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VALTIOn TEHTAVISTA KAUPPALAIVASTOMME KEHITTAMISEKSI.
Kirjoittanut

Lauri

Katara.

Jotta valtio olisi oikeutettu ja vielapa kansainvalisessa kilpailussa velvoitettukin harjoittamaan erityista kansallista laivaliikennepolitiikkaa, pitaa kauppalaivaston kehittymiselle olla luontaisia s. o. maantieteellisia ja kansan taipumuksiin perustuvia
edellytyksia. Lisaksi voi valtion avustus tulla kysymykseen ainoastaan, jos maan kauppalaivaston kehitys ja asema on sellainen, ettei se omin voimin joko ulkonaisista tai sisaisista syista
kykene edistymaan.
Kaipaako Suomen kauppalaivasto nykyaan erityisia valtion
toimenpiteita edistyksensa tueksi?
Merkittakoon etta kauppaiaivastomme kehittamisella on ensinnakin olemassa luontaiset edellytykset. Merenkulku on maamme aseman ja muiden maantieteellisten seikkain puolesta mita
luonnollisin. Suomi on asemansa puolesta asetettu ikaankuin
kahden suuren merenlahden isannaksi. Ja meri onkin kasvattanut erittainkin rannikkovaestossamme seka halun etta taipumukset merenkulkuun, jotka ominaisuudet ovat hankkineet suomalaisille merimiehille tunnetun nimen.
Kuitenkin on kauppaiaivastomme mydhaisempi kehitys ollut
sellainen, etta se kaipaa valtion erityisia avustustoimenpiteita,-jos
sen mieh sailyttaa se asema, joka silla on ennen ollut ja kan-

Lauri Katara.
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santaloutemme kannalta pitaisi olla. Silla, kuten on todennettu,^)
ei kauppaiaivastomme i870-luvulta alkaen, jolloin meillakin vahitellen alettiin mukautua uuteen laivaliikkeen kehitykseen — purjelaivoista hoyrylaivoihin — ole suhteellisesti tarpeeksi ripeasti
kehittynyt eika se myoskaan enaa edusta sellaista taloudellista
voimaa kuin ennen purjelaivain aikakaudella. Tahan kauppaiaivastomme

suhteellisesti yahentyneeseen

merkitykseen on etu-

paassa vaikuttanut hoyrylaivastomme verrattain hidas lisaantyminen varsinkin mita sen kantavuusmaaraan rekisteritonneissa ^)
laskien tulee, joiden mukaan nykyaan seka yksityisten laivain
etta koko maankin laivaston suuruus maarataan. Muualla, edistyneimmissa maissa, on, hoyrylaivain luku, mutta varsinkin kantavuusmaara kasvanut useinkin aivan jattilaisaskelin, kun taas purjelaivain luku ja erittain niiden kantavuusmaara on nopeasti alentunut.

Meilla kehitys tassa suhteessa on ollut hyvin hidasta, silla

viime vuoden alussa oli kauppalaivastostamme
kantavuudeltaan

399,638

nettorek.-tonnia

3446 laivaa

— 487

hoyrylai-

joiden kantavuusmaara yhteensa oli vain 72,013

voja,
tonnia.

rek.-

Siis kauppaiaivastomme koko lukumaarasta tulee vaan
tonnimaarasta niukasti ^/s (18,2 '*/o) hoyrylaivain osalle.

noin

Vaikka laivain varsinaiseen kuljetuskykyyn katsoen laskisikin • hoyrylaivain kantavuusmaaran 3 kertaa suuremmaksi kuin
purjelaivain — yhden hoyrylaivarekisteritonnin lasketaan kuljetuskykynsa puolesta vastaavan 3 purjelaivarek-.-tonnia —^ niin ei
hoyrylaivastomme kantavuusmaara silloinkaan olisi kuin 216,039
purjelaivarek.-t. 1. 39,7 °/o koko kauppaiaivastomme purjelaivatonnimaarasta (543,664 purjel.rek.-t.). Ja tamakaan suhde ei ole
ollenkaan edullinen muihin maihin verrattuna.

Verrattain suu-

resta purjelaivastostamme on taas huomattava, etta sen muodos^)

V r t . esim. O . K . K i l p i : P i i r t e i t a S u o m e n kauppalaivaston l a merivKeston

myohemmasta kehityksesta —
,

2)

Rek.-tonni =

Yhteiskuntataloudellinen a i k a k a u s k i r j a 1 9 1 1 .

1 0 0 E n g l , kuutiojalkaa =

2,83

-

Valtion tehtavista kauppalaivastomnu kehittdmiseksi.
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tavat suurimmaksi osaksi 19—200 rek.-tonnin suuruiset laivat, joten se ei ole ulkomaiden purjelaivastoihin verrattavissa, eika sen
osuus meriliikenteessa oraaan maahan ole myoskaan laheskaan
niin suuri kuin ennen; suurimmat laivat kuljettavat rahtia melkein yksinomaan Itameren ulkopuolella.
Kauppaiaivastomme vaheneva merkitys ilmaantuu parhaiten suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa, jolla tarkoitetaan
laivamatkoja ulkomaisen lahto- ja ensimaisen suomalaisen tulosataman tai viimeisen suomalaisen lahto- ja ulkomaisen maarasataman valilla. Tahan liikkeeseen nahden kauppaiaivastomme
osuus on viime vuosikymmenena alentunut 5o:sta alle 40:n prosentin. Taman alentumisen vastapainona on huomautettu olevan sen seikan, etta miltei kaikki suomalaiset laivat ovat saapuneet lastattuina, kun ulkomaiset taasen ovat tulleet suureksi
osaksi painolastissa. Tama kylla todistaa suomalaisten laivain
valittavan paaasiallisesti maamme tuontia. Mutta vientiin nahden naiden osuus ei ole likimainkaan tyydyttava, silla viime
vuosina on painolastissa saapuneiden laivain tonniraaara kohonnut yli 50 °/o saapuneiden laivain tonnimaarasta, kun painolastissa lahteneiden laivain tonnimaara on vain 9 °/o, niin todistaa
se, etta nuo ulkomaiset laivat saavat taalta lastinsa ja siten valittavat melkoisen osan maamme vientia.
Mitka ovat sitten syyt tahan kauppaiaivastomme epatyydyttavaan asemaan?
Niista voisi mainita seuraa via: Itse laivanvarustusliike sellaisenaan on yleensa epavarma ja sangen oikullinen yrittaja-ala;
meilla se luonnolhsesti on sita viela enemman kuin muualla.
Niinpa on maamme suuriraman laivanvarustusliikkeen, Suomen
Hoyrylaiva Osakeyhtion tatvinnut monena vuonna toimia negatiivisilla liiketuloksilla/^) Taman tahden on paaomien saanti olVv.
osinko

1884—1908

o n oUut

nimellisarvoonsa.

8 "/o.

on yhtio jalcanut o s i n k o a k e s k i m a a r i n 4 , 0 , "/o, k o r k e i n

Osakkeita

ei v i e l a k a a n o l e noteerattu

Helsingin porssissa
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lut vaikeata .ja sita on tarvinnut hankkia paljon korkeammilla
koroilla kuin ulkomailla tallaisiin yrityksiin. Lisaksi itse laivanvarustajasuvuissamme ei tama ammatti tai liiketoiminta ole kehittynyt kylhn traditsionaaliseksi, etta edes tassa liikkeessa
vanhana hyvana aikana keratyt paaomat olisi kaytetty edelleenkin meriliikenteen hyvaksi, jota vastoin saastoja nyt on-enimmakseen sijoitettu toisenlaisiin yrityksiin. Ja kuitenkin on meilla
erittain talviliikennetta varten pitanyt hankkia erikoisesti valmistettuja laivoja, jotka kalleutensa tahden ovat kysyneet suhteelHsesti enemman paaomia kuin muualla samansuuruiset laivat.
Sitapaitsi meikalaiset matkustajalaivat ovat varmaan muussakin
suhteessa tulleet tavallista kalliimmiksi. Myoskaan eivat meikalaiset hdyrylaivayhtiot ole aina osoittaneet tarpeeksi yhteisymmarrysta, vaan lisanneet jo ulkomaalaisten kilpailua keskinaisilla
taisteluillaan. Liikemiesluokkamme ei ole myoskaan aina tarpeeksi suosinut kotimaista kauppalaivastoamme.
Mutta mika on tarkeinta, ei valtio meilla suhteellisesti laheskaan samassa maarin kuin monessa muussa maassa ole auttanut ja tukenut kauppalaivastoa sen uudempana kehityskautena.
Aivan passiivinen valtio meillakaan ei kuitenkaan ole ollut,
sita osoittavat sen antamat lainat ja suoranaiset avustukset erikoisille laivayhtidillemme. Useimmiten nama avustukset kumminkin ovat olleet suoranaisia postinkuljetuskorvauksia. Ensimainen
valtiolaina annettiin v. 1856 itamaisen sodan kautta karsineille
laivanvarustajillemme, se oli suuruudeltaan 400,000 ruplaa ja
oli takaisin maksettava kymmenen vuoden kuluttua. Myohemminkin on tallai.sia lainoja annettu enimmakseen ^.^jo-.n korolla.
Vm 1910 lopussa teki vat valtiorahastosta annetut maksamatta
olevat lainat »laivoja varten» Smk 3,268,249: 94. Samana vuonna
annetiin valtion lainausrahastosta lainoja mainittua tarkoitusta
varten 25,000 markkaa.^)
^)
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Laivaliikenneavustukset ovat meilla olleet harvinaisia. Suurimmat avustukset, kuten lainatkin, on saanut Suomen Hoyrylaiva Osakeyhtio. Yhteensa se on nim. saanut lainoja vahan
yli 3 milj. ja avustuksia: v, 1889 200,000 Smk. Espanjan reittia
varten ja v. 1900 Suomen—Englannin valisen talviliikenteen
kymmenvuotisen yllapitamisen johdosta 360,000. Vuosien 1880
— 1 9 0 0 valisena aikana valtio on antanut eri. vuosina eri suuria
apurahoja (25,000—60,000) Hangon—Tukholman valista talviliikennetta varten. Taman vuoden menosaantoon on otettu yhteensa valtion avustuksia 380,000 markkaa, josta maarasta Suomen Hoyrylaiva- ja Bore-yhtiot saavat yhteisesti 300,000 markkaa hoyrylaiva- ja postiyhteyden yllapitamiseksi vuoden umpeensa
Turun ja Tukholman valilla. Sita paitsi korvaa meilla postilaitos hoyrylaivayhtioillemme meripostinkuljetuksen, mutta tama
korvaus ei ole suorastaan luettava valtioavustuksiin.
Valtio on meilla myoskin tullipolitiikassaan koettanut edistaa laivanvarustus- ja vahan aikaa myos laivanrakennusteollisuuttakin.
Vuonna 1856 oli kauppaiaivastomme uudistamisen edistamiseksi myonnetty tullivapaus laivanrakennustarpeille ja koneille,
mutta jp vuonna 1886 tama vapaus peruutettiin, paitsi etta
konepajat saivat ulkomaille lahettamistaan laivanrakennusaineista
tullimaksut takaisin.
Nykyaan ovat kaikki 700 rek.-tonnia
suuremmat laivat tullittomia ja sita pienemmistakin on tulh hyvin
pieni ja laivakoneistakin on erityisia- tuUihelpotuksia. Taman
voi tavallaan vaittaa olevan laivanvarustusliikkeillemme eduksi,
mutta kotimaisen laivateoUisuutemme kustannuksella, jonka taytyy maksaa tullia tuomistaan raaka-aineista.
Tasta seikasta
johtuukin, etta kaikki suuremmat seka purje- etta hdyrylaivat

Myoskin
puulaivoja

varten.

on

tullivapaus

laivanrakennusaineille

Suomessa

rakennettuja
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ovat ulkomailta hankittuja. Yleensa kaikki 400 rek.-tonnin tai
sita suuremmat laivat ovat ulkomailta. Yksinomaan kotimaassa
rakennetaan vain 50—99 tonnia kantavat laivat. Kun sita paitsi
Venajan valtio ei enaa anna tilauksia suomalaisille laivaveistamoille ja nyt siella viela aijotaan korottaa ulkomailla valmistettujen laivain tuontitullia, niin voi kasittaa kuinka tukalaan asemaan kotimainen laivanrakennusteollisuutemme joutuu suureksi
vahingoksi ei ainoastaan kansantaloudellemme, vaan myos laivanvarustusliikkeellekin. Silla kotimainen laivanvarustus- ja laivanrakennusteollisuus ovat riippuvia .toinen toisestaan.
Tassa
tarvitaan valtionapua molempien edistamiseksi' toinen toisensa
tueksi.
Mita valtion olisi sitten tehtava ensinnakin laivanvarustusliikkeittemme hyvaksi? Ulkomaiden esimerkin mukaan voisi ajatella valtion - antamia lainoja, avustuksia ja matkapalkinnoita.
Mita viimeksi mainittuihin tulee, niin niita ei voi mielestamme
meilla, kuten ei yleensakaan, suositella kaytettaviksi. ' Jj^iiden
maksuperusteiden maaraaminen tuottaa ei ainoastaan teknillisia
vaikeuksia, vaan myoskin ristiriitaa eri kansallisuuksien ja kotimaisten laivanvarustajain ja teollisuudenharjoittajain intressien
valilla, joten niiden kansantaloudellinen merkitys on pikemmin
vahingollista kuin hyddyllista laatua.
Mutta sen sijaan lainat
ja avustukset ovat suositeltavia ja jo hyodyllisiksi tunnustettujakin.
Lainausta varten olisi meilla mielestamme Ruotsin malliin
perustettava erityinen lainausrakasto, josta huokealla korolla
annettaisiin lainoja laivanvarustusliikkeille etupaassa uusien laivain hankkimiseksi. Tallainen rahasto osaltaan helpottaisi meilla
yleensakin, mutta varsinkin puheena olevalla alalia vallitsevaa
paaoman saantia ja lainain huokeamman korkokannan vuoksi
edistaisi laivanvarustajaimme kilpailukykyisyytta ulkomaalaisiin
') Vrt. J , Grunzgel.

System, d e r V e r k e h r s p o l i t i k s i v . 9 8 .

Valtion tehtavista kaiippalaivasto?)ime kehittdviiseksi.

7

verraten. Talla olisi jo paljo autettu nostaessa kauppalaivastoamme sen nykyisesta epatyydyttavasta tilasta. Erityinen rahasto olisi omiaan sita paitsi varmentamaan laivanvarustajaimme
asemaa konjunktuurieri varalta. Rahasto ei saisi olla aluksikaan
aivan pieni — sanokaamme 5 milj. markkaa —, jotta siita olisi
todellista hyotya. Rahastosta annettaisiin suurempia lainoja suuremmiUe hoyrylaivayhtioillemme uusien laivain hankkimista varten ja vuosittain pienempia lainoja pienemmille hoyrylaivayhtidille .esim. jjaikallista rannikkoliikennetta varten ja mahdollisesti pienille purjelaivayhtioille ja osuuskunnille suurien purjelaivain hankkimista varten. Viimeksi mainittua tarkoitustahan
varten meilla on esim. viime vuonna koetettu perustaa osakeyhtioita, mutta paaoman puutteesta ei niita nay syntyvan. Ja
kuitenkin juuri suuret purjelaivat viela nykyaankin, kuten Norjan ja osaksi omamaisetkin esimerkit osoittavat, voivat tuottaa
sangen hyvia taloudeUisia tuloksia.
Myoskin olisi valtion meilla paljon suuremmassa maarin
kuin tahan saakka annettava suoranaisia avustuksia varsinkin
suuremmiUe hoyrylaivayhtioillemme, jotta ne puolestaan voisivat
jarjestaa kulkuvuoroja yha useampaan paikkaan ja myoskin yllapitaa rannikkoliikettamme yha kehittyvan liike- ja talouselamamme
tarpeita tyydyttavalla tavalla.
Mita uusia liikereitteja sitten voitaisiin ajatella, joiden yllapitamiseksi tarvittaisiin erityista valtion avustusta?
Meidan suurimmat hoyrylaivayhtidmmehan jo valittavat liikennetta useimpiin Europan maihin ja Europan ulkopuolellekin
Afrikaan (Egyptiin) saakka.
Tuontiin nahden kotimaisen
kauppaiaivastomme on tunnustettu tyydyttavan kauppatarpeitamme paljon suuremmassa maarin kuin vientiin nahden. Tuonti
Amerikasta on kuitenkin kokonaan ulkomaalaisten kasissa seka
kauppaan etta kuljetukseen katsoen. Sielta tuodaan kumminkin
esim. puuvillatehtaitterrime raaka-aine ja suuret maarat jauhoja,
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joten sinne olisi jarjestettava meiltakasinkin saannoUisia kulkuvuoroja. Varsinkin jauhojen tuonti karsii paljon tasta ulkolaisten valittamasta kuljetuksesta. Viljan ja jauhojen tuontia
varten olisi myoskin jarjestettava kulkuvuoroja Danzigiin, ja
mahdoUisesti Libauhunkin varsinkin Pohjois-Suomen satamista
kasin. Silla Pera-Pohjolahan on siirtynyt yha enemman suoranaisen rahatalouden kannalle ja maataloutemme vahaisen tuotantokyvyn tahden se on pakotettu tuottamaan vilja- ja jauhotarpeensa ulkomailta. Ja tahan asti on merikuljetus tanne ollut
monasti, melkein joka syksy tarvetta tyydyttamaton ja rahdit
kalliit. Valtion avustuksia vastaan voisivat luullaksemme kotimaiset laivayhtiomme jarjestaa tanne suoranaisia kulkuvuoroja
ulkomailta ja helpottaa rahtejakin enemman kuin tahan saakka.
Tallaiset suoranaiset kulkuvuorot ulkomailta tekisivat tarpeettomaksi aikaavievan ja kalliin transitoliikkeen Etela-Suomen satamien kautta.
Mutta paljon tarkeampi kuin edellinen olisi valtion avustustoiminta kauppaiaivastomme kehittamisessa vientiimme tiahden,
jotta kauppaiaivastomme kykenisi osaltaan yha paremmin ja yha
useammassa maassa hankkimaan ja edistamaan omassa maassa kuluttamatta jaaneiden tuotteittemme menekkia. Tahan tarvitaan seka
yha useampia kulkuneuvoja entisille markkinapaikoille etta uusien
liikereittien avaamista uusille menekkialueille. Niinpa olisi mielestamme varsinkin Pohjois- ja Ita-Suomestakin kasin jarjestettava suoranaisia kulkuvuoroja Englantiin, joka on tarkeimman
vientitavaramme, puutavaran, suurin ostaja. Olisi mielestamme
tarkeata, etta tama vientitavaramme kuljetettaisiin oraamaisilla
laivoilla. Talloin, valtion avustusta edellyttaen, voitaisiin nykyisia rahteja alentaa. Onhan ulkomailla valtion avustuksien nojalla alennettu vientitariffeja 40 °/o:llakin. Tasta voisi olla-seurauksena, paitsi tavaran saannollisempi perilletoimittaminen, myos
se kaupallinen etu, etta tavara voitaisiin myyda cif-kaupoin,
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eika kuten tahan saakka fob-ehdolla,
jolloin ostajan on hintaan nahden varauduttava rahtikonjuktuurien varalta. — PohjoisSuomen alkava kiviteollisuus voisi myoskin Englantiin lisaantyvan laivahikkeen turvissa saada suurempaa vauhtia.
Myoskin voisi suunnitella vientimme edistamiseksi kulkuvuordjen jarjestamista meiltakasin kaukaiseen Itadn. Onhan meilla
vientitavaroita esim. paperi, tulitikut y. m., joiden tuotanto on
omaa tarvetta paljon suurempi ja jotka laatunsa puolesta voisivat aivan hyvin kilpailla siella varsinkin viimeaikoina menekkia
saavuttaneiden ruotsalaisten j a venalaisten teollisuustuotteiden
kanssa, joiden raaka-aineita osaksi (esim. haapoja) viedaan Suomesta. Ainoastaan omamaisen laivahikkeen avulla voitaisiin
vientikauppa sinne saada kyllin intensiiviseksi. Ja ehka olisi
muitakin viela parempia paikkoja, joihin voitaisiin avata uusia
liikeyhteyksia kauppaiaivastomme avulla.
Mutta ei valtion avustuksienkaan auttamana kauppaiaivastomme edistyminen ole varma ennenkuin sita tukemassa on
myoskin kotimainen, elinvoimainen laivanrakennusteollisuus. Tata
todistaa oman kauppalaivastommekin kehitys. Sen loistoaikoina
oli. myos laivanrakennus kukoistava. Nyt, kuten olemme jo viitanneetkin, ei asianlaita ole sellainen. Valtion avustusta tarvitaan laivanrakennusteollisuutemmekin kohottamiseksi sen nykyisesta tilasta, johon sen on saattanut osaksi juuri valtion oma
tullipolitiikka., Mita valtiolta tassa suhteessa meilla voisi vaatiaf
Siihen antaa mielestamme tyydyttavan vastauksen se lakiehdotus, jonka askettain on julaissut v. 1908 Suomen MetalliteoUisuuden liiton alotteesta syntynyt senaatin asettama, kauppaneuvos Lars Krogius'en puheenjohdolla toiminut komitea, jonka
kasiteltavina oli valtion erlnaisiin toimenpiteisiin ryhtyminen kotimaisen laivanrakennusteoUisuuden edistamiseksi.
C i f rahti j a vakuutus hintaan luettuina; fob-vapaasti
tamassa).

lai valla (myyjan sa-
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Komitea ei puolusta alkuperaisen anomuksentekijain pyyntoa tullimaksujen alentamisesta konepajoille laivain rakennukseen
ja korjaukseen tarvittavista raaka-aineista ja rakennustarpeista,
eika myoskaan tullin asettamista yli /oo-rek.-tonnin rautalaivoille
ja sen korotusta muihin ulkomailta tuotuihin laivoihin nahden,
vaan ehdottaa kaytettavaksi ulkomaiden, etupaassa Venajan ja
Ruotsin suunnitelluihin lakeihin nojautuen rakennus- ja korjauspalkinnoita. Komitea ei puolusta ensinnakaan tullialennusta laivarakennukseen tarvittavista raaka-aineista, silla sen kautta kotimaiset rauta- ja valssitehtaat joutuisivat karsimaan, nehan tahan
asti. ovat toimittaneet raaka-aineet laivanrakennusteollisuutemme
tarpeeksi.

Tullin asettaminen

taas 700 rek.-tonnia suuremmiUe

laivoille tulisi laivanvarustajillemme epaeduUiseksi ja olisi se laivanrakennusteollisuudellekin sen nykyisella asteella ollessa hyodyton, silla tama ei kykenisi ilman suuria ja pieneen tilausmaaraan nahden liian kalhiksi tulevia tmdistuksia nain suuria laivoja
rakentamaan, vaan ne olisivat tuotavat edelleenkin ulkoa.
Kaiken taman perusteella komitea ehdottaa:
i) Rakennettaessa uusia rauta- ja teraslaivoja, joissa on mekaaninen kayttovoima, seka. rautaisia purjelaivoja, uivia laivatelakoita ja ruoppauskoneita,
bruttorek.-tonnia

joiden kantavuus on vahintain 50

maksetaan a) ainehyvityspalkkiota 45 mk. brt.

rek.-tonnilta uudesti rakennetun laivan kantavuuden mukaan ja
b) samoilla perusteilla rakennvspalkkiota 40 mk.. seka lisaksi laivaan asetetuista paakoneista

20 mk. indikoitua hevosvdimaa

50-brt.rek.-tonnia suuremmista laivoista maksettaisiin ra-

kohti,

kennuspalkkiota kuten muistakin, kuitenkin vahennettaisiin siita
se maara, joka taytyisi suorittaa tullina 'mahdoUisesti sellaista
laivaa ulkomailta tuotaessa.

^)

I n d i k . hevosvoimalla tarkoitetaan laskettua hevosvoimaa erotnkseksi v a i -

kuttavasta hevosvoimasta.
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2) Samallaisista laivoista,. joista maksetaan rakennuspalkkiota, suoritettaisiyi myoskin erityista korjausapua laskettuna 12
mk. 100 kilon nettopainolta korjaukseen kaytetysta metallista.
Nama laivat olisivat myoskin oikeutettuja kaymaan ulkomaisissa
satamissa. Jos korjaukseen kuuluu uusien koneiden asettaminen,
suoritetaan korjausavustusta 30 mk. indik. hevosvoimalta paakoneiden suuruuden mukaan. Jos hoyrykoneeseen laitetaan vaan
koneisto, maksetaan siita korjausapua 20 mk. indik. hevosvoimalta ja jos vaan pannu, on avustus 10 mk. koneiston indik.
hevosvoiman mukaan.
3) Laivoja perinpohjin korjattaessa suoritetaan seka ainehyvitys- etta rakennuspalkkiota. jokaiselta brt.tonnilta, jolla laivan kantavuus on lisaantynyt.
Ainehyvitys- ja korjauspalkkioita suoritettaisiin 20 vuoden
aikana muutturaattomasti,. kun taas rakennuspalkkiot vahenisivat
vuosittain 5 *'/o:lla yhdennestatoista vuodesta alkaen sen alkuperaisesta suuruudesta.
Ensi -vuotta varten komitea ehdottaa varattavaksi naihin
avustuksiin 300,000 mk. ja siten edelleen aina edellisena vuonna
kaytetyn maaran mukaan.
Naiden palkintojen suuruutta maaratessaan komitea on
lahtenyt mielestamme siita oikeasta periaatteesta, etta naiden
palkintojen tulee vastata eroa tydkustannusten valilla meilla ja
muualla olettamalla raaka-aineet tuotavaksi tullitta. Jotta pienemmat ja suuremmista nopeakulkuiset laivat, jotka yleensa
tulevat kalliimmiksi tonnimaaraansa nahden kuin yksinkertaiset
lastilaivat, saisivat suhteellisesti enemman avustusta, on komitea
jakanut avustusmaarat laskettavaksi seka yleisesti ensin brt.' rektonnin etta toisille laivoille maaratyilla ehdoilla lisaksi indikoidun
hevosvoiman mukaan. Talla tavalla avustukset tulisivatkin paremmin vastaamaan todellisia suhteita kuin jos olisi vaan yksi
ainoa maksuperuste..
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Paitsi suoranaisia avustuksia j a palkinnoita pitaisi valtion
meilla suuremmassa maarin kuin tahan saakka avustaa niita laitoksia, jotka' valillisesti edistavat kauppalaivaston kehitysta.
Lahinna mielestamme nykyaan tassa suhteessa tulevat kysymykseen: jaansarkijain lisaaminen, koululaivain avustaminen, maamme
edustuksen paremmin jarjestaminen Venajan konsulivirastoissa,
kauppa-asiamiesvirkojen lisaaminen ja yleensa yhdistysten ja
jarjestojen avustaminen, jotka toimivat varsinkin vientimme edistamiseksi.
Mita ensinnakin tulee jaansarkijalaivain lisaamiseen, niin on
viime vuosina kuulunut paljon valituksia niiden riittamattdmyydesta. Esim. Pohjanmaan satamissa on laivaliikenne keskeytynyt ennen aikojaan murtajain puutteesta. Tasta on ollut tietysti
suurta haittaa liike-elamalle, se on m, m. pakottanut kayttamaan
rautateita tavarain kuljetukseen Etela-Suomesta, siten aiheuttaen
seka rahtikuluja etta viipymisia. Sitapaitsi varmuus laivaliikenteen jatkumisesta talvikauden alettuakin jonkun aikaa jaanmurtajain avulla saattaisi aikaan saada rahtialennuksia hoyrylaivayhtioittemme tariffeissa nailla reiteilla, kun niissa nyt on syys- ja
kevatkuukausina tuntuva korotus kesakauden tariflfeihin nahden.
Taman osittaisen talviliikenteen yllapitaminen koskisi etupaassa
Vaasaa ja Oulua. Ita-Suomen satama Viipuri kaipaa tassa suhteessa myos parempaa huolta. Ja nythan. on jo tullut paivankysymykseksi saannollisen talviliikenteen yllapitaminen Helsinkiin.
Todella Helsingilla onkin jo niin keskeinen asema seka Suomen
vienti- etta -tuontisatamana, etta se jo yksin sentahden tarvitsee
kokov.uotisen meriliikeyhteyden ulkomaiden kanssa. Tasta olisi
Suomen liike-elamalle niin suurta etua, etta valtio on velvollinen
uhraamaan tahan tarkoitukseen tarvittavat varat, jotka monena
vuotena eivat tekisi kovinkaan suuria summia. Talviliikenteen
laajentamiseksi olisi valtion siis lisattava jaanmurtajiaan tai avustuksillaan koetettava saada syntymaan yhtioita naiden raken-
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tai avustettava kaupunkikuntia niiden harikinnassa.
on meilla vain yksi jaansarkijayhtio, jolle on viime
lukien myonnetty valtionavustusta 75,000 mk. vuodessa
aikana.

Meriopetuksen alalia kaipaa kipeasti valtionavustusta meilla
koululaivasto, jonka avulla meillakin voitaisiin toteuttaa n. s. apprentrice-jarjestelma saannollisella ja kyllin tyydyttavalla tavalla.
Taman jarjestelman mukaan otetaan oppilaita erityisesti tarkoitukseen sopiville n. s. koululaivoille, joiden matkoilla ollessa annetaan oppilaille seka teoreettista etta kaytannollista opetusta
merenkulkuun kuuluvissa aineissa maara vuosina erityisen oppisuunnitelman mukaan. Jo vuonna 1897 Hoyrylaiva Osakeyhtio
Suomen Lloyd varusti yhden tallaisen koululaivan nimelta »Hellas»,
mutta varojen puutteesta sen toiminta lakkasi jo v. 1902. V .
1906 vartavasten tata tarkoitusta varten perustettu Suomen Laivanisannisto Osakeyhtio varusti 3 koululaivaa: »Fennia», »Glenard» ja »Favell», mutta kun yhtio ei saanut pyytamaansa,
senaatinkin kannattamaa 30,000 markan vuotuista valtionapua
neljaksi vuodeksi, niin sen taytyi lopettaa toimintansa v. 1910'
alussa. Viime vuonna yksityiset asianharrastajat ovat taasen
varustaneet nuo laivat koululaivoina matkoille, mutta valtioavutta
ei tamakaan yritys kauan voi pysya pystyssa. Ja kumminkin .
juuri koululaivat seka ulkomailla etta jo kotimaassakin saatujen kokemusten perusteella ovat soveliaimmat valikappaleet meillakin
kasvattamaan sellaista paallystoa ja alipaallystoa, jotka seka
teoreettiseen etta kaytanndlliseen ammattivalmistukseen nahden
voisivat olla ajan vaatimusten tasalla ja kehittaa merenkulkutekniikkaamme kilpailukykyiseksi muiden maiden kanssa.
Kauppaiaivastomme kaipaa myoskin maamme parempaa
edustusta Venajan konsulivirastoissa kuin tahan saakka. Konsulivirastothan yleensa antavat ulkomaiden satamissa kaikenlaista
avustusta omamaisille laivoille ja harjoittavat sitapaitsi merkityk-
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sellista propagandaa omamaisen teollisuuden ja kaupan hyvaksi.
Suomen kauppalaivastoon nahden Venajan konsulivirastojen toiminta rajoittuu enemman muodollisiin seikkoihin:. merkkirullain,
terveyspassin, nimiluettelojen tarkastamiseen ja vahvistamiseen
seka myoskin sairaiden merimiesten huolehtimiseen. Mutta toisinaan . on valitettu naiden kohtelevan suomalaisia laivoja epasuopeasti ja Venajan poliisilaitoksen avustajina harjoittavan
vaitiollista propagandaa. Kumminkin taytyy kauppalaivaimme
suorittaa melkoisia maksuja Venajan konsulivirastoille; ulkomaisissa satamissa kiinteat konsulaattimaksut tekevat 62 fr. 80 ct.
Niinpa esim. eras laivanvarustaja-yhtiomme suoritti yhtena kesana
kolmelta Valimerenmatkalta yli 2000 markkaa konsulaattimaksuja.
Tosin on viime vuoden menosaantoon otettu yhteensa 9700
markkaa suomen- ja ruotsinkielen taitoisen apulaisen palkkaamiseksi Lontoossa olevaan Venajan paakonsulivirastoon ja ylimaaraisen sihteerin tointa varten samanlaiseen virastoon Tukholmassa,
mutta nama pari kai etupaassa kielenkaantajiksi aijottua miesta
eivat paljoakaan voi viela aikaan saada. Vaan pitaisi Suomen
valtion varoilla perustaa verrattain hyvin palkattuja apulaisvirkoja Venajan konsulivirastoihin tarkeimmissa ulkomaisissa satamakaupungeissa. Jotta nama virkamiehet todella voisivat olla
hyodyksi maamme merenkululle, teollisuudelle ja kaupalle, niin
pitaisi Suomen vientituotannon ja kaupan edustajilla olla ainakin
ehdOllepanooikeus naihin virkoihin nahden. Talloin naihin voitaisiin saada. maamme kieha taitavia, oman maamme ja asianomaisen maan taloudellisia oloja tuntevia, erikoisesti tallaisiin
toimun valmistuneita miehia. Vaihtoehtoisesti voisi ajatella naiden virkojen asemasta kauppa-asiamiesten virkoja, mutta ne tuskin voisivat samassa maarin kuin .yllamainitut erikoisesti olla
kauppalaivastoUemme hyodyksi.
Joka tapauksessa parempaa omamaista edustusta kauppaiaivastomme . tarvitsee ulkomailla jo suorastaan rahtimarkkinain
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tuntemisenkin tahden. Silla varmaankin rahti- ja kauppasuhteiden
tuntemattomuus on paljon heikontanut ja vaikeuttanut kauppaiaivastomme kilpailukykyisyytta ulkomaalaisiin laivoihin verraten.
Kysyttanee onko pieni ja koyha maamme todellakin velvoitettu kauppalaivastonsa hyvaksi erikoisiin ja niinkin suuriin
uhrauksiin, joita yllaesiteiyt suunnitelmat edellyttavat?
Nama uhraukset ovat suorastaan valttamatomia, jos mieli .
kauppalaivastoUemme sailyttaa se asema, joka silla ennen on ollut ja
seka traditiooniensa etta kansantaloutemme kannalta pitaisi olla.
Nykyaan, jolloin ei enaa rajattomasti uskota vapaan kilpailun
ainoaan autuaaksi tekevaan voimaan yksiloidenkaan keskinaisessa
kilpailussa viela vahemman kansojen kilvoittelussa, nykyaan, jolloin kaikki maat koettavat kilvan tukea m. m. opaamaista kauppalaivastoansa, on vaikea uskoa, etta Suomen kauppalaivasto
ilman valtion tarmokkaita toimenpiteita voisi kestaa ajan pitkaan
piankin ylivoimaista kilpailua.
Passiivinen kauppabilanssimme nousee toiselle sadalle miljoonalle vuodessa, ja vaikka ei laskisikaan kauppaiaivastomme
saaman rahdin kuin 30 miljoonaksi ^) vuosittain, josta ehka
puolet menee tydkustannuksiin, niin joka tapauksessa kauppaiaivastomme tuottama kansantaloudellinen tulo on niin valttamaton
maksubilansissamme, etta sen lisaamiseksi valtio on velvoitettu
paljon enemman kuin ennen avustamaan kauppalaivastoamme.
Lisaksi itse maamme asema, sen etaisyys kansainvalisea liikenteen keskuksista, rannikkomme pituuden aiheuttamat pitkat valimatkat rannikkoliikenteessa ja muut luonnon aiheuttamat esteet
velvoittavat kansaamme tekemaan meriliikenteensa hyvaksi suhteellisesti suuria uhrauksia.
Lakteet: Oma maa V . Suomen kauppalaivasto ja laivanvarustusliike ( E . G. Palmen). Suomen kartaston teksti I I . Me1)

T o h t o r i M . K o v e r o o n laskenut r a M t u l o t v . 1 9 0 S 6 0 milj. j a v. 1 9 1 1

7 0 miljoonaksi.
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renkulku (Lars Krogius).

Yhteiskunta-taloudellinen

1911.

aikakauskirja

Piirteita Suomen kauppalaivaston j a meri vaeston myohem-

masta kehityksesta

(O. K . Kilpi).

K . Jarvinen: Liikenne ja

liikennepolitiikka. Finlands sjofarts tidning 1911, 1912. Valtiovarain- seka kauppa- ja teoUisuustoimituskunnan

kertomukset v.

1908—1910. Suomen virallinen tilasto. Merenkulku 1910. Skeppsbyggerikomiten: Betankande rorande atgarder for den inhemska
skeppsbyggerinaringens hojande.

TARJOILIJATTARIEN ASEMA
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Martti

Aronen.

I
Sosiaalisen kysymyksemme erikoiskysymyksista lienee tarjoilija- ja erittainkin juuri tarjoilijatarkysymys, niita jotka vahimmin ovat saaneet osakseen tieteellista kasittelya. Tieteellisesta
kirjallisuudesta, joka koskettelisi tarjoilijatarkysymysta, tuskin
voidaan puhua. Silla tohtori A . Cohenin kirjoittama
tutkielma
lienee ainoa, joka, vaikka sekin hyvin lyhyesti, koskettelee tata
kysymysta. Meilla supistuvat kirjalliset tuotteet talta alalta muutamaan sanomalehtiartikkeliin.
Luonnollisena seurauksena paakaupunkimme laajentumisesta
ja sen vakiluvun kasvamisesta kuitenkin on ollut, etta yha enemman on myoskin perustettu tarjoilupaikkoja suuren yleison tarvetta tyydyttamaan. Tama lisaantyminen on silminnahtavasti huomattavissa erittainkin raittiuskahviloihin nahden. Ja koska naissa
kahviloissa kaytetaan poikkeuksetta naisia tarjoilijoina, niin voitanee
vaittaa, etta viime aikoina on ylimalkaan tarjoilijattarien lukumaara kasvanut suhteellisesti enemman kuin miestarjoilijain. Kaikesta tasta lienee ollut seurauksena, etta tarjoilijattarienkin asema
viime aikoina on enemman tullut suuren yleison huomion esineeksi.
l ) C o h e n , D i e L o h n - u n d A r b e i t s v e r h a l t n i s s e der M u n c h e n e r K e l l n e r i n n e n .
A r c h i v itir soziale G e s e t z g e b u n g

u n d Statistik, s i v . 9 7 , B e r l i n 1 8 9 2 .
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Seuraavassa esitetaan tutkimusten tuloksia, joihin allekirjoittanut on tullut niissa tutkimuksissa, jotten avulla han puolestaan
on koettanut hankkia selvitysta tarjoilijatarkysymykseen maamme
paakaupungissa.
Tutkimusten esineina olivat ravintolat, raittiuskahvilat, ruokatarjoilut

ja

vesimyymalat.

Tutkimus

ravintolatarjoilijattarista

rajoittuu sielta taalta saatuihin yksityisiin tietoihin ja omiin nakemisiin. Sitavastoin esitin muissa edellamainituissa tarjoilupaikoissa
syksylla v. 1908 tarjoilijattarien vastattaviksi joukon kysymyksia.
Kyselyjani tein 44 tarjoilijattarelle raittiuskahviloissa, 3S:llei)
ruokatarjoiluissa j a 26:lle vesimyymaldissa. Alussa oli kylla aikomukseni noudattaa samaa menettelytapaa ravintolatarjoilijattariinkin

nahden, mutta huomasin sen kohta kumminkin mahdotto-

maksi sen suuren erilaisuuden vuoksi, mika ylimalkaan on olemassa
ravintolassa palvelevan tarjoilijattaren

ja esim. raittiuskahvilan

tarjoilijattaren valilla.
Ensimaisen luokan ravintoloita on 26 ^) ja toisen luokan
22.3) Ainoastaan yhdeksassa ensimaisen luokan ravintolassa kaytetaan tarjoilijoina naisia, jota vastoin toisen luokan ravintoloissa
N a i t a kyselyja telidessani k a y t i n painettuja k y s e l y k a a v a k k e i t a , j o i h i n k y s y m y k s e n tehtyani itse kirjoitin vastauksen t a i k k a muutamassa h a r v a s s a tapauksessa
on

tarjoilijatar

menettelytapaa,

itse

tayttanyt k a a v a k k e e n .

A l u s s a koetin nimittain noudattaa sita

ettii j a o i n h e i l l e yllaraainittuja k a a v a k k e i t a j a p y y s i n , etta kirjoit-

taisivat vastaukset n i i s s a oleviin k y s y r a y k s i i n , mutta k o s k a v a a n a n i harvat nayttivat noudattavan kehoitustani, n i i n olin pakotettu itse persoonallisesti toimittamaan
nuo kyselyt. T o i m i t i n n u o kuulustelut e n e m m a n tai vahemman virallisesti j a k o s k a
lisaksi

niissa p a i k o i s s a , j o i s s a naytin p o l i i s i k a m a r i s t a saamani todistuksen, tavalli-

sesti luultiin m i n n n l i i k k u v a n v i r k a - a s i o i s s a , n i i n l u u l e n , etta tarjoilijattaret y l e e n s a
vastasivat tasraallisesti j a etta siis kyselyjeni tulokset ovat luotettavia. A i n a k a a n en
l u u l i s i n i i d e n olevan millaiin tavalla liioiteltuja tai viiriteltyja.
^) N a i h i n voitanee sitapaitsi I n k e a 13 k l u b i a , joissa muutamia p o i k k e u k s i a
lukuunottamatta kaytetaan raistarjoilijoita,
N a i h i n on laskettu m u k a a n m y o s k i n 3 n . s. bodegaa (viinitupaa), j o i s s a
a n n i s k e l l a a n ainoastaan viineja.

Martti Aronen.

i8

on poikkeuksetta naispalvelus. Raittiuskahviloita on loi, joissa,
kuten jo ylempana mainitsin, tarjoilevat naiset. Vesimyymaloita
on noin 30. Poliisikamarissa, josta nama tarjoilupaikkojen lukumaarat sain tietaa, ei sitavastoin oltu selvilla, paljoko loytyy
ruokatarjoiluja.
n

Kirjallista tyosopimusta ei tassa puheena olevassa ammatissa kayteta. Myoskaan irtisanomisajasta ei tavallisesti sopimusta
tehtaessa ole mitaan puhetta. Mita ravintoloihin tulee, niin nayttaa monessa paikassa tuUeen tavaksi, etta irtisanomisaika kokonaan jatetaan pois. Tama koskee ensisijassa erittainkin bodegoja,
silla niiden omistajat eivat tahdo pitaa kauan samoja tarjoilijattaria. Irtisanomisajan poisjattamiseen ovat ehka tarjoilijattaretkin
osaltaan olleet vaikuttamassa, jos esim. ovat ilman edellatapahtuvaa irtisanomista lateneet palveluspaikastaan. Siina tapauksessa
on isantienkin puolelta ruvettu kayttamaan samaa tapaa. Niissa
ravintoloissa, joissa irti'sanomisaikaa viela kaytetaan, on se 8 ja
harvemmissa tapauksissa myoskin 14 vuorokautta. ^) Useassa ravintolassa Miinchen'issa kadottaa irtisanomisaika melkein kokonaan merkityksensa sen kautta, etta tarjoilijatar niihin otetaan
ensin vaan ikaankuin koetteeksi, jolloin hanelle sanotaan: »jos
Te olette kelvollinens, tai »jos Te osaatte hyvin palvella» j . n. e.
Useimmat tarjoilijattaret Helsingin kahviloissa j a ruokatarjoiluissa ilmoittivat, ettei irtisanomisajasta ole ollut isantien ja
emantien kanssa mitaan puhetta sopimusta tehtaessa. Nayttaa siis
siita kuin irtisanomisajan kayttaminen naissa tapauksissa jaisi
kokonaan riippumaan isantien vapaasta tahdosta. Ainoastaan 5
kahvilatarjoilijatarta ilmoitti irtisanomisajakseen 14 vuorokautta,
kaksi tarjoilijatarta taasen sanoi sen olevan 8 vuorokautta. Seitseman tarjoilijatarta ruokatarjoiluissa kertoi irtisanomisaikansa
olevan 14 vuorokautta. Vesimyymalatarjoilijattarista ilmoitti ai1) C o l i e n , m . t. v r t . siv. 117.
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noastaan yksi, etta hanella on 14 vrk:n irtisanomisaika, muut taasen
sanoivat, ettei heilla ole sellaista ollenkaan. Kyselyjeni tulokset tassa
kohden ovat siis monenmoisia. Mutta vaikkakin niiden lukumaara,
jotka ilmoittivat itsellaan olevan maaratyn irtisanomisajan, on
kovin pieni verrattuna niiden lukumaaraan, jotka sanoivat, etta
heilla joko ei ole sopimusta tehtaessa ollut siita omistajan kanssa
mitaan puhetta taikka jotka sanoivat, ettei heilla sita ole, niin
voitanee kuitenkin varmuudella vaittaa, etta irtisanomisajan poisjattaminen naissa tarjoilupaikoissa on kuitenkin harvinaisempaa
kuin ravintoloissa.
•
•
Tyoaika on paaasiallisesti sama kuin liikkeen aukioloaikakin,
paitsi etta edellinen. tilittamisen ynna mahdoUisesti kaytannossa
olevien sivutdiden takia kestaa jonkun verran kauvemmin. Tyoaikaa maariteltaessa on siis nojauduttava liikkeen aukioloaikoihin.
Ensimaisen luokan ravintolat ovat auki klo 9:sta aamulla klo
I2:een yolla, mutta saavat vieraat viipya ravintolassa klo i:een
yolla ja tilauksia saavat he tehda tavallisesti viisitoista minuuttia
vaille yhteen. Voimme siis sanoa, etta ensimaisen luokan ravintoloissa palvelevien tarjoilijattarien tyoaika on klo g-—i, siis 16
tuntia. Tahan ei ole tosin luettu sita aikaa, mika heilta klo im
jalkeen yolla ja mahdoUisesti jo ennen klo 9 aamulla menee tilittamiseen ja sivutoihin. Eraan ensimaisen luokan ravintolan tarjoilijattaret kertoivat, etta heidan sivutyonsa kestavat saannollisesti
puoli kahteen yolla. He ottavat nimittain pdydiltaan kukiii
poytaliinansa, kaarivat ne kokoon ja asettavat paikoilleen, josta
taasen aamulla, ennen varsinaisen tyoajan alkamista, ottavat ne
esille ja jarjestavat poytansa kuntoon. Sitapaitsi on jokaisen pidettaya kunnossa poytakalustonsa, (sinappi-, etikka-, pippuri-,
suola-astiat y. m.) tupakkakupit ja tulitikkulaatikot. Vielapa on
jokaisen tarjoilijattaren itse valmistettava sinappinsakin. Tassa
samassa ravintolassa pitaa tarjoilijattaren joka toinen aamu tulla
liikkeeseen jo klo 8 naita sivutdita suorittamaan. Nama sivutyot
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vievat tietysti toisissa ravintoloissa enemman toisissa taasen vahemman aikaa. Luulisin kumminkin, etta ne sivutyot, jotka suoritetaan klo i m jalkeen yolla, kestavat tavallisesti ainoastaan noin
20 minuuttia.

Suuremmissa Miinchen'in ravintoloissa voi tama

aika, jonka tarjoilijatar tarvitsee sivutoihinsa ja tilittamiseen, nousta
yhteen tuntiin ^).
Toisen luokan ravintolain aukioloaika on klo gista aamulla
klo ii:een illalla, paitsi lauvantaisin ovat ne auki ainoastaan klo
I2:een paivalla. Sunnuntaisin ja juhlapaivina ovat ne koko paivan suletut. Tarjoilijattarien tyoaika toisen luokan ravintoloissa
on siis viitena viikon paivana 14 tuntia paivassa, lauvantaisin
ainoastaan 3 tuntia. Sunnuntai- ja juhlapaivat ovat heilla kokonaan vapaat. Tarjoilijattaret toisen luokan ravintoloissa ovat siis,
mita tyopaivan pituuteen tulee, paremmassa asemassa kuin tyotoverinsa ensimaisen luokan ravintoloissa.
Siirrymme tarkastelemaan tyoaikaa muissa tarjoilupaikoissa.
Poliisilaitokselta saamansa luvan nojalla saisivat kahvilanomistajat
pitaa liikkeensa auki klo 6:sta aamulla klo I2:een yolla ja sitapaitsi on heilla lupa, kuten ensimaisen luokan ravintoloillakin,
antaa vierastensa istua klo i:een yolla. Kahvilanomistajat eivat
kumminkaan nay kayttavan hyvakseen tata pitkaa aukiololupaa
ainakaan aamulla avaamiseen nahden. Silla ainoastaan yksi niista
kahviloista, joiden tarjoilijattarille esitin kyselyjani, avataan klo
6 aamulla. Tama riippunee yksinkertaisesti siita, ettei silloin viela
ole kahvilaanpyrkijoita, joten asianomaiset isannat ja emannat
ovat huomanneet nun aikasin tapahtuvan avaamisen tarpeettomaksi. Se seikka taasen, etta melkein poikkeuksetta kaikki kahvilat jo klo 12 yolla ovat tyhjat, vaikka saisivatkin antaa vierastensa istua klo i:een yolla, johtunee siita, etta kahviloissa jo
siihen aikaan vuorokaudesta on tavallisesti hyvin pieni liike ja
^) C o h e n , m . t. v r t . s i v . 1 0 9
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etta vieraat . eivat ylimalkaan rupea kahviloissa istuskelemaan
tuntikausia, kuten ravintoloissa on laita. Se riippuu siis kokonaan
siita eriluontoisuudesta, mika on olemassa raittiuskahvilan ja ravintolan valilla. Kahvilain aukioloajat ovat siis hyvin paljon toisistaan eriavia.
Kahvilatarjoilijattarien tyoajoista sain seuraavat tiedot:
8'—12 siis 16

16 tarjoilijattarella klo
I I

»

- 7

•

3

2
-

I

•

*

»

»

»

»

»

7—12 . » 17

»

»

» -

•3
I

•

»

.

»

1/27— 12 »
V28—12 »
9—12 »
8—1

»

6-9

»

V28—II

»

17V2

16V2
15
17
IS
15V2

Yhdistamalla yhtasuuret tuntimaarat saadaan:
7 tarjoilijattarella on 17^2 tuntinen tyopaiva
13

»

» 17

'»

»

3

»

» 16^/2

»

»

16

»

» 16

»

»

I

»

»

»

»

»

» 15

*

* ^

4

•

15V2

Tasta naemme, etta kahvilatarjoilijattarien tyopaivan pituus
vaihtelee

15—17V2 tuntia. 20 tarjoilijattarella

eli melkein siis

puolella niista, joita kyselyni koskivat, on tyoaika 17 tuntia ja
enemman. Edellisesta nakee myoskin, etta ainoastaan viiden tyoaika on alle 16 tunnin.

Yllaolevien tietojen perusteella tulee

kahvilatarjoilijattarien keskimaaraiseksi tyoajaksi noin 16V2 tuntia.
Viela on huomioonotettava, etta tahan ei ole luettu sita yliaikaa,
mika heilta menee sivutoihin. Kahviloissa onkin tarjoilijattarilla
hyvin suuret sivutyot, heidan kun taytyy siella tavallisesti toi-
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mittaa kaildci palvelijattarenkin tehtavat. Silla sellaisia kahviloita,
joissa naita sivutoimia kuten esim. keittamista, siivoamista y. m.
varten olisi palkattu eri palvelija, on hyvin vahan. Toisissa kahviloissa toimitetaan

siivous yolla varsinaisen tyoajan paatyttya,

toisissa taasen aamulla ennen sen alkamista. Siivouksen, tapahtukoonpa se sitten joko yolla tai aamulla ilmoittivat useat kahvilatarjoilijattaret pidentavan heidan tydaikaansa I/2—i tunnilla. Ajatellaanpa

esim. sita tapausta, jolloin kahvilan aukioloaika on

V27—12 ja siihen lasketaan siivoamisaika Hsaksi, niin silloin saadaan tyopaivan todelHseksi pituudeksi 18 a 18V2 tuntia. Kaiken
taman perustuksella voin vaittaa, etta niissa kahviloissa, joissa
mina olen kyselyni toimittanut, nousee tarjoilijattarien keskimaarainen tyoaika ainakin 17 tuntiin, vaihdellen siis 15V2 tunnista
ainakin 18 tuntiin. Tosin kaksi tarjoilijatarta, joilla oli juuri tuommoinen 18 tuntinen tyopaiva, ilmoitti, etta heilla on kummallakin
palveluspaikassaan jonkinlainen vuorottelu kaytannossa.

Toinen

saa nimittain joka toinen paiva ryhtya toimiinsa vasta klo 10
aamulla, (molemmat kah vilat ovat nimittain auki klo 1/27—12)
toinen taas joka kolmas paiva niinikaan klo 10. Mutta namatkin
ovat vaan poikkeustapauksia, silla muut eivat ilmoittaneet, etta
heilla olisi tallaisia vuorotteluja. Tarjoilijattarilla nayttaa siis kahviloissa olevan , tuntuvasti

pitempi tyopaiva kuin ravintoloissa.

, Ruokatarjoiluissa tekemieni kyselyjen tulokset tassa suhteessa ovat seuraavat:
6 tarjoilijattarella

8—9

siis 13

7 — I I

. »

16

6—10

_»

16

tuntia
»

8—^'210 »

13V2

»

7—7

»

12

»

»
»

16

»

V27—V211
7—10

IS
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I tarjoilijattarella V 2 8 — c i

siis i5\'2 tuntia

1

»

•»

14

»

4

»

-6 — 9

8—10

»

15

»

5

»

7—9

»

14

»

3

»

7—8

- »

13

»

3

»

V27—9

»

14V2

»

3

»

^'27 —

2

»

.
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7—V2I1

»

16V2

»

»

15V2

»

Tuntimaarien mukaan ryhmitettyina:
3 tarjoilijattarella on 16V2 tuntinen tyopaiva
4

»
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»

3

»
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»

5

»

*
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»

»

3

»

» 14V2

*

*

6

»

» 14

I

»

»

9

.

I

»
»

,

13I/2

» 13
»

12 '

11

»

»

»

»

»

»

»

»

.

.

Tasta naemme, etta tyoaika ruokatarjoiluissa vaihtelee 16^2 •
tunnista aina 12 tuntiin ja etta heidan keskimaarainen tyoaikansa
siella ei ole kuin 14,4 tuntia.

Edella olevat tyoajat merkitsevat

myoskin paaasiallisesti liikkeen aukioloaikoja, joten niihin tavallisimmin ei ole luetta sivutoihin menevaa yliaikaa.

Ruokatarjoi-

luissa on tarjoilijattarilla kumminkin yhta suuret sivutyot kuin
kahviloissakin.

Useat sanoivat, etta kolme kertaa viikossa, sen

jalkeen kuin liike on sulettu, toimitetaan perinpohjainen siivous,
joka kestaa tavalhsesti tunnin. Joka ilta taikka aamu jalkeen sulkemisen tai ennen avaamista toimitetaan tarjoiluhuoneessa pienempi siivous. Ottamalla taman lukuun, voidaan sanoa, etta heidankin tyoaikansa on koko lailla pitka, nousematta kuitenkaan
laheskaan keskimaarassa ensimaisen luokan ravintolain, puhumattakaan kahvilain tyoajan tasalle.
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Vesimyymalatarjoilijattarilta sain seuraavat tyoaikaa koskevat tiedot:
2 tarjoilijattarella

8— 9 • siis 13 tuntia

2

»
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»
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»

I

»
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I I
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»
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»
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»
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»

IS

»

3

»

I I — I I

»

12

»

3

»

9—10

»

13

»

2

»

• 10—II

»

13

»

'

E l i siis:
5 tarjoilijattarella on 15 tuntinen tyopaiva
3

»

» 14

»

»

I

»

»

»

»

7

»

9

»

» 13

»

»

» 12

»

»

I

»

»

11

»

»

131/2

Jos tasta lasketaan heidan keskimaarainen tyoaikansa, niin
saadaan tietaa sen olevan ainoastaan vahan paalle 13 tunnin.
Tasta naemme, etta tarjoilijattaret vesimyymaldissa, mita tyoaikaan tulee, ovat melkoista paremmassa asemassa kuin tarjoilijattaret kahviloissa, ensimaisen luokan ravintoloissa ja ruokatarjoiluissa. Yllaolevia numeroita verratessamme esim. vastaaviin
numeroihin kahviloista, huomaamme, etta ero on hyvin raikea.
15 tuntia, joka kahviloista puhuessamme, esiintyi minimityoaikana
nakyy vesimyymalatarjoilijattarilla olevan maksimityoaika.
Kasitellessamme kysymysta tarjoilijattarien tyoajasta ei
suinkaan ole jatettava huomioonottamatta sita seikkaa, etta heilla
ei ole ainoastaan mitaan varsinaista sunnuntailepoa, vaan etta
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tavallisesti juuri sunnuntai- ja juhlapaivat vaativat heilta erikoisia ponnistuksia.

Poikkeuksena tasta ovat kuitenkin toisen luo-

kan ravintolat, jotka, kuten jo ylempana mainitsin, eivat sunnuntai- ja juhlapaivina ole ollenkaan auki ja lauantaisinkin seka
ylimalkaan juhlapaivien edellisena paivana ovat auki ainoastaan
3 tuntia.

Tosin ikaankuin sunnuntailevon korvauksena saavat

tarjoilijattaret

useimmissa paikoissa silloin talloin, toiset aivan

saannollisestikin, muutamia tunteja kestavia vapaa aikoja.
Ensimaisen luokan ravintoloissa on tarjoilijattarilla ainakin
yksi paiva viikossa vapaata.

Tiedan kaksi ravintolaa, joissa tar-

joilijattarilla on vapaata joka kuudes paiva.

Heita on nimittain

kummassakin ravintolassa kuusi ja saavat he vuoron peraan aina
yhden paivan vapauden. Saannollisesti kaikissa ensimaisen luokan
ravintoloissa onkin otettu vapaa-aikoja jaettaessa kaytantoon tallainen vuorottelujarjestelma.

Toisen luokan ravintoloista ei minulla

tassa kohden ole mitaan esimerkkeja mainita, mutta luulen, ettei
niissa tavallisesti tule mitkaan vapaa-ajat kysymykseen, koska
ne viikon kuluessa ovat paljo vahemman aikaa auki kuin muut
tarjoilijapaikat.
15 kahvilatarjoilijatarta ilmoitti, etta heilla on saannoUisia
vapaa-aikoja.
I tarjoilijattarella 3 kertaa viikossa
I

joka paiva
joka toinen paiva

I

»

I

»

I

»

joka kolmas ilta

»

5—9
1—7

» 6

»

» 3

»

»

1

»

2 kertaa viikossa

»

3—

»

kerran viikossa

»

6—

I

»

joka sunnutai

I ' '

»

1
2

»

»

12—3
» 7—

klo

»

2

»

siis 4 tuntia
2

»

»

klo

3 tuntia
klo 4—8

» 4

»

»

kerran viikossa (arkip.) » i-—9

» 8

»

»

joka toinen sunnuntai

» 12—^-/g 5 » 4V2 »
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I tarjoilijattarella joka toinen sunnuntai klo 12—8
I

»

»

»

»

»

3 ;8

siis 8 tuntia
» 5

>'

I I tarjoilijatarta ilmoitti pyytaessa saavansa jonkun pienemman vapaa-ajan. 17 tarjoilijattarella ' ei ole juuri minkaanlaista vapaa-aikaa. Heillekin taytyy tietysti isantien ja emantien antaa silloin vahasen, kun heidan yksityiset asiansa sen valttamatta vaativat. Eraskin kertoi, etta paikkaan tullessaan oli handle luvattu joka sunnuntaina 4 tunnin vapaa-aika, »mutta sita
ei olekaan annettu, silla kuukauden olen ollut taalla ja vapautta
olen koko aikana saanut vain 2 tuntia.» Toinen taas lausui:
»Pyytaessa olen saanut lomaaj 3 tuntia yhden kuukauden aikana.»
Kolmas virkkoi: »pyytaa taytyj;-, jos mieh joskus saada vapaata.»
Naemme siis, etta kahvilatarjoilijattarilla, suhteettoman pitkaan tyopaivaansa katsoen, on verrattain niukasti vapaa-aikoja.
Sitapaitsi juuri hyvin monessa pienemmassa kahvilassa on ainoastaan yksi tarjoilijatar, jonka tahden niissa ei voi tavallisesti
minlcaanlainen vuorottelukaan vapaa-aikoja annettaessa tulla kysymykseen.
Ruokatarjoiluissa ilmoitti 21 tarjoilijatarta, etta heilla on
saannoUisia vapaa-aikoja, nim.:
I tarjoilijattarella joka paiva klo 3—9, siis 6 tuntia
2
2
r
1

»
»
»
»

r
2
2
2

»
»
»
»

joka kolmas ilta klo 7 —
kahtena paivana viikossa klo 6 —
kerran viikossa (arkip.) klo 3 —
joka viides paiva aamulla klo I2:een saakka

I
I

»
»

joka sunnuntaina klo 4—6 siis 2 tuntia
joka toinen sunnuntai 6 tuntia

~

joka
joka
joka
joka

viides paiva kokonaan
toinen ilta klo 6 —
ilta klo 8 —
toinen ilta klo 7 —
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I tarjoilijattarella joka toinen sunnuntai klo 3 —
I
I
I
I

»

2 tuntia
joka kolmas sunnunt. kl i—7 siis 6
»
joka kolmas viikko arkipaivana klo 3 — •
joka kolmas sunnuntai klo- I —
»

»

»

»
5 tarjoilijatarta kertoi pyytaessa saavansa vapaata ihan tarpeeksi.
10 tyttoa sitavastoin ilmoitti, ettei heidan isannillaan ja emannillaan ole juuri tapana antaa tyontekijoilleen vapaata ja etta pyytaessa voi kylla silloin talloin saada jonkun pienemman lomahetken.
Eras heista m. m. sanoi: »on luvattu kerran viikossa puolen paivaa, mutta jos saa, niin saakin vaan kaksi tai kolme tuntia, eika
sitakaan saa joka viikko.» Naissa ruokatarjoiluissa on, harvoja
poikkeuksia lukuun ottamatta, joka paikassa tavallisesti useampia
tydntekijdita, jonka tahden niiden omistajat hyvalla syylla voisivat
ottaa kaytantoon jonkunlaisen vuorottelujarjestelman, valmistaakseen silla tavalla tarjoilijattarilleen enemman loma-aikoja.
Siirtyessamme puhumaan viimeisen ryhman eli vesimyymaldissa palvelevien vapaa ajoista, niin lienee paikallaan huomauttaa, etta nama vesimyymalat eli n. s. kioskit eivat ole laheskaan
koko vuotta auki, vaan avataan ne vasta touko- ja suletaan jo
syys- tai lokakuussa. Niiden aukioloaika on siis vain noin nelja
kuukautta vuodessa. Sentahden onkin niissa palvelevilla tarjoilijattarilla vain n. s. »sesonkity6» ja useimmin on se heille vain
vahaikaista.. Talvella heilla taytyy olla aina joku muu tydpaikka.
On selvaa, ettei kukaan, jolla on tydta ympari vuoden, jata kevaalla tata vakinaista tyopaikkaansa, ryhtyakseen palvelemaan
tallaisessa vesimyymalassa, jossa tietaa saavansa tyoskennella
yhteen mittaan vain nelja kuukautta. Sentahden pyrkiikin naihin vesimyymaldihin tavallisesti vain sellaisia, jotka ovat kokonaan ilman tydta. Tasta taasen luulisi olevan seurauksena, etta
tyontekija-henkilokunta naissa joka »sesongin» alkaessa hyvin
paljon vaihtuu. Muutamissa vesimyymaldissa tapasin kuitenkin
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sellaisia, jotka jo useana" kesana ovat olleet samassa paikassa.
Tassa tapauksessa on heilla oma riippumaton tyonsa talvella,
jonka he huoletta vaihtelun vuoksi voivat jattaa kevaalla tietaen,
etta .taasen s>sesongin» loputtua, itsenaisia yrittajia kun ovat,
voivat taata itselleen elinehdot. Niinpa kertoi eras heista olleensa
jo 16 kesana peratysten vesimyymalassa, talvella taasen sanoi
tydskentelevansa silittajana. Kuten muistamme, olivat vesimyymalatarjoilijattaret koko edullisessa asemassa muihin nahden,
mita tydaikaan tulee. Mutta mita he siina suhteessa ovatkin
edella, sen he taas kumminkin nayttavat olevan jalessa, kun on
kysymyksessa vapaa-ajat. Heilla ei ole nimittain yhtaan vapaaaikoja, useimmilla ei edes kunnollista syomaaikaakaan. Ainoastaan kahdessa keskikaupungilla sijaitsevassa suuremmassa vesimyymalassa, jossa heita on kaksi, on heilla vuorotellen noin
tunnin loma-aika paivassa, jolloin saavat kayda kaupungilla syomassa. Eipa siis ihme, etta eraskin heista valitti olevansa sairaalloinen, »kun aina taytyy sydda kuivaa ruokaa.» Naissa vesimyymaldissa on, kahta edellamainittua paikkaa lukuunottamatta,
ainoastaan yksi tarjoilijatar kussakin, josta kai lienee seurauksena
juuri se seikka, etta heilla ei ole vapaa-, ei edes syomaaikojaakaan.
III.
Ravintoloissa ei tarjoilijattarilla ole mitaan paikkaa, vaan
ovat heidan ansionaan niissa juomarahat. Sentahden onkin heidan palkkakysymystaan kasiteltaessa ratkaiseva merkitys silla
seikalla, paljonko he paivittain juomarahoilla ansaitsevat. Tasta
kysymyksesta taasen on luonnolhsesti hyvin vaikea menna mitaan varmaa sanomaan, silla juomarahamaarat vaihtelevat eri ravintoloissa eri tavalla. Ensinnakin riippuvat ne ravintolan suuruudesta j a siita seikasta, minkalaista yleisoa siina kay. Myoskin voi olla suurena tekijana se, minkalaisella liikepaikalla ravintola sijaitsee. Mutta.usein ansaitsevat tarjoilijattaret samassakin
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ravintolassa hyvin erilaisia summia, .riippuen paljon siita, mihin
poytiin kukin heista tarjoilee. Toinen, joka tarjoilee esim. akkunan vieressa, kadun puolella oleviin ja sohvilla varustettuihin
poytun, voi usein, koska vieraat juuri ensinna tayttavat nama
kaikin puolin mukavimmat paikat, ansaita enemman kuin toinen,
jonka huolena on tarjoilla esim. keskilattialla oleviin j a muuten
epamukavampiin poytiin. Juuri tasta. seikasta johtuvia epatasaisuuksia tarjoilijattarien tuloissa koetetaan tasottaa siten, etta he
usein vaihtavat poytia keskenaan. Viela on, kun on kysymyksessa juomarahamaarien vaihteleminen, otettava huomioon sellaiset seikat kuin yliopiston lupa-ajat, kesakuukaudet, matkailijaliike y. m. seka erotus arki- ja juhlapaivien valilla. Tietysti
ansaitsevat tarjoilijattaret toisen luokan ravintoloissa paljon vahemman juomarahoja kuin ensimaisen luokan ravintoloissa jo siitakin syysta, etta edelliset ovat paljo vahemman aikaa auki j a etta
niissa myoskin tavallisesti kay vahemman maksukykyista yleisoa
kuin ensimaisen luokan ravintolassa.
Eras tarjoilijatar, joka palvelee ensimaisen luokan ravintolassa, oli kertonut tuttavalleni tarjoilijattarelle, etta han ansaitsee paivassa noin] 50 a 60 markkaa. Tama sama tarjoilijatar
onkin nyttemmin ostanut itselleen oman ravintolan eraassa maaseutukaupungissa, luultavasti yksinomaan omilla saastoillaan. Eras
toinen tarjoilijatar, hankin ensimaisen luokan ravintolasta, kertoi
minuUe, etta han ansaitsee 25 markkaa paivassa. Muuten sanoi
han, etta nykyaan ei kukaan ansaitse enaa niin paljon kuin
muutama vuosi sitten. Tata olen muidenkin kuullut sanovan ja
johtunee se kai huonontuneista raha-ajoista. Muuten on huomattava, etta yllamainitut tarjoilijattaret eivat tietysti joka paiva
ansaitse tuota ilmoittamaansa summaa. Ensinnakin on heilla
kummallakin joka kuudes paiva kokonaan vapaa (kummassakin
ravintolassa on nimittain 6 tarjoilijatarta), jolloin eivat ansaitse
mitaan. Sitapaitsi on kumpikin heista myoskin joka kuudes
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paiva n. s. »sm6rgasnissena» s. o. myypi ravintolassa yksinomaan voileipia. Silloin he eivat myoskaan ansaitse yhtaan
juomarahoja.
Yleensa voidaan kuitenkin sanoa, etta tarjoilijattarien tulot
ainakin ensimaisen luokan ravintolassa ovat siis suuret. Mutta
on myoskin huomioonotettava, etta heilta menee paljon rahaa.
vaatteisiin y. m. s., silla tavallisesti heidan taytyy pukea itsensa
hienosti. Sitapaitsi on heidan tyonsa sellaista, etta vaatteet siina
hyvin pian voivat pilaantua ja kulua. Sanottakoon tassa myoskin, etta heidan keskuudessaan on vain harvassa sellaisia, jotka
osaavat saastaa. Usein heidan tulonsa menevat samaa tieta,
mita ovat tulleetkin. Mutta kun on kysymyksessa heidan tulonsa
niin on myoskin pidettava silmalla ne menot, jotka heidan tuloistaan mahdoUisesti jo ravintolassa pois vedetaan. Tiedan eraan
ensimaisen luokan ravintolan, jossa tarjoilijattarien tulee, kunkin
omasta puolestaan, maksaa isannalle 50 pennia paivassa lasista,
joita he mahdoUisesti paivan kuluessa rikkovat. Tama summa
on kaikissa tapauksissa maksettava, vaikka ei rikkosikaan yhtakaan lasia. Sitapaitsi palkkaavat tarjoilijattaret muutamissa ravintoloissa jonkun keittidtytdn tekemaan itselleen kuuluvia sivutdita,
kuten veitsien, lusikkain, kahvelien y. m. puhdistamisen. Tallaisen sivutyonsa suorittajalle maksavat he kukin silloin noin 3 a 4
markkaa kuukaudessa. Tiedan kaksi sellaista ravintolaa, joissa
tarjoilijattarien on kuitenkin valttamatta itse ja kerran viikossa
toimitettava yllamainitunlainen tyo.
Palkkakysymyksen yhteydessa on myoskin tehtava selvaa tilittamistavasta ravintoloissa. Aamulla j a aina silloin, kun tarvjtsevat, annetaan jokaiselle tarjoilijattarelle kassasta joku maara, tavalhsesti 100 markan edesta kerrallaan, vastamerkkeja, joilla he
sittemmin taas vuorostaan ostavat kassasta kaikkea, mita vieraat
heilta dlaavat. Se, joka heUle nama vastamerkit jakaa, kirjoittaa samalla muistiin, paljonko han on kuUekin antaniit, eli pal-
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jonko toisin sanoen kukin tarjoilijatar jaa kassaan velkaa. Namat
vastamerkit ovat rahan muotoisia vaskilevyja ja on jokaiseen
niista merkitty jonkun maassa kayvan metallirahan tai pienemman paperirahan

arvo.

Tarjoilijattarille ja ravintolan kassalle

ovatkin ne taysin rahanarvoisia. Yolla, kun vieraat ovat poistuneet ravintolasta, tapahtuu silloin tilitys, jolloin jokaisen tarjoilijattaren

on maksettava velkansa takaisin kassaan.

Sen saavat

he tehda .joko rahalla taikka myoskin vastamerkeilla. Jollei tarjoilijatar nimittain paivan kuluessa ole tarvinnut kaikkia vastamerkkejaan, niin silloin han antaa kassaan ne, mitka hanella on
jalella, jolloin hanen velkansa siella vahenee saman verran, kuin
han antaa vastamerkkejakin takaisin.

Muun osan velkaansa tay-

tyy hanen suorittaa kateisella rahalla. Tasta siis naemme, ettei
ravintolan isannalla ole mitaan tekemista vierastensa kanssa, mita
heidan maksamiseensa tulee. Mutta on myoskin otettava huomioon, etta ravintolaan tulee kaikenlaisia vieraita, joilla joko ei
ollenkaan ole rahaa taikka eivat muuten halua maksaa laskuansa
tarjoilijattarelle, taikka kayttavat suurempaa tungosta hyvakseen
ja kokonaan maksamatta poistuvat ravintolasta.

Tallaisissa ta-

pauksissa taytyy asianomaisten tarjoilijattarien karsia vahinko.
Heidan muka pitaisi nahda jo vieraan paalta, kenelle uskaltavat
tarjoilla j a kenelle ei. Jokainen kumminkin ymmartaa, etta tarjoilijattaren on mahdotonta sita ennakolta huomata ja sitapaitsi
ei han voi myoskaan keltaan vieraalta etukateen maksua vaatia.
Tallaiset tapaukset ovat tietysti harvinaisempia, riippuen paljon
siita,

minkalaista yleisoa ravintolassa kay.

tapauksessa,

Ainoastaan siina

etta tuo laskunsa maksamisen laiminlyonyt vieras

on ravintolan vakinainen vieras ja isannan hyva tuttava, suostuu
isanta ottamaan riskin omille hartioilleen.
nayta pitavan paikkaansa.

Mutta sekaan ei aina

Silla eras tarjoilijatar kertoi minulle

etta vaikka han juuri isannan nimenomaisesta maarayksesta (tarjoilijatar itse ei olisi uskaltanut heille enaa ruyeta tarjoilemaan,
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koska eivat olleet viela entisiaankaan velkojaan maksanneet) oli
eraalle hanen tuttavilleen tarjoillut velaksi, niin isanta kumminkin, hanen muuttaessaan pois tasta ravintolasta, pakotti taman
tarjoilijattaren maksamaan naiden vierasten tekeman velan, noin
200

markkaa. Tallaisia vaarinkaytdksia voivat ravintoloitsijat

mahdoUisesti paljonkin tehda, vaikka ne harvoin tulevat ilmi.
Ravintolatarjoilijattarien palkkakysymyksen yhteydessa on
meidan lahemmin tarkasteltava juomarahajarjestelmaa.
rahajarjestelman

Juoma-

vallitessa kayvat tarjoilijattaren tulot epavar-

moiksi, koska saadut juomarahamaarat voivat eri ajanjaksoina
paljon vaihdella. Ja koska heilla tavallisimmin ei ole edes pienintakaan maarattya paikkaa isannalta, niin eivat he luonnolhsesti voi etukateen tehda mitaan varmaa taloudenpitosuunnitelmaa,

s. o. he eivat osaa epatasaisia tulojansa jakaa tasaisesti

joksikin maaratyksi taloudenpitokaudeksi.

Toiseksi juomaraha-

jarjestelma ndyryyttaa ja halventaa vapaata ihmista.

Tydmie-

helle tulee se minka han ansaitsee, rehellisen vaatimuksen muodossa, tarjoilijatar sitavastoin saa hyvityksen puoleksi pakoUisen
puoleksi vapaaehtoisen lahjan muodossa. Hanen taytyy osaksi
pyytaen, osaksi vaatien kurottaa katensa sita ottamaan.

Voi hy-

vin kasittaa, etta se parhaimmille heista tuntuu vastenmiehselta.
Juomarahoja saadessaan taytyy tarjoilijattaren ei ainoastaan koska
kohteliaisuus sen vaatii, vaan koska ne tosiasiallisesti ovat lahjoja, kiittaa antajaa hanen hyvantahtoisuudestaan.
Kaiken taman lisaksi tulee viela kolmas ja ravintolatarjoilijattarille juuri pahin juomarahajarjestelman epakohta, nimittain
eras maaratty riippuvaisuuden tunne juomarahain antajasta. Palaamme siihen tuonnempana muiden seikkojen yhteydessa.
Seuraavasta taulusta naemme muiden tarjoilijattarien palkkasuhteita.
Tasta huomaa, etta tarjoilijattarien kuukausipalkat kahviloissa ja •ruokatarjoiluissa vaihtelevat lo—30 markkaan. Kahvila-
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Kuukausipalkka
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tarjoilijattarilla nakyy 15 markkaa olevan hyvin tavallinen kuukausipalkka. Niiden tarjoilijattarien enemmistolla, joille kyselyjani tein, onkin tuo ig ink. maksimipalkkana. Mutta.kumminkin
on kahvilatarjoilijattarien keskimaarainen palkka kuukaudessa
16,32 markkaa. Ruokatarjoiluissa nousee tuo keskimaarainen
kuukausipalkka i8,63 markkaan. Se,. etta keskimaarainen kuukausipalkka ruokatarjoiluissa on koko joukon suurempi kuin kahviloissa, riippunee siita, etta tarjoilijattaret ruokatarjoiluissa ovat
keskimaarin myoskin vanhempia kuin kahviloissa. Edella olen
jo maininnut, etta kahvilatarjoilijattarilla on keskitnaarainen tyoaika ison joukon suurempi kuin muilla tarjoilijattarilla. Vielapa
on heilla suhteellisesti vahemman vapaa-aikoja kuin esim. tarjoilijattarilla ruokatarjoiluissa. Kun viela otamme huomioon senkin
seikan, etta tarjoilijattarien keskimaarainen ika, kuten myohemmin saamme nahda, juuri kahviloissa- on pienin, niin voimme
varmuudella vaittaa, etta kahvilatarjoilijattarien asema on kaikin
puolin huonoin.
Vesimyymalatarjoilijattarilla ei ole talon puolesta.ruokaa
eika asuntoa.. Sentahden nayttavatkin heidan palkkansa yllaolevassa taulussa korkeammilta vaihdellen 25—75 markkaan.
Heidankin palkkansa vaihtelevat siis yhta suuressa maarassa kuin
edellisten, nimittain etta korkein palkka on kolme kertaa suurempi
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kuin alin palkka. Ne kaksi tyttoa, joiden palkka on 25 mk,
ovat hyvin nuoria, nimittain rs-vuotisia ja ovat he apulaisina
vanhemmille tarjoilijattarille kahdessa suuremmassa vesimyymalassa. Sitapaitsi asuvat he vanhempiensa luona. Vesimyymala
tarjoilijattarien keskimaarainen palkka on yllaolevan taulun mukaan 51,08 markkaa, joka ei suinkaan ole mikaan suuri palkka,
kun ottaa huomioon, etta silla taytyy saada seka ruoka etta
asunto Helsingissa.
IV.
Ravintolatarjoilijattarilla on aina talosta ruoka, mutta asunnon vuokraavat he tavallisesti itse kaupungilta. Tavallisesti on
ruoka ravintoloissa hyva ja riittava. Kaksi tarjoilijatarta kuitenkin valitti, etta heilla on bodegoissa ollut hyvin huono j a
niukka ruoka. Kun eraalta taysin luotettavalta tarjoilijattarelta
tiedustelin tata seikkaa, niin han kertoi, etta jossakin ravintolassa
on hanellekin sattunut sellaista. Mutta samalla han kuitenkin
vakuutti, etta • useimmissa ravintoloissa on ruoka hyva.
Eraassa ensimaisen luokan ravintolassa, jossa tarjoilijattarille annetaan myoskin vapaa asunto, on tuo asunto kaikkea
muuta • kuin kehuttava. Se on pienehkd, hyvin matala ullakkokamari ja nukkuu siella, paitsi kahta tarjoilijatarta, myoskin yksi
keittiotytto. Huoneessa on ainoastaan yksi ikkuna ja sekin tavattoman pieni. Eraassa toisessa ensimaisen luokan ravintolassa
maksavat tarjoilijattaret 5 markkaa kuukaudessa isannalle asunnostaan.
•
Kahvilatarjoilijattaret saavat talosta seka ruuan etta asunnon. He asuvat saannollisesti, yhta poikkeusta lukuunottamatta,
isantiensa ja emantiensa luona. Kaikki ne tarjoilijattaret, joille
kyselyjani tein, sanoivat talon ruuan olevan riittavan. Tosin lienee heihin .muutamassa tapauksessa vaikuttanut kahlehtivasti
emantansa lasnaolo. Kun naita kyselyjani tein, niin alleviivasin
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tassa suhteessa sita seikkaa,- kuinka monta heita nukkuu yhdessa huoneessa.

Talla tavalla,. tulin seuraaviin tuloksiin:

l O tarjoilijatarta nukkuu yksin yhdessa huoneessa.
i6
»
»
kaksi
»
»
lO
»
»
kolme
»
»
- 5

»

»

nelja

»

3

»

»

viisi

»

»
'

»

Ensinnakin on huomattava, etta huone, jossa he nukkuvat,
hyvin useassa (ainakin I2:ssa) tapauksessa on keittio, valista on
se taas tarjoiluhuonekin.

Kymmenesta- tapauksesta, jolloin he

nukkuvat yksin, on seitsemalla makuuhuoneena keittio, yhdella
pieni ja pimea konttoori, yhdella biljardihuone seka yhdella kokonaan eri kamari. Talla biljardihuoneessa nukkuvalla. ei mahtane olla mikaan mukava vuode, koska kertoi, etta hanen taytyy
maata biljardipoydan paalla. Ja kun ajattelemme,

etta tama

biljardihuone on silloin (klo i yolla), kun vieraat sen jattavat,
taynna tupakan savua ja huonoa ilmaa, niin on selvaa, etta sellaisessa huoneessa nukkuminen on terveydelle-hyvin vahingollista..
Silla tama tytto, jolla on vahintain. 17 tuntinen tyopaiva, ei suinkaan tietysti jaksa enaa yolla odottaa ilman puhdistumista huoneessa.

