva
maanviljelys aiheuttavat rahatalouden ehdottoman vallan kysymyksessa olevissa maksuissa siella. Tama lansipuolella vaUitseva
hintain nousu siirtyy myds itapuolelle, silla .sielta viedaan liikenevat ruokatavarat huvilaseuduille j a tasta taas seuraa, etta itapuolellakin verrattain vahan maksetaan luonnossa. Samat syyt
vaikuttavat tahan suuntaan Uudeliakirkollakin. Koivistolla alentaa
luontaismaksuprosenttia suureksi osaksi kalastus, joka tarkeana
elinkeinona vahentaa maanviljelyksen ja karjanhoidon harrastusta.
Siten on ymmarrettavissa mydskin se, etta voisaatavia siella ei
ole oUenkaan. Hiitolassa, Kaukolassa j a Kurkijoella on suurimpana syyna alhaiseen luontaismaksuprosenttiin voissa rautatien

^) Pappien koko tuloista emme tata tutkielmaa varten ole onnistuneet saamaan niin tarkkoja tietoja etta voisimme niita vertauksen pohjana kayttaa.
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laheisyys. Samoissa pitajissa on luontaisraaksuprosentti viljassa
tavallista korkeampi todistaen maanviljelyksen hyvaa kehitysta.
Heinjoen j a Antrean verrattain alhaiset prosenttimaarat taasen
johtuvat naiden pitajien laheisesta asemasta Viipuriin nahden,
jonne sielta tuodaan paljon maalaistuotteita myytaviksi. Muutamissa pitajissa, kuten Raisalassa vaikuttavat samaan suuntaan
meijerit, jotka muuten sivumennen sanottuna ovat Karjalan kannaksella harvinaisia.. Hyvin useissa paikoin vaikuttaa luontaismaksuprosentin pienuuteen se jo edellamainittu seikka, etta papit
haluavat mieluummin kantaa' saatavansa rahassa kuin huonossa
voissa ja epapuhtaassa viljassa j a maaraavat sen vuoksi hinnat
tavallista alhaisemmiksi. Jos taas tarkastamme' jaljella olevien
pitajien, joissa luontaisraaksuprosentti on suurin, maantieteellista
asemaa, naemme, etta juuri nama ovat kauimpana rautatiesta j a
kaupungeksta. Tastakin voimme siis paattaa, etta mita syrjaisempi joku palkka on, sita suuremmassa maarassa on luontaistalous siella vallitsevana ja painvastoin. Samoin kuin palvelijain
paikoissa, osottaa luontaistalous pappien saatavissakin alenevaa
suuntaa. Sita todistaa esim. se, etta ennen maksettiin pappien
saatavia paitsi voissa ja viljassa, myds haloissa j a heinissa, vielapa, . kuten Koivistolla, kaloissa. Samaa osottaa sekin, etta ennen kaytettiin luontaismaksua myds kunnanmaksuissa. Jokaisessa
kunnassa oli nimittain n. s. vilja-aittoja, joissa sailytettiin maksuksi tuodut viljat. Semmoinen oli viela v. 1907 esim. Hiitolassa olemassa.
Jos vertaamme saamiamme prosenttimaaria keskenaan j a
koetamme niiden perusteella saada jonkinlaisen kokonaiskasityksen Karjalan kannaksella vallitsevasta luontais- ja rahatalouden
valisesta suhteesta pappien palkkauksessa, niin naemme, etta
luontaismaksut muodostavat 46 °/o. Tama numero ei kuitenkaan
aivan tasmalleen vastaa suhdetta itse todellisuudessa, silla tassa
esiintyy seikkoja, jotka olematta pysyvaisia, muuttavat taman
suhteen milloin toiselle, milloin toiselle puolen eduUisemmaksi.
Semmoinen syy on epailematta kesavieraat radan varsilla, kuten
Kivennavalla, Muolassa ja Uudellakirkolla, silla niiden lukuisuudesta riippuu siella luontaismaksujen suuruus suurimmaksi osaksi.
Samaa.laatua on myds pappien maaraamien hintojen aiheuttama
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muutos. Mutta kun vertaamme keskenaan palvelijain palkkauksessa saamaamme prosenttimaaraa viimeksi saamamme kanssa j a
laskemme niiden keskimaaran, niin varmaankin saamme siten
paremmin todellisuutta vastaavan maaran, kuin mita kumpikaan
niista - erikseen osottaa. Siksi maaraksi saamme 41 % , joten
rahatalouden puolelle tulee 59 "/oNaista numeroista paattaen on siis luontaistaloudella Karjalan kannaksella viela siksi suuri merkitys, etta voimme liijoittelematta sanoa sen katittavan runsaasti 2/5 kaikessa taloudellisessa toiminnassa siella. Jos ottaisimme huomioon muitakin paitsi
tassa kasiteltyja taloudellisia nakokohtia, niin saisimme varmaankin mita erilaisimpia suhteita, mutta niiden keskimaara pysyisi
kuitenkin epailematta asken mainitun maaran vaiheilla. Tarkein
huomio, jonka tassa teemme, on se, etta kulkuneuvojen parantumisen kautta tapahtunut .liikkeen vilkastuminen, kaupan elpyminen. ja samalla myds sivistyksen kohoaminen aina tuovat mukanaan myds raha- j a luottotalouden ja samassa maarin, kuin nama
saavat valtaa, poistavat ne mydskin tieltaan luontaistalouden, silla
kehittynyt raha- j a luottotalous edustavat aina mydskin korkeampaa sivistysta.
Yrjo

Harjanne.

T A R V I T A A N K O ELINTARVEKAUPPAMME
ALALLA LAINSAADANnOLLISTA JARJESTELYA ?
Niin paljon hyvia asioita kuin voitaneekin tuoda esille n. s.
vapaan kilpailun puolustukseksi yhteiskunnan tarpeiden tyydyttajana ja mydskin n. s. elintarpeiden tyydyttajana, niin siita tosiasiasta ei paastane, etta nykyinen kehitys on tuonut mukanaan
ilmioita, jotka oikeuttavat yhteiskunnan anastamaan yha suurempaa sananvaltaa siihen tapaan ja tarkoituksenraukaisuuteen nahden, milla yksityinen yrittelijaisyys naita tarpeita tyydyttaa. Kuta
kiihkeammaksi vapaa yritteliaisyys on kehittynyt sita selvemmaksi on tama kaynyt. Lukuisat ilmituUeet ja alituisesti uudistuvat vaarennykset elintarpeiden eri tuotannonaloilla, epaoikeu-
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tetut ja harhaanvievat reklaamit, ala-arvoiset kauppaan lasketut
tavarat ovat tulleet niin yleiseksi ilmioksi, etta niiden yha tarkoituksenmukaisempi torjuminen on muodostunut kaikissa sivistysmaissa yhdeksi ei suinkaan vaha-arvoiseksi tehtavaksi yhteiskuntapolitiikassa ja lainsaadannossa.
Onko meidan yhteiskuntapolitiikallamme ja lainsaadanndllamme mitaan tehtavia talla alalia, jotka vaativat valveilla- oloa
ja parannuksia?
Vastaukseksi tahan kysymykseen viitattakoon muuta hiiin ilmioihin, jotka elintarpeiden tuotannon ja tyydyttamisen alalia ovat
viime aikoina esiintyneet, ja jotka mielestamme ansaitsevat huomiota yleisemmaltakin kannalta kuin ainoastaan yksityisina tapauksiria.
Viela ovat tuoreessa muistossa ne vaarinkaytdkset, mitka
ovat tulleet esille siemenkauppamme alalia ja jotka siella, minne
ne ulottuivat, kallistivat ja huonontivat satona korjatun leipaaineksen. Katkera opetus on nyt kuitenkin saattanut yleisdn
huomion ja lainsaadanndn tahan epakohtaan kiintymaan. Aivan
harvinaisia eivat ole myoskaan vaarinkaytdkset jauhokaupan alalia,
ja onpa meillakin ollut kyllakin esimerkkeja siita, etta lainsaadanto ja tarkempi tarkastus tassakin kaikille tarkean tavaran kaupassa olisi tervetullut. Ne epakohdat, mitka tutkimus joitakin vuosia sitten sai paivanvaloon leivan valmistuksen alalia, ovat likaisuuteen ja epatarkoituksenmukaiseen leivan valmistustapaan nahden
niin pdyristyttavia, ettei niita kuvia mielellaan uusi. Kuluttajien
osuuskunnallisen yhteenliittymisen kautta omaan osuusleipomoon
on valmistuksessa saatu parannuksia aikaan mydskin yksityisten
valmistustavassa. Mutta ne tiedot, mitka joku aika sitten julkaistiin sanom'alehdissa, osoittavat etta itse leivan laadussa j a
ravintoarvossa on eri tuottajien vaUlla kyllakin viela paljon erilaisuutta olemassa, joka ei suinkaan aina ole sopusoinnussa hinnan kanssa. Lainsaadannolla olisi tamankin elintarpeen kaupan jarjestamiseen ja tarkastamiseen nahden kyllakin tehtavia. Viitattakoon vaan
niihui epakohtiin, mitka johtuvat kappalekaupasta painokaupan
rinnalla ja jossa leivan laatu ja ravintoarvo eivat tule valvotuiksi.
Voi-kaupan' alalta merkittakoon, etta ei kauan sitten Valio tutkimuksen tuloksena todensi, etta meilla voidaan pienella hinnan
halpuudella houkutella ostamaan .voita, joka niin suureksi osaksi
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sisaltaa vetta, etta tavara tulee ostajalle paljon kalliimmaksi kun
jos se olisi tarjottu kunnollista kohtuulliseen hintaan. Yksityisia
esimerkkeja voisi myoskin mainita lihakauppamme alalta, jotka
osottavat, etta kaikki ei ole tallakaan alalia niinkuin olla pitaisi.
Viela pari tuoretta esimerkkia.
Mercatorin taman paivan numerossa ilmoitetaan etta Helsingin laboratoriossa terveyshoidollisia tutkimuksia varten on toimitettu tutkimuksia 14 erilaisesta teelajista, joista ainoastaan
kaksi (sanoo: kaksi) vastasi niille pantua hintaa. Laboratorio arvelee, etta tama johtuu siita, etta teehen on sekoitettu varrenosia lehtien sijasta tai mahdollisesti mydskin keitettyja, varjattyja
ehtia. Uutinen lienee vahemman hauska teen ystaville. Kahvikaupan alalta ansaitsee eras esimerkki nykyaan paljon kaytetyista terveyskahveista panna merkille. Joku aika takaperin suositeltiin erasta naista painetussa etiketissa erikoisjuomana raunuais-, sydan- j a risatautia poteville. Eras naita tauteja poteva,
joka ei kymmeneen vuoteen laakarin maarayksesta ollut kahvia
kayttanyt, tarttui onkeen. Kun seuraukset ennen pitkaa alkoivat nayttaa suruUisilta, toimitettiin tutkimus j a tuloksena oli, etta
tama n. s. terveyskahvi sisalsi kaikkein suurimmalta osaltaan tavaUista kahvia. Tehtailija muutti kylla ilmitultuaan- pian etikettinsa, jolloin ylla mainittu suositus jatettiin pois, seka mdi tehtaansa toiselle. Seuraukset tallaisesta humbuugista voivat olla
eri tapauksissa kyllakin suruUisia.
Samallainen humbuugi, ja viela suuremmassa maarasSa,
esiintyy monissa niissa ekstrakteissa ja laakkeissa, joita eri tarkoituksiin suositetaan. Vaikka nama eivat aina olekaan suoranaisia ehntarpeita, niin mainittakoon yksi tuores esimerkki taltakin alalta, koska niita valiin kaupitellaan niidenkin korvauksena
ja koska ne edustavat alaa, jossa tallainen vaaristely rehoittaa.
Paljon kehutusta rautamehunesteesta Samarin julkaistaan taman
paivan lehdissa maisteri Anni Turpeisen Tampereen terveyshoitolautakunnan tarkastusasemalla tekeman tarkastuksen tuloksena
seuraava hanen antamansa lausunto;
»Tuo kaikkia tunnettuja j a tuntemattomiakin tauteja parahtava »rautamehuste» Samarin oli sekoitettu, kuten kemiaUinen
tarkastus osoitti, seuraavista aineista:
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Salicylihappoista natronia I "/oRautasulfaattia
i "/o
Sokeria
19 Vo
Puhdistettua soodaa
79 "/o
Kaksi ensinmainittua ainetta on siksi pienissa maarin edustettuna seoksessa, ettei niille voi mitaan parantavaa vaikutusta
uskoa. Ainoa vaikuttava aine on siis sooda — j a sita saa apteekista 20 pennilla yhta paljon kuin tassa ihmelaakkeessa 2
markalla! Teelusikka soodaa ja pala"sokeria tekevat saman vaikutuksen kuin tama ylistetty »Samarini>r. .
Nama esimerkit riittanevat jo osoittamaan etta meillakin on
tallakin alalia epakohtia, jotka ansaitsevat lainsaadanndn huomiota suuremmassa maarassa kuin mita on ollut laita. Se ei
riita yksin etta on olemassa laboratoripita, joissa saadaan tarkastetuksi, kun sellaiseen joskus ryhdytaan. Kuinka monikaan
ostajista naita kayttaa ja kuinka monikaan voi epakohtia ryhtya
paljastamaan, kun ei Idydy lakia, jota voitaisiin rikkomuksiin sovittaa, lukuunottamattakaan niita vaikeuksia, mita yksityisella syyttajana on. Olisi suotava etta esim kaupunkien hallitukset ja mydskin eri tapauksissa laakintdhallitus kayttaisivat tassa sita alotteentekoa lainsaadanndn aikaansaamiseen, mika heidan asemastaan
johtuu.
•
'
'
H:ki I . 12. I I .

K
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J. H. Vennola.
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Nathanael von Stackelberg Der bankmassig organisierte Agrarkredit in Estland. Akademische Abhandlung. Helsingfors 1911. V I H -f322 siv.
Se aihe, jonka tekija on vaitoskirjansa esineeksi valinnut, puollustaa hyvin paikkansa. Luotto-olojen muodostuminen on jo' itsessaan
mita tarkein kansantaloudellinen tekija, ja on maanviljelysluottokysymys,
jota tekija kasittelee,- myos Virossa, kuten vaitoskirjasta nakyy, ollut
viime vuosisadalla tarkea ehnkysymys koko maataomistavalle vaestolle
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ja jatkuu sellaisena, vaikka monipaisemmaksi kehittyneena, viela nykyaankin. Se rajoitus, minka tekija kasittelyssaan on tehnyt, kun han
on ottanut kasitellakseen ainoastaan pankkimaisesti jarjestettya luottoa,
on myos saatavma oleviin tietoihm ja aineiston laatuun nahden puollustettavissa, silla yksityista tieta saatuun luottoon on tutkijan perin
vaikea, useassa tapauksessa aivan mahdotonkin saada jarjestelmallista
sevitysta.
Pankkimaisesti jarjestetty luottoliike Virossa kohdistuu etupaassa
»Die estlandiscEe ad%e Kreditkasse-» nimiseen laitokseen, joka on toimTnut Virossa jo vuodesta 1802 alkaen. Taman lisaksi tulee kaksi
muuta laitosta, nimittain Don-Agrarbank ja Baueragrarbank, jotka perustettiui vasta taman vuosisadan alussa v. 1905 ja 1906. Se on
naihin kolmeen laitokseen, kun tekijan tutkimus pankkimaisesti jarjestetysta agraariluotosta kohdistuu. Paitsi johdantoa, jossa tekija luo lyhyen katsauksen tamantapaisten laitosten syntyyn' ulkopuolella Viroa,
varsinkin Saksassa, ja naiden laitosten yleiseen luonteeseen seka huomauttaa, kuinka preussilaiset n. s. »Landschaften- laitokset ovat olleet
mallina Viron oloja jarjestettaessa, kasittelee tekija ainettaan neljassa eri
luvussa. Aimettuaan ensi luvussa kuvauksen itse kysymyksessa olevien
laitosten synnysta ja niista vaikeuksista ja toimenpiteista, joihin taj^i
ryhtya ennenkuin ne saatiin aikaan ja syista, jotka niiden perustamisen aiheuttivat, esittaa tekija toisessa luvussa naiden laitosten organisatsioonia ja niiden eri osien kokoonpanoa, jotka oUvat liikkeiden johdossa ja muodostivat niiden sisaisen jarjestelyn. Esityksen pohjana on
tassa, samoinkuin seuraavassaHn »Die estlandische adlige Kreditkasse.»
Kolmannessa luvussa esittaa tekija niita periaatteita, joita noudatettiin
lainoja mydnnettaessa ja arvostustapaa, jota kaytettiin tilojen arvoa
maarattaessa. Neljas luku jakaantuu eri osastoihin, joissa tekija kasittelee eri osissa pankin aktiivista lainauspuolta siv. 67—130 ja eri osastossa passiivista lainausta panttikirjoineen ja siihen yhdistettyja monia
eri kysymyksia (siv. 130— 218); viimeinen osasto tassa luvussa kasittelee muita pankin liiketoimenpiteita. Teoksen lopettaa loppukatsaus,
jossa tekija luo katsauksen nuhin kehityskausiin, jotka ovat pankin
toiminnassa huomattavissa ja kasittelee yleisia maanviljelysluoton kehitysmahdollisuuksia ja siihen liittyvia erikoiskysymyksia Virossa. Teokseen liittyy viela verrattain laaja tilastoUinen aineisto (siv. 266—322),
joka valaisee kysymyksessa olevan luottolaitoksen kehitysta eri puolilta.- . - .
.
:"
" Mita teoksen arvoon tieteellisena tutkimuksena tulee, niin merkittakoon etta se perustuu aineistoon, joka on harvinaisen arvokas ja tSy'dellinen ja joka nyt ensi kertaa julkaisuudessa esitetaan. Tekijan on onnistunut saada kaytettavakseen kysymyksessa'olevan luottolaitoksen
asiakirjat, till- ja johtokuntien poytakirjat aina koko viime vuosisadan
ajalta'. Metodillisesti olisi ollut suotava, etta tekija olisi, tehnyt tarkemmin selkoa itse lahteiden laadusta yksityiskohtaisesti, mutta merkitta-
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koon kuitenkin, etta muistutus jaa muodolliseksi, koska tiedot ovat
saadut tilikirjoista, joita ei johdonmukaisesti ole voitu vaarentaa, ja lukija saa liitteissa vuosivuodelta seurata kaytettyja numeroilmoituksia.
Se mita tekija siis aineen puolesta esittaa, on uutta ja perustuu, mikali
voi arvostella, luotettaviin tietoihin. Aineen dispositsiooni on paaasiassa
oikea ja on tekijalle ansioksi tassa suhteessa luettava, etta han on vapautunut kronoloogisesta ainejaijestelysia ja esittaa aineensa asettaen
perustaksi ne eri asiakysymykset, jotka tallaisessa luotto-organisatsioonissa esiintyvat. Itse aineen yksityiskohtainen kasittely antaa kuitenkin
muistutuksille aihetta. Kirjallisuus-luettelossa on tekija tehnyt sen laiminlyomisen etta muutamien teosten painopaikka ja painovuosi on
jaanyt ihnoittamatta. Kun tekija siv. 2 ilmoittaa etta schlesialainen
Landschaft-laitos perustettiin 1769, niin han jattaa huomioonottamatta
etta mainittuna vuonna tuli kylla kabinettimaarays asiasta, mutta
saaimot' vahvistettiin -vasta 1770, joka vuosi, samoin kuin tekija on
tehnyt muissakin vastaavissa tapauksissa,. on luettava perustamisvuodeksi. Olisi ollut myos syyta, etta pankkien perustamissyita esittaessaan olisi Don-Agrarpankin esiintymista Virossa tarkemmin sehtetty
kuin ainoastaan mainitsemalla etta »Ein hochverschuldeter Giiterbesitz
soUte gerettet werden», joka ei suinkaan anna lukijalle riittavaa kasitysta (ver. siv. 19). Tekdja on myoskin kovin niukasti valaissut maan
yleista tilaa taustana puheenaolevan luoton kehitykselle, samoinkuin
velallisten asemaa ja luottolaitosten vaikutuksia siina suhteessa, joista
molemmista tiedot pankkitoiminnan oikeutuksen ja tulosten arvostelemiselle olisivat olleet perin tarkeita, Ainoastaan hajanaisia viittauksia saamme naista molemmista seikoista (vrt. esim. siv. 91, 95,
1I8 y. m.). Muistutettava on myosj etta tekija aivan liian usein
ja in extenso - antaa asiakirjain puhua. Kolmas luku;(siv. 36—66),
jossa tekija esittaa maatilojen arvostusperasteita, on suurimmaksi osaksi
referaattia, vielapa asiakirjain in extenso esittamista ilman varsinaista
omaa. Asiakiqa, joka sima on esitetty, on kylla erittain tarkea ja voi
olla lahteena hyvinkin laajalle toisenlaatuiselle tutkimukselle, mutta olisi
puollustanut paikkansa paremmin hitteissa kuin itse. tekstissa. Tekijan
menettelya voi kuitenkin jossain maarin ymmartaa, kun ottaa huomioon, etta maatilojen arvostusoppi on aivan oma tieteenala, jolla tekijan luonnollisestikin on vaikea liikkua. Ne otteet in enxtenso, mitka
tekija esittaa pankkiirien Samson'in ja Stieglitz'in kirjevaihdosta (vrt.
siv. 157 y. m.) ovat tarpeettoman laajat, vaikka myonnettakoon, etta
niilla on viehatyksensa, koska tallaista taloudellista kdijevaihtoa ainoastaan perin harvoin saa esille. Samaa on sanottavaa Mendelssohn'in
ja Samsonin kirjevaihdosta (vrt. siv. 181 y. m.). Johtopaatoksia ja arvosteluja lausuessaan on tekija yleensa ollut pidattyvainen, vaikka ei
pie voinut valttaa liioittelujakaan, kuten selittaessaan, etta Krediittikassan
organisatsiooni ja hallinto taydellisesti vastasi sen tarkoitusta (vrt. siv.
20), koska tama organisatsiooni antaa hyvinkin paljon muistutuksille
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aihetta. Liioitteluna ja hyvia tuntuvana taytyy minun myos pitaa teIdjan esitysta, etta talonpoiJsaisen vaeston hyvinvointi on aina ollut
omistavan aateliston huolena (vrt. siv. 236) Virossa. Paljon mieUpiteiden vaihtoa voi myos epailematta olla niista viittauksista, mita tekija teoksen lopussa antaa agraariluoton vastaisesta kehityksesta. Toiselta puolen on mainittava, etta tekijan" koe erottaa tutkimuksensa perustuksella eri kehityskausia puheena olevan tutkimansa luottolaitoksen
kehityksessa on mielestani paaasiassa oikeaan osattu (vrt. siv. 237),
samoinkuin hanen arvostelunsa, etta suurimpana haittana pankille ovat
olleet sen- irtisanottavat obligatsioonit ja etta hallinto on tehnyt suuren
virheen siina, ettei se jo 1866 muuttanut naita obligatsiooneja irt'sanomattomiksi panttikirjoiks', samoinkuin siina ettei vuoden 1898 konverteeraukseen otettu mukaan kaikkia irtisanottavia obligatsiooneja (vrt.
siv. 239).
Tekijan liitteissa esittamista tauluista ansaitsee erityisesti viitata
Tauluun 14, jossa saamme tietaa tilojen velat syyskuussa 1909, joista
tiedon saaminen Henee tekijalle ollut mahdollinen ainoastaan erityisten
suhteittensa kautta pankin johdon kanssa ja joka on erittain arvokas
tilasto Viron paheena olevien tilojen velkaantumisen arvostelulle.
Lopputuloksena tarkastuksesta on minun merkittava: etta tut' Mmus perustuu, mikali voi arvostella, luotettavaan aineistoon, on oikein
suunniteltu ja sisaltaa, huolimatta muistutuksista, niin paljon aivan uutta
ja arvokasta kasitellyn kysymyksen selvittamiseksi, etta silla voi katsoa
olevan tieteellista arvoa.
J. H. V.
Maanviljelys j a karjanhoito Suomessa vuonna 1909.
(Suomen vhallinen tilasto I I I ) .
Esiteltavana., oleva vihko Suomen maanviljelystilastoa on toinen
jarjestyksessa maanvilj elystilastomme uutta sarjaa. Kuten tunnettu kuului maanviljelystilasto ennen n. s. »kuvemo6rin tilastoon» eli laanin tilastoon ja oh aineiston lopullinen kayttely TilastoUinen Paatoimiston
asiana.
Sittenkun eraan asiaa valmistaneen komitean ehdotuksen mukaaii
maanviljelyshallituksen yhteyteen oU perustettu uusi aktuaarin toimi
maanviljelystilaston toimittamista varten, siirrettiin maanviljelystilaston
hoitaminen hanen asiakseen. SamaUa laajennettiin-tilaston alaa-ja paranneltiin, paaasiassa mainitun komitean ehdotusten mukaisesti, tietojen
keraystapaa melkoisesti. Tahan saakka ilmestyneet, O. Groundstroemin
toimittamat vihkot tata uutta tilastoa osottavatkin, miten suuressa maarin maanviljelystilasto taman uudistuksen kautta 'on voittanut. Tama
koskee yhta hyvin -tilastotietojen keraystapaa kuin niiden tilastolUsta
kasittelya.
Maanviljelystilasto tarjoaa taten vuotuisia tietoja ei ainoastaan
kylvosta ja sadosta ja karjan lukumaarasta, vaan myoskin meijeritoimesta,
seka maatyovaen saannista-ja palkkaoloista. Kaikista naista seikoista
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julaistaan nyttemmin pitajittaisia tietoja, kun sen sijaan ennen sekin
tilasto, mika koottiin, tuli julkisuuteen vain laanittaisina summalukuina.
Tilastollisiin taulukkoiliin liittyy laajahko tekstiosa, johon m. m. on keratty tietoja ilmastosuhteista ja kasvuUisuuden edistymisesta. Kuten
tuimettu, julkaisee sama viranomainen viela ennakkotietoja sadon laadusta vuodentuloarvioiden perusteella.
• Maanviljelystilaston uudelleen jarjestamisen syyksi henee laskettava sellaiset seikat, kuin etta tietoja ei kaikissa. suhteissa ole voitu
saada taydellisiksi. Huomattavakuitenkin on, etta v. 1909 tietoja
esim. maatyovaen saannista puuttuu 23 kuimasta, kim sen sijaan edellisena vuonna tietoja oh puuttunut vain. 15 kunnasta. Merkille pantava on myoskin se seikka, etta" meijeritilasto kasittaa tietoja vain 754
meijerista kun edellisina vuosina tietoja oli ollut 868 meijerista. Maanviljelyshallituksen vuodelta 1907 julkaisema meijeritilasto kasitti taas
tiedot 751 meijerista. Tassa suhteessa siis eivat,- kuten vm 1908
maanviljelystilastoa koskevassa julkaisussa oH lausuttu, ensi tiedot nayta
aikaa mydten tulevan taydellisemmiksi.
Mita kylvo- ja satotietoihin tulee, eivat uudelleen jarjestetyn
maanviljelystilaston tiedot nayta mainittavasti eroavia lukuja entiseen
tapaan kerattyyn tilastoon verraten. Sitavastoin osottaa vertailu lopullisten satotietojen ja aikaisemmin julkaistujen ennakkotietojen valilla
osittain hyvin tuntuvia eroavaisuuksia. Niinpa esim. v. 1909 oli sadon suuruus • (tuhansin hehtohtroin).
Ennakkotietojen mukaan