Muutamat

tarjoilijattaret

valittivat

makuuhuoneidensa

kosteutta, joka taasen johtunee siita, etta muutamat naista kahviloista sijaitsevat kellarikerroksissa.
Myoskin ruokatarjoiluissa on tarjoilijattarilla seka vapaa.
ruoka etta asunto. Naistakaan ei kukaan moittinut talon ruokaa^
mutta sitavastoin olivat useat tyytymattomia

asunto-oloihinsa.

Tutkimuksieni tulokset tassa kohden ovat seuraavat:
8 tarjoilijatarta asui huoneessa, jossa heita kaikkiaan oh 2
ID

9 -

»

»

»

»

»•

» '

'«

. »

».'

•»

»

•» •

•

3
• » 4. •
-*
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- 4 tarjoilijatarta asui huoneessa jossa heita kaikkiaan oli 5
1
••:».,
» »-,••.»
» .•
»
» 6
2

»

»

»

»

»

»

» 8

Tarjoilijattaret ruokatarjoiluissa asuvat poikkeuksetta isantiensa ja emantiensa luona. Ainakin 5 tarjoilijattarella on makuuhuoneena keittio. Kaksi tarjoilijatarta kertoi nukkuvansa
tarjoiluhuoneessa. Edellaolevien tietojen perusteella voimme sanoa, etta ruokatarjoiluissa nukkuu tarjoilijattaria keskimaarin
melkein nelja yhdessa huoneessa. Kolmella on makuuhuoneena
sellaineii huone, jossa heita kaikkiaan nukkuu kahdeksan. Toisessa tapauksessa on tama sitten viela pienenpuoleinen keittio.
Eras tarjoilijatar, joka palveli alemmassa ruokatarjoilussa, valitti,
ettei hanella ole mitaan sailytyspaikkaa vaatteille, »kaskettiin
vieda kori j a vaatteet kellariin ja siella kori homehtui ja rotat
rej)ivat alusvaatteita ja muutamia puseroita». Yleensa nayttavat
asunto-olot ruokatarjoiluissa olevan paljon huonommat kuin kahviloissa. Tama johtunee siita, etta naissa on tavallisesti palvelushenkildkuntakin suurempi kuin kahviloissa, jonka tahden useampia tarjoilijattaria joutuu nukkumaan yhdessa huoneessa.
- .

Vesimyymalatarjoilijattariin nahden tulin seuraavhntuloksiin:
I tarjoilijatar asuu kotona yksin yhdessa huoneessa
7 tarjoilijatarta »

'» ' kolme

»

»

»

»

»

»

I

» '

»

» '" viisi

I

»

»

»

I

»

» kaupungilla yksin yhdessa huoneessa

kuusi

'

M S '

' • 5

»
»
»
kaksi • »
»
3'
»
»
»
kolme ' »
»
5
•»
. »
»
nelja -" '»
»
I
»
»
»
seitseman »
»
Kymmenen tarjoilijatarta asuu siis kotonansa, muut asuvat
tavallisesti perheissa kaupungilla. Jos pidetaan silmalla yksin-
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omaan sita, montako heita nukkuu yhdessa huoneessa, niin huomataan, etta:
2 tarjoilijatarta, yksin yhdessa huoneessa
S
10S
I
I

,»
»
»
»
»

kaksi
kolme
nelja
viisi
kuusi

»;
»
»
s>
»
• ' »
»
»
» .
» •

I

»

seitseman» ,.-

»

Vesimyymalatarjoilijattariakin makaa keskimaarin vahan
enempi kuin kolme yhdessa huoneessa, vaikkakaan ei niin montaa kuin tarjoilijattaria ruokatarjoiluissa.
Heista oli sitapaitsi kaksi naimisissa, yksi leski ja yksi oli
erossa miehestaan. Kun toiselta niista, jotka ovat naimisissa,. kysyin hanen miehensa ammattia, niin han itkuun purskahtaen vastasi, etta miehensa on vankilassa.
• - •
.
• (Jatk.) • .

Y L E L L I S Y Y S J A KAPITALISMI.

:

Werner Sombart: Luxus uiid Kapitalismus.

Kuuluisa kansantalouden tutkija professori Sombart on
askettain valmistellessaan uutta painosta teoksestaan »Def moderne Kapitalismus* esitutkimuksena julkaissut kirjan »Luxus und
Kapitalismus». Tassa 'han selvittelee kysymysta siita, mita ylellisyys ja lempi — tutkimuksen nimena tulisi nimittain oikeastaan
olla »Liebe, Luxus und Kapitalismus*, sanoo tekija esipuhees'saan — ovat vaikuttaneet kapitalismin syntyyn ja kehitykseen.
Tutkimustapansa mukaisesti han kiinnittaa huomiota vain tutkittavana olevien ilmioiden vaikutuksiin jattaen muut kapitalisniin
syntyyn vaikuttaneet seikat k'okonaan syrjaan. Tama' tekee esityksen yksipuoliseksi, eika -lukija' paase selville tutkittavana olevien syiden todellisesta sdhteesta muihin tekijoihin, vaan ne nayt-
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tavat tarkeammilta, kuin mita tekija kenties on tarkoittanut.
Sitapaitsi ei lukija tule taysin vakuutetuksi siita, etta tekija aivan
puolueettomasti on kayttanyt aineksiaan. Painvastoin tuntuu
usein siita, kuin niista olisi valikoitu se, mika puliuu tekijan katsantokannan puolesta, j a muu osa hylatty. Koska tama tutkimus joka tapauksessa on hyvin mieltakiinnittava ja tekija siina
nerokkuudellaan ja loistavalla esityksellaan avaa uusia, tarkeita
nakoaloja, tehtakoon tassa selkoa sen sisalldsta ilman minkaanlaista arvostelua siina esitetyista ajatuksista.
Sombart alkaa tutkimuksensa tekemalla selkoa eraista keskiajan Iopulla ja uuden ajan alussa tapahtuneista muutoksista
yhteiskunnassa. Naista on ensin mainittava uudenaikaisen hovin
syntyminen. Ensimainen hovi uudenaikaisessa mielessa syntyi
Avignon'issa, jossa paavi seurueineen vietti loisteliasta, hekumallista elamaa. Tarkein seikka hovin muodostumisessa oli naisen
osanotto siihen. Ja koska paavin hovissa ei tietenkaan ollut
aviovaimoja, ottivat jalkavaimot ja rakastajattaret heidan palkkansa. Tama seikka on mita painavimmin vaikuttanut hovin
koko luonteeseen. Silla kun ruhtlnashoveja Avignon'in maUiin.
syntyi muualla, Italiassa ja Ranskassa, seurattiin tassakin suhteessa esimerkkia, vaikka siihen muualla ei ollut samaa syyta.
Toinen erittain tarkea asianhaara oli muutos varallisuudessa.
Aikaisempi rikkaus perustui miltei yksinomaan maaomaisuuteen.
Kaikki rikkaat olivat maanomistajia ja suuret maanomistajat
muodostivat aateliston. Tassa tapahtuu 13 j a 14 vuosisadalla
muutos, alkaa syntya rahaomaisuuksia. Tuottava itamaankauppa
aiheutti muutoksen Italiassa. Seuraavat sitten loytoretket ja
uusien maanosien rikkauksien kulettaminen Eurooppaan seka
siita johtuva kaupan seka rahakeinottelun kukoistus, mika syn.nyttaa rahaomaisuuksia muissakin maissa. Siten syntyy kokonaan uusi rikkauslaji, uusi rikkaiden luokka. Tama rahaylimysto
suli kuitenkin nopeasti yhteen vanhan-aatelin kanssa. Silla vaikka
yleensa halveksittiin kaupankayntia, asetettiin vahitellen suurliikkeet toiseen asemaan ja kaikkialla rikkaiksi tulleita liikemiehia
tai heidan jalkelaisiaan korotettiin aatelisarvoon. Tama saavutettiin sitapaitsi eraiden virkojen yhteydessa taikka ostamalla
kartanoita, joita seurasi • aatelisarvo. '. Olipa aatelisarvo ajoittain
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saatavissa rahallakin! Naimiskaupat vanhojen ja uusien sukujen
valilla viela taydensivat yhteensulamista. Nama niin runsaasti
syntyneet uudet aatelissuvut muodostivat pian aateliston enenimistdn- ja antoivat talle leimansa. •
Tekijana uudessa yhteiskunnassa on viela huomattava suurkaupunki, jonkalaisia naihin aikoihin syntyi useampia. Omituista
naille kaikille oli, etta ne olivat hallituksen ja hovin asuinpaikkoja, jota vastoin rikkaatkaan kauppakaupungit eivat kauppansa
nojalla kohonneet suurkaupungeiksi.
Teollisuuskaupungeista
ainoastaan yksi — Lyon — kasvoi.suurkaupungiksi, ja sen teoUisuushan — silkin valmistus — yksinomaan palveli ylhaisoa.
Senaikuisesta Pariisista laskettiin, etta 260 miljm kokonaistulosta
ainoastaan 20 milj.. oh saatu kaupasta ja Ihketoiminnasta, 140
milj. saatun valtiovelkakoroista ja 100 milj. oli tuloa maaomaisuudesta tai muualla saavutetusta omaisuudesta.
Eniten vaikutti yhteiskuntaoloihin se muutos, joka keskiajan lopulta alkaen tapahtui sukupuolten valisessa suhteessa.
Keskiajalla oh sukupuohen vahnen rakkaus kuten kaikki muukin
asetettu Jumalan palvelukseen, sille oli avioliitossa annettu pyhyyden leima. Kaikki rakkauselama avioliiton ulkopuolella, joka
siis oli pyhitysta vailla, oli syntia. Keskiajan Iopulla keksitaan
maallinen rakkaus uudelleen. Ja sita ihannoidaan taiteessa ja
kirjallisuudessa elaman korkeimpana tarkoituksena. Tama rakkaus ei sovi yhteen avioliiton kanssa, selitetaanpa ne toistensa
vastakohdiksi. Taytyyhan rakkauden, joka itsessaan on korkein,
pakosta olla ulkopuolella kaikkia ihmisten luomia laitoksia.
Sivistyksen kehityssummalle on mita .tarkeinta, etta vuosisatojen
kestaessa avioliitto j a lempi laajoissa piireissa olivat kaksi eri
asiaa, jotka elivat rinnakkain yhta oikeulettuina. Seurauksena tasta
oli etta taytta kunnioitusta nauttivan vaimon ja katunaisen
valiin . syntyi erityinen kurtisaanein luokka, jonka huolena lemmentaidon tai taiteen kehittaminen on. Kurtisaani, cortegiana
merkitsee alkuaan vain hovinaista, mutta vallitsevien hovitapojen
vaikutuksesta nimi saa erikoismerkityksensa. Ja hovi vaikuttaa
ymparistddnsa. Kurtisaaneja ilmestyy muihin — tietenkin etupaassa ylhaisiin ja varakkaisiin
piireihin, jotenka ne antavat
leimansa aikakaudelle. Rakastajatarten aikakausi niin valtioiden
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kuin ylhaison elamassa! Talla on erikoisen suuri merkitys, silla
se on muuttanut muidenkin naisten maun j a katsantokannan.
Seuraavathan kaikki hovin. esimerkkia, ja hovissa itsessaan vallitseva kuninkaan rakastajatar maaraa muodit y. m. s., joten
kaikki naiset noudattavat hanen paahanpistojaan ja oikkujaan
puvuissa, koristeissa, ylellisyydessa j a kaikessa muussa.
Annettuaan nain kuvan ylellisyyden maaperasta kay Sombart ylellisyytta maarittelemaan. xYlellisyytta on kaikki, mika
menee yli valttamattdmyyden.» Maaritelma on vain suhteellinen,
silla valttamaton on venyva, subjektiivinen kasite. Siten voi
puhua fysioloogisesta valttamattomyydesta, joka on ilmanalasta
riippuva, tai sivistysvalttamattomyydesta, joka on historiallinen
kasite. Ylellisyys voi olla kvantitatiivista, hyodykkeitten tuhlaamista, tai kvalitatiivista, tavallista parempien ja hienompien
hyodykkeitten kayttamista. Jalkimaisessa merkityksessa ovat
kaikki sivistysvalineemme ylellisyyshyodykkeita. Mutta tassa voi
ylellisyydella tarkoittaa ainoastaan maaratyn sivistysasteen vallitessa keskimaaraista hienompien valineiden kayttamista.
Ylellisyyden tarkoitus on nautinnon tuottaminen. Ja jos
tunkeutuu asian ytimeen, tapaa enemman tai vahemman tietoisena sukupuolivietin melkein kaiken ylellisyyden alkulahteena.
Tama on alkulahde, mutta jos ylellisyytta kerran on olemassa,
vaikuttavat monen monet muutkin seikat sen hsaamiseen j a
huippuunsa kehittamiseen: kunnianhimo, komeiluhalu, vallaniiimo y. m., sanalla sanoen: halu olla muita ylempana.
Voidakseen osoittaa ylellLsyyden vaikutusta kapitalismin
kehitykseen, tahtoo Sombart ensin todistaa, etta naina puheena
olevina aikoina todellakin- vallitsi suuri ylellisyys. Ja senaikuisista
kirjoituksista saakin todistuksia yllin kyllin. Hovit, niin hyvin
maaliisten kuin hengelhstenkin ruhtinaitten, kulkivat etunenassa.
sPakanallinen elama vallitsi teatraalisella loistollaan Rooman
kaupungissa kuten vanhana keisariaikana. Paavillinen- hallitus
tarvitsi maallista komeutta j a rahvas vaati juhlia, joita se runsain mitoin saikin,» .— Ja jos ylellisyys jo Itahan pienissa hoveissa oli suuri, kehittyi se kukkaansa Ranskassa. Siita niuutama. esimerkki: Ludvig X I V kaytti hallitusaikanaan lahes 200
milj. livrea
siis noin 300 milj. markkaa — yksinomaan ra-
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kennuksiinsa, ja vuotuiset ylellisyystarkoituksiin kaytetyt menot
nousivat noin 30 milj. livreen. Madame de Pompadour tuhlaili
henkilokotitaisiin tarpeisiinsa 19-vuotisena hallitusaikanaan yli 36
milj. livrea ja hanen seuraajansa m:me du Barry ehtiviidessa vuodessa kuluttaa 12,s milj. Hvrea,. Vahaa ennen vallankumouksen
puhkeamista nousivat kruununprinsessan vuotuiset pukumenot
noin 200,000 hvreen. Naisen osuus tassa ylellisyydessa ' ei olekaan pieneksi arvattava. Rakentaahan Ludvig X I V palatseja
rakastajattarilleen, heidan kunniaksensa vietetaan alituiset juhlat,
he tuhlailevat suosikeilleen, oikkuihinsa j a mielihalujensa tyydyttamiseen pohjattomat maarat valtion varoja.
Mutta ylellisyys j a tuhlaileminen ei olisi kasvanut niin yli
kaikkien rajojen, ellei hovilla olisi ollut kilpailijansa vastarikastuneitten suuressa laumassa, jonka ylellisyyden tarve valtasi
kaikkea kuluttavana tautina. Ja nama nousukkaat, jotka eivat
omaa muuta kuin rikkautta, jotka eivat osaa muiita kuin elaa
suurellisesti, tempaavat esimerkillaan vanhankin aateliston ylellisyyden pydrteisiin. Kaiken taloudenpidon, kaiken jarjellisyyden
halveksiminen raha-asioissa saa vallan. Tassa kuten muisSakin
suhteissa ylellisyys luonteeltaan on perin ylhaista, hienoa. .
Ylellisyyden luonteessa tapahtuu naiden vuosisatojen kuluessa melkoisia muutoksia. Keskiajan yleUisyydella oli julkinen
luonne; kirkko- y. m, suuret juhlat olivat sille ominaisia. Nyt
ylellisyys saa yksityisen leiman, siirtyy yksityiselamaan ja koteihin. Tama aikaansaa huomattavan muutoksen. Aikaisemmin
uudistui ylellisyys vain maaraaikojen kuluttua, nyt se muuttuuyhtamittaiseksi. Aikaisemmin saatettiin ylellisyysesineen valmistukseen kayttaa kokonainen ihmisika,; myohemmin vaaditaan sen
pikaista valmistumista, kukin tahtoo viela elaissaan itse saada
kayttaa sita hyvaksensa. Ja kiirehtiminen kasvoi, kun valta
siirtyi naiselle. »Nainen ei voi odottaa. Rakastunut mies viela
vahemman.» Muutosta ylellisyydessa on viela. siina,. etta se yha
enemman kohdistuu esineisiin ja etta nama'tulevat yha hienompia ja aistikkaampia.
•
•
;
Naisen vaikutus yleUisyyden kehityssuuntaan on muuallakin
huomattavissa. Esim. makeisten kaytantdonotossa. Sokeri tuli
varhaiskapitalismin aikana yleiseksi j a taman seurassa kaakao, tee
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ja kahvi. Rakennusalallakin naiset maarasivat maun. Huvilat
ja huvilinnat astuivat vanhojen jylhien Jinnojen ja hnnoitusten
sijaan. Ja ennen kaikkea sisustuksen siroudessa ja hienoudessa
nakyy naisen maku. Olihan • ymparistd saatava sopusointuiseksi
elamanlaadun kanssa. Kuhertelu, hienostelu j a lemmenelama
painoivat siihen leimansa.
Erikoisen muotonsa sai ylellisyys siita, etta se kehittyi
suurkaupungeissa. Teatterit, musiikkihallit, hienot ravintolat j a
hotellit seka kaupat, kaikki tarjoavat tilaisuutta ylellisyyden
kehittamiseen. Taytyihan naisilla, joihin miljoonia tuhlattiin,
olla tilaisuutta kayttaa rahansa, j a niinpa olikin paras ostajapiiri
hienoston puodeissa, samat jotka tayttivat teatterit ja ravintolat,
juuri teikarit rakastajattarineen. »Siveellisyyslautakunta, jos sellainen Lontoossa. olisi mahdollinen, olisi havittanyt kaupungin
kaiken asujaimiston, — — lukemattomat ammatit, joista puoli
asukasmaaraa saa toimeentulonsa, niin, joita se saa kiittaa olemassaolostaan, lakkaisivat olemasta; Lontoo muuttuisi eramaaksi.*
Taloustutkijat eivat yleensa ole kiinnittaneet kylliksi huomiota ylellisyyden ja kapitalismin valiseen suhteeseen vaikka i 6
ja 17 . vuosisadan kokeneet miehet yHpaansa lausunnoissaan olivat selvilla ylellisyyden merkityksesta. »Tahtoisin mielellani,
etta loisto olisi vielakin suurempi — — silla rikkaitten loisto
ravitsee kasitydlaisia j a k6yhia.» Taikka »Ylellisyys on hyva.
Elleivat rikkaat tuhlaisi paljon, kuolisivat koyhat nalkaan» j . n. e.
On kiinnitetty. liiaksi huomiota kapitalismin ja kasityon dogmaattisiin vastakohtiin. Kasityd = tuottoa paikallismenekkia ja
liiketuttuja varten; kapitalismi = tuottoa tuntematonta ostajaa ja
paikkakunnanvalista menekkia varten. Mutta tama jako ei pida
paikkaansa, poikkeuksia on runsaasti kummallakin puolella.
Jotta .kapitalistinen liike voisi menestya, taytyy sen tuotteilla olla vissi menekki, niiden vaihtoarvon .tulee nousta johonkin vahimpaan maaraan. Taman voi saavuttaa joko vaihtoesineen lukuisuudella tai yksikkdhinnan korkeudella. Yksikkdarv.o
taas nousee joko hyodykkeitten yhdistamisen tai niiden hienostamisen kautta. Edellista laatua hyddykkeita ovat esim. laivat
ja veturit, joissa monet alkuhyddykkeet on yhdistetty kokonaisuudeksi. Jalkimaista laatua ovat useimmat ylellisyysesineet.
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Edellisten tarve tyydytettiin keskiajalla tavallisesti paikkakunnalla, jota vastoin jalkimaisten markkinat olivat yleisia, kansainvalisia.
V^arsinaisen tutkimuksensa ylellisyyden vaikutuksesta kapi.talismiin Sombart jakaa kolmeen osaan kasitellen erikseen vaikutusta kauppaan, maatalouteen seka teollisuuteen.
Suurkauppa oli entisina aikoina melkein yksinomaan ylellisyystavarain kauppaa. Keskiajan Iopulla ja uuden ajan alussa
olivat intiankauppa ja myohemmin amerikankauppa tarkeimmat
kaupat. Tuontitavaroita olivat: maustimet, laakkeet, variaineet,
silkki ja silkkikankaat, pumpuli ja pumpulikankaat, jalokivet,
posliini seka myohemmin kahvi, tupakka, sokuti, tee, kaakao;
kaikki siis ainakin niihin aikoihin ylellisyystavaroita.
Kansainvalisesta merikaupasta puhuttaessa on viela erittain
tarkeana mainittava orjakauppa. Sen esineet eivat tosin yleensa
itse olleet ylellisyystavaroita, mutta niita kaytettiin surtomaissa
ylellisyysesineiden tuottamiseen. Kaupan laajuutta kuvaa se,
etta vuosittain noin 400,000 mustaihoista tehtiin orjiksi, jonka
lisaksi tuli muhaniettilaisiin maihin kuletetut 100,000 neekeria.
Tassa oli. siis yritteliaisyydella laaja toiminta- ja ansaitsemiskentta.
Tunnettua on, etta meren yli suuntautuva, etenkiii siirtomaakauppa oli se kauppa-ala, jolla 17 ja i 8 vuosisadalla kapitalismi ennen kaikkea kehittyi. Edellisesta naemme siis, miten
se oli ylellisyyden aiheuttamaa.
Kansainvalinen eurooppalainen kauppa on aivan mitaton
edellisen rinnalla ja paikallinen kauppa viela mitattomimpi. Kuitenkin on siinakin siella taalla kehittynyt kapitalistisia muotoja,
ja aina on silloin joku ylellesyystavara kysymyksessa. Ainoastaan
-vilja- ja kuparikauppa jarjestyivat kapitalistisesti olematta ylellisyyskauppaa, ja tama kauppa oli sotalaitosta varten.
Mita vahittaiskauppaan tulee, huomaa siina 17 j a 18 vuosisadalla seuraavat kehityssuunnat: i ) Vahittaiskauppa eroaa tukkukaupasta. 2) Kauppapuodit sisustetaan ylellisesti hienoa ylhaisoa
varten, joka niissa tekee, ostoksensa rakastajattariaan varten.
3) Syntyy suuria kauppaliikkeita, joilla on suuret varastot kalliita
-ylellisyystavaroita. Tama kaikki vaati suuria paaomia ja edisti
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siten kapitalismin syntya. Siten kapitalismi vahittaiskaupankin
alalia.sai jalansijaa juuri ylellisyyden leviamisen kautta.
Maatalouden alalia edisti kapitalismia se, etta keskiajan
Iopulla Italiassa, Espanjassa ja Englannissa talonpoikien viljelema
maa muutettiin laidunmaiksi. Taman vaikutus oli kahdenlainen.
Muutos loi itsessaan kapitalistisia jarjestysmuotoja seka edisti
kapitalistisen teollisuuden kehitysta vahentamalla itsenaisia toimeentulomahdolhsuuksia maanviljelyksen alalia.
Mutta tama
muutos tapahtui yleUisyyden vuoksi, sUla villat, joita uusi 1ampaanhoito tuotti, kaytettiin kaikkein hienoimpain kankaiden valmistukseen.
Ylellisyyden vaikutus maatalouteen ilmenee muutoin siina,
etta tuotettiin parempia ja hienompia tavaroita, mika on kohottanut maan arvoa ja siten saanut aikaan - sen, etta kapitalistinen
henki on tunkeutunut maatalouteenkin. Viininviljelys seka karjanhoito lihamarkkinoita varten mainittakoon. esimerkkeina ylellisyyden vaikutuksesta.
.
.
Mutta ylellisyys on viela eraassa suhteessa suuresti vaikuttanut maatalouteen, nimittain siirtomaissa. Naissa se on herattanyt henkiin kapitalistisia yrityksia suuressa mitassa. Ja nama
tuottivat etupaassa Eurooppaan kuletettavia ylellisyystavaroita.
Selvemmin kuin muuaUa on. ylellisyyden vaikutus kapitalismiin huomattavissa teollisuuden . alalia. E i mikaan teoUisuustilasto. tosin ole nun jarjestetty, etta se sallisi meidan numeroilla
todistaa ylellisyysteoUisuuden merkityksesta eri aikoina ja eri
teoUisuushaaroissa. Saamme tyytya monograafisinduktiivisen metoodin suomiin tuloksiin j a voimme siten osoittaa:
1) etta eraat ylellisyysteollisuudet jo aikaisin saavuttivat
suuren laajuuden;
.
2) etta selvat ylellisyysteollisuudet erikoisen aikaisin joutuivat kapitahsmin haltuun;
3) etta kaikkien teoUisuuksien alalia ne teoUisuudenhaarat,
jotka palvejevat ylellisyystarkoituksia, yleensa aikaisemmin kuin
muut jarjestaytyivat kapitalistisesti;
_:
4) etta suurtuotannoUiset j a suurkapitalistiset jarjestysmuodot ensin kehittyivat-. ylellisyysteoUisuuden alalia. •
Taman Sombart tahtoo todistaa lukuisilla esimerkeilla silkki-
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teollisuuden, pitsiteollisuuden, peili- ja posliiniteollisuuksien alalta,
jotka kaikki ovat, taikka ainakin: aikaisemmin olivat, puhdasta
ylellisyysteollisuutta.. Kaikki nama jarjestaytyivat suhteellisen
aikaisin kapitalistisen hengen'mukaisiksi. . Silkkiteollisuuden tarkeytta 1700-luvun loppupuolella kuvaa se, etta taman teollisuuden tuotantoarvo Ranskassa nousi 60 milj. markkaan aikana,
jolloin valtakunnan koko kauppavaihto oli noin 450 - 500 milj.
mk. Nykyaan ei Idydy yksityista teollisuutta, joka olisi suhteelliS;elta suuruudeltaan tahan verrattava vaan tulisi yhdistaa raudanvalmistus, puuvilla- ja kivihiiliteollisuudet, ennen kuin saataisiin tuotantoarvo, joka olisi suhteelhnen silloisen silkkiteollisuuden merkitykseen.
;
•.
.'
Jo 1300-luvulla harjoitettiin Ranskassa silkkiteoUisuutta seka
kehruuta etta kudontaa, kotiteollisuuden muodossa, jolloin tyontekijat olivat palkkalaisen suhteessa tyonantajaan, kauppiaaseen.
Ja jo samalta vuosisadalta on esimerkki tehdasmaisesta silkinvalmistuksesta suurliikkeena Bolognassa. Joskin tietoa tasta tehdaslaitoksesta pidetaan vahemman uskottavana ja erehdyksesta riippuvana on tehdasteollisuus silkinvalmistuksen alalia joka tapauksessa aikaisin kehittynyt Italiassa ja viimeistaan 1600-luvulla
alkanut levita pohjoisempiinkin maihin.
Viela selvemmaksi kay ylellisyyden ja kapitalismin keskinainen suhde, kun tarkastettavaksi otetaan sellaiset teollisuudet,
jotka vain osaksi palvelevat ylellisyytta. Varhaiskapitalismin
aikana voi nimittain melkein kaikkien kasityohaarojen alalia
huomata jakaantumista j taitpellihen, hienompi tyo erottautuu
tavalljsesta karkeasta kasitydsta eri ammattiksi,- joka saa kapitalistisen luonteen, samalla kuin karkea tyo yha edelleenkin sailyy
kasityolaisille.
Varhaiskapitahsmin aikana oli silkkiteolhsuuden rinnalla
villateollisuus huomattavin teollisuus. Sehan valmisti vaatteita
seka rikkaille etta koyhille. Mutta missavaan tapaa »kukoistavan vil]ateollisuuden,» joka on kaupungin ylpeyden ja samalla
sen rikkauden lahde, on ky.symyksessa ylellisyysteollisuus, joka
aikaisin on kapitalistisesti jarjestetty suurtuotannoksi. Toisin
sanoen: mikali villateoUisuus on osallinen uudenaikaisen kapitalismin syntyyn, on se ylellisyysteollisuutta.
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Ja 1200-luvulla valmistettiin Florensissa villakankaat kapitalistisesti jarjestetyissa suurliikkeissa. Nama olivatkin luultavasti
varhaisimmat kapitalistiset teollisuusliikkeet. Ylellisyytta tamakin teollisuus palveli. Jalostettiinhan • naissa tehtaissa pohjoisesta tuodut kankaat kaikenlaisilla keinoiila, niin etta ne' vastasivat nousevan ylellisyyden vaatimuksia seka lansi- etta itamailla.
Mutta itse Florensissakin valmistettiin seka hienompaa etta karkeampaa tavaraa ja naiden valmistus oli myoskin alueellisesti jakaantunut eri osiin kaupunkia. Ja mieltakiinnittavaa on todeta,
etta Garbossa, jossa valmistettiin karkeita joukkotuotteita, asuivat pienet, enemman kasityota harrastavat mestarit, jota vastoin
St.,. Martinossa, jossa varsinaisella ylellisyysteoUisuudella oli palkkansa, kapitalistisesti toimivat kauppamiehet olivat voitolla.
Tallaisia, esimerkkeja voi muidenkin teollisuuslajien alalta
saada useampia. Kaikkialla voi milloin selvemmin, milloin vahemman selvasti huomata, etta ylellisyytta palveleva haara ennen
muita saa kapitalistisen leiman.
Lopuksi Sombart torjuu sen vastavaitteen, jonka han odottaa saavansa, nimittain etta naiden teoUisuuksien aikainen kapitalistinen jarjestely ei riippuisi siita, etta ne palvelevat ylellisyytta,
vaan siita, etta ne valmistavat vientitavaraa. Tama ei pida paikkaansa kahdesta syysta: i ) Eivat kaikki ylellisyysteollisuudet
tyoskentele vientia varten; esim. huonekaluteoUisuus, yleUisyytta
palvelevat raatalin- ja suutarinliikkeet y. m. 2) Eivat kaikki vientiteoUisuudet ole kapitalistisia.
Ne.syyt, jotka tekevat ylellisyysteollisuudet sopiviksi kapitalistisesti jarjestettaviksi, ovat seuraavat:
1) Raaka-aineen ja valmistuksen kalleus, mika tuottaa etua
varakkaalle ja liikesivistyksen saaneelle tuottajalla. Samalla valmistustapa useimmiten vaatii suurempaa taitavuutta, on mutkikkaampi edellyttaen suurempia tietoja ja suurempaa mukautumiskykya valmistajassa. Ja vasta suurteoUisuus tekee mahdoUiseksi
taysin kayttaa etevaa tyontekijaa, joka siina voi suorittaa hienoimman tydn jattaen keskinkertaisille karkeamman valmistuksen.
2) Menekin luonteessa.
Ensiksikin ylhaison maksutapa,
valinpitamattdmyys ja velanteko, tuotti valmistajalle suuria tappioita, jonka takia leveampi paomaperustus kavi tarpeelliseksi
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ylellisyysesineiden valmistuksessa ja kaupassa. Toiseksi oli ylellisyystavarain menekki suurempien konjunktuurivaihtelujen alainen
kuin joukkovalmisteitten. Muodit vaihtelevat nopeasti riippuen
rikkaitten paabanpistoista ja oikuista. Tama vaihtelu aikaansaa
toiselta puolen seisauksia menekissa ja kiihottaa taas toiselta
puolen tuottajaa tekemaan parhaansa aina pysyaksensa uusien
vaatimusten tasalla. Mutta kapitalistinen tubtantomuoto pystyy,
kuten tiedetaan, paljon paremmin kuin kasityd seka kestamaan
huonoja aikoja, etta kayttamaan hyvia edukseen.
Naiden kahden yleisen, »asian laadusta» riippuvan syyn
lisaksi tulee viela historialUnen syy. 3) Kaikki ylellisyysteollisuudet ovat nimittain keskiajalla keinotekoisesti synnytetyt. Tama
on tapahtunut joko ruhtinaan tai toimintahaluisen muukalaisen
toimesta. Melkein kaikki ylellisyysteollisuus onkin muukalaisten,
maahan sen ulkopuolelta siirtyneitten alkuunpanema. Tasta on
seurauksena, etta ne enimmakseen syntyvat ammattikuntajarjestdjen ulkopuolella ja etta tarkoituksenmukaisuus melkein yksinomaan maaraa niiden jarjestelyn. Siksi onkin luonnollista, etta
uusi, taloudellisesti korkeampi tuotantomuoto ensin kehittyy niiden alalia.
Taman lisaksi on 4) viela huomattava, etta koska suuren
menekin toinen mahdollisuus, halpojen tuotteiden joukkomenekki
vasta paljon myohemmin syntyi, ei paaomaksi muuttuvalla rahaomaisuudella ollut muuta mahdollisuutta tulla tuottavaksi kuin
ylellisyysesineiden teollisuuden ja kaupan alalia.
Siten synnytti ylellisyys, laittoman rakkauden laillinen lapsi,
kapitalismin.
•

A. jE. Tudeer.

TILATTOMAN V A E S T O N MAANHANKINTAKYSYMYS.
Toistakymmenta vuotta on meilla ollut paivajarjestyksessa
tilattoman vaeston maanhankintakysymys, kuitenkaan tahan' asti
saamatta ratkaisua osakseen. Aluksi kysymysta valmisti tilattoman vaeston komitea, sen jalkeen n. s. agraarikomitea. Yksi-'
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kattiarisessa eduskunnassa sama kysymys on antanut asianomaiselle valiokunnalle tyota. Kahdesti on eduskunta kahdessa lukemisessa- hyvaksynyt lakiehdotukset tilattoman vaeston maanhankinnasta, mutta kolmannessa lukemisessa ne ovat eduskunnan
sosialidemokraattisen ryhman aanilla pannut lepaamaan uusien
vaalien jalkeen kokoontuvien valtiopaivain lopuUista hyvaksymista tahi hylkaamista. odottamaan. Nain on taman- erittain
tarkean kysymyksen ratkaisu lykkaytynyt yha tuonnemmaksi.
Kun valtion suoranaiset toimenpiteet eivat ainakaan toistaiseksi ole vieneet tata kysymysta ratkaisuunsa, on otettu harkittavaksi, eikd tata tarkeata ja kiireellista asiaa voitaisi jarjestaa
yksityisen yritteliaisyyden kautta* E r i puolueihin lukeutuvain
kansaiaisten- keskuudessa on kysymys ratkaista asia tata tieta
ollut valmisteltavana sen jalkeen kun 1912 vuoden valtiopaiviUa
oli pantu lepaamaan lakiehdotukset pientiloista ja Suomen maalaisvaeston asutusrahastosta. Parhaillaan kokoontuville valtiopaiville onkin jatetty 'anomusehdotus 4 miljoonan markan suuruisen lainan mydntamisesta Suomen Pankin voittovaroista
uLuotto-osakeyhtiolle Suomen pienviljelystiloja varten.i>

Perustamalla pienviljelijain hypoteekkipankin, Luotto-osakeyhtidn Suomen pienviljelystiloja varten, on suunniteltu tilattoman
vaeston maanhankintakysymyksen ainakin osaksi saavan ratkaisunsa. Uuden. luottolaitoksen tarkoituksena on seka omilla etta
ainatuilla varoilla harjoittaa lainanantoa, jonka kautta pienten, taman jalkeen muodostettavien viljelystilojen omistajat saavat
lainoja heidan tiloihinsa vahvistettua kiinnitysta vastaan. Sen
lisaksi voi yhtio lainoja antamalla avustaa torppien lunastamista
tai itse ottaa toimittaakseen tallaisen lunastamisen;
myontamalla lainoja edistaa sellaisia yrityksia, joiden
tarkoituksena on suurempien maakiinteistdjen hankkimisella ja
jakamisella muodostaa pienia viljelystiloja tai myos ottaa osaa
tallaisiin yrityksnn tai yksin niita suorittaa;
myontamalla lainoja kunnille helpottaa niiden oman maan
hankintaa tai omien kotien aikaansaamista tilattomalle vaestolle; j a
toimia muutenkin maataomistavan pienviljelijaluokan muodostamisen hyvaksi.
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Muodostettaviin pientiloihin myonnetyt kiinnityslainat myontaa yhtio:
a) maalaiskunnille niiden omalla vastuulla annettaviksi
pientilallisille;
b) osuuskunnille, jotka ovat perustetut yhden tahi useamman maatilan ostamista varten, seka yhtidille, jotka ovat perustetut ja toimivat yleishyddyllisessa tarkoituksessa pienten
maanviljelystilojen muodostamiseksi;
c) yksityisiile lainanottajille joko valittomasti tai toisen valityksella, mutta lainanottajan vastuulla.
Lainat annetaan etusijassa kuoletuslainoina tai muuten pitkalla takaisinmaksuajalla.
Lainausliikkeeseen tarvitsemansa varat yhtio saa osaksi
osakepaaomalla, joka on suunniteltu miljoonaksi markaksi, osaksi
pitkaaikaisilla lainoilla. Koska yhtidn tarkoitus on yleishyddyllinen, ei sen osakepaaomalle makseta enempaa kuin 6*^/o:n korko.
Ja jotta tama maarays pysyisi tehoisana, on yhtiojarjestyksessa
maaratty, etta osakepaaomaa korotettaessa ovat uudet .osakkeet
taydelleen. maksettavat.
Luonnohista on, ettei tallainen luottolaitos, joka ei jaa
suurempaa voitto-osinkoa, kuin 6 Vo. vol saada min suurta
osakepaaomaa, etta se silla kykenisi tyydyttamaan mahdoUisesti
suurtakin, siita kysyttya pitkaaikaista luottoa. Taman johdosta
ovatkin luottolaitoksen suunnittelijat ajatelleet, etta sen tulisi
saada osakepaaomansa lisaksi kayttdvaroja Suomen Pankin voittovaroista. Eduskunnalle jatetyssa anomusehdotuksessa ehdotetaan, etta mainituista voittovaroista luottolaitokselle annettaisiin
neljan miljoonan markan suuruinen laina, joka ensimaisen kymmenen vuoden ajan olisi koroton, mutta josta seuraavan kymmenen vuoden aikana maksSttaisiin i "Z,, ja sen jalkeen 2 "/Q
korko. V . 1912 varasi eduskunta Suomen Pankin I 9 1 1 vuoden
voittovaroista tilattoman vaeston maanhankinnan edistamista
varten • kaksi miljoonaa. Anomusehdotuksessa ehdotetaan namavarat luovutettavaksi mainituUe luottolaitokselle seka 1912 vuoden voittovaroista kaksi miljoonaa. Nain saataisiin ehdotetut
nelja miljoonaa.
N.- s. tilattoman vaeston kysymys on meilla sangen poit-
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tava;:,Jo -se.-suuri; torpparimaara ,.niDin, 100,000 -perhetta^ joka
V. 1916, nykyisen torpparilain takauttavan vaikutuksen lakattua,
mahdoUisesti saa-- lahtea konnuistaan, viittaa siihen, mika merkitys vaikkakin osittaiseUa tilattoman vaestan maanhankitakysymyksen ratkaisulla' on. .^ Taman- lisaksi tietysti. tulee muuliikuisa
tilaton-. vaestd.- Nain^ ollen .siis. kaikki mielihyvalla•tervehtivat.
tehtya.alotetta.
, - - ' , : ; ...
. :•
Suurlakon jalkeen raeUla ,paasi' valalle yleinen, vaatimus,;
etta kaikki yhteiskuntamme-••epakohdat..ovat,poistettavat valtion
toimesta ja tuskin on yhtaan. alotetta! viela tehty, johon ei olisi'
yksinomaan valtion toimenpidetta pyydetty. Nyt tehty alote
suuren sosiaalisen kysymyksen ratkaisemiseksi yksityista tieta,
tosin valtion - tukemana, viittaa meille tien, jota voitaisiin kayttaa monta pienempaa, mutta silti suurimerkityksellista ja laajakantoista kysymysta ratkaistessa. Alotteella on siis myos suuri
periaatteeUineu merkitys.
Kun tarkastaa ehdotusta ratkaista tilattoman vaeston
maanhankintakysymys ainakin osittain yksityista tieta, niin nayttaa sen toteuttaminen mahdoUiselta. Mikali tiedetaan, on suunnitellun osakepaaoman saanti taattu, huomattavan osan siita merkinnee varsin huomattava rahalaitos ja loput yksityiset. Kun
on luultavaa, ettei eduskunta tulle lainaa Suomen Pankin.
voittovaroista kieltamaan, nain olisi talla pienviljelijain hypoteekkipankilla kaytettavanaan aluksi viiden miljoonan markan
varat Talla' summalla voitaisiin saada jo monta tilatonta tUalliseksi. Monet seikat viittaavut siihen, etta yksityinen tie taman
tarkean kysymyksen ratkaisussa voi olla varsin suotuisa. Tallainen yksityinen luottolaitos- ei niin helposti kuin virasto kangistu kaavamaisuuteeh ja muodollisuuksiin. Se ei voi myoskaan
maksuehtojen suhteen ottaa huomioon meilla tavaksi tulleita
kaikenlaisia huojennusanomuksia, vaan voi alusta alkaen totuttaa
lainansaajat tulemaan toimeen omin avuin ja jarjestamaan asiansa
niin, etta saattavat vuotuismaksunsa tahi. korkonsa saannollisesti
suorittaa, se voi .siis opettaa pienviljelijaluokkaamme tasmaUisyyteen ja omaan apuun"..
Taman pienviljelijain hypoteekkipankin kautta saavutetaan
myoskin kokemusta, joka on varsin hyodyllinen silloui kun
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valtion taholta' tehokkaasti ryhdytaan tilattoman vaeston'maanhankintaky'symysta saattamaan' ratkaisuun'sa laajeni'ma'ssa. niittaKa'avassa. Yritys .siis' ansaitsee kaikenpuolisen kannatuksen ja
huomion osakseen.
K. y.

Hofpu.

IRJALLISUUTTA.

George

W . Russell:

Osuustoiminta

ja

kansan

hyvin-vointi. Buomentanut Huvi Vuorinen. Porvoossa 1912,
Werner Soderstrom Osakeyhtio, sivnja 92, hinta 1: 50.
George W. Russell, tunnettu irlantilainen osuustoimintamies,
uskoo maatalouden alalia mullistuksen tapahtuvan osuustoiminnan kautta. Osuustoiminta, ja ennen kaikkea maataloudellinen
osuustoiminta, tulee hanen vahvan uskonsa mukaan saamaan
taydellisen mullistuksen koko yhteiakuntaoloissamme. Nyt han
katselee kaikkea erittain pessimistisesti, mutta uuden ajan han
nakee koittavan. Sen sijaan, ettii nyt kaiken uudistuksen ja
p'arannuksen pitaisi tapahtua valtion avulla, Russell tahtoo sen
tapahtuvaksi osuustoiminnan avulla. Valtiota "jumaloidessaan
kansa menettaa kaiken- itseluottamuksensa, yiitteliaisyytensa ja
riippumattomuuden tunteensa. Ja tassa on Irlannin vaara, joka
samoin kuin suuri valikasien joukko uhkaa syosta maan turmioPn'- Mutta tama vaara valtetaan siten, etta maalaiset jarjestaytyvafc ja ryhtyvat yhteisvoimin taisteluun sitii vastaan ainoalla
paamaaraan vievalla Ijeinolla,- nimittain csuustoiminnalla.
•;';" Russell uskoo niin paljon dsuustoimintaan, etta sen kautta
luodaan uusi voimakas raaalaissivistys, joka tyontaa tieltaan kaupxinkilaissivistyksen ja kaupungit, jotka-eivat suinkaan luo varallisitutta eivatka tuota mitaan. Osuustoimii-man avulla muutetaan
aaaalaiselama seliaiseksi, etta yksityisen ihmisen menestys riippuu
.kokonaan yhteiskuilnan'menestyksesta, sen avulla kehitetaan tietoa ja. alya, seka arvosi;elukykya s. o. itsenaisia kansalaisia ja
hyvia johtajia. Mutta ei silla hyva, etta. nykyisia osuustoimintamiiotoja kehitetaan, mukaan ovat vedettavat myoskin naiset,
joilja miesten rinnalla on tarkea tehtava, silla paras enne tulevan- sivistj'styon menestymisesta on juuri mies- ja naistyontekijain ystavallineu yhteistj'6. ; '
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Erityista huomiota kirjassa herattaa ll:des luku, jossa
Russell ankarasti kieltaa valtion valvonnan ja sekaantumisen maalaisjarjestoihin s. o. eri osuustoiminnalhsiin iiikkeiaiin. Virkamiesten
valvontahalu on vakava vaara, johon on kiinnitettjiva vakavaa
huomiota.
Tama' lennoUa ja lammolla kirjoitettu osuustoimintaevankeliumi tulee epailematta saamaan kaikkialla suurta huomiota
osakseen. Se on kjdla kirjoitettu Irlannin oloja silmalla pitaen,
mutta siina on paljon sellaista, joka sopii meidankin oloihimme.
Tosin tekija monessa kohti ampuu yli maalin, mutta teoshan
onkin pidettava maataloudellisen osuustoiminnan agitatsionikirjana
ja sellaisena suositeltava.
Suomennoksen on maisteri Huvi Vuorinen suorittanut erittain ansiokkaasti, saaden siihen alkuperaisen esityksen lennokkaisuuden ja vakuuttavan savj'n.
K

V. R:

M i n n e s s k r i f t utgiven av Svenska stadsforbundets tidskrift till
50-arsdageu av fdrordningens om kommunalstyrelse i stad utfardande den 21 mars 1862. Stockholm. 1912. S. 496. •
Kun V. 1898 oli kulunut neljannesvuosisata Suomen kaupunkien nykyisen kuunallishallinnoUisen jarjestelman syntymasta,
paattivat maan kaupungit Helsingin kaupungin ehdotuksesta kuluneen aikajakson muistoksi julaista xhistoriallis-tilastollisen teoksen Suomen kaupunkien hallinnosta ja kehitj'ksesta vv. 1875—
1899.» Asetettiin komitea huolehtimaan teoksen julkaisemisesta
ja runsaita rahavaroja niyonnettiin komitean ktlytettavaksi. ; T i laston ja muun ainehiston keraaminen kussakin kaupungissa jatettiin asianomaisen kaupungin viranomaisten tehtavaksi. Teoksen
lopuUinen toimittaminen uskottiin valtioneuvos August Bamsaylle.
E i voi syyttaa ketaan yksityista henkiloa tai joitakin ulkonaisia tapauksia siita, etta jnritys raukesi ja haudattiin v. 1911
Helsingin kaupungin valtuustossa — ainakin siksi, kunnes uusi
neljannesvuosisata kaupunkiemme kuimallishalhnnon kehitykSessa
taas on kulunut. Tutkimuksen koko suunnittelu oli alunpitaen tehty tavalla, josta oli oleva valttamaton seuraus limpikujaan joutuminen. Kuten jo teoksen nimittamisestiikin huomaa,
oli tarkoituksena muodostaa siita taydellinen historiallinen ja varsinkin tilastollinen esitys kaupunkilaitoksemme ]a kunnallispolitiikkamme kaikkien puolien kehityksesta mainittuna aikana. Jos
ennen ohjelman laatimista tutkimusta varten olisi edes alustavasti
koetettu perehtya niihin lahteisiin, joitten perusteella tutkimus
oli tehtava, olisi taytynyt huomata lahteiden j a . nimenomaan
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juiiri tilastollisen ainehiston olevan niiu alkuperaisella ja epjitaydellisella kannalla, etta tutkimuksen aikaan saam in en seulaajuisena
kuin- suunniteltiin kohtaisi voittamattornia esteita. .Kayttamalla
lahteiden tutkimiseen moninkertaisesti enemman aikaa ja varoja
seka erittainkin paremmin koulutettua-tydvoimaa olisi ehka voitu
saada kokoon tyydyttava ainehisto, mutta kun ainehiston keraaminen jatettiin kaupunkien virkamiesten huostaan, siirtyi se useimmassa tapauksessa, koska kaupungeissa ei ollut virkamiehia tallaisia erityisia toimia varten, virastojen puhtaaksikirjottajattarien
tehtavaksi : ja tulos oli luonnolhsesti sen mukainen. Lisaksi tehtiin teosta .suunniteltaessa se erehdys, etta teoksen lopuUiseksi
toimittajaksi meikalaisille kunuallispolitikoille ominaisella luottamuksella liikemiesten kaikkivoipaan kykyyn valittiin toSin etevil
liikemies, mutta samalla historialliseen ja tilastolliseen tutkimukseen vaheinman perehtynyt henkilo. Seuraus kaikesta tasta oil;
ett8.::tutkimus meni- yli asianomaisten henkiloitten voimien.
- Kun Ruotsin vastaava kunnallishallinnoUiiien jarjestelma v.
1912taytti 50 vuotta, paatettiin siellakin tapauksen johdosta toimittaa- muistojulkaisu. Sen julkaisemisen otti >; Svenska stadsforbundets tidskrift'in» toimitus tehtavakseen ja toimitustyo oli
siten joutunut tunnetun j^hteiskunnallisen kirjailijan ja tiedemiehen; JSrik Palmsiiernan kasiin. Julkaisun sisJiUys onkin sentahden
tieteellisella vaistolla valittu ja vastaa suurimmaksi osaksi tieteellisyyden vaatimuksia.
Julkaisun suunniteimaa laadittaessa ou luovutettu ajatuksesta, etta julkaisusta saataisiin sellainen kaikkia kunnallisen toiminnan eri aloja koskettelevan kasikirjan tapaineu teos kuin Suomessa oli suunniteltu. Julkaisussa kasiteltaviksi on valittu ensi
sijas'sa sellaiset alat, joitten kehitys kyseessaolevana aikana on
ollut erikoisen nopeata ja-kumouksellista, joitten kehityksessa on
ollut' huomattavissa joitakin Ruotsin oloille aivan erikoisia piirteita; ja joista vihdoin on ollut mahdollista koota lahimainkin
tyydyttavia tietoja eri kaupungeista. Joskaan se kuva, mika
Ruotsin kunnallispolitiikan vaiheista naina 50 vuotena siten on
saatu, ei ole taydellinen eika tyhjentava, valaisee se kuitenkin
useissa suhteissa varsin sattuvasti tata kehitysta.
Julkaisu sisaltaa aluksi katsauksen v:n 1862 kunnallisasetiilisen esihistoriaau, kirjottanut Mnar J.son Timlin. Seuraavassa
luvussa, s'Vaestohike, sen syyt ja seurauksets kirj. Holger Bosnian,
koetetaan selvittaa- niita yksityis ja yhteiskuntataloudellisia muutosilmioita, mitka ovat' nykyisen kunnallispolitiikan aiheuttajia!
Luvuissa »Eaupunkialiteen kasvaminen», Yngve Larsson, »Ruotsalainen - kaupunkienperustamistaito viimeisten 50 vuoden kuluessa»i Albert' Lilimberg, »Ty6vaenluokan asuntokysymys»', H.
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Meurlmg, ja »Kaupunkikuvan kehitys* Gustaf Linden, ovat sitten.
valittomimmat nykyisen vaestoliildceen' senrauksista puheena.
Edellamainittu Larssonin ja viimeksimainittu Lindenin kirjoitus
ovat julkaisun arvokkaimpia. Edellinen perustuu tekijan ^laajoihin itsenaisiin tutkimuksiin inkorporeerauskysj''myksessa.' Jalkimainen on runsailla kuvilla varustettuna varsin mieltakiinnittava. Asuntokysymyksesta olisi kaivannut; pitempaa ja perusteellisempaa esitj^sta kuin ne 7 sivua, mitka sille nyt on-varattu.
Luvut »Terveydenhoidosta ja kuolevaisuudesta Ruotsin kaupungeissas, B. von Post, »Kaupunkien puhdistustoimen kehitys Ruotsissa», Earl Tingsten, ja »Viemarilaitos*, Otto Froman, ovat omistetut kaupunkien terveydenhoidolle laajimmassa merkityksessa.
Tingstenin kirjotus on sekin julkaisun arvokkaimpia sekJl perustuu
niinikaan tekijan aikaisemmin julkaisemiin tutkimuksiin ja- ulottuu osittain kauvas ennen puheenaolevan ajanjakson alkua. Katsaus kunnallisten liikelaitosten kehitykseen saadaan Immissa
»Kunnallinen .taurastamo-, torikauppa- ja kauppahallilaitos
Ruotsissa*, M. Sandeborg, »Eraita tietoja vesijohto-, kaasu- ja sahkolaitosten seka sahkoraitioteiden kehityksesta yhdyskunnissaramex,
A. Lagergreen, ja »Satamalaitoksen kehitys viimeisen 50-vuotiskauden aikana*, Wolmar Fellenius. ' Sandeborgin kirjotukseen
on voitu koota verrattain arvokas tilasto. Lagergreenin kirjotuksesta sitavastoin huomaa miten vaikeata Ruotsissakin on ollut
aikaansaada tyydyttavaii tilastoa varsin tarkeiltakin kunnallisilta
toimialoilta. Tilastollisen ainehiston puutteeu syyksi kai on luettava sekin, etta julkaisussa ainoastaan sivumennen raha-asiain
yhteydessa on kosketeltu niin tarkeita puoha kuin kdulutointa
ja koyhainhoitoa. Julkaisussa seuraa sitten kirjotuksia aineista
»Palolaitoksen kehitys* (?. Hellgren, *Kaupunkien jarjestyslaito?*
B. von Sclmltz, »Kunnalliset virkamiehet* Theofil Oberg, ja »Eunnallinen tyovaki*, JBertil Mjstrom. Lopuksi on julkaisussa katsaukset »Kaupunkien ja kauppalain rahaasiat*, Ludvig Widell ja
»Kunnallisasetukset kaytannossa* (?. Timlin. — Silmays tarkoin
esitettyyn kirjottajain ammatti- ja arvonimiluetteloon osottaa,- etta
Ruotsin kaupungeilla jo on kaytettavanaan varsin suuri maara
tieteeUiseen- kirjoitustyohon pystyvia virkamiehia.
On sangen hyvin ymmarrettavaa, etta tallaisessa julkaisussa,
jossa mahdollisimman monesta asiasta .on puhuttava mahdollisimman suppealla alalia ja jossa kasitelty aines ensikerran^ on
tieteellisen tutkimuksen alaisena,'esitys tahtoo muodostua .enemman tai vahemman vain deskriptiiviseksi, kuvaavaksi. /Useimmissa kirjoituksissa onkin esitys tamanlaatuista. Kuitenkin-.olisi
ollut toivottavaa, etta julkaisussa olisi kiinnitetty suurempaa huomiota kuvatun kehityksen geneetiseen puoleen ja etta siis.-syj't
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siihen valtavaan kehityiiseen, Jonka alaisena kaupunki laitos kuvattuna aikana on ollut, olisi etsitty syvemmalta nykyisessa taloudellisessa Ja sivistyksellisessa elamassa, knin mita nyt on tehty.
Sen kautta olisi paremmin saatu esille taman aikakauden ominainen luonne Ja sen asema kaupunkilaitoksen pitkaa kehitykfien
sarjassa. Olisi voitu todeta, etta tama 50-vuotinen ajanjakso on
ollut individuahsmin Ja liikemiesluokan valta-aikaa kunnallispolitiikankin alalia Ja etta taman ajanjakson lopuUa on laskettu
perusttis uudelle kunnallissosialistiselle ajanjaksolle kunnalhsen
hallinnon historiassa. Nama toivomukset kohdistuisivat'etenkin
kahteen ensimaiseen kirjoitukseen,. joitten aihe ensi sijassa olisi
tarjonnut sopivan tilaisuuden perinpohjaisempaan kasittelyyn.
Joka tapauksessa on Julkaisu sellaisenaan -varsin arvokas
— -ei vahimmin komean -ulkoasunsa vlioksi. Julkaisun esipuheessa lausuu toimitus toivorauksenaan, etta Julkaisu myoskin
voisi tarjota arvokasta ohjausta nykyaan eliivalle kunnallismiesten
polvelle heidan'pyrkimyksissaiin Ja'harrkstuksissaan. Olojen erilaisuudesta huolimatta voi sita taydellil syylla suosittaa meikalaistenkin kunnallisten virkamiesten Ja muitten kunnallispolitiikan
harrastajain luettavaksi.
Y. H.

HTEISKUNNALLISTA. LAINSAADANTOA,

L e i i n a s u o s t u n t a . Korkeimmassa paikassa on hyvaksytty
Ja Asetuskokoelmassa (N:o 42 1912) Julkaistu asetu's leimasuostunnasta Jouluk. 14 p:lta 1912. Asetus sisaltaa, niinkuin ennenkin,
miiilraykset myoskin perintoverosta perunkirjoituskirjasta suoritettavan leimamaksun muodossa Ja vaihtelee tassa tapauksessa
kannettavan maksun maara ^/lo'^/o—Q'^/io^/o siiastoata, Jos perinnonjattiijalta. ei ole jiianyt jillkeen puolisoa, vaan rintaperillinen,
Ja muissa tapauksissa samassa suhteessa vaheten tai lisiiantyen.
— Leimamaksusta ovat vapaat toimituskirjat m. m.: verotusta.Ja
taksoitusta koskevissa valitusasioissa sekl asioissa, jotka koskevat
saantojen vahvistamista osuuskunnille Ja-yleishyodyllistii tarkoitusta varten perustetuille' yhdistyksille- .
• •''
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Teollisuus.
T e h d a s t e o U i s u u t e m m e e r i o s i s s a m a a s a m m e .1909
j a 1910. Telidasteollisuutemme jakantumisesta maamme -eri
osien kesken 1909 ja 1910 esitetaan juuri ilmestyneen Snomen
TilastoUisessa Vuosikirjassa seuraavat korjatut ladut
crtr'
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Tuhansissa
markoin

I9IO.

Oudenmaan laani . .
B45
Turun ja Porin . . .
622
Hameen
498
Viipurin
637
Mikkelin
291
Kuopion
368
Vaasan
762
Oulun
230
Yhteensa ?,953

20,611
16,286
18,702
18,766
2,417
5,077
10,118
6,335
98,312

39,122
29,330
42,462
72,889
5,819
14,978
29,146
9,619
242,865

18,897
16,079
18,039
17,422
2,247
4,987
9,706
6,368
93,745

32,967
24,414
40,873
67,113
4,102
13,177
27^756

21,601,7
12,554,3
15,387,1
17,855,9
1,534,8
3,627,6
7,299,7
5,357,9

14,456,0
11,250,0
10,803,6
11,331,4
815,0
3,277,3
4,665,9
905,3

152,306,4
100i027,5
102,551,3
120,582,1
13,394,6

27,900, .1
70,479,8
39,413,3

85,219,0 57,504,5 626,655,3

1909.

Uudenmaan . . . .
497
Turun ja Porin . . .
600
Hameen
463
Viipurin
615
Mikkelin
263
Kuopion . . . ; .
354
Vaasan
690
Oulun
, . 205
Yhteensa 3,687

20,270,1 13,655,9 129,966,8
12,056,2 9,226,9 90,494,7
13,988,0 9,256.0 94,181,6
15,716,6 9,872,1 97,039,3
1,534.6
751,1 11,431,4
3,132,3 2,878,9 23,274,6
6,910,0 4,610,0 64,224,2
966, i 33.217,8
7,971 .5,4^1.1
218,373 79,058,9 51,216,3 543,860,4
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Maatalous.
S a d o n a r v o S u o m e s s a v v . 1903 —1912.
Maanviljelyshallituksen tilastollinen osasto on Rooman maatalousinsti-'
tuuttia varten toimittanut laskelman sadon arvosta Suomessa
vv 1903—1912. Paitsi. tavallisten viljakasvien Sadon arvoa, sisaltaa se tiedot myoskin perunain ynna muiden juurikasvien, kehruukasvien seka olkisadon arvosta. Koska sadon arvoa koskevien
laskelmien pohjana olevat satotiedot vuosilta 1911 ja 1912 eivat
ole lopullisia, saattavat myohemmin naita vuosia koskevat laskelmat tulla muuttumaan. Taysissa Suomen markoissa lausuttuna
oli sato mainittuina vuosiaa seuraava:

1903

1904

1905

1906

1907

776,152
Vehnft,
viljaaato
804,620
774,350
831,837
822,874
45,302,081 42,789,498 48,852,264 52,293,002 53,514,923
Ruis,
J
Ohra,
»• 17,408,899 16,024,006 17,577,124 18,463,043 18.720,486
Kaura,
s 42,829,375 41,383,679 43,786,934 46,794,571 53,899,739
952,804 1,246,528 1,246,080 1,374,609
1,226,517
Sekavilja,
»
1,462,688 1,122.270 1,328,854 1,521,871 1,493,104
Herneet ja pavut, »
44,208
40,044
36,324
29,556
54,000
Tattari,
»
23,492,518 18,256,656 25,025,194 25,452,373 25,832,945
Perunat
1,320,127 1,386,269 1,772,925 1,944,582 2,084,032
Juurikasvit
944,025
930,294
952,315
1,168,444 1,059,776
Kehruukasvit
30,569,428 29,435,624 31,998,316 33,768,141 33,317,930
Olkisato
Yhteensa 165,610,229 153,259,410 173,346,558 183,282,118 192,042,513

1908

1909

1910

1911

1912

Vehna,
viljasato
673,727
812,580
737,822
815,738
882,697
Ruis,
»
57,030,049 60,413,332 49,399,427 51,663,432 61,654,056
Ohra,
»
20,290,839 18,039,434 17,598,946 25,540,131 25,964,345
Kaura,
>
48,264,353 52,354,326 51,005,684 64,870,083 75,630,204
Sekavilja,
>
1,825,869 1,775,969 1,800,976 3,050,957 3,175,276
Herneet ja pavut, >
1,619,576 1,184,438 1,181,944 1,426,566 1,425,531
Tattari,
»
34,704
46,514
42,648 - 47,004
48,000
Perunat
23,421,199 33,309,722 23,791,293 33,063,893 33.522,255
Juurikasvit
2,382,400 2,736,756 2,963,887 2,317,857 2,357,143
Kehrunkasvit
858,970
919.240
902,090
840,000
850,000
Olkisato
30.537,636 33,523,930 32,083,463 35,814,604 41,-^97,543
Yiiteensa 186,939,322 205,115,541 181,508,180 219,450,265 246,907,050
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Metsatalous.
'

V a l t i o n - p u u t a v a r a h u u t o k a u p a t vv. 1907 - 1912.

Aika-

kauskii'ja • Tapion taman vuoden ensi numerossa on nimiraerkki
0. J . L.' esittanyt tilastoilisia tauluja valtion puutavarahuutokaupoista-tarkastuspiirrittain vv. 1907—1912. Esitamme niista tiissa
seuraavat koko maata koskevat luvut. •
--

Vuonna.

m

03 m

gill

C+- CO ^

c
1907
1908
1909
1910
1911
1912

1,885,683
2,259,595
2,704,741
2,527,414
2,465,748
2,465,438

2,392,579
2,874,037
3,395,042
2,728,092
2,486,289
2,465,438

•

' • r-'.

g-c

4:13
3: 09
3: 33
3: 57
3: 67
3:75

ft

p •
1,271,331
1,215,006
2,146,756
2,123,014
1,762,348
1,835,273

4: 75
3: 60
3: 54
3:81
4: 20
4:2'8

,

Raha-, pankKi-ja porssiliiKe.
.-' : \ Y l e i n e n - tila. - -. Maailman rahamarkkinain tila on yha kirea,.
•jopa .tavattoman' kiintea ja jannittynyt. Valtiolliset.levottomuudet pitavat edelleen mielia vireilla, ja sodan pelko pakottaa kaikkialla mita suurimpaan'varovaisuuteen. Markkinain helpottumisesta ei toistaiseksi ole vahimpiakaan toiveita eika diskonton alentamisesta ole puhettaknan, ainakaan niin kauan kun yleinen poliittinen asema pysyy nain kireiina.' Erittain kuvaavaa rahamarkkinain', nykyiselle' asemalle on m. m. se, etta Saksan Valtiopan.- kin verovelvollinen setelisto pankin viimeksi ilmestyneen tilailmo.tuksenj mukaan joli 2Q7,74 milj. Rmk., sen- sijaan ettii pankilla
'viime j vuoden'tammikuun lopussa vastaava summa oli 284 milj.
-Rmk. r . V i ; '
!• .
'
' ' :
• '
'•<';" Mita -oman maan rahamarkkinoihin tulee, ovat nekin edel•,leen kireilt,'- laniauttaen siten yritteliaisyyttii. Vallinnut kireys
on • vaikuttunut' huonohtavasti myoskin
1? S u o m e n : P a n k i n asemaan, . mika niikyy erittain selvasti
kiiyttamattoman ! setelinanto-oikeuden suuressa viihentymisessii.
Tammik. 31 p. 1912 oli kayttamaton setelinanto oikeus 29,84
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milj. mk., mutta samana paivana - 1 9 1 3 Vaini'l,7,20'milj.'ink.
Pankin kultavarat ovat liylla lisaantyneet 23,4o milj. mk:sta'"/i
1 9 1 2 35,47 milj. mk:aan ^^/i 1913, mutta se nayttaa tapahtuneen
ulkomaisten saatavien kustannuksella. Nama ovat nimittain vahentyneet 1 0 7 , 2 1 milj. mk:sta 85,o9 milj. mk:aan asken mainittuna ••aik'ana. -Vahenriys kohtaa paaasiassa- ulkomaisia' kirjeenvaihtajia, -joilta olevat saatavat ovat alenneet- 77,74 milj. mk;sta
5S,oc milj. •mk:aan. ' Pankin kultavaroja lienee nahtavasti lisatty
sotiiasveron maksamisen varalta Venajalle. ' •
' .• " '
• Suomen: • Pankiri' tilinpaatos vuodelta'1912 'osottaa puhdasta'
voittoa" Smk.'7,182,566: 4 2 . Edellisena vuonna, joka oli rekordi-'
vuosi pankin aikakirjoissa, oli puhdasvoitto Smk. 8 , 4 1 5 , 7 2 8 : 6 1 .
Etta pankin tilinpaatos nyt ei osoita • laheskaan yhtalaista tulosta
kuin- viime vuonna, riippuu paaasiassa siita hyvin ymmarrettaviista varovaisuudesta, etta pankki on alentanut obligatsioniTarastonsa'- arvoa .kokonaista 8 7 4 , 6 0 0 mk:lla 1 8 8 , 7 0 0 mk:n asemasta
edellisena vuonna' seka etta vuosivoitosta on mahdolhsia tappioita
varten varattu 5 0 0 , 0 0 0 mk.
• -. H e l s i n g i n . ' a r v o p a p e r i p o r s s i . Porssin liike on taman
vuoden puolentoista ensi kuukauden aikana ollut hiljaista.
Ainoastaan tamroikuun ensipuoliskolla oli havaittavissa vilkkaampaa, toimintaa. Silloin nousi myynti noin 3 0 0 , 0 0 0 mk:aan. Sen
"Jalkeen on se viikko viikolta alentunut, niin etta-porssin koko
vaihto tammikuun 2 p:sta helmikuun puolivaliin -tekee pydreinluvuin vain noin 5 5 0 , 0 0 0 mk.
Kaupan esineena ovat olleet paaasiallisesti pankkien osakkeet, ja niista etupaassa Yhdyspankin. Myoskin KansaUispankin
osakkeilla on kayty jonkun verran vilkkaampaa kauppaa kuin
ennen, johtuen nahtavasti siita, etta pankin johtokunta on paattanyt ehdottaa osakepaaomalle jaettavaksi voitto osuutta 1 6 °/Q,
kun se edellisinii vuosina on ollut 1 5 "/„.
Kaikkien kaupanalaisten osakkeiden arvo on yleensa pysynyt" verrattain tasaisena.

VaKuutusliiKe.
K o t i m a i s e t . h e n k i v a k u u t u s y h t i o m m e ovat viimeisen
viiden vuoden aikana myontaneet vakuutuksia miljoonissa markoissa:
Vuosi
1908
1909
1910
1911
1912

Kaleva
11.1
17.7
20.5
23.6
28.1

Suomi
36.6
43.9
51.0
53.0
57.4

Fennia
18.7
22.9
26.0
28.1
21.9

Salama

—
—

10.0
22,7
23.8

Kataja

—
—
—
—

4.2.

Yhteensa
66.5
•
84.5
107.5
117.4
135.4

6o
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OSASTO.

Osakeyhtioittemme paaomain suuruus.

Juuri ilmes-

tyneen Suomen Tilastollisen Vuosikirjan mukaan oli maassamme
1 p:na lieinakuuta 1912 vahintaan 100,000 markan paaomalla toiraivia osakeyhtioita, 810 ja niilla yhteensa omaapaaomaa 609,118,167
markkaa. E r i toimialojen mukaan jakaantuivat niima osakeyhtiot
seuraavasti:
Yhtioiden toimiala. •

Yhtioiden

luku
Maanviljelys
KutomateoUisuus
Puuteollisuus
Viiuapolttimoja ja olutpanimoja

.

.

.

.

Muu teollisuushaara
Kauppa
Hotelleja, ravintoloita, anniskeluja. . . .
Kirjakauppa, kustannusliike, sanomalehtia .
Muu kauppatoimi
Lainausliike
.
Rautatieliike
Meriliike
Kaikki muut yhtiot
Yhteenta

Yiiteensa
omaa paaomaa mk.

195 . 35,710,422
15 .
5,352,000
358
313,681,760
39
29,962,000
• 28
50,046,000
34
46,807,200
81
101,196,000
49
19,140,000
6
8,109,311
116
58,421,249
151
48,255,340
10
2,275,250
21
5,966,100
120
40,013,990
18
162,033,538
14
13,324,257
51
28,885,450
7
5,841,900
29
15,804,550
8
3,620,000
7
3,619,000
1,875,400
13
609,118,167
810

TONTTIAYRIKYSYMYS KAUPUnOEISSAMME.
Helsingin kaupungin tonttidyrikysyniyksen johdosta:
Kirjottanut

Yrjo Harvia.

.

Helsingin kaupungin valtuustossa lokakuussa 1911 tehdynesityksen johdosta, etta kaupungissa noudatettua tonttiayrien taksaa ryhdyttaisiin korottamaan, pyysi Helsingin rahatoimikamari
saman vuoden marraskuussa varatuomareilta T3jdrn Wasastjerna
ja John Uggla selvitysta tonttiayrijarjestelman historiallisesta
kehityksesta ja taman tulon oikeudellisesta luonteesta. Pyydetty
selvitys annettiin toukokuussa 1912. Selvityksen perusteella on
rahatoimikamari nyttemmin laatinut ja taman vuoden helmikuussa
valtuustoUe jattanyt asiassa lausunnon, jossa rahatoimikamari
ehdottaa, etta Helsingissa tasta lahtien ruvettaisiin kantamaan
erikoisen, joka kymmenes vuosi uudistetun maan arvioimisen perusteella tonttiayria Vio "/o tonttien arvosta.
Se valaistiis, minka tahan asti sangen hamara tonttiayrikysymys herrojen Wasastjernan ja Ugglan selvityksessa saa, ei
kuitenkaan ole tyydyttava eika suinkaan riittava sen tarkean
uudistuksen pohjaksi, josta on kysymys. Selvityksen yksityiskohtainen tarkastaminen osoittaa nimittain, etta selvitys, sen laatimiseen kaytetyn ajan runsaudesta huolimatta, on pintapuolinen
ja harhaanviepa ei ainoastaan tonttiayrijarjestelman historiallisten vaiheitten esittamisessa, vaan myoskin tonttiayrien oikeudellisen ja finanssiopillisen luonteen maarittelemisessa. Ja ne tulokset kaupunkien oikeudelliseen valtaan nahden, valtion lainsaadantdja lainkayttoelimista riippumatta, toimittaa tonttiayrien jarjestelyja.
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joihin selvityksessa on tultu, antavat niinikaan aihetta vasta-.
vaitteisiin.
Asiain nain ollen lienee paikallaan, etta seuraavassa koetetaan luoda tahan kysymykseen hieman Hsavalaistusta.

I.
Ammattikirjallisuudessa esitetyt mielipiteet tonttiayrien luonteesta jakautuvat tavallaan kolmeen suuntaan. Joko pidetaan
tonttiayreja kaupunkien, tonttien yliomistajina, kantamina maksuina tonttien kayttamisesta i), tai katsotaan niitten olevan »erinaisia kaupunkitontteja rasittavia veroja tai ainakin alkeellisia eli
rudimenttaarisia niaaverojas ^), taikka kutsutaan niita kunteistdrasituksiksi ^). Mainitussa Helsingin kaupungin hankkimassa selvityksessa omistetaan niille samalla kertaa seka verojen etta kiinteistorasitusten luonne*).
Katsaus taman tulon historialliseen kehitykseen osoittaa
kuitenkin todeksi sen olettamuksen, johon jo tama mielipiteiden
raoninaisuus antaa aihetta, ettei nimittain mikaan naista maaritelmista taydellisesti vastaa tarkoitustaan.
Tonttiayrien luonteen selvittamiseksi on ensiksi valttamatonta jonkun verran seurata kaupunkien maanomistusolojen kehitysta, silla tonttiayrien vaiheet ovat mita lahimmin kytketyt naitten
olojen kehitykseen. Tosin kaupunkien maanomistusolojen yksityiskohtaiset vaiheet toistaiseksi ovat tieteellisessa suhteessa varsin
vahan tunnetut, mutta voitanee niista kuitenkin seuraavat, kyseessaolevaan tarkoitukseen kyllakin riittavat paapiirteet vetaa
esille:

^) y.

Serlachius, Larobok i Sakratten, I 2 1 3 . ^) /£'. Willgren, Finlands

iinansratt. 4 1 9 — - 4 2 0 ^) R, A. I'Frede, Forelasningar ofver ifinsk sakraU. I I 1 7 6 — 1 7 7 .

*) Sivu 13.
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Ruotsi-Suomen kaupunkilaitoksen ensi kehitysasteilla eivat
kaupunkioloille

ominaiset

maanomistusolojen

elinkeinot sanottavasti

muodostumiseen.

vaikuttaneet

Maataloudellisissa oloissa

syntyneet oikeuskasitteet siirtyivat maalaisoikeudesta kaupunkilaisoikeuteen muuttumatta ja sailyivat sellaisina vuosisatoja.

Suku-

omistus oli talloin viela kaupungeissakin yleisin omistusmuoto.
Sen rinnalla kylla yksityisten vapaampikin omistusoikeus ansiomaahan

oli tunnettu, mutta taman merkitys oli vahaisempi.

Yleinen kaupunkilaki, laadittu

1340-luvulla, puhui ainoastaan

naista kummastakin yksityisesta omistusmuodosta.
Taman yksityisen maanomistuksen rinnalle alkoi vahitellen
muodostua uusi julkinen maanomistusjarjestelma..

Kun vanhojen

kaupunkien asutusaluetta laajennettiin tai uusia kaupunkeja perustettiin, ruvettiin pidattamaan kaupunkiyhdyskunnille ylin omistusoikeus yksityisiile luovutettaviin maa-alueisiin ja yksityiset saivat ainoastaan nautinto-oikeuden tontteihin ja muuhun kaupungin
niaahan.

Nautinto-oikeudella luovutettuja tontteja ruvettiin kut-

sumaan epavapaiksi eli ehdollisiksi tonteiksi vastakohtana yksityisten omistusoikeudella asumille »vapaille» tonteille.

Erinai-

sissa tapauksissa erotettiin nama tonttilajit toisistaan kutsumalla
edellisia perintd-, jalkimaisia kaupungintonteiksi.
Yksityisten nautinto-oikeus ehdollisiin tontteihin, nykyisissa
oikeustieteellisissa jarjestelmissa kutsuttu nimella vakaa hallintooikeus, oli perinndllinen. ^) Jollei kuitenkaan tontin laillinen haltija kolmen vuoden kuluessa luovutuksen jalkeen rakentanut tonttia tai jos han myohemmin jatti tontin autioksi taikka ei viitena
vuotena perakkain suorittanut kaupungille tontin kayttooikeudesta
maarattya vuotuista korvausta, -peruutettiin tontti sille mahdolli-

^) Wiede Main. teos.

I I 65.. Lagberedningens forslag till jordabalk. Bi

laga I I . Om upplatelse af s. k. ofri tomt enligt aldre och nyare ratt. Stockholm
1 9 0 5 . 364.
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sesti rakennettuine huoneineen lunastuksetta kaupungille. ^) Myoskin sellaisessa tapauksessa, etta tontin haltija lakkasi harjoittamasta varsinaisia kaupunkilaiselinkeinoja, kauppaa tai kasityota,
saattoi han ehdollisten tonttien jarjestelman viimeisilla kehitysasteilla olla pakotettu luovuttamaan tonttinsa muille elinkeinonharjoittajille, tassa tapauksessa kuitenkin arviomiesten maaraamaa
lunastusta vastaan. 2) Kukaan ei ollut oikeutettu pitamaan hallussaan useampia tontteja, kuin mita han itseaan ja lapsiaan varten valttamatta tarvitsi ^) Sittenkuin ehdoUinen tontti oh
yksityiselle luovutettu, oli haltija oikeutettu kaupungin raastuvanoikeudessa hakemaan lainhuudon saannoUeen. Useimmiten noudatettiin tassa tavallista, omistusoikeudella hallitun kiinteimiston
huudatuksessa kehittynytta lainhuudatusmenettelya, mutta oli
myoskin huomattavissa oireita erikoisen huudatusmenettelyn kehittymiseen, jonka mukaan tontin haltijalle kiinnekirjan sijasta
annettiin n. s. luovutuskirja (upplatelsebref). *) Kun tontin haltija
halusi luopua tontistaan oli hanen tarjottava tontti rakennuksi-

• 1) Tukholman pormestarin ja raadin kuulutukset j a uudiscetut julistukset
huhtikuun 3 0 p. 1697,
kuun

18 p. 1763,

maaliskuun 16 p. 1706, toukokuun 13 p. 1726, touko-

toukokuun

18 p. 1781 ja maaliskuun 2 8 p. 1787.

Tukhol-

man

kaupungin' uudistettu rakennusjarjestys, annettu heinakuun 12 p. 1736.

art.

8 §.

{Modee, Utdrag ur PubHque handlingar.

Stockholm

Ill

1742—1829.)

^) Kuninkaallinen julistus vapaakaupungin (Eskilstunan) perustamisesta tyontekijoita.
varten rauta-, teras- ja metallijalostuksen aloilla, annettu huhtikuun 16 p. 1 7 7 1 .
3 §.

(C. M. Danckxtiardt.

Sammandrag af gallande forfattningar rorande Handt-

verkerier och Manufacturer m. m.)

Uudistetut yleiset manufaktuuri- ja kasityoeri-

oikeudet annetut toukokuun 2 9 p. 1739.

2 §. [Modee], ^) Tukholman kaupungin

etuoikeuskirja, annettu maaliskuun 10 p. 1570. (Lagberedningens Bilaga 358.)

V:n

1734 lain maakaareen 4: 2 . Asetus ja taksa kaikkia yli- ja alioikeuksia seka taytantoonpanoviranomaisia varten, annettu toukokuun 2 3 p. 1733. (Modee), Tukholman
kaupungininsinoorin ohjesaanto, annettu heinakuun 13 p, 1736,

6

Uudistetut

julistukset Tukholman kaupungin tonttiayreista, annetut toukokuun 18 p. 1763 ja
maaliskuun 2 8 p. 1 7 8 7 . [Modee), Lagberedningens Bilaga 3 6 2 .
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neen—naita viimeksimainittuja pidettiin silloisen oikeuskasityksen
mukaan irtaimistona
— kaupungille, silla talla oli etuoikeus
ostoon. Ainoastaan, jollei kaupunki tonttia halunut, oli han
oikeutettu luovuttamaan tai silloin yleisen sanontatavan mukaan,
»myymaan» sen muille. Se rajotus oli tahan luovutukseenkin nahden olemassa, etta tontin sai luovuttaa ainoastaan kaupunkiyhdyskunnan taysvaltaisille jasenille. ^) Tontin vaihtaessa haltijan
oli kultakin kerralta kaupungille suoritettava n. s. suojelusayri
(friskilling), jonka suuruus tavallisesti oli maaratty kolmanneksikymmenenneksi osaksi kauppahinnasta ja jota pidettiin hyvityksena
siita, ettei kaupunki kayttanyt hyvakseen etuoikeuttaan ostoon. ^)
Nautinto-oikeudestaan suoritti tontin haltija kaupungille vuotuisen
korvauksen, jonka suuruuden kaupunki yksipuolisesti maarasi
joko vuodeksi kerrallaan tai pitemmiksi maaraajoiksi. Tata vuotuista korvausta kutsuttiin tonttiayriksi. *) Erinaisissa tapauksissa
saattoi tontinhaltija vapautua vuotuisen tonttiayrin suorittamisesta

^) Tukholman kaupungin muistikirja, merkinta marraskuun. 7 p. 1640. [Arnell
Swerikes Stadz-Lagh. Stockholm
360.

1 7 3 0 . 2 7 8 j a 3 5 1 . ) Lagberedningens Bilaga

^) Tukholman kaupungin erioikeudet,

[Arnell.

3 5 2 . ) . Kuninkaallinen paatos

joulukuun

valistuslen johdosta, annettu

10 p. 1 6 7 2 , 2 7 I , j a samanlainen paatos, annettu heinakuun 13 p.