. Ruis .
Ohra .
" Kaura
"Perunat

.
. 3794
. . .
1619
. . . 6890
. . . 7880
.-- _t

-

LopuU. satotiedot

4258
1722
6963
6775

Ohraan ja kauraan nahden ennakkotiedot nayttavat olleen jotenkin lahella todellista maaraa, mutta rukiiseen ja peranaan nahden
eroavaisuus oli hyvinkin suuri. Jos kohdistaa vertailun eri laaneihin,
esiintyy vielakin suurempia eroavaisuuksia. Kun sadon ermakkoarvioiden merkitys monessa suhteessa on hyvin suuri, olisi epailematta asialle
eduksi, jos molempain satotietojen vertailu julkaisun tekstiosassa vuosittain toimitettaisiin ja saatujen tulosten johdosta pyrittaisiin saamaan
ennakkotietoja tarkemmiksi.
'5
Kaiken kaikkiaan on tunnustettava, etta maanviljelystilasto uudistetussa muodossaan kuuluu virallisen tilastomme arvokkaimpien sarjojen joukkoon. Mainittava kuitenkin on, etta vuotta 1909 koskeva
vihko ilmestyy kovin myohaan.
^

E. G.
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^^^HTEISKUNNALLISTA

LAINSAADANTOA.

2 Vesijatot. Asetuskokoelmassa (N:o 28, 1911) on julaistu
Arm. Asetus .17 p:lta lokak. erillisten. vesijattojen muodostamisesta itsenaisikst tiloiksi Asetuksessa maaratyilla ehdoilla. '
Pelikorttisuostunta. . Asetuskokoelmassa (N:o 29, 1911)
OjQ julaistu Arm.'Asetus 17 p:lta lokak. pelikorttisuostunnasta v. 1912,
jonka mukaan kultakin korttileikilta maksetaan; suostuntaveroa i mk.

' ^ J ^ I E T O J A ERI ALOILTA.

^

J

Venalaista talouspolitiikkaa. Jo 18 90-luvulta asti on Venajan talouspolitiikan paakohtia ollut merenkulun ja kotimaisen laivanrakenDuksen edistaminen. Vaikeana pulmana on kuitenkin se seikka, etta
useat toimenpiteet, jotka voimakkaasti edistaisivat kotimaista laivanrakennusta, ehkaisisivat taasen toiselta puolen kansallisen kauppalaivaston
kehittymista, ja painvastoin. Nun on esim. viela voimassa oleva rautaisten
merialusten tuUivapaus erittain hyodyllista Venajan kauppalaivaston
Iisaantymisen kannalta katsoen, mutta ei suinkaan laivanrakennuksen
etujen mukaista; taman tullivapauden poistamista onkin useita kertoja
vaadittu metaliiteoUisuuden edustajain -taholta. Ristiriidan sovittamiseksi
on halUtus viiine aikohia ruvennut suunnittelemaan laivamakennuspreemioita. Sen kautta tulisi, ainakin teorioiden,' laivojen rakehtaminen
Venajalla niin huokeaksi, etta tuUivapaus voitaisiin lakkauttaa, tarvitsematta pelata kauppalaivaston' kehityksen tulevan sen kautta hairityksi.
Laivanrakennuspreemioista surmniteltiin jo kaksi vuotta sitten erityinen
lakiluonnoskin, joiika mukaan preemioita olisi maksettava 75 ruplaa
rekisteritonnia'kohti ja sen lisaksi eri preemioita laivankoneista y. m. Toistaiseksi on tama lakiluonnos kyllakin jaanyt virastoihin lepaamaan, muita
joka tapauksessa on sen hyvaksytyksi tuleminen luultavaa, sita suuremmaUa syyUa, kun valtakunnan duuma on askettam hyvaksynyt lain,
jota on ^pidettava jonkinlaisena valmistavana askeleena, nim. lain valtionavustuksesta »vapaaehtoisen laivaston»^ hoyrylaivoille Vladivostokin
ja muiden kaukaisen idan satamain valisiUa linjoilla. TallaisUle laivoUIe
on nim., mikali ne muuten kantavuudeltaan ja muulta rakenteellaan

219

Tietoja eri aloilta.

tayttavat maaratyt vaatimukset, annettava valtionavustusta osaksi hudkeiden lainojen muodossa, osaksi myo'ntamalla niita rakentaville venalaisille telakoille preemioita.
'
•
•
" Henkivakuutuksen saataminen valtion yksinoikeudeksi Italiassa. Italian eduskuimalle on'askettain jatetty lakiehdotus
henkivakuutuksen julistamisesta valtion yksinoikeudeksi. Lakiehdotuksen
mukaan tulisi uusien henkivakuutuksien myontaminen olemaan luvallista
ainoastaan valtion Roomaan perustettavalle vakuutuslaitokselle. Sita
vastoin kaikki ulkomaalaiset ja kotimaiset yksityisliikkeet, jotka nykyaan Italiassa'harjoittavat henkivakuutusta, olisivat pakotetut lopettamaan
uusien henkivakuutusten hankinnan. Jos yksityisliikkeet siita huohmatta
antaisivat uusia henkivakuutuksia, ei nailla tulisi olemaan mitaan laillista patevyytta. . Myoskin ulkomailla oleskelevilta Italian alamaisilta
tuHsi olemaan Hellettya henkensa vakuuttaminen muissa kuin Italian
-valtion vakuutuslaitoksessa, paitsi siina-tapauksessa etta vakuutuksen
ottaja on ulkomailla oleskellut ainakin vuoden ennen vakuutussopimuksen paattamista. Rikkomiset lakia vastaan ehdotetaan rangaistaviksi
xahasakoilla, jotka vastaavat 5—20 % vakuutussummasta; toistumistapauksissa saattaa myoskin vankeusrangaistus tulla kysymykseen. - "Valtion vakuutuslaitokselle annetaan valtionvaroista 5 miljoonan Uiran laina,
joka kuitenkin on kolmannesta toiinivuodesta laskien suoritettava takaism
kymmenessa vuotuiserassa. Kun yksinoikeuden saatamisen kautta tahdotaan saattaa henkivakuutus halvemmaksi, on korkeintaan-5 "/o voitosta kaytettava virkailijain tanttieemeihin ja kaikki muu osa vararahastoihin ja tyovaen invaUditeettirahastoon. Valtion vakuutuslaitos
nauttii sita paitsi verovapautta ja oikeutta kayttaa maksuttomasti postija lennatinlaitosta; kaikkinaisten maksujen kantamisen ja suorittamisen
toimittavat ilmaiseksi postivirkamiehet ja veronkantajat. Samoin kuin
yksityiset liikkeet, tulee valtionkin vakuutuslaitos kayttamaan asiamies_jarjestelmaa, _ Asiamiehilleen ei se kuitenkaan maksa mitaan vakinaista
palkkaa, vaan ainoastaan hankintapalkkiota ja voitto-osinkoa; myoskaan
•ei asiamiestointa seuraa mikaan virkamiesarvo.
E r i maiden rahavarastot. Aikakauskhjassa »Jahrbdcher
fiir Nationalokonomie und Statistik» julkaistun tilaston mukaan ovat
eri maiden, rahavarastot seuraavat, laskettuina Suomen markoissa.
V
Kultarahaa

Saksa. .
. 4001000000
Englanti . . . 2963700000
Jtavalta-Unkari 1889470000
Venaja . . . 4730750000"
Suomi . . .
32020000
Tanska . . . 100700000

XT
T,
Hopearahaa

Katteitonta
^etelirahaa

Asukasta kohti
rahaa kaikkiaaa

i175000000 1446750000 10297
625800000 601650000
93-12 688800000 507150000 60.71
411600000
—
33.40
" 2620000
60370000 32.26
32550000
77179000
77.95
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Kultarahaa

Norja. .
Ruotsi .
Turkki .
Italia . .
RansVa .
Belgia .
Hollanti .
Sveitsi .
Ylidysvallat
Japani .

Hopearahaa

Katteitonta
setelirahaa

38320000
19420000
66670000
.
.
130720000
45150000 171150000
—
. . 692420000 138600000
. .J 1489950000 126000000 762920000
. _ . 4863600000 2158020000 789070000
. . II7070000
46720000 700350000
. • 355950000 276670000 300820000
. . 320250000
70870000 135750000
. . 8602650000 3861900000 4098670000
. . 379570000 302400000 352800000

Asukasta kohti
rahaa kaikkiaan

54.10
64.26
34.62
70.16
198.73
II8.36
160.90
159.55
184.85
19.O6

.Muuan asuntopoliittinen pakkolunastuslaki. Tarkotuksessa pakottaa maanomistajat niin pian kuin vain asuntotarve vaatii
luovuttamaan maitaan rabennustoimelle, on New-Yorkin kaupungissa
saadetty laki, joka oikeuttaa kaupungin viranomaiset jo etukateen rakentamaan katuja ja toreja, ja sitavarten tarvittavan maan ottamaan
yksityisilta pakkolunastuksella. Taten rakennettujen katujen ja torien
perustamis- ja hoitokustannukset tulevat sitten varsilla olevien tonttien
tai ylleensa maan omistajain suoritettaviksi sita mukaa kuin maanarvo
katsotaan naiden uusien katujen ja torien kautta kohonneeksi. Samalla
kun kaupungille uusien katujen rakentaminen ei tuota uuden lain mukaan mitaan taloudellisia arveluita, pakottaa se toiselta puolen maanomistajat suurien kustannuksien vuoksi niin pian kuin' suinkin luovuttamaan maansa rakennustoimelle.
Maailmansato v . 1911. Asken julaistujen tietojen mukaan
on sato:

Vehna
X911

1910

Ohra
1911

'1910

Ruis
19II

Kaura
1910

1911

I910

Ranska milj. hi. . . . 110,72
90,80
Saksa milj. tonn. . . .
3,86
3,85
9,20
10,51
— —
—
Englanti milj. sentner. , 17.39
15,40 14,03 14,30
—
— 27,21 31,10
Itavalta mil), sentner. . .
7,0
7,0
Unkari milj. sentner. . .
13,80
13,88 13,97
49,37 l 6 , S 3 12,28
IO,85
Italia milj, sentner. . , 52,30
41,68 16,53 12,23
Fill
5,98
—
—
'Venaja milj, puutaa . . 870,00 1,289,00 580,00 615,00 1,055,00 1,345,00 816,00 927"oo
Yhdysvallat milj. bushel. 655,5
695,4 145,9 162,2
30,6
33,0 873,6 1,026,8

SUOMEN P A N K K I 1811—1911.
Kirjoittanut

y. H.

Vennola.