1 7 1 9 , 2 1 §. {A. V. Stiernman, Alia
1728—1733.)
keudet,

annetut maalisk. 1 0 p. 1636. 7 . § .

kaupunkien

Riksdagars och Motens Beslut. Stockholm,

V:n 1 7 3 4 lain maakaaren 4: 6 . ^) Tukholman kaupungin etuoi-

annetut maaliskuun 10 p. 1636. Lagberedningens Bilaga 360. V:n 1 7 3 4

lain maakaaren 4 : 2. Mainilut julistukset Tukholman kaupungin tonttiayreista, annetut vv. 1763, 1 7 8 1 ja 1787.

M , m.: Edellamainitut Tukholman etuoikeudet,

Saanto valtakunnan kaupunkien hallinnosta j a perustamisesta, paivatty joulukuun
26 p.- 1619; taman useassa

suhteessa- aikaisempien erikoisasetusten

saannokset

•kokoavan asiakirjan 17 Jlssa'hietellaan kaupunkien muun omaisuuden, kuten vaa'an,
vaatehuoneen, markkinapuotien, kellareitten, asuinrakennusten, jtalojen j a tornien
kaytosta saatujen tulojen joukossa, myoskin tulot eli >edut» tonteista.
kaupungin tonttiayrikysymyksen

(Helsingin

selvityksessa on asetuksen 16 § vaarin mainittu

tonttiayreja koskevaksi.) Tukholman kaupungin etuoikeudet, annetut maaliskuun
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maksamalla kerta kaikkiaan maaratyn taksan mukaan kaupungille
n. s. vapaaksiostohinnan (frikopesskilling). ^) Vapaaksiosto, jonka
kautta lienee katsottu tontin haltijan saaneen omistusoikeuden
tonttiinsa, oli kuitenkin ehdollisten tonttien jarjestelmalle alkuperaisesti vieras oikeustoimi ja paasi se tunkeutumaan kaupunkilaisoikeuteen etuoikeutettujen saatyjen, aateliston ja papiston valityksella,

nama kun saatyperiaatteittensa

vapautumaan kaikista kaupungeille

mukaisesti pyrkivat

suoritettavista rasituksista.

Lahimainkaan yleiseksi ei vapaaksiosto

tiettavasti milloinkaan

paassyt kehittymaan, semminkaan ei kaupunkiyhdyskuntain varsinaisten jasenten, porvareitten keskuudessa. Luonteeltaan toinen
laji kertamaksuja olivat ne lunastusmaksut, joita eraissa kaupungeissa jarjestelman myohemmilla asteilla ruvettiin joko kaupungin
kassan hyvaksi yleensa tai nimenomaan tonttien luovutuskustannusten peittamiseksi vaatimaan tontteja yksityisiile luovutettaessa,
mutta jotka eivat vapauttaneet tontin haltijaa vuotuisen tonttiayrin suorittamisesta.

_

Tama ehdollisten

tonttien jarjestelma, joka nykyaan val-

l o p. 1636, kuninkaallines asetus annettu joulukuun 17 p. 1664. (Lagberedningens
Bilaga 360.)

Kuninkaallinen paatos kaupunkien valitusten johdosta, annettu mar-

raskaun 2 2 p. 1686, 2 9 §. {Stiernman^ Mainitut Tukholman kaupungin pormestarin ja raadin kuulutukset ja julistukset. Aatehston etuoikeudet, annetut lokakuun
16 p. 1723, .12 § ja papiston etuoikeudet, annetut samana paivana, 10 §. {Stiernman.) ') Tukholman kaupungininsinoorin ohjesaanto, annettu heinakuun 13 p.
1736, 9 §.

^) Helsingin kaupungin tonttiayrikysymyksen selvityksessa on kunin-

kaallinen paatos kaupunkien valitusten johdosta, annettu joulukuun 17 p. 1 7 3 4 ,
3 3 §, mainittu tonttiayreja koskevaksi. Nain ei kuitenkaan ole asianlaita.

Talla

saSnnSksella lainsaatajat ilmeisesti eivat tarkottaneet tonttiayreja, vaan tonttien haltijain tai talonomistajain yleista verovelvoUisuutta ja tahdottiin taman saannoksen
kautta poistaa se epakohta, etta aateliset ynna muut etuoikeutetut talonomistajat
koettivat vapautua asetuksessa mainittujen ynna muitlen samankaltaisten laitosten
yllapitovelvoUisuudesta, vaikka he kaikkien muitten kaupunkien asukkaitten tavoin
nauttivat

niista hyotya.

Selvityksen kirjottajia on tassa eksyttanyt eras Uuden

Tonttiayi-ikysymys kaupiingeissam me.
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lalla olevaan luovutusmuotoon verrattuna takasi kaupungeille niin
laajan vallan rajottaa yksityisten kayttooikeutta tontteihin, oli
taydelhsesti sOpusoinnussa kasityomaisen talousjarjestelman-aikaisen kaupunkien talouspolitiikan kanssa. Silloinen tonttipolitiikka
oli vain osa tata yleista talouspolitiikkaa. Kaupunkien talouspolitiikan ja samalla koko silloisen kaupunkilaitoksen paatehtava
oli kaupan ja kasityoelinkeinojen edistaminen. Kaytannossa
taman tehtavan toteuttaminen muodostui kaupunkiyhdyskunnan
taysvaltaisten jasenten avustamiseksi ja suojelemiseksi heidan
taloudellisessa toiminnassaan saadynmukaisen toimeentulon hankkimiseksi
Alkeellisin avustustapa oli asuntoalan myontaminen
porvarille kaupungin alueella. Tontti oli lisaksi mydnnettava
muodossa, joka ei porvarille tullut liian kalliiksi, silla tuona tyon
alhaisen tuottavaisuuden ja paaoman puutteen aikana olisi hinnan suorittaminen tontista muodostunut vaikeaksi, useinpa suorastaan voittamattomaksi esteeksi alottelevien kauppiaitten j a
kasitydlaisten antautumiselle elinkeinoaan harjottamaan. Tonttien
luovuttaminen yksityisiile taydella omistusoikeudella olisi toiseltakin puolelta vaikeuttanut taman talouspoliittisen tehtavan toteuttamista senkautta, etta se olisi edistanyt kilpailun syntymista
tonttikaupoissa, mika oli vastoin aikakauden yleisia taloudellisia
periaatteita, ja senkautta etta kaupunkien lukumaaraltaan rajotetut tontit silloin helpommin ohsivat joutuneet sellaisten omistajain, lahinna aateliston ja papiston jasenten kasiin, jotka eivat
kuuluneet kaupunkiyhdyskuntaan eivatka kaivanneet sen avustusta, eika kaupungeilla sitten tarpeen tullen olisi tontteja omille
suojateilleen luovutettavana. Useat kasitydajan asetukset kielsivatkin tontin menettamisen uhalla porvareita luovuttamasta tonttejaan muitten saatyjen jasenille, vaikkakaan saannoksia ajanpit-

m.-ian ja Hameen laanin maaherran v. 1823 tekema paatos, josta enemman edempana.

Werner Sombart. Der modernc Kapitalismus. Leipzig 1902. I 8 6 .
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kaan ei voitu noudattaa.^) Kaupunkien yksipuolinen oikeus maarata tonttiayrien suuruus ei myoskaan tana aikana jolitanut ristiriitoihin ja tontin lialtijoita rasittaviin vaarinkaytoksiin ' ylidyskuntain puolelta, koska maaraysvalta naissa asioissa saannollisissa
oloissa kuului^ juuri tontin haltijoille itselleen.
Ajankohta, jolloin ehdollisten tonttien jarjestelma alkoi voittaa
jalansijaa kaupunkilaisoikeudessa, peittyy viela miiinaisten aikojen tutkimattomien

olojen hamaraan.

Mainitaan, etta jo 1300-

luvulla — siina tapauksessa jalkeen yleisen kaupunkilain ilmestymisen — eroa vapaitten ja ehdoUisten tonttien valilla olisi ollut
havaittavissa. ^)

Etta jarjestelma 1400-luvulla ja viela enemman

1500-luvulla oli tunnettua, on voitu sitovasti todistaa siina Ruotsin
lainvalmistelukunnan mietinnossa, johon tassa jo on viitattu. ^)
Vasta 1600-luvulla lienee kuitenkin tama kasityoaikainen tonttipolitiikka kohonnut yleisesti vallitsevaksi syrjayttaen aikaisemmat puhtaasti maataloudelhset omistusperiaatteet.

Tassa suh-

teessa muodosti varmaan suuren reduktsioonin aika ratkaisevah
kaannekohdan,

silla kuten useista senaikuisista asetuksista nah-

daan julistettiin »kaikki ne kaupungin tontit, mitka maistraatit
olivat luovuttaneet kaupungin hallusta tai lahjottaneet»
kaupungeille

peruutetuiksi,

etta niitten

maksettavaksi

sikali
pantiin

tonttiayrit. ^)

')
kuun

Kuninkaalliset paatokset kaupunkien valitusten johdosta, annetut joulu-

10 p. 1672,

Bilaga 354.

27 § ja heinakuun 13 p. 1 7 2 1 , 2 1 §.

Lagberedningens Bilaga 3 5 7 — 3 5 9 ,

-) Lagberedningens

*) Kuninkaallisten reduktsiooni-

koinisaarioitten kirjelma m. m. Turun maaherralle, piiivatty maaliskuun 2 0 p. 1693
{G. V. Bonsdoi-ff., Privilegier och resolutioner for Abo stad). Kuninkaallinen kirje
reduktsioonitoimikunnalle
lokakuun

8 p.

lahjoteluista tonteista ja taloista kaupungeissa, paivatty

1 6 9 5 [Siiirnman, Samling kongl.

jelma paivatty syyskuun 2 8 p. 1699.

brev). Kuninkaallinen kir-

{JH^rede. I I 176).
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II.
Sen kuvan perusteella, mika edella on koetettu luoda ehdollisten tonttien jarjestelmasta kasityoaikana ja tonttiayrien asemasta siina, voitanee jo ryhtya maarittelemaan tonttiayrien finarissiopillista luonnetta sanottuna aikana."
Lienee turhaa tassa palauttaa mieleen nykyiselle finanssitaloudelle ominaisten ja nykyisen finanssiopin tuntemien tulojen
taydelliset maaritelmat. Ansiotuloja ovat julkisten yhdyskuntain
yksityistaloudellisten periaatteiden mukaisesti omaisuudestaan saamat tulot. Maksut ovat yhdyskunriille kuuiuvain laitosten tai omai•suuden kayttamisesta yksityisilta vaadittua erikoiskorvausta, jota
•kannetaan naitten laitosten aiheuttamien menojen peittamiseksi,
-mutta joka yleishyodyllisista syista lasketaan hallinto- tai tuotantokustannuksia pienemmiksi. Verot taas ovat pulitaita pakkosuorituksia yhdyskuntain yleisen fiinanssitarpeen tyydyttamiseksi.
Tahan tulojen jarjestelmaan eivat tonttiayrit ole ottaneet
luontevasti soveltuakseen. Ne eivat ole ansiotuloja, silla yhdysIcunta pidatti sina aikakautena, kasityomaisen talousjarjestelman
-aikana, josta yksinomaan toistaiseksi on puhe, itselleen yksipuolisen oikeuden niitten suuruuden maaraamiseen eika niilla tavoteltu minkaanlaista yksityistaloudellista voittoa. Useimmiten on
niita, kuten ylla huomautettiin, pidetty joko maksuina tai veroina. Maksuihin ei niita kuitenkaan voida lukea, koska niita
•ei kannettu niitten perusteena olevien laitosten aiheuttamien menojen peittamiseksi, vaan yleisen finanssitarpeen tyydyttamiseksi.
Yhta vahan ne olivat veroja, koska ne eivat olleet yleisia pakkosuorituksia, vaan korvausta yhdyskunnan omaisuuden kayttamisesta.
Vaikeudet paasta selvyyteen tonttiayrien luonteesta johtu-vatkin yksinkertaisesti siita, etta finanssiopilliseen jarjestelmaan,
anika on syntynyt nykyaan vallitsevien, kapitalistisen talousjar-
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jestelman luomien olojen pohjalla, koetetaan sovittaa siihen so-,
veltumaton, aikaisempaan, kasityomaisen talousjarjestelman aikana
muodostuneeseen finanssijarjestelmaan kuuluva tulo.
Kasityomaisen talousjarjestelman-

aikaisessa kaupunkikun-

nallisessa tulotaloudessa olivat tarkeimmat vakinaiset tulot regaaliluontoisia.

Regaalitulojen finanssiopillisina tunnusmerkkeina on.

pidettava: trksi, etta ne ovat erikoiskorvausta julkisoikeudelliselleyhdyskunnalle kuuluvan laitoksen tai omaisuuden yksityisiile tarjoamista eduista: 2:ksi, etta ne ovat korvausta sellaisen laitoksen tai omaisuuden tarjoamista eduista, jonka hoitamiseen tai
omistamiseen yhdyskunnalla on lainsaadannon turvaama etuoikeus;;
ja

3:ksi, etta naitten tulojen suuruuden

maaraamisessa eivat

asianomaisen laitoksen tai omaisuuden yleishyodyllinen merkitys.
tai muut poliittiset nakokohdat ole ratkaisevia, vaan joko yksinomaan tai edellisten rinnalla puhtaasti finanssinakdkohdat. ^).
Kaikki nama tunnusmerkit olivat tontti ay reille ominaiset..
Tonttiayrien tarkeimmalta kehitysajalta tunnetut asetukset tarkoit-'
tavat nailla tuloilla selvasti juuri korvausta kaupunkien tonttien
nautinto-oikeudesta. Kaupunkien etuoikeudet tonttien omistamiseen
olivat paitsi yllaesitettyjen asetusten usein myoskin kaupunkien
perustuskirjojen tai myohemmin annettujen erioikeuksien takaamat eika kaupunkiomistuksen etuoikeudellista luonnetta muuttanut se, etta osa ennen ehdollisten tonttien jarjestelman vakaantumista luovutettuja tontteja kuului yksityisiile taydella omistusoikeudella tai etta yksityiset muutamissa erikoistapauksissa vapaaksioston kautta saivat tontteihinsa omistusoikeuden.

Varsin

selvasti ilmenee tonttiayrien regaali-luonne kolmanneksi esitettyyni
tunnusmerkkiin nahden. Tonttiayrien tuottamia tuloja kaytettiin:
saannollisesti kaupunkien yleisen finanssitarpeen tyydyttamiseksi
ja oli tonttiayrien suuruus riippuvainen kulloinkin vallitsevasta.
') Adolf Wagner^ Finanzwissenschaft,

Leipzig 1883.
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tulojen tarpeesta; toisinaan niita ei kannettu laisinkaan niin kauvan
kuin tultiin ilman niita toimeen.
Sellaisia maksuille ominaisia
nakokohtia kuin etta tonttiayreja olisi kannettu tonttien omistuksen aiheuttamien menojen' peittamiseksi, ei voitu ottaa huomioon,
koska tonttien omistus ei useimmiten aiheuttanut mitaan kustannuksia, jota paitsi niitten pienten kustannusten peittamiseksi, joita
ehka toisinaan saattoi tonttien paaluttamisesta ja kartoittamisesta
olla, otettiin tonttien vastaanottajilta korvaus muulla tavoin, ja sellaiset nakokohdat, kuin taman tonttijarjestelman talous- ja yhteiskuntapoliittinen merkitys vaikuttivat vain sangen rajoitetussa maarassa tonttiayrien suuriiuteen. Se tosiasia, etta tonttiayreja usein
mainitaan kannetun »pormestarin ja raadin palkkaamiseksi, seka
julkisten rakennusten yllapitamiseksi*, ei myoskaan saa erehdyttaa luulemaan tonttiayreja maksuiksi, koska kasitydajan kaupunkien yleinen finanssitarve paaasiallisesti supistui juuri naihin tarkoituksiin. Siihen nahden, etta regaalitulojen kasitetta yleensa on
kaytetty vain valtion tulotaloudesta puhuttaessa, on viela huomautettava etta regaalitulojen olemuksen tunnusmerkkeja ei ole
se, etta ne ovat valtion tuloja, vaan se, etta niissa julkisten yhdyskuntain tuloina voidaan erottaa yllamainitut ominaisuudet.
Niin kuin nykyaankin valtion ja kuntain tulotaloudet pyrkivat jarjestymaan samojen finansstperiaatteiden mukaan, siten aikaisempienkin talousjarjestelmain aikana samat periaatteet johtivat valtiotalouden ja kaupunkikuntain tulojen muodostumista samankaltaisiksi.
Tukea kasitykselle, etta erinaisia kaupunkikuntaui tuloja j a
nimenomaan tonttiayreja voidaan pitaS regaaliluontoisina ja samalla todistuksen siita, etta tama kasitys kyseessaolevan tonttijarjestelmankin aikana on ollut vaUitseva, tarjoaa myoskin se
seikka, etta eraat vanhat asetukset kaupunkien tuloista ja lahinna
tonttituloista puhuessaan tosiasiallisesti kayttivat nimitysta sexhabitiones regales.« ^)
Lagberedningens Bilaga 3 6 1 .

') Diplomatarium sueconium 2 4 1 3 .
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III.
Miten moneen Suomen kaupunlciin ehdollisten' tonttien jarjestelma ja sen mukana tonttiayrit taman tulolajin alkuperaisella,
kasityomaisen talousjarjestelman aikaisella kehitysasteella oli levinnyt, on toistaiseksi vaikeata varmuudella sanoa, samoin kuin
sekin, miten suuri osa kaupungin tontteja niissa kaupungeissa,
joissa tama jarjestelma oli paassyt kaytantoon, oh ehdolhsiksi
tonteiksi varattu. Kun nsein mainitun Helsingin kaupungin tonttiayrikysymyksen selvityksen kirjottajat samalla kuin toteavat,
€tta ehdollisten tonttien jarjestelma Ruotsissa on ollut yleinen,
esittavat sen mielipiteen, etta ehdoUiset tontit Suomessa varhaisempina aikoina, jolla nahtavasti tarkoitetaan aikoja ennen 1800lukua, olisivat olleet sangen harvinaisia ^), on tata pidettava otaksumana, jota ei mitenkaan ole rnttavasti todistettu. Painvastoin
useat historialliset tiedot viittaavat siihen, etta tonttien luovuttaminen vakaalla hallinto-oikeudella oli Suomenkin kaupungeissa
tnainittuina varhaisempina aikoina ehka yleisin luovutusmuoto.
Kysymyksen tieteellinen selvittaminen ilman suuritdisia, kussakin
kaupungissa erikseen toimitettuja arkistotutkimuksia kohtaa kuitenkin suuria vaikeuksia. Joko tahan asti ilmestyneet kaupunkien
•erikoisoloja kasittelevat tutkimukset, lahinna kanpunkien historiat,
niin pintapuolisesti ja vailla asiantuntemusta koskettelevat kysymysta, etta on mahdotonta niitten perusteella vetaa aivan varmoja johtopaatoksia suuntaan tai toiseen. Tai lahdetaan, kuten
myoskin mainitun tonttiayrikysymyksen selvittajat ovat tehneet,
•ennakolta omaksutusta kasityksesta ja koetetaan pakottaa asiakirjat todistamaan tallainen kasitys oikeaksi, vaikka nama tosiasiallisesti puhuvat aivan toista kielta.
Ennen kuin kaytettavana olevien vaillinaistenkin lahteiden
perusteella lahdetaan kokoamaan muutamia tonttiayrikysymyksen
') Siv. 5.
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selvittamiseksi edelleen valttamattornia tietoja ehdollisten tonttien
jarjestelman esiintymisesta erinaisissa maan vanhemmissa kaupungeissa, mainittakoon tassa eras kohta vv. 1863-1864 valtiopaivien
talousvaliokunnan mietinnosta n:o 2 kaupunkien kunnallishallinnon
uudestaanjarjestamista koskevan arniollisen esityksen johdosta.
Kohta, joka ilmeisesti viittaa siihen, etta kaupungit aikaisemmin
yleisesti pidattivat itselleen omistusoikeuden luovutettuihin tontteihin, kuuluu:
»Seikka, mika Ruotsissa ja Suomessa aina on erikoisen selvasti erottanut kaupunkikunnat maalaiskunnista, on kaupunkikunnille kuuluva omistusoikeus kunnan niaa-alueeseen. Jo vanhemmat kaupunkilait kielsivat kayttamasta kaupunkien maa-alueita.
siten, etta kunnat voisivat kadottaa omistusoikeutensa niihin.
Tama oikeusperiaate on edelleenkin lakina voimassa, vaikka kylla.
on tosiasia, etta useissa maan kaupungeissa toiset kats'antotavat
todellisuudessa ovat paasseet kaytantoon ja etta suuremmat tai
pienemmat osat naitten kaupunkien maa-aluetta taman johdosta.
ovat yksityisten omistamia. Maalaiskunnat sensijaan ovat aina.
olleet yksityisten maaomistajien yhdistymia.»
Talla lausunnoUa ei valiokunta ole voinut tarkoittaa yksinomaan niita maa-alueita, mitka ovat vahvistettujen kaupunkilinjain
ulkopuolella, vaan myoskin tonteiksi luovutettuja alueita, silla.
aikaisempien asetusten maaraykset koskivat yhta paljon kummankin
laatuisia maa-alueita ja yleensa on viime aikoihin asti pidettypaljon tarkemmin kiinni voimassa olevan oikeuden maarayksista
edellisenlaatuiseen maahan nahden, joten ei saattanut olla puhetta.
kasitystavan muuttamisesta, mikali se koski taUaisten alueitt.en
omistusta. Siihen kasitystavan muutokseen, josta tama lausunta
puhuu, saadaan kohta edempana tutustua.
Nyttemmin saattanee pitaa riidattomana, etta ehdollisten.
tonttien jarjestelma »vanhassa» Turussa oh tunnettu ja kaytannossa.
Taman kaupungin asemaa maan vanhana paakaupunkina, josta-
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on johtunut seka' lainsaadannon kiinnittama suurempi huomio taman kaupungin oloihin etta tieteellisen tutkimuksen suurempi perehtyminen taman kaupungin historialliseen ja taloudelliseen kehitykseen, on kiittaminen siita, ettii ehdollisten tonttien olemassaolo
taalla voidaan sitovasti todistaa.

Jarjestelman vaiheita voidaan

taalla seurata .kaukaa 1500-luvulta aina Turun paloon v. 1827.
Eraassa vanhassa Turkua ja Viipuria varten huhtikuun 18
p.

1581 annetussa tulhasetuksessa jaettiin porvarit jo selvasti

sellaisiin, jotka itse omistivat seka talon etta tontin ja sellaisiin,
jotka omistivat. vain talon, mutta eivat tonttia i). Kun sitten tonttipolitiikkaa koskevat saannokset ilmestyivat kaupunkia koskeviin
asetuksiin, perustuivat ne taydellisesti kasitykseen maanomistuksen sosiaalisesta luonteesta.

Huhtikuun 14 p. 1600 annetuissa

kaupungin erioikeuksissa mydnnettiin kaupungille oikeus erinaisissa tapauksissa jo paivan ja vuoden kuluessa peruuttaa kau:
pungille asumattomat tontit j a »myyda ne jollekin porvarille ja
kaupungin asukkaalle, joka itse tahtoo sellaista tonttia tai taloa
hallita^)*. Heinakuun 10 p. 1607 annetuissa erioikeuksissa velvotettiin kaupungista muuttavat ensin tarjoamaan tonttinsa kaupungin tai talollisen porvarin lunastettavaksi; jollei kukaan porvari halunut tonttia lunastaa oli kaupungin lunastettava se itselleen arviomiesten maaraamaa korvausta vastaan.

Samat erioi-

keudet myonsivat kaupungille oikeuden omiin tarpeisiinsa kayttaa puolet kaupungissa olevista »kruunun» tonteista saaduista
tonttiayreista^). Kaupungin tuomiokirjasta v:lta 1630 elokuun 20
p:n kohdalla nahdaan, etta kaupungilla katsottiin olevan omistusoikeus sellaisiin tontteihin, joitten hallinto-oikeuden porvarit saattoivat toisilleen myyda, j a etta naista oli kaupungille suoritettava
tonttiayreja, »nnnkuin aikaisemmin on tapahtunut *)». Kaupungin

^) Siiemnian Samling Kongl. Brev, ^) Bottsdorff. Privilegier ocli Resolutioner
for Abo stad. ") Samoin, ^) Bonsdorff.

Utdrag ur Abo stads dombok 1 6 2 6 — J 6 3 2 .
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alueen laajentamista koskevassa, huhtikuun 28 p. 1640 annetussa
lahjoituskirjassa

sanotaan m. m. etta »ne porvariston jasenet,

jotka kuuluvat kaupungin oikeuspiiriin ja siella {uudella alueella)
ottavat jonkun tontin, ovat taUaisten tonttiayrien alaiset, sikali
kuin pormestari ja raati katsovat hyvaksi maarata sen kunkin
j a jokaisen maksettavaksi.* Helmikuun 24 p. 1642 annetut erioikeudet osoittavat, etta tonttiayrit jo olivat aivan vakaantuneet
kaupungin tulona. Sama asiakirja uudisti aikaisemmat saannokset
autiotonttien peruuttamisista j a sanoi, etta »tontit ovat jaettavat
porvariston keskuuteen sellaisille, jotka tahtovat niita rakentaa.s,
Kunink. paatos kaupungin valtiopaivavalitusten johdosta, annettu
joulukuun 2 p. 1643, velvotti ne aateliset, jotka kaupungissa olivat
anastaneet itselleen tontteja, suorittamaan niista kaupungille »kohtuullisen rahan» tai maksamaan vuotuisesti niista tonttiayria. Kaupungin suuressa asemakaavanjarjestelyssa, jossa kaikkien tonttien asema muuttui, ei tiedetty porvareitten omistusoikeudesta
tontteihin mitaan, vaan jarjestelya koskeva kaskykirje, annettu
kesakuun 28 p. 1651, velvotti asukkaat ilman muuta muuttamaan
tonteiltaan

»ja alkddn kukaan uskaltako tata vastustaa tai olla

vastahakoinen.
talonsa

Joka ei hyvantahtoisesti tahan mukaudu, hanen

olkoon pormestari ja raati oikeutettu alasrepimaan ja

maahan kaatamaan ^)».

Uudestaan jarjestetyille tonteille asettu-

ville ei myoskaan taattu omistusoikeutta tontteihin.

Painvastoin

se seikka, etta heille luvattiin kuuden vuoden vapautus tonttiayrien suorittamisvelvollisuudesta, osoittaa, etta kysymyksessa oli
vaan tonttien hallinto-oikeus, mika siten taman jalkeen kaikkiin
tai kaikkein useimpiin tontteihin nahden tuli yleiseksi. Ne tontit,
mitka mahdoUisesti taman jalkeen siirtyivat yksityisiile niiennaisesti omistusoikeudella, peruutettiin jalleen 1690-luvun reduktsioonissa aikaisemmin mainittujen asetusten perusteella kaupungille.

'•) Bo7is(lorff.

Privilegier.
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Nain vakaantunut ehdollisten tonttien jarjestelma sailyi sitten
kaupungissa paapnrteissaSn kautta 1700-luvun aina Turun paloon,
kuten mainittun.

Vasta taman jalkeen. luovutettiin tontit ylei-

sesti taydella omistusoikeudella i).
Mainittiin jo, etta v. 1581 annettu tuhiasetus edellytti myoskin Viipurissa siihen aikaan olleen seka vapaita etta ehdoUisia
tontteja.

Ja jo vanhimmat sailyneet kaupungin kassan tilit, v:lta

1540, tietavat tonttiayreja kannetun^).

Selvasti maalaisoikeu-

dellista alkuperaa olevien omistusmuotojen rinnalle oli siten aivan
itsestaan alkanut syntya kasitydajan kaupunkilaisoikeudelle ominaisia omistusmuotoja.

Kuninkaallinen

lainsaadanto

puuttui

kaupungin tonttipolitiikkaan vasta 1600-luvun alusta ja asettui
silloin alunpitaen sopusointuun kaupungissa vallisevan kaytannon
kanssa. Kaupungin huhtikuun 12 p. 1600 annetuissa erioikeuksien
6. kohdassa julistettiin autiotontit kaupungin omaisuudeksi. Heinakuun 3 p. 1607 annettujen erioikeuksien 3. kohta saasi Viipuriinkin
nahden, etta kaupungista inuuttavat porvarit. olisivat velvolliset
tarjoamaan

talonsa ja tonttinsa kaupungin tai jonkun porvarin

lunastettavaksi ^). Huhtikuun 16 p. 1635 annettu kunink. paatos
vahvisti kaupungille oikeuden kantaa tonttiayreja n. k. Valiin,
Siikaniemen ja Pantsarlahden kaupunginosissa olevista tonteista.
Heinakuun 3 p. 1643 mydnnettiin kaupungille erikoisoikeus myyda
nahtavasti taydella omistusoikeudella tontteja ensiksimainitussa
kaupunginosassa *). Syyskuun 22 p. 1686 vahvistettiin kaupungille
uudestaan oikeus kantaa tonttiayreja >kaikilta niilta, jotka asuvat
kaupungin tonteilla

Kaupungin tileissa esiintyi silloin talloin

seka 1500- etta 1600-luvulla

paitsi hintaa ostetuista tonteista

myoskin tulo, jota kutsuttiin »friskilling'iksi» ja jota suoritettiin
tonttikauppojen yhteydessa. Kaupungin historian kirjoittaja mai-

^) Helsingin tonttiayrikysymyksen selvitys 5. ^} y ,
historia. Helsingfors 1906. 92.

"VViborgs stads

Ruulh 1 6 7 . ^)Ruuih 2 9 1 j a 4 0 0 . ^) Runlk 400.
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nitsee tata tuloa vapaaehtoiseksi tonttikaupoista suoritetuksi maksuksi 1).

Kysymyksessa lienee kuitenkin ennestaan tunnettu suo-

jelusayri, hyvitys siita, ettei kaupunki kayttanyt hyvakseen etuoikeuttaan ostoon.

Suurissa 1640- ja 1650-luvuilla toimitetuissa

asemakaavanjarjestelyissa

ei taallakaan tontinhaltijoille myon-

netty mitaan muuta korvausta tonttipaikan menettamisesta kuin
uusi tontti eika taallakaan uusia tontteja mainita myonnetyn
•omistusoikeudella^).

1700-luvulla, aikana, johoin kaupunki oh

Venajan vallan alia, vaikeni tonttipolitiikkaa koskeva lainsaadanto.
Ainoastaan v. • 1799 uudistettiin kaupungin oikeus tonttiayreihin,
mika oikeus. isonvihan jalkeen oli paassyt unohtumaan

Ja

maaliskuun 21 p. 1827 annetussa keis. paatoksessa, joka jar jesti
kaupungin talouden perinpohjaisesti, jatettiin'sitten kuin useimpien
muitten tulojen suuruus oli maaratty, tonttiayrit kaupungin itsensa
vapaasti maarattaviksi, koska tama tulo »riippui kaupungin omasta
paatantdvallasta ja taksoituksesta *)».

Milloin ehdollisten tont-

tien jarjestelma kaupungissa lakkasi, sita ei kaupungin historian
perusteella varmuudella voi paattaa, mutta lienee se lopullisesti
nnohtunut 1800-luvulla toimitetuissa asemakaavanjarjestelyissa,
Kun Porin kaupunki v. 1558 siirrettiin nykyiselle paikalleen. saivat »ne, jotka tahtoivat Porin luona rakentaa ja asua»,
sijoittua valtion m a a l l e . K a u p u n g i n tarpeisiin kaytettya maata
ei erotettu kaupungin omaisuudeksi, vaan porilaiset saivat maan
kayttooikeudesta suorittaa valtiolle tonttiayreja.

Kaupunki oli

"kuitenkin jo v. 1584 saanut oikeuden kayttaa hyvakseen kaupungissa lankeavat tonttiayrit, mika oikeus m. m. elokuun i p..1604 oil
uudistettu.6) Kaupungissa olivat kuitenkin maanomistusolot seka
•ennen- viimeksimainittuna .paivana annetun asetuksen ilmestymista etta varsin kauvan sen jalkeen tavallista suuremmassa epa1) Ruuth. 2 2 5 . 2) Smith 2 5 9 — 2 6 1 .
')

7-

») Rtiuth 6 5 8 .

Rmith

Rtmth. Porin kaupungin historia, Helsingissa 1899 4 3 .

852—853.

°) Ruuth 4 6 .
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jarjestyksessa ja porvareitten mielivallasta riippuvaisia, ja seurauksena tasta oli, etta tonttiayrien kantaminen unohtui, kun nama
siirtyivat

kaupungin

tuloksi. Huolimatta siita, etta kaytanto

varsin sitkeasti pyrki noudattamaan alkuperaisia maalaisoikeudellisia omistusperiaatteita, hankki maistraatti v. 1616 kuninkaalta oikeuden peruuttaa kaikki autiotontit, jollei niita paivan
ja vuoden kuluessa rakennettaisi.

Sama uuditettiin v. 1634. ^}

Omistusoikeuden alueeseen sai kaupunki v. 1655

1700-luvun

Iopulla oli asutus alkanut levita ulkopuolelle tata varsinaista, aidattua kaupungin aluetta valtion maalle. Huhtikuun 22 p. 1788
laillistutettiin rakennusten sijoittaminen tanne siten, etta valtio
myonsi sinne asettuneiile hallinto-oikeuden tontteihin ehdolla, etta
niista

suoritettaisiin tonttiayreja

valtiolle, mika tapahtuikin.^)

Muitten kaupunkien kannalle tonttiayrien kannossa paastiin taalla
vasta V. 1801, jolloin maistraatti maarasi, etta kaikista tonteista
oli tonttiayreja suoritettava.

Maarays synnytti vastarintaa sel-

laisten talollisten puolelta, jotka eivat olleet kaupungin taysvaltaisia

porvareita.

Maistraatti kuitenkin tonttiayrien luonnetta

valaisevalla tavalla selitti, »etta nyt ei ollut kysymys hengelta
suoritettavasta

maksusta, vaan maksusta heidan kayttamansa

maan edesta, jota olivat velvolliset suorittamaan, samoin kuin
suorittivat arentia pelloista ja maksua karjalaidunten kayttami-.
sesta,» ja pani paatdksensa, sen saatua maaherran vahvistuksen,
taytantddn.*)

Tama tapahtui heti senjalkeen kuin kaupunkilai-

set suuren-palon ja perinpohjaisen tonttien jarjestelyn jalkeen
ohvat sijoittuneet uusille tonteille. V . 1852 toimitettiin jalleen
suuri jarjestely, jolloin kaikkien oli siirryttava uusille tonteille.
Siita, mita omistusmuotoa silloin kaytettiin, ei tietoja nyt ole
saatavissa.
Vaasan kaupungin ensimaiset erioikeudet, annetut tammi^) Ruuth 62.

Ruuth 128.

••') Ruuth 312.

Ruuth 333 ja 4 0 8 .
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kuun 31 p. 1611, valaisevat myoskin varsin sattuvasti kasitydajan tonttipolitiikkaa. Niitten 11. kohta kielsi »aatelismiehia,
pappismiehia, ratsumiehia ja knihteja» ostamasta kaupungissa
taloa, tonttia tai muuta maata; ainoastaan porvariston jasenet
olivat oikeutetut keskenaan ostamaan ja myymaan tontteja; kukaan porvari ei kuitenkaan saanut pitaa hallussaan muuta kuin
sen tontin, jolla han asui, lukuunottamatta sellaista tapausta, etta
hanella olisi lapsia, jotka tahtoivat liittya kaupungin porvareiksi;
jollei porvarin kuoUessa hanen perillistensa joukossa ollut ketaan
joka tahtoi- tonttia »rakentaa ja haUita,» oli tontti julkisesti tarjottava »pormestarin ja raadin seka rahvaan» ostettavaksi, jotka
sitten olivat oikeutetut luovuttamaan sen sille, »joka sille tahtoi
rakentaa ja oh saanut porvaruusoikeuden;» jollei porvari ollut
jattanyt jalkeensa ketaan perillista, lankesi tontti kuninkaalle ja
kaupungille yhteisesti. Erioikeuksien 17. kohta saasi, etta jos
muukalainen tahtoi irtisanoa porvaruusvalansa, oli hanen talonsa
ja tonttinsa tarjottava kaupungin tai jonkun talollisen porvarin
lunastettavaksi.^) Naitten saannosten perusteella muodostui ehdollisten tonttien jarjestelma kaupungissa aivan yleiseksi ja viela
niinkin myohaan kuin v. 1879 vedottiin eraassa tonttiayreja
koskevassa riidassa tata jarjestelmaa koskeviin vanhoihin asetuksiin.^) Tonttiayrit olivat vanhan kaupunkitalouden aikana kaupungin huomattavimpia tuloja. Vanha jarjestelma saUyi taalla
koko »vanhan Vaasan» ajan.^) Jaakddn tassa ratkaisematta,
miten maanomistusolot jarjestettiin uudessa Nikolainkaupungi.ssa.
Oulun kaupungin ensimaiset erioikeudet, annetut syyskuun 26
p. 1610, ovat sanasta sanaan samanlaiset kuin Vaasan kaupungin.*) Ne tiedot maanomistusolojen kehityksesta, mitka Oulun
^) H. Em. Asfelin. Vasa stads historia. Nikolaistad 1892 .33.
gin

tonttiayrikysymyksen

(Snellman).

selvitys

13. ') Aspelin 5 6 6 •*) A.

Oulun kaupungin historia.

I Oulussa 1905.

Helsin-
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kaupungin historia antaa, ovat kuitenkin niin niukat ja epamaaraiset, ettei niitten perusteella voi luoda tyydyttavaa kuvaa ehdollisten tonttien jarjestelman kehityksesta tassa kaupungissa. Sen
verran kuitenkin teoksessa mainituista asiakirjatiedoista huomaa,
etta ehdollisten tonttien jarjestelma taallakin kaytannossa oli tunnettu. i)
Viimeisia 1700-luvun Iopulla perustettuja kaupunkeja, joissa
ehdollisten tonttien jarjestelma otettiin kaytantoon, oli m. m.
Tampere. Kaupungin perustuskirja, v:lta 1779, ei tosin sisalla
mitaan tonttipolitiikkaa koskevia saannoksia, mutta eraat tarkeat
asiakirjat 1700-luvun lopulta ja l8oo-luvun alulta viittaavat kuitenkin selvasti siihen, etta ehdollisten tonttien jarjestelma taahakin aluksi- paasi vallalle.^)
Niitten tietojen valossa, joita siis on voitu koota seka ehdollisten tonttien jarjestelman ominaisuuksista yleensa etta erikoisesti jarjestelman esiintymisesta Suomen muissa kaupungeissa, on
tassa viela tarkastettava Helsingin kaupungin maanomistusoloja,
koska tassa lahinna on selvitettavana Helsin gin kaupungin tonttiayrikysymys. Ehdollisten tonttien olemassaolon toteaminen taallakin
on valttamatonta, jotta voitaisiin riistaa vnmeiset tukeet kasitykselta, etta tonttiayrit olisivat olleet veroja; nama yksityisten
tonteilta kannettaviksi maaratyt suorituksethan olisivat olleet veroja, jos omistusoikeus tontteihin kaupungissa olisi "ollut yleinen.
Helsingin kaupungin tonttiayrikysymyksen selvittajat voivat todistaa, etta kaupungissa 1600-luvun Iopulla erinaisia tontteja luovutettiin »ikuisella» omistusoikeudella, mutta he eivat
tahdo tunnustaa, etta ehdolhsiakin tontteja kaupungissa oli;
»mainittavampaa kehitysta ei tama tonttien luovutusmuoto missaan
tapauksessa saavuttanut tassa kaupungissa^)*. Kuitenkin sallivat
^) Virikunen 13S." ^) M. m. maaherranliokousten poytakirjat vv:lta 1793 ja
1802.

") Sivu 8 .
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heidan taman vaitteensa tueksi esittamansa todistuskappaleet
ennakkoluulottoman tutkijan tulla aivan toiseen kasitykseen asiasr
sa. Jo ensimainen asiakirja, mika selvityksessa esitetaan, Helsingin kaupungille kesakuun 27 p. 1600 annetut erioikeudet, osoittaa, etta Helsinkiin nahden ei tehty mitaan poikkeusta aikakauden
tonttipolitiikan yleisista periaatteista. Autiotonttien asuttamisesta
sanotaan asetuksessa m. m., etta kaupungin tulee »sijoittaa tontille joku, joka kaupungin ja porvariston keralla maksaa veroa
ja kantakoon kaupunki hanelta tonttiayria^)*. Tata oikeuttaan ei
kaupunki heti ryhtynyt kayttamaan, vaan jai se lepaamaan siksi,.
kunnes se hallinnollisten olojen jarjestyessa j a finanssitarpeen
kasvaessa yleisesti otettiin kaytantoon. Kaupungin siirtamista.
koskevissa asiakirjoissa v:lta 1640 annettiin m. m. maarays
»suunnitella kaupunki seliaiseksi kuin sen pitaa olla, jotta sitten niille, jotka haluavat rakentaa, voidaan sita pikemmin »jakaa tontteja^)». Sanamuoto on tosin ylimalkainen, mutta on
sikali kuvaava, etta siina ei mainita mitaan tonttien myymisesta
tai yksityisten omistusoikeudesta niihin. Jo uudistetun kaupungin alkuvuosina, ennen kuin'tonttiayreja kaupungissa kannettiin,
sanotaan kaupungin porvariston v:n 1644 valtiopaiviUa anoneen
pormestarille ja raadille oikeutta myyda kaupunkitontteja niille,
»jotka siella maaratysta ja sopivasta hinnasta ikuiseksi omaisuudekseen pyytavat mita lunastaa ja vapaaksi ostaa^)». Silloin
jo osattiin anomuksen puolesta esittaa tuo -kevytmielinen perustelu, etta »kaupunki tarvitsi lisatuloja». Anomukseen ei tiettavasti milloinkaan suostuttu. Tallaista anomusta tuskin olisi tehty,
jos yksityisen omistusoikeuden periaatetta kaytannossa jo olisi
noudatettu, joten jonkin toisen tonttijarjestelman taytyi kaupungissa olla vallalla. V:n 1642 valtiopaiviUa olivat kaupungin
valtuutetut esittaneet anomuskirjan, jossa m. m. oli mainittu kauSivu 5 — 6 . 2) Sivu 6.

3) Sivu 6.
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pungin olevan »eraitten verojen ja tulojen» tarpeessa. Vastauksena
tahan oli helmikuun 25 p. 1642 annetussa kunink. paatoksessa pormestaria ja raatia kehotettu

»huolehtimaan kaupungin tulojen,

semmoisten kuin tiesta ja kaupungin laitumista, viljelmista ja tiluksista y. m. tassa kohden kysymykseen tulevien, kartuttamisesta
ja kaupungihe hyodyllisiksi tekemisesta». »Taman armollisen ohjeen nojalla pormestari ja raati lokakuun 26 p. 1662 pitamassaan
istunnossa

paattivat

panna

tonttiayrit maksettavaksi Helsingin

kaupungissa* •— esitetty puheenaolevassa tonttiayrikysymyksen
selvityksessa harvennettuna. ^) Paatos asiassa kuului seuraavasti:
»Samoin paatettiin, etta tasta paivasta lahtien on kaupungin
tuloina pantava maksettavaksi ja kannettava: tonttiayria koko
tontilta paraimmilla paikoilla i hopeataaleri, huonommilla paikoilla 24 ayria hopearahaa.» Nama otteet sellaisinaan osoittavat,
mika kasitys aikalaisilla itsellaan oli kaupungin maan ja tonttiayrien luonteesta.

Nytkaan ei voi huomata Helsinkiin nahden

mitaan poikkeusta aikakauden yleisista periaatteista.

Eras asia-

kirja 1600-luvun keskivaiheita, johon ei mainitussa selvityksessa
kiinniteta mitaan huomiota, Helsingin kaupungille lokakuun 2. p.
1639 annetut erioikeudet, on niinikaan selvasti kasitydajan tonttipohittisten periaatteiden lapitunkema.

Niinpa erioikeuksien 8.

kohdassa kiellettiin myymasta taloa, maata tai tonttia sehaiselle,
joka ei asu kaupungissa »vaan kaupunki lunastakoon ja.pitakoon
ne arviomiesten maaraamasta korvauksesta, kuitenkin siten, ettei
etuoikeutetuilta henkildilta missaan suhteessa riisteta heidan vapauksiaan ja oikeuksiaan.» ^)

Saannokset koskevat tassa tapauk-

sessa vain henkiloita, jotka itse kaupungin ulkopuolella asuvina
ovat perineet kaupungissa kiinteimiston, mutta voitanee varmuudella pitaa saannoksia tassa kohdin erikoistapauksena, joka on

Sivu 7.

-) Erik Ehrslrom, Helsingfors slads historia fran 1640 till stora

ofreden. Helsingfors 1890. 8.
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vaatinut tarkempaa lainsaadannoUista kehittamista.
Se, mita
tassa erioikeuksien kohdassa sanotaan etuoikeutettujen henkiloitten svapauksista ja oikeuksista», tarkottaa ilmeisesti »ikuisella»
omistusoikeudella luovutettuja tontteja, joita tiedetaan kaupungissa
olleen.
Toiselta puolen se, etta etuoikeutettujen henkiloitten
etuoikeuksista tontteihin nahden nain erikseen puhutaan, todistaa,
etta kaupungin muitten, ei etuoikeutettujen asukkaitten suhteen
noudatettiin toisia periaatteita, joista edellisten oikeudet olivat
vaan poikkeuksia. Kaikesta huolimatta Helsingin tonttiayrikysymyksen selvittajat voivat esittaa kasityksenaan, etta omistusoikeus
puheenaolevana aikana kaupungissa oli yleisin luovutusmuoto.
Nahtavasti kuitenkin epavarmoina kasityksensa todenmukaisuu-desta ja samalla epatietoisina siita, miten tarkeata on tuntea
tonttien luovutusmuoto, kun ratkaistaan kysymys tonttiayrien
luonteesta, sanovat he eraassa kohdassa: »Kasittik6 tonttien luovuttaminen tonttifiyrivelvollisuuksin omistus- vaiko haUinto-oikeuden, on epatietoista; todennakoisesti kuitenkin katsottiin tonttiayrivelvollisuuden tuottavan jonkinlaisen ehdolhsuuden.
Miten
taman lieneekin ja onko nimenomaisia ehdolhsia tonttejakin todella ollut Helsingissa tuohon aikaan, voidaan jattaa sikseen,» ^)
— Sekin ainoa todistuskappale, mika selvityksessa esitetaan 1700luvulta, viittaa jotenkin selvasti ehdollisten tonttien olemassaoloon
j a tukee kasitysta, etta tama luovutusmuoto kaupungissa oli yleisin. Selvitykse.ssa mainitaan' ensin, etta lainhuudatuksen hakijoita kauttaaltaan kutsuttiin tontin (talon ?) omistajiksi, johon nahden tassa huomautettakoon, etta hallinnollisten asiakirjain silloisen sanamuodon tarkkuus usein jatti toivomuksille sijaa. Varsinkin on huomattava, etta kasitetta talonomistaja (gardsegare),
usein muilla paikkakunnilla kaytettiin tapauksissa, jolloin varmasti
ehdollisten tonttien jarjestelma oli kysymyksessa. Sitten lisataan:

1)

Sivu 7.
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»Kiinnekirjoissa kuitenkin iiuomautetaan. etta hallinto-oikeus tonttiin pysyy voimassa ainoastaan niin kauan kuin omistaja ja hanen
oikeudenomistajansa kykenevat tayttamaan sen »oikeuden, mika
kaupungille mahdoUisesti kuuluu ^).« Ensiksikin naissa asiakirjoissa siis puhutaan. hallintaoikeudesta eika omistusoikeudesta.
Toiseksi on taman yksityisten oikeuden voimassa pysyminen
riippuvainen eraan ehdon tayttamisesta eika niin ollen ole »ikuinen», Kolmanneksi talla ehdolla tarkoitetaan ensisijassa juuri
sita, etta tontin nautinto-oikeudesta suoritettaisiin kanpungille tonttiayreja. Se, ettei 1700-luvulla vapaaksiostoja, mikali on voitu
selville saada, ole tehty, ei todista tontti luovutusten luonteeseen
nahden mitaan. Kaupungin porvarit ja kasitydlaiset suorittivat
mieluummin vuosittain pienta korvausta tonttinsa nautintaoikeudesta, kuin maksoivat kerta kaikkiaan ostohinnan, johon heilla
ei useimmassa tapauksessa edes olisi ollut paaomaa.
Edella esitettyjen nakokohtien perusteella saattaa siis katsoa varmaksi, ettei Helsingin kaupungin tonttipolitiikassa kasityoaikana ja tarkemmin sanoen aikana ennen v:n 1808 paloa
seuranneita asemakaavanjarjestelyja poikettu kehittyneemmissa
kaupunkiyhdyskunnissa noudatetusta tonttipolitiikasta ja etta
tonttien luovuttaminen vakaalla hallinto-oikeudella vuotuisten
tonttiayrien suorittamisvelvollisuutta vastaan oli yleinen luovutus-,
muoto seka etta tonttien luovuttaminen omistusoikeudella oli
vain erinaisille etuoikeutetuille henkildille suotu poikkeus yleisesta saanndsta.
Yllaoleva selostus mahtanee verrattain sitovasti osoittaa,
etta ehdollisten tonttien jarjestelma oli tunnettu ja kaytannossa
ainakin useimmassa Suomen tarkeimmista kaupungeista kasityoaikana. Se mahtanee myoskin osoittaa, etta »veron voimaansaattamistapas oli koko lailla toinen kuin Helsingin tontti ay ri1) Sivu 7.
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kysymyksen selvittajat esittavat. Kun JyvaskylanT^fikKelin, Heinolan y. m. l8oo-luvulla syntyneitten kaupunkien perustuskirjoissa loydetaan nimenomaisia maarayksia, etta kaupungeilla on
oikeus luovuttaa yksityisiile tontteja taydella omistusoikeudella,,
ollaan jo tekemisissa sen kaupunkien maanomistusolojen uuden
kehityskauden kanssa, johon aikaisemmin on viitattu ja jota
seuraavassa viela hiukan lahemmalta on tarkastettava.
(Jatk.) •

TARJOILIJATTARIEN ASEMA HELSiriOISSA.
Kirjoittanut

Martti

•

Aronen.

V.

Valitessaan liikkeisiinsa tarjoilijattaria panevat ravintoloitsijat suuren painon heidan ulkomuotoonsa ja ikaansa, jattaen usein
huomioonottamatta heidan ammattitaitonsa. Voidaanpa sanoa,.
etta tarjoilijattarelle, joka hakee paikkaa ravintolassa, on hyvanpuoleinen ulkomuoto valttamaton. Tata todistaa sekin seikka,.
etta ravintoloitsijamme, kun he tilaavat itselleen tarjoilijattaria
Ruotsista, tahtovat usein (erittainkin bodeganomistajat) nahda.
etukateen sen tarjoilijattaren valokuvan, joka heille sielta aiotaan
lahettaa. Sitapaitsi pitaa tarjoilijattarien useissa ravintoloissa.
pukea ja kahertaa itsensa hyvin hienosti. Nayttaa siis siita,.
silla muulla tavalla sita ei voi selittaa, etta isannat ja emannat
koettavat tarjoilijattarillaan vaikuttaa erittainkin nuoriin miehiin
houkuttelemalla heita liikkeisiinsa. Talla tavalla isanta joko tietaen tai tietamattaan yha rajoittaa tarjoilijattarensa esiintymista.
vieraita kohtaan. Silla jos nyt ravintoloitsija on ottanut palvelukseensa jonkun tarjoilijattaren siina tarkoituksessa, etta han ai-
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koo taman sulouden antaa ikaankuin kaupanpaalliseksi vakinaisten vierastensa himokkaille silmayksille ja juonille, niin han tietysti
huomaa. pettyneensa ja suuttuu kauheasti, jos tama ei osoitakaan
mitaan erikoista huomiota toimensa ulkopuolella oleviin tehtaviin,
vaan painvastoin asiaankuuluvasti torjuu luotaan siivottomat
puheet ja aikeet. Mutta vaikkakaan ei isanta, kuten kai sentaan
tavallisimmin on laita, aseta tarjoilijattarelleen mitaan maarayksia
tassa suhteessa, niin voi kuitenkin isannan ja taman vahlla sattua
ikavia selkkauksia, jotka voivat paattya jalkimmaisen palveluksesta eroittamiseenkin. V o l nimittain tapahtua, etta tarjoilijatar,
kun hanella on kovin paljon tyota, esiintymisessaan vieraita kohtaan, jotka laskettelevat hanelle kaikenlaisia kieroja sukkeluuksia
ja tekevat vahemman siivoja ehdotuksia, kayttaytyy epaystavallisesti ja areasti, tai palvelee heita. huohmattomasti. Silloin vieraat valittavat isannalle ja tarjoilijatar saa talta ankaria nuhteita
epaystavallisesta kayttaytymisestaan ja palvelemisensa laiminlyomisesta. Jos tata, toistamiseen tapahtuu ja syyttajana on viela
ravintolan vakinainen vieras, niin silloin isanta ilman muuta erottaa tarjoilijattaren palveluksestaan,
Yllamainitunlaiset tapaukset ravintoloissamme ovat sentaan
olleet harvinaisempia. Mutta on meillakin yksi laji tarjoilupaikkoja, joissa tosiaankin nayttaa siita, etta tarjoilijattaria siella
kaytetaan, kuten minulle usealta taholta on vakuutettu, melkein
yksinomaan miespuolisten vierasten seuraksi. Tarkoitan bodegoja
j a kahta viimeaikoina perustettua n. s. »American Bar'ia.» Naissa
nakyy tarjoilijattarille asetetun nimenomainen maarays siita, etta
heidan tulee vierasten kanssa mahdollisimman paljon juoda ravintolan juomatavaroita. Naiden omistajat tahtovat siis aivan
peittelematta kayttaa tarjoilijattariaan sydtteina, joiden avulla
koettavat saada Hikkeensa hyvin menemaan. Bodegoja on Helsingissa vain kolme, joista kaksi on mieshenkildiden omistamia
ja yhden omistaa entinen tarjoilijatar. Mutta nama miesomista-
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jat ovat kumpikin palkanneet liikkeeseensa naisjohtajan, jotka
taasen luultavasti ovat lapikayneet tuon oikean ruotsinmaalaisen
»tarjoilijatarkoulun,» joten siis lienevat virkaansa taysin patevia.
Myohemmin saamme nahda, mita nama johtajattaret tarjoilijattariltaan vaativat.
Muutamia vuosia takaperin kielsi Helsingin poliisimestari
ettei missaan bodegassa saa kayttaa naisia tarjoilijoina. Tama
johtui siita, etta eras ruotsinmaalainen tarjoilijatar joutui taalla
eraassa bodegassa palveUessaan jollakin tavalla retteldihin emantansa kanssa silla seurauksella, etta han paastyaankotimaahansa
kertoi, miten Suomessa tarjoilijattaria kohdellaan. Ruotsin sanomalehdet ottivat asian varteensa ja paljastivat meidan bodegaolojamme. Tasta oh seurauksena yllaoleva pohisimestarin kielto,
joka kuitenkin on taydelleen kadottanut merkityksensa ja jaanyt
kuolleeksi kirjaimeksi, siUa nykyiset bodeganomistajat kiertavat
tuon kiellon. Kun heilta kiellettiin tarjoilijattaret, niin ei heilta
kumminkaan kielletty kassanhoitajatarfa. Sentahden ei nykyaan
tapaakaan enaa bodegoissa tarjoilijattaria, vaan sen sijaan useampia kassaneiteja. Mita muuten Ruotsin bodegoihin tulee, min
tosiasiaksi kai kuitenkin jaanee, etteivat olot niissa ole paremmat kuin meidankaan bodegoissamme, silla sieltahan me yha edelleenkin kaikki bodega- ja useat ravintolatarjoilijattaremmekin
saamme ja sieltapa kai koko bodegamallitkin on meille tuotu.
Juomarahajarjestelma on suurena tekijana sen suhteen maaraamisessa, joka syntyy tarjoilijattarien ja vierasten valiUe. Han
joutuu taman jarjestelman kautta riippuvaksi vieraista erootisessa
merkityksessa. Talla riippuvaisuudella on seka positiivinen etta
negatiivinen puolensa. Ensinnakin toivovat tarjoilijattaret saavansa enemman juomarahoja siten, etta esiintyvat vieraita kohtaan mahdollisimman viehkelna ja koettavat kaikessa olla heidan
mielensa mukaan. Toiseksi on usein epatietoista, saavatko he
itselleen aijottua juomarahaa ollenkaan, jolleivat nayta olevansa
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taipuvaisia juomarahajarjestelman
vierasten esityksiin.

kautta sosiaalisesti mahtavien

»Sentahden heidan pyrintdnsa taytyy kes-

kittya siihen,» sanoo Otto von Leixner, »etta vetavat vieraita
puoleensa niin paljon kuin suinkin ja saavat ne pysymaan kiinni.
Jos joku osaa oikein paljon vetaa vieraita ravintolaan ja saa heidat paljon tilaamaan, niin isanta saa paljon menemaan ja tarjoilijatar saa hyvasti juomarahoja.

Johei han sita osaa taikka

on viela liian sivea kaikenlaatuisia' pikkukeinoja

kayttaakseen,,

niin harvoin miehet hanen poytiinsa istuutuvat eika han ansaitse
isannalleen mitaan, itselleen viela vahemman ja erotetaan ennen pitkaa palkastaan. »i) Eras Miinchenin tarjoilijattarista sanoi:;
)>kay useinkin kuin pistos sydameen,

kun meita ahdistetaan,,

mutta liikkeen vuoksi ei saa olla ynsea, silla vieras on vieras.»
Toinen taas lausui: »tarjoilijattaren toimi on vaikein ja huonoimmassa arvossa pidetty toimi-; se tulee siita, ettei saa ketaan vierasta lydda laimayttaa kadella, jos han kay tunkeilevaiseksi.s^)
On tietysti vaikeata 'menna sanomaan, kuinka monessa ravintolassamme isannan ja vierasten esiintyminen tarjoilijattaria.
kohtaan olisi enemman tai vahemman moitittavaa,
luotettava

Eras taysin.

tarjoilijatar vakuutti minulle kuitenkin, etta isannat.

hyvin usein kohtelevat heita raasti ja etta han vain hyvin harvassa paikassa on saanut osakseen inhimiUista kohtelua.

Eras,

toinen taas kertoi, etta kun han erasta vierasta, joka oli hanelle
jaanyt velkaa, pyysi maksamaan laskunsa, niin tama vieras tiuskasi: »kylla Te sen jo monta kertaa olette minulta saanut.»

Vie-

ras ei maksanut laskua, vaan muistutti, etta han sen juomarahain muodossa jo moneen kertaan on antanut.. Mitapa tarjoilijatarkaan tuohon juuri voi vastata muuta kuin pitaa vahingon
hyvanaan.

Jos lahemmin alkaisi tutkia juuri isantien ja vieras-

ten kayttaytymista tarjoilijattaria kohtaan, niin olen varma, etta
^) Otto von Leixner, Soziale Briefe aus Berlin, Berlin 1894, siv. 6 9 .
^) Cohen m. t. siv. 122. 1 2 4 .

Tarjoilijatlarien elamii Helsingissa.

89

siina suhteessa tuhsi ilmi lukemattomia vaarinkaytoksia. Tuonnempana koskettelemmekin viela ohimennen tata Seikkaa.
Kahviloissakin voi emannan ja vierasten sopimaton kayttaytyminen tarjoilijatarta kohtaan tulla kysymykseen. Helsingin kahviloista on 87 naisten omistamia. Ja ottamalla huomioon, etta
monasti juuri tallaisia kahviloita omistavat kaikenlaatuiset salaperaiset naishenkilot, joille tietysti vierasten lahenteleminen on
enemman mieluista kuin epamieluista, niin voi aivan hyvin kasittaa, etta he useinkin sen sijaan, etta koettaisivat tarjoilijattariaan suojella tuollaisilta tunkeilemisilta, painvastoin itse nayttaytavat noille nuorille ja kokemattomille tytoille huonoa esimerkkia.
VI.'

Ylimalkaan voidaan sanoa, etta tarjoilijattarien toimi on
epaterveellinen. Se, joka on kaynyt noissa tupakansavuisissa ja
huonoilla ilmanvaihtolaitoksilla varustetui'ssa ravintola- ja kahvilahuoneistoissa ja tuntee tarjoilijattarien Suhteettoman pitkan tyopaivan, ei sita ihmettelekaan. Tavallisimmat taudit, jotka heissa
ilmenevat, ovat: verenvahyys, kalvetus- ja keuhkotauti. Myoskin
n.' S-. veneerisia tauteja lienee tarjoilijattarissa' enemman" kuin
muissa sosiaalisesti samanlaisissa asemissa olevissa naisissa. Koska
ne eivat kuitenkaan valittomasti johdu heidan ammatistaah, niin
puhumme niista enemman seuraavassa' luvussa. Verenvahyys ja
kalvetustauti johtuvat snta huonosta ilmasta, jossa heidan taytyy
.tyoskennella, pienesta lepoajasta ja siita, etta he alituisesti ovat
jaloillaan. T r i Cohen sanoo, ettei liene viela todistettu, etta heidan keskuudessaan olisi erittain-korkeata prosenttimaaraa keuhko.tautisia-. ' ) Luulisin, etta meidan tarjoilijattarissamme on juuri
jotakuinkin paljon niita, silla onhan maamme jo yleensa tunnettu siita, etta keuhkotauti taalla tekee suurta haviota. Ja mikapa
on omiaan keuhkotautia sen enemman edistamaan kuin yllamaiCohen, m. t. siv. 125,
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nitut tarjoilijatartoimeen liittyvat epakohdat. Naiden lisaksi voidaan viela mainita vakijuomat, joita tarjoilijattaren taytyy muutamassa tapauksessa paikkansa menettamisen uhallakin ylenmaarin juoda. Muutamassa suuremmassa ravintolassa on taas niin
voimakkaat ilmanvaihtolaitokset, etta niista johtuu aivan sietamatdn veto, josta tietysti helposti saa pahan yskan, ja siita usein
johtuukin keuhkotauti. Etta esim. kalvetustauti todellakin on
laajalle levinnyt heidan keskuudessaan, sen huomaa jo useimmiten heidan ulkonadstaankin. Jos pitemman aikaa kay jossakin
ravintolassa tai kahvilassa, niin selvasti huomaa,- mitenka uusi
tarjoilijatar, joka sinne tuhessaan oh viela seka ruumiillisesti etta
henkisesti terve, jo suhteellisesti lyhyen palvelusajan kuluessa
ruumiillisesti kuihtuu seka henkisesti ja moraalisesti tylsistyy.
Sanomattakin on selvaa, etta myoskin huonot asunto-olot
kahviloissa, ruokatarjoiluissa ja vesimyymaldissa vaikuttavat vahingollisesti heidan terveyteensa.
VII
Yleinen mielipide on leimannut erittainkin ravintolatarjoilijattaret ja heidan toimensa vahemman arvokkaiksi jopa pahamaineisiksikin. Mydntaa taytyy, etta tama huono huuto heista
on osaksi oikeutettukin. Heidan joukossaan on nimittain paljon
— minun luullakseni myoskin suhteellisesti enemman kuin esim.
puotityttdjen, palvelijattarien y. m. joukossa — sellaisia, jotka
ovat moraalisesti hyvin alhaisella asteella ja hyvin lahella n. s.
prostitueerattuja. Ainakin ravintolatarjoilijattarien toimi on sellainen, etta se melkein poikkeuksetta joko ennemmin tai myohemmin saattaa heidat seka henkisesti etta moraalisesti rappioUe.
Helsingissa on prostitueerattujen naisten joukossa entisia tarjoili_
jattaria. Niinpa naemme seuraavasta tarkastustoimistossa ensi
kerran tarkastukseen joutuneitten ja siis prostitueerattujen kirjoihin tulleiden naisten entisia ammatteja.

Tarjoilijaitai'ieit asema Helsingissa.

Vuonna igo6

^\

Vuonna ipo'/

68 "
22
15

78
42
20

15
12

36
13

Yhteensa muita ammatteja . 5 4

76

186

265

Palvelijatar
Tehtaantyolainen
Ulkotyontekija

.

. . .

Ompelijatar
Tarjoilijatar
Summa

^) Vuonna 1908 oli kaikkien tarkastuksessa kayneitten naisten ammatit:
Palvelijatar . '
152
Tehtaantyontekija
Ompelijatar
Ulkotyontekija
Tarjoilijatar

74
52
29
18

.

Yhteensa muita ammatteja
. . . 122
Summa . . . . . . . . . .
447
Naemme siis, etta prostitueerattujen naisten joukossa muodostavat entiset tarjoilijattaret ryhman, joka suuruutensa mukaan
on viides. Palvelijattaret, tehtaantydntekijat, ulkotydntekijat ja
ompelijattaret ovat lukuisammin edustettuina. Mutta on otettava
huomioon, etta jokaiseen yllamainittuun ryhmaan kuuluvien naisten lukumaara on verrattoman paljon suurempi kuin tarjoilijattarien. Nain ollen voitanee ehka vaittaa, etta juuri tarjoilijattarista on suhteellisesti enimman prostitueerattuja. On tietysti vaikeata
menna sanomaan, mitka tarjoilijatarlajit paaasiallisimmin vajoa-

') Vilh. Sucksdprff, Halsovardsnamndens i Helsingfors Arsberattelse for 1907
1906, Helsingfors 1907, 1908 vrt. siv. 1 3 5 , 187. '
^) Vilh. Sucksdorff, Halsovardsnamndens i Helsingfors Arsberattelse for 1908;
vrt. siv. 1 4 9 .
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vat prostitutsiooniin. Mutta luultavinta kuitenkin on, etta ne tavallisimmin ovat ravintola- ja vahemmassa maarassa myoskin
Icahvilatarjoilijattaria.
Vertauksen vuoksi mainittakoon, etta Berliinissa joutpi
maaliskuusta v. 1900 maaliskuuhun v. 1901 mennessa eli siis vuoden kuluessa kaikkiaan 1689 naista siveyspoliisin silmallapidon
alaiseksi. Niista oli:
Palvelijattaria

379

Tyolaisia
Ompelijattaria

300
176
171

Tarjoilijattaria
Yhteensa muita ammatteja

.

.

. 663
1689 ^)

Summa

Vuonna 1902 oli Frankfurt am Main'issa 288 prostitueeTattua naista, joista oli:
Palvelijattaria
Tarjoilijattaria

.

.

.

Ompelijattaria
Muualta tulleita prostituerattuja
. Yhteensa muita ammatteja

. .

^ .

Summa

.

87 eh 30,1 "/o
63 „ 21,8
22 ,,

7,6

18 ,,

6,3

98 ,, 34,2
288 „ lOO "/o 2)

Naemme siis, etta Berhn'issa ja Frankfurt am Main'issa on
•entisten tarjoilijattarien prosenttimaara prostitueerattujen naisten
joukossa paljon.suurempi kuin meilla.
Seuraavat .prosenttimaarat osottavat, kuinka paljon Helsingissa on eri' vuosina eri saatyjen ja ammattien miehilla ja naisilla ollut veneerisia tauteja. ^)
•'

'

')

Paul Kampffmeyer, Die Prostitution als soziale Kla'ssenerscheinung und

^hre sozialpolitische Eekampfung, Berlin 1 9 0 5 ; vrt siv. 115.
' . ••

. ^)

Paul Kampffmeyer, m. t. vrt. siv. 116,
"Willi. Sucksdorff, m. t. vuodelta 1905. vrt. siv. I I .

Tarjoilijattarien asema Helsingissa.

Vuonna

93

igoj.
Miehia

Naisia

Summa

Korkeampaan yhteiskuntaluokKeskiluokkaan kuuluvia .

.

.

97>7

%

92,5

„

•

91,3

Tehtaantyontekijoita

. . . .

' ) Ravintola-ja kahvila-apulaisia

2,3

0/(5

7,5

„

100 „

8,7

„

100 „

100

0/0

89,9

„

10,1

„

100 „

92,*

„

7.6

„

100

„

52,6

„

100

„

47.*

Vuonna igo6.
Miehia

Naisia

Summa

3,3 0/0

100 o/„

94,0 „

6,0 „

100 „

91.4

8,6

„

100 „

5.9

„

TOO

Korkeampaan yhteiskuntaluok96,7

kaan kuuluvia
Keskiluokkaan kuuluvia .

.

Kasitydlaisia
Tehtaantyontekijoita .

.

• .

o/„

„

94>i

„

Tyolaisia

93,0

„

7.0 „

100 ,,

Ravintola ja kahvila-apulaisia .

46,2

„

53,8" . .

100 „

Naisia

Summa

Vuonna igoy.
Miehia

Korkeampaan yhteiskuntaluok96,5 0/0

Keskiluokkaan kuuluvia .
Kasitydlaisia
Tehtaantyontekijoita

. . . .
.

%

100 o/„

8,1

„

100 „

89,0 „
98,0 „

11,0

„

100 „

96,3

Ravintola-ja kahvila-apulaisia

3.5

„

91,9

.

50.0

„
>,

.

2,0 „

100

„

3,7

„

100 „

50,0 „

100 „

Nama vertailut osoittavat, etta kaikista saadyista jaammateista on ravintola- ja kahvila-apuiaisten ryhmalla miehiin verraten
suurin prosenttimaara naisia, joilla on ollut veneerisia tauteja.
^)

Naihin lienee laskettu, paitsi viinureita ja tarjoilijattaria, kassanhoitajat

siivoojat y. m. mutta ei kuitenkaan palvelijattaria.
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Poliisilaitoksen siveysosaston kuulustelupoytakirjoista nain,
etta viime aikoina on pidatetty useita ravintola-tarjoilijattaria,
joiden on luultu viettavan siveetdnta elamaa.
On nimittain
nahty, etta he yolla, ravintolasta poistuessaan, ovat vieneet mukanaan mieshenkiloita asuntoihinsa.
Toisia on taasen pidatetty
sentahden, etta tavallista mydhempaan ovat hikuskelleet kaduilla,
luultavasti siveettdmissa tarkoituksissa. Onpa juopuneinakin tavattu joitakin. Siveysosaston naispoliisit vakuuttivat minulle,
etta sita paitsi useimmat pidatetyista ovat olleet sairaita.
Tarkasteltuamme niita tuloksia, joihin tarjoilijattarien
moraalinen rappeutuminen on johtanut, on meidan vastattava
kysymykseen: mitka ovat. paaasiallisimraat syyt heidan moraaUseen alentumiseensa.
Ensimaisena syyna mainittakoon heidan
nuoruutensa j a kokemattomuutensa tullessaan toimiinsa.
Alempana olevasta taulusta naemme, etta erittainkin kahvilatarjoilijattaret ovat hyvin rmoria. Heidan keski-ikansa on
ainoastaan 19,7 vuotta. Ruokatarjoiluissa nousee tarjoilijattarien
keski-ika jo korkeammalle, nimittain 21,4 vuoteen. Vesimyymala-tarjoilijattarien keski-ika on jo 25,6 vuotta ja on se seurauksena siita, etta niissa, kuten jo edella olen huomauttanut,
on muutamia seka naimisissa olevia etta keski-ikaisia naimattomia naisia ja leskia. Ravintoloissa luulisin tarjoilijattarien keskiian nousevan ainakin 24 a 25 vuoteen, silla ruotsinmaalaiset
tarjoilijattaret ovat jo tavallisesti kotimaassaan olleet samalla
alalia, joten he tanne tullessaan ovat ammattitaitoisia eivatka
sus ole enaa kaikkein nuprimpia. Kun katselemme niita ikamaaria, jolloin tarjoilijattaret ovat antautuneet alalleen, niin
huomaamme, etta ikasuhteet eri tarjoilijatarryhmien valilla pysyvat jotakuinkin samoina.
Lienee paikallaan esittaaa tassa myoskin heidan entisia
ammattejaan.
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Kahvilat . . .
Ruokatarj. . ,
Vesimyym. . .
Yhteensa

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

33

35

36

38

55

V.

V.

v-.

V,

V.

V.

V.

V

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V,

V.

V,

V,

V.

3

10

7

4

5

2

3

6

2

2

3

I

I

—

I

2

—'

—

—

2

I

I

I

I

2

5

I

I

I

2

I

I

Z —

_

•4

6

—

2

4

2

4

4

2

2

I

2

4

I

4

—

2

6

10

12

IS

IS

6

13

——
4

5

- •

— -

—
—
— — I
I

_

I

1

—

Summa

Keskimaarainen ika

44

l 8 , e V.

35

20,5 >

I

26

22,9

I

105

»

2 0 , 6 V.

96
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Kahvilat.

Ruokatarjoilut.

Palvelijatar
Ollut kotona

26
9

19
'. 8

Myyjatar
Kassanhoitaja
Ompelija

4
i
i

i
—
2

2
i

2
i

^

Tehtaantyontekija
Kirjansitomotyontekija

Vesimyymalat.

Palvelijatar

8

Myyjatar
Tehtaantyontekija

3
3

Ollut kotona .

.

.

.•

3

Ompelija

2

Siivooja

2

Kirjapainotyontekija.
Kutojatar
Silittaja

• •

•_

2
i
i
i

E r i aloilla

Useimmiten ovat siis tarjoilijattaret kahviloissa ja ruokatarjoiluissa entisia palvelijattaria. Vesimyymaloita koskeviin tiedonantoihin sisaltyy myoskin niiden tarjoilijattarien talvitoimi, joilla
sellainen on.
Samalla kun on puhe tarjoilijattarien nuoruudesta ja kokemattomuudesta, on myoskin mainittava, etta heilla usein ei ole
enaa kotiakaan, johon hadan tullen voisivat turvautua.

Kahvilat . . .
Ruokatarj, . .
Vesimyym.
Yhteensa

.

Molemmat van-

Aiti

Isa

E i kumpi-

hemmat elavat.

elaa.

elaa.

kaan ela.

23

14')

3

4

17

6

9

3

35

j

II

4

4

26

47

31

16

II

Summa

44

105

Tahan sisaltyy myoskin kolme aviotonta kahvilatarjoilijatarta.
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Kun muutamilta kahvilatytoilta kysyin, saisivatko tarvittaessa mahdoUisesti viela kotoansa apua, niin useat vastasivat, etta
he painvastoin auttavat vanhempiansa.
Erittain tukalassa asemassa ovat sellaiset ruotsinmaalaiset
ravintolatarjoilijattaret, jotka erotetaan paikastaan. Uutta ei ole
useinkaan helppo saada, vanhempia, joilta mahdoUisesti voisivat
vahan saada apua, ei heilla ole taalla ja sitapaitsi heilla ei useinkaan ole yhtaan entisia saastoja, jonka tahden, kuten myohemmin naemme, usein turvautuvat prostitutsiooniin.
Epailematta on tarjoilijattarien pieni sivistysmaarakin osaltaan syyna heidan alentumiseensa.
Koulusivistys,
I — 3 OS.

E i mitaan

kan-

*

Kansakoulu-

sakoulua

kurssi

Yhteis-, tytto- tai
kauppakoulu

Summa

Kahvilat . . .

15

9

17

3

44

Ruokatarj. . .

17

7

II

—

35

6

9

10

I

38

25

38

4

Vesimyym. . .
Yhteensii

26
105

Tasta naemme, etta kahviloissa, ruokatarjoiluissa ja vesimyymaldissa palvelevista tarjoilijattarista on] enetnpi kuin kolmas
osa sellaisia, jotka eivat ole saaneet mitaan koulusivistysta. Saman verran on kuitenkin sellaisia, jotka ovat suorittaneet kansakoulun oppimaaran. Sellaisia, jotka ovat kayneet muutaman luokan yhteis-, tytto- tai kauppakoulua, on ainoastaan nelja.
Seuraavasta selviaa, minkalaisista perheista he tavallisesti
lahtevat.
Kahvilat.

Isan (tai aidin) ammatti.
»Tydmies»
Torppari
Tydnjohtaja

11
6
4

Maatyomies
Satamatydmies
Ajuri

. . . . .

i
i
i
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Kirvesmies
Talollinen (maalla) .

.

4
3

,

2
I.
i
' . i

Raatali
Puuseppa . . . . . .
Maalari
Nahkuri
Tehtaantyomies

i

Vuokraaja
Silittaja
. .
Tyolaisnainen
Itsellinen nainen
Puutarhuri
Kultaseppa
Maakauppias .

Ruokatarjoilut.

»Tyomies»
Torppari
Talollinen Suutari

•

8

Raatali

i

5

Puuseppa
Seppa
Yovahti
Teurastaja

2
2
i
i

Tukkiasioitsija
. . . .
Tyonjohtaja . . . . . .

i
i

Maakauppias

i

3
.2
2

Kivityomies
Ulkotyomies
Tehtaantyomies .
Muonamies
Kirvesmies

.

.

.

2
i
i
i

Vesimyymalat.

»Tyomies*

4

Talollinen

-3

Suutari . . . . . . .

3

Maalari

2

Torppari

. . . . . . .

2

Ruumisvaunujen ajaja
Verajavahti rautatiella
Kirjanpainaja . . .
• Aliupseeri . . . .
Palstatilanomistaja .
Rakennusmestari

Raatali

i

Muurari

i

Luotsi

Kirvesmies

i

Peramies

Kuorma-ajuri

i

.
.
.
.

Kuten naemme, polveutuu suurin osa heista torppari- seka
erilaatuisista tyomies- ja kasityolaisperheista.
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Syntymapaikka
. Maaseutu
Kahvilat
. . .
Ruokatarjoilut . .
Vesimyymalat. .

39
31 •
18

Yhteensa

88

Kaupunki

Summa

5

44

4

8

35
26

17

105

Edellisesta huomaamme, etta useimmat heista ovat syntyneet maaseudulla. Suhteehisesti enimman kaupungissa syntyneita
on vesimyymalatarjoilijattarissa.
Aidinkieli
Suomi

Ruotsi

Summa

Kahvilat
. .' .
Ruokatarjoilut. .
Vesimyymalat. .

3832
8

6

44

3
18

35
26

Yhteensa

78

- 27

105

Tavallisesti ovat he syntyisin suomenkielisista perheista.
Vesimyymalatarjoilijattaret ovat kuitenkin paaasiallisesti ruotsinkielisia.
Edella olen jo maininnut, etta tarjoilijattarien useinkin suh- •
teettoman pitka tyopaiva, pieni lepoaika j a epaterveelliset huoneistot, joissa tyoskentelevat, ~ vaikuttavat heissa ruumullisen kuihtumisen seka henkisen ja moraalisen tylsistymisen. Kaikki tama.
taasen vahentaa heidan vastustuskykyansa siveellisia vaaroja
vasta,an. Myoskin se seikka, etteivat tarjoilijattaret ole keskenaan
millaan tavalla yhteenliittyneet, vaikuttanee turmiollisesti. Silla
tavallisestihan heilla ei ole mitaan henkisia harrastuksia. Mydhaiseen ydhdn kestava rasittava tyo seka niukat vapaa-ajat ovat
taasen toiselta puolelta suurina esteina heidan pyrkimyksilleen ja
yhteenliittymisilleen.
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Paaasiallisimmat syyt tarjoilijattarien moraaliseen alentumiseen ovat kuitenkin: vierasten, usein isantiensa ja emantiensakin
kevytmielinen esiintyminen heita kohtaan, juomarahajarjestelma
ja alkoholipitoiset juomat, joita he joko toimessa ollessaan tai
vapaa-aikoinaan nauttivat. Siveysosaston virkailijat kuulustelivat
kevaalla v. 1907 kahta sairaalaan joutunutta ruotsinmaalaista
bodegatarjoilijatarta, koska poliisilaitoksen puolelta silloin tahdottiin saada tarkempaa selkoa bodegaoloista. Naiden kuulustelujen tulokset kai. myoskin jossakin maarin vaikuttivat, etta poliisimestari sittemmin kielsi bodegain omistajia kayttamasta Hikkeissaan tarjoilijattaria. Asiata valaistakseni esitan otteita yllamainittujen kuulustelujen tuloksista.
»Tarjoilijatar N. N., syntynyt v. — Tukholmassa, tuli eraaseen bodegaan Viipurissa (oli siella 3 viikkoa, omistaja rouva X
(ruotsinmaalainen) elokuussa v. 1906 Z:n konttorin valityksella.
Maksoi valityspalkkiota 10] kruunua. Z:n kertomuksen mukaan
piti Suomen bodegoissa vietettaman hyvin siivoa j a saannollista
elamaa. Han sai rouva X:lta ainoastaan ruuan ja asunnon mutta
oli pakotettu itse hankkimaan itselleen muun. Han ansaitsi keskimaarin 10 mk. paivassa. Rouva X vaati, etta heidan tuli kayda
hyvin hienosti puettuina, mutta kaherrykseen nahden ei han vaatinut erikoisempaa. Lisaksi vaati rouva X , etta tyttdjen piti juoda
hyvin paljon, mutta jos juopuivat, niin han ajoi heidat nukkumaan.
Tuli'elokuun viime paivina v. 1906 rouva Y:n bodegaan Helsingissa, jossa hanen tuli saada ruoka talosta, mutta sai sita hyvin
niukasti j a se oli huonoa. Rouva Y:lla oli suuret vaatimukset
vaatetukseen ja kaherrykseen nahden ja sitapaitsi han vaati, etta
tarjoilijattarien piti juoda hyvin paljon. Hanta kutsuttiin usein,
melkein joka ilta, illallisille ja usein han ottikin tarjouksen vastaan. Rouva Y . tiesi hyvin taman. Rouva Y . ei tahtonut kauan
pitaa Samoja tyttdja. — Ollut tarjoilijattarena neiti A:n bodegassa Helsingissa kuusi viikkoa. Siella oli vapaa ruoka, piti olla

Tarjoilijattarien asema Helsingissa.