Ne uudet valtiolliset olosuhteet, joihin Suomi eroamisensa
kautta Ruotsista joutui, herattivat myds kysymyksen erityisen
oman pankkilaitoksen aikaansaamisesta Suomelle ja johtivat sitten nykyisen Suomen pankin syntyyn, joka juuri tana vuonna
tulee elaneeksi ensimaisen satavuotiskautensa.
Kysymys oman pankin: perustamisesta Suomelle tuli esille
jo Suomen deputatsioonissa ja sittemmin laajemmin perustellussa
muodossa Porvoon valtiopaivilla v. 1809. Saadyt esittivat talloin, etta maahan olisi aikaansaatava oma .kansaUinen vaihto- ja
lainapankki, joka olisi saatyjen ja niiden valtuusmiesten tarkastuksen alainen j a siis itsenainen valtiosta riippumaton laitos. Sen
tulisi myontaa luottoa elinkeinoille j a antaa seteleita; siihen
olisi myds yhdistettava rahapaja omien rahojen lyomista varten
maalle.. Meni kuitenkin vuoteen . 1811 ennenkuin tama esitys
johti positiivisiin tuloksiin. Silloin vasta julkaistiin jouluk. 12
pma erityinen »Ohjesaantd Vaihto-, Laina-ja Talletuskonttorille»
Suomen Suuriruhtinaanmaassa. Tama maarays ei tosin tayttanyt laheskaan kaikkia niita toiveita, mita pankin perustamiselle
oli asetettu, mutta se laski kuitenkin perustuksen Suomen pankin vastaiselle kehitykselle.
.
Se tehtava, mika Suomen pankille sen perustamisessa maarattiin, oH kovin rajoitettu, Pankin tehtaviin tuHvat nimittain'
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suuressa maarin vaikuttamaan ne poliittistaloudelliset jarjestelyt,
jotka jolituivat maan erottamisesta Ruotsista. Niinpa asetettiinkiti pankille aivan erikoistehtavaksi avustaa niiden velkojen jarjestelya, joita maan asujamistolla pli entiseen emamaahan. Toinen myds polijttisista oloista johtunut tehtava oli saattaa Venajan
raha kaytantddn maassa Ruotsin rahan sijaan, tehtava, joka silloisissa vaihtelevissa arvosuhteissa ei ollut suinkaan helppo. Pankin tehtaviin kuului tietysti mydskin talouselaman, maanviljelyksen, kaupan, teollisuuden ja elinkeinojen edistaminen, samoinkuin
sen tehtaviin kuului mydskin setelinanto. Pankki sai myontaa
lainoja kiinnitysta- vastaan kiinteistdihin, seka mydskin panttia j a
ja takausta vastaan. .
Pankin pohjarahastoksi oli maaratty - i milj. hopearuplaa,
jotka olivat pankille maksettavat valtion saastdvaroista. .Tama
pohjarahasto tuli sille maksetuksi kuitenkin Vasta useiden vuosien
kuluessa ja kun se suureksi osaksi suoritettiin ala-arvoisissa Venajan paperiruplissa, niin pankki siita tuskin sai pohjarahastokseen enemman kuin noin i V2 nailj. markkaa nykyisessa rahassa.
Pankin setelinanto tarkoitti alussa enemman vaihtorahan aikaansaamista kuin rahavarojen hankkimista pankille. Pankki antoi
20, 50 ja 75 kopeekan seka i ja 2 ruplan seteleita talletustodistusten, eika lainkaan nykyaikaisten pankkisetelien muodossa.
Setelinsa oli pankin lunastettava venalaisilla pankkiseteleilla, joidett alin arvo oli 5 ruplaa. Vakuutena setelinannoUeen oli pankilla venalaiset pankkisetelit ja ne lainat, joita naiden muodostamasta n. s. pienten setelien rahastosta annettiin tavallisesti
kuudeksi kuukaudeksi tehdasliikkeen harjoittajille heidan tehdastuotteitansa tai takausta vastaan. Korkeimmillaan oli setelistd
tahan aikaan 1820-luvun loppupuolella tehden vahan yli 2 milj.
ruplaa
Mita lainanantoon tulee, niin voi pankki antaa lainoja paitsi
edellamainitusta n. s. pienten setelien' rahastosta, myds n. s.
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alkuperaisesta rahastosta (primitiva fond), joka oli • muodostunut
pankin pohjarahaston varoista. Lainoja annettiin siita kiinnitysta
vastaan maatiloihin kuoletuslainan muodossa ja.mydskin suorituksia varten entisen emamaan velkojen maksuksi. Lainanantomuodot, lainamaarat, vielapa korkokin ohvat ohjesaanndssa maaratyt.
Korkein lainamaara oli 20,000 set. rupl., korko 5 "/o ja sittemmin
vuodesta 1823 alkaen 4»/«; • kuoletus alussa 5 > sittemmin 2»/»
1820-luvun alussa perustettun viela n. s. pienten setelien rahastosta erityinen maanviljelysrahasto, josta • annettiin lo-vuotisia
3,000 ruplan suuruisia halpakorkoisia (2 "/o) lainoja soiden viljelyksen edistamiseksi, seka erityinen n. s. manufaktuurirahasto,
josta annettiin mainitulla ehdolla korkeintaan 15,000 ruplan suuruisia lainoja tehdasUikkeenharjoittajille.
' Pankin toiminnalla oli, kuten kay selville, patriarkallinen j a
valtion viraston leima.' Kaikki oli tarkoin saanndissa maaratty
ja liikkumisvapaus vahainen. Lainausta tulivat maaraamaan monet muut suhteet kuin annettu vakuus ja talouselaman tarve:
poliittiset ja personalliset suhteet nayttelivat tarkeaa osaa talla
ajanjaksolla.
Jos tarkastaa, milla tavalla pankki nailla toimintaperusteilla
tehtavassaan onnistui, niin muodostuu vastaus suurimmalta osaltaan kielteiseksi.
"
Pankki teki epailematta suuria. palveluksia maan asujamistoUe velkasuhteitten jarjestamisessa entisen emamaan kanssa,
mutta maan raha-oloihin se ei-pystynyt luomaan vakavuutta eika
myoskaan tyydyttamaan luoton tarvetta. Ruotsin. raha, jonka poistaminen, s. o. saattaminen yksi raha maassa vallitsevaksi, oh pankin tehtavana, sailyi viela valtavana, onpa arveltu noin puoleksi, Hikkeessa. Hallituksen asetukset ja pakkokeinot eivat auttane.et. Pyrkimykset teki tassa suhteessa turhiksi ennen kaikkea toiselta puolen se, etta pankin setelinannolla ei ollut metalharvoa perustuksena, vaan perustui se arvoltaan vaihtelevun
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Venajan pankkiseteleihin, toiselta puolen se, etta pankki ei ulkomaalaisten asiamiesten puutteessa pystynyt valittamaan ulkomaalaista rahaliiketta. Kotimaiset ja venalaiset setelit eivat saaneet
taytta luottamusta ja kauppiaat hankkivat tuontia maksaessaan
ulkomaista valuuttaa juuri ruotsalaisilla seteleilla ostamalla niilla
Tukholmassa tahan tarkoitukseen tarvitsemiaan vekseleita. Luotonanto, joka ei voinut kohota sen korkeammalle kuin etta se 1830luvun lopussa teki vahan yh 3 milj. markkaa nykyisessa-rahassa, ei luonnollisestikaan pystynyt tyydyttamaan maan luotontarvetta, , viela vahemman kuri- sekin vahainen luotto, minka
pankki voi antaa, oli suurelta osalta sijoltettu kiinteaan hypoteekkiluottoon. .
•
Tahan patriarkalliseen j a epavakaiseen ajanjaksoon pankin
kehityksessa -toi jo vuosi 1840 kuitenkin mukanaan varsin tuntuvia parannuksia ja avasi uusia mahdollisuuksia. pankin kehitykselle.
. - •
•
;
Se suuri epakohta, mika Venajan rahan arvovaihtelusta
johtui pankin toiminnalle, poistui senkautta etta mainittuna
vuonna julistuksella 9 p. huhtikuuta hopearupla maarattiin ainoaksi lailliseksi maksuvalikappaleeksi maassa, samoinkuin saadettiin etta hopearuplissa asetettujen setelien tuli arvossa vastata
hopearahaa. Samana vuonna maarattiin myds etta pankin pienten setelien anto oli lakkautettava ja hikkeessa olevat setelit
hopearahalla lunastettavat; pienten setelien vakuutena olevat
venalaiset pankkisetelit vaihdettiin hopearahaan. Pankki sai oikeuden antaa 3, 5, 10 j a 25 ruplan seteleita, jotka se oli velvollinen vaadittaessa lunastamaan hoperahalla. Ohjesaannon mukaan, joka samana vuonna annettiin, taytyi pankilla aina setelinannon vakuutena olla hopearahaa annettujen setelien koko arvosta, saanto, jota ei kuitenkaan noudatettu. Vuodesta 1844
alkaen'" tuli saanndksi etta Vis setelimaarasta oli valuutalla katettava, joksi 1859 saakka luettiin ainoastaan hopeavarasto. Kat-
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tamattomasta seteliosasta oli taas vakuutena erityisesti muodostetusta hypoteekkiosastosta annetut lainat, joita annettiin V2—2
vuoden ajaksi 4 o/p korkoa j a erilaatuisia vakuuksia, m. m. arvopapereita vastaan.
Pankin jarjestelyyn tehtiin, tahan aikaan viela seuraavia tarkeita uudistuksia.
.Pankki sai nyt nimittain mydskin luvan perustaa haarakonttoreja, joka teki mahdolliseksi pankin toiminnan ulottamisen laajemmalle alueelle maassa ja poisti suuria epakohtia luoton valityksesta. Itse pankin toiminta tuli monipuolisemmaksi
sen kautta etta sen lainaamisoikeutta laajennettiin siten etta
pankki . sai luvan diskonteerata myds vekseleita. Luotonanto
tuli naiden uudistusten kautta liikkuvammaksi j a varsinaista pankkitoimintaa vastaavaksi, josta varsinkin kauppa- ja teollisuus hydtyi. Aikaisemmat tallaisen pankin toiminnalle epatarkoituksenmukaiset pitkaaikaiset hypoteekkilainat saivat vahitellen vaistya
lyhempiaikaisten luottomuotojen tielta. . Tarkea edistysaskel oli
myds se, etta pankki nyt sai oikeuden asettaa ulkomaisia asiamiehia, joka taas avasi pankille tilaisuuden ulkomaisten arvopaperien kaupalle.
Pankkiin annetuista talletuksista ei pankki maksanut korkoa,
mutta oli silla oikeus antaa 4 "/om 700 j a 900 ruplan suuruisia
obligatsiooneja, jotka oli luiiastettava 3 paivaa nayttamisen jalkeen.
.Huomattavimmat toimenpiteet ja uudistukset pankin elamassa taman jalkeen tapahtuvat- 1860-luvulla. Se seikka etta
maamme oli paassyt hopeakannalle ja saanut maksuvalineeksi
Venajan hopearuplan ei viela voinut poistaa hairidita rahaoloista.
Hopearuplan ohessa oli laillisena maksuvalineena mydskin seka
Suomen etta Venajan setelit ja Suomen pankki oli velvollinen
lunastamaan seka omia etta mydskin Venajan seteleita. Mihin
epakohtaan tama jarjestely voi vieda, osottaa Itamaisen sodan
jalkeen syntynyt pula. Kun Venajan valtiopankki ei enaa voinut
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lunastaa seteleitansa hopealla, niin olisi luonnoUinen seuraus ollut
etta ne olisivat tuodut Suomen pankin lunastettaviksi, jollei pankki
mydskin olisi lakkauttanut setelinlunastusta. Naista epakohdista
vapautuu pankki kahden tarkean uudistuksen kautta, kun nimittain asetuksella huhtik. 4 p:lta i860 vahvistettiin Suomelle oma
rahayksikkd ja kun asetuksella marrask. 8 p:lta 1865 julistettiirt
metalliraha ainoaksi lailliseksi maksuvalikappaleeksi maassa.
Naiden uudistusten kautta oli Suomen pankki vihdoin saavuttanut rahaliikkeelleen vakavan pohjan. Reformien, metallirahakannan ja oman pienen rahayksikdnsaamisen, merkitys oli tietysti
maan talouselaman yleiseltakin kannalta korkeaksi arvosteltava.
Uudistukset asettivat kyllakin suuria vaatimuksia Suomeit
pankille, samoinkuin liike-elamalle yleensa. Luoton lyhytaikaiseksi tekeminen j a rahan suuri kysynta, joka oli valttamaton seuraus pankille asetetuista vaatimuksista, teki vaikeuksia
suurelle joukolle yrittajia. Suomen pankkisetelit olivat kurssissaan
alentuneet noin 20' VQ, vielapa 40 % ; pankki lunasti ne kuitenkin nimellisarvosta. Mutta kun yksityisten taytyi noudattaa
samaa perustetta sitournuksissaan, oli seurauksena kriisi, ja usein
tuhoakin tuottava, monelle yksityiselle.
Jo 1859 oh Suomen pankki saanut uuden ohjesaannon, joka
myds oli tehnyt tarkeita muutoksia pankin organisatsiooniin.
Pankin setelinantoa laajennettiin siten, etta saatavat ulkomaisilta
asiamiehiha luettun valuuttaan setelinannon vakuutena. Haarakonttoreille myonnettiin myds oikeus ominpain antaa varmoja
lainoja. Kaikki konttorit saivat mydda ulkomaisia vekseleita ja
asettaa toisella paikkakunnalla pankin kontto.rissa maksettavla
vekseleita. Mydskin maarattiin maksettavaksi kolme kuukautta
pitempiaikaisista talletuksista korkoa. Uutena lainausmuotona
tulee nyt n. s. kassakreditiivi. .Diskonttokoron maaraaminen ja
haarakonttorien avaaminen jatetaan Senaatin talousosastolle.
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Joulukuun 9 paiva 1867 oli tarkea, ehka tarkein, merkki^
paiva Suohaen pankin historiassa.
Silloin nimittain tayttyi jo Porvoon valtiopaivilla lausuttu
toivomus pankin kansallisesta itsenaisyydesta, kun julkaistiin asetus Suomen pankin hallinnosta, jonka kautta- Suomen pankin
varat siirtyivat kansan eduskunnan vastuunalaisuuteen ja hoitoon.
Ja 26 p. heinakuuta 1875 julkaistiin sitten uusi ^ ohjesaantd pankille, ohjesaantd, joka vielakin paapiirteissaan on. voimassa.
Pankin kantarahasto maarattiin talloin 6 milj. markaksi, jonka
ohessa oli perustettava vararahasto. j a kartutettava se 9 milj.
markkaan, joita molempia maaria on sitten mydhemmin tuntuvasti korotettu. Setelinantojarjestelmaan tehtiin se tarkea uudistus etta se jarjestettiin n. s. kontingenttijarjestelman pohjalle,
s. o. pienin yleisessa liikkeessa aina tarvittava maara lasketaan. liikkeeseen kattamattomana. Kattamaton maara vahvistettiin aluksi kyllakin varovaisesti ainoastaan 20 miljoonaksi markaksi, mutta on sittemmin mydhemmin korotettu aina 40 miljoonaan, jota maaraa voidaan viela mydhemmin tehdyn paatdksen
nojalla erikoistapauksissa 10 miljoonalla valiaikaisesti lisata. Setelin
veroisina pidetaan setelinantoon nahden myds vaadittaessa maksettavat sitoumukset ja kassakreditiivien kayttamattdmat maarat.
Pankin metallikassaksi laskettiin taysarvoinen Suomen, Venajan
ja ulkomaan hopearaha, Venajan ja ulkomaan kultaraha seka
rahaksi lydmatdn kulta ja hopea; metallikassan tulee aina nousta
vahintaan 10 milj. markkaan. Hallitukselle annettiin oikeus taata
ja valtiokonttorin valityksella pttaa enintain 8 milj. (mydhemmin
10 milj.) ulkpmainen laina tai krediitti tarvittaessa metallikassan
vakuudeksi, oikeus, jota pari kertaa onkin kaytetty. Setehnau:
toa vastaavaksi valuutaksi luettiin paitsi pankin metallikassa, mydskin riidattomat saamiset ulkomaisilta asiamiehilta seka pankin
hallussa olevat ulkomaiset obligatsioonit j a valtiopaperit.
Mydhemmin on sitten maaratty vakuutena setelinantoa varten luet-
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tavaksi myoskin pankin omistamat ulkomailla maksettavat vekselit.
Yksi tarkea ' toimenpide on viela merkittava rajapyykkina
Suomen pankin kehityksessa.
Se suuri • ero mika 19 vuosisadan. jalkipuoliskolla syntyi
kuUan ja hopean valilla tuotti vaikeuksia myds Suomen pankin
arvosuhteissa! Useissa niissa maissa, joiden kanssa pankki oli
yhteydessa, oli muututtu kultakantaan. Viioden 1877 valtiopaivilla .saatiin myds aikaan laki, jonka kautta Suomen rahajarjestelma julistettiin kultaan perustavaksi. Tama toimenpide aiheutti
myds muutamia muutoksia pankin sisaisessa jarjestelyssa. Pankin
metallikassaan luetaan nyt ainoastaan pankiii. omistama rahaksi
lydty tai lydmatan kulta.. Kultavaraston tulee oha vahintain; 20
milj. markkaa, jota summaa pankki on mydhemmin huomattavasti korottanut. Pankin sisaisista uudistuksista mainittakoon, etta
jako eri rahastoihin on poistettu ja etta koron maksaminen talletetuille varoille on setehpankille sopimattomana lakkautettu. Pankin sisaisessa jarjestyksessa, joka varmistettiin uudella phjesaanndlla 19 paivalta helmik. 1895, on yleensa pyritty noudattamaan setelipankeille tunnustettuja periaatteita. Virkavaltaiset ja
patriarkalliset nakokohdat ovat. saaneet vaistya ja pankin johto
on. saanut verrattain vapaan vallan lainakasittelyssa ja pankin
varmuus, kestavyys ja menestys oh koetettu asettaa toiminnan
perusohjeiksi. Pankin toiminta on laajennettu yleensa pankkitoit
mintaa kasittavaksi, joten pankki on tullut todelliseksi hikelaitokseksi. Se laheinen yhteys yleisdn ja liikemaailman kanssa, mihin
pankki uuden jarjestelyn kautta tuli, on osaltaan myds tehnyt
etta pankki verrattain helposti on suoriutunut .vaikeuksista.
. .
Suomen pankin suhteesta valtioon merkittakoon, etta sen
jalkeen kun Suomen valtiokonttori. perustettiin, pankin aikaisemmin hoidettavana olevat valtio- ja sotilasvaraston varat ovat siirtyneet taman hoitoon. Pankki on kuitenkin valtion kassanhoita-
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jana' siina suhteessa etta virastot siella, missa Suomen pankin
Jkonttoreja on, suorittavat valtiolle menevat varat nuhin paakonttorissa olevalle yhteiselle tilille ja etta valtio suuren joukon maksujaan suorittaa shekkien muodossa taman tilinsa kautta. Suomen
pankki on mydskin avustanut valtiota ulkomaisten lainojen saamisessa ollen osallisena niita varten muodostuneissa konsortioissa j a
hoitaa muutoinkin valtiovaraston ulkomaiset raha-asiat. Valtion
pano- ja ottotili on viime vuosikymmenena tilan mukaan kunkin
vuoden lopulla vaihdellut, lukuunottamatta vuotta 1908, jolloin se
teki 9,97 milj. mk. ii,.5—27,8 .milj.. markkaan. .Ylinta tarkastusta Suometi pankin toimintaan nahden hoitaa, kuten mainittiin, eduskunta .valitsemiensa n. s. pankkivaltuusmiesten kautta, joita on nelja vakinaista ja tarpeellinen maara varamiehia. Naiden tehtavana on pankin ohjesaannon ja eduskun.
nan antamien ohjeiden. mukaan tarkastaa etta pankkia hoidetaan
pankin etua j a vakuutta vastaa valla tavalla, - tarkastaa. kuUkausittain pankin tileja ja^ antaa niista johtokunnalle tarpeellisia maarayksia. . Pankkivaltuusmiesten asiana on myds pankin johtokunnan ehdotuksesta myontaa pankin velallisille niita helpotuksia,
joihin asiaintila voi antaa aihetta, samoinkuin heidan tehtavanaan
on paattaa velallisten tekemista sopimusehdotuksista ja maarata,
mitka erat pankin saatavista ovat katsottavat epavarmoiksi j a
siis arvoltaan alennettavat tai poistettavat. Heidan tehtavanaan .
on mydskin vahvistaa pankin korkomaai^at ja ottaa ja erottaa pankin ulkomaiset asiamiehet. Eduskunnalle antavat pankkivaltnusmiehet kertomuksen pankin tilasta j a hallinnosta. '•
Pankin-varsinaista- liiketta, seka koti- etta ulkomaista, hoitaa
V. 1905 annetun pankin ohjesaannon mukaan johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja j a kaksi vakinaista' ja-yksi ylimaarainen jasen, j a
joista puheenjohtajan nimittaa Keisari-Suuriruhtinas senaatin talousosaston ehdotuksesta. -Samoin on-asianlaita vakinaisiin jaseniin nahden, joista ehdotuksen- senaatin kautta tekevat pankki-
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valtuusmiehet. • Ylimaaraisen jasenen ottaa ja erottaa seriaatin
talousosasto pankkivaltuusmiesten ehdotuksesta. Haarakonttorien
johtajilla, pankkikomisariuksilla, on apuna erityinen paikkakunnan
oloja tuntevista henkildista valittu diskonttokomitea.
Pankin tilintarkastuksen toimittaa eduskunta valitsemiensa
tilintarkastajien kautta.
Muutamat
merkittakoon

numerot tarkeimmista pankin

paaomavoimista

tassa edellisen lisaksi valaisemaan pankin-viime

vuosikymmenien kehitysta.
Pankin pohjarahasto oli v. 1875 4,15 milj. mk. ja kohosi
-seuraavaha vuonna 6 miljoonaan, jollaisena se pysyi vuoteen 1889,
jolloin se kohosi 10 miljoonaan. Tassa maarassaan se oli vuoteen
1901, joltoin se korotettiin 25 miljoonaan ja jossa se viela nykyaan»kin on. Vararahasto on vaihdellut hyvinkin eri lailla. Vuonna 187S
oli se 14,06 milj., mutta vaihteli sitten v. 1877 alkaen aina vuoteen 1894 7,1—ii,2.miljoonaan, josta ajasta se taas pienemmilla
vaihteluilla alkaa kohota.

Vuodesta

1905 alkaen on se saan-

ndlhsesti ollut yli 20 milj. j a kohosi vuonna 1910 aina. 51 miljoonaan.
Kotimaiset sijoitukset, lainat, kassakreditiivit ja vekselit, ovat
vaihdelleet tuhansissa markoissa seuraavasti: ^)
Vuosi

Lainat

Kassakreditiivit

Vekselit

1875
1880

12,180

1,528

9.932

7.836

1,968

1885

7.634
11,215

2,738

9.097
11,588

4.854

25.379

7,007

3.533

21,126

16,506

4.159

38,629

13.7IS
12,356

3.230

34,871

3.667

29,639

1890
1895
1900
1901
1902

^) Numerot perustuvat Suomen tilastojliseen vuosikirjaan 1911.
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1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
I9IO
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Kassakreditiivit

Vekselit

- 13,708
16,151

4,878
4,619

30,976
35,122

15,165
18,886
24,174

3,903
4,155
4,960

36,594
40,516

22,409
20,271
28,249

4,720

51,234
48,002
60,040

3,691
3,987

.

54,656

Bilanssin koko summan j a metalliserj valuutan asema siina
seka liikkeessa olevien setelien maara nakyy seuraavasta:
Vuosi

Bilanssin koko

Metallista va-

Liikkeessa olevien

summa

luuttaa setelin-

setelien maara

antoa varten.

86,408

56,169
63,230

57,477
48,611'

78,527
96,617

54,013
52,442

41,048

1895

106,487

1900

135,841

I90I
1902

134,519
149,398
156,384

71,894
71,203
80,265

56,339
71,117
62,363

101,411

70,238
72,348
72,498

1875
1880
1885
1890

80,169

52,499

1903
1904

* 148,592

104,750
90,952

1905
1906

170,559
189,651

113,254
124,469

92,711
92,316

1907
1908

201,153
181,427

115,107
100,528

95,027

1909
I9I0

209,252

134,090
138,021

.233,771

, 85,989
111,625
123,909
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Viime vuosiliymmenina on, kuten tunnettu, syntynyt useita
yksityispankkeja, jotka ovat omien paaomiensa j a runsaiden talletustensa- avulla kasvavaa luotontarvetta tyydyttaneet.

Suomen

pankin asema lainausliikkeessa onkin sentahden naiden rinnalla
astrinut verrattain syrjaan ja on viime vuosikymmenena tehnyt
ainoastaan noin 15 "/o.
ville,

etta

Edella esitetyista - numeroista kay sel-

lainat ja kassakreditiivit eivat ole kasvaneet lahes-

kaan samassa suhteessa kuin vekselit, joka ilmoittaa myds erityista tendenssia

pankin toiminnassa:

pankki on keskittanyt

lainanantonsa pitempiaikaisten lainausmuotojen sijaan yha enem'man setelipankille sopivien lyhytaikaisten tavara vekselien diskonteeraaniiseen.
Pankin paamerkitys on siirtynyt diskonttopolitukkaan, jolla
pankki vaikuttaa raha-olojen ohjaamiseen maassa. , Yleista tendenssia merkille pannaksemme merkittakoon etta 1880-luvulla
vaihteli pankin diskonttokorko 4 — 6 , ollen hyvin useana vuonna.
4^/2—^S.

Seuraavalla vuosikymmenella iSgo-luvulla ovat aarim-

maiset rajat' myds 4—6, mutta pysyi korko useimpina vuosina
5—5V2—6.

Vuosisatamme ensi vuosikymmenella' ovat aarim-

maiset rajat sitavastoin 5—7; yli 6 kohoaa korko vuosina 1907'
ja 1908.

Pankki on viime aikoina oman sisaisen liike-elamamme

vilkastuessa

j a varsinkin ulkomaisen vaihtomme,

puutavaraui

viennin ja viljantuonnin" kasvaessa, tullut yha herkemmaksi korkokannan ja rahamarkkinain ennustajaksi.

Ulkomaiseen raha-

liikkeeseen nahden oh Suomen pankilla hallitseva asema, ja yksityispankit yleensa noudattavat Suomen pankin noteeraamia kursseja ulkomaisessa rahaliikkeessa.
Huohmatta

•

-

siita etta pankin asema yksityispankkien ke-

hittyessa onkin muuttunut, on silla tarkea keskusasema
raha-hikkeessa:

maaru

ylimpana valvojana luoda ja pysyttaa siina va-

kavuutta ja varmuutfa.

Se valvoo maan rahaliikke'en tilaa toi-

selta puolen-ulkomaisen rahaliikkeen johdon ja kurssinoteeraukseoL
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kautta, toiselta puolen antamalla korkopolitiikallaan ohjausta
yksityispankeille ja taloudelliselle toiminnalle yleensa, samoinkuin se jarjestaen, hyvina aikoina varojaan helposti takaisin saataviin lyhytaikaisiin valuuttoihin on pulan tullessa avullis, na rahalaitoksille ja taloudelhselle yritteliaisyydelle. Se tunnettu ja herkkyys, milla Suomen pankin antamia osviittoja seurataan, on
pankin toiminnan hyddyhisyydesta kyllakin puhuvana todistuksena.
Miten on pankki tayttanyt tehtavansa maan ainoana varsinaisena setelipankkina f
Siihen riittaa vastaukseksi merkita etta pankin, sen jalkeen,
kun • se on tullut jarjestetyksi vakavalle metallikannalle, ei ole
kertaakaan tarvinnut keskeyttaa setelinantoansa, samoinkuin se
on voinut verrattain hyvin tyydyttaa vaihtovahneiden hankintaa.
Sen kayttamatdn setelinanto-oikeus on tullut erittain tarkeaksi
osviitaksi ja ennustajaksi rahaliikkeelle ja taloudelliselle elamalle
yleensa. ' Sen seteleilla on aina ollut taysi arvonsa. Tuskin missaan maassa kaytetaankaan niin vahan kultaa ja niin yieisesti
setelirahaa kuin Suomessa, seikka, joka on erinomaisena todistuksena siita luottamuksesta, mita pankki yleisdn kesken nauttii.

PIIRTEITA S U O M E N K A U P P A L A I V A S T O N JA M E RIVAESTON MYOHEMMASTA

KEHITYKSESTA.

Kirjoittanut

0. K.

Kilpi.

Kuten monelta muulta alalta on Suomen kauppalaivastostakin ja merivaestdsta vain vaillinaisesti saatavissa julaistuja
tietoja siihen asti, nim. i860- lukuun, jolloin useat virallisen tilastomme julkaisusarjat alkavat.
Se kuva, joka saadaan kaupunkilaivaston kehityksesta 1800luvun aikaisemmilta vuosikymmenilta, on paapiirteissaan tunnettu.

0. K.
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Sitavastoin maalaisaluksista tiedot ovat olleet niukemmat. Niinikaan merivaeston kehityksesta on vahemmin tietoja julkisuudessa esitetty. Tahdomme katsoa, missa maarin merivaestda
koskevat tiedot tukevat sita kuvaa, joka kauppalaivastosta on
saatu muiden tietojen pohjalla.
Jos ensinna itse kauppalaivaston kehitysta pidetaan silmalla,
ovat tiedot kaupunkien kauppalaivastosta osottaneet suurin piirtein
katsoen jotenkin huomattavaa lisaantymista seka kauppalaivojen
luvussa etta lastiluvussa vuosien 1826 ja 1865 valilla. Kuitenkin osottavat tiedot erinaisia keskeytyksia tassa kehityksessa ensinnakin noin vuoden 1840 jalkeen ja sitten, kuten tunnettu, 1850luvun sodan' aikoina. Kummatkin, seka kehityksen yleistulos
etta sen vaiheet kayvat ilmi, jos verrataan toisiinsa kauppalaivaston asemaa koskevia tietoja muutamilta mainitussa suhteessa tarkeimmilta ajankohdilta, Kaupunkien kauppalaivaston laivojen
lukumaara ja kantavuus oli allamainittuinai aikoina Rehbinderin
ja Reinin julkaisuissa seka virallisessa tilastossa olevien tietojen
mukaan seuraava:
Laivoja

Kantavuus

KcskimSarainen

lasleissa

lastiluku

•v. 1826
1841
1852

250
458
507

17066
49294
54380

68
108
107

1856
1865

361
473

2^767
68988

77
146

Maaseutulaivastosta on paljon rajoitetummin tietoja saatavissa ja jattanee niiden tarkkuuskin paljon toivomisen varaa.
Maaseutualuksien lukumaara ja kantavuus oli osaksi virallisten, osaksi Reinin teoksessa olevien tietojen mukaan

Piirteita

Suomen kauppalaivaston ja

Lukumaara

1846

merivaeston mydhem7nasta

Kantavuus

1850

96s
927

i860

1065

24650
36382

1865

. 1077

42125

kehityksesta.

Keskim, kantavuus

19292

20 lastia
27 »
34
39

>
^.
»

Edellaoleva kuva kaupunkien j a maaseudun kauppalaivastdn
kehityksesta 1870 luvun takaiselta ajalta taydentyy jossain maarin, jos itse laivastoa koskevien tietojen ohella tarkastetaan mydskin merivaeston, laivurien (kapteenien) ja merimiesten henkildluvun kehitysta, Painettuja tietoja tassa kohden on varsin niukasti, mutta kaytamme sen ohessa lukuja, jotka ovat lasketut
papiston vakilukutaulujen pohjalla.
Merivaestda, laivureita j a merimiehia [paaelinkeinoUisesti
ammatissatoimivia] oli mainittujen ammattitilastollisten lahteiden
mukaan seuraava maara allamainittuina viisivuotiskausina ennen
1870-lukua:
Kaupungit
Laivureita

V. 181S
1820
1825
1830
183s
1840

333
313
317

2684

379
407

3349
4018
4488
4602

184s
1850

478

185s
i860
1865

459
479
522

Koko maa

Yhteensa
amraatis-

MerimieLaivu- MeriLaivusatoimlvaa
satoimlvaa
reita
hia
reita miehia
merimerivaestda
vaestoa

1749 •1984
2050 2308
1955 2288
2396 2709

23 s
258

Maaseutu

Yhteensa
anunatis-

3001
3728

69
86

459
425

91. 397
66 417
90 546
87
168
169
170
200

Yhteensa
ammatisMerisatoimivaa
miehia
merivaestoa

528

304

2208

511
488

344
424

2475
2352
2813

483 . 379
636 407
926 1013 466

987 " 5 5
4425
4966
970 1139
724 894
5061
5824
719 919
5345.
5953 6475 296 1120 1416

575
647
629
679
818

3230

2512
2819
2776
3192
3637
4741
5580
6105

4275
5005
5458
5326 5955
6064 6743
7073 7891
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Ne tiedot, jotka vakilukutaulujen pohjalla saadaan erikseen kaupunkien merivaestdsta, nayttavat yksityisilta vuosilta jotakuinkin sopivan yhteen niiden tietojen kanssa, joita on laivojen
luvusta seka merivaestdsta toisten lahteiden mukaan. (Laivojen luvun saattaa vertaillessa katsoa johonkin maarin vastaavan
laivurien lukua). Jos talla tavalla verrataan toisiinsa eri tietoja,
saadaan jonkimmoinen kasitys esitettyjen vakilukutaulujen merivaestda koskevien tietojen luotettavaisuudesta. Vertailu on seuraava ^):
Laivureita Laivoja

muiden tietojen mukaan

2288
2709

2306
2961

3001

3559
5204
5668

1826
1830

333

250

313

1834

317
379
478

324
365
458
520

I84I

1848
1856
1865

Merivaestda

vakil, taulu- muiden tie- vakil, taulujen mukaan tojen mukaan jen mukaan

459
522

361
473

3728
4966
5061
6475

—4176

Jos taas verrataan tapahtunutta kehitysta toiselta puolen
vakilukutaulujen merivaestda koskevien tietojen pohjalla, toiselta
puolen kauppalaivastoa koskevien tietojen pohjalla, havaitaan etta
vakilukutaulujen luvut osottavat paljon pienempia vaihteluja, tasaisempaa lisaantymista ja vahenemista kuin mainitut toisten lahteiden pohjalla saadut tiedot. Niinpa ei vakilukutaulujen tiedoissa
juuri nay sita 1840-luvun seisahdusta, joka ilmenee naissa toisissa tiedoissa seka laivojen maaraan etta niiden kantavuuteen
nahden. Myoskaan 1854/55 vuosien sodan jaljet eivat nay yhta
jyrkkina vakilukutaulujen merivaestda koskevissa tiedoissa kuin
Vakilukutaulujen" tiedot ovat allaesiiettyja vuosia lahinna olevilta 5:een
tai o:aan paattyvilta -vuosilta.

Piirteita Suomen kauppalaivaston Ja merivaeston myohemmasta kehityksesta.
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mainituissa muissa tiedoissa. Tama on kylla ehka suureksi osaksiselitettavissa siita etta itse ammatissatoimiminen voi olla paljon
satunnaisempi, vaihtelevampi kuin henkildn ammattinimitys. Siten nekin, jotka esim. laivoja kohdanneiden onnettomuuksien
kautta, jotka ovat vahentaneet laivojen maaraa, ovat ehka joutuneet toimettomiksi, voivat kuitenkin jaada entisella ammatillaan ammattitilastoon.
Joskus ovat vakilukutaulujen tiedot kaupunkien merivaestdn
suuruudesta epailematta oikeammat kuin tilastossa esiintyvat merimieshuoneiden ilmoituksiin perustuvat tiedot. Nunpa jalkimaisten
tietojen mukaan saatu kaupunkien merivaestdn maara oli esim.
V. 1865 4,176 henkea, eli siis pienempi kuin sama maara v. 1841
ja 1852. Huomattavaa on kuitenkin etta laivojen lastimaara jo
i860 oli noussut samaan korkeuteen kuin mika silla oli ennen
sotaa; 1865 oh tama maara jo paljon suurempi. On sentahden
vahemman luultavaa etta merivaestdn luku talloin olisi ollut huomattavasti alhaisempi kuin ennen sotaa.
Vakilukutaulujen merivaestdn luku 1865 on n. 2300 henkea suurempi kuin merimieshuoneiden tietojen mukaan. Jalkimaisista tiedoista mydnnetaankin etta ne ovat puutteelliset.
Painvastoin kuin yleensa kaupungeissa oli laita, osottavat
vakilukutaulujen tiedot maaseudun merivaestdsta huomattavan paljon vakempia maaria, vain noin V s t a i
siita mita kruununvoutien tiedot osottavat, riiilta vuosilta, jolloin sellaisia on.
Niinpa oli maaseudulla laivureita ja merimiehia yhteensa
V . 1865
V . 1870
Kruununvoutien tietojen mukaan . . 4280 _ 5227
Vakilukutaulujen mukaan . . . . .1416
1973
Tama maaseudun merivaestdn silmiinpistava vahyys ammattitilastossa riippuu epailematta siita, etta maaseudulla kysymyksenalainen merihike ainakin aikaisemmin, kuten tunnettu,
suuressa maarin on ollut sivuansiota. Purjehdusta ovat ennen
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suureksi osaksi liarjoittaneet esim. talolliset ja laivat on usein
mieliitetty omilla, talonhoidossa tarpeettomilla pojilla ja rengeilla
(Vrt. maaherrojen kertomuksia, esim. Turun ja P. laanin maaherran vuosikertomusta vuodelta 11817). Niissa tapauksissa milloin tama purjehdus siis on ollut sivuansiona, eivat siihen osaaottaneet ole tulleet merivaestona merkityiksi ammattilastoon, johon ainoastaan paaammatin mukaan merkitaan; sitavastoin kylla
kruununvuotien tietoihin. Kaupungeissa luultavasti ei nain ole
ollut laita ainakaan samassa maarassa ja siella nahdaan lukujen
paljon enemman sopivan yhteen. Vaikka naiden seikkojen ainakin osaksi voi katsoa selittavan niita eroavaisuuksia, joista mainittiin, emme toiselta puolen voine yksin taman pohjalla paatella
etta maalaispurjehdusta juuri siina maarin kuin edellisesta kavisi
ilmi, siis %:ksi tai Vetksi oli sivuehnkeinona harjoitettu." Mutta
suuressa maarin on purjehdus kuitenkin varmaan ollut sivuansiona maaseudulla.
Jos koko- maata pidetaan silmalla, eivat merivaestda koskevat eri lahteiden tiedot esim. vuosilta 1865 ja 1870 kovinkaan
paljon eroa toisistaan.
Niinpa oli koko maassa merivaestda
V.

Merimieshuoneiden ja kruununvuotien tietojen mukaan . i . . .
Vakilukutaulujen tietojen mukaan .

1865
8456
7891

V.

1870

10963
9298

Vihdoin, jos tata 1870-luvun takaisen merivaestdn kehitysta
vertaamme Ruotsin merivaestdn kehitykseen, ovat tulokset seuraavat 1):
•i
0 Ruotsin tiedot vuodelta 1815 julkaisusta: Kongl. Tabell-Commissionens
underdaniga Berattelse till Kongl. Maj:t. [vuosilta 1816/20] Stockholm, 1823; myohemmin Ruot'!in virallisesta tilastosta.
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Laivureita
Suomi
Ruotsi

Merimiehia
Suomi
Ruotsi

V. 1815

304

1802

2208.

1870

852

4332

8446

6928
13349 •
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Saom'i
Ruotsi

2512

8730

9298

I768I

1870-luvun jalkeen alkaa uusi tekija tulla entista vaikuttavammaksi Suonien kauppalaivaston kehityksessa, nimittain hoyrylaivaston varttuminen.

Taman tekijan merkitysta voidaan myds-

kin taman jalkeen seurata,-koska tilastossa 1870-luvulta alkaen
on saanndlhsesti tietoja hydrylaivojen osuudesta Suomen kauppalaivastossa. •
Toisessakin kohden

1870-luku muodostaa tavahaan taite-

kohdan, koska naet se niinhyvin laivojen maaran kuin niiden
kantavuuden lisadntymi?ien, joka alkoi Krimin sodan jalkeen, silloin ajaksi pysahtyy.

Kun monet kohdat tassa 1870-luvun jal-

keisessa kehityksessa varsinkin verrattuina Ruotsin vastaaviin
oloihin, ovat omiaan kunnittamaan mielta, pidamme seuraavassa
rinnan Suomen kauppalaivaston kasvamista esittaessa Ruotsin
kauppalaivaston kehitysta silmalla.

Itse tilastolukujen johdosta

on kuitenkin huomautettava, etta ne yhta vahan -Ruotsissa kuin
Suomessa ovat eri ajoilta taysin verrannollisia keskenaan. Ruotsin tilasto naet ei kasita vuodesta 1895 alkaen 20 tonnia pienempia laivoja.

Suomen tilastosta jatettiin niinikaan vuodesta

1892, siis melkein samalta ajankohdalta alkaen pois 19 tonnia
pienemmat laivat. Kun otetaan huomioon etta muutos on aivan
samanlaatuinen, voidaan snta huolimatta verrata keskenaan Ruotsin ja Suomen kauppalaivaston kehitysta ajanjaksolta 1875/1909.
Nain on laita varsinkin, jos panemme paapainon kauppalaivaston
kantavuuteen, johon pienempien laivojen

mukaanottaminen tai

poisjaaminen ei niin suuresti vaikuta. Tietysti on kuitenkin valttamatonta
tokset

sen lisaksi erikseen katsoa," missa maarin johtopaa-

pitavat paikkansa mydskin mydhempaan

aikaan nah-
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den, esim. 1895/1909, jolloin tilastokin on taydellisemmin vertailukelpoinen.
Naita nakokohtia silmallapitaen esitamme seuraavan taulun
tasta kehityksesta.
Laivojen luku

Kantavuus tonneissa

Suomi Ruotsi

Suomi
Purje-

1,640

i88o

1,857

1885

1,984

V. 1875

Ruotsi

Hoyry- Yhteensa
1290,476

Yht.

Purje-

Hoyry-

424,042

83,007

507,049

4,237

283,148

7,328

4,333

276,877

11,431

288,308

461,593

81,049

542,642
517,061

3.968

247,074

15,625

262,699

406,910 110,151

4,136

227,996 23,279

251,275

376,903 171,808

548,711

1895

1,886

2,763

230,891 25,795

256,686

301,727 181,276

483,003

1900

2,469

2,987

283,677 49,372 : 333,049

288,687 325,105

613,792

1905

2,893

2,981

297,758 54,556

352,314

263,425 459,664

723,089

1909

3,225

2,900

320,468 70,738

391,206

192,599 583,303

775,902

1892 •

1,758

°/oma koko kantavuudesta:
V. 187s

97,5

2,6

83,6

16,4

1909

81,9

18,1

24,8

75,2

Jos ajanjakson alku- ja lopputilaa vertaamme keskenansa,
havaitsemme etta Suomen kauppalaivaston kantavuus hsaantyi
ajanjaksona 1875/1909 290,000 tonnista 391,000 tonniin; Ruotsin
kauppalaivaston kantavuus 507,000 tonnista 776,000 tonniin.
Suomen kauppalaivaston kantavuus lisaantyi siis noin 35 '/o:lla,
Ruotsin 53 " / " - ' l ^ ' Kuitenkaan ei' esim. Ruotsin vakiluku kysymyksessa olevana ajanjaksona lisaantynyt yhta paljon kuin Suomen.
Jos lahemmin tarkastetaan tata Ruotsin kauppalaivaston kantavuuden suurempaa lisaantymista, riippui se yksinomaisesti Ruotsin hdyrylaivaston suuremmasta lisaantymisesta Suomeen verraten.
Ruotsin purjelaivaston kantavuus nimittain vaheni ajanjakson kuluessa vahempaan kuin puoleen maaraan. Osa tasta vahenemisesta on selvasti luettava vuoden 1895 tilastomuutoksen
tiliin. Mutta etta tama vaheneniinen siita huolimatta on melkoinen, huomaa yksityislukuja tarkastamalla. Ruotsin purjelai-
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vaston kantavuuden absolutinen vaheneminen alkoi naet jo 1880luvun alussa j a on siita asti yhtamittaa jatkunut. Suonien purjelaivaston kantavuus sitavastoin, jos koko ajanjaksoa pidetaan
silmalla, on pysynyt melkein kohdallaan. Se vaheni jonkunverran iSpoluvun loppuun asti, mutta on siita asti taas kohonnut.
Suomen ja Ruotsin kauppalaivaston kehityksen eroavaisuus
nyt kosketelluissa suhteissa tulee naista luvuista erinomaisen selvasti esiin. Jos taas katsotaan kehityksen tulosta, mikali se nayttaytyy kauppalaivaston kokoonpanossa purjelaivoihin ja hdyrylaivoihin, oli tama kokoonpano v. 1909 tykkanaan erilainen Suomessa ja Ruotsissa. V . 1909 oli Suomen kauppalaivastossa hdyrylaivaston osuus 18, I "/o koko kantavuudesta, Ruotsin kauppalaivastossa oli hydrylaivaston osuus 75,2 % . Jo v. 1875 oh hdyrylaivaston osuus Ruotsin kauppalaivastossa kantavuuden mukaan
maarattyna melkein sama kuin Suomen kauppalaivastossa nykyaan,
nimittain 16,4 0/0 (Suomessa nykyaan 18,1 7o)Se seikka etta Suomen ja Ruotsin kauppalaivasto ryhmittyy
purjelaivastoon ja hdyrylaivastoon niin suuresti eroavalla tavalla,
kehottaa vertaamaan naiden laivastojen kasvamista hiukan toisellakin tavalla. E i ole naet verrattava yksistaan todellista kokonaiskantavuutta, silla tavalla etta naiden kummankin laivamuodon kantavuus sinansa lasketaan yhteen, kuten edellisessa on
tehty, vaan mydskin niin sanottua muunnettua kantavuutta.
Ja silloin tulee Ruotsin ja Suomen kauppalaivastojen kasvamisen eroavaisuus viela jyrkempana esiin. Kun hdyrylaivojen
kuljetuskyky tavallisesti lasketaan kolmenkertaiseksi (joskus suuremmaksikin) purjelaivojen kykyyn verraten, saadaan, jos tamakin seikka, tama kummankin laivaston kuljetuskykyisyys otetaan
huomioon, kokonaan uudet arvot edella esitetylle kehitykselle.
Tietysti riippuvat johtopaatokset tassa jossain maarin mielivallasta sikali kun tama muunnosluku on mielivaltainen. Mutta
tallainen vertailu on kuitenkin valaiseva ja valttamatdn.
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Kayttamalla siis muunnettuja arvoja, saadaan seuraava kuva
Suomen ja Ruotsin kauppalaivastosta toisiinsa verrattuina.
Kauppalaivaston nmunnettu kantavuus, tonnia

Suomi

Ruotsi

V . 1875

305,132

673,063

1880

311,170

704,740

• 1885

293,949

737,363

1892

297,833

892,327

189s

308,276

845,555
1,264,002

1900

431,793

I90S

461,426

1,642.417

1909

532,682

1,942,508

.

Lisaantyminen:
1875/1909

75 °/o

•

189%

Suomen kauppalaivaston muunnetun kantavuuden lisaantyminen oli siis n. 75%, Ruotsin 189%.
Suomen kauppalaivaston kehitys joutuu nain ollen, jos purje- ja hdyrylaivojen erilainen kuljetuskyky otetaan laskuissa huomioon, viela epaedullisempaan valoon Ruotsin kauppalaivaston
jcehitykseen verraten.
. Edelhsessa on kasitelty koko ajanjaksoa 1875/1909, vertailemalla toisiinsa kummassakin maassa ajanjakson alussa j a
lopussa vallinnutta kauppalaivaston tilaa. Mutta tama kuva ei
muutu, jos taman koko ajanjakson sijasta tarkastetaan yksin ajanjakson jalkipuoliskoa, vuosia jalkeen 1895, jolloin tilaston kasittelyssa kummassakin maassa oli muutos pieniin laivoihin nahden
toimeenpantu. Silloinkin tulee kehitystaipumus nayttamaan samanlaiselta kuin on esitetty. Vertaamalla toisiinsa kauppalaivaston tilaa 1895/1909 alku- j a loppu-aikana saadaan naet tulokseksi:

Piirteita Suomea kauppalaivaston ja

V. 1895

256,6

1909

39i>2
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Lisaantyminen
1895/1909

52%

61 0/0

73%

130 7o

Suomessa oli todellisen kantavuuden lisays siis 52 7o, Ruotsissa 61 % . Muunnetun kantavuuden, kuljeiuskykyisyyden lisaantyminen, joka vertailussa on tarkein, oli Suomessa 73 % , Ruotsissa suhteellisesti melkein puolta enemman, 130 "/o. Todellisen kantavuuden erotus ei tana ajanjaksona, kuten nahtiin, ole niin suuri kuin
koko ajanjaksoa verrattaessa, johon syyna nahtavasti on Suomessa i88oIuvuna vahinnut taantumuskausi, jonka kautta kehitys loppupuoliskolla nayttaa paremmalta. Tata 1880-luvun taantumusta kauppalaivastossa nayttaa muuten, omituista kylla, vastaavan samallainen taantumus kauppavaihdossa; niinikaan samallainen taantumus merivaestdn lukumaarassa. Nama eri tiedot
yastaa vista ilmioista kauppalaivastossa, kauppayaihdossa ja merivaestdssa nayttavat siis tukevan toisiaan.
' \n itsestansa johtuu niiden vertailujen jalkeen, joita on
-esitetty, kysymykseen, missa maarin mainittu kotimaisen kauppalaivastomme suhteellisesti hidas kehitys on ollut riittava tyydyttamaan Oman maan liikennetarvetta ulkomaiden kanssa ja mita
ilmioita tassa kohden on havaittavina. ! Tassakin sopii vertailtavaksi ottaa asiantila Ruotsissa, jonka kauppalaivaston kehitys, kuten nahtiin, oli niin erilainen.
Jo silloin, jos vertaamme kauppalaivaston lisaantymista esim.
siihen lisaantymiseen, joka on tapahtunut ulkomaisessa kauppa•vaihdossa seka Suomessa etta Ruotsissa, saamme eraita nakd-kohtia taman kysymyksen valaisemiseksi. ' Tosin. ei kauppalaivaston tehtava, rajoitu yksin ulkomaiden kanssa tapahtuvan tavaravaihdon valittamiseen; toiseksi on kauppavaihdossa ainoas-
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taan tiedot arvom'ddristd ka3d;ettavissa.

Tiedot kaikkien vietyjen

ja tuotujen tavarain painosta, jotka tassa olisivat valaisevimmat,
ovat vaikeasti saatavissa.

Mutta epailematta kuitenkin jo yksin

arvomaaran Iisaantymisen tarkastaminen tarjoo mahdollisuuksia
vertailuihin.
Suomen j a Ruotsir kauppavaihdon seka laivojen kantavuuden kehitys toisiinsa verrattuina oli seuraava:
Suomi
Kauppavaihto
milj.
mk.