101

hyva vaatetus ja kaherrys. Ansiot olivat pienet. Taytyi koettaa
saada sivuansiota. Neiti A., vaati, etta tarjoilijattarien tuli juoda
paljon. Oli kuullut, etta toiset tytdt jaivat neiti A:n luokse ydllisiin juominkeihin sen jalkeen kuin ravintola sulettiin. Arvelee,
etta kaikkien bodegatyttdjen, ei ainoastaan ruotsinmaalaisten, pitaisi
tulla tarkastukseen. Luuli tanne tullessaan, etta Suomen bodegoissa vietetaan samallaista elamaa kuin Ruotsissa. E i ollut viaton
tanne tullessaan. Tultuaan riitaan neiti A:n kanssa, jai toimettomaksi seka oli silloin varaton, jonka tahden oli pakotettu elattamaan itseaan siveettdmyydella.«
»Tarjoilijatar N. N. oli Z:n konttorin valityksella saanut
.paikan A:n bodegassa Helsingissa, jonne itse kustansi matkansa
lokakuussa v. 1902. Sai ruuan, joka oh hyvin huono ja niukka.
Taytyi olla hienosti puettuna ja hyvin kaherrettyna. Ansaitsi
keskimaarin 100 mk. kuukaudessa. E i voinut tulla silla toimeen.
Hanet erotettiin i
kuukauden perasta, koska ei voinut juoda
tarpeeksi eika osannut olla kohtelias vieraille. Tuli senjalkeen
hra Bm ravintolaan, jossa oli 6 kuukautta. Kun han oh ollut
14 paivaa toimessaan, vietteli ravintoloitsija hanet (han oli ollut
ylenmaarin juopunut, oli nimittain hra B:n kanssa ollut ensin
illallisella). Hanella oh siella vapaa asunto ja ruoka seka 12
mk. kuukaudessa i). Hra B . ei asettanut erikoisen suuria vaatimuksia vaatetukseen ja kaherrykseen, mutta kielsi heita seurustelemasta miesten kanssa. Selitti muuten, etta kaikki tarjoilijattaret viettavat huonoa elamaa, jonka tahden he eivat hene parempia kuin yleensa tarkastuksessa kayvat naiset.»
Yllaolevasta naemme, kuten jo aikasemminkin olen maininnut, etta bodeganomistajattaret ja -johtajattaret vaativat, etta
heidan tarjoilijattariensa — puhumattakaan siita, etta heidan tulee pukea ja kahertaa itsensa hienosti — myoskin ylenMahdoUisesti
jonkunmoinen

joissakin

toisen

luokan

p i e n i m a a r a p a l k k a isannalta,

ravintoloissa

(Kirjoittajan

on tarjoilijattarilla

muistutus).
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maarin taytyy vierasten kanssa juoda alkoholipitoisia juomia.
Onpa eraassa paikassa ollut tapana, etta ravintolan sulkemisen
jalkeen on siirrytty emannan yksityisasuntoon jatkamaan vierasten kanssa juominkeja. On itsestaan selvaa, miten turmiollisesti tallaiset toimenpiteet vaikuttavat tarjoilijattaren moraaliin.
Onpa paikasta erottaminenkin tullut kysymykseen ainoastaan
sentahden, ettei tarjoilijatar ole jaksanut tarpeeksi juoda eika
ole osannut olla kohtelias vieralle, s. o. ei ole riitavasti osannut vetaa miehia puoleensa. Sanottakoon tassa myoskin suoraan, etta Helsingissa on ollut eras ravintoloitsija, joka nakyy
todellakin kayttaneen tarjoilijattariaan irstailujensa uhreina. Silla
jolleivat he suostu hanen siveettomiin ehdotuksiinsa, niin hanerottaa heidat palveluksestaan. Tata on minulle vakuutettu usealta taholta ja nahtyani hanen nimensa viela edellamainituissa
pdytakirjoissa, tulin asiasta yha varmemmaksi. Mita auttaa se,
etta. han ei salli tarjoilijattariensa seurustella miespuolisten vierasten kanssa, kun han kuitenkin itse kayttaa nain sanomattoman vaarin isantavaltaansa. Tiedan toisenkin tapauksen eraasta
maaseutukaupungista, jossa ravintoloitsija harjoitti samallaista
ilkitydta. Kun han kyllaantyi johonkin tarjoilijattareensa, nii'n
han yksinkertaisesti erotti hanet palveluksestaan ja tilasi Ruotsista aina uusia, kunnes heidan kavi samalla tavalla. Han ei
pitanyt kauan samoja tarjoilijattaria. Olen varma, etta asiata
lahemmin tutkittaessa tulisi ilmi useita samallaisia tapauksia.
Edella on jo kerrottu, miten sopimattomasti vieraat, kayttamalla hyvakseen juomarahajarjestelmaa ja ravintolan isantaa,
voivat kohdella tarjoilijattaria. Erittainkin nuoret miehet korkeammista yhteiskuntaluokista ja opiskelevasta nuorisosta tekevat
itsensa tahan syypaiksi. Yleinen mielipide antaa myoskin osaltaan tassa kohdassa tukea heidan menettelylleen. Olen jo huomauttanut, kuinka yleisoon on juurtunut huono kasitys tarjoilijattarien moraalisesta kannasta. Heidan lasnaollessaan puhutaan
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usein sellaista, jota on pidettava ei ainoastaan seuraelamassa
vaan yleensakin sopimattomana. Ankarasti on moitittava sita
vierasten tapaa, etta he yleensa ahdistelevat tarjoilijattaria ja
sellaisiakin, jotka eivat millaan tavalla ole vieraille antaneet aihetta sellaiseen esiintymiseen. Taytyy mydntaa, etta on tarjoilijattaria, joille tuoUaiset lahentelemiset ovat joko mieluisia
tai ainakaan eivat niista sen enempaa valita. Mutta useat tarjoilijattaret pitavat tuollaisia ventovierasten miesten tunkeilemisia persoonallisina loukkauksina ja ammattinsa pahimpina varjopuolina.
Nuoret tydmiehet ja kasitydlaiset seka osaksi myoskin opiskeleva nuoriso kayttaytyy usein sopimattomasti kahvilan, monasti viela hyvin nuorta tarjoilijatarta kohtaan, joka ei kuitenkaan, kuten ravintolantarjoilijatar, tunne itseaan suuremmassa maarassa riippuvaiseksi vieraista, koska hanella on vakinainen palkka.
Suurempi vaara on tarjona sentahden, etta nama kahvilatarjoilijattaret tavaUisesti ovat hyvin nuoria ja kokemattomia. Sita
paitsi eivat heidan emantansakaan aina ole juuri parhaimpia.
Eraassakin kahvilassa, jonka omisti prostitueerattu nainen, oli
tarjoilijattarena hyvin nuori tytto. Sanomattakin on selvaa, minkalaista esimerkkia emanta tassa tapauksessa naytti tarjoilijattarelleen. On sattunut tapauksia, jolloin kahvilan omistajatar on
asetettu syyteeseen siita, etta hanen kahvilassaan on harjoitettu
siveetdnta elamaa.
Koska tarjolijattarilla on ammatissaan nain paljon epakohtia (juomarahajarjestelma, sairaudet, naisellisen kunnian alttiiksipaneminen, pitka tyopaiva, pienet paikat y. m.), niin tulee ehdottomasti kysyneeksi itseltaan, miksi eivat paranna asemaansa,
silla ovathan he toisena maaraajana sopimusta tehtaessa? Syyn
voi kuitenkin helposti kasittaa. Kuten taloudellisessa taistelussa,
etenkin tydmarkkinoilla, kay niille, joilla on konjuktuurit vastas-
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saan, samoin kay tarjoilijattarillekin: vahvempi puolue, tyonantajat maaraavat heille ehdot. -Itse he ovat siina maarin vaikeassa asemassa, etta heidan on nama ehdot hyvaksyttava, olivatpa ne millaiset hyvansa. Jos mieli heidan tilaansa parannusta
aikaasaada, on alote siihen tehtava ulkoapain, tarjoilijattarilla
itsellaan ei ole siihen aineellisia eika henkisia edellytyksia.

MAANVUOKRAOLOJEN JARJESTAMISK Y S Y M Y S N Y K Y I S E S S A TILASSAAH.
Jo sillon kun uusi maanvuokra-asetus vuoden 1909 eduskunnassa tuli havaksytyksi, ja vaikkakin tama toimenpide tiesi
ehka tarkeinta ja laajimmalle ulottuvaa reformia, mita meidan
eduskuntalaitoksemme on agraaripoliitisella alalia milloinkaan
aikaan saanut, oltiin kuitenkin selvilla, etta silloin alulle pantua
maareformiliiketta tulisi valttamattdmyyden pakosta seuraamaan
muita laajoja- toimenpiteita ja ettei edes saadetty maanvuokraasetus tulisi kauan muuttamatta oloja tyydyttamaan. Silloin
varattiin - samalla erityisella n. k. taannehtivalla asetuksella aikaa
tarkoitetun reformitydn jatkamiselle aina vuoteen 1916 asti.
Kului kuitenkin se aika, joka oli tarkoitettu jatkuviin uudistustoimenpiteisiin kaytettavaksi niin pitkalle, etta vasta viime vuoden Iopulla hallituksen toimesta asetettiin komitea, jonka tulee
tehda ehdotukset maanvuokra-olojen vastaisesta jarjestamisesta
niin hyvin lainsaadanto- kuin muihinkin toimiin nahden. Taman
komitean ensimmainen mietintd, joka naina paivina on armollisena esityksena eduskunnalle jatetty, samaten kuin komitean puheenjohtajan y. m. aikaisemmin eduskunnassa tekema
samansisaltdinen alote, ovat nyt uudestaan muutaman rauhallisen, mutta toirnettomasti kulutetun ajan jalkeen tuoneet »torpparikysymyksen» j a maanvuokra-olot kokonaisuudessaankin paivajarjestykseen eduskunnassa tehtyine muine alotteineen, luke-

Maaiivtwkraolojen Jmyesiamiskysymys nykyisessa tilassaan.

105

mattomine sanomalehtikirjoituksineen, lentokirjasineen, kokouksineen j . n. e.
Hallituksen esityksen perusteluissa huomautetaan, etta koska
suurin osa nykyisista vuokrasopimuksista on sellaisia, etta ne
koska tahansa ovat irtisanottavissa, niin tulee, mikali toistaiseksi
saatavissa olevien tilastotietojen perustuksella voi arvioida, lahemmas 100,000 perhetta vuonna 1916 ja useita tuhansia lisaksi
seuraavina vuosina olemaan sellaisessa asemassa, etta maanomistajat ovat oikeutetut voimassa olevien saannosten mukaan heidat
haatamaan. «Tallainen asiain tila voi synnyttaa arveluttavia hairidita ja vakavia yhteiskunnallisia epakohtia, joiden korjaaminen
myohemmin voi kayda valtiomahdeille ylivoimaiseksi tehtavaksi.
Siita syysta
— on valttamatonta ryhtya asiassa toimen• piteisiin, jotka vuokramiesperheille valiaikaisesti turvaisivat niiden
aseman erityisten viljelmien haltioina siihen saakka, kunnes oloja
lopullisesti jarjestavat toimenpiteet saadaan kaytantoon.» Koska
naita lopullisia toimenpiteita ^tarkoittava asetus voi tulla sisaltamaan saannoksia, jotka voidaan' yksilla valtiopaiviUa loppuun
kasitella ainoastaan, jos maaratty enemmistd niita kannattaa,
ja koska voi sattua etta tallaista enemmistda ei ehdotuksille saada,
niin voi asia lykkaantya niin, ettei uusia, lopullisia lainsaanndksia voida saada voimaan vuodeksi 1916, eika muitakaan toimenpiteita voida siksi jarjestaa. Taman takia sisaltaa armollinen
esitys ehdotuksen, etta 3 p:na maali.skuuta 1916 torpasta, lanpuotitilasta ja makitupa-alueesta voimassa olevat vuokrasuhteet erityisen asetuksen kautta pidennettaisiin maaratyilla, korkeintain viidella vuodella. Suna toisin sanoen ehdotetaan sita valiaikaa jatkettavaksi, jonka kuluessa maanvuokra-olojen jarjestaminen lainsaadantdtieta ja muilla agraaripoliitillisilla toimenpiteilla saadaan
ellei lopullisesti niin ainakin siten suoritetuksi, etta yhteiskuntaolojen rauhallinen kehitys on talta kannalta turvattu.
Kuitenkaan ei esityksen mukaan uusi asetus tarvitsisi koskea
sellaisesta vuokra-alueesta olevaa sopimusta, jonka yhdistaminen
paatilan viljelyksiin hyvin jarjestetyn maanviljelyksen kannalta
on valttamaton tai jos alue on tarpeellinen jonkun teollisuuslaitoksen kaytettavaksi, eika myoskaan^ aluetta, jonka omistusoikeus on luovutettu toiselle ennen i paivaa tammikuuta 1913,
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jos vuokra-alueen viljelykset muodostavat joko kokonaan tai
paaasiallisesti luovutetun tilan viljellyn alan. Niinikaan olisi vuokranantaja oikeutettu saamaan vuokramaksun eraassa tapauksessa
uudelleen maaratyksi, seka metsankayttd- ja laidunoikeuteen seka
muuhunkin nahden erinaisia, paatilan hoidon kannalta valttamattdmiksi katsottuja muutoksia, kunhan vuokramiehen edut eivat
sen kautta sanottavasti vahene.
Komiteaan, joka taman esitysehdotuksen on laatinut, on
kuulunut jasenia kaikista valtiollisista puolueista, ja on se, yhta jasenta lukuunottamatta, katsonut tallaisen asetuksen tarpeelliseksi.
Kuitenkin ovat komitean sosialidemakraattiset jasenet olleet sita
mielta, etta vuokramiesten ja vuokranantajain valiset suhteet olisivat
metsankayttdoikeutta lukuun ottomatta jatettavat koskemattomiksi
koko asetuksen maaramaksi vuokrasuhteen jatko-ajaksi. — Tasta itse
paa-asiaan nahden melkein yksimielisesti kannasta huohmatta, on
eduskunnassa kuitenkin tehty toisiakin alotteita maanvuokra-olojen
jarjestamiseksi. Niinpa olisi eraillen eduskunnan jasenien mielesta
koko tama suuri j a laajakantoin(!ii reformikysymys seka, taannehtivan asetuksen menetettya vaikutuksensa, niin arveluttavalta
nayttava asiain tila jarjestettavissa muutamilla maanvuokra-asetukseen tehtavilla korjauksilla. Vuokra-olot jarjestyvat itsestaan rauhalliselle kannalle — niin sanotaan — eika ole pelattavissa mitaan joukko-haatdja, jos pisin vuokra-aika maarataan korkeintain
25 vuodeksi, jos lopetetaan vuokramiehelta valta saada yksipuolisesti maarata rahanmaksukannalle siirtymisesta j . n. e.
Lienee mielipide jotenkin yleinen siita, etta uusi maanvuokraasetus kaipaa tarkistusta j a korjausta, mutta tuntuu kovin rohkealta uskotella etta korjaukset, vaikkapa ulotettuina niinkin pitkalle kuin esimerkiksi pisimman vuokra-ajan supistamiseen 25
vuodeksi y. m., voisivat onnellisesti selvittaa yhteiskuntamme
siita tilasta, joka sita uhkaa v. 1916 ja seuraavina vuosina, puhumattakaan siita etta ehdotetut muutokset osaltaan tietaisivat
luopumista niista perusteista, joille koko taman suuren maareformikysymyksen lopullisen ratkaisun voi katsoa pitavan-rakentua.
Eika voi syysta karttaa sita ajatusta, etta niilta, jotka nain helpolla uskovat maanvuokrakysymj/^ksen tulevan ratkaistuksi, puuttuu tahtoa nahda sita paamaaraa, johon on lopullisesti pyrittava,
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nimittain' luoda mahdollisimman vankka itsenaisten viljelmien
hallitseva luokka siksi kunnes tama luokka, mikali valtion voimat
siihen riittavat, on saatettu viljelmiensa omistajiksi.
Mita itse armolliseen esitykseen tulee, niin tuntuu taysin
perustellulta se vakaumus, ettei siina ehdotettua toimenpidetta
ole nykyoloissa voitu vaittaa. Kokemus on tosin osoittanut, etta
saman sisaltdisen, nykyisen taannehtivan asetuksen sovelluttamisesta on yksityisissa tapauksissa 'ollut sangen ikaviakin seurauksia. Kuitenkin taytyy nyt ehdotettua asetusta pitaa maanomistajankin kannalta nykyista tilannetta arvosteltaessa hyvin
kohtuullisena. Salliihan se, jos sellaisenaan tulee eduskunnassa
hyvaksytyksi, laajassa maarassa ottaa maanomistajankin todelliset edut huomioon seka itse vuokrasopimuksen lakkauttamiseen
etta vuokramaksun, metsankayton, laidunoikeuden y. m. maaramiseen nahden. Ja taysi syy on otaksua etta, huomioon ottaen
sen verrattain hyvan tuloksen, joka erinaisten riitaisuuksien ratkaisussa uutta maanvuokra-asetusta sovellutettaessa on saavutettu,
seka sen etta riitaisuodet, jotka uuden esitetyn asetuksen johdosta
mahdoUisesti syntyvat, tulevat samassa jarjestyksessa ratkaistaviksi, etta siUoin myoskin taman asetuksen kautta todella vahingoUiset seuraukset maanomistajiin nahden pitaisi olla valtettavissa.
Jalo Lahdensuo.

ILLOJAALISEN KILPAILUN VASTUSTAMINEH
SAKSASSA.
Saksan 1909 annettu laki nGesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb^-> on pidettava suurena edistysaskeleena taistelussa
liike-elamassa esiintyvaa vilpillista tai muuten epaoikeutettua kilpailua vastaan. Taman lain tarkoituksena ei nim. ainoastaan
ole estaa suoranaisia petoUisuutta vaan myoskin ymmartamattdmyydesta tai huomaamattomuudesta johtuvaa epaoikeutettua esiintymista kilpailijoita kohtaan.
Sen johdosta etta lain vastustettavana on epakohtia, jotka
nykyajan vilkkaassa liike-elamassa voivat pukeutua mita moninai-
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simpiin muotoihin, ei luonnollisestikaan saata tulla kysymykseen
kaikkien lainvastaisina pidettavien kilpailutapojen luetteleminen
itse laissa; ainoastaan yleisimmin esiintyvat epakohdat on siina
nimenomaan mainittu erikoisine rangaistuksineen. Muiden tapauksien varalta sisaltaa laki sen sijaan. vain n. s. yleislausekkeen, joka antaa tuomareille tilaisuuden sovelluttaa lakia mita
erilaisimpiin kilpailutapoihin. Tama yleislauseke, joka on lain
ensimaisena pykalana, kuuluu seuraavasti: Sita, joka kilpailutarkoituksessa ryhtyy liike-elamassa toimenpiteisiin, jotka sotivat
hyvaa tapaa vastaan, voidaan vaatia luopumaan toimenpiteista
ja korvaamaan vahingon. Erikoisesti kasitellaan sitten ilmoittamiskeinottelua, loppuunmyyntikeinottelua, tavaran paljouden ja
laadun peittelemista, toisen palveluksessa olevien henkildiden
lahjomista, vaarien tietojen levittamista kilpailijasta, hammennysta
aikaansaavien nimien tai nimitj^ksien kayttamista, liikesalaisuuksien houkuttelemista kilpailijan palveluksessa olevilta henkildilta
j . n. e. Muutamista tarkeimmista kohdista tehtakoon tassa tarkemmin selkoa.
Ilmoittamiskeinottelusta ensiksikin saataa laki, etta se henkilo, joka, esittamalla ilmoituksissaan totuuden kanssa ristiriidassa
olevia tietoja' liikkeestaan, kuten tavarain laadusta, alkuperasta,
valmistustavasta, hinnoista, saaduista palkinnoista, varastojen suuruudesta j . n. e., koettaa yleisdssa herattaa kasitysta erikoisen
edullisesta ostopaikasta, on tuomittava tallaisesta menettelysta
luopumaan ja sen lisaksi, jos erehdyttavat tiedot on tahallisesti
ilmdituksiin pantu, rangaistava korkeintaan i vuoden vankeudella
ja 5000 Saksanmarkan sakolla. Lakia kaytannossa sovellutettaessa, on sita paitsi viela vakiinnutettu se periaate, etta tietojen
ei edes tarvitse olla juridisesti vaaria, vaan on ilmoitustapa jo
silloinkin katsottava lainvastaiseksi, jos ilmoitus on laadittu siten
etta se ostajapiirin keskimaaraisen kasityskyvyn kannalta on harhaan viepana pidettava. Esimerkkina siita miten pian taman lain
kieltamaa reklaamikeinottelua katsotaan esiintyvan, mainittakoon
seuraava tapaus. Eraan valokuvausliikkeen nayteikkunoissa oli
nahtavana erilaisia seka himmealle etta kiiltavalle paperille valmistettuja valokuvia j a pahvilevy, jossa ilmotettiiri tusinan visiittikuvia maksavan i : 80 Rmk ja kabinettikuvia 4: 80 Rmk. Kaup-
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poja tehtaessa sehtettiin kuitenkin naiden hintain tarkoittavan vain
knltavalle paperille valmistettuja valokuvia. Kun asiasta sittemmin
sukeutui oikeusjuttu, katsoi asianomainen tuomioistuin kysymyksessa olevan reklaamikeinottelutapauksen, silla asettamalla himmeallekin paperille valmistettuja valokuvia ikkunaan, ilman etta
hintailmotuksessa oli niita pantu mihinkaan poikkeusasemaan, oli
yleisd saatettu luuloon, etta hinnat koskevat niitakin ja sen
kautta yleisdssa heratetty liika hyva kasitys liikkeen eduUisuudesta ostopaikkana.
Loppuunmyyntikeinottelun ehkaisemiseksi taasen saadetaan,
etta loppuunmyynteja ilmoitettaessa on aina myoskin mainittava
syy loppuunmyyntiin. Sita paitsi on nimenomaan kielletty ilmoittamasta konkurssiloppuunmyynniksi joltain konkurssipesalta ostetun varaston myyntia. Ankarasti on myoskin kielletty loppuunmyytavaksi ilmoitetun varaston jalestapain tapahtuva taydentaminen. Viimeksi mainitun tapaisesta menettelysta saattaa korkeimpana rangaistuksena seurata I vuoden vankeus ja 5,000
Rmkm sakko.
Valheellisten tietojen levittamisesta kilpailijastaan on myoskin seurauksena ankarat rangaistukset. »Joka vastoin parempaa
tietoansa vaittaa tai levittaa toisen Hikkeesta, liikkeen omistajao
tai johtajan personasta, tavaroista tai suorituksista totuuden vastaisia asioita, jotka ovat omansa liiketta vahingoittamaan, voidaan
tuomita aina vuoden vankeuteen ja 5,000 Rmkm sakkoon tai
jompaankumpaan naista rangaistuksista». Siina tapauksessa, etta
totuuden vastaisten tietojen levittaminen ei ole tapahtunut tahallisesti, on kumminkin huhujen tuottama vahinko korvattava.
Martti Kovero.
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H a n n e s -Gebhard: M a a n v i l j e l y s v a e s t o , s e n s u h d e
muihin elinkeinoryhmiin j a sen yhteiskunnallinen k o -

koonpano. Tilattoman Vaeston Alakomitea. Tilastollinen tutkimus
yhteiskunta-talodellisista oloista Suomen maalaiskunnissa v. 1901.
I . Helsingissa 1913. Sivuja 149+127.
Tilattoman Vaeston Alakomitean uusin ansiokas tutkimus
valaisee Suomen maanviljelysvaeston yhteiskunnallista kokoonpanoa ajankohdalta, josta meilla ei ole mitaan kaytettavia numeroita vaeston j'hteiskunnallisesta ryhmittymisesta. . Vuoden 1900
vaestotilasto ei kasittanyt tata asiaa koskevia tietoja. Vuosilta.
1749—1890 vaeston yhteiskunnallisesta ryhmittymisesta on tietoja,
vaikka tosin aikavertailuissa vuosien 1880—90 tiedot useimmissa
suhteissa taytyy jattaa syrjaan. Parin mitattoman, onnettoman
rubriikin yhdistamisen kautta, jotka eivat mitenkaan tyotii ole
saastaneet, ovat naet ammattitilastolliset tiedot naissa vanhoissa
vaenlaskuissa mita tarkeimmilta kohdilta tulleet taysin turmelluiksi.
Vuodelta 1910 tullaan taasen kahdeltakin viralHsen tilaston
taholta saamaan tietoja naista asioista. TilastoUisessa Paatoimistossa paraikaa valmisteltavana oleva vuoden 1910 vaenlasku
sisaltaa suunnitukseltaan modernilie perusteille rakennetun am-'
mattitilaston. Se on yritys vielii kerran — sen jalkeen kun Paatoimiston esitys todellisista vaenlaskuista ei saanut vahviatusta —
aikaansaada taululaitoksec vanhalla ja kunniakkaalla, mutta nykyoloissa jo epakaytannollisellii pohjalla taydellisempi uudenaikainen aramattitilasto. Niinikaan tulee maanviljelyshallituksen kymmenvuotistutkimus "vuodelta 1910 sisaltamaan raaanviljelysvaeston
yhteiskunnallisen koko^npanon.
Esillaoleva Alakomitean tutkimus jakaantuu neljiian lukuun.
Ensimainen niista sisaltaa yleisia huomautuksia ammattitilastosta
seka selonteon tutkimuksen ainehistosta ja sen kontrollista; toinen
kasittelee maalaiskuntain vakilukua v. 1901 eri lahteitten mukaan; kolmas maalaisvaeston ryhmittymista ammattien paaosastojen mukaan ynna neljas maanviljelysvaeston yhteiskunnallista
kokoonpanoa.
Se erikoinen sosialipoliittinen tarkoituspera, jota varten Alakomitean tutkimus on toimeenpantn,' on tietysti vaikuttanut myos
tutkimuksen jarjestelyyn. Niinijfi esim. sisaltaa yhteiskunnallinen
ryhmitys, kuten nahtiin, ainoastaan maanviljelysvaeston, amma-
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tillinen ryhmitys Icoiio maaseuttivaeston. Tammoinen menettely
on epailematta ollut tarkoituksenmukaisempi (maanviljelyksen tilattoman vaeston ilmisaamiijeni), vaikka se on ollut vaikeampi. Se
vakirikas, vaihtelevasta, maariiamattomasta tyostii elava tyovaenluokka, jonka nykyinen kansantalous,. tai oikeammin ylimeno industrialismin aikakauteen kaikissa maissa on luonut ja jonka
yhteiskunnallinen asema ammatissa on selva, mutta elinkeinohaara
epavarma ja vaihteleva, tekee naet tutkimuksen vain erityisen elinkeinohaaran yhteiskunnallisesta ryhmittymisesta erittain vaikeaksi.
Alakomiteassa on tarkka kontrolli ja seikkaperaisia. yksityistutkimuksia toimeenpantn vaarien tuloste torjumiseksi kyseenalaisessa suhteessa.
Mieltakiinnittava on ihj'-os eras toinen kohta, jossa esillaolevan tutkimuksen menettely poikkee tavanomaisesta ammattitilastollisesta menettelysta. Sen sijaan, ettii ammattitilastossa yleensa
tutkitaan, milla tavalla cmsiokykymen, amniatissatoimiva vaesto yhteiskunnallisesti ryhmittyy,' tarkastetaan Alakomitean'tutkimuksessa
ruoJcahmtien ryhmittymista yhteiskunnallisessa suhteessa. Yhteiskunnallisesti epaitsenaisen, tilattoman vaeston suhteellinen maara
tulee taten kjdla esiintymaan huomattavasti pienempiina kuin enfiinraainitussa tapauksessa. Itsenaisten perheisiin kuuluu naet
suuri maara ansiokykyisia, epaitsenilisia jasenia, (palvelusvaki, kotona avustavat perheenjiisenet y. m.) jotka talla tavalla menetellen eivat tule otetuiksi huomioon. Mutta tutkimuksen tarkoitusperiia silmalliipitaen on tiima menettely kyllii ollut tarkotuksenmukaisempi. Kuten esim. Norjan tilasto osoittaa, alottavat melkein kaikki aramattik^'-kyiseen ikaiin sapuvat henkilot ansiotyon
alnksi epaitsenaisessa ammattiasemassa. Minkaan nykyaikaisen
tavanmukaisen sosialipolitiikan tarkoitusperanii ei kumminkaan ole
kaikkien taUaisten ainesten saattaminen itsenaiseen ammattiasemaan. Tutkimuksessa noudatettu menettely osoittaa, kuinka suuri
on sen vaeston osan suhteellinen maara, joka jo siihen kypsyneeseen ikaan saavuttuaan, jota oman talouden perustaminen tietaa,
ei ole nykyisissa oloissamme onnistunut kohoamaan tyotiitekevasta,
tilattomasta luokasta itsenaiseen . ammattiasemaan.
Paitsi tiita kaytannollista nakokantaa on menettelykysjanys
puheenalaisessa suhteessa yhteydessa myos sen laajemman, periaatteellisen kysymyksen kanssa, onko yhteiskunnalhsen tilaston
ollenkaan kasiteltava yksiloita sellaisinaan, erikseen, >>atomisttsesti», vai eiko sen ennemmin ole kasiteltava niita juuri niideu
yhteyksien, perheiden ja sukujen jaseninii, joihin ne kuuluvat..
Tammoiseltii perhesuhteiden kannalta on esim. Glaassen uudestaan.
kilytellyt Saksan vuoden 1895' ammattilaskun.
Muutamat vertailut ovat omiaan osoittamaan, kuinka erilaisiin tuloksiin tullaan, riippuen siita, koko ammattissatoimivaa
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vaesloako, vaiko vain perlieita tni ruokakuntia pidetaan jaoituksen
pohjana.
Kasillaolevan tutkimuksen mukaan oli Suome.=sa v.
1901 maanviljelijain ruokakuntia 52. 3 °/o, maanviljelystyovaen
ruokakuntia 47.7 ®/o, edellisiin kuuluva vaesto oli 67.4 °/o, jalkimaisiin 32.6 "/o koko maanviljelysvaestosta.
Tj^dvaenluokan
maara on taten muodostunut vain ^/3:ksi, itsenaisen luokan ^s-ksi.
Tavallisen ammattitilastollisen menettelyn mukaan nykyaikaisissa
yhteiskunnissa tama suhde ylipaansa on painvastninen, tyolaisluokan
maaxa on noin ^js, itsenaisten ^/.s. Minpa oli koko-Saksan valtakunnan amraatissatoimivista v. 1895 tyolaisia 69.46 o/o; maanviljelysvaestossa 67.86 "/o.

Esillaolevan tutkimuksen- ruokakimiavertailu liittyy, paitsi menettelyltaan, tuloksiltaankin laheisesti siihen tulokseen, jonka
V. Schmoller on saanut ryhmittaessaan Saksan 12 miljoonaa perIiettci yhteiskunnallisiin luokkiin. v. SclmioUerm mukaan kuului
perheista ylaluokkaan 2 o/o, ylempaan keskiluokkaan 22.9 °Jo,
alempaan keskiluokkaan 31.3 o/o seka alaluokkaan 43.8 o/o. [FaJilheckin mukaan muodosti Ruotsissa v. 1900 jdaluokka 5.27 °/o,
keskiluokka 39.96 o/o,

tyovaki 55.77 7o].

Mita itse kiisiteltavana olevan tutkimuksen tuloksiin tulee,
on tutkimuksen neljasta luvusta epailematta tarkein juuri viimeinen, maanviljelysvaeston yhteiskunnallista kokoonpanoa koskeva.
Siita rikkaasta valaistuksesta, jonka tutkimus puheenaolevalta osalta luo yksityisten kuntain, kihlakuntain, laanien j a vihdoin koko maaseudun maanviljelysvaeston yhteiskunnalliseen ryhmittymiseen, on tassa vaikeata edes antaa viittauksia.
Huomautettakoon vaan, mita yleisempaan, maamme j'hteiskilnnalliseen vaeslokuvaan tulee, etta tamakin ttitkimus, samoinkuin j a ennen ilmestynyt I I I Osa osottaa, etta maanomistajain suhteelliseen lukumaaraan nahden suurviljelyslaanit ynna Mikkelin
laani, 'talollis- j a torppariluokan lukuisunteen nahden edelliset
laanit ynna Euopion laani muodostavat yhteiskunnallisesti epaedullisimman alueen maassamme.
Kaikista maanviljelysvifeston ruokakunnista oli naet v. 1901;
Maanomistajain
ruokakuntia
°/o

Maanviljelijain
(talollis- j a torparil-uokan) ruokakuntia
lo

Hiimeen laani
Uudenmaan »
Turun j a P. »
Mikkelin
»
Kuopion
»
Vaasan
»
Oulun
»
Viipurin
»

18,2
19,4
23,8
24,..
25,8
42,4 •
46,1
51,7

Uudenmaan
Hameen
Kuopion
Mikkelin
Turun j a P.
Vaasan
Oulun
Viipurin

1.
»=
»
»
»
»
»
»

39,e
42,3
43, i
45,7
48,7
57,2
62,o
72,7
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Ruotsissa vastaa tata y l e m p a D a mainittua Suomen epaedullista yhteiskunnallista vilestoaluetta, kuten WoMinin tutkimus o s o i t taa, Ita-Ruotsin demografinen alue, jossa yhteiskunnallinen vaestokehitys niinikaan jdeensa on ollut epaedullisempi kuin muualla.
Ruotsissa.
Paitsi puhtaasti ammattitilastoUisia selontekoja, esitetaan tutkimuksessa sen lisaksi vertailuja taloudellisista oloista sellaisissa.
kunnissa, joissa erinaiset yhteiskunnalliset erityisyydet (makitupalaisuus, muonatorpparijarjestelma j . n. e.) ovat kehittyneet huippuunsa.
,
. •
Esityksen valaisevaisuutta lisaavat edelleen ne historialliset-seka Ruotsin oloja koskevat vertailuluvut, joita tekstiin on sisallytetty. Luonnollista ' on, etta vertailu, jonka t a S s a kohden onpakko perustua suunnitukseltaan siksi eroavaan ainehistoon k u i n
e s i m . vuoden 1805 taululaitoksen tietoihin j a Alakomitean tietoihin vuodelta 1901, tuottaa vaikeuksia, kun tahdotaan antaa todellisuutta taysin vastaavia tietoja.
Minpa esim. maatorpparien j a makitupalaisten todellisen
kehityksen nakemista vuoden 1805 j a 1901 vahlla (siv. 97) vaikeuttaa se seikka, etta Alakomitean 2 ha suurempia j a pienempia.
talonosan vnokraviljelmia vuoden 1805 taululaitoksen tiedoissa (joista
Chjllingin luvut ovat) ei ole vastaamassa muut kuin maanviljelysvaeston varsinaiset maatorpparit j a makitupalaiset. Syytinkilaiset, useat tai useimmat niista leskista y. m. m., jotka v. 1901
saattavat sisaltya naiden talonosan vuokraviljelmien haltijoihin,
eivat sisally vuoden 1805 lukuihin. Se seikka, etta Suomen suurviljelijaalueen yhteiskunnallinen vaestokehitys osoittaa niin suurta.
eroavaisuutta koko Ruotsin vaestokehityksen valilla, riippunee ehka.
osaksi juuri tasta kuin myos siita, etta yhteiskunnallinen vaestokehitys Ruotsissakin on eri seuduissa ollut hyvin erilainen.
Sivalla 95 esitetyt luvut maanomistajain o/o:maa,ran suhtautumisesta koko maaseutuvaestoon, antavat epailematta taysin.
oikean kuvan Ruotsin j a Suomen oloista, niinhyvin mita tulee kehityksen suuntaan kuin sen nopeuteen. Riippuisiko sitavastoin
niin j y r k k a yhteiskunnallinen muutos kuin se, etta maanomistajain ruokakuntien °/o kaikista maaseudun ruokakunnista v. 1864
—1901 olisi alentunut 41,4:sta 23,i:een muodoUisistakin seikois
ta, on vaikea ratkaista. Ruokakuntavertailu tietysti - antaa j y r kemman kuvan jo yksistaan sen vuoksi, etta ruokakunnilla on
taipumustapienenemaan j a lisaantymaan nopeammin kuin vakiluku..
Mutta ehka vaikuttanee tahan myoskin »ruokakuntain», »savujen»
tai »huonekuntain» epamaaraisyya j a hailyvaisyys aikaisemman
j a uudemman tilaston mukaan. Niinpa oli kirkonkiijain mukaanV. 1865 Suomen maaseudulla jo yksistaan 2-henkista suurempia
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perheita paljon enemman knin huonekuntia eli savuja ilmotetaan
olleen v. 1864.
Joka tapauksessa: mitaan epailysta ei voi olla sen vaestokehityksen yleisesta laadusta, johon ylempana mainitut numerot
viittaavat. On aivan epailematonta, etta olot meilla ovat kehittyneet epaedullisemmin kuin Ruotsissa ja etta sen seurauksena maalaisvaeston yhteiskunnallinen kokoonpano nykyaan meilla on huonompi kuin Ruotsissa.
Alakomitean tutkimus Suomen maaseudun vaestooloista vuosisadan vaihteessa on tuloksiltaan mita tarkein valaistaessa sen
1800-luvun yhteiskunnalliseh vaestokehityksen koko kuvaa, joka
meilla on synnyttanyt suurimman sosialipoliittisen kysymyksemme,
tilattoman vaeston kysymyksen.
0. K. K.

R u s s l a n d s K u l t u r und V o l k s w i r t s c h a f t . Aufsiitze
tmd Yortrage im Aiiftrage der Yereinigung fiir StaatsivissenschaftlicUe
Fortbilimtg zu Berlin. Herausgeben von Max Sering Berlin und
Leipzig 1918.
Ylla olevalla nimella julkaistun Venajan etupaassa talou
dellisia oloja esittavan kokoomateoksen esipuheessa lausuu julkaisija, tunnettu Berlinin yliopiston professori Max Sering, etta saksalaiset tuntevat jonkin' verran Venajan historiaa, kirjallisuutta ja
saveltaidetta, mutta vahan Venajan vaitiollista ja taloudellista
tilaa. Me voimme yhtya tahan lausuntoon sikali, etta mekin tunnemme suuren naapurimaamme historiaa ja taidetta, ja miksei
juuri musiikkia, mutta sangen vahan, tai ei juuri oikeastaan ensinkaan, Venajan taloudellisia oloja. Tahan on kylla luonnolliset syynsa. Venajankielista kirjallisuutta harvat pystyvat hyvakseen kayttamaan. Varsinaisesti venajan kielta opiskelevien harrastukset tahtovat keskittya etupaassa venaliiiseen kaunokirjallisuuteen. Mutta saamme olla varmat, etta niin laajan maan kuin
Venajan taloudelliset olot tarjoavat paljon mielenkiintoista jokaiselle, joka harrastaa yhteiskunnallisia ja taloudellisia asioita. Vaikkei tama 283-sivuinen esitys voikaan tarjota muuta kuin yieispiirteisen kuvan Venajan taloudellisista oloista, on se tervetullut
kirja, johon suomalainenkin halusta tutustunee.
Aluksi teos sisaltaa professori Plollin kirjoituksen Venajan
sivistyksen uskonnollisista perusteista ja professeri Briicknerin kirjoituksen Venajan uudemman Idrjallisuuden merkityksesta. Seuraa
sitten professori Neubeckerin laajempi esitys Venajan oikeuden
piiapiirteista. Kirjoittaja luo tassa kirjoituksessaan katsauksen
myoskin Venajan valtiosaannon viimeaikaiseen kehitykseen ja
uudistukseen. Tekeepa han selkoa m. m. Suornen ja Venajan
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valtio-oikeudellisesta keskinaisesta suhteesta. Kirjoittaja ei kuiteniaan lialua ryhtya selvittamaan sita kysymysta, onko yleisvaltaiunnaUinen lainsaadanto Suomen oikeuden kannalta oikeusrikos.
Mielenkiintoisimpia tassa teoksessa ovat ne luvut, jotka kasittelevat Venajan taloudellisia oloja. Professori Ballod luo katsauksen Venajan kansantalouden talotishistoriallisiin perusteihin,
professori Auhagen arvostelee Venajan agraarireformia ja Pietarin
agraarijarjeston revisori A. Koefoed selvittaa Venajan agraarilainsaadantoa ja sen toteuttamista kaytannossa. Taman jalkeen seuraa
Venajan teollisuuden ja kaupan kehitysta selvittelevat luvut, tri
'Otto Goebel kirjoittaa Venajan teollisuudesta, kauppaasiantuntija
Wossidlo .Pietarin teollisuudesta, tri Wilkow Venajan finansseista
ja professori Kurt Wiedenfelt Venajan asemasta maailman taloudessa.
Taman teoksen antama kuvausei ole suinkaan yhtenainen
j a kaikkia suuren Venaja oloja tyhjentavasti esittava. Mutta sen
ansio on siina, etta sen kautta voidaan saada 'yleiypiirteinen kuva
muutamista Venajan taloudellisen elaman tarkeimmista puolista.
Erittainkin tuntuvat ansiokkailta Koefoedin ja Wossidlon esitykset.
Yhtenainen ja valaiseva on myoskin se kuva, jonka Wilkow antaa Venajan finansseista. Suosittelen kirjaa suomalaisillekin, jotka
haluavat siinii esitettyihin kysymyksiin perehtya.
Kirja on saalavana Suomalaisesta kirjakaupasta ja maksaa
se 9 markkaa.
K. V. H.

^^^HTEISKUNNALLISTA
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Suostuntarahaston budjetti. .Asetuskokoelmassa (N:o 3,
1913) on julaistu 24. I . 1913 arm. vahvistettu suostuntarahaston
budjetti vuodeksi 1913. Sen mukaan ovat tulot: saastd 3,823,000,
leimasuostunnasta 4,000,000, mallasjuomasuostunnasta 3,430,000,
pelikorttisuostunnasta 60,000, korkoja 150,000 Ja sekalaisia tuloja 200 mkaa, yhteensa 11,463,200 mkaa. Menot: veronkantoja tarkastuskust. 360,000, sekalaisia 200, valtiopaivakust. 700,000,
kunnanlaakarien palkkaamisen 200,000, tuberkuloosin vastustamiseksi 400,000, siveelUsyystyohon 50,000, kansakoululaitosta ja
erinaisia sivistystarkoituksia varten 9,415,000, tieteen ja taiteen
kannattamiseksi. 189,000 ja Antellin' kokoelmien :hoitoa varten
15,000 mkaa, yhteensa 11,339,200 mkaa. Laskettu ylijaama. on
siis 124,000 mkaa.
•
•

il6

Katsauksia,

K

ATSAUKSIA.

Maatalous.

V e s i p e r a i s t e n m a i d e n k u i v a t u s . Eduskunta on askettain paattanyt anoa vesiperaisten maiden kuivattamiseen kaytettavien valtion maararaliojen lisaamista 200,000 mk:lla Maanviljelyshallituksen valvonnan alaisena suoritettavissa toissa. Tata alotetta on tervehdittava tyydytyksella. Silla se maararaha, joka. aikaisemmin (vnodesta 1904 lahtien) on tahan tarkoitukseen ollut
kaytettavana, on osoittautunut riittamattomaksi. J a koska kuivatustydt kuuluvat valtion niihin maatalouspoliittisen toiminnan haaroihin, joista on kieltamatonta hyotya maalle, sopii odottaa, etta
tama eduskunnan tekema anomus tulee huomioon otetuksi. K u i vatusten merkitys- ei ole ainoastaan siina, etta vesiperaiset maat
saatetaan viljelykseen kelvoUisiksi, vaan myoskin siina, etta niiden
kautta parannetaan paikallisia ilmastosuhteita; silla tehokkain
keino yohalloja vastaan on hallan pesien havittaminen.
Jos tahan anomukseen suostutaan, tulee Maanviljelyshallituksen kaytettavana oleva maararaha »vesiperaisten maitten saattamiseksi viljelyskuntoon» nousemaan 400,000' mkraan. K u n Tiej a vesirakennusten ylihallituksella on kaytettavanaan »vesiperaisten
maitten kuivattamiseksi» kulkuneuvojen parantamista silmalla pitaen 400,000 mkm suuruinen vuotuinen maararaha, tulisi nain ollen
vesiperaisten maiden kuivatukseen kaytettavat maararahat vuosittain tekemaan 800,000 mk. Tosiasiassa ovat tahan tarkoitukseen
kaytetyt valtiovarat viime vuosina nousseet tuntuvasti y l i mainitun summan, kuten seuraavista luvuista kay ilmi.
Kuivatukseen kaytetty:
- •

Yhteensa.
•
'

V. 1910
865,638:89
» 1911 1,047,958:74

Maanviljelyshallitua.

381,248:57
5 62,393:43

.

Tie- j a vesirakennusten ylihallitus.

484,390:32.
485,565:31

K u n ottaa huomioon, etta, tarkoitukseen on vuosittain ollut
kaytettavana 600,000 mk:n suuruinen maararaha, on vuosimaararahan taytteeksi taytynyyt kayttaa muita varoja. Niita on saatu
etupaassa suonkuivatusrahastogta. Mutta nyt ovat taman rahaston
varat niin »kuivuneet», etta niiden kayttoa on taytynyt tuntuvasti
supistaa, jotenka jollei kuivaustoihin saada lisamaararahaa, niissa
tulee tapahtumaan ikava taantuminen.

Katsauksia.

117

Raha-, panKKi- ja porssiliiKe.
Y l e i n e n tila. Rahamarkkinat ovat kulumassa. olevan vuoden ensimaisella neljanneksella olleet hyvin kireat. Silla yleiseurooppalaisen sodan pelko on edelleenkin estanyt irtonaisten paaomien
omistajia laskemasta paaomiaan liikkeeseen. Huhtikuun alussa on
kuitenkin tarkeimmissa ulkomaisissa liikekeskuksissa ollut jonkunlaisen helpponemisen merkkeja havaittavissa. Onpa jo alettu puhua
Englannin Pankin diskonton alentamisesta, jota odotetaan lahimmassa tulevaisuudessa, elleivat vaan valtioUiset tapahtumat saa
akkinaisia muutoksia aikaan. Paivalainojakin, joiden korko viela
edelhsella viikolla oli kiinteasti 50/,,, on viime viikoUa ollut tarjolla 5"/' :11a, vielapa allekin. — Samaten Saksassa ovat rahamarkkinat parantuneet tuntuvasti. — Meilla Suomessa sitavastoin
ei viela ole ollut huojennusta havaittavissa.
• Y k s i t y i s p a n k k i e n k o t i m a i n e n l a i n a u s l i i k e . Lainaksi-

anto, s. 0. kotimaiset vekselit, lainat, kassakreditiivit ja kotimaiset
ku-jeenvaihtajat yhteensa, oli alia mainittuina vuosina tama:
Vuosi

Milj. mk.

1902

326,8

1903
1904

352,7
370,2

1905

1906
1907

Vuosi

. 1908

,

-.^tMilj. mk.

J

579,8

1909
1910

619,6
643,0

• 385,6

1911

• 694,3

• 427,4
547.8

1912

733,4

•

Lainaksianto on siis keskytymatta kasvanut, toisina vuosina
kuten 1907 varsin huomattavassa maarin (120 milj, mk.). Kymmenessa vuodessa on lainaksianto noussut enemman kuin kaksinkertaiseksi.' Kehittyva liike-elamamme on vaatinut yha enemman
paaomia ja luottoa, ja ovat yksityispankkimme sita parhaansa
mukaan koettaneet tyydyttaa. Tama pankkien taloudellisessa elamassamme niin suuriarvoinen toiminta on ollut mahdollista ainoastaan sen kautta, etta ne ovat nauttineet yleisossa taj'tta luottamusta, joten se on ollut valmis auliisti sijoittamaan varansa
niiden kaytettavaksi joko talletusten tai muiden sijoitusten muodofe;sa.
Yksityispankkiemme kotimainen lainaksiotto,'s. 0. talletukset, juokseva till ja kotimaiset kirjeenvaihtajat yhteensa, oli edella
mainittuina vuosina seuraava:

•

Vuosi

Milj. mk.

Vuosi

Milj. mk.

1902

331,+

1908

511,9

1903

355,6

1909

562,6
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Vuosi
1904
1905
1906

Milj. mk,
864,2
378,5
480,2

1907

489,1

Vuosi

Milj. mk,

1910

593.6

1911

640,9
641,8

1912

Naissa lukusarjoissa pistaa erittain silmiin talletusten hidas
kasvu vv. 1907 ja 1908 seka varsinkin v. 1912. Vuoden 1912
hsays (0,9 milj. mk.) on pienempi kuin koskaan ennen kyseessa
•olevana aikana. Tama osottaa parhaiten, kuinka tiukka raha-aika
maassamme v. 1912 on vallinut. Suuret paniikkivuodet 1907 ja
1908 ovat taman rinnalla kultaisia vuosia.
Pankkeihin

tehdyt

talletukset

nousivat 31/12 1912

seuraaviin maariin:
Suomen Yhdyspankki
Kansallis- Osake-Pankki
Pohjoismaiden Osakepankki
Vaasan Osakepankki
Privatbanken
Turun Osakepankki
Suomen Kauppapankki
Tampereen Osakepankki
Uudenmaan Osakepankki
Landtmannabanken
Uudenkaiiepyyn Osakepankki
Lansi Suomen-Osakepankki

172,5
165,9
137,0
48,1
40,5

20,4
16,0
13,2

11,7
11,2

5,1
0,2

milj. mk.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Y k s i t y i s p a n k k i e n u l k o m a i n e n l i i k e nakyy se seuraa-

vasta:

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

Maksettavaa:
milj. mk.

Saata vaa:
milj. mk.

3,6

23,2

2,7
4,5

27,9
31,4 •
32,0

4,5
5,5
10,6
21,6
14,9
15,9
11,8
15,6

37,8

23,4
21,9
28,6

34,1
43,3
32,2
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Obligatsioneja ei yljsityispaniieilla ole erittain paljon. V.
1910 oli niita 26,1 v. 1911 27,3 ja v. 1912 28,7 milj. mk:n
arvosta.
Kirean raha-ajan vuoksi ovat yksityispankkimme viime vuonna
olleet pakotetut tavallista enemman harjoittamaan lainausta Suomen Pankista rediskontattujen vekselien ja' lainojen inuodossa.
Joulukuun 31 p. oli taman lainauksen maara 24,5 milj. mk.
Yksityispankkien

omat

varat

j a voitto-osingot.

Yksityispankkiemme asemaa viime vuoden lopussa valaisevat tavallaan myoskin seuraavat numerot, jotka osoittavat, paljonko
pankeilla oli omia varoja (erittain osakepaaomaa) seka suuriko oli
vuoden 1912 puhdasvoitto, edellisen vuoden saldo siihen lisattyna.
Omat varat.

Siita osakepaaoma.

1912:n voitto Voitto
osinko
1912

Yhdyspankki i)
Pohjoismaiden
pankki 1)

/o
45,79 milj. mk. 30 milj. mk. 6,73 mUj. mk. 5
34,52

» »

KansalHspankki 31,69 » »
Waasanpankki
9,4* », »
Privatbanken
15,23 » »
Turun Osakepankki
5,90 » >;
Kauppapankki
4,50 » »
Tampereen Osakepankki
3,55 » »
Uudenraaan Osakepankki
3,*o » »
Landtmannabanken 2,00 » >:
Uudenkaarlepyjm
Osakepankki
l,n » »
Lansi-Suomen
Osakepankki
l,oo » »

18 »
13 »
5 • »
8 »

»
»
»
»

3,23
3,45
0,6
2,17

»
»
».
»

» 12Vs
» 16
» 9
» 13

4
4

»

» 0,70
» 0,36

»
»

» 10
» 5

3

»

» 0,37

»

» 7

2
2

»

» 0,31
» 0,08

»
»

» 11
» 4

1,11 »
1

»

?•

»

»

?

?

»

»

?

VaKuutusliiKe.
Palovakuutuksen kehitys Suomessa.

Maamme palo-

vakuutuskanta alempana mainittuina vuosina on ollut seuraava
miljoonissa markoissa:
') Hypoteekkiosastoja. lukuunottamatta.
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1,504 milj. mk.
1,672
» »
1,783
»
»
1,910
»
»
^
2,034- » !>
2,092 »
»
2,163 »- »•
2,272
»
»

1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903 •
1904

1905
1906
1907
1908
1909
. 1910
. 1911

2,362 milj. mk.
2,555 »
»
2,773 » ' »
2,996 »
3,162 »
»
3,366 »
»
3,574 »
»

Jalkeen -vuoden 1897 on vakuutuskanta siis kasvanut enemman kuin 100 o/odla ja viime vuosina noin 200 milj. mkaa vuodessa. Siita oli erilaatuisten yhtioiden hallussa v. 1911:
Suurempien keskinaisten yhdistysten . . .
Kihlakunta- ja pitajayhdistysten
Kotimaisten osakeyhtioiden
Ulkomaisten
»
Venalaisten
»
. . . . . .

48,7 ^jo
22,7 »
l8,i »
7,7 »
2,8 »

Mita koti- ja ulkomaisten yhtioiden suhteeseen tulee, on
siinii samoinkuin henkivakuutuksessakin huomattava siirtymista.
yha enemman kotimaisiin yhtioihin. Ulkomaisissa ja venalaisissa.
yhtioissii vakuutetun omaisuuden arvo prosenteissa koko vakuutuskannasta on ollut:

V.
»
»
»
>>
»

1897
1900
1903
1906
1909
1911

Ulkomaisissa
12,70/0
13;o »
9,2 »
8,8 »
8,6 »
7,7 »

Venalaisissa
10,50/0
8,9 »
4,6 »
3,9 »
3,2 »
2,8 »

TyovaenliiKe.
K a n s a i n v a l i n e n a m m a t t i y h d i s t y s l i i k e v. 1911. Askettain on ilmestynyt laaja, 320 sivua kasittava kertomus kansainvalisesta ammattiyhdysliikkeesta vuonna 1911 kansainvalisen
sihteeriston toimesta.
Seuraava taulu antaa jdeiskuvan sihteeristoon liittyneitten
maitten ammattiyhdistysliikkeitten voimasta:

Katsauksia.

1 2 1

- AmmattiyJulistysten jasmien luku:
Maitten keskusjarjestoihin liittyneita.

Kaikkiaan

4. Alankomaat

. . .

6. Euotsi
7. Norja
10. Itavalta
11. Bosnia, Herzegovina
12. Kroatia, Slavonia
14. Serbia

19. Ykdysvallat. . . .
Yhteensa

1910 .
2,440,723
977,350
138,928
143,850
123,864
121,180
47,453
24,927
2,688,144
451,232
6.269
6,805
86,778
7,418
8,515
3,000
93,737
783,538
40,984
1,710,433
9,905,189

1911
3,010,346
1,029,288
92,735
153,689
128,224
116,500
53,830
19,640
3,061,002
496,263
5,587 •
8,504
95,180
8,337
6,000
—

78,119
709,943
80,000
2,282,361
11,435,498

1910
710,994
340,000
68,984
44,120
101,563
85,176
46,397
15,346
2,017,298
400,563
6,086
5,108
86,478
7,418
8,515
3,000
63,863
359,383
40,984
1,710,433
6,121,711

1911
861,482
450,000
77,224
52,235
105,269
80,129
53,476
19,640
2,339,780
• 421.905
5,587
7,182
95,180
8,337
6,000
—

78,119
384,446
80,000
1,775,000
6,900,995

Kansain-valiseen jarjestoon liittyneita maita on 19. Sihteeriston ulkopuolella ovat viela Australian, Uuden Seelannin,
Etela-Amerikan ja Etela-Afrikan ammattijarjestot seka myoskin
suurin osa Englannin ammattiyhdistyksia. Englannin keskusjiirjestoon on liittynyt vain maan ammattiyhdistysten vahemmisto
eika talla keskusjarjestolla olekaan paljon merkitysta. Se on vain
jonkunlainen lakkojalleenvakuutuslaitos. Jos ulkopuolella kansainvalista sihteeristoa olevat ammattiyhdistyksetkiu siihen liittyisivat,
niin kasvaisi sen jasenluku yli kahdella ja puolella miljoonalla.

VaestoliiKe.
Y h d y s v a l t o j e n siirtolaisuus.
Esitamme seuraavassa
muutamia tietoja Yhdysvaltain siirtolaistoimiston yhhoitajan viimeisesta virkakertomuksesta, joka koskee aikaa heinakuun 1 p:sta
1911 kesakuun 30:een paivaan viime vuonna. Taman ajan kuluessa astui maihin Yhdysvaltoihin siirtolaisia kansallisuutensa
mukaan seuraavasti:
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Etela-Italialaisia .
Pohjois-Italialaisia
Puoialaisia .
Juutalaisia .
Saksalaisia .
Eiiglantilaisia
Iiiantilaisia .
Kreikkalaisia
Venalaisia .
Skotlantilaisia

136,002
26,443
85,163
80,592
65,343
49,689
33,922
31,566
22,558
20,298

Ranskalaisia
Ruotsalaisia.
Hollantilaisia
Portugalilaisia
Norjalaisia .
Suomalaisia
Tanskalaisia
Japanilaisia.
Kiiiialaisia .

Yhteensa siis 838,172 henkiloa.
sena vuonna oli 878,565.
Ylla olevaa tilastoa tarkastaessa
siirtyy Amerikkaan vain pieni maarii,
heimoon, vaikka Suomen asukaslukuun
ei ole pieni.

ILASTOLLINEN

18,385
12,688
10,935
9,408
8,657
6,641
6,181
6,000
1,608

Vastaava luku sita edellihviomaa, etta suomalaisia
verraten moneen muuhun
nahden siirtolaisuutemme

OSASTO.

M a a i l m a n kuUantuotanto v. 1912. Eras Amerikkalainen
kaivoslehti laskee maailman kuUantuotannon v. 1912 suuremmaksi kuin koskaan ennen. Arviolaskujen mukaan oli kuUantuotanto V . 1912 469,618,073 doUaria. Vertailun vuoksi mainittakoon numeroita kullantuotannosta erailta vuosilta viimeisten kahdenkj^mmenen vuoden kuluessa. Niista nahdaan, etta kuUantuotanto vuodesta 1892 vuoteen 1912 on noussut enemman kuin
kolminkertaiseksi. '
1892
1900
1905
1910
1911
1912

146,292,600 doUaria
258,829,703
»
378,411,054
»
454.213,649
»
459,377,300
»
469,618,083
»

ENIMMANSUOSIMISJARJESTELMA
RENTIALIJARJESTELMA

JA

DIFFE-

KAUPPAPOLITIIKASSA.

Kirjoittanut

H.

Rautiainen.

Niihin kirjoitelmiin, joita aikaisemmin tassa aikakauskirjassa
olemme. julkaisseet enimminsuosimisjarjestelmasta kauppapolitiikassa, liittyy laheisesti kysymys enimmansuosimisjarjestelman suhteesta differentialijarjestelmaan. Enimmansuosimisjarjestelman ansiot ja periaatteet esiintyvat selvimmin kun verrataan sita toiseen
askenmainittuun jarjestelmaan ja kun otetaan huomioon, mita
seurauksia olisi siita luopumisella. »Kaavamaisen» yleistamisen
sijaan tulisi silloin »individualiseeraaminen». Koetettaisiin tehda
kauppasopimuksia, joissa kullakin eri kerralla kiinnitettaisiin taydellista huomiota kysymyksessa oleyain maitten erikoissuhteisiin,
ilman etta otettaisiin huomioon sopimusten vaikutusta kotimaan
liikesuhteisiin ulkomaitten kanssa. Esitetty muutos sisaltyy siis
yksityisten ulkomaitten difFereeraamiseen, s. o. tassa tapauksessa esim. Saksa tullaa kaikki eri maista tuodut tavarat eri
tavalla, aina sen mukaan, ovatko kykymyksessa olevat maat taipuvaisia omasta puolestaan tekemaan pienempia tahi suurempia
kauppapohittisia mydnnytyksia. Jokaisessa yksityistapauksessa
tehtavat myonnytykset tarkoittavat vain sopimukseen sitoutuvia
valtioita eika niita siis millaan tavoin yleisteta.
Koska yksityisten maitten toiveet harvoin ovat aivan samallaisia, niin yhdelta puolen kayttaisi esim. Saksa tullatessaan
ulkomaisia tavaroita sellaisteij. sopimuspaatosten mukaan suuren
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joukon erilaisia tariffeja ja sita paitsi taytyisi viela vaatia tarkat
todistukset kysymyksessa olevan tavaran alkuperasta; toiselta
puolen taas kohtelisivat ulkomaat Saksan vientia milloin etuoikeutetusti milloin taas pain vastoin, aina niitten sopimusten sisalsalldn mukaan, joita kysymyksessa oleva ulkovaltio on tehnyt
Saksan ja muitten valtioitten kanssa. ^)
Tutkiessa enimmansuosimisjarjestelman ansioita difFerentialitullien rinnalla, pistaa ennen kaikkea silmiin, kuinka paljon
helpompi ja yksinkertaisempi on tullikasittely enimmansuosimisjarjestelman vallitessa. Tullivirkamiesten tarvitsee yleistarifFin
ohella tuntea vain yksi ainoa lisatariffi niin sanottu sopimus- eli
konventionalitariffi eika heidan tarvitse ottaa selvaa tullattavan
tavaran alkuperasta. Tavaran tuottajan eduksi on katsottava se
seikka, etta hanen ei tarvitse esittaa todistuksia tavaran alkuperasta. Tosin on differentialijarjestelmaa puolustettu: »namat viat
eivat ,ole niin suuret, etta niitten vuoksi voitaisiin hyljata differentialijarjestelma, koska sita paitsi on yleensa mydnnettava erityisia etuja naapurivaltioille, joitten kanssa kauppa on vilkkainx^).
Kaytanto puhuu kuitenkin toisellaista kielta.. Paitsi mainittujai
differentialitullijarjestelman epakohtia, on siina viela muitakin, kuten se, etta tama jarjestelma johtaa usein tulh viranomaisten pettamisyrityksiin tavaran alkuperaan nahden, jonka seikan Schiillerkin on valmis mydntamaan ^). Usein tapahtuu, etta epasuosiollisesti :kohdellusta maasta viedaan kauppatavaroita suosittuun
maahan, joka niita taas ominaan myy suosijamaahansa, ja seurauksena tasta on, etta namat tavarat tulevat tullatuiksi alhaisemman, suosittua maata tarkoittavan tariffin mukaan. Niinpa Itavalta on saanut aihetta valittamiseen, etta amerikkalaisia tavaroita

^) ' Volkswirtschaftliche Zeitfragen, Heft 179/181 S. 5 8 .
2)

Schiiller, Freihandel und Schutzzoll, S. 2 4 3 .

«)

Schiiller, Freihandel und Schutzzoll, S. 2 4 3 .

Enimmanszwsitnisjdrjestelmd Ja differentialijarjestelmd kauppapolitiikassa.

tuodaan sinne saksalaisina, ja tullataan sen johdosta alhaisemman,
Saksaa tarkoittavan tariffin mukaan. Luonnolhsesti ovat saksalaiset itse avullisina tassa toiminnassa i).' Enimmansuosimisjarjestelmasta johtuvat yksinkertaisemman tullikasittelyn edut joutuvat tavarain tuOnnissa valittomasti kotimaisen kuluttajan hyvaksi ja viennissa taas valittomasti kotimaisen tuottajan hyvaksi.
Ulkomaankin, jonka kanssa esim. Saksa tekee sopimuksen,
taytyy pitaa suurena etuna, etta sen tuotteiden tullikasittely
on tehty mukavammaksi ja helpommaksi. Mutta'jos kotimaiset
tuottajat tahtovat kayttaa hyddykseen monimutkaista ja rasittavaa tullikasittelya, voidakseen siten vaittaa- ulkomaista kilpailua,
niin ei sellaista nienettelya, kilpailua heikontavana toimenpiteena,
ole suositeltava ^).
E i voi kieltaa etta enimmansuosimisjarjestelma antaa sita
noudattavien maitten ulkomaankaupalle suurempaa pysyvaisyytta
ja siten tekee laajojen .kauppasuhteitten solmimisen kannattavamniaksi..
Jos kerran enimmansuosinta on. sopimukselhsta tieta vahvistettu, niin on ulkomaisten tavarain kauppias varma siita, etta
ne uikomaalaiset tuottajat, joilta han siihen saakka on ostanut
tarpeensa, eivat yhtakkia voi joutua pois kotimaan markkinoilta
jonkun muun maan suosimisen kautta. Nain ollen ei hanen tarvitse lahtea hakemaan uusia tuottolahteita uusista etuoikeutetuista
maista, joitten olosuhteet hanelle ovat vahemman tunnettuja,
josta seikasta voisi aiheutua mopellaisia haittoja j a kustannuksia.
Samoin suojelee enimmansuosinnan herruus esim. saksalaista vientikaupan harjoittajaa monilta menekkiepatasaisuuksilta, jotka differentialitullijarjestelmaa noudatettaessa olisivat aivan valttamattdmana vastuksena. Varsinkin sellaisten suurten teollisuusmaitten

1)

Schiiller, Freihandel und Schutzzoll, S. 2 4 3 .

2)

Volkswirtschaftliche Zeitfragen, Heft 1 7 9 / 1 8 1 , s. 6 0 .
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kuin Saksan, on sangen tarkeata varmuudella tietaa, etta sen
ulkomaiseen kilpailuun nahden myonnetaan jollekin kolmannelle
maalle suurempia etuja kuin sille itselleen. Sellaisessa tapauksessa Saksan vahingoksi toimeenpantn differeeraaminen voisi
kokonaan suikea Saksalta sen monet menekkialueet ja aiheutuisi siita suuria tappioita, kunnes taas uusia markkinoita avattaisiin, jos sellainen toimenpide kysymyksessa olevissa ammatintai teoUisuudenhaaroissa yleensa olisi mahdolhsta ^).
Taman lisaksi on viela huomattava, etta enimmansuosimisjarjestelma tarjoo ulkomaakauppaa harjoittaville ammattikunnille
suurempaa varmuutta sellaisia tavarainvaihtoa estavia hairidita
vastaan, jotka aiheutuvat valtiollisista pakkokeinoista. Tullipoliittinen differeeraaminen johtaa usein kilpailevia valtioita kosto- •
keinoihin ja siten ehkaisemaan rauhallista ja tasaista' kansainvalisen liikkeen kehittymista. Tallaisista kauppapoliittisista riidoista,
tuUisodista, joutuvat tietysti ensi sijassa karsimaan kotimaiset ulkomaalaisten tuotteiden kuluttajat ja kotimaiset viennin harjoittajat.
Tarkein kohta ehka, vertaillessa toisiinsa ensimmansuosimisja differentialijarjestelmaa, on kysymys, kumpi niista on sopivampi edistamaan kansanvalista tavaranvaihtoa, kauppaa'sIteiTT'
etta se aiheuttaa jatkuvaa tuUien alentamista. Tavallisesti tunnustetaan enimmansuosinnan ansioksi ilman muuta sellainen taipumus, koska sen vahvistaminen tarkoittaa kaikkien tullialennusten, jotka jollekin maalle ovat myonnetyt, yleistamista kaikille muillekin sopimusvaltioille, samalla kun differentialitullijarjestelma on suunnattu semmoista yleistamista vastaan^). Etta
taydellinen enimmansuosimissuhde voi vaikuttaa ja on vaikuttanut vapaakaupalliseen suuntaan, on empimatta myonnettava, .
mutta sita kai ei ole katsottava jarjestelmalle miKsikaan viaksi.
^)

Volkswirtschaftliche Zeitfragen, Heft 179/181 S. 5 9 .

') • Schiiller, Freihandel und Schulzzol, Siv. 2 4 2 , Volkswirtschaftliche Zeitfragen, Heft 2 S 7 / I 8 I , S. 60.
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IIJos vertaamme taydellista enimmansuosintaa ja vastavuoroista, resiprookkista enimmansuosintaa toisiinsa, niin huomaamme
yleensa, etta jalkimainen on paasemassa etualalle nykyisia kauppapohittisia sopimuksia solmittaessa eika suinkaan aiheettomasti.
Eihan naet voida vaittaa, etteikd jonkunlainen enimmansuosinnan rajoittaminen maaratyissa oloissa olisi tarkoituksenmukainen. On mahdollista ja helposti ymmarrettavissa, etta yksityiset valtiot, joitten kesken vallitsee erittain laheinen suhde, toivovat molemmin puolin myoskin erikoisia helpotuksia kaupalleen
mydnnettavan. Esimerkkeina mainittakoon vain sellaiset valtiot
kuinEspanja jaPortugali, Uruguay ja Argentiina, Saksa ja Itavalta ^).
Sellaisissa tapauksissa on tavaranvaihtoa jo usein helpotettu erikoisilla maarayksiha ja nayttaa olevan tarkoituksenmukaistasopivissa
tapauksissa toimia tulevaisuuttakin varten varovaisesti, laatimalla
enimmansuosimispykalia ja niiden avulla mydntaa enimmansuosintaa taydelhsemmassa muodossa vain laheisille ja sopiville valtioille, mutta muille maaratyilla rajoituksilla.
Vastavuoroinen kauppapolitiikka, jota ennen kaikkea PohjoisAmerikan Yhdysvallat ovat noudattaneet, antaa valtioitten keskinaisille kauppasuhteille tavattoman lujan perustan. Vastavuoroista
enimmansuosintaa noudattavien maitten kauppapolitiikka on aina
tarpeellisen selva ja — sanoisinko — »lapinakyva». Amerikkalaiset voivat hieroa kauppoja minka valtion kanssa tahansa ja
voivat tehda minkalaatuisen kauppapoliittisen sopimuksen tahansa
eika heidan koskaan tarvitse peljata joutuvansa pulaan taman
sopimuksen seurausten johdosta. Yhdysvaltojen vastavuoroisuuspolitiikka tarjoo tarpeellista turvaa saannottomyyksia vastaan eika
sen tarvitse peljata, etta muut valtiot kysymyksessa olevasta
kauppasopimuksesta ilman muuta johtavat itselleen ennakolta
odottamattomia oikeuksia.
Arndt, Die Zweckmassigkeit, s. 48.
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Pohtiessaan kysymysta vastavuoroisen enimmansuosinnan
merkityksesta tulevaisuudessa, johtuu tri Glier, joka nayttaa olevan innokas' vastavuoroisuuden kannattaja, lausumaan taydellisesta
enimmansuosinnasta Saksassa seuraavan arvostelun: »Meidan
kauppasuhteemme ovat, kiitos ehdottoman enimmansuosinnan
mydntamisesta, niin venyvia, sopimuksemme ovat niin toisiinsa
suUotut ja sekoitetut, etta tehdessa yhtakin ainoata sopimusta,
taytyy kysya, mita- seurauksia oh talla j a mita tuolia tullialennuksella. Me olemme enimmansuosimissuhteessa pariin tusinaan
valtioon. Kenelle varsinaisesti on suurin hyoty tallaisesta mydnnytyksesta ?
Meluhraamme kauppapolitiikkamme elastisuudelle sen tarkkuuden, selvyyden ja lujuuden. Vuosikymmeniksi sidottuina
tuUialennuksiin, emme me voi tariffisopimusta paatettaessa parhaalla tahdollakaan pitaa silmalla, mita vaikutuksia yhdelle valtiolle valittomasti mydnnetyista, enimmansuosinnan nojalla kahdellekymmenelle muulle valtiolle valillisesti johtuvista tullialennuksista on kuhunkin yksityiseen tuotteeseen nahden. Meidan
taytyy^" aina varoen odottaa, etta yhtakkia kutsumaton vieras
taydellisen enimmansuosinnan pitkavartisella lusikalla alkaa sydda
keittoa, jota me varsiiiaisesti olemme muita varten keittaneet')».
Namat taydellisen enimmansuosinnan eittamattdmat varjopuolet ovat . aiheuttaneet keskieurooppalaisissa valtioissa pyrkimyksen vastavuoroisuuden kannalle, j a keskieurooppalaisten suurien teollisuus- ja vientimaitten pyrkimys taistella am'erikkalaista
suunnattomaksi kasvavaa tuontia ja Amerikan Yhdysvaltojen tullipolitiikkaa vastaan, ovat.myoskin selvia todistuksia tallaisesta asiantilasta. Tata tosiasiaa vahvistaa viela sekin seikka, etta ensimai
nen asia, jonka n. s. »keskieurooppalainen yhdistys»_ (Mitteleuropaischer Verein) on ottanut perinpohjaisen pohdinnan alaiseksi,
Glier, Die IVIeistbegunstigung, s. 364.
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on kysymys »enimmansuosimisvalipuheista», koska kaikkialla
tunnustetaan olevan kohtuutonta, etta niita myonnettaessa ei
ollenkaan kysyta, mita kysymyksessa oleva maa itse tarjoo korvaukseksi, etta Amerikka ja Venaja, jotka rasittavat muitten
maitten' tuotteita 50-prosenttisella, vielapa korkeammailakin tullilla, kuitenkin joutuvat aivan saman koKtelun alaiseksi kuin
Englanti, joka sallii markkinoilleen tuotavan ulkbmaisia tuotteita
tullittomasti.
Se seikka, etta vastavuoroisuutta voimakkaasti kannatetaan
ei ainoastaan englantilaisella, vaan myoskin saksalaisella taholla,
antaa talle kysymykselle suurempaa merkitysta ja enemman toiveita sen toimeenpanemisesta kuin yleensa on oltu taipuvaisia
uskomaan 1).

TONTTIAYRIKYSYMYS

KAUPUNGEISSAMME.

Helsingin kaupungin tonttiayrikysymyksen johdosta.
Kirjottanut

Yrjo

Harvia.

Kasitydajan kunnallissosiaalisen maanomistuksen periaate ei
edes taman aikakauden ja taman talousjarjestelman kehittyneimmalla asteella ollut jaksanut kohota aikakauden kaupungeissa
yksinomaan vallitsevaksi. Niitten'vallitsevan, yksityisten vapaata
taloudellista toimintaa kaikilla aloilla rajoittavan talousjarjestelman olemukseen perustuvain syitten rinnalla, jotka johtivat taman
sosiaalisen maanomistusmuodon syntymiseen ja kehittymiseen,
oli koko ajan vaikuttamassa talle talousjarjestelmahe periaat1) Scharling, :Handels- og Toldpolitik, s. 6 0 0 .

•' "
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teellisesti vieraita yhteiskuntataloudellisia ilmidita ja syita, jotka
kaikilla asteilla vaikeuttivat ja ehkaisivat taman maanomistusmuodon kehittymista. Osittain nama ehkaisevat syyt olivat jatteita taloudelhsen elaman aikaisemmilta kehitysasteilta, osittain
samanaikuisten, mutta kaupunkilaiselinkeinojen valtapiirin ulkopuolella versovien talousperiaatteiden vaikutusta, osittain aivan
uusien talousperiaatteiden ja uuden talousjarjestelman ituja.
Kaupungeissa, joissa tontteja oli luovutettu ennen sita
aikaa, jolloin ehdollisten tonttien jarjestelma alkOi voittaa jalansijaa, sailytti osa tonteista kaikista autiotonttien peruutuksista
huolimatta alkuperaisen sukuomistuksen luonteensa. On jo mainittu, etta yleisen kaupunkilain asiaa koskevat saannokset olivat
rakennetut sukuomistuksen pohjalle, ja se puhtaasti muodollinen
seikka, etta tama laki kautta koko kasitydajan pysyi kaupunkien lainkaytdn tarkeimpana oikeuslahteena, lienee suuresti auttanut vanhojen omistuskasitteiden sailymista. Vailla merkitysta
ei liene ollut sekaan, etta kaupunkien asukkaat, etenkin kehittymattdmammissa kaupungeissa, varsinaisten kaupunkilaiselinkeinojensa rinnalla harjottivat maataloudellista tuotantoa, joten ei
niin selvasti tajuttu erotusta kaupunki- ja maaseutuolojen valilla.
On edelleen mainittu, etta aatelisto ja papisto saatyperiaatteidensa mukaisesti pyrkivat vapaaksioston kautta vapautumaan vuotuisista suorituksista kaupungeille ja saamaan omistuoikeuden
tontteihinsa.ja tama vaikutti epailematta esimerkkina varakkaimman porvariston haluun vapautua kaupunkien yli omistusoikeudesta. Ehka kaikkein tarkein puheenolevista ehkaisevista syista
oli juuri se, etta yksityiset porvarit omia erikoisetujaan tavottellen pyrkivat hankkimaan tontteihinsa kiinteamman oikeuden kuin
sen, minka ehdollisten tonttien jarjestelma saattoi tarjota, ja tama
syy - kasvoi merkitykseltaan sita mydden kuin muut vanhemmat
havisivat.
Useista eri syista ja eri kaupungeissa eri aikoina oli maan arvo
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alkanut kohota, mutta ehdohisten tonttien jarjestelman' vallitessa
yksityiset vain sangen rajotetusti saattoivat omaksi edukseen kayttaa siita koituvaa tonttien arvon lisaysta. Tonttiayreja korottamalla
saattoivat kaupungit, 'jos ne sen tarpeelliseksi katsoivat, siirtaa yhdyskunnan itsensa kaytettavaksi maakoron ja hyvakseenkayttamalla etuoikeuttaan ostoon riistaa tontinhaltijalta tonttikaupoissa
voiton mahdollisuudet. Joskaan ei voitontavottelu nykyisessa merkityksessaan kohonnut kasityomaisen talousjarjestelman aikana
taloudellisen toiminnan johtavaksi periaatteeksi, ei se kuitenkaan
tanakaan aikana ollut tuntematon, vaan tuli usein toisarvoisena
vaikuttimena nakyviin porvareitten ansiotoiminnassa. Tasta johtuvaa porvariston yhteisetujen kannalta katsoen vahingollista tapaa
vastaan vapautua kaupungin yliomistusoikeudesta hankkimalla joko
selvan sopimuksen tai ylimuistoisen nautinnon perusteella tontteihin taysi omistusoikeus, koettivat kasitydajan kaupunkien
hallitukset ja milloin niitten voimat eivat riittaneet tai hallinnollisesti epatyydyttavissa oloissa kaupunkihallitusten jasenten kasitys yleisen ja yksityisen edun vahsista rajoista hammentyi, valtionkin hallituselimet taistella, siina kuitenkaan aina onnistumatta.
Kuninkaallisten asetusten saannokset tonttien abalieneerausta vastaan, siita, ettei saisi pitaa muuta kuin yhta tonttia ja reduksioonitoimikunnan yllamainitut tonttiperuutukset olivat taman taistelun ilmauksia. Milloin ei katsottu voitavan taydellisesti. kieltaa
yksityisilta mahdollisuuksia omistusoikeuden hankkimiseen tontteihinsa, maarattiin toisinaan alue, tavallisesti jotkin kaupunginosat,
joissa tontteja voitiin lunastaa taydella omistusoikeudella. .
Niin kauvan kuin kasityomaisen talousjarjestelman talouspolitiikka yleensa pysyi voimassa, ei tonttipolitiikankaan alalia
tonttien luovuttaminen taydella omistusoikeudella paassyt kokonaan vallitsevaksi. Tama tapahtui vasta sen jalkeen kuin vanha
talousjarjelma oli sarkynyt ja uusi, kapitalistinen astunut sen ti-
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lalle. Uusi tonttipolitiikka oli taas muodostuva osaksi uutta, individualistista talouspolitiikkaa.
Kaupungeissa harjoitetun taloudellisen toiminnan johtavaksi
vaikuttimeksi oli vahitellen kohonnut paaoman alituinen pyrkiminen olemaan tuottavasti kaytettyna. • Taloussubjektit eivat enaa
rajoittaneet tuotahtoaan tai vaihtoaan pelkkaan saadynmukaisen
toimeentulon hankkimiseen, vaan he .rupesivat jarjestamaan
liikkeensa siten, etta niihin pantu paaoma tuottaisi mahdolhsimman suurta voittoa.^) Siirtymisen vanhasta talousjarjestelmasta
uuteen saattaa Suomessa katsoa alkaneen 1800-luvun toiselle kolmanneksella ja kestaneen vuosisadan loppupuolelle.
Se individualistinen'.talouspolitiiklca, jonka tuli ja joka kaikessa johdonmukaisesti valmistikin' oikeudelliset edellytykset tamankaltaiselle taloussubjektien vapaalle toiminnalle, rlisti julkisoikeudellisilta yhdyskunnilta kaiken vallan sekaantua yksityisten
taloudelliseen toimintaan. Samoin kuin yksildille oli mydnnettava taydellinen elinkeinovapaus. ja taydellinen sopimuksenteon
vapaus, oli nhlle myoskin mydnnettava taydellinen omaisuudenvapaus. Yksildn taytyi vapaasti saada maarata omaisuutensa,
niin hyvin irtaimen kuin kiintean, kayttamisesta, luovuttamisesta
ja veloilla rasittamisesta, vielapa yksildilla taytyi olla oikeus
antaa maarayksia hanen omaisuutensa kayttamisesta kuolemansakin
jalkeen.i)
Ainoa esineoikeudellinen muoto, < joka tyydyttavasti vastasi
naita kapitalistisen Voitontavoittelun ja individualistisen talouspolitiikan vaatimuksia oli taydellinen omistusoikeus ja individualistinen tonttipolitukka omaksui sentahden taman tarkeimmaksi
luovutusmuodoksi.
' ,
Kun valtioelihten lainsaadanto varsin perusteellisesti mydtavaikutti individualististen periaatteiden toteuttamiseen elinkeinoWerner- Sombart, Der moderne Kapitalismus. . I 195.
1)

Sombart. I I
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ja sopimus vapauden aloilla, jatti se kaupunkien maanomistuskysymyksen taydellisesti koskettelematta.' Tahan lienee suurimpana syyna ollut se, etta kokemus silloin, kun lainsaadanto taalla
1860-luvulla paasi elpymaan, jo-oli osoittanut, ettei voimassa oleva
oikeus," lahinna v:n 1734 laki, pannut suoranaista muodollista
estetta pmistusoikeusjarjestelman yleiselle kaytantoon ottamiselle,"
eika nimenomaisia lainsaadantdtoimenpiteita siten kaivattu. Mitaan maarattya vuotta, jolloin maassa olisi uuteen jarjestelmaan
shrrytty, ei sentahden voida mainita. Yksinomaan hallinnollisen
lainkaytdn varaan jatettyna,. tapahtui tama jarjestelmain muutos
varsin eri aikoihin eri kaupungeissa.
Kaupunkien tonttipolitiikka muuttui ja kasitys tonttien luonteesta muuttui, mutta tonttiayrien kanto jai vanhan kaytannon
perusteella voimaan. Kaupungit eivat olleet halukkaat luopumaan
ainoastakaan tosin lukuisista, mutta pienista tuloistaan, eivatka
ne edes, lainsaadannon asiasta taydellisesti vaietessa, ennen vm
1873 kunnallisasetuksen - ilmestymista voineet saadakaan sopivaa
tilaisuutta tonttiayrien lakkauttamiseen.
Omistuskasitteiden muuttumisesta oh kuitenkin oleva valttamaton seuraus, etta kasitys tonttiayrienkin luonteessa joutuisi
muutosten alaiseksi. Koska tonttiayrit eivat enaa voineet olla korvausta kaupungin omistamien tonttien kayttamisesta, oh lahinna
ajatus, etta ne kaupungin yksipuolisesti maaraamina suorituksina
olivat veroja. Edempana nahdaankin, etta hallinnollinen lainkayttd
verrattain pian taman selityksen keksi. Se epavarmuus tontti-_
ayrien luonteesta ja se hallinnollisten toimenpiteiden epajohdomukaisuus ja ristiriitaisuus, mika tonttiayrien jarjestelyissa 1800-.
luvun kuluessa kaikkialla maassa oli havaittavissa, on taman kasitteiden muuttumisen valossa taysin ymmarrettavissa.
Viela vaikeampaa kuin ehdollisten tonttien jarjestelman olemassaolon toteaminen on kyseessaolevan jarjestelmain muutoksen
seuraaminen kaytettavana olevien painettujen lahteiden perus-
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teella. Tieteellisesti tyydyttavan kuvan antamisesta muutoksen
vaiheista taytyy sentahden toistaiseksi luopua. Erinaisia hajatietoja on snta ylla kaupunkien tonttipolitiikkaa koskevien historiallisten tietojen yhteydessa esitetty. Kosketeltakoon tassa-viela
muutamaa yleista nakdkohtaa.
Tayden omistusoikeuden jarjestelma otettiin ensiksi yleisesti
kaytantoon Helsingissa vm 1808 paloa seuranneissa asemakaavan
jarjestelyissa ^). Individualistinen talouspolitiikka saavutti tassa
ensimaisia voittojaan ja se, etta tama tapahtui jonkun verran
ennenkuin maan taloudellinen elama useimmissa muissa suhteissa
oli ehtinyt omaksua kapitalistisen talousjarjestelman periaatteet,
on selitettavissa siten, etta maan hallituspiireissa jo silloin, kuten
usein myohemmin oli havaittavissa, uudenaikaiset »vapaata»
taloudellista elamaa suosivat periaatteet olivat saavuttaneet kannat
tajia, ennenkuin nama periaatteet olivat ehtineet juurtua varsinaisten elinkeinonharjottajain »syviin riveihin.» Vaikkakin Helsingin tontinomistajille annettiin tontit taydella omistusoikeudella,
maarattiin heidan maksettavakseen vanhaan tapaan tonttiayreja,
minka he aluksi epailyksitta suorittivatkin. Asiasta syntyi kuitenkin myohemmin oikeusjuttu, kun eraat tontinomistajat alkoivat
vaittaa, ettei kaupungilla ollut oikeutta maarata tonttiayreja suoritettavaksi vapaista eli taydella omistusoikeudella luovutetuista
tonteista. Riidassa syntynyt Uudenmaan j a Hameen laanin maaherran paatos, annettu elokuun 9 p. 1823, on otettu Helsingin
kaupungin tonttiayrikysymyksen selvitykseen i). Asiakirja onkin
silloisen murroskauden oloja varsin kuvaava. Paitsi sita, etta se
osoittaa, kuinka hamaraksi kasitys ehdollisten ja vapaitten tonttien valisesta eroavaisuudesta oli muodostunut, antaa se myoskin
viittauksen siita, miten tonttiayrien pysyttamista omistusoikeus^) G, Meiii. Helsingin uudestaanrakentamisesta vuosina
singissa 1898. 198. , Helsingin tonttiayrikysymyksen selvitys 9 .
Sivu 9 .