V, 187s
1895
1909

'

Laivojen
kantavuus
Tod.
Muunn.

Ruotsi
Kauppavaihto
milj.
kr,

Laivojen
kantavuus
Tod,
Muunn.

180,6 290,476 305,132 450,9 507,049 §y':3,o63
259,8 256,686 308,276 669,9 483,003
845,555
624,2 391,206 532,682 1,089,8 775,902 1,942,508

Lisaantyminen:
1875/1909 246 Vo
1895/1909 140 »

35 Vo
52 »

75 Vo
73 »

142 Vo
63 »

53 Vo
61 »

189 Vo
130 »

Suomen kauppavaihto lisaantyi koko ajanjaksona 1875/1909
siis 246 prosentilla.

Kauppalaivaston todellinen kantavuus lisaan-

tyi 35 prosentilla; muunnettu-kantavuus 75 "/o:lla. (Kauppavaihdon lisaantyminen

voidaan ehka paremmin arvostella noin 200

"/o:ksi eraiden muodohisten. seikkojen johdosta, jotka tekevat etta
tama vaihto v. 1875 paattyneena viisivuotiskautena tilastossa oli
V:n 1875 ja 1895 luvut ovat keskimaaria).

hian pieni.

Ruotsin kauppavaihto. lisaantyi 142 Vo^Ua, kauppalaivaston
todellinen kantavuus vain

i89''/o:lla.

5 3 ''/(,:lla, mutta muunnettu kantavuus

Tuloksena edellisesta

sus on etta Suomen. kauppa-

laivaston kantavuuden, seka todellisen etta muunnetun, lisaantyminen oli paljon
lisaantyminen.

•s.

pienempi kuin Suomen kauppavaihdon arvon

Mita taas tulee Ruotsiin, oli .kauppalaivaston to-
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dellisen kantavuuden lisaantyminen samoinkuin Suomessa pienempi. Mutta Ruotsissa oli muunnetun kantavuuden'lisasLntyminen
huomattavasti suurempi kuin kauppavaihdon arvon lisaantyminen.
Ne johtopaatokset, jotka yksin naiden laskujen pohjalla saataisun, olisivat siis etta Suomen kauppalaivasto ei olisi kyennyt
tayttamaan maan ulkomaisen tavaran valitysta enaa yhta suuressa maarassa mydhemmin kuin aikaisemmin. Sitavastoin nayttaisi kuin Ruotsissa kauppalaivaston kehitys olisi pysynyt rinnan ulkomaiden kanssa tapahtuvan tavaravaihdon tarpeiden
kanssa.
Tilastomuutosten vuoksi on katsottava, missa maarin mydskin ajanjakson mydhempana kautena vuodesta 1895 vuoteen
1909 luvut osottavat samoja suhteita, ja silloin naemme etta
talta kaudelta, jolloin tilasto on yhdenmukaisempi, saamme aivan
saman kuvan kehityksesta.
Suomessa olivat kauppavaihdon, todellisen kantavuuden ja
muunnetun kantavuuden lisaantymisprosentit vastaav. 140, 52 ja
73. Kauppalaivaston • kantavuuden lisaantymisprosentit olivat
siis paljon vahemmat kuin kauppavaihdon.
Ruotsissa oli kauppavaihdon lisaantymisprosentti 63, kantavuuden lisaantymisprosentit 61 ja 130. Ruotsissa oh siis jo
todellisen kantavuuden lisaantymisprosentti melkein yhta suuri
kuin kauppavaihdon; muunnetun kantavuuden suhteettomasti
suurempi.
On selvaa ettei voida niita johtopaatdksia, joihin tullaan
naiden vertailujen pohjalla Suomen kauppalaivaston yha vahemmasta, Ruotsin . kauppalaivaston yha enenevasta kykenevaisyydesta tyydyttamaan omamaista liikennetarvetta, pitaa riittavasti perusteltuina yksin vastaesitetyilla luvuilla.
Mutta, kuten tunnettu, nimenomainen tilasto kotimaisen kauppalaivaston osanotosta merenkulkuun antaa suoranaisen vahvistuksen niille. Tyydymme tassa kohden ajanjaksoon jalkeen vuo-
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den 189s, tahi mita tulee Suomeen, vuodesta 1892, koska tilasto tana mydhempana aikana on vertailukelpoisempi.
Tulokset ovat seuraavat:
Tulleitten ja menneitten laivojen kantavuus, stiotanaisessa
ulkomaisessa merenkulussa.
Ruotsi^)

Suomi
suomalaisia
tonnia

7o

] vieraita
tonnia

yhteensa
tonnia

ruotsalaisia
tonnia

>

vieraita

yhteensa

tonnia

tonnia

V. 1892 1,299 622 49,6 1,318,545 2,6x8,167
1895 1,389,643 43,7 1,787,529 3,177,172 4,011,511 33,''

7,890,445 11,901,956

1900 1,799,343 44,3 2,258,702 4,058,045

S.805,671 37,3

9,770,045 15,575,716

I90S 1,858,884 38,1 3,014,388 4,873 272 8,177,307 46,0

9,608,037 17,785,344

1909 2,080,681 39,4 3,200,540 5,281.221 10,197,200 50,4 10,046,150 20,243,350

Suomalaisten laivojen osuus kaikkien laivojen kantavuudesta
Suomen ja ulkomaan valisessii merenkulussa oh siis v. 1892
49"/-), eli lahes 50"/«, sen jalkeen vuosina 1895/1900 enimmakseen noin 44 "/o. Jalkeen 1905 on se ollut alle 40 "/o vaihdellen
yksityisina vuosina jonkun verran. Mutta yleensa on suomalaisten laivojen osallisuus tuntuvasti alentunut, jos jatetaan syrjaan
tilapaiset vaihtelut. Sitavastoin oli ruotsalaisteh laivojen kantavuuden prosenttimaara Ruotsin merenkulussa, v. 1895 paattyneesta viisivuotiskaudesta vuoteen 1909, tasaisesti noussut 33,7
''/o:sta 5o,4''/o:iin v. 1909.
Kehitystaipumus on siis aivan painvastainen Suomessa kuiu
Ruotsissa: toisaalla omien laivojen osallisuuden aleneminen 50
Vo:sta alle 40 °/o;iin, toisaalla kohoaminen yli 30 *'/o:sta 50 ''/o:iin.
^) Paattyneiden

viisivuotisliausien keskimaaria paitsi v. 1909. Erittain

mieltakiinn ttavaa olisi tutkia myos, kuinka suuressa maarassa suomalaiset ja raotsalaiset laivat valittavat liiketta yksin ulkomaiden paikkojen valilla koti maahan
tulematta, mutta suoranaista tilastoa siita ei ole kaytettavissa.
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Eraassa kotimaista meriliiketta koskevassa lausunnossa sanottiin
asken: »Vaikkakaan suomalaiset laivat eivat maan ulkomaisessa
merenkulkuliikkeessa edusta niin suurta osaa tonnimaarasta, kuin
toivottavaa olisi, niin voitanee kuitenkin katsoa varmaksi, etta ne
ovat miltei kaikki saapuneet lastattuina ja siten osaltaan paljon
suuremmassa maarin kuin ulkomaiset. valittaneet maahantuontia.
Etta suornalaisten laivain tonnimaara, maarattyna ''/(,:ssa koko
tonnimaarasta, on ollut tasaisesti alenemassa, ei viela todista laivaston taantuvan tai sen osallisuuden ulkomaiseen merenkulkuliikkeeseen vahenevan, vaan ainoastaan sita, ettei taman laivaston
lisaannys, ikava kylla, ole voinut pysya yleensa kasvavan liikenteen tasalla.»
Absolutisesta taantumuksesta ei tosin, kuten edellisesta on
nahty, ole ollut kysymys, mutta juuri tama nain suuri suhteellinen taantumus on omiansa herattamaan huomiota, varsinkin jos
sita vertaa Ruotsin oloihin.
Mainitussa lausunnossa viitataan lastissa tapahtuneeseen
meriliikkeeseen, jossa suomalaisilla laivoilla olisi suhteellisesti
edullisempi osa. Nhn onkin laita, mutta kehityssuunta on tassakin kohden ollut epaedullinen.
Lastissa tuUeiden - ja menneiden laivojen yhteisesta kantavuudesta tuli V . 1892 suomalaisten laivojen osalle 55 "/o, v. 1909
47 "/o. Lastissa tuUeiden laivojen kantavuudesta tuli suomalaisten laivojen osahe v. 1892 6570, v. 1909 59 "/o. yksityisina
vuosina vaihtelee 7o-luku.'
Ettei tila, mita tulee kotimaisten laivojen osallisuuteen kotimaisessa merihikkeessa Suomessa ja Ruotsissa ole viela suuremmassa maarassa eroavainen Suomen tappioksi, kuin se on, riippuu siita etta tama kotimaisten laivojen 7o-maara oli Suomessa
aikaisemmin suurempi kuin Ruotsissa. Kehityksella on senjalkeen Suomessa ollut aleneva, Ruotsissa yleneva suunta ja Ruotsi
on Suomen jattanyt jo paljon jalkeensa.
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0. K.

Kilpi.

Lopuksi muutama sana merivaestdn myoliemmasta lisaantymisesta.
'
Ammatissatoimivaa merivaestda oli ammattitilaston mukaan
Suomessa
V . 1870

9,298 lienkea •

Ruotsissa
17,681 henkea

1880

12,871

»

24,792

»

1890

13,256

»

26,934

.» '

1900

16,951

»

27,568

» -

Lisaantyminen:
1870/1900

82 Vo^)

56 o/o

Suomen merivaestdn hsaantyminen oli, siis "/oissa taman
mukaan 82, Ruotsin 56. Kuitenkaan ei erotus lisaantymisessa
ole varsin nain suuri viitatun muodollisen seikan vuoksi. (Ehka
paraiten Suomen merivaestdn Iisaantymisen voidaan sanoa olleen
noin 67 "/o, Ruotsin 56 "/o- Mutta kaikissa tapauksissa olisi Suomen merivaestdn lisaantyminen tilaston mukaan ollut suurempi
kuin Ruotsin. Tama tulos on aivan painvastainen .kuin kauppalaivaston kantavuuden lisaantyminen Suomessa ja Ruotsissa. Kuitenkin lienee se jotenkin helposti selitettavissa. Sen voi naet ajatella johtuvan monestakin asianlaidasta. Niinpa esim. joko hdyrylaivojen ja purjelaivojen erilaisesta miehistdtarpeesta tai, mika on
luultavampi, siita etta laivojen luku on Suomessa lisaantynyt paljon nopeammin kuin Ruotsissa, vaikka keskikantavuus Ruotsissa
on noussut nopeammin kuin Suomessa; hdyrylaivat yleensa keskimaarin ovat paljon suuremmat. Tasta huolimatta eivat suuremmat
laivat tarvitse suhteellisesti yhta paljon miehistda, toisin sanoen:.
miehistotarve ei lisaanny samassa suhteessa laivojen koon kanssa,
^)

Kuitenkin on huomattava etta vuoden

J.900 luvussa on painvastoin.

kuin ennen, myos luotsi- ja majakkalaitokseen kuuluvia y. m.

Vuoden 1910 te-

keilla olevassa ammattitilastossa ovat namat taas eriUaan, mutta tuloksia siitKr
yhtavahan kuin Ruotsin

1910 ammattitilastosta, ei ole viela valmiina saatavissa.

PiirteUa Stiomen katippalaivaston ja

merivaestdn mydhemmdstd. kehityksesta.

24.9

Ehka voisi tassa myos tulla kysymykseen tyovoiman kallistumisen johdosta purjelaivojen rakenteessa yritettyjen teknillisten muu,tosten erilainen merkitys Suomessa ja Ruotsissa.
Kaikissa tapauksissa naemme etta diagrammiviiva, joka
osottaa Ruotsin merivaestdn kasvamista, taipuu huomattavasti
alemmaksi 1880 ja 1890 luvulla, jolloin hdyrylaivastonkin hsaantymisessa ja Ruotsin kauppalaivaston keskikantavuuden lisaantymisessa tapahtuu jyrkka kohoaminen. , "
Mita tahan Suomen ja Ruotsin laivojen keskikantavuuteen
tulee, oli v. 1909 Suomen ja Ruotsin purjelaivojen keskikantavuus melkein- sama, 116 ja 114. tonnia. Mutta kun Suomen
hdyrylaivojen keskikantavuus oli 156, oli Ruotsin 482,
Edellisessa on yksistansa rajoituttu ainehiston tilastolliseen
tarkasteluun ja vertailuun. Tamakaan ei ole voinut tapahtua
laheskaan taydellisesti, silla nykyaan saatavissa^ oleva tilastoainehisto tarjoo loppumattomasti mahdollisuuksia vertailuihin. Mutta
jos kokoo yhteen ne vaikutelmat, jotka saa jo yieisesti. vertailemalla Suomen ja Ruotsin kauppalaivastojen kehitysta 1870luvusta alkaen, ovat ne seuraavat: Suomen vakiluvun ja kauppavaihdon nopeampi lisaantyminen kuin Ruotsin; Suomen kauppalaivaston tahan nahden suhteellisesti hidas, Ruotsin kauppalaivaston nopea edistyminen yhteydessa jyrkan muutoksen kanssa
purjelaivoista hdyrylaivoihin.
Mahdollisesti voidaan edella esitetyn johdosta paatella, joko
talla tavalla; Suomen vakiluku on kehittynyt nopeammin kuin
Ruotsin; Suomen kauppavaihto on kehittynyt mydskin nopeammin kuin Ruotsin; Suomen kauppalaivasto ei ole.kyennyt pysymaan taman nopean kehityksen tasalla.
Mutta toiselta puolen: jos otetaan huomioon se nopea kasvaminen, joka on tapahtunut Ruotsin kauppalaivastossa, huolimatta siita etta sen vaestd ei ole lisaantynyt yhta nopeasti kuin
Suomen ja etta sen kauppavaihto ei ole lisaantynyt yhta paljon
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kuin Suomen, ja kun viela muistetaan, etta tama lisaantyminen
on tietanyt uudenaikaisemman liikennevalineen lisaantymista melkein vallitsevaksi vanhan syrjayttamisella, niin johdutaan naiden
seikkojen johdosta epailematta yha enemman kysymaan, mista
syysta meriliike meilla viela siksi paljon pysyy purjelaivaston varassa, ja miksi muutos uudenaikaisempaan liikennevalineeseen meilla
on kaynyt niin hitaasti kuin naimme. Tama kysymys on sita
aiheutetumpi kun Ruotsin lukuja tarkastaessa havaitaan, etta huomattavampi kotimaisten laivojen osuuden lisaantyminen Ruotsin
merihikkeessa alkaa vasta silloin, j a juuri silloin kuin Ruotsin
hdyrylaivastonkin suuremmoinen nousu alkaa.

TYOVAEN APURAHASTOT SUOMESSA ENIiEN
ELINKEINOVAPAUTTA.
Viime vuosikymmenina on maassamme syntynyt monenlaisia apurahastoja tydvaen keskuuteen, onpa tyovaenvakuutuskin
yha enemman astunut etualalle ja kehittynyt tarkeaksi sosiaalipoliittiseksi kysymykseksi. Tama on aivan luonnoUinen seuraus
viime vuosisadan muuttuneesta talous- ja oikeuselamasta. Viime
vuosisadallahan meillakin sarkyi entinen kasitydmainen teollisuus
patriarkaalisine suhteineen, ja tyomies paasi samalla suurempaan vapauteen ja itsenaisyyteen, mutta jai kaikissa elaman vaiheissaan hyvin paljon oman apunsa nojaan. Meilla Suomessa
nama uudet olot uusine vaatimuksineen tulivat verrattain myohaan esille. Maamme taloudellinen kehitys 19 vuosisadalla ei
ollut likimainkaan niin selvapiirteisesti uusia oloja luovaa kuin
muualla Europan sivistysmaissa, j a lainlaadinnan alalia oli viime
vuosisadalla pitkia taantumuskausia. . Vasta vuosisadan toisella
puoliskoha murtautuukin uusi aika vahitellen esiin ja 1879 elinkeinolaki vie sitten taydelliseen elinkeinovapauteen.
Mutta jo 19 vuosisadan kasitydmaisella j a ammattikuntakahleissa elavalla aikakaudella on tydvaestdssa monin paikoin vireaa
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harrastusta taloudellisen olonsa turvaamiseksi ja heilla on jo keskuudessaan apurahastoja, joista jaetaan jasenille lainoja, sairausja hautausavustuksia j . n. e.
Kasitydn tyovaki muodostaa kaupungeissamme viela tarkean
tydvaenluokan. Useissa kasitydlaisammateissa oli kisalleiUa oma
rahastonsa
Rahaston tuloina olivat sisaankirjoitusmaksut, sakot ja neljannesvuosimaksut, jotka kukin jasen sai suorittaa
varsinaisissa kokouksissa. Kertyneet varat kaytettiin paaasiallisesti sairaiden jasenten avustamiseksi, kdyhien toverien hautausavuksi, ja niista annettiin kuljeksiville kisalleille matkarahoja.
Mutta mydskin varsinaisella kaupunkitydvaella, joka ei ole
ammattikuntasaaddsten alaisina, vaan elaa kaupungeissa maistraatin suojeluksessa, on apurahastoja Turussa, Tampereella, Viipurissa ja Porin tyovaki ajaa ifinokkaasti rahaston perustamista,
vaikka ei siina lopuUisesti onnistu. Kirvesmiehet kuuluvat kaik-

kialla Suomen kaupungeissa maistraatin suojelusvakeen. Mutta
Turussa, maamme vanhassa paakaupuiigissa, olivat kirvesmiehet
18 vuosisadan puolivalissa saaneet oman ammattikunnan ja kohonneet yhteiskunnallisessa asemassa kaupungin kasitydlaisten
tasalle. Ammattikunta-asetuksia noudatettiin kumminkin monessa
suhteessa vain nimellisesti. Mestarit ottivat suojelukseensa kirvesmies- oppilaita ja kisalleja ja kantoivat nailta maksuja, Mutta
muuten sai ammattikunnan tyovaki olla aivan omissa hoteissaan.
He tekivat itsenaisesti tydsopimuksia; maaratyn oppiajan kuluttua paasi kukin ilman erikoista kisallinaytetta kisalliksi, eika
monasti kysytty edes sitakaan, oliko kirvesmiesoppilas oppiaikanaan ensinkaan. talla alaha tydskennellyt^). Mutta se hyva
tasta naennaisesta ammattikunnasta kumminkin oli, etta kirvesmiesten suurilukuinen joukko — niita oli jo. v. 1825 noin 400 —
sai jo aikaisin oman yhdistyksen ja oman apurahaston. Ammattikuntasaaddkset kylla maarasivat, etta kisallien kokoukset
eivat olleet laillisia, jollei niita valvomassa ollut 2 mestaria. Samoin oli mestareilla myds suuri vaikutus kisallien rahaston hoidossa. Mutta nyt olivat Turun kirvesmieskisaUit vuosisadan al^) Erik Ehrstrom: Det finska skravasendets historia, siv. 95.
^) Turun kaupungin tuomiokirja v. 1823 lokak. 29 p. § 2
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kupuolella saaneet rahastonsa hoidon jotenkuten omiin kasiinsa.
Heilla oli kaikki lootan 3 avainta hallussaan ja itsenaisesti he
hoitivat asioitaan. Ja olikinhan tama tavallaan luonnollista. Mestarin luku Turussa oli tahan aikaan vain 5, ja kirvesmieskisallit
eivat olleet kisalleja tavallisessa merkityksessa.. Useimmat heista
olivat jo ijakkaita ja elamaa kokeneita miehia. Mutta v. 1831
kaantyi kirvesmiesmestarien huomio asiaan. Jotkut kirvesmieskisallit olivat valittaneet, etta lootan varoja kaytettiin turhiin riitoihin ja oluen ja paloviinan ostoon ja mestarit laativat kirvesmieskisallien rahastolle ankarat saanndt ja maistratti vahvisti ne.
Saanndt kuuluvat seuraavasti:
r
:

•

•

I §

Kirvesmieskisallien' loota on taman jalkeen sailytettava sen
mestarin luona, jonka-ammattikunta vahtsee ja maaraa n. s. ravintolaisaksi (Krogfader).
2

§

Kaksi mestaria, jotka ammattikunta valitsee j a maaraa,
tulee olla saapuvilla kisallien kokouksissa ja'on heilla kullakin
avain lootaan; jota vastoin kolmannen avaimen saa haltuunsa
toinen kahdesta lootakisallista, jotka kisallikunta valitsee.
3 §
Kisallit eivat saa pitaa enemman kuin yhden kokouksen
vuodessa, mutta jos joitakuita oppilaita paastettaisiin opista ammattikunnan kevatkokouksessa, on kisallikunnan kokoonnuttava
ottaakseen naita yhdistykseensa.
4 §
Kun jokin kisalli tai hanen vaimonsa kuolee, on ammattikunnan valitsemien mestarien ja kahden kisallin kokoonnuttava
ottaakseen-kisallien lootasta rahaa vainajan ruumiskirstuun, mutta
naissa kokouksissa ei saa useampia henkildita lasna olla; ja on
lootamestarien maksut muistiin merkittava ja niista ilmoitus tehtava neljanneskokouksissa.
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5 §

Kisallien kokouksissa on tahan asti lootasta otettu jokin
maara rahaa paloviinan j a oluen ostoon kisallikunnalle; mutta
sellainen maksu lootasta on tasta lahtien lakkaava.
6 §

.

4 hopearuplan 8o kopeekan sakon uhaha kielletaan ravintolaisaa kokouksen kestaessa antamasta kisaUikunnalle olutta tai
paloviinaa.
7 §

Kun kaksi mestaria ja kaksi kisallia ottaa osaa paatoksiin,
joita naissa kokouksissa tehdaan, niin, jos mestarit ovat yhta
mielta, tulee heidan mielipiteensa paatdkseksi samoin kuin jos
toinen mestareista ja molemmat kisallit ovat samaa ajatusta.
Mutta jos aanet jakautuisivat niin etta toinen mestareista ja toinen kisalleista ovat eri mielta toisen mestarin ja kisallin kanssa,
niin ratkaisee vanhemman mestarin aani asian
Nain" joutui nyt kirvesmieskisallien rahasto mestarien valvonnan alaiseksi. Kirvesmieskisallit kylla niskoittelivat. Mutta mika
siina auttoi. Kaupungin maistraatti maarasi kaupungin voudin
ottamaan pois lootan kisalleilta ja siirtamaan sen kirvesmiesmestari
Anders Ekqvistin huostaan, joka oli valittu ravintolaisaksi.
Minkalaisia maksuja kirvesmieskisalleilla lie ollut lootaansa,
ei voi taydella varmuudella sanoa, kuin kaikki kisallikunnan asiakirjat ovat joutuneet haviddn. Tavallista oli ammattikunnissa,
etta oppilas tullessaan kisalliksi maksoi, jos han oli varakas,
pienemman summan kisallilootaan. Kirvesmieskisalleilla he tuskin tata maksua ollut. Neljannesmaksuna sai sitavastoin kukin
kirvesmieskisalli suorittaa 17 kopeekkaa hopeassa. Ja nayttaa
rahastossa varoja olleen. ' V . 1832 oli eraaUa kirvesmieskisallilla
lootasta lainana rahaa 42 riikin taaleria 44 killinkia valtion velkaseteleissa ^).

1) T. k . V. 1831 s i v . 355—360.
k . V. 1832 s i v . 246.

"-) T.
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V. 1863 tehtiin sitte muutoksia rahastoon. 17 p. marraskuuta pitamassaan kokouksessa paatti kirvesmieskisallikunta
kohottaa neljannesmaksun 40 kopeekaksi. Hautausapua paatettiin maksaa sen jalkeen seuraavalla tavalla. Jos kuolemantapaus sattuu ennenkuin kisalli on ehtinyt yhtaan neljannesmaksua suorittaa lootaan, niin saa mies 3 hopearuplaa ja vaimo 2
hopearuplaa. Siina tapauksessa taas, etta kisalli on jo suorittanut 5 neljannesmaksua, saa mies hautausapurahaa 5 hopearuplaa ja vaimo 3. Taydellisen hautausavun saavat ne jasenet,
jotka 25 vuoden kuluessa dvat neljannesmaksunsa suorittaneet.
Vanhemmille kisalleille, jotka olivat suorittaneet pienempia neljannesmaksuja, paatettiiri tasta lahtien maksaa miehelle 4 ruplaa ja vaimolle 2 ruplaa 50 kopeekkaa. ^)
Paljoa laajempi tarkoitukseltaan j a enemman raerkitseva
oli jo Tampereen tydvaen apurahasto. Kun v. 1814 jarjestettiin tydvaen oloja Tampereella, annettiin tydvaelle lupa perustaa oma arkku eli rahasto. V . 1823 pantunkin tama rahaston
perustaminen toimeen. Tuloja' rahastolla oli monenlaisia. Jokainen kirvesmies ja tyomies sai kaupungin vakinaiseksi tydmieheksi paastyaan suorittaa arkkuun 3 seteliruplaa. Monissa
muissakin kaupungeissa oli tallaisia maksuja, mutta ne menivat
kaupungin rahastoon. Arkku avattiin 2 kertaa vuodessa ja tuli
kunkin tydmiehen maksaa silloin 20 kopeekkaa setelirahaa. Sitapaitsi oli tarkea tulo rahastolle maalaistydvaesta. Jokainen maalainen, joka oli kaupungin tdissa, sai aina kultakin viikolta suorittaa 10 kopeekkaa setelirahaa. V . 1853 tehtiin muutoksia rahaston saantdihin. Kaikki tilit muutettiin hopearupla-laskuun.
Uusien tydmiesten sisaankirjoitusmaksu maarattiin i ruplaksi
ja vuotuinen jasenmaksu 10 kopeekaksi.
Saantojen mukaan tuli rahastosta saada sairausaikana avustusta sellaisen tydmiehen, joka tyossa kohdanneen tapaturman
kautta joutui tyohon kykenemattdmaksi. Ja jos jokin tydmiehista niin kdyhana kuolisi, etteivat hanen varansa riittaisi ruumisarkun ostoon, olisi se rahastosta kustannettava. Rahastoon
kertyneet varat olisi taas lainattava etupaassa tydvaelle. Minka
^) T. k. V. 1864 marrask. 14 p. § 3.
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verran tallaisia' lainoja annettiin j a kuinka suuria olivat hautausja tapaturma-avustukset, ei kay vaillinaisista vanhemmista tileista
selville. Joka tapauksessa Tampereen tyovaella oli jo ennen
elinkeinovapautta oma elinvoimainen rahastonsa. Siina oli esim..
V. 1870 varoja 6,967 mk 36 p:ia ja v. 1880 9,254 mk; ja on
tama rahasto pysynyt voimassa ja edelleen kehittynyt uusienkin
olojen tultua.
Varmaankin lie Tampereen esimerkki innostanut Porin kaupungin tydvakeakin ryhtymaan rahaston perustamishommiin.
Alkupuolella vuotta 1828 jatti tyomies Erik Sjdblad maistraattiin
useain kaupungin tydmiesten allekirjoittaman kirjelman, jossa
nama pyysivat kaupungin tydvaen luokalle erikoista ammattivanhinta ja lupaa perustaa itselleen rahaston. Rahastoon tulisi
jokaisen tydmiehen suorittaa vuosimaksuna noin 50.kopeekkaa
setelirahassa ja kaytettaisiin kertyneet varat elakkeiksi ja hautausavuksi kdyhille ja tyohon kykenemattdmille tyomiehille. Jos
kaupungin maistraatti suostuisi naihin esityksiin, niin lupasi tydvaestd alistua erikoisen tydpakon alaiseksi, s. o. aina ammattivanhimman kaskysta saapua vaadittuihin toihin. Tydvaen olojen
jarjestelyyn silla kertaa ryhdyttiinkin. Mutta maistraatti ei katsonut voivansa antaa maarayksia, kun oli kysymyksessa tydvaen yksityinen rahasto; vaan tulisi tydvaen itsensa siita lopullisesti sopia. ^) Tydvaelta asia jai kumminkin silla kertaa sikseen. Mutta 6 vuotta sen jalkeen esittaa tyovaesto uudelleen
maistraattiin taman vaatimuksensa pyytaen saada perustaa »n.
k. lootan ja jonkinlaisen ammattikunnan tapaisen laitoksen.*
Vierasta tydvakea, varsinkin pohjalaisia, oli alkanut tydntaytya
kaupunkiin; ja se nayttaa antaneen uudelleen viriketta kaupungin tydvaelle ryhtya omia- taloudellisia etujaan suojelemaan.
Maistraatti oli suopea tuumalle j a kehotti tydvakea. valmistamaan yksityiskohtaisen ehdotuksen asiasta ja jattamaan sen sitte
maistraatin harkittavaksi. ^) Parin viikon kuluttua oli ehdotus
valmis ja jatti sen maistraattiin useiden kaupungin tydmiesten
Katso tarkemmin Viiino Wallin: Tampereen kaupungin historia I I , siv.
289—305.

') Porin kaupungin tuomiokirja v. 1828 u p - helmik.
Porin kaupungin t. k. v. 1834 2 p, heinak., § I .
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valtuuttamana tyomies Henrik Lauren. Ehdotus on seuraavan sisaltdinen:
1. On perustettava loota, joka sailytetaan ammattivanhimman luona, ja on loota varustettava kolmella lukolla ja kuuluu yksi avain ammattivanhimmalle j a kaksi muuta avainta on
annettava kahdelle meidan kanssaveljellemme.
2. Kun loota, joka on yhteisella kustannuksella laitettava,
valmistuu, tulee jokaisen kirvesmiehen ja tydmiehen panna siihen 12 kilhnkia riikin velkaseteleissa j a sama maara joka vuosineljannes kuin loota avataan; ja olisi maistraatin vahttava ja
maarattava raatimies. joka olisi tilaisuudessa lasna.
3. Siina tapauksessa, etta joku meidan lapsistamme hakisi kaupunkiin kirves- tai tydmieheksi, pitaisi hanen lootaamme
suorittaa 3 .taaleria riikin velkaseteleissa ja se tai ne, jotka tulevat tanne kaupunkiin maaseudulta, saisivat maksaa 6 taaleria
yllamainitussa rahassa.
Jos maalaistydvakea tdissa kaytettaisiin, niin pitaisi 3 hopearuplan sakolla isannat velvoittaa olemaan vastuunalaisia seuraavasta:
4. Tydmiehen tulisi meidan lootaamme maksaa joka paiva
4 killinkia, eli' 24 killinkia riikin velkaseteleissa joka viikko, ja
se maalta tuleva mies, joka omalla hevosellaan toimittaa kaupungin asukkaille ajoja, saisi viikossa maksaa 24 kilhnkia. ^)
Tallaiseksi suunnittelivat Porin kaupungin tydmiehet tulevan rahastonsa. Mutta maistraatti ei katsonut silla kertaa voivansa lopuUisesti paattaa asiaa, kun nain kesanaikana suuri osa
tydvakea oli ulkopuolella kaupunkia tdissa.
Marraskuun lopulla kuulutettiin sitte kaikki tydmiehet maistraatin eteen. Lasna oli 15 kirvesmiesta ja koko joukko muuta
tydvakea. Asia kumminkin sillakin kertaa raukesi. Muu tydvaestd
ei ensinkaan kannattanut ehdotusta. Kirvesmiehet sitavastoin
nayttivat aivan yksimieUsesti ja hartaasti toivoneen yllamainittujen saantdjen mukaista rahastoa, vielapa pyysivat vastaisuudessa
tehda uuden esityksen, »jolloin he arvelivat useamman kuin nyt
'-) T. k. 14 p. heinak. v. 1S34, § i .
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tulevan myotavaikuttamaan taman ehdotetun, heidan mielestaan
sangen hyddyllisen tarkoituksen saavuttamiseksi*')
•
Viipurissakin lie jo verrattain aikaiseen ollut kyseessa erikoisen tydvaen apurahaston perustaminen. Kun v. 1848 eras
renki otettiin kaupungin tydmieheksi, niin vaadittiin hanelta, etta
han suorittaisi maksuja kaupungin- suojelusvaelle, heidan vaimoilleen ja lapsilleen perustettavaan elakekassaan silla lailla kuin
vastaisuudessa maarattaisiin. Mutta rahaston perustaminen toteutui vasta v. 1868. Silloin esitti 4 ajuria, 4tydmiesta ja 2 suolanmittaajaa maistraatille kaupungin tydvaen puolesta, etta tydvaestd
oli paattanyt perustaa lainaus- ja" apurahaston, josta kaupungin
ajurit, tydmiehet' ja suolanmittaajat saisivat pahemmassa puutteessa ollessaan raha-avustusta joko takaisinmaksuvelvollisuudella
tai ilman sita. Asia sitte maarattiin tarkemmin niin, etta perustetaan 3 eri rahastoa: ajureille, tydmiehille ja suolanmittaajille ja
saa maistraatti paattaa, kuka tulee avustusta nauttimaan, miten
suuressa maarassa ja onko avustus takaisin maksettava vai ei.
Kumminkin saavat kassaan maksajat valita 3 edustajaa ja maistraatin tulee aina kuulustella naiden mielipidetta avustuksia maaratessaan. 'Varoja kassaan - kertyisi siten, etta jokainen ajuri ja
tyomies luovuttaa paivapalkastaan 5 pennia ja suolanmittaaja 10
pennia niin kauvan kuin purjehduskausi kestaa. Satamamestarille jatettiin tama kantotyd tehtavaksi. ^) Saman vuoden lopussa muutettiin maksutapa kumminkin tydmiesten pyynnosta
siten, etta kukin tyomies suoritti koko vuosimaksun elokuun
kuluessa S markalla ja suolanmittaaja 10 markalla. Vahittainkin
voitiin summa suorittaa, mutta piti elokuun kuluttua jo kaikki
olla maksettu.. ^) Sitapaitsi tuli rahastoon varoja viela tydmiesten sisaankirjoitusmaksuista. Kukin uusi tulokas, joka paasi kaupungin tydmieheksi, sai rahastoon maksaa 20 markkaa.
Nain alkoi vahitellen tydvaen 3 eri rahastoksi jarjestetty
kassa ruveta kasvamaan. Vuonna 1871 oli ajurien rahastossa
415 mk, varsinaisten tydmiesten rahastossa 329 mk ja suolan^) T. k. 24 p. marrask. 1824, § I .
-) Viipurin kaupungin tuomiokirja v. 186S 6 p. huhtik., § i .
^} Viipurin kaupungin t. k. v. 1868 12 p. jouluk., § 12.

258

Tydvaen apurahastot Suomessa ennen elinkeinovapautta.

mittaajain 55 mk. ^) Vuonna 1879 olivat jo rahastojen varat
kasvaneet tuhansiksi markoiksi. Ajurien rahastossa oli 3061 mk
88 pia, tyomiesten 3329 mk 62 p:ia ja suolanmittaajain 399 mk
85 p:ia, edellisen vuoden korkoja paaomiin viela laskematta ^)
Milla lailla tydvaeUe naista rahastoista avustusta tai lainoja
annettiin, ei voi saada tietoja, kun ei ole tileja Idytynyt.
Vuonna 1878 asetettiin maistraatin virkamiehista ja tydmiehista kokoonpantu komitea laatimaan saantdja rahastojen hoidon uudelleen jarjestamista varten. Komitean tydsta ei tullut
kumminkaan mitaan. Silla tydvaen edustajat tahtoivat, etta rahasto jaettaisiin tydvaen kesken.
Viipurin tydvaestd ei nayttanyt ymmartavan rahastonsa tarkeytta. Se riiteli asiasta senaattiin asti. Mutta senaatti paatti, etta
rahastot oli edelleenkin sailytettava. *) Niin jai Viipurinkin tydvaen rahastot voimaan ja elamaan viela elinkeinovapauden jalkeen.
Suomen kaupunkien tyovaella oli sus jo ennen elinkeinovapautta apurahastoja, joiden tarkoituksena oli tukea tyovaeston
taloudellista asemaa. Nama rahastot olivat viela kylla vahaisia,
eika ne jaksaneet kaikkialla kunnoUisesti tayttaa tarkoitustaan.
Mutta taytyy huomata etta ihmiset, joiden kukkarosta rahastot
saivat tulonsa, olivat vahavaraista ja ahtaissa taloudellisissa oloissa
elavaa vakea. Sita hauskempaa onkin nahda, etta he niinkin
paljon ymmarsivat tallaisten laitosten tarkeytta ja tahtoivat pienista varoistaankin panna talteen tulevaisuuden varalle itseaan
varten ja kanssaihmistensa avustarhiseksi.
Eemil Hynninen.
Viipurin kaupungin t. k. v. 1871 4 p. maalisk., § i .
^) Viipurin kaupungin t. Ic. v. 1879 19 p. helmik., § 2,
^) T. k. V. 1879 19 p. helmik., § 2.
*) Senaatin talousosaston poytak. v. 1879 6 nid. siv. 108.
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VENAJAN-'TULO- JA MENOARVIO V U O D E L L E
1912.
Viime vuosina on Venajan budgetti Icasvanut sangen suuressa maarassa. Viela v. 1901 se oli alle 2 miljaardia ruplaa,
mutta nykyaan se jo lahenee 3 miljaardia. Iso hallituskoneisto
virkamiehineen, pohisilaitoksineen, sotavarustuksineen j . n. e. on
vaatinut suuria menoja, joihin valtion tulot eivat tavalhsesti riita.
Nain ollen on Venajan tulo- ja menoarviossa saanndllisesti joka
vuosi vajaus, jota taytetaan niin sanotuista valtion »vapaista rahavaroista».
Venajan budgetia tarkastaessa on otettava huomioon seka
tavalliset etta' ylimaaraiset tulot. Jos tarkastamme ainoastaan
tavallista budgettia, niin huomaamme, ettei Venajan hallituksen raha-asioissa ole lainkaan vajausta, vielapa- oh ylijaamakin. Mutta jos yhdistamme molemmat budgetit yhteen, min
saamme melkoisen vajauksen. Ottakaamme esim. vuoden 1906
tulo- ja menoarvio. Tavallisia tuloja oh 2.027,8 miljoonaa j a tavallisia menoja — 2.018,1 miljoonaa ruplaa, joten ylijaama teki
siis 9,7 miljoonaa. Mutta budgetissa On yhmaaraisia tuloja 2
miljoonaa ja yhmaaraisia menoja 492,8 miljoonaa. Yhdistamalla
kaikki tulot ja menot yhteerT, me tulemme huomaamaan, etta
tulo- ja menoarviossa on 481,1 miljoonan vajaus.
Samoin on asianlaita muidenkin vuosien budgeteissa. Kun
meidan kasityksemme mukaan ei ole sanottavaa eroa tavallisten
tulojen ja menojen seka ylimaaraisten valilla, niin esitamme tassa
nama molemmat bydgetit eri vuosilta yhdessa summassa: ^).
Vuodet
1901
1902
1903

Miljo onaa r u p l a a .
Tulot
Menot
1,791,6
1,802,6
1,899,5

1,788,9
1,946,5
2,071,6

Vajaus
56,8

143,9

172,1

Taulu on muodostettu I P. PoVrovskyn teoksen mukaan: »Venajan
valtion budgetti. J ( r o c y i a p C T B e H H b i f i fifOflaieTt Poccin). Vuoden 1911 numerot
ovat otetut mainitun vuoden tulo- ja menoarvioiaulusta.
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Miljoonaa ruplaa:
Vajaus
Menot Vuodet
Tulot
1904
1,982,8
2,063,1
80,3
1,979,8
1,994,6
14,8
1905
1906
2,029,8
2,510,9
481,1
1907
• 2,176,7
2,471,6294,9
1908
• 2,400,0
181,4
2,581,4
1909
2,463,9
2,595,0
131,1
1910
2,591,6
2,591,6
1911
2,720,1
2,720,1
Kuten naemme tasta, ainoastaan kahtena vuonna ei ole ollut
vajausta, mutta, kuten tulemme nakemaan seuraavasta, tama vajaus palaa uudelleen vuoden 1912 tulo- j a menoarvioon. •
Saadaksemme taydelhsemman kasityksen Wenajan valtion
tuloista ja menoista meidan on tarkastettava kokonaisuudessaan
joku Wenajan tulo- ja menoarvioista. Tahan tarkoitukseen sopii
mielestamme parhaiten budgettisuunnitelma vuodelle 1912, jonka
suunnitelman raha-asiain ministerio esitti joku aika sitten valtakunnan duumaUe. Se on kokonaisuudessaan seuraava
Tavalliset tulot
•

Valtion vapaista rahavaroista

"2,855,169,551 ruplaa
5,400,000 »
Yhteensa 2,860,569,551
»
114,682,549

»

Yhteensa 2,975,252,100- »
2,685,950,215 »
289,301,885 . »
Yhteensa 2,975,252,100

»

Kuten tasta naemme, kaikki on sovitettu vallan mainiosti,
Tosin tastakin jo huomaamme, etta 114,6 miljoonan ruplan vajaus taytetaan min sanotuista »vapaista rahavaroista*, Kumminkin jattakaamme tama budgetin arvosteleminen siksi kunnes tarkastamme sita yksityiskohtaisemmin.
-Nama ja seuraavat numerot ovat otetut s B i O T B H K ' i
asiain sanomat) nimisen aikakauslehden lisajulkaisusta.

$HHaHCOBT.»
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Kaikki 'tulot jakaantuvat tassa suunnitelmassa seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tavalliset tulot:
Suoranaiset verot .
Valilliset verot
Tulot karttamerkeista y. m.
. . .
Hallituksen regaalit
Valtion omaisuus ja paaomat . . .
Valtion omaisuuden luovuttamineh .
Maan lunastusmaksut . . . ' . . .

224,960,866 ruplaa
638,057,600
»
179,781,476 »
867,283,700
»
814,709,805
»
1,800,380
»
806,200 »

8.