1 8 1 0 — 1 8 2 5 . Hel-
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jarjestelman vallitessa oikeudellisesti perusteltiin. Maaherra huomautti, ettei uutisrakennustoimikunta, joka tontit oli kaupungista riippumatta luovuttanut, voinut ottaa pois kaupungilta sita
oikeutta, mika silla v:n 1600 erioikeuksien mukaan oli. Lisaksi
han lausuen kasityksenaan, etta tonttiayrit ainakin Helsingissa
olivat maa veroa, vetosi vm 1723 aatehston ja papiston etuoikeuksiin ja aikaisemmin kosketeltuun, joulukuun 12 p. 1734 annettuun
kunink. paatokseen kaupunkien valitusten johdosta...On jo toisessa
yhteydessa siv. 6 osotettu, ettei viimemainitulla asetuksella
alkuaan tarkotettu tonttiayreja, vaan n. s. talonomistajain yleista
verovelvoUisuutta. Vetoaminen tahan asetukseen oli sentahden,
joskin nyttemmin omaksutun kasityksen kannalta ymmarrettavissa, vaaraa laintulkintaa. Tapaus lienee ensimainen tunnettu,
jossa korkeammat viranomaiset selittavat tonttiayrit maaveroksi.
Olihan esim. Turun ja Porin laanin maaherra yhtyen Porin kaupungin maistraattiin viela v. 1801 esittanyt toisen tonttiayrien
alkuperaista luonnetta vastaavammanja siten oikeamman kasityksen asiassa. Mainituilla Uudenmaan ja Hameen laanin maaherran
esittamilla perusteilla, jai kuitenkin paatos tonttiayrien kantamisesta Helsingissa kaikilta tonteilta voimaan ja on sellaisenaan
sailynyt nykypaiviin asti.
Yleensa tarjosivat 1800-luvun suuret kaupunkipalot j a niita
seuranneet asemakaavanjarjestelyt otollisen tilaisuuden uuden
omistusjarjestelman yleistyttamiselle. Kaupungeissa, joissa ei
viime vuosisadan kuluessa suurempia tonttien jarjestelyja ja siirtoja toimitettu, jai entinen jarjestelma vanhoihin tontteihin nahden tosiasiallisesti ennalleen, mutta unohtui vahitellen kaytannossa ja kaikkia tontteja, seka uusia etta vanhoja, ruvettiin
oikeudellisesti m. m. lainhuudatukseen nahden kasittelemaan
ikaankuin taysi omistusoikeus niihin nahden olisi ollut voimassa.
SieUa, missa kehityksen kulku on ollut nain »tasaista», johtaisi
varmaankin perusteellinen, ensimaiseen saantoon asti ulotettu
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tutkimus »talonomistajain» omistusoikeudesta tontteihinsa naille
»omistajille» varsin epaeduUiseen tulokseen. Useitten talollisten
vanhimmissa kaupunginosissa, joissa tontit luovutettiin vanhan
jarjestelman aikana ja joissa tonttien arvonnousu ja keinottelu
viime vuosikymmenina on ollut kaikkein huikein,; olisi silloin
mahdotonta esittaa asiakirjoja, jotka sitovasti osottaisivat tonttien
olevan luovutettuja taydella omistusoikeudella.
•V:n'1873 kunnallisasetuksen ilmestyessa lienee kaikissa silloisissa kaupungeissa kannettu tonttiayreja. Laki ei kuitenkaan
maininnut-mitaan tonttiayrien kannosta eika myoskaan sisaltanyt
kohtaa,. josta selvasti olisi kaynyt ilmi, miten niihin nahden olisi
ollut meneteltava. Yleinen hamminki valtasi sentahden kaupunkien viranomaiset, kun lain voimaanastuessa oli paatettava
tonttiayrien lakkauttamisesta tai pysyttamisesta. Toisissa kaupungeissa tonttiayrit vanhan kunnallishallinnon aikaisena verona
lakkautettiin, mika menettely uuden omistusjarjestelman kannalta
katsoen oil johdonmukaisinta. Toisissa kaupungeissa se pysytettiin ennallaan joko kunnallisasetuksen 6 §:n edellyttamana, kaupungeille suotuna veroerioikeutena tai koska hamara aavistus kaupunkien entisesta yliomistusoikeudesta viela siella taalla.oli olemassa. Muutamissa kaupungeissa tama alkuperainen kasitys viela
tosiaankin paasi valahtamaan nakyviin ja vaikuttamaan kysymyksen ratkaisuun. Niinpa Vaasassa. Kaupungin viranomaiset olivat
paattaneet lakkauttaa tonttiayrit perustellen paatdstaan" kunnallisasetuksen hengen mukaisesti aivan oikein siten, etta kunnallisasetus edellytti kiinteimistosta suoritettavan vain sita veroa, minka
talonomistajat tuloverona suorittivat. Lakkautus olisi kuitenkin
Vaasan laanin kuvervddrin tammikuun 8 p. 1879 antamasta
paatdksesta peruutettava, koska m. m. oli osoitettu, etta »kaupunkitonttia ei kaupunkien maasta annettujen saannosten mukaan
saa enenipaa kuin muutakaan kaupunginmaata luovuttaa yksityisten hallittavaksi, ellei kaupunki siita saa maarattya vuotuista
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veroa tai muuta vastaavaa etua ja etta tonttiayria, niinkuin erinaisista kaupunkien taloudeniioitoa koskevista asetuksista nakyy,
on vanhastaan- maksettu ehdoUisista kaupunkitonteista» i).
V:n 1873 kunnallisasetuksen- ilmestymisen jalkeenkaan ei
lainsaadanto ole ryhtynyt tonttiayrikysymysta kasitteleman eika
tayttamaan sita aukkoa, mika kunnallisasetukseen tassa .suhteessa
oli jaanyt, eika se myoskaan naina neljana vuosikymmenena ole
kyennyt aikaansaamaan ainoata muutakaan kaupunkikiinteimistd:jen kunnollista verottamista koskevaa asetusta, Myoskaan eivat
kaupungit, kahta poikkeusta, Viipuria ja Oulua \a
ole omasta alotteestaan ryhtyneet mihinkaan tonttiayrien uudestaan jarjestelyihin tai korotuksiin, vaan ovat tonttiayrit nykyhetkeen asti; pysyneet aivan mitattdmina ja useimmassa tapauksessa
sellaisina kuin miksi ne toista, jopa kolmatta sataa vuotta sitten
muodostuivat. .Alkuperainen kasitys tonttiayrien luonteesta nayttaa nyttemmin taydellisesti unohtuneen.
.:
V.
Tehtavana on enaa tonttiayrien nykyisen finanssiopillisen
ja oikeudellisen luonteen selvitteleminen ja kaytanndllisten johtapaatdsten vetaminen edellisesta tarkastelusta.
Nahtiin miten kasitys, etta tonttiayrit olisivat veroja, sai
alkunsa niinpian kuin yksityisten taydellisen omistusoikeuden jarHelsingin tonttiayrikysymyksen
mitettiin tonttiayrien iafjestelyja
pantn

aikaisemmin

tonttiiiyrit

mainitun

v.

viimeksi

selvitys. Sivu 1 3 — 1 4 .
1906.

Uudistukset

^) -Viipurissa toi-

ou taalla toimeen-

1827 annetun asetuksen perusteella. — Oulun

eroavat kaikkien muitten kaupunkien tonttiayreista sikali, etta ne ovat

korvausta siita, etta kaupunki on ottanut tehtavakseen katujen kunnossapidon, mika
velvoUisuus aikaisemmin kuului talonomistajille. Tallainen jarjestely perustuu toukokuun

4 p. 1 8 9 6 annettuun asetukseen kaupunkikuntain ja tontinomistajain va-

lisista sopimuksista katajen yllapidon siirtamisesta kunnalle. Tonttiayrit ovat siten
Oulussa • muodostuneet

finanssiopillisesia

aivan toisenluontaisiksi kuin muuaUa j a

taytyy tonttiayrit taalla lukea n. s. apumaksuihin (Vrt. K.
oppi. Suomennos. Jyvaskyla 1 9 1 1 5 4 2 — S 4 3 ' j

Th: Eheberg. Finanssi-
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jestelma tonttipolitiikassa alkoi voittaa alaa, ja huomattiin myos
etta talla kasityksella edelleen on kannattajia. Tonttiayrien veroluonne on kuitenkin ainoastaan naennainen ja tarkempi harkinta
pakottaa asettamaan tonttiayrit nykyisissa oloissa aivan toisen
otsikon alle.
Perusehto jonkin- kunnallisenkin tulon lukemiselle veroihin
kuuluvaksi on se, etta tulo voimassa olevan oikeuden mukaan on
julkisoikeudellinen, s. o. perustuu yhdyskunnan pakkovaltaan
jaseniinsa nahden. E i edes tonttiayrien uudella kehitysasteella
tama pitanyt paikkansa tonttiayreihin nahden. Siita lahtien kuin
kaupungit • luopuivat omistusoikeudestaan tontteihin, lakkasivat
kaikki tonttiayreja koskevat vanhat asetukset olemasta voimassa,
silla asetukset koskivat vain tonttiayrien suorittamista ehdollisilta
tonteilta. Tonttiayrien yleinen kanto ei siten enaa perustu voimassa olevaan oikeuteen.. Se ei siten enaa myoskaan voi perustua kaupunkiyhdyskuntain pakkovaltaan, koska kunnat oikeudellisesti vain voimassa olevan oikeuden maaraamain rajojen sisapuolella saattavat kayttaa pakkovaltaa. Naista syista eivat tonttiayrit voi olla julkisoikeudellisia eivatka siis veroja. Jalelle jaa
silloin vain mahdollisuus, etta ne ovat yksityisoikeudellisia. Yksityisoikeudellisina, yksityisten kiinteimistoja rasittavina vuotuisina
suorituksina on niille lopulta varattava paikka kiinteisto- eli reaalirasitteiden joukossa. — Missaan tapauksessa eivat tonttiayrit
voi olla samalla kertaa seka veroja etta reaaUrasitteita, niin kuin
Helsingin tonttiayrikysymyksen selvittajat vaittavat.
Tosin on huomattava, etta muutamat kaupungit omistusjarjestelmien vaihdosta lahinna seuraavina aikoina kasittehvat
tonttiayreja veroina j a ' kayttivat erinaisissa tapauksissa, jolloin
' tonttien omistajat eivat hyvantahtoisesti ottaneet tonttiayreja
suorittaakseen, pakkovaltaa paatdksensa taytantddnpanossa. Mutta
naitten tulojen finanssiopillisen luonteen teoreettiseen maarittelemi-

Tonttiayriiysymys kauptmgeissamme.

139

seen eivat nama lainkayttoelinten erehdyttavaan laintulkintaan
perustuvat toimenpiteet voi vaikuttaa. .
Sen esineoilceudellisen oikeussuhteen, mika kaupungin ja yktyisten tontinomistajain valilla muodostui tonttiayrien kannon jatkuessa uudeiikin omistusjarjestelman aikana,- taytyy katsoa syntyneeii joko ylimuistoisen nautinnon tai sopimuksen kautta. Jalkimaisessa tapauksessa sopimus saattoi olla joko vaikeneva ja
tehty silloin, kun tontinomistajat ensi kertaa tonttiayreja maarattaessa suorittamalla ne kaupungille hy vaksyi vat toimenpiteen, tai
kirjallinen silloin, kun tontin luovutuksessa tehtyyn kauppakirjaan
otettiin sopimus asiasta.
Lopputulokset, Helsingin kaupungin tonttiayrikysymyksen
selvityksesta oleellisissa kohdissa poikkeavat, voidaan lyhyesti
uudistaa:
Kaupunkien tonttiayrit olivat alkuaan yksityisten suorittamaa korvausta kaupunkien omistamien tonttien hallintaoikeudesta
ja sellaisina regaaliluontoisia tuloja, mutta kun yksityisten tayden
omistusoikeuden jarjestelma 1800-luvulla muuttui kaupungeissa
yleiseksi, muuttuivat ne kiinteistdrasituksiksi.
Paatantdvalta tonttien jarjestelya koskevissa kysymyksissa
oli aina muutamia epatyydyttavaan laintuntemiseen perustuvia
poikkeuksia lukuunottamatta taman tulon alkuperan mukaisesti
kuulunut kaupunkien itsehallinnon piiriin eivatka kaupungit siten
useitten_.vielakin kumoamatta olevien asetusten perusteella olleet
velvolliset alistamaan paatdksiaan asiassa valtion viranomaisten
vahvistettaviksi.
Kysymysta kaupunkien nykyisesta oikeudesta ryhtya tonttiayrien jarjestelyihin ei voida ratkaista kaikkiin kaupunkeihin nahden yleispatevalla tavalla, vaan on kysymys erikseen ratkaistava
kuhunkin kaupunkiin nahden kunkin kaupungin maanomistusolojen perusteella.

I40

Yrjo Harvia.

Kysymysta kuhunkin kaupunkiin nahden erikseen ratkaistaessa ovat seuraavat nakokohdat otettavat huomioon:
Jos kaupunki alkuaan on luovuttanut tontin vakaalla hallinto-oikeudella eika myohemminkaan nimenomaan ole luopunut
yliomistusoikeudestaan siihen, ovat tonttiayrit edelleen regaaliluontoisia ja kaupungilla on valta yksipuolisesti jarjestaa kaikki
tonttiayrien kantoa koskevat kysymykset.
Jos kaupunki taas on luovuttanut tontin taydella omistusoikeudella, ovat tonttiayrit kiinteistorasitusten luontoisia ja kaupungin valta on silloin kiinteistdrasituksista yleensa annettujen
yksityisoikeudellisten saannosten rajoittama.
Mita lopulta tulee nimenomaan Helsingin kaupungin oikeuteen jarjestaa uudelleen tonttiayrien kanto kaupungissa, niin on
ensinnakin huomattava, etta tontit taalla nyttemmin ovat luovutetut taydella omistusoikeudella, joten tonttiayreja on kasiteltava
kiinteistdrasituksina.. Koska ei tayden omistusoikeuden jarjestelmaan siirryttaessa eika myohemminkaan tonttien kauppakirjoja
laadittaessa kaupungin ja yksityisten talonomistajain valilla ole
tehty mitaan sopimusta tonttiayrien suorittamisesta, taytyy katsoa
kaupungin oikeuden kantaa tonttiayreja syntyneen ylimuistoisen
nautinnon kautta. Tonttiayrien lakkauttamiseen on kaupungilla
taysi oikeus^Mutta tahan asti luovutettuihin tontteihin nahden kau-'
punki ei voi korottaa tonttiayreja sopimatta siita tonttien omistajain kanssa. Kaytannossa tama kuitenkin kohtaisi melkein
voittamattomia esteita, silla joko on sopimus tehtava erikseen
kunkin talonomistajan kanssa tai voisi kaupunginvaltuusto tietoisena siita, etta asiassa tehty valitus purkaisi paatoksen, koettaa
yksipuolisesti paattaa korottaa tonttiayria, jolloin kysymyksen
jarjestely jaisi riippuvaksi talonomistajain sosiaalisesta velvollisuudentunnosta, mika estaisi heita asiassa valittamasta. Vastaisuudessa luovutettaviin tontteihin nahden voi kaupunki, jos se
tarpeelliseksi katsotaan, vapaasti jarjestaa tonttiayrit eduUisim-
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maksi katsomallaati tavalla, jolloin asiaa koskeva kohta poikkeamalla nykyisesta kaytannosta olisi otettava kauppakirjaan ja
silloin voisi kaupunki myoskin pidattaa itselleen jonkinlaisen oikeuden vastaisuudessa korottaa yksipuolisesti tonttiayria.
Ne tulokset, joihin" • tonttiayrikysymyksen -tarkastelu nain on
johtanut, ovat kaupunkien oikeudelliseen valtaan. nahden toimittaa tonttiayrien jarjestelyja oheet enemman tai vahemman kielteiset ja sikali, kuin ne ovat voineet suikea yhden mahdoUisen
tien kaupunkien verotusolojen kehittamiseen, on niitten esilletuominen tuntunut vaikealta. SUla ei ainoastaan kieltamatonta,
vaan mita suurimmassa maarassa valttamatonta olisi, etta kaupunkien verotusjarjestelma korotettaisiin sen nykyiselta, erittain
vanhentuneelta kannalta nykyaikaisempaan ja muuttiineita yhteiskunnallisia oloja vastaavampaan tilaan, Tama koskee varsinkin
kaupunkikiinteimistdjen verottamista. Tonttiayrijarjestelman elvyttaminen ei kuitenkaan ole se tie, jota tassa on kuljettava.
Nykyisessakin muodossaan on tama jate kunnallistalouden aikaisemmUta kehitysasteilta finanssitaloudellinen anakronismi, • jonka
sailyttaminen. vain on todistus verotuslainsaadantdmme kykene-,
mattdmyydesta seurata taloudellisten ja yhteiskunnallisten olojen
kehitysta. Paitsi sita, etta taman jarjestelman elvyttaminen on
ristiriidassa voimassa olevan oikeuden hengen kanssa, olisi tama
toimenpide finanssipoliittisestikin epailyttava, Vero, jonka yksityiset mielensa mukaan voisivat joko suorittaa tai jattaa suorittamatta, on itsessaan mahdoton. Ja sellaisen, verotusoikeuden
myontaminen jollekin kaupunkikunnalle, jonka • kayttamisen jarjestamiseen ei valtion ehmilla kokonaisuuden edustajina olisi mitaan vaikutusvaltaa, sotii nykyaikaisen finanssipolitiikan alkeellisimpia periaatteita vastaan.
Senjalkeen kuin nykyinen kunhallisasetus 40 vuotta sitten
laadittiin, on muualla. maailmassa kehitetty lukuisia uusia ja
tehokkaita muotoja kaupunkikiinteimistdjen verottamiselle. Ja
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sopisi odottaa, etta sittenkuin tassa tarkastettavana ollut mah^
dbllisuiis kaupunkien verotusolojen osittaiseen uudistamiseen on
osoittautunut mahdottomaksi, pyrinnot verotusuudistuksen aikaansaamiseksi muualla saatuja kokemuksia hnomioonottamalla vakavasti suunnattaisiin tosin nykyaan erittain .'vaivaloiselle, mutta
ainoalle mahdohiselle lainsaadantotielle.

MAATALOUS VALTION RAHASAANNOSSA
V U O S i r i A 1908—1910,. 1905 ja 1900.
Parhaan yleiskasityksen niiden toimenpiteiden- laajuudesta
ja merkityksesta, joihin valtion taholta on ryhdytty maatalouden
kohottamiseksi, jopa itse maataloudellisen edistystyon tehokkuudesta, saa tarkastamalla niita rahamaaria, joita valtio paaehnkeinomme hyvaksi vuosittain uhraa seka maataloudelliseen hallintoon etta erilaisiin maataloudellisiin tarkoituksiin.
Naihin kaytettyjen eri menoerien kokonaismaara oli v. 1910
lahes 4,5 milj. mk., v. 1909 yli 4,3 milj. mk. ja v. 1908 vahan
yli 4,2 milj. mk. Oikeamman kasityksen naiden lukujen merki,tyksesta saa, kun asettaa ne vertailtaviksi aikaisempien vuosien
vastaavien lukujen kanssa. Vertailtaviksi vuosiksi on otettu vuodet 1900 ja 1905.
Mutta samalla kun taten saadaan tilaisuus luoda silmays
valtion maatalousmenojen kehitykseen, voidaan sen nojalla tehda
johtopaatoksia kehitykseen nahden. myoskin itse maatalouden
alalia. Silla kieltamatonta lienee, etta valtion maalalousmenot,
— kun niita tarkastetaan niinkin pitkalta kuin yhden vuosikymmenen ajalta — samalla ovat jonkinlaisena kuvastimena itse maatalouden alalia tapahtuneesta kehityksesta. Kymmenvuotinen
ajanjakso on tosin siksi lyhyt, ja kehitys maatalouden alalia,
koskekoonpa se sitten maatalouden edistamistoimintaa tai maatalouden kehitysta semmoisenaan, siksi hidasta, ettei sen kuluessa tavallisissa oloissa voitane suurtakaan edistysta havaita.
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*

igoj Ja igoo. 1 4 3

Mutta viime vuosikymmen tekee tassa kohden poikkeuksen. Samaha kun. maamme maatalous silloin elaa murrosajassa, kuten
on laita vielakin, on se toiselta puolen voimakasta nousuaikaa
maataloudellisen edistystyon alalia. Silloin syntyy joko koko
maata tai pienempia alueita kasittavia maataloudellisia keskusseuroja (Pellervo-Seura, Maatalousseurojen Keskusliitto, Suomen
Kylvosiemenyhdistys, yleiset karjanjalostusyhdistykset, meijeriliitot
seka useat uudet maanvijelysseurat) tai lukuisia paikallisia, tavallisesti
yhden kunnan kasittavia maataloudellisia yhdistyksia. Se on
nousuaikaa myoskin valtion maatalouspoluttisessa toiminnassa,
mika erittain selvasti ilmenee jo yksin niissa rahallisissa uhrauksissa, joita sen taholta silloin tehdaan.
Valtion maatalousmenojen nousu viime vuosikymmenella
kay ilmi seuraavasta yhdistelmasta, johon paitsi todellisia menoja
(valtion tihnpaatdksen mukaan) on vertailun. vuoksi otettu myoskin valtion menosaantoon merkityt summat.
Vuonna.

Valtion menosaannon

Valtion tilinpaa-

mukaan.

toksen mukaan.

Saastoa ( + ) tai
vajausta (—).

1910

4,SS5,6oo: —

4,493,236: 04

+

1909

4,541,950. —

4 , 3 4 9 , 8 4 9 : 15

-f-

1908

4,368,283: 33

4,219,145:91

+

149,137:42

1905
1900

3,478,470: 46

3,478,622: 33

+

-

2,029,928: 80

1 , 7 7 4 , 0 6 0 : 85

+

255,867: 95

•

62,363:96
192,100: 8 5

151:87

Todelliset maatalousmenot ovat siis vnme vuosikymmenella lisaantyneet 2,719,175 mk:lla ja 19 p:illa eli 153 7o:lla,
seurauksena nusta uudistuksista j a lisaantyneista'toimenpiteista,
joihin maan paaelinkeinon hyvaksi on ryhdytty seka maataloudellisen hallinnon etta muillakin maatalouden aloiUa. Vuosikymmenen edellisella puoliskolla on menojen lisays ollut tuntuvasti
suurempi kuin jalkimaisella, tehden edeUisella puoliskolla 96 0/0,
mutta jalkimaisella ainoastaan 29 0/0.
Muuten kay naista lukusarjoista ilmi, etta valtion menosaantoon, osittain ennakkoarvion mukaan otetut maarat ovat runsaasti riittaneet todelhsiin menoihin, jattaen vuosittain melkoisesti saastoa, paitsi v. 1905, jolloin todelliset menot ovat olleet
menosaantoon otettuja 151 mk. 87 p. suuremmat.
Niiden tarkoitusten mukaan, joihin ylla esitettyja summia
on kaytetty, jakaantuvat ne seuraavasti:
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- \ maatalousmenot menohaaroittain vv.
Vuonna

igoj ja igoo.

1900^-ipio.

Valtion meno-

Valtion tilinpaa-

Saastoa ( + ) tai

saannon mukaan.

toksen mukaan.

vajausta (—),

Maanviljelyshallitus.

I9I0
1909
1908
190s
1900

115,000:-—
116,900: —
101,000: —
77,500: —
59,100: —

116,169: 76
113,641:87
100,589:48
72,349:23
56,251: —

—

1,169: 76
3,258:13
410:52

+
+- f

5,150:77
2,849: —

• 4-

Maataloudelliset oppilaitokset ja koulutilat.

1910
1909
1908
1905
1900

1,837,500:—
1,859,550:—
1,766,783:33
1,495,600:—
634,100:—

1,792,395:29
1,703,847:09
1,702,056:56
1,631,853:21
683,684:51

+
45,104:71
+155,602:91
+
64,726:77
—136,253:21
— 49,584:51

Maanviljelystaloudellinen koelaitos.

1910
1909
1908
I90S
1900

48,400: —
44,900:
44,900: —
27,800: —
9,900: —

• 49,852:74
46,791: 70
31,882: 91
5,780: —
10,750: —

— 1,452: 74
— 1,891: 70
+ 13,017:09
+ 22,020: —
—
850: —

Maanviljelys- ja kauppakemialliset laboratoriot.

1910
1909
1908
1905
1900

47,500: —
46.700: —
46.700: —
29,100: —
17,000: —

46,350: —
46,325: —
46,198: 50
29,100: —
17,000: —

+
+
+

1,150: —
375: —
501: 50

—: —
—: —

Maanviljelysinsinddrit ja agronoomit.

1910
1909
1908
1905
1900

215,800: —
214,200: —
216,700: —.
193,100: - 113,500:^

207,683: 12
202,687: 80
197,613: 56
178,656: 98
100,132: 99

+
+
+
+
+

8,116:88
11,512: 20
19,086:44
14,443:02
13,367:01

\
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Kar janhoito- ja meijeritalouskonsulentit.

I9IO
1909
1908
1905
1900

42,248: 36
41,346: 35
38,083: 75
. 41,413: 14
22,000: —

4S,40o: —
44,900: —
44,400: —
42,900: —
22,000: —

+ .3,351:64
+ 3,553:65
+ 6,316:25
+ 1,486:86

—: —

Hevoshoito.

I9I0
1909
1908
1905
1900

178,100: —
170,500: —
170,500: —
127,791:66
59,000: —

175,818: 16
+
2,281:84
167,710:90 . +
2,790: 10
168,498: 39
-f- 2,001:61
126,329: 24
• i - 1,-462:42
28 118: 57
+ 30,881:43

Eldinlaakinta'aitos.

I9IO
1909
1908
190s
1900

455,600: —
444,000: —
437,000: —
392,600: —
308,400: —

529,628:06
464,347: 07
423,333: 23
266,480: 09
127,290: 02

— 74,028; 06
— 20,347:06
-f- 13,666:77
+ 126,119:91
-|- 181,109:98

Maataloudelliset. seurat. ^)

I9I0
1909
1908
190s
1900 •
^)

1,032,300: —
1,028,300: —
980,300: —
607,428: 80
2)447,928: 80

1,032,300: —
1.028,300: —
980,300: —
607,428: 80
') 439,428: 80

—
—; —
—: —
—: —

"!•—:

+

8,500:-

Naihin maararahoihin eivat sisally n. s. ylimaaraiset ja satunnaiset

maararahat, joita tiseat setirat vuosittain nauttivat (katso 3:s muistutus).
metsatalouden

edistamiseen

Seuroille

myonnettyjii maararahoja ei ole tassa otettu mukaan.

Samalla lienee syyta huomauttaa, etta maataloudellisilla seuroilla lassa ei tarkoiteta

ainoastaan maanviljelysseuroja, vaan myoskin maataloudellisia erikoisyhdis-

tyksia," joiden toiminta kasittaa joko koko maan tai suuria osia siita ja jotka
nauttivat erikoista edellisista riippumatonta valtioapua (Pellervo-Seura, Suomen
Suoviljelysyhdistys, Suomen Kylvosiemenyhdistys, Suomen Meijeriyhdistys, yleiset
karjanjalostusyhdistykset ja meijeriliitot).
^)

Tahan on luettu myoskin kiertavia meijerskoja (laanikarjakkoja) kos-

keva maararaha, joka vuoden

1 9 0 0 menosaannossa

oli arvioitu 19,000 mk:si,

mutta valtion tilinpaatoksen mukaan todellisuudessa teki 17,000 mk.

Myohem-

hemmilta vuosilta ei iliianinkarjakoillej meneviii paikkoja ole menosaantoon erittain merkitty, vaan sisaltyvat ne maanviljelysseuroille annettuun valtioavustukseen.
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Erinaisia

I9I0
1909
1908
1905
1900

580,000: —
572,000: —
560,000: —
484,650: —
359,000: —

igoj ja igoo.

maararahoja ^)

500,790: 55
534,751: 38
530,587: 53
519,231:64
291,081: 26

-f
+
+
—
+

79,209:45
37,148:62
29,410:47
34,581: 64
67,918:74

Ennenkun ryhdytaan kiinnittamaan huomiota taman taulukon
tarkeimpiin tuloksiin, lienee syyta huomauttaa, etta muutamiin
maararahoihin nahden, jotka valtion menosaannossa — sen jalkeen kun valtion tihlaitos (v. 1901) muodostettiin nykyiselle kannalle — on luettu »erinaisnn maararahoihin* ja jotka sen vuoksi
myoskin yllaolevassa taulukossa on otettu mukaan, voidaan asettaa kysymyksenalaiseksi, onko niita ollenkaan pidettana sellaisina valtiomenoina, joista maataloudelle on ollut mitaan hyotya,
vai eikd olisi ollut asianmukainta, etta ne olisi jatetty kokonaan taulukosta pois. Nama maararahat ovat: arviomaararaha hirvien tuottamien vahinkojen korvaamiseksi ja apuraha Suomen
Metsastysyhdistykselle.
Suomen Metsastysyhdistykselle myonnetty apuraha on ollut vv. 1909—1910 I0,000 mk. vuosittain ja
V . 1905 400 mk. Hirvien tuottamien vahinkojen korvaamiseksi
asetetun maararahan ja tarkoitukseen kaytettyjen varojeh suuruus on puheena olevina vuosina ollut seuraava:
Vuonna.

I9IO
1909
1908
1905
1900

Maararahan suuruus.
Smk.

150,000:—
150,000:—
150,000: —
50,000:—
3,000: —

Todellisesti kaytetty.
Smk.

81,003:12
107,787:45
120,495:21
93,155:82'
6,090: 63

^) Naihin maararahoihin sisaltyy joku maara sellaisia ylimaaraisia ja satunnaisia apurahoja, joita useat maanviljelys- ja talousseurat seka paikalliset maataloudelliset yhdistykset ovat vuosittain saaneet Senaatilta visseihin maataloudellisiin tarkoituksiin. Nama apurahat maksetaan siita (vuodesta 1 9 0 5 alkaen)
150,000 mk:n suuruisesta senaatin kaytettiivaksi asetetusta fajattomasta siirtomaararahasta, joka menosaannossii on luettu puheena olevaan menohaaraan nimella 8maanviljelyksen ja sen sivuelinkeinojen hyvaksij.

^Maatalous valtion rahasaannossa vuosma igo8—/9/0,

ja igoo.

Kun sitten kaydaan taulukossa esiintyvia menohaaroja tarkastamaam, pitaen ensiksi silmalla sita, missa maarin maararahat ovat tarkoituksunsa riittaneet, havaitaan, etta toisissa menohaaroissajonkaikkina toisissa useimpina puheena olevina vuosina jaanyt valtiolle saastoa, joka muutamina vuosina eraissa menohaaroissa
on oUut hyvinkin tuntuva. Niinpa maataloudelhset oppilaitokset ja
koulutilat ovat vv. 1908—10 ja etenkin v. 1909 jattaneet melkoisen
saastdn. Samoin elainlaakintalaitoksen jattama saastd vuosilta
1900 j a 1905 on varsin tuntuva, oHen edelliselta vuodelta suurempi kuin samanvuoden todelhset menot; se johtuu miltei yksinomaan siita etta maararahasta tarttuvien kotielaintautien vastustamiseksi (Smk. 200,000) ei v. 1900 tarkoitukseensa tarvittu kayttaa
muuta kuin 18,104 mk. 27 pia; paaasiassa samasta syysta johtuu
myoskin vuoden 1905 saastd. - Myoskin »hevoishoito»- menohaara on v. -1900 jattanyt saastdn, joka on todellisia menoja suurempi. Samaten myoskin menohaara »erinaisiamaararahoja» onkaikkina muina vuosina, paitsi v. 1905, jattanyt melkoisen saastdn. Valtion taholta valittomasti harjoitettu maatalolaudellinen neuvontatyo
(maanviljelysinsinddrit j a agronoomit seka karjanhoito- ja mejeritalouskonsulentit) on kaikkina tassa puheena olevina vuosina
tullut huomattavasti vahemman maksamaan kuin mita siihen tarkoitukseen vuosittain on maaratty.
Ainoastaan verrattain harvoina vuosina ovat todelliset menot ollut menosaantoon otettuja suuremmat.
Tarkastettaessa todellisten menojen nousua eri menohaaroissa
huomaa, etta se vuodesta 1900 vuoteen 1910 kaikissa menohaaroissa on ollut erittain voimakas. Absoluuttisesti suurin on menojen kasvu ollut menohaarassa »maataloudelliset oppilaitokset ja
koulutilats ^) ja sitalahinna maataloudelUsia seuroja ja elainlaakintalaitosta koskevissa menohaaroissa. Suhteellisesti nop.eimmin ovat
menot hsaantyneet »hevoshoito»- menohaarossa (525,3%); sen
jalkeen on lisays suurin maataloudellisen koelaitoksen ja elainlaakintalaitoksen menoissa (363,8 ja 316,1 % ) • Tama tavattoman
nopea suhteellinen lisaantyminen naissa kolmessa menohaarassa

Suurimman

eran tassa menohaarassa muodastavat

vahion omistamia

maataloudeUisia oppilaitoksia ja valtionkoulutiloja koskevat menot.

Id
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johtuu epailematta siita, etta seka hevoishoidon edistaminen etta
maanviljelystaloudellinen koelaitos olivat viela menneen vuosikymmenen alussa aivan alkugsteillaan; j a monessa suhteessa oli
samoin elainlaakintalaitoksenkin laita.
Todelhsten menojen nousu vuodesta 1900 vuoteen 1910
eri menohaaroissa nakyy parhaiten seuraavista luvuista:
Lisays vv. 1900—1910
abs;
Maataloudelliset oppilaitokset j a koulutilat.
Maanviljelystaloudellinen koelaitos

•

59.918:76

Maanviljelyshallitus
.

.

Maanviljelys- j a kauppakemialliset laboratoriot .
Maanviljelysinsinoorit j a agronoomit
. . . .
Karjanhoito j a meijeritalouskonsulentit
. . .

»/o
106,570

1,108,710:78

l62,2>

39,112:74

363,8%

29,350:—

172,670

107,550:13

107,470

20,248 : 36

92,070

147,699 : 59

525,3°/o

Hevoshoito
Elainlaakintalaitos

402,338:04

3I6,l7o

Maataloudelliset seurat
Erinaisia maararahoja

592,871:20
209,709 : 29

134,97"
72,0%

Kuten siis on nahty, ovat valtion maatalousmenot viime
vuosikymmenella olleet jatkuvan nousun alaisina, muodostaen
kolmena loppuvuotena jo melkoisen huomattavia summia. Naiden
menojen vastapainona on valtiolla kuitenkin eraista maataloudellisen hallinnon haaroista myoskin tuloja, jotka tosin menojen kokonaissummiin verrattuina ovat jokseenkin vaatimattomia, mutta silti
mainitsemisen arvoisia. Nama menohaarat ovat valtion maataloudelliset oppilaitokset ja koulutilat seka valtion maanviljelys- ja
kauppakemiallinen laboratorio Helsingissa. Viime mainitun antama
tulo yksityisiile tehdyista siemen- y. m. tarkastuksista nousee
noin 8,000 mk:aan. Valtion maataloudellisista oppilaitoksista j a
kculutiloista saadut tulot nousivat allamainittuina vuosina seuraaviin summiin:
V . 1910

812,220: 19

» 1909 . . . . . . . .
799,336:08
» 1908 . . 821,642: 10
* 190S
777,850:46
Sen mukaan mista lahteista nama tulot tulivat, jakaantuivat ne seuraavasti:
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Vuonna

Koulumaatilat.

Oppilasmaksut.

Tuloja tyotoiminnasta ^).

1910

777,343:69

9,724:50

25,152: —

1909

744,769:08

18,600:—

35,967: —

1908

749,787:3s

27,770:—

44,084:75

190S

682,776:47

41,644:46

53,429:53

Kaikkein tarkein on siis se tulo mika saadaan koulumaatiloista, ja se on vuosikymmenen jalkipuoliskolla ollut nousemaan
pain.
Jos valtion maataloudellisista oppilaitoksista ja koulumaatiloista saadut tulot vahennetaan menohaaran maataloudelliset
oppilaitokset koulumaatilat todellisista menoista, jaa taman menohaaran %^^^^menoiksi:
V . 1910
» 1909
» 1908
» 1905

.

980,175: 10
904,511:01

. '

880,414:46
854,002: 75

•.

Jos puheena olevat tulot taasen vahennetaan todellisten
maatalousmenojen kokonaisummista, saadaan valtion maatalouteen uhraamien menojen nettomaaraksi:

V. 1910

3,681,015: 85

.» 1909
» 1908
» 1905

•• 3-550,513:07 •
3,397,503:81
2,700,771:87
H.

^) Tama
tyotoiminnasta

VII.

4)

Paavilainen.

tuloera kay valtion tilinpaatoksessa taydellisena nimella sTuloja

maataloudellisissa oppilaitoksissa«

(Vallion tilinpaatos. 6 osasto.

Maan ai-vo7inoustisia ja nykyat-vosta Lapualla.

MAAn ARVONNOUSUSTA JA flYKYARVOSTA
LAPUALLA.
Tunnettu tosiasia on, etta maan arvo on noussut viimeisten vuosien ja vuosikymmenien kuluessa ei ainoastaan kaupungeissa, vaan myoskin maaseudulla. Nain on laita maaseudulla
varsinkin taloudellisesti edistyneilla seuduilla. Lapualla esim.
viime aikoina tehdyt kiinteistdkaupat antavat selvan kuvan maan
arvonnoususta.
Noin 15 vuotta takaperin maksoi eras talo, joka on 10 km:n
paassa Lapuan kirkonkylasta ja jonka suuruus on ^/9 manttaalia,
10,000 markkaa. Viisi vuotta myohemmin myytiin talosta kolmas
osa 15,000 markalla. Kolme vuotta sen jalkeen maksoi kolmasosa alkuperaisesta talosta 18,000 markkaa ja viela kolme vuotta
myohemmin myytiin sama kolmasosa ' 20,000 markalla. Alku• peraisen talon arvo oli siis 15 vuodessa kohonnut 600 prosenttia
eli noin 4o''/o vuodessa.
Eras toinen talo i km:n paassa kirkonkylasta vaihtoi noin 3
a 4 vuotta takaperin omistajaa. Kauppahinta oli silloin 15,000
mk. Sama talo oli noin 20 vuotta aikaisemmin ostettu 6000 markalla. Talon arvo oh siis mainitussa ajassa kohonnut 250V& s. o.
noin 12^10 vuodessa.
Kolmas talo, myoskin i km:n paassa kirkonkylasta, myytiin
noin 40 vuotta sitten 10,000 markalla. Kolme vuotta takaperin
myytiin talon kolmannes 15,000 markalla. Koko talon arvo oli
noin 40 vuodessa kohonnut 45o"/o, eli siis noin iiVo vuodessa.
Ylla olevissa tapauksissa ei ole tiedossamme talojen viljellyn maan pinta-aloja. Nusta ei niin ollen kay selville, paljonko
viljellyn maan ala on lisaantynyt eri myyntien valilla. Namat eri
tapaukset eivat ole tasta syysta suorastaan keskenaan verrattavissa, eika miden perusteella voi myoskaan, tarkkaan paattaa,
paljonko talojen arvon kohoamisessa on laskettava maan arvonnousun, paljonko laajennettujen viljelyksien tai mahdoUisesti muitten seikkojen osalle. Sen perustuksella, mita olosuhteita ja taloja
tunnen, voin arvostella, etta muitten tekijain vaikutus arvonnousuun on ollut verrattain vahainen, tai etta talojen arvoon sellaiset tekijat kuin metsa, rakennukset y. m. ovat vaikuttaneet sikali
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kuin yleisessa hintatason kohoamisessa on arvon hsaantymista havaittavissa, joten siihen ovat etupaassa vaikuttaneet vain kaksi
edellista tekijaa. Niista ovat ainakin ensimaisessa tapauksessa,
jossa talon arvo on kohonnut noin 40% :11a vuodessa, laajennetut, hyvat viljelykset suuresti talon arvoa kohottaneet. Mutta
vaikka ottaa senkin huomioon, niin on talon arvoon sittekin
seka tassa etta kahdessa jalkimaisessakin tapauksessa epailematta
enemman viela vaikuttanut maan arvonnousu.
Eras talo, joka on puolen km:n paassa kirkosta, myytiin
22 vuotta takaperin huutokaupassa 42,3000 markalla. Kolmetoista
vuotta myohemmin oli talon arvo perinndnjaossa 80,000 mk.
Talossa olivat viljelysmaat talla valin paljon parantuneet seka
laajentuneet noin 50 hehtaarilla. Talon arvo oli I3:ssa vuodessa
kohonnut 189% s. o. noin 14O/0 vuotta kohti.
Toinen talo lahella kirkkoa ostettiin 35 vuotta takaperin
15,000 markalla. Yhdeksan vuotta sitten oh tamankin talon arvo
80,000 mk. Talon viljelykset olivat myyntien valilla lisaantyneet
lahemmas 40 hehtaarilla. Taman talon arvo oli 26 :ssa vuodessa
kohonnut 533 Vo eli 20,5"/o vuodessa. Sittemmin on talon nykyinen omistaja vahissa erin myynyt etaampana olevia viljeltyja
maita noin seitsemannen osan ja saanut niista 11,000 mk. Viljellyilla mailla olisi siis nykyaan sama arvo kuin koko talolla
yhdeksan vuotta takaperin. Komeat, suuret rakennukset ja metsan
maineen saa omistaja laskea voitokseen.
Naissa kahdessa viimeksi mainitussa talossa on metsilla
verrattain pieni merkitys, joten niissa viela enemman kuin aikaisemmin mainituissa on arvon kohoamiseen vaikuttanut viljelyksien parantuminen ja hsaantyminen yhdelta ja yleinen maan arvonnousu toiselta puolen. Jos laskisi 200 mk. hehtaaria kohti
viljelysmaan raivaus- ja tekokustannuksiksi, olisi edellisen talon
arvo kohonnut 10,000 ja jalkimaisen 8000 markalla laajennettujen viljelyksien johdosta. Silloin olisi talojen arvo muista syista
kohonnut, edellisen noin 12,5 ja jalkimaisen noin 18,5 "/o jokaista
vuotta kohti. — Lukuunottamatta ylempana ensimaisena mainittua
taloa, koska siina viljellyn maan pinta-alan lisaantymisesta ei ole
tietoa, vaikka se todennakoisesti on ollut hyvin suuri, olisi muissa
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esitetyissa tapauksissa talojen arvon kohoaminen vaihdellut 11 ja
18,50/0 valilla vuotta kohti.
Paremmin kuin edella esitetyista tapauksista kay maan arvonnousu selville yksityisten pienempain maakappaleitten myynneista. Taman - osoittamiseksi olen saanut tietooni kaikkiaan
18 eri maakappaleen myjrntia, jotka ovat tapahtuneet vuosien
1903 ja 1912 valilla, siis 10 vuoden kuluessa. Myytyjen
maakappaleitten suuruus on vaihdellut i —20 hehtaariin. Kaikki
kaupat ovat kasittaneet ainoastaan viljeltya peltoa ja jokainen maakappale on ostettu maanviljelystarkoitukseen. Seuraava
taulu osoittaa lahemmin kysymyksessa olevia myynteja.
Myytyjen maakappaleitten
Vuosi, jona myynti
tapahtui.

luku

yhteinen

koko

pinta-ala

hinta
Smk.

ha.

keskimaarai-

keski-etai-

nen hinta heh-

syys ha.

taarilta

kohti

Smk.

1903

I

14,0

2,100: —

1906

2

22,0

10,900: —

1907

I

3,0

1908

2

1909
1910

3
2

1911

I

1912

6

km.

150:--

18,0

495:

—

11,5

-

450: —

15,0

4,5

2,850: —

633: —

9,0

23,0

20,200: —

S78: T -

11,7-

17,8

16,200

910: —

4,8

850: —

10,0

834:-

10,0

.

1,350:

2,0

1,700: —

39,4

32,864: —

Taulusta nakyy, etta maan arvo on noussut saannollisesti
vuodesta vuoteen. Ne pienet epatasaisuudet, jotka tassa suhteessa hehtaarin hinnoissa ovat olemassa, selviavat vertaamalla
myoskin keski-etaisyyksia toisiinsa, jotka ovat lasketut Lapuan
laajasta kirkonkylasta. Viimeisen vuoden ke.skimaaraisen myyntihinnan suhteellinen alhaisuus riippuu ehka siita,.etta sina vuonna
paatetyt kaupat kasittavat osaksi sellaisia suoviljelyksia, joiden
arvo on alempi kuin muitten myytyjen maakappaleitten. —
Jos otetaan keskiarvo neljan ensimaisen ja neljan jalkimaisen
vuoden keskimaaraisista myyntihinnoista, saadaan edellisten keskiarvoksi 422 mk. ja jalkimaisten 868 mk. Maan arvo on noussut taman mukaan 205 0/0 viidessa vuodessa eli 41 0/0 joka vuotta
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kohti. — Jos taas vertaa vuoden 1906 j a kahden viimeisen vuoden keski ma araisia myyntihintoja toisiinsa, koska naina vuosina
myytyjen maakappaleitten keski-etaisyyskin on suunnilleen sama,
niin saadaan maan arvonnousua osoittamaan noin 172 "/o kuudessa vuodessa eli noin 29 "/o joka vuotta kohti. — Yleensa voi
kaiken edella esitetyn perustuksella sanoa, etta kokonaisten talojen arvo on parin viimeisen vuosikymmenen kuluessa noussut
noin 15 o/fl ja pienempain viljeltyjen maakappaleitten arvo kymmenena viimeisena vuotena noin 30 0/0 jokaista vuotta kohti.
Erikoisena tapauksena mainittakoon viela, etta v. 1912
myytiin eras 0,6 hehtaarin suuruinen maakappale 4000 markasta. Hehtaarin hinnaksi tulisi siis 6,666 mk. Tama maakappale
on tosin aivan Lapuan kirkon vieressa, mutta sitakaan ei ostettu
tonttimaaksi tai rakennustarkoitukseen, joten korkea hinta kay
sitakin huomattavammaksi.
Etaisyys jostakin liikekeskuksesta vaikuttaa luonnolhsesti
maan arvoon. Jos tahtoisi kysymyksessa olevista maakappaleista
viimeisina vuosina myydyt jarjestaa etaisyyden mukaan Lapuan
kirkonkylasta, saataisiin maan arvoa pinta-alayksikkda kohti osoittamaan seuraavat luvut.
Maakappaleen etaisyys
Alle I km
I »
3 »
. 3 »
6 »
6 » 10 i
10 » 15 »
IS ja yh

Maan hinta i ha., kohti
'

6,666:— Smk.
1,400
980
1,028
636:
595

Ylla olevista luvuista huomaa selvasti, etta maan arvo pyrkii
alaspain samalla kun etaisyys kasvaa. Arvon aleneminen ei tosin
ole aivan saanndllinen esitetyissa luvuissa, mutta se johtuu ensiksikin siita, etta eri etaisyydella olevat maat eivat ole luonnostaan samanlaisia eivatka siis myoskaan samanarvoisia, vaikka
olisivat aivan vierekkainkin, ja toiseksi siita etta myynti-vuosi ei
niilla ole sama, joten arvonnousu osaksi vaikuttaa myoskin hintoihin.
Kuitenkin huomaa, vaikka jattaa pienimmalla etaisyydella olevan
maakappaleen poikkeuksena huomioon ottamatta, etta alle 3 kilo-
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metrin etaisyydella oleva maa on noin kaksi ja puoli kertaa kalliimpaa kuin yli lo kilometrin etaisyydella olevat. Erotus on siis
jotenkin tuntuva. Jokainen vaihtuva kilometriluku vaikuttaisi taman mukaan noin as^/o :n korotuksen maan arvossa.
Yhteiskunnalliselta kannalta ei maan arvonousua yleensa
katsella suopeasti. Se tosin on ilmid, jota itsessaan ei voida estaa.
Mutta sen sijaan pyritaan estamaan maata joutumasta kauppatavaraksi ja keinottelun esineeksi tai ainakin siihen, etta yhteiskuntakin' perisi osansa arvonnousun aiheuttamasta voitosta. Vaarin kasitysten valttamiseksi ja oikean arvostelun antamiseksi tassa
esitetyista maan arvonnousua koskevista tiedoista taytyy huomauttaa, etta kysymyksessa olevassa pitajassa eivat talot eika
maa ole miksikaan kauppatavaraksi tai keinottelun alaiseksi joutuneet. Painvastoin on kansassa, huomioon ottaen nykyinen murrosaika, yleensa havaittavissa verrattain suuressa maarassa pyrkimysta maanviljelykseen j a oman maan hankkimiseen. Ja tama
kai todistaa sita, etta kansassa on sittekin viela hyva ja terve
kasitys maanviljelyksesta.
Jalo

Lahdensuo.

IRJALLISUUTTA.

Topi Kallio, Palvelijapolitiikasta Suomessa iB v u o -

sisadalla, Helsingissa 1913, V I I + 241 siv.

Professori J. H. Vennola, joka Yliopiston Hist, kielitiet. Osaston puolesta oli maaratty virallisena vastavaittajana tarkastamaan
yllamainittua yliopistolhsta vaitoskirjaa, on siita Hist.-kielitieteelliselle OsastoUe antanut seuraavan lausunnon:
Aika, jota tekija tutkimuksessaan kasittelee, on kansantaloudelliselle tutkimukselle erittain mieltakiinnittava. Palvelijakysymyksessa ja sen ratkaisupyrkimyksissa tormasivat nimittain vastakkain ne erilaiset kansantaloudelliset ajatussuunnat, jotka sisaltyivat toiselta puolen pakkoperiaatteille nojautuvassa merkantilisessa ajatustavassa, toiselta puolen vapaussuuntaa kannattavissa
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pyrkimyksissa. JSTe talous- j a sosialipoliittiset suunnittelut, jotka nailta
vastakkaisilta katsantokannoilta lahtivat, pukeutuivat silloisessa
kirjallisessa keskustelussa, valtiopaivalausunnoissa j a vaittelyissa
erittain jyrkkaan muotoon, joka pakotti kasitteita j a tehtyja vaitteita selventamaan j a myos tarkistamaan itse niita katsantokantoja,
joilta ne lahtivat. Hallituksen lainsaadantotoimenpiteet j a menet'telytavat hailyivat naiden molempien ajatussuuntien. vaatimusten
mukaan. Kaikesta tasta, niin hyvin mielipiteiden vaihdosta kuin
kaytannollisista toimenpiteista, saatiin terveellinen kritiikki molempien ajatussuuntien vaatimuksista j a niiden toteutumismahdoUisuuksista. Ne kokemukset, jotka silloin tehtiin, antavat monessa^
suhteessa erittain mieltakiinnittavaa taustaa nykj'-aikaisten ryhmataisteluiden j a vapaus- j a pakkoperiaatteiden puitteissa liikkuvien
sosialisten kysymysten arvostelulle.
Tekija esittaa tutkimuksensa johdannossa palvelijapolitiikan
erikoisluonnetta seka tekee selkoa niista lahteista, joita hanella sen
valaisemiseksi puheena olevalta ajalta on kaytettavissa. Esityksensa ensimaisessa luvussa esittaa tekija sitten palvelijapolitiikan
yleisia suuntia, toiselta puolen kansantaloudellisten tosiolojen,
luokka- j a saatyharrastusten luomia vastakohtia, toiselta puolen
kansantaloudelhsten j a muiden ajatussuuntain, etenkin merkantilismin j a vapaussuunnan, suhdetta palvehjapolitiikkaan. Toinen
luku kasittelee palveluspakkoa ja kolmas palvelijamaaran jakamista
eri paikkakuntain, eri elinkeinoryhmien, eri saatyjen j a eri tilojen •
kesken. Neljannessa luvussa esitetaan palkkauskysymysta j a v i i dennessa palvelijapolitiikan suhdetta palvelijaryhman yhteiskunliseen asemaan yleensa. Kuudes eli viimeinen luku kasittelee palvelijapolitiikkaa pal veli jalukua koskevan tilaston valaistuksessa.
Mita itse tehtavan suorituksen tulee, niin merkittakoon siita
seuraavaa.
Sen tehtavan kannalta, minka tekija on tutkimukselleen asettanut, nimittain olla kansantaloustieteellinen tutkielma puheenaolevasta kysymyksesta,
puolustaa
tutkielman
suunnitelma
paikkansa.
Tekija
on
monisisaltoisista lahteistaan
saanut
esille ne paakysymykset, jotka muodostivat silloisen palvelijapolitiikan sisallon j a antaa niista kustakin paapiirteissaan oikean kuvan.
Kuitenkin voi muistuttaa etta kirjoittaja olisi voinut kasitella
viela paria, nimittain tyosuhteen purkamista j a palvelijain itsenaisyyspyrkimyksia
enemman
huomiota
omistavalla tavalla
kuin mita tekija nyt on tehnyt, kun han on tyytynyt niista ainoastaan eri kohdin antamaan hajanaisia viittauksia. Tosin voi
muistuttaa etta lahteet naista kysymyksista ovat paljon niukemmat
kuin muista tekijan kasittelmista, mutta se ei vapauta huomatuksesta, etta perusteeUisemmalle esitykseile olisi ollut tilaisuutta.
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Lahteiden Isayttoon nahden merliittakoon etta tarkastajalla eivat
ole olleet saatavissa lainkaan ne lahteet, jotta ovat Ruotsin valtioarkistossa j a etta taalla oleviin lahteisiin nahden on minun taytynyt rajoittua erityisten koetarkastusten tekoon, josta tuloksena
voi merkita etta ne eivat ole aiheuttaneet vakavampia huomautuksia. Painvastoin on tunnustettava etta tekija on erittain tunnollisesti ja, sikali kuin olen voinut huomata, tarkasti kayttanyt
lahteitaan. Tilastollisten lahteiden kayttoon nahden voi kuitenkin
tehda sen huomautuksen etta tekija olisi voinut tabellilaitoksen
antamia tietoja kayttaa henki- j a suostuntaveroluetteloista saamien tietojensa tarkistamiseksi,' samoin kuin tekija olisi voinut yksityiskohtaisemmin esittaa numerolahteittensa laatua, samoin kuin'
perustella sita maantieteellis-tilastollista piirijakoa j a ryhmittelya,
jota han oh numerolahteita esittaessaan kayttanyt. Nama laiminiyonnit eivat tosin aiheuta kasittaaksehi muutoksia itse tutkimuksen tuloksiin nahden, mutta olisi toinen menettely itse metodin kannalta ollut suotava. Mita itse esitykseen tulee, niin on se
muistutus tehtava etta tekija ei ole ottanut tarkemmin selvittaak
seen itse palvelijakasitetta eika tehnyt eroa n. s. kotipalvelijain
j a ammattiapulaisten, palkollisten valilla. Tosin voi muistuttaa etta
eroa ei useinkaan maalaistalouksissa varsinkaan naisiin nahden
ollut olemassa j a etta lahteiden laatu, ei tallaiselle eroitukselle anna riittavaa tilaisuutta, mutta tekijan olisi kuitenkin ollut
tehtava lukijalle selvaksi kasitteen sisallys j a milla tavalla tutkimus pystyy sita selvittamaan. Eduksi olisi myos ollut, jos tekija
olisi ottanut yksitjdskohtaisemmin, eika ainoastaan lyhyilla viittauksilla, selittaakseen itse palvelijapolitiikkakasitteen sisallysta j a
sita ominaisuutta siina, mika johtuu itse puheena olevasta ominaisesta tyosuhteesta, j a tata taustaa vastaan tehnyt vertauksia
silloisen j a nykyisen palvelijapolitiikan valilla. Muistuttaa voi myoskin tekijan esitystapaa vastaa etta tekija yksityisia lausuntoja usein
esittaa sellaisella sanontatavalla etta ne saavat yieispatevan leiman.
Tata kuitenkin korjaa se etta, kun tekija sanottavaansa aina tukee
tarkoilla viittauksilla itse lahteisiin, lukijalle kay selville lausuntojen merkitys ainoastaan individualisina mielipiteiden ilmauksina, joilla oli yleispatevyytta ainoastaan sikah kuin nulla oli
yleisempaa kannatusta.
Yksityiskohtaisia hairahduksia j a virheita voi noukkia sielta
taalta. Niinpa esim. tekija sivulla 42 esittaa etta vapaamielinen
taloussuunta tahtasi tasa-arvoisuuden ihannetilaan, kuten aikaisemmin samansuuntaista ohjelmaa esittanyt filosofi Mill, sijoittaen siis
tunnetun filosofin vuosisataan, jolloin han ei viela elanyt. Virhe
johtuu tekijan selityksen mukaan ei tietamattomyydesta, vaan siita
etta on tullut erehdyksesta kirjoittaneeksi lauseeseen sanan »ai-
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kaisemmin« kuin pitaisi olla »my6hemmin». Sivulla 45 vaittaa tek i j a etta »ei ollut lainkaan edellytyksia sosialipolitiikalle yhteiskunnan vahavakisten hyvaksi^, mutta tunnustaa jo siv. 47, etta
»vapaamielisyydella taxkoitettiin (siis) yleensa vahavakisten etujen
ajamista.» Siv. 121 olevasta taulusta oh jaanyt mainitsematta rahayksikko, missa siina esitetyt palkkamaarat ovat ilmoitetut. Siv.
184 olevassa taulussa olisi ollut tarkoituksenmukaisempi vaihtaa
ensimmainen j a toinen sareke keskenaan, koska vakiluvun esittaminen on tassa luonnollisemmin kay va talouksien luvun esittamisen
edella. V I luvussa esitetyt taulut olisivat olleet varustettavat taydellisyyden vuoksi rubriikeilla. Epaselvia sanontatapoja tapaa, vrt.
esim. siv. 202 j a 208; samoin kuin on merkittava etta tekija ei ole
voinut myoskaan erikoiskohdissa osittaisia toistamisia vaittaa.
Nama ynna muut muistutukset, joita yksityiskohdissa voidaan tehda, eivat kuitenkin voi tehda tyhjiksi niita monia esittamattomia ansioita, joita tutkimuksella on. Tekijan yleistulos j a
arvostelu itse palvelijapolitiikan yleisesta luonteesta on mielestani
oikeaan osattu. Joskin voi muistuttaa etta valtion valtiotaloudellisilla tarkoituksilla ehka oli suurempi osansa kuin tekija nayttaa
edellyttavan, niin oli se kuitenkin, kuten tekija esittaa, perusluonteeltaan luokka- j a sosialisten ryhmain taistelua taloudellisilla perusteilla. Tekijan tutkimuksen ansio on etta siina on paaasiallisesti oikealla tavalla osoitettu 18-vuosisadan palvelijapolitiikan
ominainen luonne j a sisallys j a asetettu se yhteyteen ajan pakkoj a vapausprinssiippien j a ryhmaharrastusten kanssa. Mielihyvalla.
on myoskin merkittava se ansio etta tekija on erittain vaivaloisen tyon tuloksena henki- j a suostuntaluetteloista nimi nimelta
laskemalla saanut kootuksia laajan tilaston, joka mikali numeroiden sisaisestii kriteriosta voi paattaa on sita laatua etta se voidaan
asettaa perustaksi palvelijaryhman kvantitatiivisia suhteita arvostellessa.
Lyhyesti sanoen: puheena oleva tutkimus on paaasiassa oikein suunniteltu, perustuu suurimmaksi osaksi ennen kayttamattomiin lahteisiin, joita on tarkkuudella j a paaasiallisesti oikealla
tavalla kaytetty j a on tuloksiltaan sita laatua etta se antaa aivan
uutta • valaistusta sen sosialisen kysymyksen selvittamiseen, joka
siina on tutkittavaksi otettu. Tutkimuksella on mielestani nain
oHen tieteellista arvoa j a voin sentahden suosittaa sen hyvaksymista lisensiaattiarvoa varten.»
J o h n Spargo, K a r l M a r x . L e b e n u n d W e r k . Leipzig, 1912. Siv. 845.
K a r l Marxin oppia on . esitetty lukemattomissa teoksissa, laajoissa j a suppeissa, tieteellisissji j a kansantajuisissa, hyvissa j a
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huonoissa Mutta hanen elamansa, hanen tyonsa kokonaisuudessaan katsottuna, hanen yieismerkityksensa tiedemiehena ja kansanjoukkojen johtajana on ollut vailla arvoistaan esitysta. Tosin tapaa Marxin lyhyen elamakerran kaikissa sosialismin historiaa esittavissa teoksissa ja kaikki tietosanakirjat sisaltavat siita valttamattomimmat vuosiluvut ja paivamaarat. Mutta ne antavat vain
kalpeat hahmopiirtet tasta sanan ja teon suurmiehesta.
Voinee tosin sanoa, etta on aivan Marxin esittaman materialistisen historiankasityksen mukaista, ettei yksilolla, niin paljon
kuin han kohonneekin yli aikalaistensa keskitason, ole olennaista
merkitysta kehityksen eteenpainviejana ja ettei sentahden yksilon
elamakerran esittamiseen kaytetty tyo sinansa ole kovin suurenarvoinen. Yksilohan on mainitun kasityksen mukaan pikemminkin vain konsentrationi, keskittymys kaikesta siita, mita onnelliset aineelUset olosuhteet ovat hanen osaksensa suoneet. On kuitenkin tuskin luultavaa, etta tama seikka on oUut itsetietoisena
syyna siihen niukkasanaisuuteen, milla Marxin lahimmatkin hengenheimolaiset ovat hanen elamaansa ja yleismerkitystaan kohdelleet. Silla jos niin olisi, niin olisivat esitykset Marxin opeistakin
vahemman kohdistuneet haneen persoonallisesti kuin mita ne ovat.
Pikemminkin on luultavaa, etta niukkasanaisuuteen ovat olleet
syyna ne erinomaisen suuret vaikeudet, mitka Marxin elamakerran kirjoittajaa kohtaavat. Sattuihan Marxin toiminta viime vuosisadan kahden keskimaisen neljanneksen ajaksi, jolloin koko Europpa huojui yhteiskunnallisten ja valtiollisten myrskyjen ristiaallokossa. Sitapaitsi oliMarxin toiminta tyovaenjoukkojen johtajana
suurimmaksi osaksi joko salaista tahi muutoin kulissien takaista
toimintaa. Jos on jo vaikea loytaa julkisuudessa toimiva yksilo
ja maarata hanen merkityksensa sellaisena aikana, on viela vaikeampi esittaa maanpakolaisuudessa piileilevan vallankumousmiehen
elamantyon merkitys, niin ettei erehdysten paljous ja-todistamattomat olettamukset riistaisi esitykselta sen kaikkea arvoa.
On niin ollen vaadittu tavalUsta suurempaa rohkeutta ja
itseluottamusta nyt ilmoitettavanamme olevan teoksen tekijalta,
joka ensimaisena on noita vaikeuksia voittamaan noussut ja saanut aikaan teokseen, jonka tarkoituksena on antaa tyydyttava kuvaus sosiaUsmin suurmiehesta.
Spargon teos pyrkii esittamaan lahinna Marxin elamaa,
Marxia ihmisena. Ja meidan on tunnustettava tekijan tassa suhteessa melkoisessa maarin onnistuneenkin. Marxin lapsuus ja
nuoruus ovat erittain viehattiivasti kuvatut, niinikaan hanen puhdas ja herttainen perhe-elamansa, hanen taistelunsa puutetta ja
sairautta vastaan, hanen persoonalliset toiveensa ja pettymyksensa
kehdosta hautaan. Me opimme Spargon kirjassa tuntemaan
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Marxin sina ponnahtelevana, taisteluinnosia palavana tulisieluna,
mita lianesta lianen teobsiaan lukiessamme aavistamme. Mutta
Spargo ei salaa myoskaan hanen taipumustaan katkeruuteen, hanen leppymattomyyttaan, Jopa haikailemattomyyttaan vastustajia
kohtaan, vaikkakin han vetaa kevealla kadella kaunistavaa varia
naitten vahemman hyvien ominaisuuksien yli. •
Teoksen Marxin elamaan ja persoonaan kohdistuvissa osissakin
kaipaa kuitenkin enempaa syvallisyytta, tunkeutumista Marxin
sisaiseen ihmiseen, aatteitten kehitykseen hanessa. Nayttaa siita
kuin puuttuisivat tekijalta edellytykset tahan. Silla tehtavan ei
luulisi tuottavan 3divoimaisia vaikeuksia henkilolle, joka, niinkuin
tekija, on Marxin tyttarelta ja muiita laheisilta saanut hyvan
kuvan Marxin persoonasta ja on ollut tilaisuudessa tata kuvaa
taydentamaan Marxin kir jeenvaihdolla ja ennen kaikkea hanen teoksillaan. Tosin tekija on taman kehityksen huomannut ja mydntaa, etta Marxin kasityksissa esim. aikana kommunistisen manifestin julkaisemisesta »Paaoman» julkaisemiseen tapahtui suuria
muutoksia, jopa han esittaa esimerkkejakin tastii. Mutta nuo
esimerkit ovat liian harvat, liian katkonaiset antaakseen mitaan
kasitysta tasta kehityksesta.
Laiha ja vahan sanova on tekijan esitys Marxin tieteellisestii tyosta. Me emme saa tietaa esim. »Paaoman» synnysta
juuri muuta oleellista kuin etta Marx istui British Museum'issa
sita valmistelemassa ja teki sitten matkan Hampurun kustantajansa Meissner'in luo. Ne 47 suurta sivua, jotka »Paaoman» Im
nidoksen valmistamisen esittamiseen ovat varatut, on taytetty
kaikella. muulla, mutta ei silla asialla, mista niissa otsikon mukaan
puhutaan. Emme me myoskaan saa tietaa paljoakaan Marxin teosten sisallyksesta, kommunistista nianifestia lukuunottamatta. Tekija tosin voi puolustautua sillii, etta tasta seikasta on olemassa
erikbisteoksia. Mutta lyhyt yhteenveto olisi sittenkin ollut valttamaton taydentamaan sita kuvaa Marxista, minka tekija antaa.
Sen mika tekijan mielesta on varsinainen ydin Marxin opissa,
han kylla esittaa. Sen voi sanoa keskittyvan kolmeen »keksint66n»:
materialistiseen historiankasitykseen, luokkataistelun merkitykseen
yhteiskunnallisessa kehityksessa, ja lisaarvoon luokkataistelun merkkina nykyisessa yhteiskunnassa seka syyna siihen kapitalismin
leviamiseen, jonka valttamatta taytyy vieda yhteiskunnallisen elimiston uudestaan muodostumiseen. On kuitenkin tuskin oikein
nimittaa Marxin »keksinn6iksi» naita oppeja
Ne ohvat keksityt
jo ennen Marxia. Marx otti tehtavakseen niiden tieteellisen perustelemisen ja suoritti sen kahteen viimeksi mainittuun nahden,
jotavastoin han tyytyi vain viittamaan materialistisen historiankasityksen oikeutukseen.

Kirjallisimtta,

Mita Marxin kaytannoUisen toiminan ja sen merkityksen
esittamiseen tulee, ei tekijan voi sanoa siinakaan onnistuneen.
• Tekijan mielesta Marxin kaytannollinen toiminta on asetettava arvossa melkein hanen tieteellisen tyonsa rinnalle. »Silla», lausuu tekija, »raarxilaisuus ja sosialismi eivat ole hanen (Marxin) tieteellisten keksintSjensa takia tulleet koko maailmassa rinnakkaisiksi
ja toisiinsa vaihdettaviksi kasitteiksi Painvastoin on nain kaynyt
sentahdeii, etta maailman sosialistinen liike omaksui Marxin elamankasityksen ja 'hengen. Marx ei ainoastaan varustanut koyhalistoliiietta aseilla, jotka han oli takonut ihmeteltavan neronsa ala
simella, vaan han teki sen sotasuunnitelmat ja ehdotti sen taktiikaan ja politiikan.» Nama ovat kuitenkin vaitteita, joiden paikkansapitavaisyytta tekija ei ole tyydyttavasti perustellut. Tuntuu koko
tassa osava esityta siita kuin esittaisi han muutamia katkelmia
viime vuosisadan valtiolUsesta ja yhteiskunnallisesta historiasta
j a vetaisi sitten sopivissa kohdin Marxin niiden yhteyteen. Useissa
tapauksissa ei hanella ole juuri mitaan tosiasioita, jotka oikeut
taisivat uskomaan, etta Marxilla todellakin oli osuutta hanen
mainitsemiinsa tapahtumiin. Han vain tyytyy olettamaan, etta
asia niin oli. Onhan mahdollista etta — alussa mainituista
syista — asian todistamiseen aina ei ole riittavia aineksia olemassa. Mutta kun olettamuksiin nojautuvia johtopaatoksia tulee
ylen paljon, on se omansa riistamaan uskoa teoksen yleiseen luotettavaisuuteen.
Mielta kiinnittavia ja Marxia koskevassa kirjallisuudessa tietaaksemme uusia nain jyrkassa muodossa esitettyina ovat tekijan kasitykset Marxin suhteesta muutamiin erikoiskysymyksiin. Hanen
mukaansa Marx oli »suureksi osaksi opportunist!* ja, arvelee
han, jos Marx nykyisin elaisi, liittyisi han mieluummin Englannin »Labour Party'ynv> kuin sosialidemokraattiseen puolueeseen.
Marxin arvo-oppi, josta E . v. Bohm-Bawerk on antanut niin
•musertavan arvostelun, ei tekijan mukaan eroa itavaltalaisen koulun rajaarvo-opista juuri muussa kuin — terminologiassa. Useita
muitakin kohtia voisi tekijan kirjasta poimia, joissa Marx esiintyy
lahempana »porvarilHsta kansantaloustiedetta» olevana kuin mina
hanta, kansantaloustieteen kritiikin kirjoittajaa, yleensa on pidetty.
Mita Spargon teoksen luotettavuuteen yksityiskohdissaan tulee,
ei tassa ole oikea paikka sen seikan kiisittelemiseen. Yleensa jaa
lukijaan se tunne, etta — huolimatta alkulauseessa olevasta huomautuksesta, etta saksalaisessa painoksessa ovat alkuperaisen teoksen
» virheet korjatut — monikin tekijan esittama vaite ei sinansa pida
paikkaansa. Osotukseksi siita, kuinka kevyesti kirjoittaja on eraissa
suhteissa tehtavansa ottanut, mainittakoon vain hanen sivulla 806
antamansa tieto, ettei »Paaomasta» ole englanninkielista painosta.
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K i m tekija on amerikkalainen . j a on teoksensa englanninkielella
kirjoittanut, olisi luullut hanen silmiinsa sattuneen joko Amerikassa julkaistun englanninkiehsen »Paaoinan» tahi jonkun niista
13:sta Englannissa julkaistusta »Paaoman» painoksesta, jotka vuosien 1886—1909 valilla ovat ilmestyneet.')
Loppuvaikutus Spargon teoksesta on, etta siina on ikaankuin
esitetty se yleispiirteinen suimnitelma, jonka mukaan Marxin elamakerta on kirjoitettava. Toiset kohdat tassa suunnitelmassa ovatenemman kypsytetyt, toiset viela vallan kehittamattomat j a kaipaavat lisatutkimusta j a oikaisemista. Mutta joskin nain on, niin
ansaitsee teos kuitenkin tutustumista
L u k i j a loytaa siita paljon
uutta, erittainkin mita tulee Marxin persoonallisiin oloihin j a elamaan. J a silla taustalla moni kohta Marxin tieteellisissa .teoksissa
esiintyy uudessa valaistuksessa.
Kirjaa kaunistavat lukuisat liitupaperille painetut, hyvin onnistuneet valokuvajaljennokset Marxin aikalaisista j a sosialismin
merkkihenkildista.
i

0. W. L .

ATSAUKSIA.

Maatalous.
E d u s k u n n a n m a a t a l o u t t a k o s k e v a t paatokset v i i m e
v a l t i o p a i v i U a . Eduskunnan viime istuntokaudella tehtiin useita
tarkeita maataloutta j a maalaisoloja koskevia paatoksia. EdellisessS. numerossa talla paikalla mainittiin jo eduskunnan • paatdksesta suonkuivatusrahaston lisaamiseksi.
Suurin j a _ vaikutuksiltaan tarkein maataloutta .koskevista
lakiehdotuksista, jotka eduskunnan puolelta tulivat loppuun saatetuiksi, on epailematta jakolaU. Tama vuosikymmenia vireilla
ollut kysymys, jonka ratkaisu mita tuntuvimmin tulee vaikuttamaan paaelinkeinomme kehitykseen, on taten saatu pois paivajarjestyksesta.

') Paaoman l:sen niteeu 13:s englanninkielinen painos julkaistiin
1909, jona vuonna Spargon teoksen englanninkieliffen painos valmistui.

Katsauksia.

Tilattoman vaeston maahaniiintaan nahden suotuisasti vaikuttava oli se eduskunnan paatos, jonka mukaan ykrdtyisesta alotteesta perustettavaksi suunnitellulle »Luotto-osakeyhtiolle Suomen
-pienviljelystiloja varten» myonnettiin Suomen Pankin voittovaroista 4 milj. markan koroton laina. Suomen Pankin voittovarojen kayttoon nahden teki eduskunta toisenkin paatoksen, josta
maaseudun pikkuelajilla tulee koitumaan hyotya. Eduskunta
nimittain paatti pankin voittovaroista myonnettavaksi Osuuskassojen keskulainarahastoUe 1 milj. markan suuruisen pysyvan
korottoman lainan. Kun ottaa huomioon osuuskassojen merkityksen maatatoutemme kehitykselle, olisi voinut toivoa, etta eduskunta olisi hyvaksynyt tehdyn ehdotuksen mukaan 2 milj. mk.
tahan tarkoitukseen, mutta varsin ilahuttavana on tervehdittava
paatosta sellaisenaankin.
Erinaisista maararahoista mainittakoon seuraaviin maataloudellisiin tarkoituksiin myonnetyt: 200,000 mk:n korotus maanviljelyshallinnon kaytettavana olevaan vuosimaararahaan vesiperaisten maiden saattamiseksi viljelyskuntoon, kotitalouskoulujen
avustamiseksi varatun maararahan korottaminen 150,000 mk:si
seka 4,000 mk:n ottaminen rahasaantoon matka-apurahoiksi naiden koulujen opettajille, 200,000 mk:n varaaminen v. 1916 yleista
maanviljelysnayttelya varten, 400,000 mk. varattavaksi kunnille
metsatilojen ostoa varten, 500,000 mk:n maararahan myontaminen
^raille tielahkoille tientekorasitusten helpottamiseksi, 14,000 mk:n
avustus Suomen. metsatieteelliselle seuralle metsanhoidoUisia ja
metsatilastollisia tutkimuksia varten ynna eraita muita maararahoja.
On vain toivottavaa, etta kaikki nama eduskunnan paatokset saavat hallituksen vahvistuksen. Silla ne kukin kohdallaan
tulevat varmaan tayttamaan kipean tarpeen.

Teollisuus.
Suomen teollisuus v . i g i i . Suomen teollisuuden tuotteiden kokonaisarvo v. 1911 oli 552,259,100 mk. Teollisuuden
palveluksessa oli v. 1911 kaikkiaan 102,948 henkiloa. Edellisena
•vuonna oli teollisuuden palveluksessa 98,149 henkiloa. Tyonteki-.
jain palkkaukseen meni 91,154,000 mk., kun_ siihen v. 1910 kaytettiin 84,920,600 mk. TeoHisuudessa kaytettyjen raaka-aineiden
raha arvo oh v. 1911 296,115,700 mk. ja v. 1910 276,955,500
mk. TeoUisuusliikkeita oh v. 1911 4,081 ja v. 1910 3,951 seka
tyopaikkoja edellisena vuonna 4,233 ja jalkimaisena 4,106.

Katsauksia.