Muut tulot

.127,769,524

»

2,855,169,551

»

Yhteensa tavallisia tuloja
Ylimaaraiset

tulot

5,400,000 »
Yhteensa 2,860,569,551 ruplaa

Naista tuloerista ansaitsevat erityista huomiota valilliset verot, jotka nousevat Venajan tuloarviossa 638 miljoonaan ruplaan,
sita vastoin kuin suoranaiset verot tekevat ainoastaan 224,9 mil-,
joonaa Taman sunnitelman mukaan tulee valillisten verojen summasta V . 1912 suurin osa tuUimaksujen ja sokeriaksiisin kannosta.
Edelhset on laskettu . 328,5 miljoonaksi ja jalkimainen 128,4
milj. ruplaksi.
Se seikka etta hallituksen "regaalit nousevat nain suureen
s'ummaan (867,2 milj.), johtuu siita, etta yksistaan viinakaupasta
aijotaan saada 751,8 miljoonaa ruplaa bruttotuloa ^).
5:ssa kohdassa mainituista tuloista on erityisesti huomautettava rautatietuloista ^), jotka ovat lasketut 634 miljoonaksi
ruplaksi. Vuoden 1911 tuloarviossa tama summa teki 601,2 mUjoonaa.
Yleensa on Venajan hallitus suunnitellut saavansa v. 1912
paljoa enemman tuloja kuin tana vuonna. Tavalliset tulot ovat
nimittain 147,4 miljoonaa suuremmat kuin vuoden 1911 tuloarviossa. Suoranaiset verot ovat suurennetut tassa budgettisuun'Voarinkasityksien valttamiseksi mainitsemme, etta hallituksen menot viinakaupasta tulevat tekemaan v. 1912 suunnitelman mukaan 193 miljoonaa, joten
puhdas tulo nousee siis 558,8 miljoonaan ruplaan.
^) Tarkoitetaan brultotuloja.
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nitelmassa 13,9 miljoonalla j a valilliset verot So,525 miljoonalla
ruplalla. Naista jalkimmaisista on kiinnitetty suurempia toiveita
tullimaksuihin, jotka laskettiin lisaantyvan 39,2 miljoonalla.
Mutta tassa tulee hallitus suuresti pettymaan, silla hyvan
viljasadon jalkeen tuli tana vuonna katovuosi, joka epailematta
vahentaa hallituksen tuloja suoranaisista jopa valillisistakin veroista. On syyta otaksua, etta katovuosi tulee vaikuttamaan tullimaksujenkin" vahenemiseen, ainakaan ne eivat voi saanndllisesti •
lisaantya, jota hallitus toivoo. Nalkavuoden aikana talonpoikaiskansan ostokyky alenee, joka aleneminen johtaa tuonnin ja siis
tuUimaksujenkin vahenemiseen.
Samoin nayttaa uhkarohkealta rautatietulojen korottaminen
32,7 miljoonalla ruplalla, kuten tekee raha-asiain ministerio tassa
suunnitelmassa. Tokkopa rautatietulotkaan tulevat v. 1912 liioin kasvamaan.
Muuten mainittakoon, etta ministerio on talla kertaa hiukan
(7 miljoonalla) vahentanyt yhmaaraisia tuloja, joten koko tuloarvion hsaantyminen tekee suunnitelman mukaan 140 miljoonaa.
Erittain suurta lisaantymista osottavat budgettisuunnitelman
mukaan valtion menot. Tavalliset menot ovat korotetut nimittain 158,6 miljoonalla ja ylimaaraiset 96,4 miljoonalla ruplalla,
siis yhteensa 255 miljoonalla. Suurin hsays (65,3 milj.) tulee
niin sanotun valtakunnan puolustuksen eli sotavarustuksien osaksi.
Kansanvalistukseen seka tieteitten ja taiteitten avustamiseen on
hsatty 19,5 miljoonaa ja niin sanottuun »maan jarjestamiseen*
seka talonpoikain siirtolaisuuden avustamiseen on lisatty 11,9
miljoonaa. Muut lisaykset ovat vahemman huomiota ansaitsevia.
Tastakin naemme jo, etta etualalla Venajan menoarviossa ovat
sotamenot.
Kuten tulimme nakemaan, nousee tavallinen menoarvio
vuoden 1912 suunnitelman mukaan 2,685,950,215 ruplaan ja ylimaarainen 289,301,885 ruplaan. Jos poistamme iavallisesia menoarviosta ne maararahat, jotka eivat kuulu vuodelle 1912, vaan
menevat edeOisen vuoden menojen suorittamiseen, niin menoarvio
tulee olemaan tuhansissa ruplissa seuraava:
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/. Yleisvaltakunnalliset menot ja suoritukset sitoumuksien mukaan:
Hallintomenot
337,483
Valtakunnan puolustus
597,o5o
Valtion sitoumukset . . .•
434,711
Muut menot
-. . . 127,113
Yhteensa 1,496,357
//. Menot muihin tarpeisiin:
Kansanvalistus, tieteet ja taiteet
-. .
Papiston yllapitaminen ja kirkolliset menot . . . .
Laakintolaitos .
•
Maanjarjestamisasia, siitolaisuus ja maatalous . . . .
Kaupan ja teollisuuden edistaminen
Kulkuvalineet paitsi valtion rautateita
Posti, sahkdlennatin, telefooni

170,805
21,465
33,647
78,362
8,721
41,086
71,285

425,371
749,022
10,000
Yhteensa 2,680,750
Tama jarjestely antaa mahdollisuuden tehda sen havainnon, etta n. s. yleisvaltakunnalliset menot nielevat enemman kuin puolet Venajan valtion menoarviosta. Yksistaan
sotalaitokseen kulutetaan 597 miljoonaa ruplaa. Kuinka mitattdmilta nayttavatkaan tallaisten jattilaismenojen rinnalla ne maararahat, joita kulutetaan esim. valistustarkoituksiin! Vaikka tassa
menoarviossa onkin valistustarkoituksien osalle merkitty 170,8
miljoonaa ruplaa, niin ei kuitenkaan naista miljoonista tule varsinaisen kansanvalistuksen hyvaksi muuta kuin pieni osa. Kansakoulujen perustamiseen ja yllapitamiseen nimittain on tassa kulunkiarviossa maaratty noin 56 miljoonaa ruplaa. Siis noin 114
miljoonaa jaa keski- ja korkeakoulujen yllapitamiseen, tieteitten
ja taiteitten edistamiseen j . n. e.
Muutkin kansan tarpeet ovat tassa menoarviossa, samoinkuin edellisissakin, jatetyt kokonaan takapajulle. Esim. niin tarkeaan asiaan kuin laakintalaitos on maaratty ainoastaan 33,6
milj. ruplaa.
E. Torvela.
Yhteensa

///.
Valtion liikeasiat
IV. Satunnaiset tnenot
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LAKIEHDOTUS VALTION HENKIVAKUUTUSMOnOPOLISTA ITALIASSA.
Se ehdotus henkivakuutuksen valtiolle monopolisoimisesta^),
jonka ministeri Nitti kesak. 3 p:na t. v. jatti Italian edustajakamarin kasiteltavaksi, on nykyisin »paivankysymys» vakuutusmaailmassa. Tosin oh niita, jotka eivat asiaa ota taysin vakavalta kannalta, vaan katsovat koko ehdotusta vain vastalahjaksi
sosialisteille, jotka olivat Giolittin ministeristda viime maaliskuussa
valtaan auttamassa. Mutta seka paaministeri. etta ministeri Nitti
ovat monopoli-asiassa julkisuudessa esiintyneet sellaisella tavalla,
etta heidan jo arvonsa takia on tehtava kaikkensa lakiehdotuksen ainakin jossain muodossa perille viemiseksi. Nain ollen on
kysymys monopolista kehittynyt kyllakin vakavaksi kysymykseksi
Italian koko sisapolitiikassa. Ja sen ensi kasittely edustajakamarissa,
jossa tehtiin useita muutosehdotuksia alkuperaiseen" esitykseen,
osottaa, etta ehdotuksen hylkaaminen edustajakamarissa, huolimatta kauppakamarien, vakuutusyhtididen y. m. vastalauseista, ei
ole ensinkaan varmaa. Nain oUen ansaitsee tama kysymys vakuutuskannalta taytta huomiota, ja viime kuukausina ovat Europan vakuutusammattilehdet vilkkaasti-sita pohtineet.
Kysymyksen henkivakuutuksen monopolisoimisesta voi jakaa kahteen- osaan: kysymykseen henkivakuutusmonopolin teoreettisesta. oikeutuksesta ja kysymykseen monopolin toimeenpanemisen mahdollisuuksista.
Mita kysymyksen edelliseen osaan tulee, ovat eriavat mielipiteet siita kasitettavissa. Mutta tuskin lienee sosialLstisen leirin
ulkopuolella ketaan huomattavampaa henkiloa aikaisemmin esiintynyt henkivakuutuksen valtiolle monopolisoimista ehdottomasti
kannattamaan
Valtiososialismin edustajatkin ovat asettuneet
Ehdotuksen sisallyksesta oli lyhyt selonteko aikakauskirjan viime numerossa
^) Ranskan edustajakamarissa teki edustaja Carlier v. 1908 27 sosialistiedustajan puolesta esityksen koko vakuutusliikkeen valtiolle monopolisoimisesta. V. 1909
teki samaa tarkoittavan ehdotuksen Conderc. Edustajakamarin valiokunta, jonka

LakieMoius

valiion henkivahuuhismonopoUsta Italiassa.

265

sen suhteen' epailevalle kannalle. Naihin epailyksiin onkin kylla
syyta.
Henkivakuutusliiketta ei voi lukea niihin liikeyrityksiin
jotka, olematta muodollisesti monopoleja, kuitenkin todellisuudessa kehittyvat harjoittajalleen taloudelliseksi monopoliksi. Kilpailu henkivakuutusalalla on yhta vilkasta ja monipuolista kuin
milla alalia hyvansa. Ja henkivakuutusliikkeen luonteesta johtuu,
ettei taloudelhsten monopolien muodostumista yhtioiden yhtymain
kautta ole tulevaisuudessakaan suuremmassa maarin pelattavissa.
Tosin on yksityisessa henkivakuutuksessa mahdolli.suutta
monenlaisille vaarinkaytdksille. Ja myonnettava on, etta nama
vaarinkaytdkset henkivakuutuksessa voivat olla seurauksiltaan
yhteiskunnalle tuhoisampia kuin useimmilla muilla aloilla. Mutta
niita voidaan estaa tehokkaalla valtion tarkastuksella, tarvitsematta niiden takia ottaa koko. liiketta valtion haltuun.
Luonteensa mukaisesti henkivakuutusliike edellyttaa suurta
vivahdusrikkautta. Sen taytyy muodoiltaan moninaistua ja mukautua eri tarpeiden mukaan erilaisilla ihmisilla ja erilaisissa
elamantiloissa. Siina taytyy pyrkia mahdollisimman .suuresti
kohti sita paamaaraa, etta vakuutusten hankinta-, hoito- y. m.
kustannukset muodostavat yha pienemman osan vakuutusmaksuista ja puhdas saastdtulos tulee yha suuremmaksi. Mutta "samalla taytyy mydskin vastuiden erittelyn eri ryhmiin tulla yha
taydellisemmaksi, niin ettei esim. ammattilainen, jonka todennakdinen elamanpituus ammatin takia on lyhempi kuin toisen, saa
vakuutusta samoilla ehdoilla kuin jalkimainen, koska talle silloin
tehtaisiin vaaryytta. Sama on asianlaita niiden, jotka heikon
ruumiinrakennuksen t. m. s. syyn takia kuuluvat »vahempiarvoisiin vastuihin», mutta jotka kuitenkin ovat paastettavat henkivakuutuksesta osallisiksi. Asiamiesten ottaminen, kouluutus ja toiminta vaativat ennen kaikkea persoonallista valvontaa, ei virallista ja muodoUista virkamiestarkastusta.
Nama ovat kaikki seikkoja, joiden merkitys nykyisin jo
tunnustetaan erittain suureksi, mutta joiden huomioonottaminen
kasiteltavaksi ehdotukset joutuivat, asettui lausunnossaan ehdotuksiin nahden
suosioUiselle kannalle, mutta pidatti itselleen oikeuden tutkia, oliko monopolin
kaytannollinen jarjestaminen mahdollinen. Siihen asia sittemmin hautaantui.
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jaykkaliikkeisessa valtionlaitoksessa kay vaikeaksi. Sitapaitsi se
seikka, etta monopoli Italiassa aiotaan - voitontuottajaksi muita
tarkoitusperia kuin vakuutettujen etua silmallapitaen, tekee sen
epailyttavaksi. Valtion monopolin taytyy naet tassa tapauksessa
aiheuttaa maksujen pysymisen tarpeettoman.korkeina, koska voittoa ei muutoin saataisi.
Toisestakin syysta tulevat valtion harjoittamassa henkivakuutuksessa maksut olemaan vakuutuksenottajille vahemman
edulliset kuin yksityisissa yhtioissa. Valtio naet luonnoUisesti
sijoittaa varat lahinna , valtiolainoihin y. m., : tosin-varmoihin,
mutta vahatuottoisiin - sijoituspaikkoihin, jonka takia valtion vakuutuslaitoksen korkotulot tulevat olemaan suhteellisesti pienemmat kuin yksityisten, (Italian monopoliehd. Art. 15),
Myoskaan vastuiden valinta ei tule olemaan'" valtion- laitoksessa yhta tarkka kuin yksityisissa. Virkamies tekee vain
virallisen, muodollisen velvollisuutensa, kun sitavastoin yksityisen
yhtion edustaja ottaa huomioon vahemman muodot kuin asiahiset nakokohdat.
Henkivakuutus on siksi tarkea taloudellinen-tekija nykyisessa yhteiskunnassa, etta jos estetaan sen tervetta kehitysta
tavalla tahi toisella, niin ryhdytaan kansantaloudellisesti epailyttavaan yritykseen, olkoonpa sitten niinkin, etta tasta yrityksesta
voidaan saada rahoja muihin kyllakin huomattaviin tarkoituksiin,
Tallaisena esiintyy kysymys puhtaan teorian kannalta kat
sottuna, kun ei kiinniteta huomiota niihin erikoisiin olosuhteisiin
missa tassa puheenaoleva yritys toimeenpantaisiin.
Monopolin kannattajat ovat kuitenkin vedonneet lahinna
juuri viimeksi mainittuihin. He vaittavat, etta valtio voisi saada
paljoa paremmin kuin yksityiset yhtiot levitetyksi henkivakuutusaatetta yleisoon ja etta yleisd voisi paremmin uskoa saastonsa
valtion hoidettavaksi kuin yksityisten yhtididen, Mita edelliseen
vaitteeseen tulee, niin taytyy myontaa, etta henkivakuutus Italiassa ei ole laheskaan siina maarin voittanut alaa kuin monessa
muussa maassa. Sita osottavat alempana olevat numerot henkivakuutuksen kehityksesta viimeisten 20 v, aikana.
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Italiassa toimivia
V.

hv. yhtioita.

Vakuutuskirjojea
luku

Kotimaisia Ulkomaisia
1888
1998
1909

5
8
37

15
22
27

37,399
92,169
266,920

•Paaomavakuutuksia
Liiraa '

Korkovakuutuksia
Liiraa

Kannettuja
vakuutusmaksuja
vuodessa
Liiraa

349,000,000 1,369,000 10,000,000
691,000,000 2,312,000 31,500,000
1,614,000,000 6,504,000 62,000,000

Verrattuna Italian 34 miljoonaan nousevaan vakilukuun
on vakuutuskirjain lukumaara 266,920 pieni. Sveitsissa, jonka
vakiluku ei ole 7io Italian vakiluvusta, on vakuutettuja 201,000
j a Suomessa, jonka vakiluku on suunnilleen sama kuin Sveitsin,
181,000 (v. 1910). Mutta kun ottaa huomioon viimeisen kymmenen
vuoden ajalla Italiassa tapahtuneen lisayksen seka yhtididen lukumaarassa etta niiden tuloksissa, niin ei suinkaan voi vaittaa, ettei
yksityinen yritteliaisyys olisi' tuottanut huomattaviakin tuloksia. Erityisesti on merkille pantava kotimaisten yhtididen runsas lisaantyminen' sitten v; 1898 verrattuna ulkomaisiin Italiassa
toimiviin yhtidihin.
Mutta sitapaitsi on juuri Italiasta kokemuksia siita, ettei
valtiokaan voi tassa suhteessa ihmeita aikaansaada. Italiassa on
jo 13 v. toiminut »Cassa Nazionale di" Previdenza», joka myontaa pienia kansanvakuutuksia — i liiran kuukausimaksuilla — v.]
saa nauttia valtiolta tuntuvaa rahallista kannatusta ja monenlaisia
muita etuja. Vhme vuoden lopussa ei »kassassa» ollut vakuutettuna kuin 358,567 tydmiesta, jotka olivat etupaassa suurhikkeiden palveluksessa ja joiden puolesta osittain tyonantajat vakuutusmaksuja suorittivat.
Mita tulee yksityisten yhtididen epavakavaraisuuteen, on
Italiasta tosin olemassa esimerkkeja siita,' etta henkivakuutusyhtid on tehnyt vararikon. Tama on kuitenkin ollut harvinaista
j a suuremmat yhtiot ovat taysin vakavaraiset^). Mutta, niinkuin
^) Voimassa olevan lain -mukaan on kotimaisten yhtiBiden talletettava valtiolainapapereihin

^U, ulkomaisten

valtiolainapapereista

saatavista

yhtioilla ainoastaan
lainoja lukuunottamatta.

Vs

koroista.

vaknutuksista suoritetuista] raaksuista j a
Vapaasti maarattavissa on kotimaisilla

ulkomaalaisilla Vs talletettavista varoista, vakuutuskirja-
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jo huomautettiin, ei vaite epavakavaraisuudesta missaan tapauksessa ole sellainen syy, mika tekisi henkivakuutuksen monopolisoimisen valttamattdmaksi. Muut syyt, joilla monopolia on puolustettu, ovat viela vahemman perusteltuja.
Mita tulee valtion monopolin kaytanndlliseen toimeenpanemiseen, ei se sitiansa' nayta mahdottomalta jos lahtee siita kannalta, etta vahemmankin tarkoituksenmukainen valtion laitos on
parempi kuin taydellisemmat yksityiset. Kuitenkin on olemassa
eras vaikeus, jota lakiehdotuksessa ei ole otettu tarpeeksi huomioon. Se on se Itahassa toimivien yhtididen. etujen loukkaaminen, jonka monopoUsoiminen aiheuttaa siina muodossa kuin
sita on • ehdotettu.
Jarjestettaessa valtion monopolia suhdetta yksityisiin yhtidihin on ollut tarjolla 2 menettely tapaa: joko lunastaa maassa toimivien yhtididen salkut valtion vakuutuslaitokselle tahi myontaa
yhtioille oikeus hoitaa voimassa olevat vakuutukset loppuun saakka,
ilman e:tta ne saavat myontaa uusia vakuutuksia. Lakiehdotus
perustuu jalkimaiseen menettelytapaan, joka, katsoen. hallituksen
rahalliseen asemaan, onkin ainoa mahdollinen.
' Tama menettely tulee kuitenkin tuottamaan melkoisia vahinkoja yhtioille, joille ehdotuksen mukaan ei myonneta mitaan
korvausta tappioistaan. Lieventaakseen sita vaikutusta, mika talla
menettelylla on oleva asianomaisiin yhtidihin, on parlamentin valiokunta ehdottanut, etta yhtiot oikeutettaisiin luovuttamaan kaikki
ennen kesak. 5 p:aa v. 1911 paattamansa . vakuutukset valtion
vakuutuslaitokselle luovuttamalla mydskin niita vastaavat vakuutusrahastot, laskettuina tasaisesti vakuutusten voimassaoloajan mukaan. Taman ehdotuksen epaoikeudenmukaisuus on ilmeinen
jo siitakin syysta, etta valtion vakuutuslaitos saisi joukon valmiita
vakuutuksia, joiden hankintakustannukset eivat viela ole kuoletetut, vaan jaisivat edelleen yhtididen kuoletettaviksi. Sitapaitsi
useilla yhtioilla on kunteimistdja y. m. vakuutusliiketta varten
jarjestettyja, kustannuksia kysyvia laitoksia, jotka jaisivat kayttamatta. Epailematta onkin italialainen vakuutusmies tri Giovanni Dettori sentahden oikeassa lausuessaan sen olettamuksen, ^)
^) Oesterreichische Revue v. 1911, s. 323.
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etteivat ylitiot tulisi tata niille myonnettavaa oikeutta hyvakseen
kayttamaan.
Valtio voisi kuitenkin ehka selvita vaikeuksistaan kotimaisten yhtioiden kanssa silla, etta laissa, niinkuin on ehdotettu, kategoorisesti evattaisiin yhtioilta oikeus vaatia korvausta karsimistaan
vahingoista. Tallainen maarays selitetaan kylla olevan ristiriidassa voimassa olevien oikeusperiaatteiden kanssa, mutta ennenkin on samanlaisia ristiriitoja yksinkertaisilla lakimaarayksilla ratkaistu. Vaikeampaa on kuitenkin selvittaa suhteet ulkomaisiin
yhtidihin, joilla on Italiassa suuria taloudellisia etuja valvottavanaan. Ulkomaalaisissa yhtidissa on naet vakuutettu 60 % Italian
vakuutuskannasta ja ulkomaisten yhtididen taholta on jo pantu —
mydskin diplomaattista tieta — vastalauseita monopolihanketta
vastaan.
Muodollinen oikeus Italialla epailematta on asiassa puolellaan, mydskin mita tulee ulkomaisten yhtididen liikkeen lopettamiseen. Silla ulkovaltojen kanssa tekemissaan kauppasopimuksissa Italia ei ole mydntanyt muita etuja kuin mitka »enin suosituille» valloille myonnetaan. Tama taas sisaltaa sen, ettei vieras valtio voi vaatia liikeyrityksilleen etuja, mita ei kotimaisille
yrityksillekaan myonneta. Siina lausunnossa, minka Miinchen'in
yliopiston valtio-oikeuden professori Carl von Stengel on asiasta
antanut, kuitenkin huomautetaan, etta tasta muodollisesta oikeudestaan huolimatta Italian on taysi syy ottaa huomioon kansainvaliseit oikeusperiaatteet, joiden mukaan valtion, joka lainsaadanndllisilla tahi halhnnollisilla toimenpiteilla vahingoittaa alueellaan
olevia ulkomaalaisia, on niille vahingon korvausta myonnettava.
Silla ellei Italia nain menettele, voivat ulkovallat kayttaa Italiaa
vastaan niita keinoja, mita niilla dri kaytettavinaan, t. s. harjoittaa taloudellista kostopolitiikkaa. Sentahden v. Stengel arveleekin, etta mahdollisesti syntyvat erimiehsyydet asiassa olisi syyta
tarpeen vaatiessa jattaa Haagin sovinto-oikeuden ratkaistaviksi. ^)
Kun asia oli Italian edustajakamarin kasiteltavana, asettuivat useimmat puhujat periaatteessa korvauksen myontamista
kannattamaan, joten on luultavaa, etta tama asianpuoli saadaan ,
^) Wallmann's Versicherungs-Zeitsclirift, v. 1911, s. 346 ss.
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sovinnolla ratkaistuksi ilman etta Haagin sovinto-oikeuteen tarvitaan vedota. Mutta korvauskysymyksen ratkaiseminen mydnteiseen suuntaan on iierattava uuden kysymyksen, mista varat
korvauksen myontamiseen saadaan. Ja sen kysymyksen ratkaiseminen ei talla haavaa liene Italian hallitukselle suinkaan helppo
tehtava.
:
J .
Edustajakamarin uuden istuntokauden alkaminen, jonka piti
tapahtua jo marraskuussa, on sodan.takia siirtynyt siirtymistaan
yha tuonnemmaksi. Sen vuoksi ei kysymys monopolista, joka
lykattiin enempaa valmistelua varten viime istuntokaudelta. seuraavalle, ole ensimaiselta asteeltaan viralhsesti kehittynyt sen
enempaa. Kuitenkin on tama valiaika ollut omansa luomaan
asiassa varman .mielipiteen, ja sen-voi sanoa olevan yleensa monopolihanketta vastaan.
Italialaisen vakuutuslehden »Bolletino delle Assicurazioni»
mukaan on Italiassa nykyisin olemassa kolme eri kasitysta monopolikysymyksen kohtalosta.
Yhden mukaan edustajakamari kutsutaan kokoon vasta sodan paatyttya ja monopoliehdotus saa siihen saakka levata.
Toisen tiedon mukaan on hallitus sodan takia tehnyt rahallisia sopimuksia Italiassa toimivien henkivakuutusyhtididen
kanssa j a luvannut naille vastapalvelukseksi eraita mydnnytyksia.
Kolmanneksi kerrotaan yhden naista mydnnytyksista, olevan,
etta monopolilaki-pannaan voimaan vasta lo v. kuluttua sen hyvaksymisesta ja siihen saakka saavat yksityiset henkivakuutusyhtidt harjoittaa taysin vapaasti liikettaan. Silla valin perustetaan valtion henkivakuutuslaitos, • jolle ei kuitenkaan mydnnetta
yksinoikeuksia.
'
,
Ulkomaisissa vakuutuslehdissa kerrotaan useista muistakin
aikeista, joilla hallitus koettaa saada yleista miehpidetta rauhoittumaan. Missa maarin missakin huhussa on peraa, on syrjaisen
vaikea sanoa. Siita kuitenkin nayttaa, etta Italian hallitus on
itsekin huomannut liian vahien valmistelujen nojalla monopoliesityksen tehneensa ja koettaa erehdystaan • korjata, mikali se
alkuperaisesta ehdotuksesta kokonaan luopurriatta on mahdollista.
0. W. Louhivuori.
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Tilastokomitean mietinto I X . Metsanhoitotilasto. HelsiBgissa 1911. Sivuja 3 9 - } - X L V I I . 4:0.
Tassa mietinnossaaa esittaa Tilastokomitea sarjan .ehdotuksia
maamme nykyisen Metsahallituksen kertomuksiin sisaltyvan metsanhoitotilaston laajentamiseksi ja kehittamiseksi. Komitea rajoittaa ehdotuksensa kuitenkin yksinomaan valtion metsataloutta, s. o. kruununmetsia, kruununvirkatalojen ja muiden valtion maatilojen ja tilusten
sekii kirkollisvurkatalojen metsia kasittavaksi, siila luonnollisesta syysta,
etta yksityismetsista on luoteltavien tietojen saaminen vanhemmissakin
ja tiheammin asutuissa maissa osottautunut hyvin vaikeaksi, ja omassa
maassakin saavutettu kokemus on nayttanyt sen, ellei juuri mahdottomaksi, niin ainakin niin vaikeaksi ja suuritoiseksi, etta saaimollisesti jatkuvien tietojen kokosmisesta niista on luovuttava.
Metsatilaston merkitys oti varsin tarkea, ei ainoastaan metsien
taloudelle ja niiden kaytannolliselle hoidolle seka niita koskevalle lainsaadannolle, vaan myoskin niiden tieteelliselle tutkimukselle. Ensi
aikoina kohdistui metsatilastollinen tyo etenkin metsien kasvullisuusolojen • tutkimiseen, jota etupaassa suoritetaan yhtajaksoisten havaintojen
tekemista varten perustetuissa koelaitoksissa, mutta myohemmin myoskin muiden metsatalouteen vaikuttavien asianhaarojen tutkimiseen.
Taman rinnalla on, etenkin kahtena viime vuosikymmenena,
Keski-Europan maissa ryhdytty toimenpiteisiin luotettavan metsataloustilaston aikaansaamiseksi. Niinpa on monissa halUnnoUisissa selonteoissa • seka myos erinaisissa finanssi-, kauppa-, tuUi- y. m. oloja
koskevissa julkaisuissa alettu saanndllisesti antaa tilastollisia tietoja metsatalonden eri haaroista, kuten metsain laajuudesta ja omistusoloista,
puutavarateollisuudesta ja -kaupasta, metsataloudessa kaytetyista tyovoimista ja koneista y. m. s. Mitaan itsenaisia metsatilastoUista julkaisusaijaa, joka kasittaisi kaikkia metsatalouden eri puolia, ei kuitenkaan ilmesty Saksassakaan, metsanhoidon varsinaisessa kotimaassa.
Suomen metsanhoitotilasto sai oikeastaan alkunsa vasta 1800luvun keskivaiheilla, jolloin kruunun metsanhoitolaitos maahamme perustettiin ja varsinainen sahateoUisuus taalla alkoi.
Maaname metsatilasto ei ole kuitenkaan ollut tyydyttava semmoisena kuin se viime aikoihin saakka on esiintynyt Metsahallituksen
vuosikertomuksissa. Taulukaavoja laadiltaessa ei ole riittavassa maarin
otettu huomioon metsatalouden kehitysta eika niiden rakenne yleensa
ole tayttanyt hyvan tilaston vaatimuksia. Tahan on paasyyna ollut
se, etta Metsahallituksessa vuoteen 1908 saakka ei ole ollut erityista

272

ICirjalhsuuiic

tilaston laatijaa, vaan on vuosikertomuksen kirjoittaminen ollut sen virkamiehen tehtavana, jolla ..kulloinkin on katsottu olevan enimman edellytyksia ja aikaa taman tyon suorittamiseen. Nyttemmin kun tarkoitusta varten Metsahallituksessa on erikoinen virkamies olemassa, voidaan
odottaa, etta varsinainen tilastoUinen selvitys kruununmetsien ynna
valtion ja kirkoUisvirkatalojen metsien hoidosta ja kaytosta tulee asianmukaisesti esitetyksi, varsinkin kun hanella nyt on kaytettavanaan komitean ehdotukset taulukaavakkeiksi, jotka tosin eivat viela ole saaneet
virallista vahvistusta, mutta joita siita huohmatta voi tarkoitukseensa
kayttaa.
Komitean ehdotus sisaltaa:
I . Tilaston kruununmetsien taloudesta eh metsataloudesta Metsahalhtuksen suoranaisessa hoidossa olevilla kruununmetsamailla.
I I . Tilaston metsataloudesta valtion omistamilla sotilas- ja siviUvirkataloilla seka valtion paa- ja kaijakartanoilla eh kuvernoorien valvonnan alaisilla kruunun maatiloilla.
I I I . Tilaston metsataloudesta kirkoUisvirkataloilla.
I osa sisal'aa 27 taulukaavake-ehdotusta, jotka verrattain yksityiskohtaisesti tekevat selkoa m. m. kruununmetsien alasta ja sen jabautumisesta eri tiluslajeihm, niiden - puu varastoista, ikaluokituksesta,
myytavaksi tarjotuista seka myydyista ja luovutetuista puumaarista y. m.
metsanhyodykkeista, puiden kukkimisesta ja siemenvuosista, luonnon
aikaansaamista vahingoista, metsanhaaskauksista, hoitoalueiden henkilokunnasta ja sen palkkauksesta, kruununmetsissa toimitetuista toista ja
niiden tuloksista, metsahallinnon alaisista saha- ja halkolaitoksista,
kruununmetsien asutuksesta, viljelyksesta, vuokramaista ja muista nautinto-oikeuksista kruununmetsissa seka rikosjutuista, jotka ovat aiheutuneet kruununmetsissa tehdyista haaskauksista, y. m. sellaisista rikoksista.
I I osa 6:ssa kaavaehdotuksessaan esittaa tietoja m. m. kr. virkatalojen y. m. maatilojen ja tiluksien alasta jatiluslajeista, -niilta myydysta ja luovutetusta puutavarasta, metsien uudistus-Ja viljelystoista,
metsien haaskauksista ja luonnonvahingoista j . n. e.
III osa antaa 2;ssa kaavaehdotuksessa tietoja kirkolUsvirkatalojen
•alasta ja tiluslajeista, • niilta myydyista ja myymatta jaaneisia puujnaarista j . n. e.
•
•
• Kuten jo mainittiin, tulisivat naiden kaavaehdotusten mukaan
-tiedot olemaan verrattain yksityiskohtaisia; silti on kuitenkin kaava- .ehdotuksia laadittaessa pidetty silmalla taulujen yleiskatsauksellisuutta.
H. P.
H e l s i n g i n k a u p u n g i n tilastokonttori, Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri I, igii.
Helsinki 1911.- Sivuja V I I I
•+ 259Askettain ilmestynyt Helsingin kaupungin kunnalhskalenterin ensimainen laitos jakautuu kalenteri^ ja henkiloosastoon. " Alkuaan ka-
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leateriin aiottu tilasto-osasto on jatetty pois kalenterin julkaisemisen
jouduttamiseksi. Kalenteriosastossa luodaan katsaus kunnaUisten viranomaisten, lautakuntien ja laitosten tarkoitukseen, henkilokuntaan ja
taman tehtaviin. Edelleen on siina tietoja menosaannoista, istunnoista,
vastaanottoajoista, puhehmista, tarkeimmista asetuksista, johto- ja ohjesaannoista y. m. seka vihdoin virkamiesten, jasenten ja palvelusmiesten
luettelo.
AakkoseUisesti jarjestetyssa henkiloosastossa annetaan henkilokohtaisia tietoja kalenterissa mainituista henkildista.'
Kalenterin toimittaminen ei ole ollut yksinomaan julkaisijasta
ruppuvainen. Kenties on siitakin johtunut, etta kalenteri nykyisessa
muodossaan antaa sijaa muutamille muistutuksille koko suunnittelua
vastaan. TaUaisen kalenterin taytynee etupaassa olla kunnan jaseniUe
kaytannoUisena oppaana kunnan eUmien ja kunnallisen toiminnan tuntemiseen. Jos sita olisi enemman silmalla pidetty, olisi kalenteriin ollut
otettava koko joukko siita nyt puuttuvia virastoja ja laitoksia, jotka
eivat tosin muodollisesti ole kunnan, mutta joiden kanssa kunnallisissa
asioissa alinomaa joudutaan tekemisiin. 'Viittaukset asetusten y. m.
sisallykseen olisivat sUloin myoskin tulleet osaksi toisiksi kuin nyt.
Kirjan ko'on liian laajaksi paisuminen ohsi ollut estettavissa seulomalla tarkemmin julaistavien henkiloiden luetteloa. Toiseksi olisi koko
aakkoseUinen henkilo-osasto, joka nyt on yh 70 sivua laaja, voitu
haitatta jattaa kokonaan pois, koska se on ainakin siina muodossa,
missa se nyt esiintyy, enimmakseen edeUa mainitun kertaamista. Tarkeimmat yksinomaan siina olevat tiedot olisi kylla voinut esittaa kalenteriosastossa.
Huohmatta naista muistutuksista kirjan suunnittelua ja sisaUyksen valintaa vastaan, on myonnettava, etta kalenterissa on joukko
kaikille kunnan jasenille tarkeita tietoja, joiden saaminen aikaisemmin
on oUut vaikeaa hajallaan olevista juUsaisuista. Erittainkin on mainittava luettelo kunnan virastojen ja laitosten johtosaannoista ja niita
koskevista paatoksista ja selonteko niiden paaasiallisimmasta sisallyksesta. • •
'
'
Ulkoasultaan erittaiu siistin kalenterin kokoa paisuttaa tarpeettoinasti viraUisissa julkaisuissa yleinen" tapa painattaa henHloluettelot-monen monilla valikkeilla vatustettuina ja jattaa muutenkin puolet sivuista
kayttamatta.
0: W. L .
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A l k o h o l o g i a n opetus. Asetuskokoelmassa on julaistu Arm.
Asetus huhtik. 14 p:lta t. v., jonka mukaan voimistelunopettajiksi ja
-opettajattariksi aikoville maarattyjen oppijaksojen ja harjoitusten tulee
kasittaa myosb'n -kurssi alkohologiassa, Taman mukaisesti on yhopiston konsistorin maarayksen mukaan jo syyslukukaudella luennoitu
yliopistossa mainittua ainetta, m. m. myoskin yhteiskunnaDiselta kannalta.

^ y ^ I E T O J A E R I ALOILTA.

V a p a i d e n a m m a t t i k u n t i e n tyovaensihteeristot j a tiedonantotoimistot S a k s a s s a v u o n n a 1910. Vapaiden ammattikuntien tyovaensihteeristoja oh Saksassa 1910 115, joista 112
on julkaissut vuosikertomuksen toiminnastaan. Naista sihteeristoista
antoi 78 tietoja kaikille henkiloille, jotka vain niiden puoleen kaantyivat. Mieskohtaisia edustustehtavia otti vastaan 98 sihteeristoa, ja- on
mielihyvin todettavissa, etta nykyaan ovat tuomioistuimet jo yieisesti
ruvenneet tunnustamaan tallaisia sihteeristoja lailhsiksi edustajiksi. Ammattikunnallista toimintaa, kuten agitatiota ammattikuntien hyvaksi,
kokouksien kokoonkutsumista j . n. e. harjoitti 79 sihteeristoa. Milloin
taasen tyovaensihteeristot eivat harjoitfaneet tallaista ammattikunnallista
toimintaa, oU useimmiten tyovaensihteeristojen rinnalla erityisia ammattikuntasihteeristoja.
.
.
Tietoja pyj^aneiden henkiloiden luku oli v:na 1909 543, 304
ja vma 1910 579, 085. Nai'sta oU vma 1910 28, 631 henkiloa
ulkopuolella ammattikuntia olevia: tyonantajia,. itsenaisia ammatinharjoittajia y. m. Ammattikunnallisesti jarjestaytyneita oU kaikista tietoja
kysyvista 70.9 Vo. Annettujen tietojen luku nousi v:na 1910 610, 897.
Kirjallisten esitysten luku oli samana vuonna 141, 083. Mieskohtaiset edustukset nousivat taasen 5, 380. Sihteeristojen ajamista
asioista paattyi 69.95 "/o heidan edustamansa liitapuolen voitoksi ja
30.05 °/o tappioksi.
Pelkkien tiedonantotoimistojen luku oli v:na 1910 203 ja tiedotusten luku 46, 346. Tiedonantotoimistosta antoi 173 maksuttomasti
tietoja kaikille kysyville, loput 30 sita vastoin ainoastaan ammattikuntien jasenille.
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K u n n a l l i n e n toiminta „kalHin ajan" lieventamiseksi.
Muutamassa mioisteriston kiertokirjeessa, joka on julkaistu joku aika
sitten, kehotetaau Preussin kaupung nhallituksia vakavasti huolehtimaan
erinaisten eUntarpeiden halpenemisesta. Mainitussa kiertokirjeessa sanotaan muun muassa:
Kaupunkien hallitusten ponteva toiminta tassa kohden on siia
valttamattomampaa," kun tana vuonna vallinnut ankara kuivuus on
useiden elintarpeiden hinnat sangen valitettavassa maarassa kohotianut
tai uhkaa kohottaa. Sen vuoksi on nussa kaupungeissa, joissa tarve
sita vaatii, vaikutettava kaupunginhallituksiin, mikali ne eivat jo itsestaan
ole velvoUisuuttaan huomanneet, nuden ryhtymiseksi toimenpiteisiin
elintarpeiden, varsmkin lihan, hintain saattamiseksi alenemaan. Ensin
on kaupunginhalhtusten koetettava saada yksityiset myyjat suostumaan
kerta kaikkiaan maarattyyn kohtuuUiseen hintaan. Jos sellaisen sopimuksen aikaansaaminen on mahdotonta, on.kaupmikikuntain perustettava erityisia kunnallisia myymaioita.
Tosin ei tallainen kunnallmen toiminta ole Saksassa mitaan uutta,
mutta erityista huomiota ansaitsee joka tapauksessa se seikka, etta hse
valtio ryhtyy kehotuksillaan tallaista kunnallispoUtiikkaa edistamaan ja
saattamaan jarjestelmailisemmaksi. .
Saastokassalaitoksen uudestaanjarjestaminen
Baijerissa. Baijerin sisaasiainministeriston antamat »Uudet perussaannot kuntain'ja piirien saastokassoille» tarkoittavat saastokassalaitoksen
»uudenaikaistuttamista», saattamista nykyaikaisen taloudellisen elaman
tarpeita vastaavaksi. Saastavaisyytta on kaikin tavoin edistettava, ja
sen vuoksi myoskin kaikb'alla annettava etusija saastoonpanijain eduille.
Maksuhikkeen jarjestamiseksi mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi on
saastokassojen liityttava yleiseen postiosotus- ja shekkiliikkeeseen. Kuitenkaan eivat sSastokassat saa muuttua mitenkaan siita pankkiliikkeiksi,
vaan tulevat ne edelleenkin pysymaan varsmaisina saastokassoina, joihin talletetuista rahoista koko kunta on vastuussa. . Erittain suuri
merkitys on silla maarayksella, etta saastoonpanijan muuttaessa olinpaikkaansa han on oikeutettu saamaan saastonsa siirretyksi mihin
toiseen baijerilaiseen saastokassaan tahansa ilman maksua ja mitaan
keskeytysta koron hyvaksilukemisessa. Saastojen varmuuden ja nopean takaisinsaamisen takaamiseksi on saastokassain omaisuudesta vissi
maara sijoitettava valtiopapereihin. Saastokassain tulot ovat, hoitokustannusten ja vararahastoihin tehtavien siirtojen tultua suoritetuiksi,
mahdollisimman tarkoin luettavat saastoonpanijain hyvaksi koron muodossa.
Maanviljelystilastoa A m e r i k a n Y h d y s v a l l o i s t a . V i ralUsten tilastotiedonantojen mukaan oli farmien luku ja viljelyksen
tila niilla edistynyt aikana 1900—1910 seuraavasti:
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Tietoja eri aloilta.

vuonna 1910

vuonna Igoo

5,737,372
6,340,357
Kokonaispinta-ala . . . 873,729,000 838,529,000
Viljelty pinta-ala . . . . 477,448,000 414,499,000
Maanarvo
(1000 doll.) 28,386,770
13 058,008
Rakennusten arvo
»
3,556,640
6,294,737
Talouskapineitten arvo »
1,262,022
749,776
Kokonaisarvo
»
7,364,424
35,943,529

Lisays
°/o:ssa
10.5

4.1
• 15-2
II7.3

.77.0
68.4

107.0

Keskimaarin oli farmien suuruus'^^vma 1910 138 akrea, kun se
vma 1900-oK—n(.6 akrea."^ Viijelyksien pinta-ala taasen oli vma 1910
54.0 0/0 ja vma 1900 49.0 "/o koko pinta-alasta.
E r i voimanlahteiden merkitys maailmantaloudelle.
Tutkimuksessaan »Verfugbare Energiemengen der Weltkraftwirtschafts
arvioi prof. A. Schwemann eri voimanlahteiden merkityksen maailmantaloudelle seuraavaksi laskettuna n. s. vuotuishevosvoimissa:
3,5 milj.
2,4 »
3,4 »
138,0 »
147,3 milj.
HiUella on niinmuodoin aivan ratkaisevan suuri merkitys voimanlahteena maailmantaloudelle. Myoskin on todennakoista etta hiili tulee
pitkat ajat tulevaisuudessakin taman asemansa sailyttamaan. Erittainkin
on huomattava, etta vesien voiman kaytantoon ottaminen siina maarin,
etta hiili joutuisi vounanlahteena toiselle sijalle, on suoraan sanoen
mahdotonta • viela kaukaisessa tulevaisuudessakin.
;
PetrooH
Luonnonkaasu
Vesivoima
Hiili ja siita valmistettu kaasu .

Y H T E I S KUNTATALOUPELLINEN
A I K A K A U S K I R J A >sD>^isots:^>soi!Dis^uoza
tarjoutuu tilattavaksi.
Ohjelma on aikakauskirjalla sama kuin ennen: pitaa suomalaista yleisoa nykyaikaisen yhteiskuntataloudellisen tietamyksen tasalla kasittelemalla yhteiskunnallisia j a taloudeUisia kysymyksia ja
seuraamalla niiden kehitysta koti- ja ulkomaalla.
Aikakauskirja koettaa tata tarkoitusperaansa ensi vuodesta
alkaen y h a l a a j e n n e t t u n a toteuttaa julkaisten: alkuperaisia tutkielmia ja selontekoja koti- ja ulkomaan taloudellisista oloista j a niiden
kanssa yhteydessa olevista kansantaloudelhsista kysymyksista, katsauksia ja tiedonantoja ilmioista yhteiskunta- ja talouselamassa erityisesti silmallapitaen maataloutta, teoUisuutta, kauppaa, raha- j a
pankkiliiketta, kunnaUispolitiikkaa, tydvaenkysymysta ja vakuutustoimintaa; aikakauskirja seuraa ja arvostelee koti ja ulkomaan kirjallisuutta alaltaan, seuraa kotimaan yhteiskunnallista lainsaadantoa ja
antaa perustettavassa tilastoUisessa osastossaan tietoja taloudellisten erikoisilmididen nykyisesta kannasta.
Aikakauskirja toivoo toteuttamalla tata ohjelmaansa ja tarjoomalla tilaisuuden eri harrastusryhmien edustajille asialliselle mielipiteiden vaihdoUe voivansa olla yha edelleen tarpeellisena yhdyssiteena kaikUle yhteiskunnallisen j a taloudeUisen elamamme kehitysta seuraaville ja siUa alalia toimivUle kansalaisiUe.
Arvoisaa avustustaan ovat aikakauskirjalle luvanneet: Oskari
Autere, T h . Becker, E i n a r Book, L e o Ehmrooth, Rafael
Erich, J. Forsman, Hannes Gebhard, Osk. Groundstroem,
Edv. Gylling, F . Hallio, Onni Hallst^n, L . Harmaja, Aug.
Hjelt, Tekla Hultin, K. W . Hoppu,.- Santeri Ivalo, Y r j o
Jahnsson,' Kyosti Jarvinen, G. Jarnefelt, Toivo T . Kaila,
I . V . Kaitila, O. K. Kilpi, P a a v o Korpisaari, F . Osk. Lilius,
V . Malinen, E . Nevanlinna, J. K . Paasikivi, E . G. Palmen,
R u r i k Pihkala, H e i k k i Renvall, Hugo Rautapaa, Matti
Seppala, Otto Stenroth, K . J. St^hlberg, Onni Talas, N . R .
af Ursin, K. Willgren, V. Voionmaa y. m.
Aikakauskirjaa, joka ilmest}^ n o i n 6 o - s i v u n s u u r u i s e n a
v i h k o n a j o k a t o i n e n k u u k a u s i , voidaan tilata kaikista kirjakaupoista ja postikonttoreista seka asiamiehUta ja suoraan toimitukselta
(osoite: Armfeltintie 2, tel. 36 82), Helsingissa sita paitsi O. W . L a u rent j a K n i n sanomalehti-myymaiasta Pasaasissa. T i l a u s h i n t a
on huolimatta aikakauskirjan laajentumisesta ainoastaan 5 m a r k k a a v u o s i k e r r a l t a , postimaksut ja lahetyskustannukset siihen
luettuina. AsiamiehiUe, joiksi toivotaan rupeavan henkildita ympari
maata j a kaikista kansankerroksista, annetaan joka k u u des vuosi kerta ilmaiseksi.

J . H. Vennola
Paatoimittaja.

H. Paavilainen

O. W. Louhivuori
Toimitussihteeri.

Martti Kovero