S u o m e n paperiteoUisuus v. 1911. Suomen paperiteollisuuden tuotantoarvo v. 1911 oli 65,448,800 mk. Ja viennin arvo
57,409,504 mk. Vastaavat luvut edellisena vuonna olivat 61,224,
900 mk. ja 49,251,200 mk. Paperiteollisuuden palveluksessa oli
^ v. 1911 10,912 tyontekijaa eli 8 tyontekijaa enemman kuin edellisena vuonna.
S u o m e n puuteollisuus v. 191 r. Suomen eahojen ja hoylaamoiden tuotantoarvo v. 1911 oli 131,946,200 mk. ja v. 1910
123,356,200 mk. Niiden tyontekijiiin luku oli 24,743 ja tyopaikkoin luku. 564. Edellisena vuonna oli tyontekijain luku 23,585
ja tyopaikkain luku 531.
S u o m e n k u t o m a t e o U i s u u s v. 1911. Puuvillateollisuuden

tuotantoarvo v. 1911 oli 32,169,500 mk., kun se edellisena vuonna
oli 32,333,500 mk. Puuvillateollisuuden tarpeiksi tuotiin maahan
raakaa puuvillaa v. 1911 7,571,902 kiloa ja v. 6,347,888 kiloa.
Tyopaikkain luku oli v. 1911 9 ja tyontekijain 6,638. Edellisena
vuonna oli tyopaikkoja 8 ja tyontekijoita 6,836.

Raha- j a panKKiliiKe.
Y l e i n e n tila. Rahamarkkinat ovat yha kireat, eika toiveet
ole suuret minkaanlaisesta helpottumisesta laheisessa tulevaisuudessa. EduUisin on asema Lontoossa, jossa rahaa tuntuu olevan
runsaasti ja yksityisdiskontto senvuoksi on pysytellyt vallitseviin
olosuhteihin nahden verrattain alhaisena. Viime viikon kuluessa
ei se kertaakaan noussut yli 3 ^^/le °/o hyvista kolmen kuukauden
vekseleista. Englannin pankki on kuitenkin lykannyt jo kuukausi
sitten toivotun diskonton alenuuksen, ja syy siihen on etsittavissa
kireydesta muualla, etenkin Saksan rahamarkkinoilla, jonne kullan
vientia Englannista on edelleen tapahtunut. Eraan vertailun mukaan koskeva vuosia 1900—1913 oli diskontto toukokuussa v. 1913
korkeampi kuin vastaavana aikana minaan tassa mainittuina vuosina.
Taman jalkeen korkeimpia diskonttoeria osottavat vuodet 1900 ja
1907. Yksityisdiskontto oli toukokuussa 1900 Berlinissa 4 78 Parisissa 3 ^ 8 ja Lontoossa 31/2, v. 1907 olivat vastaavat luvut 4 Va,
3 ' / 1 6 ja 3 V 4 ja tana vuonna 5 72, 4 ja 3
°/o. Virallinen diskontto
oli samaan aikaan v. 1900 51/2, 3 ja 4, v. 1907 5 Va, S V s j a 4
seka nyt 6, 4 ja 4 7 2 % - Asema on siis nykyaan melkoista huonompi.
Tama yleinen rahamarkkinain kireys lyo leimansa myoskin
meikalaisiin rahamarkkinoihin. Etta raha-asem.amme nykyaan on
sangen heikko se kay ilmi m. m. siita, etta yksityispankkimme
ovat hyvin suuressa maarin olleet pakotetut lainauksiin Suomen
Pankista ja etta niiden talletukset eivat ole ollenkaan lisaantyneet.

Katsatiksia.
P a n k k i e n l a i n a u s S u o m e n P a n k i s t a , joko vekseleita

rediskohttaamalla tai lainanotoUa oli (milj. markoissa):
Lainat
- 9,1
10,7
• Rediskontatut vekselit
23^1
17,5
Yhteensa 32,2
28,2
Lainaukset Suomen Pankista ovat siis viime kuulla lisaantyneet 4 milj. markalla. Tama jo todistaa etta rahankysynta
yksityispankeistamme on toukokuulla ollut vilkasta. Sama kay
ilmi myoskin pankkien kotimaisesta lainaksiannosta toukokuulla
verrattuna huhtikuuhun.
Y k s i t y i s p a n k k i e n k o t i m a i n e n l a i n a k s i a n t o oli (milj.

markoissa):
31/5

30/^

301,6
219,9
146,7
108,3

298,1
218,5
147,6
103,5

Yhteensa 776,5

767,7

Vekselit
Lainat
Kassakreditiivit. . .
Kotimaiset kirj. vaiht

Pankkien kotimainen lainaksianto on niin muodoin toukokuulla lisaantynyt 8,8 milj. markalla. Koska pankkien talletukset
eivat toukokuulla ollenkaan lisaantyneet ja koska lainaus Suomen
Pankista lisaantyi vain 4 milj. markalla, on ero taytynyt korsata
pankkien ulkomaisella valuutalle. Pankkien maksut ulkomaisille
kirjeenvaihtajillensa olivat naet 31 p. toukok. 4,5 milj. mk. suuremmat kuin kuukausi aikaisemmin.
Liike-elama saa siis olla valmis yha jatkuviin ja todennakoisesti yha enemman kiristyviin vaikeuksiin.

VaKuutusliiKe.
K o t i m a i s e t h e n k i v a k u u t u s y h t i o t v . 1912.

Kotimais-

ten henkivakuutusyhtioittemme vuosikertomusten nojalla luomme
seuraavassa lyhyen katsauksen maamme henkivakuutusliikkeeseen
V. 1912. Kataja, jonka hankinta viime vuonna oli 4,2 milj., tekee ensimaisen tilinpaatoksensa vasta v. 1913 lopussa, joten se
on jatetty pois laskelmista.
Uusia henkivakuutuksia (niihin laskettuna kansanvakuutukset) voimaan saatettiin v. 1912 ja oli vakuutuskanta vuoden lopussa eri yhtioissa milj. markoissa.
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Voim. saatettu
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Vak. 'kanta.

Kalevassa

(per. 1874) 28,4

156,1

Suomessa

(per. 1890) 52,7

884,9

Fenniassa (per. 1906) 18,9
Salamassa (per. 1910) 22,3

86,3
51,3

Vuoden aikana raukesi kuoleman tai vakuutusajan. paattymisen takia milj. mk.:
Kuoleman Vak. ajan
tak.
paatt.

Kalevassa . .
Suomessa . .
Fenniassa . .
Salamassa. .

1,9
2,8
0.6
0,1 _

0,5
0,5
—
—: .

Vakuutuskanta kotimaisissa yhtioissa (Katajan vakuutukset
mukaan laskettuina) lisaantyi v. 1912 88,4 milj. mk. netto vastaten 95,i milj. mk. v. 1911.
Yhtioiden tulot, shrto vakuutusrahastoon ja voitot olivat v.
1912 milj. markoissa:
Tulot

Siirto Voitto
vak. rah.

Kaleva
Suomi
Fennia
Salama

6,6
16,3
8,5
2,6

2,3
7,5
l,i
1,5

0,4
2,8
—
0,i

Yhteensa

29,o

12,4

3,3

Yleensa arvostellen oli vuosi 1912 kotimaisille henkivakuutusyhtioillemme taloudellisesti edullinen. Ainoana poikkeuksena
on henkivakuutusosakeyhtio Fennia, jonka seka hankinta- etta
taloudelliset tulokset ovat heikot, edelliset vakuutusten suuren
keskenraukeamisen takia, jalkimaiset sen takia, etta yhtiossa jo
alusta asti vallinneen kelvottaman johdon aiheuttamia vahinkoja
on viime vuonna ilmituUeitten paljastusten johdosta ollut korvattava yhden vuoden tuloilla.

TyovaenliiKe.
Suomen Ammattijarjesto. Suomen Ammattijarjeston
askettain julkaiseman kertomuksen mukaan kuului ammattiliittoihin vuoden 1912 Iopulla 20,989 jasenta. E r i ammattiliittojen
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jaseiunaara oli vuoden 1912 Iopulla: lasiteollisuustyovaen 165,
puutyonteMjain 2,280, sukeltajain 5, paperiteollisuustyovaen 1,122,
kulta- ja hopeatyontekijain 100, leipurien 890, kaakeli , fajanssija uunintekijain k08, metallityontekijain 2,657, lakki-, pelti- ja
vaskiseppain 161, kirjaltajain 1,800, muurarien 1,154, sanomalehtimiesten 80, nahkatyontekijain 354, kirjansitojain 300, vaatetustyotekijain
750, saha- ja vesiliikennetyontekijain. 2,272,
rautateiden konepajojen tyovaen 189, sahateollisuustyovaen 1,874,
tehdas- ja sekatyovaen 2,680, kutomatyolaisten 700, tie- ja vesirakennustyovaen 1,158 ja kivityontekijain 1,150.
E r i ammattiliittojen tulot v. 1912 olivat yhteensa 398,907
mk. 91 p., menot 372,774 mk. 69 p. ja omaisuus 796,749 mk.
82 p. Suurin menoera oli 144,466 mk. 72, joka suoritettiin
tyotaistelujen avustamiseksi. Tyotaisteluihin ulkomaille on maksettu 1,070 mk. 37 p. Tyottomain ayustamiseen on kaytetty
20,579 mk. 20 p. ja sairasavustukseen 5,841 mk., 38 p. Palkkoihin ja palkkioihin on kaytetty 48,429 mk. 24 p. Ammattijarjestolle ovat erilaisina veroina ammattiliitot suorittaneet 62,737
mk. 40 p. — Tuloista muodostaa huomattavimman eran verotus,
yhteensa 287,659 mk. 73 p. Ulkomailta on saata avustuksena
14,157 mk. 30 p.

VaestoliiKe.
Y h d y s v a l t a i n siirtolaisuus. Yhdysvaltain siirtolaistoimiston ylihoitajan virkakertomuksen mukaan heinak. 1 p:asta 1911
kesak. 30 p:aan 1912 on alia mainitulta maaralta siirtolaisia kielletty maihinnousu ja on heidat myohemmin lahetetty takaisin:
Pohjois Italialaisia
Etela-Itahalaisia
Puolalaisia .
Juutalaisia .
Saksalaisia .
Englantilaisia
Irlantilaisia .
Kreikkalaisia
Skotlantilaisia

1,998
306
846
1,064
758
1,117
576
1,396
416

Eanskalaisia
Venalaisia .
Skandinavialaisia
Hollantilaisia .
Portugalilaisia .
Espanjalaisia .
Suomalaisia.
Japanilaisia.
Kiinalaisia .

659
306
283
91
72
216
76
183
443
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^JpiLASTOLLINEN

OSASTO.

Ruotsin
k a n s a l l i s o m a i s u u s . Asliettain on Ruotsin
Finansidepartementin toimesta, lierra I . Flodstromin toimittamana ilmestynyt tutkimus Buofsin kansaUisomaisuudesta vuoden 1908
tienoilla ja sen kehityksesta 1880-luvun keskivaiheita lahtien. i)
Taman mukaan Jakaantui Ruotsin kansallisomaisuus 1908 vaiheilla eri omaisuusryhmien kesken seuraavasti.:
Milj. kr
Maa, rakennukset ja irtaimisto, kuuluva maanviljelykseen
3,877
Omistusoikeuden alaiset kalastukset
56
Metsamaat ja metsat seka halotut puuvarastot . . . .
1,596
Turvesuot ja kanervikot
29
Kayttamattomat vesiputoukset
78
Kaivokset
518
Teollisuuslaitokset
1,914
Kulkuneuvot ja liikennevalineet
1,166
Hallinto- y. m. yhteisk. laitoksiin sijoitettu omaisuus .
579
Asuinrakennukset ja henkilokohtainen irtainomaisuus .
5,151
Raha ja rahametallit
94
Ulkomaiset saatavat
256
Yhteensa

15,314

Kun loppusummasta vahennetaan ulkomaalle olevat velat
1,307 milj. kr., jaa netto-omaisuudeksi 14,007 milj; kr. eli Suomen rahassa noin 19,5 milj. mk.
Vertailun vuoksi mainittakoon, etta vv. 1885 ja 1898 oli
Ruotsin kansallisomaisuus seuraava:
1885 1898
milj. kr.
Brutto-omaisuus . . . . . . .
7,207 9,570
Ulkomaiset velat .__ . . . .
664 ' 570
Netto-omaisuus

6,543

9,000

Vuodesta 1885 lukien on siis Ruotsin kansallisomaisuus
kasvanut enemman kuin kaksinkertaisella seka vv. 1898—1908
noin 55 %•
') Julkaisun alkuperainen nimi on: Finansstatistiska utredningar
utgifna genom kungl.-finansdepartementet V. Sverges uationalformiSgenhet omkring ar 1908 och dess utveckling sedan midten av 1880-talet.
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R a h a n l e i m a u s v. i g i i . Rahapajassa leimattiin v. 1911

161,000 20-inarkan kultarahaa, 616 25-pennin hopearahaa,
367,000 10-pennin, 1,054,000 5-pennia ja 2,550,000 yhdenpennin
kuparirahaa. Kaikkiaan .leimattiin v. 1911 siis 4,748,000 rahaa,
joiden arvo oli 3,642,900 mk.
I l m a i l u t a p a t u r m a t . Askettain toimitetun laskelman mukaan on ilmailussa vv. 1908—12 sattunut tapaturmia seuraavat
maarat:
Lentajien
luku •

1908
1909
1910
1911
1912

5
50
500
1,500
5,800

Lennettyja
kilometreja

1,609
43,000
965,400
3,700,700 .
19,308,000

Kuolettavia tapaturmia

1
4
30
77
112

Vuotta 1912 koskevat n:ot ulottuvat vain marrask. 21 p:aan.
Verrattuna lennettyihin kilometreihin sattui kuolemaan paattyneita tapaturmia: 1908 yksi kutakin 1,609 km. kohti, 1909 kutakin 11,265 km., 1910 kutakin 32,180 km., 1911 kutakin 48,250
km. ja 1912 kutakin 172,200 km. V. 1908 loukkaantui kuohaaksi yksi kutakin 5 tutkinnon suorittanutta lentajaa kohti, 1909
yksi kutakin 12 kohti, 1910 yksi kutakin 17 kohti, 1911 kutakin
20 kohti ja 1912 kutakin 51 kohti. E r i maissa jakautuvat lentotapaturmat seuraavasti: Pohj.-Amerikassa 1 kutakin 7 lentajaa
kohti, Venajalla 1 kutakin 17, Englannissa 1 kutakin 18, Italiassa 1 kutakin 20, Itavallassa 1 kutakin 20, Belgiassa 1 kutakin
25, Saksassa 1 kutakin 28 ja Ranskassa 1 kutakin 41 lentajaa
kohti.

S U O M E N R A H A M A R K K I N A T V V . 1903—1912.
Kirjoittanut

K.

V. Hoppu.

Viimeksi kulunut rahamarkkinaimme kymmenvuotisjakso on
monessa suhteessa mielenkiintoinen.Taloudellinen elama ja yritteliaisyys ovat menneet huomattavasti eteenpain, paaomanmuodostuminen on tapahtunut entista runsaammassa maarin. Yksityispankkien talletukset ovat vuosikymmenen. kuluessa kasvaneet melkein kaksinkertaisiksi ja kotimainen luotonanto enemman
kuin kaksinkertaiseksi. Sopivan lahtdkohdan rahamarkkinaimme
viimeaikaisen tilan valaisemiseksi tarjoaa vuosi 1903. Talloin
voidaan katsoa maassanime paattyneeksi se taloudel Unen nousukausi, joka alkaa jo v. 1895 ja joka paattyy Europassa suurella
kriisilla v. 1901. Kriisi on meidankin maassamme ankara mainittuna vuonna, mutta me sivuutamme sen oikeastaan vasta v.
1903, koska edellisena, v. 1902, sattunut huono vuodentulo ja
osittainen kato sangen epaedulhsesti vaikuttavat maamme taloudelliseen elamaan ja rahamarkkinoihimme.
Suomen rahamarkkinoita paraiten valaisevat Suomen Pankin tilaa koskevat kuukausikatsaukset. Ulkomaan setelipankkien
metallikassaa kaytetaan asianomaisen maan rahamarkkinain tilaa
valaisemaan. Niin ei ole meidan maassamme laita. Suomen
Suomen rahamarkkinain kehitysta ovat valaisseet: Felix Heikel Finlands
- bank- och penningevasen 1 8 0 9 — 1 8 8 7 , Helsinki 1888, J.
pa Finlands Banks utlaningspolitik, Helsinki 1900, J. H.
sentratsionista

V. Tallqvist E n blick
Vennola Paaoman kon-

Suomen pankkitaloudessa I , Helsinki 1 9 0 8 , Rolf

finska penningemarknaden

1879—1903,

Thesleff Den

Helsinki 1909 ja Aj-ne Cederholm Vara

bankaktiers vardestegring, Helsinki 1 9 1 0 .

"
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fPankin metallikassan alin suuruus on lailla maaratty, eika siina
erikoisen suuria muutoksia tapahdu. Nain ollen se ei kelpaa rahamarkkinain ilmapuntariksi, vaan taytyy kayttaa jotain muuta
mittapuuta. Parhain rahamarkkinain tilan ilmaisija on Suomen
Pankin kayttamaton setelinanto-oikeus seka sen ohella myoskin
Suomen Pankin kotimainen luotonanto. Kun Suomen Pankin kayttamaton setelinanto-oikeus suurenee, tietaa se suotuisaa rahamarkkinain tilaa, kun setaas vahenee, tietaa se rahamarkkinain
tilan kiristymista.
Kymmenvuotiskauteha 1903—1912 voidaan huomata kaksi
nousukautta. Toinen kasittaa vv. 1903—^1908 ja toinen vv.
1909—1912. Vuonna 1908 paattyy Suomessa se nousukausi,
joka Europassa on alkanut v. 1904 ja paattyy v. 1907 ankaralla
kriisilla, joka Suomessa vaikuttaa rahamarkkinain tilaan ankarasti viela alkuvuodesta 1908. Kasittelemme kymmenvuotiskauden 1903—1912 kahtena eri jaksona, edella mainitsemaamme
jakoa noudattaen. •
'
Suomen Pankin tilaa vv. 1903—1,908 valaisee seuraava
taulu
Taulu n:o i. ' Suomen Pankin tila eri kuukausien Iopulla
vv. igo3—igo8 1,000 markoissa:
KotimaiSiita
nen luo- vekseleita
tonanto

Metalli- • Ulkomai- Setelisto Kayttiimakassa
set saataton setelinvat
anto-oikeus

1903
Tammikuu .

.

44,663

29,217

21,449

79,153

68,363

37,108

Helmikuu.

.

.

48,051

31,483

21,380

77,509

70,763

34,907

Maaliskuu ' .

.

46,895

32,256

21,261

79,141

- 70,565

35,505

Huhtikuu .

.

47,162

31,652

21,177

74,933

68,937

36,195

.

48,766

31,764

21,189

75,631

69,506

- 35,234

.
. .
. .

48,888

31,959

21,172

74,728

68,720

• 34,775

46,402

30,049

21,148

77,340

69,426

37,999

45,789

28,832

21,150'

78,601

70,813

39,235

.

45,408

28,819

21,266

78,823

73,359

38,877

.

Toukokuu
Kesakuu .
" Heinakuu.
Elokuu

.

Syyskuu .

.

.

^) Tiedot Suomen Virallisesta lehdesta vastaavilta vuosilta.
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KotimaiSiita
nen luo- vekseleita
tonanto
Lokakuu .

.

Marraskuu
Joulukuu ,

. 47,055
. 49,901
. 49,561

29,464
31,220
30,976

Metallikassa

21,158
21,067
21,053

. 1904

Ulkomaiset saatavat
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Setelisto Kayttamaton setelin
anto-oikeus

80,992 ~ 73,851
81,604
72,398
83,217
72,348

38,142
35,143
35,792

-

Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu.

.

Toukokuu
Kesakuu .

.

Heinakuu , . .
Elokuu

.

Syyskuu

.

.
.

Lokakuu .

,

Marraskuu

.

Joulukuu .

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

49,487
31,341
50,018
31,542
31,792
52,306
53,010
33,114
54,806
33,378
53,407
33,044
49,292 • 30,024
48,421
30,123
49,144
30,723
53,443
32,725
55,561
34,293
35,122
. 55,892

20,997
22,228
21,844
20,890
21,232
21,304
22,077
22,591
22,312
22,355
22,618
22,784

83,067
80,846
79,760
77,192
74,838
74,299
75,543
• 76,704
77,009
74,773
71,594
67,524

76,016
36,554
77,304
36,029
76,308
34,203
•73,549
33,768
77,694
32,844
75,112
34,534
73,181 - 38,855
72,233
39,692
71,918
39,083
71,426
35,682
72,571 • 34,207
72,498
34,478

1905
•Tammikuu

.

Helmikuu.

.

Maaliskuu.

.

Huhtikuu.

.

Toukokuu
Kesakuu .• .
Heinakuu.

.

Elokuu

.

.

Syyskuu

.

.

Lokakuu .

.

Marraskuu
Joulukuu

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

53,596
54,053
53,586
52,395
55,017
53,069
48,418
47,205
47,454
50,724
53,724
55,812

33,074
22,994
32,664
22,743
32,760
22,828 •
32,449
22,904
33,673
23,031
32,513 . 23,291
29,654
23,430 28,75923,282
29,114
23,139
23,314 32,065
33,771
23,320
36,594
23,482

.
.
.
.

54,022
55,855
56,117
55,625

35,279
'35,932
36,413
35,595

73,055
75,746
78,499
84,654
87,010
86,087
88,901
89,408

70,976 V
71,958
'70,928
69,439
71,686
71,443
70,531
72,780
75,161
78,426
86,112
92,711

37,425
38,121
38,421
39,142
37,916
39,462
39,443
40,500
40,738
38,427
35,388
33,029

89,323
89,166
88,941
90,433

92,689
93,306
93,092
90,730

34,956
34,781
34,149
35,201

67,760
67,176
68,762
70,981

1906
Tammikuu

.

Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu .

.

23,643
23,542
23,474
23,787
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KotimaiSiita
nen luo- vekseleita
tonanto
Toukokuu
Kesakuu .

.

Heinakuu.

.

Elokuu

.

Syyskuu

.

.
,

Lokakuu .

.

Marraskuu

.

Joulukuu .

.

. 57,709
. 55,388
. 51,000
. 49,463
. - 48,554
. 51,565
. 58,715
. 63,557

36,256
33,994
32,301
31,161
32a67
34,655
37,723
40,516

Metallikassa

Ulkomaiset saatavat

Setelisto Kiiyttamaton setelinanto-oikeus

24,057
24,619
25,020
26,513
26,889
27,365
26,625
26,767

91,364
93,363
98,408
101,988
114,061
105,109
101,480
97,007

91,761
90,870
90,129
93,125
90,319
90,842
90,376
92,316

34,017
36,755
40,548
42,677
42,729
40,363
35,841
30,637

27,040
94,813
27,064
93,549
94,279
27,120
27,419
96,044
28,011
94,877
27,793
98,163
27,996 - 101,247
28,246 100,003
28,905 100,371
27,292
97,206
90,166
26,036
26,393
88,662

90,611
95,121
97,375
94,793
95,920
94,232
93,659
95,098
97,363
•97,913
95,639
95,027

29,746
27,340
26,665
29,566
27,316
29,125
35,251
34,896
33,045
23,572
15,761
12,520

26,859
25,756
22,967
23,462
22,861
23,118
23,192
23,372
23,692
23,491
24,039
23,803

93,014
96,781
96,296 .
91,930
92,945
93,352
81,517
93,509
94,689
92,742
88,038
86,989

18,480
14,021
11,926
22,537
23,870
23,348
30,787
35,268
39,816
35,635
33,727
35,086

1907
Tamraikuu

.

Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu .

.

Toukokuu
Kesakuu .

.

Heinakuu.

.

Elokuu

.

.

Syyskuu

.

Lokakuu .

.

Marraskuu
Joulukuu .

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.•
.
.
.

66,592 • 42,047
44,302
68,514
69,450
44,147
42,896
66,915
43,695
69,989
68,012
43,712
38,913
63,750
64,711
39,142
66,848
41,965
48,416
74,684
83,016
62,557
83,791
54,656

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

80.027
85,430
86,937
86,973
87,216
88,568
81,001
77,290
• 72,890
75,170
79,280
78,365

-

1908
Tammikuu

.

Helmikuu.

.

Maaliskuu
Huhtikuu .

.

Toukokuu
Kesakuu .

.

Heinakuu.

.

Elokuu

.

.

Syyskuu

.

.

Lokakuu .

.

Marraskuu
Joulukuu .

.

50,420
53,717
54,331
55,524
57,303
57,945
61,667
49,490
46,495
48,245
50,707
51,234

88,225
86,170
82,213
84,318
81,191
77,469
80,108
85,868
90,261
89,369
84,361
75,688
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Suomen Pankin tila on vuoden 1903 alussa verrattain
Kayttamaton setelinanto-oikeus oh tammikuun Iopulla
37,108 miljoonaa, vaihdellen senjalkeen, ollen alhaisimmillaan,
34,775 miljoonaa, kesakuun Iopulla ja korkeimmillaan, 39,235 miljoonaa, elokuun Iopulla. Ulkomaiset saatavat, jotka vuoden alussa
olivat 79,153 miljoonaa ja kesakuun lopuha 74,728 miljoonaa,
ovat joulukuun lopuha kasvaneet 83,217 miljoonaksi. Kotimainen
luotonkysynta on jotensakin vilkas vuoden toisella j a vumeisella
neljanneksella. Rahamarkkinain tila on vuoden kuluessa suotuisa, joten Suomen Pankki toukokuun 5 p:na voi alentaa lainoihin sovittamansa korkeimman korkomaaran V a "/oilla. Mainitusta ajasta lahtien Suomen-Pankin korkdmaarat ovat: vekseleista 5, 5V3 j a 6 % seka lainoista 5, sVa ja 5 Va "^/o.
hyva.

Verrattain suotuisaa rahamarkkinain tilaa "jatkuu sitten aina
vuoden 1906 loppuun. Joulukuun Iopulla mainittuna vuonna jo
alkaa huomata rahan niukkuutta. Suomen Pankin kayttamaton
• setelinanto-oikeus on v. 1904 korkeimmillaan, 39,692 miljoonaa,
elokuulla J a alhaisimmillaan, 32,84i miljoonaa, toukokuulla. Ulkomaiset saatavat, jotka ovat korkeimmillaan, 83,067 miljoonaa,
tammikuun Iopulla ja alhaisimmillaan, 67,524 miljoonaa, joulukuun Iopulla, osoittavat yleensa vahentymista vuoden kuluessa.
Kotimaisessa luotonkysynnassa
uudistuu sama ilmid kuin
edellisenakin vuonna. Se on vilkkain vuoden toisella-ja neljannella neljanneksella. Korkeimmillaan on kotimainen luotonanto
joulukuun lopuha, ollen silloin 55,892 miljoonaa, josta vekseleita
35,122 niiljoonaa. Liikkeessa olevan setelistdn korkein saavutus
on 77,694 miljoonaa j a on se toukokuun lopuUa.
Huolimatta lisaantyneesta luotonkysynnasta ei v. 1905 ole
huomattavaa rahan niukkuutta, painvastoin rahan helppoutta.
Kayttamaton setelinanto-oikeus on verrattain suuri koko vuoden,
kahta viimeista kuukautta lukuunottamatta. Elo- ja syyskuun
Iopulla on kayttamaton setelinanto-oikeus yli 40 miljoonan, elo-
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kuun lopuUa 40,500- miljoonaa j a syyskuun Iopulla 40,738 miljoonaa. Alhaisimmillaan on kayttamaton setelinanto-oikeus joulukuun Iopulla, jolloin se on 33,029 miljoonaa. Vuoden kahdella
ensi neljanneksella on kotimainen luotonkysynta varsin suuri, samoin taas viimeisella neljanneksella, ollen korkeimmillaan joulukuun Iopulla, jolloin kotimainen lainananto on 55,812 miljoonaa,
siita vekseleita 36,524 miljoonaa. Ulkomaiset saatavat osoittavat
jatkuvaa lisaantymista, ollen' korkeimmillaan, 89,408 miljoonaa,
joulukuun Iopulla. Liikkeessa oleva setelisto on huhtikuun lopuUa alhaisimmillaan, ollen 69,439 miljoonaa, jonka alle se ei
enaa taman jalkeen koskaan laskeudu. Korkeimmillaan on liikkeessa oleva setelisto joulukuun lopuUa, jolloin se on 92,711 miljoonaa.
- Vuonna
1906 kahtena ensi neljanneksena
pysyttelee
kayttamaton setelinanto-oikeus yli 34 . miljoonan. Kolmantena neljanneksena se kohoaa yh 40 miljoonan, ollen korkeimmiUaan, 42,739 miljoonaa, syyskuun lopuUa. Sen jalkeen se
alkaa. aleta ja on alhaisimmillaan, 30,637 miljoonaa, joulukuun
Iopulla. Kotimainen luotonkysynta on varsin huomattava melkein koko vuoden, elo- ja syyskuuta lukuunottamatta.. Suomen
Pankin myontama kotimainen luotonanto on joulukuun Iopulla
korkeimmillaan, 63,557 miljoonaa, siita vekseleita 40,516 mil"
joonaa. Ulkomaiset saatavat lisaantyvat vuoden alusta aina
syyskuun loppuun, jolloin ne ovat korkeimmillaan, ollen 114,061
miljoonaa. Sen. jalkeen ne alkavat taas vahentya, ollen joulukuun lopuUa 7 97,007 miljoonaa. Liikkeessa oleva setehstd on
korkeimmilleen, .93,306 miljoonaa, helmikuun lopuUa, ja alhaisimmillaan, 90,129 miljoonaa, heinakuun lopuUa. Erikoista rahan niukkuuttaa ei viela kuitenkaan ole.
Vuosi 1907 on kriisi vuosi. Europassa se oli sangen ankara. Vaikea. oli myoskin tama vuosi meidankin maassamme.
Saamme myohemmin palata niihin syihin, jotka taman kriisin
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aiheuttivat. Jo heti vuoden alussa on luotonkysynta tavattoman
suuri j a rahan niukkuus huomattava, kotimainen luotonanto kohoaa ensimaisen vuosineljanneksen Iopulla 69,450 miljoonaksi,
siita vekseleita 44,147 miljoonaa.- Kolmas neljannes alkaa vahan suotuisammilla enteilla. Heinakuun Iopulla on kotimainen
luotonanto vaan 63,750 miljoonaa, mutta jo neljanneksen Iopulla 66,848 miljoonaa. Sen jalkeen se yha kasvaa, saavuttaen
joulukuun Iopulla 83,791 miljoonaa. Kayttamaton setelinantooikeus laskee koko ensi neljanneksen. Sen jalkeen se vuoroin
laskee ja nousee heinakuun loppuun, jolloin se on 35,251 miljoonaa. Mutta taman jalkeen se laskee huomattavasti, oUen
joulukuun lopuUa ainoastaan 12,520 miljoonaa. Ulkomaiset
saatavat osoittavat nousua aina heinakuun loppuun, jolloin ne
ovat korkeimmiUaan, ollen ioi,247 miljoonaa, sen jalkeen ne
taas alenevat j a ovat joulukuun lopuUa ainoastaan 88,662 miljoonaa. Suuri luotonkysynta tietysti vaikuttaa sen, etta liikkeessa oleva setelisto on varsin suuri. Tallainen epasuotuisa
rahamarkkinain tila pakottaa Suomen Pankkia korottamaan
korkomaariaan.. Jo helmikuun 26 pma maarasivat pankkivaltuusmiehet diskonttokoron 5^/2, 6 ja 6 "/o, riippuen vekselien
eraantymisajan pituudesta~i5ira lainain koron 5^/2, 6 ja 6°/o, riippuen lainain vakuudesta. Mutta jo maaliskuun 5 p:na on Suomen Pankki pakotettu korottamaan diskonttokorkonsa 6, 6Y2 ja
6^/2 7o:ksi seka lainain koron 6, 6^/2 ja 6Y2 *'/o:ksi, ja viela saman
kuun 26 pma 6^/2, 7 ja 7 o/o:ksi seka diskontto- etta lainain koron.
Vuonna 1908 jatkuu yha kirea rahamarkkinain tila. Suomen Pankin' kayttamatdin setelinanto-oikeus on maaliskuun lopuUa ainoastaan 11,926-miljoonaa. - Kotimainen luotonanto maaliskuun lopuUa on 86,926 miljoonaa, siita vekseleita 54,331 miljoonaa. Huhtikuussa rahamarkkinain tila jo vahan helpottuu
sen kautta, etta Suomen Pankki ottaa 10 miljoonan ulkomaisen
kreditiivin, jonka avulla pankki voi lisata liikkeessa olevaa se-
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telistoa ja tyydyttaa yha lisaantyvaa luotonkysyntaa. Rahamarkkinain tila alkaa vahitellen helpottua. Kayttamaton setelinanto-oikeus alkaa vahitelien lisaantya, ollen jo syyskuun Iopulla 39,816 miljoonaa. Sen jalkeen se taas vahan laskee, ollen
marraskuun Iopulla 33,727 miljoonaa, mutta jo joulukuun Iopulla
35,086 miljoonaa. Kotimainen luotonanto lisaantyy aina kesakuun loppuun, jolloin se on 88,568 miljcfenaa. Kolmas neljannes osoittaa luotorikysynnan vahentymista ja on kotimainen
luotonanto alhaisimmillaan, 72,890 miljoonaa, syyskuun Iopulla.
Viimeisella neljanneksella taas luotonanto lisaantyy. Rahamarkkinain tilan helpponemista osoittaa sekin, etta Suomen Pankki
elokuun 7 p:na alentaa korkomaariaan siten, etta diskonttokorko
on 6, 6I/2 ja 7 0/0 seka lainain korko 6^/2, 7 ja 7 "/o, seka viela
syyskuun 19 p:na niin, etta diskonttokorko on 5^/2, 6 ja 6^/2 "/o
seka lainain korko
6 ja 6Y2 °/o.
Maamme rahamarkkinoita valaisemaan ei riita yksinomaan
Suomen Pankki, vaan taytyy meidan kiinnittaa huomiotamme
myos yksityispankkien tilaan. Yksityispankkien tila on vv.
1903-—1908 vaihdellut seuraavasti :
Taulu n:o 2 osoittava yksityispankkien tilaa 1,000 markoissa
vv.
igoj—igo8.

'
1903

Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesakuu

Heinakuu
Elokuu

S
.Sll,497
314,328
318,340
318,087
316,851
319,364
323,275
326,188

" an

"re

If f

it % le

I

s
23,551
23,626
24,962
23,710
25,708
26,787
26,682
25,701

1,148
2,496
2,701
2,438
2,527
3,006
2,710
2,294

Tiedot senaatin

2,380
2,651
2,761
2,334
3,457
4,114
3,806
3,136

3,253 12,251 130,214 98,920
2,558 11,901 132,567 101,540
5,100 12,807 134,487 102,930
4,968 11,006 135,926 103,457
-8,705 11,085 134,263 103,989
5,393 12,769 134,263 103 889
3,582 11,908 180,986 102,508
2,680 11,542 129,898 101,635

valtiovaraintoimituskunnassa

laadituista

kien kuukausibilanssien yhteenvedoista vastaavilla vuosilta.

60,900 21,999
62,581 20,207
60,785 21,536
61,461 18,661
62,091 17,480
61,581 21,221
61,412 27,093
62,439 36,302
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rt
Toukokuu
Kesakuu
HeinakuuElokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

I

S
364T019 28,618
368,529 30,986
373,877 31,397
374,988 30,848
375,827 31,839
380,917 32,169
384,413 31,930
393,668 31,976

rt PJ

If

G «;
1,717
1,720
997
598
895
687
1,474
2,457

§ B

t

S

>2.

it
II

3,109
2,026
535
738
635
713
2,469
3,943

6,886 14,207 164,706 124,154
5,757 15,246 160,661 123,776
4,912 15,121 156,057 123,3315,181 16,349 153,454 123,174
6,213 15,061 156,031 121,951.
5,345 12,888.162,646 120,869
6,584 13,576 169,280 121,787
5,629 18,894 173,232 122,223

70,453 15,603
70,778 22,084
71,246 28,464
70,776 36,258
71,361 38,528
72,801 40,098
74,116 37,333
74,481 37,634

4,900
5,047
4,976
3,498
3,224
1,359
2,415
3,077
3,795
6,989
9,518
8,816

4,790 18,221 178,074 124,807
3,867 16,362 180,671 127,290
4,206 14,851 184,436 129,082
• 4,803 14,637 184,762 134,163
8,964 14,886 191,639 142,424
9,768 17,299 194,744 142,541
7,176 16,771 192,676 143,870
6,316 14,041 194,589 144,246
7,786 14,973 196,007 146,799
9,670 12,088 207,182 146,942
10,634 12,401 217,986 146,280
10,628 14,607 224,599 147,443

78,784 35,467
80,529 32,065
81,379 30,249
83,117 27,271
84,482 21,823
85,075 23,346
87,132 29,153
91,183 33,757
93,631 '36,639
97,917 32,314
101,231 28,174
103,488 23,493

1907

Tammikuu 394,715 31,688 3,668
Helmikuu 411,052 29,920 5,947
Maaliskuu 416,057 31,936 5,930
Huhtikuu 418,194 32,407 6,991
Toukokuu 422,671 32,440 6,049
Kesakuu 431,242 36,238 5,570
Heinakuu 437,624 34,024 3,154
•Elokuu
442,111 32,166 4,010
Syyskuu 442,691 32,616 4,902.
Lokakuu 444,691 33,515 8,722
Marraskuu 448,043 31,844 10,161
Joulukuu 445,928 29,638 12,511
1908

Tammikuu 463,181 29,797 11,086
Helmikuu 466,954 27,667 14,700
Maaliskuu 467,916 29,113 16,402
Huhtikuu 468,007 28,980 18,048
Toukokuu 468,125 29,699.19,344
Kesakuu 472,436 32,897 19,201
Heiniikuu 474,816 31,657 13,188
Elokuu . 474,321 30,367 10,833
Syyskuu 472,560 31,029 7,831
Lokakuu 470,B57 30,839 5,575
Marraskuu 471,052 28,369 6,182
Joulukuu 477,701 27,914 -4,126

9,202 11,299 11,938 229,426 149,629 105,879 20,832
10,203 11,033 10,704 235,601 150,586 107,979 17,941
9,203 11,902 11,747 236,551 152,490 108,377 15,676
8,174 13,936 11,982 237,402 163,451 108,532 13,107
6,297 20,308 10,666 241,061 156,861 110,356 11,137
5,789 18,075 12,666 240,813 158,103 109,491 13,816
3,437 14,893 11,681 235,844 154,481 108,007 19,640
2,923 14,501 11,510 232,284 151,583 108,262 26,393
1,740 17,265 12,026 231,332 151,997 107.835 24,506
2,551 19,231 11,794 236,948 152,206 106,273 21,645
4,171 22,081 12,000 239,918 153,348 107,794 21,065
2,788 21,611 14,020 243,736 154,096 108,026 17,839
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Yksityispankkien tilassa kiinnittaa aluksi huomiota talletuksien verrattain nopea kasvaminen. Kun talletustileilla olevat varat ovat joulukuun lopuha 1902 aitioastaan 304,319 miljoonaa,
ovat ne joulukuun Iopulla 1908 jo 477,701 miljoonaa. Talletusten kasvaminen tapahtuu verrattain saannolhsesti. Yksityispankkien korkein talletuskorko on maaliskuun i p:vasta 1902 lahtien
4 V2 % aina joulukuun loppuun 1906, jonka jalkeen yksityispankit korottavat talletuskorkoaan V2 '^/o:lla, joten se tammikuun
I p:vasta 1907 alkaen on 5 % . Talletuskoron korottaminen aiheutuu siita, etta pankit haluavat tyydyttaa yha kasvavaa luotonkysyntaa. Jossain maarin korkeampi korkokanta vaikuttaakin
talletusten lisaantymiseen, v. 1906 lisaantyivat talletukset 45,317
miljoonalla, v. 1907 52,260 miljoonalla. On viela huomattava,
etta V. 1907 alkoivat Suomen Kauppapankki ^) 4 miljoonan ja
Suomen Kiinteistopankki 2 miljoonan paaomalla toimintansa.
Sitapaitsi lisasivat omia varojaan, antamalla uusia osakkeita, Kansallis-Osake-Pankki, Suomen Yhdyspankki ja Privatbanken yhteensa 17 miljoonalla. Mainittu paaoma naet osaltaan olisi voinut lisata talletusten maaraa. V . 1908 lisaantyivat talletukset
31,773 miljoonalla, siita huolimatta, etta korkein talletuskorko oli
tammi
huhtikuun ajan 5 V 2 % seka toukokuun i p:vasta jalleen
5 % . Tammi-huhtikuun ajalla on sentaan talletusten hsaantyminen 22,079 miljoonaa.
Luotonannossa saavat yksityispankit tyydyttaa paljon suuremman kysynnan kuin valtiopankki. Kasiteltavanamme olevana
ajanjaksona kasvaa luotonanto huomattavasti. Joulukuun Iopulla
1902 oli yksityispankkien diskonttaamien vekselien maara 127,655
miljoonaa, joulukuun Iopulla 1908 oli niiden maara 243,736 miljoonaa, kasvaminen on ollut siis noin 90 % . Yksityispankkien

Tama on maassamme ensimainen pankkilaitos, joka on toteuttanut periaatteen saattaa tallettajat osallisiksi pankin nettovoittoon.
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myontamain lainain maara oli joulukuun Iopulla 1902 yhteensa
95,507 miljoonaa, joulukuun lopuha 1908 se oH 154,096 miljoonaa,
lisaantyminen siis 61 % . Mydnnetyista kassakreditiiveista oli
ulkona joulukuun Iopulla 1902 59,205 miljoonaa, joulukuun Iopulla
1908 108,026 miljoonaa, kasvaminen siis 82 "/o.
Vuonna 1903 voivat yksityispankit verrattain helposti tyydyttaa osittain vilkkaankin luotonkysynnan, tarvitsematta suuremmassa maarin turvautua Suomen Pankkiin.
Rediskontattujen
vekseleiden ja Suomen Pankilta otettujen lainain maara ei nouse
vuoden kuluessa korkeammaksi kuin 7,120 miljoonaa, sekin toisen
vuosineljanneksen lopussa, jolloin luotonkysynta on jotenkin suuri.
Talletusten karttuminen vuoden kuluessa 21,791 miljoonalla
tekee yksityispankeilta kysytyn luoton tyydyttamisen mahdolliseksi ilman valtiopankin apua. Pankkien tila ulkomaihin on
vuoden kuluessa yleensa suotuisa. - Yksityispankkien puhdas
saatava ulkomailta oli alhaisin, 8,775 miljoonaa, kesakuun Iopulla. Kesakuuta lukuunottamatta on puhdas saatava ulkomailta
alhaisin 13,693 miljoonaa, huhtikuun Iopulla. Yleensa se pysyttelee alkuvuoden yli 15 miljoonan, vuoden loppupuolella yleensa
noin 30 miljoonana, syyskuun lopuha se on36,978 miljoonaa.
Sama suotuisa asiantila jatkuu seuraavanakin vuonna. Vaikka
koko luotonanto kohoaakin vuoden kuluessa 15,250 miljoonaha,
voivat yksityispankit verrattain helposti tyydyttaa luotonkysynnan. Talletukset ovat kuitenkin lisaantyneet ainoastaan 9,365
miljoonaa. Yksityispankkien asema ulkomaihin on jotenkin samanlainen kuin edellisena vuonna. Puhdas saatava ulkomailta on alhaisin, 13,444 miljoonaa, toukokuun Iopulla ja korkein 34,899 miljoonaa,
syyskuun Iopulla. Vuoden loppupuohskolla vaihtelee yksityispankkien puhdas saatava ulkomailta yleensa 30 miljoonan paikoilla.
Vuonna 1905 on yksityispankkien verrattain helppo tyydyttaa niilta kysytyn luottotarpeen. Talletukset kasvavat vuoden
kuluessa 13,892 miljoonalla ja tila ulkomaihin nahden on, vuoden
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toista neljannesta lukuunottamatta, suotuisa. Toukokuun Iopulla
on puhdas saatava ulkomailta alhaisin, 14,471 miljoonaa. Korkeimmillaan on se syyskuun lopuha, ollen siUoin 39,790 miljoonaa. Lainananto lisaantyy vuoden kuluessa ainoastaan i i , 8 9 9
miljoonaa.
Varsin suotuisa on vuosi 1906. Talletukset kasvavat vuoden kuluessa 50,627 miljoonaa, mutta luotonanto ainoastaan 36,419
miljoonaa. Nain ollen voivat pankit' tyydyttaa luottotarpeen
ilman ylimaaraista luottoa Suomen Pankilta. Yksityispankkien
tila ulkomaihin ei kuitenkaan - vuoden alkupuoliskolla ole aivan
suotuisa. Puhdas saatava ulkomailta on toukokuun lopuha ainoastaan 9,717 miljoonaa. Sen jalkeen saatavat ulkomailta kasvoivat ja on puhdas saatava ulkomailta korkeimmillaan, 34,753
miljoonaa, lokakuun Iopulla.
Alkaa- sitten pulavuosi 1907. Jo heti vuoden alussa on
huomattavissa tavattoman vilkas rahankysynta. Jo ensimaisen
vuosineljanneksen loppuun on luotonanto kasvanut 24,951 miljoonalla ja toisen vuosineljanneksen loppuun vuoden alusta 52,424
miljoonaa. Vuoden loppuun on luotonanto kasvanut 105,595
miljoonalla. Talletukset ovat vuoden kuluessa lisaantyneet ainoastaan 49,822 miljoonalla. Selvaa on, etteivat pankit jaksaneet .nain suurta luotonkysyntaa tyydyttaa turvautumatta ylimaaraisella lainauksella Suomen Pankkiin. Rediskontattuja vekseleita ja lainoja Suomen Pankilta oli tammikuun Iopulla ainoastaan 8,568 miljoonaa, maaliskuun Iopulla io,905 miljoonaa, mutta
joulukuun Iopulla 21,326 miljoonaa. Yksityispankkien tila ulkomaihin myoskin vuoden kuluessa huononee. ^ Tammikuun lopuUa
oli puhdas saatava ulkomaUta 30,677 miljoonaa, maaliskuun lopuUa 26,043 miljoonaa, mutta joulukuun lopuUa ainoastaan I2,J65
miljoonaa.
Kirea rahamarkkinain tUa^ jatkuu viela v. 1908. Yksityispankeilta kysytaan yha enemman luottoa. Korkeimmillaan
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on luotonanto touko- ja kesakuun Iopulla, edellisena 508,278 miljoonaa ja jalkimaisena 508,407 miljoonaa, eli siis 32,748 miljoonaa ja 32,877 miljoonaa suurempi kuin vuoden alussa. Vuoden
lopussa oli luotonanto 30,083 miljoonaa suurempi kuin. vuoden
alussa. Talletukset vuoden kuluessa ovat kasvaneet 30,149 mil
joonalla, kesakuun loppuun oli talletusten kasvu 29,406 miljoonaa.
Runsas luotonkysynta pakotti yksityispankit entista enemman lisaamaan ylimaaraista lainaustaan Suomen Pankilta. Tammikuun
lopuUa oli rediskontattujen vekseleiden j a lainain maara 20,501
miljoonaa, huhtikuun lopuUa 26,222 miljoonaa, toukokuun lopuUa
24,641 miljoonaa ja kesakuun lopuUa 25,990 miljoonaa. Sen
jalkeen alkaa ylimaarainen luotonanto vahentya, ollen syyskuun
lopuUa 9,571 miljoonaa ja joulukuun lopuUa ainoastaan 6,914 miljoonaa. Ulkomaihin nahden yksityispankkien asema huononee
aina kesakuun loppuun, jolloin pankeilla. on 9,171 miljoonan
velka. ulkomaille. Heina-, elo- ja syyskuuUa ovat pankeilla saatavat ulkomailta vahan suuremmat kuin velat, lokakuun lopuUa
ovat saatavat 2,414 miljoonaa velkoja suuremmat, mutta jo marraskuun lopuUa taas ovat velat ulkomaille i,oi6 miljoonaa j a
joulukuun lopuUa 3,772 miljoonaa saata via suuremmat.
Mitka seikat sitten vaikuttavat maamme rahamarkkinain tilaan? Katsokaamme ensin, miten ulkomaissten rahamarkkinain
vaihtelut vaikuttavat! Jonkinlaisena rahamarkkinain ilmapuntarina voidaan pitaa Saksan, Ranskan j a Englannin keskuspankkien- diskonttomaaria. Miten Saksan, Ranskan ja Englannin
diskonttokorko on vaihdellut vv. 1903—1908, kay selville seuraavista tauluista^):
Taulu n:o j .

Virallinen diskontto.

Keskimaarin.
Vuosi

Saksa

Ranska

Englanti

Summa

1903

3,84

3

3,75

10,59

1904
4,22
3
3,30
IO,52
Tiedot y. Conrad'm aikakauskiijasta Jahrbucher fur Nationalokonomie;
Volkswirtschaftliche Chronik vastaavilta vuosilta.
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Ranska

Vuosi

Saksa

1905
1906
1907

3,82

3.

3.01

9,83

5,15

3 .

4,27

12,42

6,03

3.46

4,93

14,42

1908

4,76

3,0*-

3.oi ^

IO,81

f.

Taulu
Saks\

<

p
0
S-

W

n

1

Englanti

Summa

Yksityisdiskontto.
Englanti

Ranska

>

>

a'

5'

. Z
a. !^

s

>

=s

s

1903 3.01 3V8 iVs
1904 3 . U 4V4 2V4
I90S 2,85 5% 13/4

2,78

1906 4.04 6
3V8
1907 5.12 7% 4
1908 3.52 6
2V4

2,72 3V16 •

2 V 8

3,*o

2 V 8

2%2
3
2,19 2I6/16 iVs
2,10 3 •
1V8
4

3.40 4V2

2^/16

9,19

2,70

3^/16

iVs

8,03

2,66

4 V 8

1^4

7,61

4,05 6
2Vs IO,81
13,05
' .4.53 7
3
8,08
2,31 SVl6 13/6
1V4

2,25 4 '

Saksan, Ranskan ja Englannin keskuspankkien metallikassa
ja vekselisalkku ovat vaihdelleet vv. 1903—1908 seuraavasti:
- Taulu n:o 5.

Reichsbank.

Metallikassa
Vuosi

' Korkein

Alin

Vekselisalkku
'

miljoonaa Rmk.

1903
1904

934,1
- 1,000,3

1905
1,096,4
1906.
• 1,011,6
1607 .
9S'3,i
•1,126,9
1908 1

818,5
793,1
732,2

Korkein

Alin

. miljoonaa Rmk.

1,127,7
1,093,5

678,2
772,0

- 1,343-2

684,9

665,0 •

1,396,0

810,6

678,^5

1,493,6'

908,1

871,0

.1,238,6

• 843,9

i84
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Taulu n:o 6.

Banque de France.

Metallikassa
Vuosi

Korkein

Vekselisa Ikku

Alin

Korkein

miljoonaa fr.

miljoonaa

Alin

fr.

1903

3,687,1

3,503,2

914,1

1904

3,909,4

3,447,2

1905

4,079,4

3,799,2

975,7
1,097,9

630,4

1906

4,045,9
3,776,5

3,655,2

1,564,9

722,5

1907

3,555,6

1908

4,371,1

3,595,4

1,559,8
1,322,3

. 961,3
764,3

Taulu n:o 7.

642,4
592,5

Bank of England.
Meta l i k a s s a

Vuosi

Korkein

Alin

miljoonan i,

1903

37,31

31,28

1904

.38,92

29,93

1905

39,87

28,53

1906

38,52

28,55

1907

37,67

31,73

1908

39,72

30,73

Edellaolevista. tauluista

-

selviaa, etta Europan johtavilla

rahamarkkinoilla on aina vuoteen 1906 valhnnut suotuisa tila,
jollei Ota lukuun Saksan markkinoita v. 1904, jolloin Saksassa
ei markkinain tila vuoden Iopulla ollut aivan suotuisa.

Tata

suotuisaa tilaa hyvakseen kayttavat Suomen valtiolaitos, Suomen
Hypoteekkiyhdistys, Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassa, Tampereen j a Porin kaupungit seka Pohjoismaiden Osakepankki, ottamalla ulkomaisia lainoja. Suomen valtio ottaa v. 1903 Ranskasta
Credit Lyonnais'in valityksella 3 V2 o/o:tisen 10 miljoonan mkn rautatielainan.

Suomen Hypoteekkiyhdistys

otti v. 1903 valtion ta-

Stwmen rahamarkkinat vv.
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kuulla 15,8 miljoonan mkn suuruisen, 4 0/o:tisen ulkomaisen obligatsionilainan,: Suomen Kaupunkien/Hypoteekkikassa 6 miljoonan-suuruisen,
ja

4V2 %:tisen, Tampereen

kaupunki 3 miljoonan

Porin kaupunki 0,9 miljoonan suuruisen obligatsionilainan,

joiden korko oli 41/2%, seka Pohjoismaiden Osakepankki 784,500
mkn suuruisen, 4 Voitisen obligatsionilainan. Ulkomaisten lainain
nimellisarvo oli siis 36,484,500 mk. ja.tuli naiden lainain kautta
maahamme ulkomaista paaomaa jonkin verran yli 30 miljoonaa mk.
Vasta v. 1906 alkaa rahamarkkinain tila osoittaa huonontumista.

Diskonttokorko kohoaa jo oikeastaan vuoden 1905 Io-

pulla ja pysyy sitten seuraavan vuoden verrattain korkeana,
yksityisdiskontto

Saksassa

Ranskassa 2^/4—3 ^/oma.
yksityisdiskontto

3V2—4,

Englannissa 3I/4—4 ja

V . 1907 jo vuoden alussa kohoaa

Saksassa

4^/4 o/o:ksi', syyskuussa 5I/4, loka-

kuussa 5V2 j a marraskuussa 6V8 "/o, kun virallinen diskontto on
vuoden Iopulla 7V2 % .

Englannissakin on diskonttokorko jo

Vuoden 1907 alussa olosuhteihin nahden korkea.

Yksityisdis-

kontto on helmi- ja maaliskuussa 4V8'*/o, sen jalkeen vahan laskien, mutta jo lokakuussa se" kohoaa 5V8 ja marraskuussa 6V16
o/o:ksi. Virallinen diskontto on vuoden viimeisella neljanneksella
7 0/0.
lella

Ranskassa vaihtelee

yksityisdiskontto

vuoden

alkupuo-

3—3^/8 0/0, mutta kdkoaa vuoden viimeisina kuukausina

4 o/orksi.

Virallinen diskontto, joka tammi- ja helmikuulla on

3 0/0, on maaliskuusta lokakuuhun 3^/2 °/o j a vuoden viimeiset
kuukaudet

4"0/o.

Pankkien vekselisalkut • ovat varsinkin vuoden

Iopulla suuret ja metallikassat varsin pienet.
Syy V. 1907 vallinneeseen pulaan on paaasiallisesti haettava Amerikan mutta myoskin Europan taloudellisista oloista.
V.

1904 alkaa nousu, jota todistaa m. m. se, etta Sauerbeckin

indeksilukujen mukaan nousi vuodesta 1904 vuoteen 1905 yleinen
hintataso 69:sta 7o:een. Yleinen yritteliaisyys lisaantyy huomattavasti Europassa. Isossa-Britanniassa^kasvoi vuodesta 1904 vuoteen
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1905 teollisuusemissionein maara 17,8 miljoonasta 47^8 miljoonaan

Ranskassa 1,361,7 miljoonasta 1,907,2 miljoonaan fr.

ja Saksassa 469,7 miljoonasta 619,1 miljoonaan Rmk. Ulkomaan kauppa kasvoi vuodesta 1904 vuoteen 1906 seuraavasti:
-

Iso-Britannia

Ranska

Saksa.

miljoonaa £

miljoonaa F r .

miljaardia Rmk,

1904

852

1905

894

1906

983

'8,953 '
9,646
10,273 - -

12,2
13,3
14,6

• Viela 1 suurempi oli nousu Pohjois-Amerikassa. Nousua osoit- .
taa m.- m. vehnan, .maissin ja puuvillan • runsas sato ja korr
keat hinnat
vienti .oli.v.
miljoonaa

vv.. ^1905, ,1906 j a 1907.

Maanviljelystuotteiden

1904,7.94,7 miljoonaa. dpllaria j a y. .1905 897,7

doharia. • Teolhsuustuotteita.,-vietiin

v. 1904 502,7

miljoonan dollarin ja v.- 1.905,;571,4 miljoonan dollarin arvosta.
Rautateita„ rakennettiin v.' 1905. 7,731 km. ja rautateiden liikr
kiivaa kalustoa hankittiin yhteensa 260 miljoonan dollarin arvosta.

Vuosivaihto New-Yorkin clearinghousessa oli v.

144 miljaardia doharia

eli 27,7 0/0 suurempi

1905

kuin edellisena

vuonna.
• Sivistynen maailnian taloudellinen toiminta naytti v. 1907
saavuttaneen . huippunsa i).
alkoivat laskea.

Useiden teollisuustuotteiden

Yleinen' hintataso Economistin indeksilukujen

mukaan aleni, siita huolimatta,
olivat nousseet.

hinnat

etta viljan ja kivihiilen hinnat

Yleinen hintataso oli Economistin mukaan vuo-

den " 1902 lopussa 2,003, josta se jotensakin tasaisesti kohosi
toukokuuhun 1907.

Sen jalkeen se vaihteli seuraavasti v. 1907:

kesakuu

2,594

lokakuu

heinakuu

2,571,

marraskuu 2,360

^) itatso T. H

2,414

Aschehoug: Socialakonomik, kolmas osa ss.

808—813.

Snomen rakatnarkkinat vv.

elokuu

2,519

syyskuu

2,457-

igoj—igi2.

joulukuu-
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2,310

Amerikassa vallitsi suuri osakkeiden, tavarain ja kiintean
omaisuuden

keinottelu.

Rahamarkkinoita hallitsevat

kokonaan

suuret trustit, pankeilla on vahan vaikiitusta trustien johtajien,
raharuhtinaiden

rinnalla.

Viime mainitut voivat rajattomasti ja

ilman kontrollia kayttaa johtamainsa yhtymain varoja, jotka ovat
nhn tavattoman suuria, etta raharuhtinaat voivat tavallisissakin
oloissa milloin hyvansa, jos katsovat itselleen edulliseksi, pitaa
minka osakkeiden kurssin hyvansa korkealla tahi alaalla, ostamalla osakkeet jonkin • toisen yhtidn laskuun.

Lisaksi on Ame-

rikan liikepaaoma suurimmaksi osaksi sellaista sijoitusta, joka
on maksettava vaadittaessa.
Huippuunsa kehittynyt taloudellinen toiminta ja villi keinottelu pakoittivat jo v. 1906 Pohjois-Amerikan liikemiehia kaantymaan Europan puoleen saadakseen taalta rahaa tayttaakseen
alkamansa

yritykset ja

maksusitoumuksensa.

Tama

pakotti

Englannin pankin korottamaan diskonttokorkonsa lokak. 19 p:na
1906 4:sta

6 o/o:ksi, Saksan valtiopankki seurasi esimerkkia.

Elokuussa 1907 sakotettiin amerikkalaista Standard Oil Trust
Companya 29 miljoonaa doharia luvattomista sopimuksista eri
rautateiden kanssa.

Yleisoon levisi taman johdosta heti pelko,

etteivat trustit ja pankit pysty sitoumuksiaan tayttamaan, joukottain alettiin ottaa ulos pankeilta saatavia ja myyda osakkeita.
Tama tietysti aikaan sai ankaran paniikin.
ja tydmiehia erotettiin
maailman

tydpaikoistaan.

Tehtaita sulettiin

Pohjois-Amerikan liike-

oli pakko hakea lainaa Europan rahamarkkinoilta.

Kultaa meni Europasta Amerikkaan noin 100 miljoonaa dollaria,
siita huolimatta

etta Englannin pankin diskontto oli 7 0/0 ja

Saksan 7Y2'^/o.

Rahamarkkinain tila oh kireimmillaan'marras-
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kuulla, jolloin Amerikan pula oli huipussaan. Amerikka siis
oikeastaan aikaansai ankaran pulan v. 1907.
Suomen rahamarkkinat seuraavat suurin piirtein Europan
yleista rahamarkkinain tilaa, kuitenkin niin, etta me olemme
jonkin .verran jalessa. Ankara oli meillakin vuosi 1907 ja pulakausi jatkui viela alussa v. 1908. Ehkapa jonkin verran helpottavasti vaikutti meidan maamme rahamarkkinain tilaan se, etta
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen v. 1907 ottamasta 4Y2 Y*''^'^^^'^'^
10,000,000 mkn ulkomaisesta obligatsionilainasta saatiin samana
vuonna maahan 4 miljoonaa.
(Jatkoa).

VALTIOVELAT

UUDESSA

TIETEELLISESSA

TEOKSESSA.
Thorvald Becker.

Les eniprunts d'Etat Finlandais

vue juridique

I, Helsingfors

igij,

au point de

182 siv.

Mainittu viime kevanna ranskan kielella julkaistu vaitds- ^
kirja kasittaa edellisen osan teosta, jossa on tarkoitus tehda selkoa Suomen valtioveloista oikeudelliselta kannalta. Tahan aineeseen kohdistuu nyt ilmestyneessa osassa varsinaisesti ainoastaan neljas luku, jossa kasitellaan sita valtio-oikeudellista kysymysta, tarvitaanko Suomessa valtiolainan ottamiseen eduskunnan
suostumus. Teoksen tarkein ansio onkin, etta siina uusilla arvokkailla arkistotutkimuksilla tuetaan ja vahvistetaan kylla ennenkin esitettya kasitysta, etta sellainen suostumus on tarpeen.
Yleisena johdantona mainituUe neljannelle luvuUe seka varsinkin teoksesta jalella olevalle toiselle osalle esiytyy taloudellinen johdanto, jolla teos alkaa, seka sen kolme ensimaista lukua.
Niissa kasitellaan valtiolainain ottamista kansainvaliselta ja yksityisoikeudelliselta kannalta, jossa tekija m. m., tultuaan siihen tu-
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lokseen, etta valtiolainan ottaminen on yksityisoikeudellinen eika
julkisoikeudellinen oikeustoimi, koettaa todistella, etta se oikeudelliselta luonteeltaan ei ole velaksiottoa, vaan ostoa ja myyntia.
Naihin asian puoliin seka neljannessa luvussa olevaan oikeushistorialliseen ja valtio-oikeudelliseen esitykseen ei ole aikomukseni tassa tarkemmin kajota.^)

Mutta teoksessa on valtiovelkoja

yleensa kasitelty myoskin kansantaloudelliselta, tilastolliselta, finanssiopilhselta ja finanssioikeudelhselta kannalta, vaikka Suomen
valtiovelkain finanssioikeudellinen esitys onkin jaanyt melkein
kokonaan

viela ilmestymattdmaan

toiseen osaan.

Kun asiaa

kerran on nailtakin puolilta otettu esitettavaksi, olisi ollut suotava, etta se tapa, milla niita on kasitelty, olisi enemman tyydyttava, kuin se valitettavasti monessa kohdin on.
Taloudellisessa johdannossa (siv. i—22), joka ei olisi ollut
valttamaton

Suomen valtiolainoja »lainopilhselta kannalta» esit--

tavassa teoksessa, annetaan tilastollisia ja finanssiopillisia tietoja
erinaisten maiden valtiovelasta.

Kun velkamaaria mainitaan vie-

rasten valtioiden entisyydesta,- jopa Aleksanteri Suuren ajoilta
asti, olisi ainakin yhta hyvalla syylla ollut kosketeltava RuotsinSuomen valtiovelkain suuruutta,

silloin kun nama maat olivat

yhdistettyina, ja esitettava Suomen valtiovelan todeUista maaraa
eri aikoina.
Siv.
ja

20-—22 oleva esitys Suomen valtion velkarasituksesta

sita vastaavasta valtion omaisuudesta, ei osota oikeaa kasi-

tysta tuon rasituksen nykyisesta luonteesta.

Valtion vuosituloja

vastaan asetetaan nimittain ainoastaan valtiovelan paaomamaara
ja sita vastaan erinaisen valtion omaisuuden paaoma-arvo, ikaankuin olisi puhe maaraaikoina tai irtisanomisen jalkeen kokonaisuudessaan

maksettavaksi vaadittavista lainoista.

y) Virallisen

Kun Suomen

vastavaittajan arvostelu niista on paakohdissaan kerrottuna

Lakimiehessa 1913, siv. 1 8 5 — 2 0 1 .
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varsinaiset valtiolainat nykyaan ovat saannollisen suunnitelman
mukaan vahitellen kuoletettavia, niin todellinen velkarasitus kuitenkin riippuu valtiovelan kuoletukseen ja korkoihin menevasta
vuosimenosta; mutta sita ei tekija edes mainitse, enemman kuin
sita vuosituloakaan, joka saadaan valtion omaisuudesta yleensa
ja erittain siita omaisuudesta, johon valtiolainoja on kaytetty.
Etta sellaisesta asiasta kuin valtionrautateiden kannattavaisuudesta,
josta virallisessa tilastossa, jopa TilastoUisessa vuosikirjassakin,
on aivan tarkkoja numeroja, mainitaan ainoastaan ylimalkainen
suullinen tiedpnanto (siv. 22, muist.), ei ole luvallista tieteellisessa esityksessa.
Suomen valtiovelkain merkityksen valaisemiseksi olisi voitu
mainita myoskin itsehallintoyhdyskuntain velat. Nyt teoksessa
kyUa mainitaan vanhojen Italian kaupunkien lainoja, jopa viitataan (siv. 33) Saksan kaupunkienkin julkiseen luottoon, mutta
siita, etta Suomessa on myoskin muuta julkista velkaa kuin
valtiolainat, ei ole viittaustakaan. Valtiovelan seka merkitys
etta luonne jaavat kuitenkin epaselviksi, jollei edes huomauteta,
etta se on ainoastaan osa julkista velkaa yleensa. Edelleen olisi
asiaa valaissut tieto siita, minka verran valtion vuositulosta kertyy verojen, minka verran ansiotulojen kautta. Ja valtiovelkaa
vastaavaksi mainitun omaisuuden ohella, joka kaikki ei todellisuudessa suinkaan liene rahaksi muutettavissa niinkaan vaikeuksitta, kuin tekija vakuuttaa, olisi ainakin yhta suurella syylla ollut huomautettava Suomen valtiopankkia, silla kun on omia varoja yh 88 milj. ja vuosituloa 7—8 miljoonaa markkaa.
I luku, julkisen velan eri lajeisia (siv. 23—30) on liian
vaillinainen. ,Kun kerran teokseen on otettu nusta erityinen luku,
niin juuri tassa pitaisi niista saada tyydyttava selonteko. Mutta
takaisinmaksettavan ja korkovelan erosta, jolla on niin tarkea
merkitys valtiovelan oikeudellisen luonteenkin arvostelemista
varten, on ainoastaan niukka viittaus. Korkovelka, joka on
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nykyaikaisten valtiovelkain paamuoto, kuitataan yhdella lauseella
(siv. 25), ja sen eri lajien, sitoumusvelan ja kirjavelan, kayttamisesta annetut tiedot (siv. 23) eivat ole oikeat. .Tekija asettaa
Ranskan ja Englannin valtiovelkainkirjaan, merkittyjen valtiovelkain vastakohdaksi Saksan valtiovelat, jotka muka ovat, samaten kuin Suonienkin, .otetut haltijalle asetuille obligatsioneille.
Mutta todellisuudessa on valtiovelkainkirja ollut kaytannossa
myoskin .Preussissa vuodesta 1883, Saksenissa vuodesta 1884,
Hessenissa vuodesta 1898 y. m.' j a - Saksan valtakunnallakin
Reichsschuldbuch vuodesta 1891, vielapa Saksassa noudatetaan
puhtaan kirjavelan jarjestelmaa, jolloin velka perustuu yksinomaan
valtiovelkainkirjaan, niinkuin Englannissakin, kun taas Ranskassa on kaytannossa sisaankirjoitusotteen jarjestelma.
Mita taas takaisinmaksettavaan velkaan tulee, niin teoksessa
ei, vaikka Suomen valtiolainat ovat tarnan muotoisia, tehda selkoa takaisinmaksettavan velan eri lajeista, nunkuin maaraaikaisista kuoletus- ja annuiteettilainoista, elinkoroista, tonttiineista,
palkintolainoista, joiden ero ei suinkaan ole oikeudellisestikaan
yhdentekeva.
~S
Vakauttamattomana velkana esitetaan (siv. 24) ainoastaan
kassasitoumukset huomauttamattakaan, etta tallaista velkaa voidaan ottaa myoskin vekseleilla, konttokuranttiluotolla ja lyhytaikaisilla obligatsioneilla. Kun muuten (siv. 26) luetellaan Saksan valtiokassasitoumuksia, nhn ei olisi pitanyt pysahtya vuo-.
teen 1907, koska niita esim. seuraavana vuonnakin annettiin 40
ja 100 miljoonaa Saksan markkaa. Ja tiedot eri maiden Valtioveloista eivat ole. annetut minkaan johdonmukaisen'jarjestelman
mukaan, vaan esim. vakauttamattomasta velasta tarjotaan verrattomasti taydellisempia tietoja kuin vakautetusta, vaikka jalkimaiseh merkitys on paljon suurempi. Siv. 27 olisi vaarinkasityksen valttamiseksi. ollut mainittava, etta Saksassa kylla Preus:
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silla y. m. yksityisvaltioilla on myoskin takaisinmaksettavia velkoja (Tilgungsschulden).
'
^. .
Yhteydessa sen kanssa, etta valtiovelan lajit ovat jaaneet
selvasti esittamatta, on se etta tekija ei myoskaan ole selvasti
rajoittanut ainettansa, ei ole' nimenomaan sanonut eika johdonmukaisesti aineen kasittelyssa osottanut, minkalajsia valtiovelkoja
han tahtoo esittaa, minkalaiset jattaa esityksensa ulkopuolelle^
Toisin paikoin kasitehaan myoskin hahintovelkoja (siv. 28—29),
tosin antamatta niista riittavaa selontekoa, toisin paikoin taas
(esim. siv. 171), kun tekijan esittamat miehpiteet eivat niihin
sovellu, asetetaan hallintovelat esitettavan valtiovelan vastakoh.daksi. Toisinaan (esim. siv. 24, 2735) niinikaan kasitellaan asiaan
kuuluvana - vakauttamatontakin velkaa, johon kaiketi oikeastaan
olisi luettava eraanlainen paperirahakin, toisinaan taas vol esitys
olla soyeltuva ainoastaan vakautettuun velkaan tai joihinkin vakauttamattoman velan lajeihin. Siv. 25, muist. 3 sanotaan kylla,
etta useat kirjailijat pitavat julkisina lainoina ainoastaan vakautettuja lainoja, mutta mita tekija itse tekee ei sanota suna eika
muuallakaan. Kun valtiovelasta ja valtiolainasta teoksessa puhutaan eri paikoissa eri merkityksessa, niin se antaa seuraavalle
esitykseile monessa kohdin epatarkkuuden leiman.
Tekija on kylla siv. 23 j a 68 maaritellyt valtiolainan, mutta
tavalla, joka ei suinkaan asiaa auta. Puhumattakaan siita, etta
edellisessa kohdassa julkisella velalla, julkisilla lainoilla (dettes
publiques, emprunt public) 'osotetaan ainoastaan valtion eika
myoskin muiden-julkisten yhdyskuntain velkaa, ovat maarittelyt
valtiovelastakin kaytettyina aivan liian ahtaat. Jos valtiolainan
maaritelmaksi on tarkoitettu, etta" valtio saadakseen tarpeellisia
paaomia tekee sopimuksen epamaaraisen henkildjoukon kanssa,
joista jokainen yhtalaisilla ehdoilla hankkii osan tarvittavasta
rahamaarasta, niin se ei soveUu esim. kaikkiin vakauttamattomiin velkoihin eika siihen tekijankin (siv. 80) mainitsemaan tapauk-
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seen, etta valtio ottaa lainan toiselta valtiolta. Niinikaan ei .voi
' siv. 23 sanoa valtiolainan maararauodoksi, etta lainanottaja, jollei
sitoudukaan maksamaan lainaa takaisin, ainakin^ lupaa maksaa
korot, kun jo seuraa villa sivuilla (24, 25) puhutaan korottomistakin valtiolainoista.'
'
. _
I I luvussa, valtiolainan oikeudellisesta' luonteesta en voi olla
huomauttamatta, etta kun" siv. 66-—67 haHintotoimi muodollisessa

merkityksessa asetetaan vastakohdaksi lainsaadan nolle asiallisessa
merkityksessa, niin tama virhe, joka aivan syyttdmasti pannaan
G. Meyerin suuhun, tehdaan silla tavaUa, etta tekijalla ' ei nayta
olleen oikein selvilla koko tuo perustava ero muodollisten ja
asiallisten hallinto- j a lainsaadantotointen valilla. Tama itsessaankin sangen arveluttava seikka kaypi sita arveluttavammaksi,
kun tekijan kasitys valtiolainan oikeudellisesta luonteesta perustuu juuri siihen, etta sen ottaminen "on asiallisesti haHintotoimi,
mutta muodolhsesti laki.
.'Mainittu seikka vaikuttaa myoskin esitykseen siv. 176—177.
Siina esitetaan, etta eduskunnan suostumus valtiolainan ottamiseen on laki muodollisessa merkityksessa, joka ei kuitenkaan
ilmesty lain muodossa j a joka voimaan- tullakseen. tarvitsee hallitsijan vahvistuksen (sanktsionin). Mutta asiahan on niin, etta
ensiksikin eduskunnan paatokseen valtiolainan ottamisesta voidaan kayttaa tai olla kayttamatta lain muotoa. Toiseksi tuollainen. paatos lainan ottamisesta ei suinkaan aina. ole laki muodollisessakaan merkityksessa, vaan ainoastaan silloin, kun on
kaytetty lain (eduskunnan hyvaksyman, hallitsijan vahvistaman
.asetuksen) muotoa, kun paatos, kayttaakseni G. Meyerin sanoja,
»von.den gesetzgebenden Organen ausgeht, in den Formen der
Gesetze zustande kommt und in der Gesetzsammlung verkiindigt \vird» (Lb. d. D. Str. siv. 550). Menettelyssa silloinkin
kylla saattaa olla jotakin erikoisuutta. Mutta »une loi (muodollisessa merkityksessa) qui cependant n'emane pas dans la forme
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d'une loi» on loogillinen mahdottomuus. Kolmanneksi eduskunnan suostumus, jos se annetaan muussa kuin Iain muodossa,
kuten esim. 1906 vuoden valtiopaiviUa valtiontakuu hypoteekkiyhdistyksen lainoista, ei.voimaan tullaksensa tarvitse varsinaista
vahvistusta (sanktsionia).. Ja neljdnneksi ei. alotteen tallaiseen
asiaan myoskaan, niinkuin tekijan esityksesta nayttaa, aina tarvitse lahtea hallituksen esityksesta. Valaisevan. analogian koko
taman asian selvittamiseen itsellensa j a lukijalle olisi tekija voinut saada siita, etta suostuntapaatdksetkin nyt tavallisesti annetaan lakina muodoUisessa merkityksessa, mutta on voitu j a voitaisiin antaa muutenkin, ilman lain muotoakin, ja etta niinikaan
maararahapaatdksiin nahden voidaan menetella kumpaisellakin
tavalla.
IV

luvussa, Suomen valtiolainain valtiosadnfoisistd perus-

teista mainittakoon, paaasiaan ryhtymatta, pari vaillinaisuutta.
Siv. 107 esitetaan, kuinka Suomen. perustuslaki ei sisalla
mitaan valtiovaltain toimivallasta valtiolainain ottamiseen nahden.
Taydellisyyden vuoksi ohsi kuitenkin jo tassa yhteydessa ollut
mainittava, etta Valtiopaivajarjestyksen, kylla myohemmin esite-.
tyssa, 61 §:ssa saadetaan valtiolainan ottamista koskevan asian
kasittelysta valtiopaiviUa. Se olisi ollut mainittava jo tassa,
koska siina ~ edellytetaan eduskunnan oikeutta . suostua valtiolainan. ottamiseen. Sen ohessa olisi ollut otettava huomioon,
etta tama toimivaltakysymys on eraan erikoistapauksen varalta
lainsaadanndssa jarjestetty.
Suomen pankin ohjesaanndssa 19
p:lta Tammikuuta 1895, 19 §:ssa sanotaan nimittain, etta »me_tallikassan vahvistamiseksi - on m.aan halhtuksella valta, tarkastettuaan pankkivaltuusmiesten siita tekem'an ehdotuksen, Saatyjen puolesta taata enintaan 10 miljoonan markan ulkomainen
iaina tahi krediitti, mitka yarat otetaan lainaksi valtiovaraston
puolesta ja annetaan pankin kaytettavaksi silla ehdolla etta
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pankki sitoutuu vastaamaan niiden takaisin maksamisesta saadetyn ajan kuluessa*.
Esittaessaan (siv. i76—179) sangen rohkealla todistelulla vaitteen, etta ei ainoastaan eduskunnan suostumuksetta otettu, vaan
jopa virheellisen valtiopaivakasittelyn jalkeen otettukin valtiolaina
on ehdottomasti mitaton, tekija ei mainitse K. Willgren, Finlands iinansratt, siv. 198—201, jota voisi kasittaa jonkun verran
sinne pain, mutta viittaa m. m. professori Hermansonin luentoihin, joissa on aivan painvastainen lausunto, ja muka ilmeisesti
tahan soveltuvana allekirjoittaneen Suomen hallinto-oikeuteen,
jossa on puhe ainoastaan hallintotoimen patevyydesta eika ensinkaan sellaisesta muodolhsesta, hallitsijan vahvistustakin (sanktsionia) vaativasta lainsaadantdtoimesta, kuin valtiolainan ottaminen teoksen mukaan on. Sen mukaanhan ilman eduskunnan
suostamusta tai ilman oikeaa valtiopaivakasittelya otettu valtiolaina on mitaton virheellisena lainsaadantotoimena muodollisessa
merkityksessa, eika virheellisena hallintotoimena.
Tama hevimmin sanoen epatarkka tapa tehda viittauksia
kuvastuu varsin valaisevasti siina, etta tekija siteeraa vaarin itseaankin, jopa samaUa sivulla, Siv. 167 kerrotaan lainausmerkeiUa 1772 vuoden Hallitusmuodon 45 §:n saannds, etta hallitsija alkddn ilman eduskunnan suostumusta maaratkd alammaisten
suorittavaksi mitakaan sota-apuja, uusia veroja, sdtavaenottoja
ja muita maksuja (autres contributions'), mutta vahan myohemmin samojen sanojen sijasta pannaan lainausmerkkeihin muut
menot (d'autres. depenses) ja siita johdetaan, etta laina on samojen saantojen alainen kuin verot.
Etta vaitdskirjassa viitataan vanhempiin painoksiin sellaisistakin teoksista, joista on olemassa uudempia, huomautettiin
jo vaitdstilaisuudessa. Siina kohden mainittakoon viela, etta
esim. teokseen Th. Eheberg, Finanzwissenschaft viitataan v. 1906
ilmestyneen 8. painoksen mukaan, vaikka siita 1912 jo oli il-
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mestynyt • 12 painos, ja 10 ja 11 painosta on kaytetty v. 1911
•ilmestyneessa suomennoksessakin.
G. Meyer, Lehrbuch des
Deutschen Verwaltungsrechts esiytyy' vuodelta 1885 (siv. 51,
98), vaikka 3 painos siita on ilmestynyt 1910 (niinkuin .siv. 86
mainitaankin), G. Meyer, Lehrbuch des Deutschen Staatsrechts
vuodelta 1809 (siv. 67), vaikka 6 .painos on vuodelta 1905,
teoksesta Leroy-Beaulieu, Traite de la science des finances mainitaan milloin- 4, milloin 6 painos (siv. i , 6), vaikka siita on 7
painos vuodelta 1905. Tama vanhentuneiden painosten kayttaminen ei tietysti ole puolustettavissa, vaikka niissa kohdissa
joihin viitataan, ei olisikaan asiallista erotusta eri painosten valilla.
Mutta tekija on jattanyt kokonaan kayttamattakin sellaista
uudempaa finanssitieteellista ja finanssioikeudellista kirjallisuutta,
jota ei olisi pitanyt laiminlydda, kun kerran ainetta on tahdottu
kasitella naidenkin tieteiden kannalta. Oman maan kirjallisuudesta
mainittiin siita jo eras esimerkki. Niinikaan ei esim. I l l luvussa
niiden joukossa, jotka pitavat valtiolainan ottamista velanotan
luontoisena, ' ole mainittu professori Hermansonia, vaikka hanen
painetuissa luennoissaan finanssihallinto-oikeudesta (siv. 79) nimenomaan sanotaan, etta »med statslan fdrstas fdrstrackningar»
ja etta valtiolainaobligatsionit ovat »skuldsedlar stallda_ pa innehafvaren». Mita taas ulkomaisiin tutkijoihin tulee einay, etta olisi
ensinkaan kaytetty esim. sellaisia teoksia kuin Vocke, Finanzvi'issenschaft 1894, Conrad, Finanzwissenschaft 5 pain. 1909, 6 pain.
1913, von Meckel, Lehrbuch der Finanzwissenschaft 1907, 1911,
Ducrocq, Cours de.droit admihistratif, 7.pain. 1897 —1905, jonka
4 ja 5 nidos sisaltaa esityksen finanssioikeudesta ja erityisesti
valtiovelastakin, edelleen teoksessa Handworterbuch der Staatswissenschaften 3 pain.,. 1909—1911, j a aikakauskirjassa B'inanzArchiv olevia esityksia kirjallisuustietoineen, vaikka esim. edellisessa on sellaisia tahan kuuluvia, usein lahteina mainittuja esityksia, kuin Anleihen, Annuitaten, Konversionen, Staatsschulden
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(v. Heckel), Staatsschuldbuch (v. Schanz) y. m. Naita ja tallaisia
lahteita kayttamalla olisi teoksessa voitu vaittaa erinaisia taman
arvostelun alussa huomautettuja virheita ja vaillinaisuuksia.
Niiden monien ja osaksi painavain muistutuksien tahden
joihin arvosteltavan teoksen tassa- puheena olevat puolet antavat
aihetta, ei naita puolia siina voida katsoa tyydyttavasti suoritetuiksi. Ne eivat sellaisenaan sentahden myoskaan tarjoa varsin
lupaavaa lahtdkohtaa ja perustusta Suomen valtiovelkain finanssioikeudelliselle esitykseile teoksen toisessa osassa. Tekijan tulee
nahtavasti siina pidella ainettansa koko joukon huolellisemmin
ja tarkemmin, jos mieli tuon Suomen finanssioikeudelle tarkean ja mielenkiinnolla odotettavan esityksen tuUa taysin vastaamaan tarkoitustansa.
K.

PIIRTEITA MUUTTOLIIKKEESTA

y.

Stahlberg.

HELSINKIIN."

Muuttoliikkeen merkitys vaestdoloille on nykyisin vallan
toinen kuin , puolivuosisataa sitten meilla- Suomessakin. Eras
muuttoliikkeen puoli, siirtolaisuus, onkin saanut osakseen runsaasti
huomiota ja jotenkin monipuolista valaisua ja tutkimusta. Epailematta ovat tahan mydtavaikuttaneet paljon kansalliset ja valtioUiset nakokohdat, silla siirtolaisuus, joka vuosittain tuhatluvuin on
siirtanyt kansan parhaita tydvoimia kaukaisiin maihin, on jo
naistakin syista omansa kiinnittamaan huomiota puoleensa.
Paljoa vahemman huomiota ovat saaneet osakseen ne vaeston shrrot, jotka ovat tapahtuneet maan rajojen sisapuolella, n.
s. sisainen muuttoliike. Kuitenkin on taman muuttoliikkeen
merkitys maan vaestdoloihin monessa suhteessa suurempi kuin
siirtolaisuuden. Suomen sisaisen muuttoliikkeen nykyinen kehitysjakso alkaa myoskin aikaisemmin kuin siirtolaisuus Amerikkaan.
Siirtymiset oman maan kaupunkeihin seka teollisuus- ja liike-elaman keskuksiin maaseudulla paasivat meilla jo i860—70-luvulla hyvalle alulle, siirtolaisuus vasta pari vuosikymmenta myd-
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hemmin. Eraassa . toisessa yhteydessa olen ohut. tilaisuudessa
osoittamaan (Suomen kartasto, v:n 1910 painos), etta suurin
ulosmuuttoalue Suomen sisaisessa muuttoliikkeessa viela 1880-luvun alulla oli Vaasan laani. Kun sittemmin siirtolaisuus tassa
ja Oulun laanissa paasee valtaan, vahenevat ulosmuutot
O m a n maan paikkakuntiin. Sen sijaan paaasiallisimmaksi ulosmuuttoalueeksi Suomen sisapuolella tapahtuvassa muuttoliikkeessa
joutuvat Kuopion ja Mikkelin laanit. Vaasan laanin surtolaisuus
kehittyy taten ainakin suureksi osaksi valittdmaksi jatkoksi sisaiselle muuttoliikkeelle.
Suomen sisaisessa muuttohikkeessa on muutoilla maan
paakaupunkiin varsin huomattava sija. Helsingin nopea kehitys
on vetanyt puoleensa jatkuvan virran sisaanmuuttavia j a nykyisin lahes kymmenes osa muuttokirjalla seurakunnasta' toiseen
Suomessa muuttavista jattaa kirjansa jonkin Helsingin seura;
kunnan kansliaan. Enemman kuin puolet siita vuotuisesta vakiluvun lisayksesta, jonka muuttoliike tuo Suomen kaupungeille
maaseudun kustannuksella, tulee nykyaan paakaupungin osalle.
Tarkastelemalla muuttohiketta Helsinkiin saa nain ollen kuvan,
jonka useissa kohdin, joskaan ei kaikissa suhteissa, saattaa yleistaa maan koko sisaista muuttohiketta koskevaksi.
Muuttohiketta Helsinkiin saattaa tarkastaa paakaupungin
oloja silmallapitaen, ottamalla tutkittaviksi ne muutokset, jotka
naissa oloissa muuttoliikkeen vaikutuksesta tapahtuvat. ' Tamanlaatuineh tutkimus voidaan kohdistaa muuttoliikkeen aiheuttamiin
muutoksiin vaeston yhteiskunnallisessa ryhmityksessa- esim. joko
erilaisiin kysymyksiin tai kansallisuus- j a sivistyssuhteiden alalia
tapahtuneeseen kehitykseen. Nama kaikki seikat jatamme tassa
syrjaan, kayden vaan yleensa luomaan katsauksen muuttoliikkeen paapiirteisiin viime vuosikymmenina.
Tarkea lahde Helsingin muuttoliikkeen valaisemiseksi ovat
joka kymmenes vuosi vuodesta 1870 toimitetut vaenlaskut. Niissa
keratty tilasto kaupungin vaeston ryhmityksesta syntymapaikan
mukaan tekee mahdoUiseksi valaista kysymysta, kuinka suuren
osan vaestosta sisaanmuuttaneet muodostavat ja mista tama
vaestd on kotoisin, s. o. mika on se alue, josta kaupunkiin vakea
keraantyy. Vuosina 1870—1910 toimitettujen vaestdlaskujen
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mukaan ryhmittyi Helsingin
seuraavasti.
'
"
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vaesto • syntymapaikan
-

mukaan

Henkiloita, joiden synv 1870 V. 1880 V. 1890
Helsinki
9.708 13,606 20,312
Muualla Uud. laanissa 8,519
9,657 14,148
Turun ja Porin laani . 2,435^ 3,059
4,263
2,407
3,898 • 7,138
• 888 • 1,065 2,061
Mikkelin '»
1,017
2,310.
S97
Kuopion »
1,055 •2,267
537
Vaasan
»
•1,863 3,198
5,293
1,649
854
371
Ulkomaat' ja syntymapaikka tuntematon . 4.788
6,094
5,733
32,113 43,142 65,53s

1900 V. 1910
30,034 .44,378
18,887 25,440
9,532
5.969
16,094
9,847
3,146
5,559
6,325
4.135
4,572 - 8,359
6,401
7,688
2,102
2,918

V.

8,124

10,204

93,217

136,497

Prosenteissa olivat vastaavat luvut:
Muualla Uud. laanissa
Turun ja Porin laani.
Hameen laani . . .
Viipurin »
. . .
Mikkelin »
. . .
Kuopion' »
. . .
Vaasan
»
. . .
Oulun
»
. . .
Ulkomaat ja syntymapaikka tuntematon .

30,226,5

31,5

31,0

22,i

21,6
6,5
10,9

7,1"

7.6
7.5
2,8
1,9

2,5

3,1

. 2,i

1,7

•2,4

3.5
3,5

7,4
2,0

9,0.

5,8

1,1

-

32,2
20,3

32,5
18,6

6,4

7,0

10,6

11,8

3,4

4,1

•

4,4

7,7

6,1

8,1

4,9
6,9

2,5

2,2

. 5,6
2,1

14,9

13,3

9,3

8,7

7.5

100,0

100,0

100,0

106,0

100,0

Enemman kuin kaksi kolmatta osaa Helsingin vaestosta on
siis kaupungin ulkopuolella syntyneita. Tama suhde on vuodesta
1870 vuoteen 1910 tuskin lainkaan muuttunut. Sen sijaan on
suuria muutoksia tapahtunut kaupunkiin muuttaneiden keskuu-.
dessa. Viela v. 1870 oli Uudenmaan laanista syntyisin hyvin
huomattava osa Helsinkiin muuttaneista. Saannollisesti on tama
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suhde alentunut, huolimatta siita etta Uudenmaan laanissa syntyneiden luku vuodesta 1870 vuoteen 1910 on kasvanut kolminkertaiseksi. Kaupungin sisaanmuuttoalue on toisin sanoen kaupungin laheisemmasta ymparistdsta laajentunut yha laajemmalle, nykyisin jo koko maan kasittavaksi.
Muihin laaneihin nahden voi havaita 'yhta' huomattavia
muutoksia. Turuii ja Porin laani ensinnakin on sailyttanyt entisen' asemansa, sielta' sisaanmuuttaneet eivat ole suhteellisesti
lisaantyneet eivatka vahentyneet. Sen sijaan on Hameen laanin
merkitys sisaanmuuttoalueena kasvanut. ' Lahinna Uudenmaan
laania oli v. 1910 Hameen laanissa syntynyt suhteellisesti suurin
osa Helsingin ulkopuoleha syntyneista. Tarda' kehitys onkin
luonnollinen laanin asemaan ja sielta Helsinkiin johtavhn hyviin
kulkuneuvoihin nahden. Itaisten laanien, s. o. "Viipurin, Mikkelin
ja Kuopion laanien suhteellinen osuus on lisaantynyt koko ajan
saannollisesti, pohjoisten Vaasan ja ,Oulun laanien tosin kylla
1890-een asti kasvanut, mutta sitten nopeasti alentunut. Jos
yhdistaa toiselta puolen kolmessa itasessa laanissa, toiselta puolen Vaasan ja Oulun laaneissa syntyneet kahdeksi ryhmaksi,
kuului eri vaenlaskuvuosina kumpaankin ryhmaan" alia mainittu
osuus Helsingin vaestosta.

V.

»
»
»
»

1870
1880
1890
1900
1910

Vupurin, Mikkelin ja . Vaasan ja Oulun .
Kuopion laanit.
. . laanit.
" 6 , 4
.
6.9
7,3
'
.
9,4
• 10,1
. , 10,6
12,7
. . . 9,1
14,9

7,7

Maan itaosien merkitys Helsinkiin suhtaantuvassa muuttoliikkeessa
on siis viimeaikoina kasvanut, Pohjamaan suuresti vahentynyt.
Tassa esiintyy siis sama ilmid kuin maan sisaisessa muuttoliikkeessa yleensa, johon kirjoituksen ohessa viitattiin.
Ulkomailla syntyneiden. luku on varsin huomattava; heidan
suhteellinen lukumaaransa on kuitenkin vuodesta 1870 melkoisesti alentunut. Syysta, etta vuonna 1910 ei kuten aikaisemmin,
saatu tietoja venalaisen sotavaen luvusta Helsingissa, on alene-
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minen vuodesta 19OO vuoteen 1910 vaan naennainen. Todennakoisesti on nimittain tuon kauden kuluessa Venajalla syntyneiden suhteellinen luku jonkunverran kasvanut.
Toinen lahde Helsinkiin suuntaantuvan muuttoliikkeen tutkimiseksi on vuosittainen tilasto muuttokirjalla Helsinkiin ja sielta
pois muuttaneista. Toistaiseksi on tietoja vaan muuttaneiden
sukupuolesta ja kokonaislukumaarasta. Helsingin kaupungin tilastokonttorin tarkoitus on vastedes koettaa saada aikaan tilasto,
joka antaisi tietoja myoskin mista sisaanmuuttaneet tulevat ja
minne ulosmuuttaneetshrtyvat, samoin kuin muuttajien ijasta, siviilisaadysta, ammatista. Toistaiseksi ei tasta kuitenkaan kirkollisviranomaisten vastahakoisuuden vuoksi ole tullut mitaan.
Jonkunlaisena korvauksena mainittujen lukujen puuttuessa
voivat tuha kysymykseen vaenlaskujen kautta saadut tiedot Helsingin ulkopuolella syntyneen vaeston ijasta, siviilisaadysta
y. m., mutta kun nama tiedot eivat kohdistu muuttamisen ajankohtaan ei niiden arvo nyt kyseessa olevaan tarkastukseen ole suuri.
Yleiskatsauksen sisaan- ja poismuuttaneiden lukuun ja sisaanmuuttaneiden enemmyyteen poismuuttaneisiin verraten tarjoavat
seuraavat Helsingin kaupungin TilastoUisesta vuosikirjasta v:lta
1910 lainatut luvut i ) :
Kyseessa olevan kolmen vuosikymmenen aikana nousee
sisaanmuuttaneiden luku I4i,i95:een j a poismuuttaneiden 60,518,
joten siis Helsingin vaestdnlisays muuttojen kautta oli kaikkiaan
%0,6'j'j henkea. Samaan aikaan lisaantyi paakaupungin vaestd
luonnoUisen vaenlisayksen kautta 25,886 hengella. JMuuttoliikkeen .suhteellinen merkitys Helsingin vaenlisaykseen on pysynyt, jos koko ajanjaksoa pitaa silmalla, jotenkin yhta suurena.
Sen sijaan huomaa, jos vuotuisia muuttaneiden lukuja tarkastelee, niissa suurta vaihtelua. Sisaanmuuttaneiden suhteellinen
luku 1,000 .henkea kohti vaihtelee 43,3:sta 71,3:een,. poismuuttaneiden i8,8:sta 3i,o:een ja sisaanmuuttaneiden enemmyys i6,3:sta
47,5:een. Naissa vaihteluissa voi havaita selvaa jaksottaisuutta.
Selvimmin tama esiintyy sisaanmuuttaneiden enemmyytta osoittavissa luvuissa.
^) Vuosilta 1908,

1909 ja 1910 eroavat nama erityisesti tarkistetut luvut

virallisessa vaestotilastossa julkaistuista virheellisista tiedonannoista.
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Vuosi. •

Sisaanmuuttaneita.

Enemman
Poismuut- sisaan kuin
taneita. poismuuttaneita.

i,ooo henkea kohti
keskivakiluvusta oli
EDemman
2. ^ p:

c
? %
2.

0 sisaan- kuin
poismuuttaneita.

Viisivuosittain.
1881188618911896--1900 . . . .
19011906-

12,146
17,032
17,544
25,410
29,898
39,165

5,868
6,234
8,779
11,374
11,862
16,401

6,278
10,798
8,765
14,036
18,036
22,764

52.4
61.7
51.5
60.6
57.4
58.8

2,245
2,218
2,298
2,789
2,596
2,773
2,960
3,390
3,861
4,048
4,204
3,184
3,132
3,048
3,976
4,581
4,764
5,226
5,411
5,428
5,098
5,140
6,347
6,528
6,785
8,606
8,353
8,102
7,113
6,991

1,231
1,211
1,200
1,251
975
1,006
1,270
1,357
1,277
1,324
1,521
1,854
1,647
1,899
1,858
1,702
2,020
2,223
2,723
2,706
2,615
2,539
2,280
2,275
2,153
2,869
3,196
3,217
3,568
3,551

1,014
1,007
1,098
1,538
1,621
1,767
1,690
2,033
2,584
2,724
2,683
1,330
1,485
1,149
2,118
2,879
2,744
3,003
2,688
2,722
2,483
2,601
4,067
4,253
4,632
5,737
5,157
4,885
3,545
3,440

•51.1

25

3

22.6
25.8
27.1
22.8
24.6

.

27.1
39.1
25.7
33.4
34.6
34.2

Vuosittain.
1881
1882
1883
1884
1885
188S
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896.
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

49.3
49.8
58.7
52-9
54.6
56.1
61.7
67.3
67.3
66.6
48.4
46.0
43.3
54.6
60.1
59.6
62.3
61.6
59.2

53.B
52.0
61.4
60.0

59.4
71.8
65.6
60.6
51.0
48.3

28.0
26.9
26.0
26.8
19.9
19.8
24.1

24 7
22.3
22.0
24.1
28.2
24.2
27.0
25.6
22.3
25.2
26.6
31.0
29.5
27.4
25.7
22.1
20.9
18.8
23.8
25.1
24.1
25.6
24.6

23

1

22.4

23

8

32.4
33.0
34.7
32.0
37.0
45.0
45.3
42.6
20.2
21.8
16.3
29.1
37.8
34.3
35.8
30.6
29.7

261
26.8

39.3
39.1
40.6
47.5
40.5
36.5
25.4
23.8

Sisaanmuuttaneiden enemmyytta osoittava suhdeluku on
1880-luvun nousemassa, saavuttaen vuosina 1889—91' huippukohdan. Vuonna 1890 oli taten sisaanmuuttaneita 2,724 henkea

V
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enemman kuin poismuuttaneita eli 45,3 keskiluvun 1,000 henkea
kohti. Mutta seuraavina vuosina 1892—94 tama enemmyys
akkia j a tuntuvasti alenee. Vuonna 1892 oli sisaanmuuttaneita
vaan 1,330 enemman kuin poismuuttaneita eh 20,2 %o ja v.
1894 olivat vastaavat luvut 1,149
^6,3. Vuodesta 1895 alkaa
suhde taas sisaanmuuttoliikkeen voimistuessa niuuttua. Vuonna
1898 on sisaanmuuttaneiden enemmyys jo 3,003 henkea ja viela
V. 1900 on vastaava luku 2,722 eli 29,70/00. Vuosina 1901 ja
1902 tapahtuu sen sijaan selva aleneminen; edellisena vuonna sisaanmuuttojen enemmyys oli vaan 2,483 henkea eli 26,10/00.
Seka sisaanmuuttoliikkeen nousu 1890-luvun Iopulla etta aleneminen 1900-luvun ensi vuosina oli kuitenkin tuntuvasti heikompi
kuin muuttoliikkeen aikaisempana jaksona 1880-luvun Iopulla ja
1890-luvun aluha.
Se muuttohikkeen nousukausi, joka alkaa vuonna 1903 j a
saavuttaa huippukohtansa , vuosina 1906 ja 1907, on edehiseen
kauteen verraten huomattavasti voimakkaampi. Sisaanmuuttojen
enemmyys on v. 1906 jo 5,737 henkea eli 47,50/00 ja v. 1907
olisivat vastaavat luvut 5,157 ja 40,50/00!). Viela vuonna 1908
pysyy muuttoliike jotenkin edellisten vuosien tasolla, mutta seuraavina , kahtena vuonna 1909 ja 1910 se melkolailla taantuu.
Sisaanmuuttojen enemmyys oli edellisena vuonna 3,545 ja jalkimaisena vaan 3,440 henkea ja laskettuna 1,000 keskivakiluvun
henkea kohti 25,4 ja 23,8. Sen jalkeisina vuosina muuttoliike
taas oh voimistunut, tehden sisaanmuuttojen enemmyys v. 1911
jo 4,770 henkea ja v. 1912 5,991 henkea, mika on korkein toistaiseksi saavutettu luku.
Nama lahinna sisaanmuuttaneiden enemmyytta tarkastelemalla saadut jaksot Helsingin muuttoliikkeessa esuntyvat myoskin, joskaan ei yhta selvasti, sisaan- ja poismuuttaneiden lukuja
erikseen tarkastettaessa. Huomattava myos on, etta tama jaksottaisuus erittain selvana esiintyy miesten muuttoihin nahden.
Niinpa sisaanniuuttaneiden miesten enemmyys poismuuttaneihin
verraten vuonna 1892 oli melkoisesti alle puolet ja v. 1894 vaan
1) Vuoden 1 9 0 6 luku on jonkunverran liian edullinen, johtuen siita, etta
tana vuonna joku maiira Hermannin ja Toukolan esikaupunkien asukkaista siirtyi
maaseurakunnan kirjoista Helsingin kaupungin kirkonkirjoihin.
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noin neljas osa edellisen nousukauden vuosiin verraten. Naisten
muuttoliike lamaantui noina vuosina tuntuvasti vahemmin. Vuosien 1901—02 muuttoliikkeen lamaustila esiintyy melkein yksinoinaan miesten muutoissa ja myoskin vuosina 1909 ja 1910 vahenivat miesten sisaanmuutot paljoa voimakkaammin kuin naisten.
Ylla esiintynyt jaksottaisuus Helsingin muuttoliikkeessa
sattuu samoihin aikoihin kuin maan talouselamassa yleensa ja varsinkin teollisuuden alalia esiintyvat jaksottaisuudet. Samoin kuin siirtolaisuus nayttaa sisainen muuttoliikekin, ainakin mita Helsinkiin
suhtautuvaan tulee, kehittyvan kapitalistiseUe taloudelliselle kehitykselle ominaisten vuorottaisten nousu- ja pulakausien merkeissa.
Mutta kun siirtolaisuuden voimakkuus lahinna suhtautuu Amerikan
taloudellisen elaman jaksojen mukaisesti, noudattaa kotimainen
muuttoliike maan oman taloudellisen elaman jaksoja, jotka eivat
tarkaileen aina satu yhteen amerikkalaisten jaksojen kanssa.
Edv.

Gylling.

MUUTAMIA TIETOJA VALTIOH TOIMENPITEISTA
S U O n V I L J E L Y K S E N H Y V A K S I 1830LUVULLA.
Viime vuosisadan alussa oli suonviljelys maassamme viela
hyvin alkuperaisella kannalla. C. F . von Fieandt mainitsee kirjassaan »0m Karr och mossar» \a silloin oli Suomessa viljelematdnta suota 601,714^/10 tynnyrinalaa eli verrannolhsesti
sanottuna kymmenes osa koko maamme pinta-alasta.
"Suon kayttaminen peltona ja nhttyna on.kyha ollut tunnettua maassamme vuosisatoja ^), mutta • kun maa on ollut verrattain harvaan asuttua j a viljelysmaata on ollut riittavasti, ovat
snot saaneet olla .rauhassa. Syyna on myos ollut toisellainen
viljelystapa, kaskenpitely, jonka harjoittaminen on luonnolhsesti
kaynyt paremmin painsa kuivissa maissa. Vihdoin, kun soiden
1) Pdinettu Helsingissa 1836.
^) Cygnaeuksen tietojen mukaan Pohjanmaalia jo vuodesta 1 6 6 1 .
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niin hyvat kuin pahatkin puolet on opittu oikein tuntemaan, on
niihin myos innolla kayty kasiksi.
1830-luvulla on Suomessa muiden maanviljelyspyrintdjen.
ohella huomattavissa suuri harrastus soiden j a rahka-alueiden
kuivaamiseen. Senaikuisissa sanomalehdissa on kirjoituksia,
joissa neuvotaan, milla tavoin paraiten ojitus voidaan jarjestaa
ja suota polttaa. Samaa tarkoitusta varten julaistiin useita kirjasia^). Myos tapaa sanomalehdissa tietoja j a selontekoja soiden kuivauksista. Esimerkkina voimme mainita v. 1828 perustetun Oulun talousseuran kustantaman Hiirosen suon nostamisen ^). Suo kuului Oulun kaupungille ja oli laajuudeltaan 107
tynnyrinalaa. Tama melkoinen maankappale ojitettun, poltettiin
ja kuokittiin neljassa vuodessa. Peltoa saatiin suosta 90 tynnyrinalaa ja ojien pituus oli yhteensa 133,842 kyynaraa. Seuraavasta taulusta kayvat rahamenot selville.

Ojittaminen

Siemenet ja
tyokalut

ruplaa

kop.

ruplaa

kop

ruplaa

kop.

9
78
71
8'2

565
1,078
1,798
956

3

1

2,901
3,104
2,320
1,503

42
4
92

3,466
4,183
4,118
2,460

12
20
75
74

Yhteensa |

9,830

40

4,398

41

14,228

81

Vuosi

1832
1833
1834
1835

Yhteensii

Myos Suomen talousseuran palkintotilastosta h'uomaamme,
etta suonviljelysta alettiin yleisesti harrastaa. Palkinnonsaajien
ansioluetteloissa melkein .poikkeuksetta mainitaan: djittariut ja
yldsottanut nun ja niin monta tynnyrialaa suomaata.
Mutta pian tulthn huomaamaan, etteivat yksityisten henkildiden puuhat soiden kuivaamisessa ' olleet tarpeeksi tehokkaita
taistelukeinoja tuota yhteista vihollista, hallaa vastaan. Aina
^) Esim. yllamainittu Fieandtin kirja ja eras H. J . KjoUerstedtin tekema
maanviljelyksen oppikirja jLandthushallningslaran i kort sammandrag och lampad
for Finland*. Samoin C, C Barkerin »Nagra ord for dem som uppodla karr och
mossar».
^) lOulun Viikkosahomia» N:o 17 v. 1836.

2o6

Mtiuiaiilia tietoja valtion toimenpiteista suonviljelyksezi hyvaksi.

kun halla kavi kovin kouriii pitelemassa talonpojan laihoja, oli
hanen pakko supistaa aikomuksiaan ja tuskastuneena jattaa koko
suonpitely sikseen. Sen tahden perustettiin yhtioita, jotka yhteisilla varoilla ja voimilla koettivat vieda yritysta eteenpain. Mainitsemme tassa pari sellaista, jotka myohemmin saivat valtioltakin kannatusta osaksi lainain osaksi suoranaisten maararahojen
kautta.
Viipuriin oli perustettu laanin kasittava suonviljelysyhtid,
jonka tarkoituksena oli suurien soiden j a rameiden kuivaaminen
ja saattaminen viljelyskelpoiseksi seka tydn hankkiminen kdyhalle
kansalle. Yhtio oli virkea toiminnassaan ja myos verrattain
rikas i). — Toinen samanlainen yhtio oli Vaasassa. Silla oli
oma suonviljelysasemansa Helenelundin maatilalla Maalahden
pitajassa ^)." Senaatti myonsi yhtidlle 5,000 pankkoruplan suuruisen lainan vuonna 1839 3).
Paljoa laajemman merkityksen sai suonviljelys sen jalkeen
kun hallitus alkoi mydntaa suurempia summia siihen tarkoituk- seen. Ja huomiota ansaitsee myos se harrastus, jota laanien maaherrat osoittivat. Mainitsemme tassa muutamia sellaisista maaherrojen kirjeista, jotka johtivat erityisten summien mydntamiseen
suonviljelyksen hyvaksi.
Vuodentulokertomuksiin vuodelta 1834 oli Vaasan laanin
maaherra liittanyt kertomuksen valtion kustannuksella tehdyista
toista.
Han mainitsi, etta soiden ojittamis- j a kuivaamistydt
sujuivat hyvin, mutta etta suomaita Pohjanmaalia oli niin runsaasti,
etteivat hallituksen myontamat rahavarat kuitenkaan sallineet ryhtya tarpeeksi ponteviin ja seurausta tuottaviin toimeenpiteisiin. Taman johdosta han pyysi, etta senaatti mydntaisi 15,000 pankkoruplan suuruisen vuotuisen apurahan mainittujen tdiden jatkamiseksi.
On ehka syyta tassa huomauttaa siita, mita senaattori Sacklen yllamainitusta ehdotuksesta lausui,' siUa siita sangen hyvin
ilmene, etta ylemmissakin hallituspiireissa oli viela siihen aikaan henkiloita, jotka eivat laisinkaan kasittaneet suonkuivausten
Rehbinder mainitsee rabaston olleen 3 0 , 0 0 0 pankkoruplan suuruisen.
^) Talousosaston poytak. jouluk. 19 p. 1838.
^) Talousosaston poytiik. helmik. 2 0 p. 1839.
Talousosaston poytak. lokak. 7 p. 1835.
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suurta merkitysta. Sacklen ihmetteli, minka tahden-katovuosina ^)
hallitus ryhtyi sellaishn - hommiin ja tuhlasi rahoja ja tydvoimia
sellaisiin yrityksiin, joista ei moniin vuosiin olisi minkaanlaista
hyotya. Jarvien laskemiset ja soiden kuivaukset aikojen kuluessa
kylla vahensivat halloja, mutta niista toista sai jokien puhdistushallitus pitaa huolta. Jos olisi ollut kysymys jonkun suuren yesireitin avaamisesta, mydnnettaisnn tietenkin riittavat varat, mutta
kun pyynndssa ei oltu mistaan sellaisesta mainittu, vastusti han
jyrkasti rahojen mydntamista. — Maaherran pyytama summa
mydnnettiin kuitenkin kahdeksi vuodeksi. ^)
Kuopion laanin maaherran anomuksen johdosta mydnnettiin
laanille 10,000 pankkoruplaa soiden kuivaamista varten.
Maaherran mydhemmista kirjeista kay selville, etta useita pienempia
soita qli kokonaan kuivattu ja isoihin oli kaivettu laskuojia. *) —
Suuria summia kaytettiin myos Oulun laanissa. Vuodesta 1832,
jolloin Oulun laanille mydnnettiin varoja soiden kuivaukseen, '°)
vuoteen 1836 oli laanissa kaytetty tahan tarkoitukseen yhteensa
40,828 ruplaa 73 kop. pankkoassignaatteja. ^) Mainitsemista ansaitsee myos _ ne valtion kustannuksella tehdyt tydt, joiden kautta
suuri Pelson suo, joka kasitti osia Muhoksen, Limingan ja Siikajoen pitajista seka Saresniemen kappelista, saatiin suureksi osaksi
kuivatuksi. Mainittujen pitajien asukkaat olivat anoneet Oulun
kuvernddrilta 7) raha-apua suon kuivaamista varten. Keisari-maarasikin 3,000 pankkoruplaa ;mainitun suon kuivaamista varten
tehtaviin tutkimuksiin. ^)
Kun tavan takaa kuvernddreilta tuli-kirjeita ja anomuksia
varojen mydntamiseksi suon viljelyksiin, qli seriaatissa syntynyt
^) Vaasau laanin maaherra oli pyynnossaan ilmoiUanut, etta han tulisi kayttamaan

pyytamansa summan hatii-apntoita

johdosta.

.

.

.

varten maakunnasSa sattuneen kadon

.

^) Valtiosihteerin kirje kenraahkuvernoorille jouluk. 2 3 p. 1835.
^) Talousosaston poytak. tammik. 15 p. 1836.
Talousosaston poytak. kesiik. 8 p. 1836. '

"

-

^) Valtiosihteerin kirje kenraahkuvernoorille syysk. 17 p. 1832.
") Talousosaston poytak. kesiik. 8 p. 1836.
') Vuodesta 1837 nimitettiin inaaherroja kuver'nooreiksi.
^) Valtiosihteerin kirje kenraalikuvernoorille jouluk. 2 7 p. 1837.
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ajatus hallituksen puolesta ja varoilla tutkituttaa maan suurimmat
suot. Asia oh useat kerrat keskustelun alaisena ja vihdoin paa;
tettiin tehda aikomuksesta tosi. Kun siis Kuopion kuvernddri
pyysi laaniinsa valtion kustantamaa suotutkimusta, liitti senaatti
keisarillfi_Jahetettavaan kirjelm.aan lisayksen, etta myos—Turun;"
Vaasan ja Oulun laanit tulisivat tutkimuksesta osallisiksi. Marraskuun 13 paivana 1839 antoi keisari suostumuksensa. Saman
vuoden kesakuussa oli senaatti antanut valtioneuvos Richterille
toimeksi kirjeellisesti keskustella asioihin perehtyneiden henkildiden kanssa Ruotsissa ^). Talousosaston istunnossa maraskuun
13 paivana Richter ilmoitti olleensa kirjeenvaihdossa agronoomi
Johnsonin j a maanviljelyskoulun opettajan, luutnantti Tengerin
kanssa. Johnson oli ilmoittanut olevansa halukas seuraavan vuoden heinakuussa tulemaan Suomeen tutkimusmatkalle. Myos oli
han pyytanyt tarkkaa matkasuunnitelmaa ja tulkkia.
Kun tieto keisarin suostumuksesta oli tullut, lahetti senaatti
Turun, Vaasan, Oulun ja Kuopion kuvernddreille kirjeet, joissa
tehtiin selkoa aijotusta soiden- tutkimuksesta j a keisarin suostumuksesta seka kehoitettiin heita viimeistaan toukokuun 8 paivana
lahettamaan tarkat tiedot valtion ja yksityisten hallussa olevista
soista valtiovaraintoimituskunnalle, jonka piti tehda agronoomi
Johnsonin pyytama matkasuunnitelma j a ohjesaanto
Ohjesaanndn mukaan oli tulkiksi maaratty maanmittausauskultantti E . H .
Hallstrdm ja oppaiksi'eri seuduissa: Turun ja Porin laanissa varamaanmittari C. Melartin, Vaasan laanissa varamaanmittari A . Holm
tai varamaanmittari J . Sahlstein, Oulun laanissa tehtailija Lofgren j a
Kuopion laanissa laaninmaanmittari G. Thilen
Koska agronoomi Johnson oli ilmoittanut, ettei hanen aikansa mydntanyt.
kahta kuukautta pitempaa tutkimusmatkaa, niin oli valtiovaraintoimituskunta maarannyt, ettei kaikkia soita perinpohjaisesti tutkittaisi, vaan ainoastaan suurimmat ja tarkeimmat. Kuvernddrien tiedonantojen mukaan tuli kiinnittaa huomiota seuraaviin
soihin: Harkineva MouhijarveUa, Viluneva ja Jaamienkeidas Ikaa^) Talousosaston poytak. kesak. 2 6 p. 1839.
^) Talousosaston poytak. liuhtik. I p. 1840.
^) Talousosaston poytak. toukok. 2 7 p. 1840.
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lisissa Turun ja Porin laanissa; Suurisuo Saarijarvella Vaasan laanissa, edellamainittu Pelsonsuo Oulun laanissa seka Egyptinkorpi
Pielisjarvella Kuopion laanissa.
Tutkimustietojen tuli' paaasiassa olla sellaisia, etta niista.
voitiin paattaa, mita keinoja kayttamalla kustakin suosta voi
saada kunnollista viljelysmaata ja jos viljeleminen oli mahdotonta,.
mita puulajeja niihin kuivauksen jalkeen edullisimmin sopi kylvaa j a istuttaa. Samoin toivottiin saatavan tutkimustuloksista.
tietoja, milla tavoin kylmaasailyttavat kivikkokorvet ja hetteiset
nevat paraiten voitiin muuttaa vaarattomiksi! Viela oli tehtava.
kustannusarvioita siita, paljonko kunkin suon: viljelyskuntoon saattaminen maksoi. Tiedot piti kussakin laanissa jattaa kuvernddrille, joka ne sitten toimitti senaatille.
Emme ole onnistuneet saamaan tietoja taman huomattavan
tutkimusmatkan tuloksista
Ainoastaan Kuopion laanin tutkimuksista on lyhyt selonteko talousosaston joulukuun 15 paivan.
istunnon pdytakirjoissa. Niissa mainitaan, etta Johnson oli tutkinut kaksi suota Kuopion pitajan Hiltulahden kylassa, viisi suota.
Nurmeksen pitajassa, sen osan Egyptinkorpea, joka kuului V i i kin kylalle Pielisjarvella ja samassa pitajassa olevan Konnunsuon, valtiolle kuuluvan. Valkiansuon Tohmajarvella j a Kurkisuon Kesalahdella. Johnson ei ollut ehtinyt laittaa kustannusarvioita muista kuin tutkitusta osasta Egyptinkorpea ja se nousi
39>03S ruplaan 63 kopeekkaan hopeata. Kaikista yllamainituista.
soista mainitaan, etta niista- voithn laittaa kunnollista pelto-,,
niitty- tai metsamaata.
Veli Nieminen.
•') 1 8 4 1

vuoden kirjekirjassa mainitaan Turusta: joulukuuta

I paivana ja;

Oulusta I I paivana tata asiaa koskevat tiedonannot lahetetyiksi, mutta arkistossa.
ei kirjeita loydy.
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Mista

syysta

sosialismi

levisi

Suomen

maalais-

v a e s t o n k e s k u u t e e n ? Miettdta esittanyt JaaJcko Forsman. Helsingissa 1912 Kustannusosakeyhtio Otava. Sivuja 52. "Hinta 75 p.
Tama kixjanen, joka jo ilmestyi noin vuosi sitten, on saanut vahemman hupmiota osakseen kuin mita se ansaitsee. Jo
itse se kysymys, jota se kasittelee, on siksi mielenkiintoinen etta
se on omansa mita suurimmassa maarassa kiinnittamaan kaikkien
yhteiskunnallisten olojen kehitysta ja yhteiskunnassa liikkuvien
aatevirtausten tutkimista ja tarkkaamista harrastavien huomiota
puoleensa. Lisaksi perusteellisuus, jolla tekija kay tutkimuksensa
•esineeseen kasiksi, esityksen objektuvisuus, tasmallisyys ja selvyys,
•esiintuotujen nakokohtien runsaus seka koko se psykolooginen
perusta, jolle tutkielma on rakennettu, tekee-sen lukemisen kehittyneelle lukijalle nautinnoksi.
Sosialismin akillinen leviaminen ja sen voittokulku meidan
maassamme ja etenkin maalaisvaestomme keskuudessa on siksi
valtava ja .merkillinen ilmid, etta sita ei voida selittaa — niin
kuin usein on tehty — pelkastaan sosialistien hurjan ja haikailemattoman agitatsionin aikaan saamaksi, .vaan taytyy silla olla —
"kuten tekija aivan oikein huomauttaa — syvernmat juuret, syvemmat sisaiset syyt, jotka ovat etsittavat itse oloista ja agitatsionin
alaisten kansankerrosten psykologiasta. Agitatsionilla taytyi siis
olla sopiva maapera. Sina maaperana ei ole ollut — ei ainakaan
laheskaan ratkaisevana — maalaisvaestomme henkinen kehittymattomyys ja alhainen sivistyskanta, sen tietamattomyys ja herkkauskoisuus, kuten on tahdottu vaittaa, vaan ulkonaiset olot ja
niiden vaikutus kansan sielunelamaan seka taman vaikutus vuorostaan ulkonaisten olojen muodostumiseen. Niin paljon vaikeuksia
kuin talta kannalta lahteminen onkin tutkijalle tutkimusta' tehdessa tuottanut, on se kuitenkin juuri tama kansan sielunelaman
seuraaminen ja sen erittely, mika tekee taman tutkielman niin
mieltakiinnittavaksi, ja mika oikeastaan onkin siina paaasiana.
Tama on tietaakseni ensimainen kerta kun meilla julkisuudessa
-"talta kannalta selvitellaan sosialismin leviamista.
Kirjasen edellisessa luvussa tekija antaa meille kuvan siita,
millainen maalaisvaestomme ja millaiset. sen olot olivat 1880-,
1840 ja 1850-luvuilla. Tekija tutkii. ja selvittelee siina maalaisvaestomme kahden paaryhman talollisten ja tilattomien s. o.

Kirjallismitta.

211

tbrpparien, makitupalaisten, loisten Ja palkollisten suhdetta toisiinsa
varallisuuden, sivistyskannan, elintapojen, keskinaisten valien ja —
jos niin tahtoo sanoa — maailmankatsomuksen puolesta. Se kuvaus "
minka tekija tasta antaa on mielestani oikea. Samoin myoskin
lopputulos, nimittain etta «yhteiskunna]Unen rauha» noina vuosiiymmenina johtui etupaassa ihmisten ja olojen kehittymattomyydesta. Yhteiskunnalliset ja taloudelliset olot oUvat silloin viela
yleensa sellaisia, ettei voinut syntya luokkavastakohtia eika myoskaan olla pohjana yhteiskunnalliselle joukkoliikkeelle-.
1860 luvulta lahtien alkoi koko maamme ja erityisesti myoskin maaseutumme oloissa musi kehityskausi. Jalkimaisessa luvussa, joka on tutkielman laajin ja mieltakiinnittavin, tekija
ryhtyy kuvaamaan sita kehitysta, joka oloissa ja etenkin maalais•oloissa silloin alkoi, jatkaen tata kuvaustaan aina suurlakkotapauksiin saakka. Siita saamme nahda, mitenka ja millaisiksi
varalhsuus- ja sivistysolot muodostuivat eri yhteiskuntaluokkien
keskuudessa, samoin millaisiksi vahitellen muodostuivat isantien, .
.s. o. maanomistajien, ja torpparien, isantien' ja palkolhsten,
isantien ja makitupalaisten seka isantien ja loisten keskinaiset
•valit. Kaikissa naissa tapahtuu vahitellen i erilaistumista, joka
•viime vuosisadan lopussa ja nykyisen alussa tuli yha tuntuT a m m a k s i ja selvemmaksi. Ja tama differentsieerautuminen ei ulottunut ainoastaan varallisuussuhteisiin, vaan myoskin sivistyskant a a n ja elamantapoihin.
Taloudellisten olojen, elamantapojen ja
•sivistyskannan erilaistuessa seka yleisen valistuksen hsaantyessa
•samalla myoskin tilattomien alemmuuden tunto naille selveni seka
luokkatietoisuus niissa yha enemman ja enemman voitti alaa.
Pinnan alia kyteva alempien luokkien tyytymattdmyys leimahteli
vuosisadan vaihteessa tuontuostakin ilmi (torpparilakot).
Maaseudun olot ja maalaisvaeston eri ryhmien keskinaiset
.suhteet esiintyivat siis viime vuosisadan lopussa ja taman alussa
•sellaisina, etta ne tarjosivat suotuisaa maaperaa sosialismin leviami•selle. Etta tassa maapefassa sosialismi-niin rehevasti'pensastui ja
kasvoi, siihen on, kuten tekija huomauttaa, haettavaselitys n.s.routavuosien valtiollisista tapauksista, mikali ne horjuttivat kansan perinnaista »maailmankatsomusta« ja sen itsensa ja oman merkityksensa
arvioimista. Ja kuten taman ajan tapauksia: seuranneet ja niissa
mukana olleet tietavat, muUistivat ne, mutta vallankin suurlakko,
monella muotoa joukkojen elamankasitysta, siten muokaten niiden
mielentilan psykoloogisesti seliaiseksi, etta se oh kuin tabula rasa,
johon uuden yhteiskuntaevahkeliumin saarnaajain, sosialistiagitaat"torien, oli helppo kirjoittaa. Se esitys tai paremmin sanoen psykolooginen erittely, jonka tekija antaa naista seikoista, on erittain
isattuva ja viehattava.
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Olen koettanut tassa antaa-muutamia-hajanaisia viittauksia
ilmoitettavana olevasta, kooltaan tosin pienesta, mutta runsasajatuksisesta tutkielmasta. Sita voi hyvalla omallatunnoUa suositella
jokaiselle kehittyneelle lukijalle. "
•
H.: P .
S t a t i s t i s k A r s b o k for H e l s i n g f o r s s t a d — HelsingirL
kaup-ungin T i l a s t o l l i n e n V u o s i k i r j a , i g i o , julkaissut Hel-

"~singin kaupungin Tilastokonttori. Helsingissa 1918.
Askettain on Helsingin kaupungin Tilastokonttori julkaissut.
6men vuosikerran Helsingin kaupungin tilastollista vuosikirjaa.
Yleensa on tassa v:n 1910 vuosikerrassa seurattu edellisten vuosikertojen suunniteimaa^ Julkaisun sisalto on kuitenkin saatettu.
entistaan paljon rikkaammaksi, taulujen lukua kun on lisatty
lahes 40:11a. Taman lisaksi on useita vanhoja tauluja korjailtu, seka.
laatimalla niita uuteen parempaan muotoon, etta tarkistamalla.
niiden tietoja. Uudistustyo, joka nain Helsingin kaupungin tilastoUisessa vuosikirjassa on tehty, ei ole suinkaan vahaksi arvioitava. Nykyisessa asussaan vetaa Helsingin kaupungin tilastollinen
vuosiku'ja jo hyvin vertoja vastaa-^dlle ulkomaalaisille julkaisuillemita tulee tietojen monipuohsuuteen ja tarkkuuteen. Helsingin.
kaupungin Tilastokonttorille on tasta arvokkaasta julkaisusta annettava taysi tunnustus.
M. K.

y
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Valtion rahasaanto
1918) on jxilkaistu heinak.
nainen rahasaanto vuodelta
siita miljoonissa mk:ssa ja
rot v:n 1912 rahasaannosta.

LAIHSAADANTOA.

1913 Asetuskokoelmassa (N:o 17„
21 p. t. v. vahvistettu valtion vaki1918. Otamme tahan paasummat.
vertauksen vuoksi vastaavat nume--

Yaltiotulot:
Tuloja valtion omaisuudesta
Valittomia veroja
ValiUisia
»
Sekaluontoisia »
Maksuja valtiolaitosten kayttamisesta
Sekalaisia tuloja
Summa valtiotuloa
Summa siirtoineen

v. 1918 v. 1912:
74,9 68,1
6,5
6,5
70,5
66,2
6,1
4,9
. . . .
10,9 10,3
5,9
5,6
178,8 161,7
198,5 185,4
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Yaltimnenot:
Keis. Majesteefcin kayttovarat y. m. .

.

.

I

.

0,4
0,7
3,1

0,4
0,7
3,0

• 5,8
15,2'

5,4
14,2

4,0
5,8
14,2

3,8
5,7
13,2

22,0

16,2

7,4

7,4

51,1

48,4

7,0
0,8
8,2
6,8

6,5
0,8
4,8
5,6

0,1
8,0
159,7

0,1
8,3
144,4

Tuomioistuimet ja oikeustoimitusknntaan kohdistuSiviilitoimituskuntaan koHdiBtuvat hallinnonhaarat
Valtiovaraintoimituskuntaan kohdistuvat hallinnonKamaritoimituskuntaankohdistuvathaUinnonhaarat
Sotilasmenoja
i. .
KirkoUisasiaintoimituskuntaan kohdistuvat hallinMaanviljelystoimituskuntaan kohdistuvat hallinnonhaarat
:!. .
Kulkulaitostoimituskuntaan kohdistuvat hallinhonEauppa- j a teoUisuustoimituskuntaan kohdistuvat
hallinnonhaarat
;. .
Talousosaston kansliaan kohdistuvat hallinnonhaarat
Elakkeita j a yleisia apurahoja
.
Suomen osanotto valtakunnanneuvostoon ja valtaValtiovelka, korkoa j a kuoletusta .

.

.

." '.

Laskettu ylijaama valtio-, suostunta- j a kulkulaitosrahastoissa
tulee olemaan v. 1913 18,1 milj. mk. (v. 1912 18,5 milj. mk.).
Ylimaarainen rahasaanto paattyy Smk:aan - 21,039,825.
Suurimmat erat siina ovat kulknlaitosmenot 19,310,400 mk. K u n
ylimaarainen valtiotulo on vain 100,000 mk., otetaan puuttuva
maara valtio- j a kulkulaitosrahastoista.
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Maatalous.

K y l v o j a sato v. 1911. Maanviljelyshallituksen tilastollinen osasto on askettain julkaissut lopuUiset tulokset maanviljelyksesta ja karjanhoidosta Suomessa v. 1911. Niista kay ilmi,
etta eri viljelyskasvien kylvd ja sato oli mainittuna vuonna, verrattuna vastaaviin lukuihin v. 1910 seka kylvon ja sadon keskimaarun 1896—1905 ja 1906—1910, seuraava.
Kylvo, U.
Keskimaarin vuodessa
1911

Vehnan
Rukiin
Ohran
Kauran
Sekaviljan

• 1910

7,055
6,490
511,178 ' 512,858
359,625
352,153
1,428,377 1,397,203
59,922
51,620

Yht. korsiviljan 2,366,157
Perunoiden
1,300,350

2,320,819
1,293,374

1906—1910

1896—1905

6,687
'520,805
843,966
1,294,302
39,301

. 7,019
602,062
358,918
1,165,270
31,142

2,205,011
1,203,035

2,164,406
1,065,227

Korsiviljan. viljelys on siis kymmenvuotisjakson 1896—1905
jalkeen edelleenkin. lisaantynyt, joskin - hitaasti. Vuoden 1911
kylvo oli 9,3 % suurempi kuin keskimaarin vuosikymmenena
1896—1906 ja 7,3 % suurempi kuin viisivuotiskaudella 1906—
1910. E r i viljalajeihin nahden on rukiin viljelys taukoamatta
vahentynyt. Ohran viljelys on ylimalkaan pysynyt samassa laajuudessa. Sitavastoin kauran viljelys on laajenemistaan laajentunut ja oh V. 1911 22,6 % suurempi kuin keskim. vv. 1896 —
1905 ja 10,4 % suurempi kuin keskim. vv. 1906—1910. Myoskin sekaviljan viljelys nayttaa viime vuosina tuntuvasti lisaantyneen; perunain samoin.
Sato, 111.
1911

Vehnan
Rukiin
.Ohran
Kauran
Sekaviljan
Yht. korsivilj.

1910

49,508
43,738
3,317,512 3,631,803
1,738,969 1,735,804
6,683,484 7,105,736
216,295
199,940
12,005,763 12,717,020

Keskimaarin vuodessa
1906- 1910 1896—1905

46,632
48,613
3,985,302
4,075,325
1,793,352
1,763,880
6,942,182
6,049,080
175,108
146,082
li?,942,476 12,082,980

j
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Hemeiden japap.
83,010
Tattarin
3,262
Perunain
6,497,122
Nauriiden ja muiden juuriiiasv.
3,450,361

\5

78,438
3,554
6,126,657

92,016
123,727
3,163
8,13a
6,484,408 • 5,968,854

2,963,887

2,422,331

916,436-

R a h a s s a a r v i o i t u n a oli vuoden 1^11 sato, verrattuna
vuoteen 1910, eri laaneissa seuraava.
1911
17,260,000
29,091,000
20,313,000
24,425,000
11,441,000
16,332,000
25,230,000
10,493,000
Koko maa 164,685,000

Uudenmaan
laani
Turun ja Porin -a
Hameen
»
Viipurin
»
Mikiielin
»
Kuopion
»
Vaasan
»
Oulun
»

mk.
»
»
»
»
>>
»
»
mk.

1910
17,595,000 mk.
31,466,000
20,029,000
22,340,000
10,712,000
15,988,000
21,418,000
8,926,000
148,474,000 mk.

Teollisuus.
R u o t s i n tehdasteollisuus.
Euotsin joku aika sitten
ilmestyneesta virallisesta teollisuustilastosta (vuosikerta 1911)
otamme seuraavat luvut kuvaamaan Ruotsin tehdasteollisuuden
kehitysta viime vuosina.

1896—1900
1901—1905
1906—1910
1910
1911

Tehtaitten
luku

Tyontekijain luku

9,745
11,476
11,492
11,485
11,692

288,181
271,096
297,118
302,157
304,586

Tuotannon
bruttoarvo

871,708,000 kruunua
1,116,038,000
»
1,463,073,000
»
1,603,176,000
»
1,651,057,000
»

Ruotsin tehdasteolhsuuden suurimmat haarat olivat vuonna.
1911:
Tehtaitten Tyontekijan
luku
luku

Sahat
1,276
Jauhomyllyt
1,381
Rauta- ja terastehtaat
ja vahmot
675

Tuotannon
bruttoarvo

39,603
4,017

176,962,135 kruunua108,613,466

23,676

100,309,664
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'Puumassatehtaat
Konepajat
Kutomot
Sokerin puhdistimot
Paperitehtaat

161
469
157
10
69

12,775
21,185
16,449
2,759
8,216

97,132,766 kruunua
86,080,406
85,040,362
»
70,541,469
57,068,890
»

L a s t e n t y o 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 s a . Tydssa

•olevien, 10—15 vuotiaitten lasten luku npusi Ytidysvalloissa v:na
1900' 1,750,176 lukuunottamatta Alaskaa, Havaijia y. m. s. Vastaavan ikaisten lasten kokonaisluvusta oli tama 18,2
Suurin
•osalapsista tyoskenteli kuitenkin maanviljelyksessa, nim. 1,061,971
henkea, kun taasen teollisuudessa ja muilla aloilla tj'oskenteli
lapsia yhteensa 688,207 henkea.

Raha-, panKKi- j a porssiliiKe.
R a h a m a r k k i n a i n t i l a ulkomaisissa liikekeskuksissa, Lontoossa, Parisissa ja Berlinissa nayttaa olevan paranemaan pain. Tahan
on kieltamatta osaltaan vaikuttanut poliittisen aseman parantuminen
Europassa. Selvimpana merkkina rahamarkkinain parantumisesta
henee pidettava suurien keskuspankkien kultavarojen voimakasta
lisaantymista. Esim. Englannin Pankin kultakassa viimeisten tietojen mukaan oli 1^/4 milj. puntaa suurempi kuin vastaavana aikana
viime vuonna, samoin Ranskan Pankin 150 rnilj. frangia viime
vuoden vastaavan ajan summaa suurempi. Ja mita Saksan Valtakunnanpankkiin tulee, oh sen kultakassa — huolimatta asken
tapahtuneesta 24 milj. Rmkm siirrosta sotarahastoon — 180 milj.
Rmk. Suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna ja 229 milj.
suurempi kuin v. 1911. Toiveet lahimpaan tulevaisuuteen nahden ovat sita paitsi, mita Saksaan tulee, kansainvalisten kultamarkkinain kannalta katsottuna, hyvat. SiUa Saksan kauppabalanssi taman vuoden 7 ensi kuukautena osoittaa ainoastaan 406
milj. "Rmkm vajausta, kun sitavastoin edellisen vuoden vastaavana aikana vajaus oh 1,336 niilj. Rmk. Asiantuntijain mielesta
on Saksan Valtakunnanpankin asema sellainen, etta diskonttokoron alennus olisi taysin oikeutettu.
Mita erittain Englannin Pankkiin tulee, on se elokuun loppupuolella siirtanyt melkoisia kultamaaria varsinkin Turkkiin ja
Egyptiin. Mutta kullan tulo pankkiin on ollut vientia suurempi,
niin etta pankin tila on yha lujittunut. Metallireservi on nyt
suurempi kuin samaan aikaan viime vuonna, samalla kuin luotonanto on lahes 10 milj. puntaa .pienempi. Reser-vln suhde
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passiivoihin on kohonnut 5Q^/6^/o:n, mikavaStaa 4978 % vuosi
sitten. Paivarahaa on ollut runsaasti saatavissa 2-1/4—2^/2 °/o:lla
ja yksityisdiskontto on ollut 3 ^ 4 % . Samoin |Ranskassa on raha
huokeaa.
| "
. Mita tulee ; Venajan rahamarkkinoihin, on niilla asema verrattain kirea. Ulkomainen maksubalanssi on suuren tuonnin takia
epaedullinen. Ulkomaiset pankit pysyvat rahanannossa varovaisella kannalla ja vaativat korkean koron. Sitapaitsi vaatii alkava •
viljakauppakausi paljon varoja. Taman lisaksi ovat pankit sijoittaneet paljon rahoja arvopapereihin ja lainaneet runsaasti rahoja
porssikeihotteluihin.' Ensiluokkaisten vekselien yksityisdiskontto
on 6I/4O/0. Talletusten hsaantyminen on viirne kuukausina ollut
pienempi kuin aikaisemmin._ Kun omat varat Ovat suureksi osaksi
olleet sijoitetut, ovat pankit entista enemman tiirvautuneet lainaukseen Valtakunnan Pankista. Valtakunnan Pankki, jonka- asema
on hyva, onkin helposti kyennyt tyydyttamaan rahan kysynnan.
Myohemmin syksylla, kun viljasta ehtii tulla ulkomailta rahaa,
tulevat Venajan rahamarkkinat luultavasti helpponemaan.
S u o m e s s a ovat rahamarkkinat yha | edelleenkin kireat,
vaikkakin heinakuun bilanssit osoittavat pankkien tilan jonkun
yerran parantuneen. Missa mSarin on parantumista yksityispankkien asemassa tapahtunut elokuun kuluessa ei voida sanoa, koska
eivat laheskaan kaikkien tilakertomukset pankkien elok. 31 p.
ole tata kirjoitettaessa viela ilmestyneet. Ralianniukkuus on pakottanut yksitjdspankkimme yha varovaisempaan luotonantoon.
Soliidit liikkeet eivat' taman takia liene kuitenkaan joutuneet karsimaan, ei ainakaan sanottavasti.. -Heikompienj aseman se sitavastoin on tehnyt entista heikommaksi ja horju-^ammaksi.
S u o m e n P a n k i n tila • osoittaa elok. 16 pma kayttamattdman setelinanto-oikeuden hsaantyneen ja nousevan 36,57
milj. mk:aan, mika vastaa 28,3o milj. mki edellisena vuonna.
Lainaus on myoskin vahentynyt, mutta nahtavasti se on johtunut siita, etta tahan.aikaan vuotta liike-elama;on Mljaisimmillaan.
ij
H e l s i n g i n arvopaperiporssi. Kesakuukausina on porssin
toiminta ollut perin laimeaa,. asianlaita, joka \o ennen porssin perustamista oU tavallinen arvopaperien myyntiin nahden. Kolmena
kesakuukautena, kesa-, heina- ja elokuussa J tekee arvopaperien
myynti ainoastaan vahan y l i 100,000 mk. I ja elokuussa vaan
n. 30,000 mk. Porssin alkamisesta lukien | on sen liike ollut
seuraava:
i
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Jouluk.
Tammik,
Helmik.
Maalisk.
Huhtik.
Toukok.
Kesak.
Heinak.
Elok.

Pankkiosakkeita
728,676: —
423,284: 75
218,104: 75
130,636: 25
92,228: 25
43,480: 24,818: —
24,428: —
27,086: 50

Vakuutus- Teollisuusosakkeita
osakkeita
12,452:
4,430:
22,310:
4,368 75
4,900:
4,351
105,043
2,216:
2,540:
10,470: 50
4,248:
20,012:50
2,136: —

Kulku-,
laitos-os.
6,810: —
4,786: —
9,102: —
32,883: —
7,150: —
2,490: —
2,370: -

Yhteensa
752,368: —
449,963: 50
232,144: 75
498,357: 25
138,121: 75
54,878: 24,818: —
46,926: 50
31,592: 50

Kauppa.
S u o m e n k a u p p a v a i h t o v. 1912. Piakkoin painosta ilmestyvan kauppatilaston mukaan oli Suomen-kauppavaihto v. 1912
kaikkiaan 807,7 miljoonaa mk. Tuonti oli 470,o miljoonaa mk. ja
vienti 387,7 miljoonaa. Koko kauppavaihdosta tuli Venajan kanssa
tapahtuneen vaihdon osalle 229,5 miljoonaa. — Koko kauppavaihto on kasvanut 45,5 miljoonaa eh 6
siita tuli tuonnin
osaksi 25,5 miljoonaa joten tuonnin lisays on 5,7 "/o, ja viennin
osaksi 20 miljoonaa, joten viennin lisays on 6,3 "/o. Kauppavaihto Venajan kanssa on lisaantynyt 3,6 miljoonaa eli l,67o.
Tuonnin osaksi tuli koko kauppavaihdosta 58,2V6 ja vieniun
osaksi 41,87o.
V i l j a n t u o n t i v. 1912. Suomeen tuotiin viime vuonna vUjaa
87,346,000 mkn arvosta, joten vahennys edelhseen vuoteen verraten on 13,7 miljoonaa mk. Viljasta tuotiin Venajalta 34,677,000
mkn arvosta eli 39,7''/o ja ulkovalloista 52,669,000 mkn arvosta
eU 60,3''/o. Edellisena vuonna tuotiin Venajalta 46,268,000 mkn
arvosta eli 45,8 "/o ja ulkovalloista 54,742,000 mkn arvosta e l '
54,2°/o. Vahentyminen viljantuonnisga on .siis etupaassa tapahtjijQut Venajan tuonnin kustannuksella.
S i i r t o m a a n t a v a r a i n tuonti v. 1912. Siirtomaantavaroita

tuotiin maahamme v. 1912 67,949,000 mkn arvosta, joten niiden
tuonti on lisaantynyt 4,3 miljoonalla mklla. Kahvia tuotiin
24,417,000 mkn arvosta eli 1,347,000' mkn arvosta enemnaan
kuin vume vuonna. Sokeria ja sokeri val misteita tuotiin 20,379,000
mkn arvosta, edelhsena vuonna 20,178,000 mkn arvosta.

') Tahan sisaltyy erinaisia osakkeita 251,360 markan arvosta.
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J u o m a t a v a r a i n t u o n t i v . 1912. J i i o m a t a T a r a i n tuontiaryo yume yuonna oli 10,596,000 mk., y. 1911 se oli 9,591,000
mk. Lisays siis oli mUjoona mk.
V u o t a i n j a n a h k a i n tuonti v. 1912 oli. 18,936,000 mil-

joonaa mk. eli 4,6 miljoonaa mk. sum-empi kuin y. 1911.
K e h r u u a i n e i d e n tuonti

v . 1912 oli 24,7 miljoonaa eli

1,8 miljoonaa suurem'pi kuin edellisena yuonna. Siita tulipuuyillan osaksi 15,306,000 mk., joten lisays on 11 miljoona mk.
Kudelmain

tuonti

v . 1912 oli 26,334,000 mk eli 1,6

miljoonaa suurempi kuin y. 1911.
M i n e r a a l i e n j a m a a l a j i e n tuonti y.. 1912 oli 25,955,000

mk. oli 5,2 miljoonaa suurempi kuin y. 1911. Mainitusta tuontimaarasta eli kiyihiilia 13,122,000 mk. Viime mainittujen tuoti
oli 3,466,000 mk. suurempi kuin edellisena| yuonna. Sementin
tuonti oli 4,279,000 mk.
Metallien

j a metalliteosten

tuonti

v. 1912 oli 44,4

miljoonaa r&fc. eli 2,9 miljoonaa suurempi kuin edellisena yuonna.
K o n e i d e n tuonti v. 1912 oli 28,004,000 .mk. eli 4,3 miljoonaa mk. suurempi kuin edellisena yuonna.|
P u u t a v a r a i n vienti v. 1912. Puutayajrain vientiarvo viime
yuonna oli 178,412,000 mk., joka on 51,47o|maamme koko viennista. Puutavarain vienti lisaantyi edelliseen vuoteen verraten 6,4
miljoonaa. Viiden vuoden kuluessa on puutavarain vienti lisaantynyt 43,4 miljoonalla. Suomen puutavara on parhaasta paasta viety
Iso-Britanniaan, Eanskaan, Saksaan, Belgiaan, Alamaihin, Venajalle ja Espaniaan. Mainittuihin maihin vietiin vv. 1911—1912
puutavaraa seuraavat maarat: '

" Iso-Britannia
Ranska
"Saksa
Belgia
Alamaat
Venaja "
Espania

'1911 milj. mk.
50,8 •
25,1
26,4
11,6
11,9
12,8
8,6

30,4
15,0

15,8
6,9

7,1
7,7
5,1

1912 .
milj. mk. 50,3
25,3
25,8 •
14,8
13,5.
14,7 .9,3

Vo
29,0

14,6
14,9
• 8,5
7,8
8,5
5,3
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P i i u v a n u k e t t a j a p a p e r i a vietiin viime.vuonna 64,993,000
arvosta. Lisays viime vuoteen verraten oli 6,8 miljoonaa mk.

K a r j a n t u o t t e i d e n v i e n t i oli v. 1912 kaikkiaan 40,925,000
mk. eli 1 miljoona suurempi kuin edellisena vuonna. Voin vienti
oli 34,860,000 mk. eli 0,8 miljoonaa suurempi' kuin edellisena
vuonna. Maidon vienti oli viime vuonna 2,467,000 mk., kun se v.
1911 oli 2,203,000 mk. Juuston vienti oli v. 1912 1,986,000 mk.
ja V. 1911 1,835,000 mk.
Voista meni Iso-Britanniaan 62,6''/o ja Saksaan 31,5''/o. Edellisena vuonna vastaavat luvut olivat 69,1 ja 29,iO/o.

VaKuutusliiKe.
H e n k i v a k u u t u s N o r j a s s a . Viime n:ossa julkaisimme
numeroita kotimaisista - henkivakuutusyhtioistamme. Kun Norjan
olot maan vakiluvun ja useiden muidenkin seikkojen johdosta soveltuvat verrattaviksi Suomen oloihin, saattaa olla huvittavaa vertailla norjalaisten yhtioitten tuloksia omien yhtioittemme tulok-,
siin. Uusi hankinta ja vakuutuskanta 1912:n lopussa oli eri yhtioissa miljoonissa kruunuissa:
Uusi hank.

Idun
Hygea
Brage
Norr0na
Eram
Norske Liv
Gensidige
Glitne

per.
»
»
»
»
»
»
.»

1861
7,8
1884
7,2
1888
4,1
1897
1,8
,1903
8,0
1844
4,2
1847
6,1
1889
2,4
• Yhteensa' 41,8

Vak. kanta.

'

69,9
48,5
85,8
13,6
34,0
24,0
45,4
26,8

293,1

Suurin hankinta,maara, mihin mikaan norjalainen yhtio v.
1912 paasi, oh 8 milj. kr. eli 11,2 milj. Smk., kun pienin suomalai^n yhtion hankintamaara oli 18,9 milj. Smk. ja'OTurin52,7
milj. Ainoastaan 52 vuotta toimineella Idun'illa ja 29 ^ o t t a toimineella Hygealla on suurempi vakuutuskanta kuin 2 vuotta toimineella Salamalla. Kotimainen henkivakuutusliike Norjassa alkoi
V. 1847 ja oli kotimaisten yhtioitten vakuutuskanta siella v. 1912
lopussa 293 milj. kr., kun se Suomessa, jossa y. 1874 Kaleva alotti
toimintansa, oli v. 1912 lopussa 679 milj. Smk.
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Norjaan verraten olemme siis talla alalia melkoisesti edella.
Sita vastoin olemme huomattavasti jalessa Ruotsista ja Tanskasta
niinkuin aikakauskirjassamme viime vuonna julkaistuista numeroista nakyi.
Murhapolttonayttely. Lukuisan yleisojoukon lasnaoUessa
avattiin viime kevaanna New-Yorkissa hyvin erikoinen nayttely.
Koko kaluston muodostavat kaksi aivan tavallista kyokin tuolia,
porsliininen sylkilaatikko, veitsi ja haarukka, suola-astia, pieni peih,
kahvisiivila, kaksi pienta taulua ja lakkinen :tuhkasaih6 seka 135
palovakuutuskirjaa, jotka koristavat huoneen seinia. Talouskapineet ovat yhteensa 3,96 dollarin arvoiset ja kumminkin ovat nama
taloustavarat olleet vakuutetut eri palovakuutusyhtioissa 127,000
doUarista. Nayttelyn tarkoituksena on saada: suurelle yleisolle oikein kuoraantuntuvasti selvaksi esineiden arvon ja vakuutuksen
arvon valinen suhde. Nayttelyn nimena on murhapoltto- ja vakuutusnayttely ja on sen toimeenpannut New-Yorkih palodeparttementti.
Se nayttaa havainnollisesti, miten helposti voidaan aivan arvottomille esineille saada suuria vakuutussummia, ja miten tama epakohta
epailematta kiihottaa murhapolttoon. Tata kohtaa valaisi palodepar^
tementin paallikko pitemmassa selonteossa, jossa han esitti kaupunkien palosuojelus-toimiston tulipalojen syista toimittaman tutkimuksen tuloksia. Taman tutkimuksen mukaan aiheutuu vahintaan 25 o/o
New-Yorkin tulipaloista murhapoltoista. Kun New-Yorkissa paivittain sattuu 35—40 tulipaloa, merkitsee tama siis 8—10 tulipaloa paivassa, ja nama murhapoltot aiheutuvat suurimmaksi
osaksi siita, etta vakuutusyhtiot myontavat vakuutuksia kevytmielisesti. Nayttelyn tarkoituksena onkin ;saada aikaan lakeja,
jotka poistaisivat taman epakohdan.
•[

Osuustoiminta.
M u u t a m i a S u o m e n osuustoiminta:liikkeen k e h i t y s t a

v a l a i s e v i a lukuja. Osuustoimintalehden viime numerossa on
professori Hannes Gebhard julkaissut mielenkiintoisen kirjoituksen
»Suomen osuustoimintaliikkeen lujittumisesta ja lujittamisesta.«
Poimimme tahan siita muutamia tarkeimpia| lukuja.
Osuuskuntien luku vv. 1901—1912.
•

Vuosi.

1901
1902

i

Eekisteroityja
Osuuskuntia
kaikkiaan

3
50

Toimessa olleita:
Osuusmeije- Osuuskasso- Osuuskaupreita
ja
poja.

_
28

—

7
16
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1903
1905
1910
1912

189
592
1,929
2,064 •

75
225
328
349

10
119
374
399

- 75
165
443
"420-

Osuuskuntien jasenmaara vv. 1902—1911.
Vuosi

Siita
Osuusmei- Osuuskasjereissa
soissa

-Kaikkiaan

1902
5,900
1903
20,500
1905
57,000
1910
179,000
1911 . 180,000 .

2,400
5,500
21,100
34,500
35,000

Osuuskaupoissa.

—
8,000
521 .. • 14,000
3,984
29,000
i7,296
.87,000
18,700 •
84,000

•Osuuskuntienliikevailito vv. 1902—1918.
Siita
Vuosi

Kaikkiaan
Smk.

Osuusmeijerit
Smk.

Osuuskassat
Smk.

1902
—
—
—
1903 10,950,000
3,500,000
44,000
1905 29,600,000 13,500,000 • 647,000
1910 97,000,000 28,400,000 4,105,000
1911 106,000,000 33,000,000 4,300,000

Osuuskanpat
• Smk.

1,500,000
5,000,000
12,000,000
47,000,000
51,000,000

Osuuskuntien omat'varat Smk.
Vuosi

1905
1908
1911

. 1905
1908
1911

Osuusmaksurahasto

'

.

Vara y. m.
rahastot

. Yhteensa.

Osuusmeijerit. •
436,358
292,982
1,391,829 .
1,280,054
2,405,799
2,344,198

729,340
2,671,883
4,749,997

Osuuskassat.
43,669
6,235
184,634
57,927
428,926
• 180,637

49,904
242,561
609,563

Osuuskaupat.
1905
1908
1911

371,726
l,117,-590
1,357,726

168,583
987,373
2,552,329

540,809
2,104,963
3,910,055
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1905
1908
1911

Kmklii yiiteensa.
•
861,753
467,800 '
2,694,053
2,325,354
4,192,451
5,077,164

1,319,553
5,019,407
9,269,615

Osuuskmtim omat varaf'^jo veloista.
Vuosi

Osuus- •
meijerit
23.2
31.7
50.0

Osuuskassat

OsuusKaikki
kaupat osuuskunnat
17.6
14.9
12.1
17.3
21.4
29.6

7.1
1905
1908
7.6
13.1
1911
Esitetyt luvut ilahuttavalla tavalla osoittavat, etta osuustoimintaliike maassamme on seka ulkonaisesti etta sisaisesti ollut
kehittymassa suotuisaan suuntaan ja etta se: nykyaan on varsin
elinvoimainen.

TyovaenliiKe.

I
j

M a a m m e s o s i a l i s t i n e n t y o v a e n l i i k e . Sosiahdemokraat-

tisen puolueen puoluetoimikunnan heinakuussa julaistusta toimintakertomuksesta mainittakoon seuraavaa. Puolueneuvosto on yhdessa Suomen ammattijarjeston kanssa toimeenpannut 8 vaalipiirissa luentokursseja, jotka ovat kestanet 4 iltaa kussakin paikassa. Puolueopiston avaaminen ou suunniteltu taksi syksyksi.
Oppiaika on ajateltu olevan syysk. 29 p:sta joulukuun 20 p:aan.
ICustannusarvio paattyy 6,000 mk:aan, josta puolet tulee puolueen
ja toiset puolet ammattijarjeston suoritettavaksi. Viime syyskuussa avattiin -^Tyovaen lakiasiaiu neuvonantotoimisto», jonka kustannukset suorittavat -puolue j a ammattijarjesto. Toimisto on
ollut avoinna 3 kertaa -viikossa. SuuUisia neuvoja on annettu 351
henkilolle. Kirjallisia vastauksia tehtyihin kysymyksiin on lahetetty 46. Keskimaarin 6 henkiloa on kunakin aukioloaikana kaynyt neuvontatoimistossa.
K r i s t i l l i n e n tyovaenliike. Sen jalkeen kuin maamme
Kristillinen Tyovaenpuolue askeisissa vaaleissaimenetti ainoan edustajapaikkansa valtiopaiviUa, on puolueen keskuudessa tehty ehdotuksia, etta puolue valtiollisena puolueena lakkauttaisi toimintansa,
mutta sen sijaan koettaisi vaikuttaa eri puolueiden keskuudessa
sosiaalisten kysymysten ratkaisuun tyovaelle ja kristillisyydeUe
edulhseen suuntaan. Ehdotusta ei ole -viela puolueen jarjestoissa
viralhsesti kasitelty.
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Katsauksia.

YhteisKuntapoIitiibKa.
K a n s a i n v a l i n e n sosiaalinen tyo. Hyvan kasityksen siita
monipuolisesta kansainvalisesta toiminnasta sosiaaliseUa alalia, mika
nykyaan voidaan panna merldlle, antaa seuraava luettelo kuluneen kesakauden aikana' pidetyista tai pidettavista kansainvalisista kokouksista yhteiskunnallisten asiain kasittelya varten: naistenaanioikeuskongressi Wienissa kesak. 15—20 p., kotitalouskongr. Gentissa kesak. 15—17 p., kongr. valkoista orjakauppaa
vastaari Lontoossa kesak. 30—heinak. 4 p., lastensuojeluskongr.'
Brysselissa heinak. 23—26 p., kaupunkikongr. Gentissa heinak. 27elok. 1 p., kongr. elintarpeiden vaarentamista vastaan Gentissa
elok. 1—3 p., kongr. lastenkuolevaisuutta vastaan Lontoossa elok.
4—5 p., laakarikongressi Lontoossa elok. 6—12 p., kongr. pelastustyota varten Gentissa elok. 13—16 p., psykiaterien kongr.
Gentissa elok. 20—26 p., rauhankongr. Haagissa elok. 20—23 p.,
kooperatiivisen AUiansin kansainv. kongr. Glasgowissa elok. 23—26
p., kouluhygieniakongr. Buffalossa elok. 25—80'p., kriminalistikongr. Koopenhaminassa elok. 27-—31 p., asuntohygieniakongr.
Antwerpenissa elok. 31- syysk. 9. p., kongr. tyottomyytta vastaan
Gentissa syysk. 2—5 p., 18:s parlamenttikongr. Haagissa syysk.
3—5 p., asuntokongr. Haagissa syysk. 9—12 p., kongr. pelastustyota varten Wienissa syysk. 9—13 p., antialkoholikongr. Milanossa syysk. 22—28 p., kongr. tuberkulosia vastaan Berlinissa
lokak. 22—25 p.

S U O M E N R A H A M A R K K I N A T V V . 1903—1912.
Kirjoittanut

K. V. Hoppu.

'

Jatkoa.

Suomen rahamarkkinoita tarkastellessani'me on meidan kiinnitettava huomiota myos oman maamme taloudellisiin oloihin ja
yleiseen yritteliaisyyteen, otettava huomioon.nousu-ja laskukausi
taloudellisen elaman aloilla, koska naista seikoista rahamarkkinain
tilan vaihtelut riippuvat. Meidan on siis luotava katsaus etupaassa tarkeimpiin teollisuudenhaaroihin, ulkomaan kauppaan
ja vuodentuloon. Kuusivuotiskautena, vv. 1903—1908, on maamme
teollisuuden kehitys ollut seuraava: ^)
\
Taulu n:o &'.
Tyopaikkoja

Teollisuus vv. Igoj — igo8.
• Tyontekijoita

Tuotannon raha-arvo

1903

8,797

101,262

1904

8,679

101,621

369,613,864

1905

9,054

107,828

392,544,700

1906

8,827

113,518

439,478,282

1907-

9,269

135,415

513,648,026

1908

9,165

127,075

480,588,667

351,609,649

• •• Yllaolevasta kay selville, etta teollisuuden alalia on ollut
nousu aina vuoteen 1907. Jo seuraavana vuonna on huomattavissa
lasku, silla seka tyontekijain lukumaara etta tuotannon raha-arvo
ovat huomattavasti vahentyneet. Tarkeimpien teollisuudenhaarojemme, puunjalostus-, paperi-, kutoma- j a metalliteollisuuden
kehitys mainittuina vuosina kay selville seuraavasta:
^) Tiedot teollisuustilastosta vastaavilta vuosilta. :

K. V. Hoppu.
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Taulu n:o p.

Tarkeimmat teoUisuudenhaarat vv. ig@3 — ipo8.

Puunjalostusteollisuus
Tyontekijoita

Rahaarvo
Smk.

PaperiteoUisuus

KutomateoUisuus

IVTetalliteoUisuus

Tyonteki- Rahajoita
arvo
Smk.

Tyonteki- Rahajoitii
arvo
Smk.

Tyonteki- Rahajoita
arvo
Smk.

1903
24,816 89,645,700 7,974 36,698,400 11,142
1904 . 25,214 91,834,500 8,963 42,698,800 11,269
1905
26,465 90,404,100 9,906 43,163,300 11,902
1906
28,503 108,277,100 10,851 44,827,400 12,856
1907
30,242 115,338,400 14,550 55,935,500 13,319
1908
28,492 102,197,700 12,580 50,308,700 13,356

45,575,800
42,761,100
45,971,100
55,391,400
62,664,900
61,976,300

17,512 42,656,500
16,878 49,374,100
19,719 62,207,700
19,866 65,166,382
19,268 61,448,426
18,542 57,042,767

Sama nousu kuin teollisuutemme alalia yleensa aina vuoteen 1907 on siis vallinnut tarkeimpien teollisuudenhaarojemme,
puunjalostus-, paperi- ja kutomateollisuuden alalia. V . 1908 on
jo huomattavissa lasku, varsinkin puuunjalostusteollisuudessa.
Metalliteollisuus nayttaa saavuttaneen huippunsa jo v. 1906, sen
jalkeen alkaa lasku.
Suuresti vaikuttaa rahamarkkinain tilan vaihteluihin myoskin viime aikoina vauhtiinsa paassyt rakennusteollisuus kaupungeissamme. Yksityispankit ja saastdpankit ovat vuosittain saaneet mydntaa kaupunkikiinteistdihin huomattavasti suurempaa
luottoa kuin aikaisemmin. Ohsi sen vuoksi hyvin mielenkiintoista
rahamarkkinain tilan valaisemisen kannalta luoda katsaus raken- "™
nusteollisuuteen koko tarkasteltavanamme olevana kuusivuotiskautena, mutta puutteellisten tilastotietojen vuoksi meidan taytyy
tyytya vuosiin 1907 j a 1908. Edellisena vuonna rakennettun
maamme kaupungeissa yhteensa 686 rakennusta, joiden raha-arvo
oli 39,055,000 mk. Helsingissa yksistaan tarvittiin rakennuksnn
V. 1907 18,6 ifiiljoonaa mk. Vuonna 1908 rakennettiin maamme
kaupungeissa 496 rakennusta, joiden raha-arvo oli 26,2 miljoonaa.
Rakennusteollisuuden kehityksesta vv. 1903 — 1908 saa jonkinlaisen kasityksen, kun tarkastaa kaupungeissa mydnnettyja lainain
knnnityksia, joita mainittuina vuosina mydnnettiin seuraavasti:

I
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Suomen rahamarkkmat vv. igos—igis,
1903

43,560,145

mk.

1904

32,242,491

„

1905

52,242,986

„

1906

46,506,856

„

1907

62,125,431

„

1908

53,304,705

„

Yhteensa 289,982,614 mk.

Suomen ulkomaankauppa miljoonissa markoissa vv. 1903—
1908 on ollut seuraava:
Taulu n:o 10.

Suomen ulkomaankauppa vv. igos — igo8.

Koko
kauppavaihto
milj, mk.

Tuonti
milj. mk.

1903

481,2

267,5

^213,7

53,8

1904

482,7

267,1

215,6

51,5

1905

516,0

268,2

247,8

20,4

1906

594,0

313,9

.280,1

33,8

1907

644,4

379,0

1908

606,5

363,5

Vienti
milj, mk.

-

Tuonti vientia
suurempi
milj, mk.

266,4

113,6

243,0

120,5

Kauppatappiomme on siis kuusivuotiskautena 1903 — 1908
virallisen kauppatilaston

mukaan 393,6 miljoonaa,

Todellisuu-

dessa se ei kuitenkaan voi olla nain suuri, silla tuontimaaraan
sisaltyvat rahdit, jotka jaavat omaan maahan, kun taas viennissa ei ole otettu huomioon rahteja, jotka ovat ansaidut suomalaisilla laivoilla. ' )

Epaedullinen kauppabalanssi osaltaan on.

vaikuttanut rahamarkkinoihin epaedullisesti.
On vaikea sanoa, missa maarin virallisessa kauppatilastossa tuonnin rahaarvo on liian suuri ja viennin raha-arvo liian pieni. Taman kirjoittaja puolestaan
olisi valmis vahentamaan kauppatilaston tuonnin raha-arvosta 5 "/o ja lisaamaiin
viennin raha-aryoon 3 °/o. Nain muodostuisi Suomen kauppavaihto vv. 1903—1908
seuraavaksi:
Vienti Vienti tuontia suurempi
milj. mk.
-f-, pienempi —
' milj. mk.

Tuonti
milj. mk.
1903

264,1

1904

253,8

.

220,1
222,1

+34,o
.

+31,7
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Katselkaamme sitten millainen vuodentulo eri vuosina on
ollut. V . 1903 oli vuodentulo yleensa hyva, seuraavana vuonna
osassa maata oli vuodentulo hyva, mutta suuressa osassa maata
verrattain huono. V . 1905 voimme pitaa vuodentuloa hyvana
yli koko maan, samoin oli asianlaita v. 1906, jolloin satoa voidaan pitaa runsaana. V . 1907 oli sato tasainen j a yleensa verrattain tyydyttava. Seuraavana, v. 1908 oli sato yleensa hyva.
Havainnollisen kuvan vuodentulosta vv. 1903—1908 antaa sadon
raha-arvo, joka kay selville seuraavasta:
1903
1904
1905

165,610,229 mk.
153,259,410 „
173,346,558 „

1906 183,282,118 mk.
1907 192,042,613 ' „
1908 186,939,322 „

Kun tarkastaa taloudellisen elamamme tarkeimpia tekijdita,
niin huomaa, etta nousukausi saavuttaa meilla huippunsa v. 1907.
Kaikilla aloilla on yritteliaisyys sangen suuri, joten pankeilta vaaditaan yha suurempaa luottoa. Edellyttamalla, etta kaupungeissa
myonnetyt kiinnityslainat suureksi osaksi on myonnetty uusiin
rakennuksiin, on rakennustoiminta vv. 1907 ja 1908 ollut vilkkain.
Tarkasteltavanamme olevana kuusivuotiskautena mydnnetyista
kiinnityslainoista tulee 40 "/o vumeksi mainitun kahden vuoden
osaksi. Rahamarkkinain kiristymiseen on tietysti huomattavassa
maarin vaikuttanut epaedulhnen kauppabalanssi. Kuusivuotiskauden ulkomaisesta kauppatappiosta naet 60 "/o tulee vv. 1907
Tuonti
milj. mk.
1905

Tuonti

254,8

Vienti Vienti tuontia suurempi
milj. mk.
- ) - , pienempi —
milj. mk.
255,2

— 0,4

1906

298,7.

-288,6

-f 18,6

1907

360,1

273,4

-f 86,7

1908

345,3

250,3

siis olisi koko kuusivuotiskautena 265,6

+95,0
miljoonaa mk. vientia

suurempi.
^) Katso Yhteiskuntataloudellinen Aikakauskirja 1913, siv. 5 7 .
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Suomen rajiatnarkkinai vv. igos—

ja 1908 osaksi. Nain ollen on aivan luonnollista, etta meilla
viela 1908 vuoden alkupuolella vallitsi kirea raha-aika, jota jonkin
verran helpotti Suomen Pankin huhtikuussa | ottama ulkomainen
kreditiivi ja sen kautta lisaantynyt setelinanto-oikeus. Voimme
siis lopputuloksena pitaa, etta jos toiselta puolen ulkomaisten
rahamarkkinain muodostuminen on vaikuttanut meidan maamme
rahamarkkinoihin, niin on niihin toiselta puolen kotimaiset taloiidelliset olot vaikuttaneet ainakin yhta tuntuvasti.
Ryhtykaamme nyt tarkastelemaan kasiteltavanamme olevan
kymmenvuotiskauden toista nousukautta, joka alkaa v. 1909 j a
jatkuu viela v. 1913. Seuraamme ensin Suomen Pankin tilan
vaihteluja. ^)
Taulu n:o 10.

Suomen Pankin tila eri kuukausien Iopulla

vv. ipop—ipi2

1903
Tammikuu . ,

1,000 markoissa:

KotimaiSiitii
Metalli- Ulkomaiset Setelisto Kayttamanen luo- vekseleita
kassa
saatavat
ton setelintonanto
anto-oikeus
78,365

51,234

23,803

75,688

85,989

35,086

.

78,692

50,904

23,826

76,933

88,515

37,433

iVlaaliskuu . .

75,533

49,959

24,252

80,583

89,479

40,294

Huhtikuu

72,079

48,153

23,810

72,627

85,508

33,645 ^)

Helmikuu .

. .

Toukokuu . .

71,333

48,442

24,122

75,705

86,826

34,983

Kesakuu

. ,

70,359

48,255

23,961

82,2C0

88,560

36,114

Heinakuu

. .

66,871

45,170

24,087

84,201

87,323

39,985

Elokuu .

.

66,427

44,313

24,027

86,519

88.619

41,470

Syyskuu .

. .

67,595 • 43,686

24,208

86,784

89,112

40,912

Lokakuu

.

.

68,513

41,298

24,277

103,338

89,939

40,906

Marraskuu . .

69,322

44,803

24,437

104,472

91,291

40,213

Joulukuu

71,964

48,002

24,594

109,390

111,625

38,269

.

. .

^) Tiedot Suomen Virallisesta Lehdesta vastaavilta vuosilta.
^) Kiiyttamattoman setelinanto-oikeuden huomattava alentuminen johtuu siita,
ettei metallikassan vahvistamiseksi Stockholms Enskilda Bankenilla otettua ulko- maista 10 miljoonan kreditiivia eniiii uudistettu.
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Kotimai-

Siita

nen luo- vekseleita

Metalli- Ulkomaiset Setehsto Kayttamakassa

saatavat

ton setelin-

tonanto

anto-oikeus

1910
Tammikuu .

.

Helmikuu

.

.

Maaliskuu

.

Huhtikuu

.
.

Toukokuu

.

.

Kesakuu.

.

.

Heinakuu

.

.

Elokuu .

.

.

Syyskuu .

. -.

Lokakuu

, '.

Marraskuu .

.

Joulukuu

.

,

70,810
76,240
77,327
77,420
82,534
82,759
77,586
77,313
- 81,224
88,295
89,812
92,276

47,610
51,172
52,058
50,982
55,293
54,688
50,885
49s786
52,120
53,988
56,941
60,040

24,742
24,712
24,709
24,757
26,856
27,119
24,400
22,549
21,597
21,804
21,829
22,054

109,084
110,234111,281
110,197
107,036
111,362
101,735
105,779
108,556
116,767
114,815
115,967

111,688
127,549
126,408
124,037
128,407
128,612
112,100
109,510
112,653
116,669
121,532
123,909

39,771
36,370
33,973
34,987 •
30,704
30,660
:36,814
37,945
34,422
32,591
27,656
26,707

85,667
85,499
83,380
78,972
80,454
77,587
76,682
74,662
75,973
85,712
92,530
97,872

58,075
59,313
57,677
55,475
55,790
54,839
54,289
51,790
51,333
55,147
61,519
67.576

22,147
22,062
21,994
21,951
24,189
28,527
32,691
32,726
34,928
35,051
35,148
35,325

121,234
126,752
128,390135,479
143,055
148,770
147,421
156,801
166,869
158,371
156,236
110,712

123,362
135,136
133,354
130,788
136,497
136,678
138,388
141,641
152,948
167,683
154,149
115,259

33,988
34,423
36,744
41,671
40,834
43,934
46,172
47,864
47,699
38,760
33,054
29,331

98,317 •67,377
99,495 68,045
99,934 66,206
101,178 68,154
105,784 68,855
106,863 72,054
102,238 66,811
102,144 67,270

23,402
23,366
23,308
23,526
29,788
32,236
32,463
32,761

110,603
110,669
111,841
101,590
94,682
92,516
94,560
96,196

108,370
114,539
124,284
113,349
120,652
116,841
116,045
114,955

29,841
28,319
28,077
27,446
24,003
23,493
29,071
27,764

1911
.Tammikuu ,

.

Helmikuu

.

.

Maaliskuu

.

.

Huhtikuu

.

.

Toukokuu

.

.

Kesakuu

.

.

Heinakuu

.

.

Elokuu .

.

.

Syyskuu . •.

.

Lokakuu

.

.

Marraskuu .

.

Joulukuu

.

,

1912
Tammikuu .
Helmikuu

.

.

Maaliskuu

.

.

Huhtikuu

,

.

Toukokuu

.

.

Kesakuu.'

.

.

Heinakuu

.

.

Elokuu

.

.

.

Saonien

rahamarkkinat vv,

KotimaiSiita
nen luo- vekseleita
tonanto

igos—19^2.
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Metalli- Ulkomaiset Setelisto Kiiyttamakassa
saatavat
ton setelinanto-oikeus

Syyskuu.

.

.

100,053

66,928

34,991

96,722

115,989

29,475

Lokakuu

.

.

106,491

68,926

35,059

97,899

113,164

22,794

Marraskuu .

.

111,588

73,428

34,999

95,699

118,423

19,121

oulukuu

.

115,225

74,494

35,355

92,387

117,498

16,030

.

Jo ensimaisetia neljanneksena v. 1909 Suomen Pankin tila
paranee. Kayttamaton setelinanto-oikeus on huhtikuun lopussa
33,645 miljoonaa, vaikka ulkomainen kreditiivi on maksettu.
Sen jalkeen kayttamaton setelinanto-oikeus lisaantyy, ollen korkeimmillaan, 41,470 miljoonaa, elokuun Iopulla. Vuoden viimeiset
kuukaudet kayttamaton setelinanto-oikeus pysyttelee hyvin korkeana. Kotimainen luotonanto, joka oli korkeimmiUaan, 78,692
miljoonaa, helmikuun Iopulla, osoittaa vahenemista aina elokuun
loppuun, ollen sihoin 66,427 miljoonaa. Sen jalkeen se lisaantyy
koko loppuvuoden, kohoamatta kuitenkaan korkeammahe kuin
71,964 miljoonaan joulukuun Iopulla. Ulkomaiset saatavat kasvavat vuoden loppuun, luukuunottamatta huhti- j a toukokuuta.
Huhtikuussa ovat ulkomaiset saatavat alhaisimmihaan, 72,627
miljoonaa. Korkeimmillaan, 109,390 miljoonaa, ne ovat joulukuun
Iopulla. Rahamarkkinain jossain maarin helpponeminen saattoi
Suomen Pankin huhtikuun. 24 p:na alentamaan korkomaariaan
"/o-lla, joten pankin korkomaarat tulivat olemaan vekseleista
5, 5 7 2 ja 6 seka lainoista 5, 5 V 2 ja 6 7 o . ^
Rahamarkkinain tila osoittaa seuraavana vuonna, 1910,
kiristymista. Kayttamaton setelinanto-oikeiis, jOka oli korkeimmillaan, 39,771 miljoonaa, tammikuun Iopulla, alenee kesakuun
loppuun 30,550 miljoonaksi, lisaantyen sen jalkeen kolmannen
vuosineljanneksen kahtena ensi kuukautena, \a alentuen taas
viimeisena neljanneksena. Alhasimmillaan, 26,7o7 miljoonaa, se
on joulukuun Iopulla. Kun kotimainen luotonanto, joka oli alhaisimmillaan, 70,810 miljoonaa, tammikuun lopuUa ja korkeimmil-
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232

laan, 92,270 miljoonaa, joulukuun Iopulla, osoitti melkein koko
vuoden lisaantymista, oli Suomen Pankki siita huolimatta, etta
ulkomaiset saatavat olivat verrattain suuret — alhaisimmillaan,
101,735

miljoonaa, heinakuun lopuUa ja korkeimmillaan, 115,967

miljoonaa, joulukuun lopuUa — pakotettu joulukuun 15 p:na
korottamaan korkomaariaan.

Suomen Pankin korkomaarat mai-

nitusta paivasta lahtien olivat vekseleista 5 V2> 6 ja 6

"/o seka

lainoista 5 V2, 6 ja 6 ^/2 "/o.
Vuonna 1911 oli Suomen rahamarkkinain tila suotuisa,
kayttamaton setelinanto-oikeus kasvaa aina elokuun loppuun, olen silloin korkeimmUlaan, 47,864 niiljoonaa, joka on korkein
maara,
saavuttaa

minka Suomen Pankin kayttamaton
koko tarkasteltavanamme

setelinanto-oikeus

olevana kymmenvuotiskau-

tena. ^) Viela syyskuun lopuUa on kayttamaton

setelinanto-oi-

keus 47,599 miljoonaa, mutta sen jalkeen alkaa se alentua, ollen
alhaisimmillaan, 29,331 miljoonaa, joulukuun lopuUa. Ulkomaiset
saatavat osoittavat

lisaantymista aina lokakuun loppuun, jolloin

ne ovat korkeimmillaan, 158,371 miljoonaa. Marraskuun lopussa
ne viela ovat 156,236 miljoonaa, mutta joulukuun lopuUa 110,712
miljoonaa,- siis alhaisimmUlaan.

Kotimainen luotonanto vahenee

aina elokuun loppuun, joUoin se on alhaisimmillaan, ainoastaan
74,662 miljoonaa. Sen jalkeen se taas lisaantyy, saavuttaen vuoden korkeimman maaran, 97,872 miljoonaa, joulukuun Iopulla.
Suotuisa rahamarkkinain tila, jota jatkui aina lokakuun loppuun,
saattoi Suomen Pankin jo helmikuun 18 p:na alentamaan korkomaariaan ^/2 7o!Ua, sovittaen vekseleihin 5, 5 V2 j a 6 7 o : n seka
lainoihin 5, 5 V2 j a 6 7 o : n koron.

Mutta jo toukokuun 16 p:na

Suomen Pankki uudelleen alensi 1/2 %:lla korkomaariaan, jotka
siita lahtien olivat: vekseleista 4 72, 5 j a 5 7* "/o seka lainoista
472. 5 ja 57270^) Nain suuri ei Suomen Pankin kiiyltamiiton setelinanto-oikeus ole ollut
koskaan viela tahan asti.

Suomen rahamarkkmat vv.
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Vuoden Iopulla 1911 saattoi jo huomata rahamarkkinain
tilan kiristymista. Jo tammikuun 27 p:na 1912 Suomen Pankki
korotti korkomaariaan ^,'2 "/o :11a, sovittaen siita lahtien vekseleihin
5> 5 V2 ja 6 seka lainoihin 5, 5 7 2 ja 6 7o :n koron. Epailematta
Suomen Pankki oli oikeassa varottaessaan taten liikemiehia, etta
kirea rahamarkkinain tila oli odotettavissa. Suomen Pankin kayttamaton setehnanto-oikeus, joka oli tammikuun Iopulla korkeimmillaan, 29,841 miljoonaa, alenee kesakuun lopuuun 23,493 miljoonaksi. Sen jalkeen se kolmannen vuosineljanneksen vaihtelee 29,475ja 27,764 miljoonan valiUa, mutta vahenee vuoden loppuun huomattavasti. Joulukuun lopuha se on alhaisimmillaan, ollen siUoin i6,030
miljoonaa. Ulkomaiset saatavat lisaantyvat maaliskuun loppuun, ollen
silloin korkeimmUlaan, 11 i , 8 4 i miljoonaa. Sen jalkeen ne vahenevat
kesakuun loppuun, mutta osoittavat taas lisaantymista lokakuun loppuun. AlhaisimmUlaan ne ovat joulukuun lopussa, ollen silloin
92,387 miljoonaa.
Kotimainen luotonanto, joka on alhaisimmUlaan, 98,317 miljoonaa, tammikuun lopuUa,: hsaantyy kesakuun
loppuun. Vuoden kolmannella neljanneksella se osoittaa vahentymista, mutta lisaantyy taas vuoden loppuun, ollen korkeimmUlaan, 115,225 miljoonaa, joulukuun lopuUa. Rahamarkkinain
tila kavi siis vuoden lopuUa verrattain kireaksi. , Taman vuoksi
Suomen Pankki marraskuun 9 p:na korotti korkomaariaan 1 "J^fWa.,
siten vahentaakseen luotonkysyntaa. Mainitusta ajasta lahtien olivat
Suomen Pankin korkomaarat vekseleista 6, 6 ^/2 ja 7 "/o seka
lainoista 6, 6 72 j a 7 Vo- Tama kirea rahamarkkinain tila jatkuu aina seuraavan vuoden syyskuuhun, jolloin helpponeminen
on huomattavissa, vaikkei Suomen Pankki viela silloin alennakaan korkomaariaan.
j
Maamme yksityispankkien tUa vv. 1909—1912 kay selviUe seuraavasta taulusta:
Tiedot

vuoteen

1909 senaatin

valtiovaraintoimituskunnassa

yksityispankkien kuukausibilanssien yhteenvedoista,
tilastosta vastaavilta vuosilta,

laadituista

vuodesla 1910 alkaen pankki1
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Taulu n:o ii.

Yksityispankkien tila i,ooo markoissa
vv.

ipop—ipi2.

Is

11
1909

^

II

a
.5

? "

Tammikuu 480,781 29,486

3,221

3,106 17,476 13,149 244,206 157,702 108,944 19,578

Helmikuu

481,276 28,430

4,173

4,060 16,972 .11,786 247,476 168,488 109,634 20,959

Maaliskuu

483,811 30,301

4;885

2,464 20,510 13,063 248,306 160,273 109,231 18,272

Huhtikuu

481,875 31,412

4,122

2,035 21,090 12,311 246,377 161,594 109,449 14,733

Toukokuu

481,014 30,545

3,341

748 19,020 12,301 248,694 161,667 110,162 12,799

Kesakuu

498,415 32,472

1,079

997 16,110 18,421 244,904 162,430 110,033 19,196

Heiniikuu

500,964 34,213

690

50 14,313 16,239 240,716 159,202 109,514 30,113

Elokuu

497,995 34,016

1,196

136 15,028 15,143 238,283 157,115 109,651 37,673

Syyskuu

496,336 34,474

1,324

886 18,148 13,747 239,300 156,832 112,058 38,860

Lokakuu

503,312 33,498

1,440

159 15,356 15,994 243,387 167,210 112,065 38,984

Marraskuu 505,642 33,242

2,624

960 17,206 14,020 246,078 160,362 112,564 35,395

516,873 33,123

3,843

1,316 14,876 17,952 261,647 161,997 113,904 28,697

Tanmikuu 523,948 32,665

2,433

726 14,685 15,626 254,149 163,226 114,887 23,956

525,549 31,051

6,184

2,490 13,405 12,696 267,696 165,736 116,649 20,8'9

Maaliskuu 529,873 33,867

6,122

2,745 16,002 15,727 258,629 168,176 116,796 19,566

523,857 34,222

4,915

3,709 19,650 12,231 261,318 172,276

Toukokuu 521.006 34,857

7,036

5,346 22,743 11,817 264,260 174,068 118,993 19,376

Kesakuu

628,301 38,303

5,576

5,962 19,138 16,582 260,196 172,161 119,240 23,354

Heinakuu

532,621 37,704

2,750

3,958 17,171 12,487 255,864 170,866 119,628 33,953

Elokuu

633.007 36,215

3,436

4,070 14,348 11,910 253,704 170,107 121,533 39,618

Syyskuu

532,654 35,982

3,636

5,265 12,541 13,276 254,227 170,936 121,712 43,828

Lokakuu

532,196 36,000

6,267

4,208 13,881 12,527 256,015 170,989 123,070 42,082

Marraskuu 532,906 33,902

6,931

6,307 15,378 13,334 260,200 173,391 126,190 37,103

644,149 33,914

5,974

6,054 15,895 16,968 264,980 177,212 126,724 34,273

Tammikuu 551,401 33,794

5,609

1,436 12,133 14,289 266,807 183,716 126,950 31,272

Helmikuu

666,562 33,196

8,378

633 16,386 15,353 270,038 186,381 127,658 30,776

Maahskuu

661,003 35,399

7,032

1,339 17,253 14,404 273,758 187,113 126,632 27,931

Huhtikuu

563,918 36,580

3,484

Toukokuu

566,674 37,776

2,189

Joulukuu
1910

Helmikuu

Huhtikuu

Joulukuu

117,4:0

19,068

1911

—

19,556.13,906 272,687 193,972 126,665 26,320

875 19,578 16,302 275,378 196,958 127,644 26,733

in
ra CO
05 in
in 0
in
oT ICS
lO 10 in in
OO
in 0
r H ra 03 in
ra__
CC in

CD

ulkomailta
Kassa
kredit.

Lainoja

Kotim.
•

veks.
Kassa
Dlkom.
kirjeenv.

oo"
CO

lainoja
Rerisk.
veks.

ra
30

0,
00
CM
CCs

rH

m
0

ra ra
TH ra
OS
0
0^

Juokseva

00
00

till

rH

'^H

CO

rH

0
0
CD

to

03
03
CO

•.^

CD

rH
rH

rH

rH

rH

in to
S3
0
CM [-^ iS ra
-*"
0

rH
rH

r— CM to 03
03 C33 TO<33
M
to CM C
r H ra
rH
03

ra"

rH

ra
c?5"

03
ra

in

00 CM
03 r H
to"
C
N
C
M
C
M
C
M
CM r H
TH r H r H r H r H r H TO
l O 0 3 <» 0
CO
to
00
10
lO
t(N 0 0 in CM r H
co
00 00 TO"
02 03 cn 03 01 CTJ
r-{ r H r H r H r H r-1 CM
0 0 3 CM
03
CD
CM CM to
CM
r-* r H 0
03
10 ro_^
•
r
f
03
C
M
"
irf
to
(r- to to
CD CD to
<N CM CM CM CM CM CM
r-l
10 0 3 CM
in
ta 'la 0 CD 0CM
03 Tti
ro
CO 0 0 0 3
ra 0 (J3_
CD 00
CO" lO CD CD
r H r H TH r H r H r H
r H to r H
CrH
M 0 in CJ3 0
rra
H to C
>n 'iH r H to CO
CO CM
CM" r J
t>^

r-l

Otettuja

-H
CO

C3

3Q

C3

in 0
CM co^ 1— 00 00
CM r H CTT oo" in
00

•*

1

T

2

. a

II
(a
.=i

cj

is

To5 .„ .S
ri

I

o
< g

ra TOra

CO O i
r H 03 0
0
ra
05 t r H CO CM
0 tin 0CO"
Talletukset t- la croH_^
rH
00" to
c? TH
CO CO 00
c- 0 0
in in 10 m in

SS -S I
WM M

2

I
I

t

i

C/3 M

236

K.

V. Hoppu.

tukset elokuun lopuUa. Jo kesakuun lopuUa .plivat taUetukset
kasvaneet 622,284 miljoonaksi ja heinakuun lopuUa 623,948 miljoonaksi. Tama talletusten suuri kasvaminen on sitakin huomattavampaa, kun kaikki suuremmat pankit toukokuun lopuUa alensivat talletuskorkoaan V2 "/oUla, ollen korkein talletuskorko 4 V2
*/o.^) Seuraavana, v. 1912 ei talletusten kasvaminen enaa ole laheskaan niin huomattava. Vuoden loppuun talletukset kasvavat
ainoastaan 9,260 miljoonaha. Korkeimmillaan, 634,584 miljoonaa,
ovat taUetukset kesakuun lopuUa.

Sen jalkeen alkavat ne taas

vaheta. Vuoden alusta marraskuun puolivaliin on korkein talletus.
korko' 4 Vs " A l

mutta siita alkaen maksavat pankit 5 "/o kor-

keimpana talletuskorkonaan.
Yksityispankkien talletusten kasvamiseen eivat voi olla vaikuttamatta pankkien paaomain lisaykset ja uusien pankkilaitosten
perustaminen. Nama seikat osaltaan selittavat, miksi suotuisinakin vuosina talletusten kasvaminen ei aina ole varsin huomattava.
Katsokaamme miten on ollut asianlaita vv. 1909—1912. V . 1909
alkoi Saastopankkien Keskus-Osakepankki toimintansa 0,5 miljoonan markan osakepaaomaUa ja Vaasan Osakepankki lisasi omia
varojaan 2,1 miljoonalla, antamaUa uusia osakkeita.

Seuraavana

vuonna alkaa Landtmannabanken toimintansa i miljoonan markan
osakepaaomalla.

Antamalla uusia osakkeita lisasivat omia varo-

j aan Suomen Yhdyspankki, Kansallis-Osake-Pankki ja Pohjoismaiden Osakepankki yhteensa 14 miljoonalla. V . 1911 lisasivat
omia varojaan 3,4 miljoonalla Turun Osakepankki, Uudenmaan
Osakepankki j a Nykarleby Aktiebank.

Kaikki edelliset vuodet

voittaa v. 1912, joUoin Suomen Yhdyspankki, Kansallis-OsakePankki, Pohjoismaiden Osakepankki, Privatbanken ja Landtmannabanken lisasivat, uusia osakkeita antamalla, omia varojaan 28

') Ainoastaan Nykarleby Akliebankin ja Landtmannabankenin korkein talletuskorko oli 5 "la.

Suomen
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miljoonalla seka Lansi-Suomen Osakepankki alkoi toimintansa.
Mainitun pankin 2 miljoonan osakepaaomasta oli puolet vuoden
loppuun sisaanmaksettu. Nain ollen ei siis ole erikoisesti iiimeteltava, jos talletusten kasvaminen v. 1912 oli verrattain vahainen.
Luotonantoon nahden on huomattava, etta v. 1909 yksityispankit voivat helposti tyydyttaa niilta kysytyn luoton. Vuoden kuluessa kasvaa luotonanto ainoastaan 21,590 miljoonalla ja
on se korkeimmillaan, 527,448 miljoonaa, joulukuun lopuha. Talletusten runsas kasvaminen vaikuttaa sen, ettei yksityispankkien
juuri tarvitse kaantya Suomen Pankin puoleen. Rediskontattujen
vekseleiden ja Suomen Pankilta otettujen lainain maara on alhaisimmillaan 0,740 miljoonaa, heinakuulla j a korkeimmillaan, 8,233
miljoonaa, helmikuulla. V . 1910 kasvaa luotonanto 41,468 miljoonalla, ollen korkeimmillaan, 568,916 miljoonaa, joulukuun Iopulla. Suomen Pankin luotonanto yksityispankeille on tana vuonna
huomattavasti suurempi kuin edeUisena, alhaisimmillaan, 3,158
miljoonaa, se on tammikuun lopuUa j a korkeimmillaan, 13,238
miljoonaa, marraskuun lopuUa. Yksityispankkien luotonanto, joka
V. 1911 on korkeimmiUaan, 603,630 miljoonaa, joulukuun lopuUa,
on mainittuna vuonna vuoden loppuun kasvanut kaikkiaan 35,714
miljoonalla. Talletusten runsaasta hsaantyriiisesta johtuu, ettei
yksityispankkien erittain suuressa maarin tarvitse kaantya Suomen Pankin puoleen ylimaaraisella luotonkysynnalla. Yleensa koko
vuoden ovat Suomen Pankin saatavat yksityispankeilta alhaiset,
ollen alhaisimmUlaan, I , i 9 7 miljoonaa, heinakuun lopuUa ja korkeimmiUaan, 9,845 miljoonaa, joulukuun lopuUa.
Jo vuoden 1912 alussa luotonkysynta yksityispankeilta on
suuri. Luotonanto kasvaa huomattavasti, saavuttaen huippunsa jo
toukokuun lopuUa, jolloin se on 641,446 miljoonaa. Sen jalkeen
vahenee luotonanto aina syyskuun loppuun, mutta siita lahtein
se hsaantyy vuoden loppuun, joUoin se on 640,818 miljoonaa, eh
37,188 miljoonaa suurempi kuin edellisen vuoden joulukuun lo-
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pulla. Suurta luotonkysyntaa tyydyttaakseen taytyy yksityispankkien turvautua Suomen Pankkiin. Ylimaarainen luotto valtiopankilta kasvaa tammikuusta, jolloin se on 9,538 miljoonaa, toukokuuhun 15,413 miljoonaksi. Sen jalkeen se alenee, ohen alhai-.
simmillaan, 7,584 miljoonaa, heinakuun Iopulla. Siita lahtein se
kasvaa, kunnes joulukuun lopuha on 28,533 miljoonaa.-^)
Kun katselemme luotonannon kasvamista koko nelivuotiskautena, niin huomaamme sen kasvaneen 134,960 miljoonaha el
26,54 "/oilla. Kotimaisten vekselien maara on kasvanut 39,929 miljoonalla eh 16 7o'-lla, lainain 58,959 miljoonalla eh 38,31 Vo^Ha ja
kassakreditiivien 36,072 miljoonalla eh 33,33 "/odla.
Yksityispankkien asema ulkomaihin ei v, 1909 alkupuolella vuotta ole suotuisa. Velka ulkomaille oli huhtikuun Iopulla
6,357 miljoonaa ja toukokuun Iopulla 6,221 miljoonaa. Sen jalkeen
alkaa asema parantua, saatavat ulkomailta kasvaa ja velat vahentya, niin etta puhdas saatava ulkomailta lokakuun Iopulla,
jolloin se eh korkeimmillaan, oli 23,628 miljoonaa. Vuoden kahtena viimeisena kuukautena asema jonkin verran huononee. Huononemista jatkuu seuraavan vuoden toukokuun loppuun, jolloin
yksityispankkien velka ulkomaille on 3,367 miljoonaa. Sen jalkeen
taas alkaa asema parantua, kunnes pankkien saatavat ulkomailta
syyskuun Iopulla ovat kasvaneet 31,287 miljoonaksi. Yksityis^) Huomiota kiinnittaa se seikka, etta yksityispankkien kykyii tyydyttaa
varsin huomattava luotonkysynta kysytaan vuosittain vuoden viimeisena neljanneksena.

Tama johtuu siitii, etta valtion puutavarahuutokaupat tapahtuvat syksylla ja

etta niistii suoritetaan maksu vuoden viimeisinii kuukausina.

K u n tavallisen luo-

tonkysynniin lisaksi tulee sellainen huomattavan suuri luotonkysyntii, tiiytyy yksityispankkien turvautua Suomen Pankkiin.
Pankkiin pano- j a ottotilille.

Varsinkin kireiden rahamarkkinain vallitessa puu-

tavaraliikkeiden suuri luotonkysynta
liike-elamalle.

Valtiolaitos sijoittaa sitten varat Suomen

syksyisin tuottaa luottovaikeuksia maamme

Sen vuoksi olisi suotavaa, etta valtion puutavarakauppojen maksu

voitaisiin jiirjestaa niin, etta siita johtuvat hairiot olisivat mahdollisimman vahaiset,
esim. siten etta suoritus tapahtuisi useammissa erin.
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pankkien asema ulkomaihin huononee v. 19 lo vuoden viimeisen
neljanneksen ja jatkuu huononeminen seuraavan, vuoden 1911,
huhtikuuhun, jolloin puhdas saata ulkomailta on 6,764 miljoonaa.
Syyskuun loppuun puhdas saatava ulkomailta on kasvanut 45,097
miljoonaksi, mutta .seuraavan vuoden toukokuuhun vahentynyt
i^
6,923 miljoonaksi. Korkeimmillaan, 41,547 miljoonaa, on puhdas
saatava ulkomailta elokuun Iopulla, johon asti se on yhtamittaitaisesti lisaantynyt. Joulukuun loppuun se on taas alentunut 17,232
miljoonaksi.
Tarkastelkaamme taaskin millainen on rahamarkkinain tila
ulkomaiha, saadaksemme selville, missa maarin meidan maamme
rahamarkkinain tila seuraa ulkomaisten rahamarkkinain vaihteluita.
Meidan on nyt niin kuin aikaisemminkin tassa suhteessa tarkastettava Saksan, Ranskan ja Englannin rahamarkkinoita. Mainituissa maissa on diskonttokorko vv. 1909—1912 vaihdellut
seuraavasti:
Taulu n:o 12.

Virallinen diskontto.

Keskimaarin

Vuosi

Saksa

1909
1910
1911
1912

3,93

Ranska
3

3,10 '

4,36

3

3,72

4,10

3,w

3,47

4,95

3,88

3,77 ;

Taulu n:o 13.
Saksa

<

1

•
•

at

w

E

0

B

p:

2,87 4V8"

I'A

3,5i

2 V 4

3,54-5 - 2V4
.4,22

W

5'

2.

4 7 4

6

1 .

Englanti

>

>

5.

_

10,03
11,07
10,71
12,10

Yksityisdiskontto.

Ranska

a
1909
1910
1911
1912

Summa

W

B

g

Englanti

3

re

-

0<

3

CO

5'

f 1

5

p

5'

1,79 2V8I V s
2,44
2,61
3,16

273 2
3V2
4

2,31

3,18

2V8

2,94

2^'s

3,64

4»7i6

i^U
4 7 i 8
5

78;

I V 4

•

l"/io
I'Vie
2"Ao

re
21.
W

•

n .
re
3

6,97
-9,16
9,09
11,02
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Saksan, Ranskan ja Englannin keskuspankkien metallikassa
ja vekselisalkku ovat vv. 1909—1912 vaihdelleet seuraavasti:
Taulu n:o 14..

Reichsbank.

Metallikassa
Vuosi

Korkein

Vekselisalkku
Korkein

Alin

miljoonsa Rmk.

Alin

miljoonaa Rmk.

1909

1,096,6

909,6

1,304,1

777,3

1910

1,140,8

907,9

1,534,4

819,7

1911

1,178,2

995,3

1,792,6

873,9

1912

1,271,5 1,037,0

2,031,1

1,042,6

Taulu n:o !§.

Banque de France.

Metallikassa
Vuosi

Korkein

Vekselisalkku
Korkein

Alin

miljoonaa fr.

'

Alin

miljoonaa fr.

1909

4,599,2

4,371,4

1,100,6

1910

4,351,0

4,105,5

1,505,0

982,6

1911

4,080,6

3,923,0

1,724,4

1,174,4

1912

4,088,5

3,865,4

2,152,9

1,191,4

Taulu n:o 16.

Bank of

747,6

England.

Metallikassa
Vuosi

Korkein

Alin

miljoonaa £
1909

41,71

32,20

1910

42,40

31,86

1911

41,73

32,44

1912

41,74

30,33

Europan johtavilla rahamarkkinoilla vallitsi suotuisa tila v.
1909. Virallinen diskontto oli alhainen, mutta huomattavasti
alhaisempi oli yksityisdiskontto. Saksassa pysyttelee virallinen
di.skontto, joka tammikuun Iopulla oli 4 °/0) 3
aina elokuun loppuun. Syyskuussa se kohoaa 4 ^o-ksi, mutta jo lokakuussa 5 ''/o^ksi, pysyen nain korkeana vuoden loppuun. Ranskan
virallinen diskontto pysyy koko vuoden 3 %:na. Englannin
virallinen diskontto, joka tammikuun Iopulla on 2 7o> kohoaa

Suomen
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helmikuussa 3 o/f-ksi, pysyen sellaisena viela maaliskuun. Huhtikuussa se alenee 2 1/2 "/"-ksi, jona se pysyy syyskuun loppuun.
on Englannin virallinen diskontto 5 0/0,

Loka- j a marraskuun

alentuen joulukuussa 1/2

Korkomaarain nain huomatta-

van korotuksen saa aikaan valtiollinen jannitys Balkanilla.
Seuraavana vuonna rahamarkkinain tila dn kireampi.

Sak-

san virallinen diskontto on tammikuun lopuUa 4Y2"/«) niutta
pysyttelee sitten elokuun loppuun 4<'/o ma, sen jalkeen se on vuoden loppuun S 7o- Yksityisdiskontto, joka I tammikuun Iopulla
on 278, vaihtelee elokuun loppuun 3 — 3 7 2 7o:na j a senjalkeen
4 — 4 7 2 7o='^=''

ja

Ranskan yksityisdiskontto pysyttelee koko vuo-

2^/4—z'' li''k:n&,

den

vuoden

Englannin alkuvuoden

viimeisen neljanneksen

2 7 1 6 — 3 7 8 7<'-'^a

47'4—3F/2 %:na.

Luoton-

kysynta osoittaa kaikkialla lisaantymista.
Vuonna 1 9 1 1 on Saksan virahinen diskontto, tammikuuta
lukuunottamatta, jolloin se oli 5 "/o, aina syyskuun loppuun 4 "/c,
sen jalkeen 5 "/o.

Ranskan virallinen diskontto pysyy elokuun

loppuun 3 7o :na, sen jalkeen vuoden loppuun ^t^ji^lo-.na. Englannin virallinen diskontto on myoskin elokuun loppuun 3 7o.
syys- ja lokakuun 3 7 2 "/o j a vuoden kaksi viimeista kuukautta
4 "/o.
2'/8

Yksityisdiskontto vaihtelee Saksassa alkuvuodesta

"/o,

desta

syyskuusta alkaen

2 7 * — 3 7«

Englannissa
den

loppuun

J3-

47*2—4^/4

"/o, Ranskassa alkuvuo-

syyskuusta vuoden
2Vie—2^/2 7o,

alkuvuodesta
3IV16—3'''/i6

7o'

3^/8—

loppuun
ja

Alkuvuodesta

3

V2 7o

seka

syyskuusta vuovoidaan

raha-

markkinain tilaa pitaa suotuisana, vaikka luotonkysynta osoittaakin lisaantymista.

Italian ja Turkin valilla alkaneet riitaisuudet

paattyvat lokakuussa naiden molempien maiden valiseen sotaan,
jonka aiheuttama kiristyminen johtaa yleiseen korkomaarien korottaroiseen kaikilla johtavilla rahamarkkinoilla.
Seuraava vuosi alkaa pahoilla enteilla.;
koko vuoden korkeana.

Diskontto pysyy

Saksan virallinen diskontto on alku-
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vuoden

5 "/o, kesa—syyskuulla 472 "/o.

5 °/o:ksi, ja marraskuuha 6 7o:ksi.

Lokakuulla se kohoaa

Ranskan virahinen diskontto •

on vuoden alusta huhtikuun loppuun 3^/2 "lo, sen jalkeen syyskuun loppuun 3 "/o, mutta siita lahtien vuoden loppuun 4 7oEnglannin virallinen diskontto, joka tammikuulla oli 4

alenee

helmikuuha 372 7«'ksi, joUaisena se pysyy huhtikuun loppuun.
Siita lahtein se on elokuun loppuun 3 "/o, sj^yskuulla 4 "/o, seka
lokakuusta vuoden loppuun

5 7»-

Yksityisdiskontto Saksassa

vaihtelee 4 7 8 — 3 ^/s"/« aina lokakuun loppuun, marras- j a joulukuulla se on 6 "/o. Ranskassa yksityisdiskontto on alkuvuoden
3^/3—2^/8

"/o, syyskuusta alkaen 3 — 4 "/o.

Englannin yksityis-

diskontto. vaihtelee alkuvuoden 3V2—2^7i6 7o:na elokuun loppuun.

Syyskuulla

se _ kohoaa

3^^/16

°/o;ksi

ja lokakuulla

Sj7(':ksi, alenee marraskuuha 4*7i6 70-^si, mutta kohoaa hiukan, nimittain

4^^/16

'/o:ksi, joulukuulla. . Taman tarkastelun perus-

teella voimme todeta, etta vuonna 1912 ulkomaan johtavilla rahamarkkinoiha on vallinnut verrattain kirea tila.

Kireyden nailla

rahamarkkinoilla_ aiheutti paitsi yleinen taloudellinen nousu. Europan _ levottomimman

kolkan, Balkanin jo alkuvuodesta alkaneet

selkkaukset, jotka syyskuulla johtivat Balka_nin valtain ja Turkin
valiseen sotaan, joka erittain hairitsevasti vaikutti rahamarkkinain
tilaan.
Me voimme siis taman katsauksen perusteella todeta, etta
meidan maamme rahamarkkinain tila paaasiallisesti seuraa Euro-,
pan yleisen rahamarkkinain tilan vaihteluja, mika seikka onkin
luonnollista. • Hairiot ulkomaiden taloudelhsen elaman alaha vaikuttavat epaedullisesti meidan maamme "tarkeimpien vientitavarain markkinoihin ja sen kautta rahamarkkinoihimme.

Meidan

maamme .rahamarkkinoihin tietysti suuresti. vaikuttaa se seikka,
saadaanko maahan ulkomaista paaomaa. Suotuisain rahamarkkinain vallitessa ulkomailla voi meidankin maamme esiintya myos

S-uomen rahamarkkmat
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lainankysyjana huomattavilla rahamarkkinoilla. Suomeen on
ulkomaisia obligatsioonilainoja vv. 1909—19121 otettu seuraavasti:
Taulu n:o ly.

Ulkomaiset obligatsioonilainat miljoonin markoin
vv. ipop

ipil.

'

:

korko

1909
Valtio

45,2

Hypoteekkiyhdistys '

18,3

Hypoteekkikassa

6

Keskuslainakassa ')

—

Helsinki
Turku
Tampere

4Ve
4V2

16,4

4V2

4,5

4V2

7«

—.:

1911

5

4V2

5

4V2

10
10

3,5

5

—

—
47^

4Vs
47a

—

—

—

—i

Pohjoismaiden Osakepankki

—

—

10
10

Tornator • 0. y.

5

Tampereen pellava-ja rautateoUisuus 0 y.

5

5

—

Kymin 0. y.

—

5,2

Nokian 0. y.

—

—: •

yhteensa

105,4

4V»
4V2

—

i
57=

472

25

—

5

47»

6,7

Yhdyspankki

5

korko
»/o

—

3I

—

Viipuri

korko

1910

—

6

21,7

—
3

5V2

74,7

Naina kolmena vuonna otettujen ulkomaisten obligatsioonilainain nimelhsarvo on yhteensa 201,8 miljoonaa ja on niiden
kautta maahamme tuOut ulkomaista paaomaa noin 180 miljoonaa. Tama paaomamaara on tietysti osaltaan vaikuttanut edullisesti maamme rahamarkkinain tilaan varsinkin vv. 191b ja 1911,
Taloudellisen elaman alalia maassamme v. 1909 alkanut
nousukausi jatkuu viela v. 1913. Teohisuutemme kehitys vv.
1909—1911 on ollut seuraava: ^)

^) Suomen kaupunkien j a maalaiskuntain keskuslainakassa.
^) Tiedot vuodelta T912 puuttuvat, koska sellaiset I saadaan vastaavasta teollisuustilastosta, joka ilmestyy vasta v, 1914,

r

i
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Taulu n:o 18.

Teollisuus vv.

ipop—ipii.

Tyopaikkoja

Tyontekijoita

Tuotannon raha-arvo Smk.

1909

4,037

93,631

411,752,400

1910

4,106

98,149

1911

4,233

102,948

"

463,338,900
552,259,100

Nousukausi, joka alkaa v. 1909, jatkuu teollisuuden alalia
viela V. 1913, vaikuttaen suuresti luotonkysyntaan. Tarkeimpien
teollisuudenhaarojemme kehitys vv. 1909—1911 on ollut seuraava:
Taulu n:o ip.

Tdrkehmndt teoUisuudenhaarat vv.

ipop—ipii.

PuunjalostusteoUisuus
PaperiteoUisuus
KutomateoUisuus
MetaUiteolhsuus
Tyonteki- Raha-arvo Tyonteki- Raha-arvo Tyonteki- Raha-arvo Tyonteki- Raha-arvo
joita
Smk.
joita
Smk.
joita
Smk.
joita
Smk.
1909 28,096 109,410,000 11,493

54,879,100 13,536 58,719,900'10,656 37,034,000

1910 28,354 136,788^700 11,871

63,513,600 13,375 61,223,300 11,017 40,513,500

1911 30,092 149,078,500 12,089

88,472,100 13,222 69,470,100 12,204 53,862,300

• Nousukausi sus vallitsee kaikilla tarkeimmilla teollisuudenhaarojemme alalia eika viela v. 1911 ole merkkiakaan laskusta.
Rakennusteohisuus kaupungeissa on nyt tarkasteltavanamme olevana ajanjaksona ollut monin verroin vilkkaampi kuin
edellisena. Hypoteekkilaitosten myontamat lainat vv. 1909 —
1912 olivat:

Knnnityksia
seuraavasti:

1909

80,4

1910

88,8

„

„

1911

126,0

„

„

1912

137,4.

„

„

mydnnetthn
1909

milj. mk.

kaupungeissa

62,8

1910

58,3

1911

103,9

vv. 1909—1911

milj. mk.
„

„

„

„

Tasta paattaen on rakennustoiminta' maamme kaupungeissa
ollut erittain vilkas ja sita on jatkunut aina vuoteen 1913, jol-
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loin alkaa huomata seisahtumista, joka aiheutuu rahamarkkinain
kiristymisesta.

-

I - •

Maamme kauppabalanssi vv. 1909—1912 on yha vaan kaynyt epaedullisemmaksi, tuonti on lisaantynyt eftemman kuin vienti,
kuten selviaa seuraavasta:
Taulu n:o 20.

Suomen ulkomaankauppa vv.

ipop—ipi2.

Koko
kauppavaihto
mil), mk.

Tuonti

Vienti

milj. mk.

milj. mk.

Tuonti vientia
suurempi
milj. mk.

1909

621,6

367,1

S54,5

112,6

1910

672,2

384,1

288,1

1911

762,2

444,5

317,7

1912

807,7

470,0

337,7

96,0
126,8

i

132,3

Koko nelivuotiskauden on kauppatappiomme ohut virallisen
kauppatilaston mukaan 467,7 miljoonaa. ^) Vaikka se todelhsuudessa ei olekaan nain suuri, niin on epaedullinen kauppabalanssi,
varsinkin vv. 19x1- ja 1912 osaltaan vaikuttanut rahamarkkinaimme tilan kiristymiseen.
Tarkastelkaamme sitten vuodentuloa. Yleensa voidaan satoa
v. 1909 .pitaa suotuisana.
vuonna.

Niin ei ole asianlaita seuraavana

V . 1910 oli sato keskinkertainen tahi enimmakseen kes-

kinkertaista

huonompi.

V . 1911 oli sato jo keskinkertaista

parempi, jopa hyva, vaikuttaen sekin osaltaan edulhsesti rahamarkkinoihimme.

Tarkasteltavanamme olevan ajanjakson viimei-

^) Edella esitetylla tavalla huomioon ottaen tuonnin liian suuruuden ja
viennin pienuuden saadaan kauppabalanssi seuraavaksi:

1909

Tuonti

Vienti

milj. mk.

milj. mk.

348,7

262,1

.: Tuonti vientia
suurempi
milj. mk.
86,6

1910

364,8

296,7

68,1

1911

422,3 '

327,2

95,1

446,5
348,8
1912
Taman mukaan olisi nelivuotiskautena vv.
joonaa mk. vientia suurempi. .

•
1909—1912

97,7

tuonti

347,5

mil-
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sena vuonna on vuodentulo ollut erittain hyva, parempi kuin pitkhn aikoihin. • Jollei vuodentulo v. 1912 olisi ollut. niin suotuisa
kuin se oli, niin olisi rahamarkkinain tila luultavasti ollut paljon
kireampi. Hyva vuodentulo ja varsinkin runsas ruissato vaikutti,
ettei meidan tarvinnut tuoda maahan viljaa niin paljon kuin edellisina . vuosina. Sato vv. 1909—1912 on rahassa arvioituna ollut
seuraava:
1909
1910
1911
1912

205,115,541 mk.
181,508,180 „
219,450,265 „
246,907,050 „

' '.

Vuonna 1912, johon taman tarkastelumme paatamme, ei
viela ollut saavuttanut huippuaan v. 1909 alkanut nousukausi,
kaikiha taloudellisen toiminnan aloilla nousukausi jatkuu viela
V. 1913. Nain emme olisi oikeastaan oikeutetut paattamaan
myoskaan rahamarkkinaimme tilan tarkastelua tahan, mutta kaytettavanamme oleva aineisto ei salli meidan sita jatkaa pitemmalle.
Kuvaus rahamarkkinain tilasta vv. 1903—1912 tulee taydelliseksi vasta kun olemme luoneet katsauksen saastopankkien
ja kiinteistdluottolaitosten toimintaan.
Saastopankkien kehitysta kuvaa parhaiten saastddnpanijain
saamiset, jotka vv. 1903 —1912 ovat kunkin vuoden lopuUa olleet
seuraavat:
^
1903
1904
1905
1906
1907

104,472 494 mk.
121,401,023
139,054,609
„
169,275,008
192,706,167

1908
1909
1910
1911.
1912

206,726,276 mk.
215,670,887 „
228,335,644 it
238,402,685 5'
265',686,989

Saastopankkien talletuksiin nahden teemme sen havainnon,
etta niiden kasvaminen on verrattain nopea vv. 1903—1907.
Sen jalkeen niiden kasvaminen on hitaampi. Poikkeuksen tekee

Suomen
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Talletusten kasvaminen on koko kymmen-

vuotiskautena tapahtunut 197 "/oUla.

'

Kiinteistoluottolaitosten toimintaa kuvaa parhaiten niiden
luotonanto.

Nykyaan meilla

toimivat

kunteistdluottolaitokset

ovat: Suomen Hypoteekkiyhdistys, Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassa, Suomen Kunteistdpankki, Suomen kaupunki- ja maalaiskuntain keskuslainakassa seka Suomen Yhdyspankin ja Pohjoismaiden Osakepankin hypoteekkiosastot.
vat

Naiden ulkona ole-

lainamaarat vuoden Iopulla vv. 1903-^-1912 ovat olleet

seuraavat:
1903

108,884,427

mk.

1904

109,986,885

5,

1905

112,809,472-

,,

1908

116,589,077

1907

117,751,740

„

•

1908

121,493,434

mk.

1909

138,701,676

„

1910

154,613,837

1911

199,360,672

1912

207,876,958

Kymmenvuotiskautena on siis ulkona olevien lainain maara
kasvanut n o Vo:lla,
Olemme edella olevalla tarkastelullamrne tahtoneet antaa
ainoastaan
luista,

yieispiirteisen kuvan Suomen rahamarkkinain vaihte-

Tama kuvaus ei ole laheskaan taydellinen, se selvittaa

ainoastaan

paaphrteet ja ne seikat, jotka | huomattavimmassa

maarin ovat vaikuttaneet rahamarkkinaimme tilan muodostumiseen,

Jo molempien jaksojen, vv. 1903—igoB ja vv, 1909—

1912,

kasittely erikseen vaatisi monin verroin laajemman tarkas-

telun osakseen kuin mihin tassa esityksessa on ollut tilaisuutta,
Toivottavasti kuitenkin tama suppeakin esitys jossain maarin
valaisee maamme taloudellista elamaa.
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TIERASITUKSESTA

SUOMEFI MAALAIS-

- KUNNISSA.
Lapuan kunnasta kootun aineiston perusteella
- kirjoittanut

Jalo Lahdensuo.

-

Puhuttaessa tierasituksesta tarkoitetaan silla yleensa rasitusta, joka johtuti yleisten ^) teitten korjauksesta ja kunnossapidosta. Mutta tierasituksesta voidaan puhua' laveammassakin
merkityksessa. Oikean kasityksen saamiseksi siita," millainen
teitten korjauksesta ja kunnossapidosta johtuva rasitus maalaiskunnissa kokonaisuudessaan on, taytyy ottaa huomioon myoskin se rasitus, mika johtuu monien yksityisluontoisten ^) teitten
kunnossapitamisesta. Totta kylla, etta edellisen laatuisista teista
johtuva rasitus on melkoista suurempi ja etta meidan maalaisolojamme parantamaan pyrkivat harrastukset ovat yksinomaan
kohdistuneet taman rasituksen tasoittamiseen. E i kuitenkaan yksityisluontoisten teittenkaan kunnossapidosta johtuva taakka maanviljelijain hartijoilla ole niin pieni, kuin olisi taipuvainen uskomaan. Mutta taman lisaksi loytyy aivan erikoisia syita, kuten
tulemme nakemaan, jotka yksityisten teitten aiheuttaman rasituksen tutkimisessa herattavat huomiota. Selvyyden vuoksi kasitellaan seuraavassa kumpasetkin tiet aluksi erikseen.
Kunnissa, joissa maantiet ovat jaetut manttaahn mukaan
maanomistajien kesken luonnossa suorastaan kunnossa pidettaK . A:ssa teitten ja siltain tekemisesta j a kunnossapitamisesta
15

p:lta

tammikuuta

1883,

maalla,

tarkoitetaan yleisella tiella: i:ksi maantieta ja 2:ksi

kylatieta, joka asianmulfaisessa jarjestyksessa on maaratty

kunnossapidettavaksi.

°) Vaikkakin naihin teihin kuuluu sellaisiakin, joita lahes toinen puoli kuntaa yleisesti

kiiyfaii, kutsutaan niita tiissa kirjoituksessa kuitenkin yksiiyisltiontoi-

siksi tai yhsiiyisiksi vastakohtana mainitussa asetuksessa tarkoitetuille yleisille teille,
koska kummaikin tiet ovat eri toimenpiteestii maaratty kunnossapidettavaksi.
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viksi, s. o. joissa maanomistajat itse suorittavat heille jaettujen,
maarattyjen tienosien korjauksen, on vaikea, melkeinpa mahdotontakin saada minkaanlaista kasitysta taman velvollisuuden
tayttamisesta johtuvasta rasituksesta syysta, etta siita ei
ole saatavissa mitaan numerotietoja ei ainakaan kokonaisista kunnista, joskin joillakin harvoilla yksityisilla tiloilla Idytyisi paita
seikkoja valaisevia muistiinpanoja. Toisin on jasianlaita kunnissa,
joissa teitten kunnossapito on huutokaupalla myyty halukkaitten toimitettavaksi, j a joissa tasta johtuvat kustannukset kannetaan manttaalinomistajilta kunnanverojen yhteydessa erityisena
manttaaliveron osana. Talloin tarjoavat teitten jakokirjat, kunnan veronkantokirjat, poytakirjat y. m. tarpeellisia ja riittavia tietoja tierasituksen selvittamiseksi. — Ennen J vuotta 1895 ovat
maantiet Lapuan kunnassakin olleet jaettuina! luonnossa kaikkien
manttaalinomistajien kesken korjattaviksi. Vasta mainitusta vuodesta alkain ovat ne huutokaupalla tarjotut ihalukkaille urakoitsijoiUe kunnossa pidetta viksi. Jokainen talla tavoin hankittu
korjausvelvollisuus kestaa viisi vuotta erakaan.
Tassa alempana on kaytetty tietoja 15 vuodelta eli 3 niydntijaksolta.
Lapuan pitajan rajain sisalla olevain yleisten maanteitten
eri suunnat, ijat ja pituudet selviavat seuraavasta.
Tiesuunta:
Valmistunut:
i
Pituus:
Lapua — Nurmo
1780-luvulla
|
12,780 metria
»
— Kuortane, itain. 1825
25,920 »
»
»

— Kauhava
— Ylistaro-

»
— Kuortane, lant.
»
— Yliharma
. E r i tiekappaleita

: 1860-luvuha
1842
'
1909
1909
—

|

9,720
12,060

»
»

23,500 »
|
7,960 »
\0 »
, Yhtdensa 95,020 metria
Lapualla on siis jotenkin tarkkaan 95 km. maantieta eli
noin I km. jokaista nelidkilometrin pinta-ala^ kohti, ,

2SO •
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Kunnan 84:aan talonnumeroon
manttaalia.

sisaltyy kaikkiaan

68,673

Kun .tahan kunnan yhteiseen manttaalilukuun lisa-

taan tehdaslaitosten manttaalit, jotka maarataan erikseen jokaista
5-vuotista jaksoa varten, saadaan eri myyntijaksoja kohti seuraava
yhteinen manttaaliluku:
Vv. 189s—99:

68,673 -f- 7,439 == 76,112

1900—07:

68,673 - | - 8,958 =

77,631

1905—09:

68,673 - [ - 8,2o6 =

76,879

Tasta saadaan koko kunnalle kysymyksessa olevana ajanjaksona keskimaarin 76,874 manttaalia.
Maanteitten

kunnossapitokustannukset

eri . myyntikausina

selviavat seuraavasta taulusta.
E r i myyntijaksoina oli
vuotuiset kunnossapitokustannukset

Vv.

maanteita
yhteensa
m.

kunnan
manttaaliluku

1895—99

63,560

76,112

4,300: —

56: 4 9

69: 71

1900—04

63,560

77,631

7-5CO:

—

96: 61

118: I I

1905—08

63,560

76,879

9,201: —

119: 7 0

144: 78

1909

9S,020

76,879

189:25

153:12

kaikilla teilla Vi manttaalia I km. kohti
yhteensa
kohti
maantieta

14,550:

—

Taman taulun lukuihin nahden on huomautettava,
siina kunnossapitokustannusten
ko

manttaalia

ja

etta

kokonaissumma seka yhta ko-

yhta kilometria kohti tulevat kustannukset

ovat jonkun verran korkeammat, kuin Lapualle kuuluvat maantiet
yksistaan aiheuttaisivat.

Tama johtuu siita, etta Lapualla on

koko manttaalilukuun nahden vahempi tieta kuin Nurmossa, joka
muodostaa

Lapuan kanssa yhteisen tielahkon, ja kun kustan-

nukset jaetaan kuntien kesken manttaaliluvun mukaan, niin tulee
Lapua rasitetuksi osaksi Nurmonkin teista. Kaikessa tapauksessa
ovat Lapuan tiet tulleet lukujen osoittamiin maariin kuntalaisille'
maksamaan.

E n sen takia tahdo tassa enempi kuin mydhem-

Tierasituksesta Suomen maalaiskunMssa.

minkaan esiintyvissa luvuissa mainitusta seikasta johtuvaa vahaista lisaysta ottaa huomioon. Talla huomautuksella jaavat
niin ollen kustannuksia yhta kilometria kohti osoittavat luvut
naennaisiksi, Yhden kilometrin korjaus j a kunnossapito todellisuudessa maksaa jonkun verran vahemman kuin taulussa Idytyvat
luvut • osoittavat. Niista kay muuten selville, etta kunnossapitokustannukset sinakin aikana — siis noin kymmenessa vuodessa,
— jolloin teitten koko pituus dn ollut sama, ovat kasvaneet
enemman kuin kaksinkertaisiksi. Kun yhden kilometrin kunnossapito tuli vuosina 1895—99 maksamaan 67 mk. 71 pennia,
maksoi se viimeisena vuonna 153 mk. 12 pennia.
Esitettyihin lukuihin sisaltyvat myoskin talven osalle lankeevat kustannukset, jotka johtuvat etupaassa lumireen ajosta.
Namat tekevat kuitenkin vaan noin 10 °/p kaikista Icustannuksista. Nunpa olivat talvikorjaukset kaikilla teilla v. 1895 vaan
479 mk. ja V. 1909 Smk. 1,269:—. Varsinaisiin tdAten korjauskustannuksiin menee siis noin 90 °/o kaikista kunnossapitokustannuksista.
Seuraavat numerot osoittavat, missa suhteessa teitten valittdmat kunnossapitokustannukset ovat olleet muihin manttaalin
mukaan kannettavun kunnallisveroihin, jdihin vakinaisesti kuuluu
kyytilaitoksesta johtuvat kustannukset, mutta sen lisaksi monenManttaalin perustuksella kannettavat

Ajan-

kunnallisverot.

Teitten vuotuiset kun-

Muut manttaalirasitukset

nossapitokustannukset

keskimaarin vuosittain

jaksona
Smk.

1895—99

4,300: —

1900—04

7,500: —

1905-T-08
1909

'

Yhteensa
keskimaarin
vuosittain

7o

Smk.

2 , 8 5 9 : 15

39,94

7,159: 15

2,481: 30

24,86

9,981: 30

7o

Smk.

60,0 6

75,14

9,201: —

56,33

7,133: 10

43,67

16,334: 10

14,550: —

69,75

6,313:06

30,25

20,863: 06
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laiset satunnaisista tarpeista johtuvat menot, kuten kustannukset jokien yh vievain siltain korjauksista, hiekanottopaikkojen
pakkoluovutuskustannuksista, kilometripylvaiden hoidosta ja uusimi-sista y. m. Namat satunnaiset menot aiheuttavat suurimmat
eroavaisuudet teitten kunnossapitokustanusten ja muitten manttaalirasitusten suhteessa toisunsa. Tallaisia satunnaisia menoja
on Lapuankin kunnassa ollut kysymyksessa olevana aikana, ja —
kuten luvut edella osoittavat — on mainittu suhde niista johtuen
vaihdellut eri myyntijaksoina lahes 20 ^otUa,, Yksityisina vuosina
on vaihtelu ollut vielakin tuntuvampi. Ovatpa eraana vuonna
talla ajalla muut manttaalirasitukset tehneet 64 °/o kaikista manttaaliveroista. Kuitenkin voidaan esitetyista luvuista paattaa, etta
teitten kunnossapitokustannukset tekevat keskimaarin 65 °/o j a
muut manttaalirasitukset 35 "/o kaikista manttaaliveroista.
Keskimaaraiset vuotuiset kunnallisverot Lapuan kunnassa eri myyntijaksoina
Myyntijaksona

Kunnankassaan Manttaalikassaan Vaivaiskassaan
Smk.

Smk.

7o

7o

Smk.

°/o

Muita menoja" Yhteensa
Smk.

7o

Smk.

1 8 9 5 — 9 9 12,319: 8 4 3 1 , 2 9

7,159: 15 l 8 , 7 6 17,865: 9 6 4 6 , 5 3 1,070: 7 4

1 9 0 0 — 0 4 11,115. 2 4 2 4 , 3 6

9 , 9 8 1 : 3 0 2 1 , 9 1 2 3 , 1 9 6 : 8 8 5 0 , 8 6 1,347: 53 2 , 8 7 4 5 , 6 4 0 ; 9 5

1 9 0 5 — 0 8 1 4 , 9 7 5 : 0 1 2 7 , 5 9 16,334: 10 2 9 , 6

38,415:69

s 2 1 , 7 2 6 : 6 8 4 0 , 5 1 1,165: 65 2,22 5 4 , 2 0 1 : 4 4

Edella olevan taulun luvut osoittavat kunnallistalouden kehittymista kysymyksessa olevana,- verrattain lyhyena aikana.
Siita nakyy, etta kunnallisverot kokonaisuudessaan ovat huomattavasti lisaantyneet, tarkemmin sanoen noin 41 °/o:lla. Lukuunottamatta muita satunnaisia kunnan menoja, ovat kaikki kunnalliset toimet osaltaan hsanneet verotaakkaa, mutta huomattavasti
suurimman lisayksen ovat manttaalirasitukset s. o. teitten kunnossapidosta seka valittomasti etta valillisesti johtuvat kustannukset aiheuttanneet. Ne ovat nousseet i8,75 °/o ^sta 29,68 o/o:iin
kaikista kunnallisveroista. Koko ajanjaksona^) on taysin proV. 1 9 0 9 on tassa

samaten kuin jalempanakin jatetty poi.=, etta vertailu
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tarkoituksiin keskimaarin

kannettu:
Kunnankassaan:

Manttaalikassaan:

280/0

23 0/0

Vaivaiskassaan:" Muita:
4 6 %

3 %

kaikista kunnallisveroista. Edella saatua suiidetta kayttaen teitten kunnossapitokustannusten ja muitten manttaalirasitusten vai
lilla saadaan edelleen tietaa, etta valittdmat | kunnossapitokustannukset tekevat 15 ^/o ja muut manttaalirasitukset, niiden joukossa
valilliset kunnossapitokustannuksetkin, 8 0/0 \a kunnallisveroista.
r
Kuten huomaa, on edella tehty ero teitten valittdmain kunnossapito- tai korjauskustannusten, joilla tarkoitetaan teitten tasaamisesta, hiekoittamlsesta ja talvella lumireeni ajosta johtuvia menoja, seka muitten manttaalirasitusten valilla, joihin sisaltyy
myoskin valillisesti teitten kunnossapitoon kuuluvia kustannuksia,
kuten esitn. hiekanottopaikkojen hankkimiseslia johtuvia. Taman
tapaisetkin kustannukset pitaisi oikeastaan ottaa mukaan, kun
tahtoo tietaa mita maantiet todellisuudessa; tulevat maksamaan.
Lisays olisi aika turituva, vaikka se tapahtuisikin vaan silloin
talloin. Esimerkkina tasta sopinee mainita, etta Lapualla v. 1906
kannettiin manttaalin • talosta 335 mk. manttaalikassaan, kun
vastaava era kysymyksessa olevan ajan alussa oli vain 8 0 mk. ja
saman ajan loppuvuosina, esim. v. 1907 |i6o mk. Toisin sanoen V. 1906 rasitettiin vero vel volhsia enemman kuin nelinkertaisesti alkuvuosun ja enemman kuin"kaksinkerroin seuraavaankin vuoteen nahden. Tama johtui juuri hiekanottopaikan pakkoluovutuskustannuksista. Koska kuitenkaan ei yleensa voida pitaa
saanndllisun oloihin kuuluvana, etta maalaiskunnissamme pitaisi
hiekkakin nain kalliisti ostaa, on tassakin pidetty suoranaisesti
'
eri

1

lukujen valilla kiivisi helpommaksi sinii aikana, jolloin teitten yhteenlaskettu

piutus on ollut sama.

:

;
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ja saannollisesti korjaukseen kuuluvat kustannukset erillaan muista
satunnaisista, vaikkapa joskus suuristakin teihin kohdistuvista
menoista.
Jonkun maatilan arvoa maarattaessa taytyy monien muiden seikkain ohella ottaa lukuun siihen kuuluvat verot, minka
laatuisia ne lieneyatkin. Aikana, jolloin joka suunnalta kuuluu
valituksia verojen y. m. rasituksien paljoudesta, on erikoisen mielenkiintoista huomata, mika osa eri laatuisilla veroilla j a tassa
erityisesti maanteitten kunnossapitovelvoUisuudesta johtuvilla rasituksilla on valituksien aiheuttajana. — Kymmenen viime
vuoden kuluessa, joihin ei kuitenkaan sisally kolme viimeisinta
vuotta, ovat Lapualla eraassa koko manttaalin talossa kaikki verot, nimittain kruunun, kunnan ja kirkon, vaihdelleet Smk. 675: 55
ja 884:40 valilla, tehden keskimaarin Smk. 738:18 vuotta kohti.
Samaan aikaan tekivat kruununverot vuodessa keskimaarin Smk.
183:36, kunnanverot 425:24 ja kirkollisverot 129: 58. Prosenteissa
tekivat kruununverot noin 25, kunnan 57 ja kirkollisverot 18 0/0.
Samalta ajalta suoritettiin manttaalin talosta tarkaileen kolmas
osa tai 33,3 °/o kaikista kunnanveroista manttaahverona. Naemme
siis, etta manttaalin perustuksella kunnalle tulevat verot 1/1-manttaalia kohti olivat noin i9°/o ja yksinomaan teitten vuotuisiin
korjauskustannuksiin 12,4 °/o talon kaikista veroista.
Kaiken edella esitetyn perustuksella voi antaa vastauksen
pariin seikkaan, jotka ovat laheisessa yhteydessa aiheemme kanssa.
Voi nimittain ratkaista ensiksikin, millaisessa suhteessa maanteitten kunnossapitokustannukset ovat kunnossapitoon kaytettyyn
todelliseen tyohon ja toiseksi, onko kaytetty kunnossapitotapa
hyva ja ehka paras muista. Esitettyjen numerotietojen kautta
saaclaan tietaa, etta koko tutkimukseen kuuluvalla ajalla. on
yhden tiemetrin korjaus tullut maksamaan keskimaarin 11 pennia ja vhmeisina vuosina 14,4 pennia vuodessa. Jos laskettaisiin, etta viitta tiemetria kohti vuodessa kaytettaisiin keski
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kuorma hiekkaa, jonka paikoilleen ajaminen paik'.

kakunnalla kaytetyn hinnan mukaan maksaisi 50 pennia, saadaan
yhden tiemetrin hiekoitus vuodessa nousemaan 10 penniin, joten
tien tasoitukseen y. m. korjauksiin jaisi edellisessa tapauksessa
ainoastaan i penni j a jalkimaisessa 4,4 pennia. Jalkimmaisessakaan tapauksessa ei tulisi 200 metrin pituista tiepalasta kohti,
joUaisina tiet myddaan korjattaviksi, muuta kuin nelja kahden markan tyopaivaa vuodessa, mika voidaan pitaa jotenkin alhaisena.
Tasta jo huomaa, etta teitten korjauskustannukset korjauksiin
kaytettyyn tyomaaraan nahden ovat hyvin kohtuulliset.
Tama jo vapauttaisi vastaamasta toiseen edella tehtyyn
kysymykseen ainakin sikali, etta kaytettya teitten kunnossapitotapaa taytyy pitaa taysin hyvana.

Verrattaessa sita toiseen ta-

paan nimittain luonnossa suoritettavaan teitten korjausvelvolhsuuteen — muita tapoja tuskin kaytetaankaan — taytyy lisaksi
huomauttaa seuraavaa.

Taysin kohtuullista,' oikeaa ja tyydytta-

vaa maanteitten jakoa maanomistajain kesken on tuskin ajateltavissakaan, silla eri tiepalasten, olkootpa ne samalla tai eri tiesuunnilla, korjaamisesta johtuvaan tyohon j a vaivaan vaikuttaa
monen monta seikkaa, jotka eivat ole edes mitattavissa eivatka verrattavissa keskenaan. Sita osoittanevat paraiten eraat saatavissa
olevat numerotiedot. Viimeisena myyntijaksona maksoi halvimman
tiepalasen korjaaminen' Lapualla 7 mk. j a kalleimman, aivan yhta
pitkan kokonaista i62:mk.

Eraaha tiesuunnalla maksoi tiepalas-

ten korjaus keskimaarin Smk 14: 74, eraalla toiseUa sitavastoin
43: 65.

Namat luvut jo osoittanevat,

miten suuresti korjaus-

velvollisuuden tayttamisesta johtuva tyo ja vaiva saattavat vaihdella.

Lisaksi taytyy sitakin aivan ehdottomasti pitaa seka kal-

liimpana. etta hankalampana toimenpiteena, jos tiepalaset, jotka
useinkin tulisivat olemaan vain jonkun metrin pituisia, kohtuuden
ja oikeudenmukaisuuden

saavuttamiseksi, jaettaisiin korjausvel-
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vollisten kesken siten, etta jokaisella olisi tiepalansa kaikilla eri
tiesuunnilla, ehkapa useampiakin samaha.
Paitsi suuria jokien yli johtavia siltoja, joiden korjauksesta
ja kunnossapidosta johtuvat kustannukset ovat edella kasitellyt
n. k, muitten manttaahrasitusten

yhteydessa, loytyy maanteilla

viela kahtalajia muita siltoja, nimittain aivan pienia puusiltoja
eli n. k. »rumpuja» seka vahan suurempia kivisiltoja. Edehisten
kunnossapitamisesta johtuvat kustannukset

sisaltyvat kaikkeen

siihen, mita edella jo on tierasituksesta esitetty.
kaikilla teilla yhteensa

Kivisiltoja on

1 7 j o i d e n kunnossapitojako on vuo-

delta 1863. Niitten kunnossapidosta johtuvan rasituksen suuruus
on laskettu olevan suorassa suhteessa siltain rahassa lasketun
arvon (uuden arvon) kanssa.

Kaikkien siltojen yhteinen raha-

arvo on sitten jaettu kunnan yhteisen manttaaliluvun mukaan manttaalinomistajille.

Kullekin taten tuleva osuus tai arvo osoittaa

sita suhdetta, minka mukaan kukin on velvollinen ottamaan osaa
siltain kunnossapitoon.

luku

Seuraavat numerot osoittavat tata jakoa.

Siltain
SiUan
, , .
, , .
'
yhtemen ^ keski-arvo:
raha-arvo

17

2,340:80

143:58

Kunnan

Arvo, joka on
yhdelle mant^^j^^^^

Yhta siltaa kohti
^^^^^

luku: •

korjausvelvollisuuden suhdelukuna.

keskim.
manttaalia

68,67

34:08

4,21

manttaah-

Siita, kuinka suuri siltain kunnossapidosta johtuva rasitus
todellisuudessa On, ei ole tarkempia tietoja. Mutta huomauttaen
etta niiden ika on sangen pitka, ei niiden tuottama rasitus voi
kovin suuri olla.
Kaikkein useimmat Lapuan yksityisista kyla- ja viljelysteista
ovat useiden kymmenien jopa joku satojenkin vuosien vanhoja.
^) Tahan lukuun eivat sisally ne sillat, jotka ovat kahdella v. 1908 valmistuneella tiella, koska niista ei ole vielii lopuUista kunnossapitopaiitostii tehty.
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On luonnollista etta naitakin teita on taytynyt aina korjata ja
etta tama velvoUisuus on kuulunut niille, jotka teita saannollisesti kayttavat. Mutta vasta erityisen kunnallisen tie- ja ojituslautakunnan toiminnan kautta on yksityistenkin teitten kunnossapito saannotetty ja tehty pakoUiseksi. Toistaiseksi tapahtuu
niitten korjaus- ja kunnossapito luonnossa ja ottavat siihen kullakin tiella osaa kaikki ne, jotka tieta saannollisesti kayttavat tai
joilla siita on erikoista hyotya, olkootpa he keita tahansa.
V&stuuvelvohisuus on nailla teilla saatettu ulottumaan muihinkin
kuin manttaalinomistajiin, siis torppareihin ja muihin maanvuokraajiin, teoUisuuslaitoksiin j . n. e. Kun teitten korjaus suoritetaan
luonnossa, ei tassa ole esitettavissa samanlaisia numerotietoja kuin
edella yleisista maanteista. Ainoastaan vertailun kautta jalkimmaisiin voi saada joitakin numerotietoja, jotka osoittavat yksityisista
teista johtuvan rasituksen suuruutta. Tarpeellisten' tietojen puutteessa taytyy aiheen kasittely rajoittua kuitenkin vaan kokonaisiin talonnumeroihin seka vertailun vuoksi on; edelleenkin kaytettava manttaalia.
Niita teita, jotka ovat tielautakunnan huolenpidon alaisia,
ja jotka vaan tassa kasittelyssa tulevat kysymykseen, oli Lapualla V. 1909 kaikkiaan 25, ja miden yhteinen pituus 111,776
metria. • Kaikkein vahapatdisempia yksityisteita lukuunottamatta oli yksityisia kyla- ja viljelysteita siis 16,756 metria
pitemmalta kuin maanteita. Niista tulisi yhta manttaalia kohti
1,627,5 metria tieta. Tehdyn arvion mukaan pitaisi koko kunnassa oUa noin 18,800 ha viljeltya maata, joten jokaista viljeltya
hehtaaria kohti tuhsi noin 6 metria viljelystieta. Kylateina
on nailla teilla monin kerroin pienempi merkitys. — Kun maantiet ovat keskimaarin 6 metrin, ovat yksityistiet 4 metrin levyisia.
Siten vastaisi i,5 m. jalkimmaista i:ta metria edeUista. Kunnossapidosta johtuvaan rasitukseen nahden ei tama suhde kuiten
kaan vastaa todellisuutta, vaan voisi ehka paremminkin sanoa.
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etta I maantiemetri vastaisi 3 metria yksityistieta. Silloin vastaisi vat rasitukseen nahden kaikki yksityistiet 37,258 m. maantieta, ja niitten vuotuiset kunnossapitokustannukset tekisivat Smk
5,392: —, tasta yhdelle koko manttaalille vuodessa Smk. 78: 50.
Viimeinen luku pitaisi paikkansa ainoastaan siina tapauksessa, etta kaikilla teilla ohsi manttaalilukua todella kaytetty perusteena teita jaettaessa. Nain oli kuitenkin laita vaan viidella
tiella. Kaikiha muilla on jakoperusteena kaytetty teista johtuvaa
hyotya, ja tama taasen on useimmissa tapauksissa laskettu olevan suorassa suhteessa kullekin tieosakkaalle tien varteen lankeavan viljellyn maan alan kanssa. Tama on luonnoUisesti oikeampi
jakotapa, mutta suunnaton epatasaisuus tierasitukseen nahden
maanviljelijain kesken johtuu siita, etta toisessa talonnumerossa
lankeavat maat suurimmaksi osaksi, jopa kokonaankin maantien
varsille, toisissa taasen yksinomaan viljelysteitten viereen. Tata
osoittavat paraiten seuraavat numerot.
Numero osakkaiden

pituus

pa:
pi

Tien

a
%

yhteinen
manttaah

m.

TalonnumerolU oli tieta

vahiten
eniten
eniten vahiten
omistavalla omistavalla
m.
m.
m.
m.

10

8,67 8

5,424

1,612

B.

3

2,416

4,836

3,2i8

573

C.

26

23,948

14,045

2,081

43

D.

4

3,846

2,351

1,798

21

A.

Yhla manttaalia kohti oh

60

keskimaarin
m.

65

625

4,545

529

2,001

2,208

41

586

1,798

26

611

3,276

j n.e.

Kun eraalla tiella B tuli Vi-manttaalia kohti keskimaarin
2,001 metria tieta, oli toisilla tehla A ja C vastaavat luvut 625
ja 586 metria, Tiella D on silla talonnumeroUa, jolla on eniten
tieta, 85 kertaa enemman' kuin siha, jolla on vahiten. Samalla
tiella tulee toiselle talonnumeroUe 69 kertaa enemman tieta koko
manttaalia kohti kuin toiselle j . n. e, Seka eri teilla etta samallakin tiella on korjausvelvollisuus, kuten numerot osoittavat, hyvin
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epatasaisesti jakautunut niin hyvin talonnumeroitten kesken l<uin
manttaahnkin mukaan.

Samanlaisiin tuloksiin tultaishn, jos yh-

distettaisiin eri talot kylakunnittain yhteen.

Taloilla, jotka kuu-

luvat kylaan L , oli 2,743 m. tieta Vi-manttaalia kohti seka
10 m. jokaista hehtaaria kohti viljeltya' maata, kun, sita vastoin
eraan H-kylan taloilla olivat vastaavat luvut vaan 673 ja 2,4
m.

Edellisessa

oli shs yhta manttalia kohti nelinkertaisesti

tieta jalkimaiseen verrattuna.

Ja edeheen: 8:ssa talonnumerossa,

joihin kuuluu noin 40 manttaaliviljelmaa, ei ole lainkaan tallaista
tierasitusta, mutta iSrssa on 2—-3 km., 6:ssa! 3—4 km. ja 6:ssa
yli 4 km.

Yhdessa talonnumerossa

tulee yli 20 m. tieta

jokaista viljeltya hehtaaria kohti, neljassa talonnumerossa 15—20
m. j . n. e. ja viimein kuten sanottu 8:ssa ei ole yhtaan tieta. -—
Korjausrasitus kay luonnolhsesti sita suuremmaksi kuta useammalla tiella taytyy korjauksesta huolehtia. Tastakin syysta lisaantyy

viela se epatasaisuus tierasitukseen nahden,'josta edelliset

numerotiedot ovat osoituksena. Kahdeksalla talonnumeroUa, kuten sanottu, ei ollut lainkaan tieta, 15:11a oli tieta i:lla, 14:11a 2:ha,
I7:lla 3:na, I5:lla 4:11a, 7:na 5:11a ja 3:11a talonnumeroha 6:11a
eri

tiella.

Mutta tasta johtuva hankaluus llisaantyy viela sen

kautta, - etta samaUakin tiella on useasti kaksi, kolme jopa neljakin eri tiepalasta, joita pitka korjata ja kunnossa pitaa.
Sillat kaikilla kyla- ja viljelysteilla ovat jaetut kunnossapidettaviksi joko' siten, etta ne sisaltyvat itse tiepalasun ilman
siita laskettua huojennusta korjauksessa, tai jossakin tapauksessa
siten, etta ne ovat muunnetut tieksi paneniaha tavallisesti yksi
siita vastaamaan 5 tiemetria.

Kaikissa edella esitetyissa numero-

tiedoissa on myoskin silloista johtuva rasitus otettu jo lukuun.
Lopuksi lienee paikallaan tehda muutamia yhdistelmia kaikista eri teista seka niitten tuottamasta rasituksesta.

Seuraavat

luvut osoittavat kaikkien Lapuan, kunnassa olevien teitten yhteen-
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lasketun pituuden -seka jakautumisen Vi-manttaalia ja i iia koiiti
viljeltya maata.
Yhteinen
pituus
m.

Yleisia maanteita ' . -.
Yksityisia teita

.

I ha kohti
viljeU. maata

^ji mantlaalia kohti
m.

9S,020

1,383

5,0

111,776

1,627

5.9

Yhteensa 206,796 m.

3,010 m.

io,-9 m.

Jos lasketaan kaikille teille keskimaaraiseksi leveydeksi 5
m., tulee jokaiselle hehtaariUe viljeltya maata noin 55 m'* tieta.
Kaikki tiet tekevat 0,55 °/o viljehyn maan alasta.
Vuotuiset kunnossapitokustannukset laskettuna v. 1909^
kunnossapitokustannusten mukaan ovat Smk:ssa:
Yhteensii:

Vi manttaaha kohti:

I km. kohti

Maanteilla .

.

.

14,550: —

189:25

153: 12

Yksityisteilla

.

.

5.391:93

78:52

48:16 •

Yhteensa 19,941:93

267:77

201:28

Koko kunnan maanviljelyksesta verotettu tulo on viime
vuosina vaihdellut 600,000 ja 670,000 markan valilla.
Keskimaaraisena lukuna voisi pitaa 630,000 mk. Kaikkien
teitten vuotuiset kunnossapitokustannukset .19,941:93 ovat
silloin 3,16 "/o kunnan maanviljelyksesta verotettavasta tulosta.
Toisin sanoen jokaisesta maanviljelyksesta saadusta 100 mk:n
tulosta menee Smk. 3: 16 teitten kunnossapitoon.
Maanviljelyksesta verotettu tulo yhta manttaalia kohti oli
vnme vuosina Smk. 9,174: 31. Samaan aikaan meni teitten
kunnossapitoon manttaalilta Smk. 267: 77. Todellisuudessa on
kuitenkin suuri ero eri talojen vahlla niin hyvin tuloihin kuin
tierasitukseenkin nahden. Siita osoitukseksi seuraavat numerot.
Naista talonnumeroista kuului A:han 9 ja B:hen 14 itsenaista
manttaaliviljelmaa. Molemmissa niissa oli kunnalle verotettu ainoas-

Pienyrittajain luotto-oloista Siwmessa.

MaanviljeTalonnu-

Aanien ja
Manttaali

raero

vero-ayrien
• luku

A.

0,!lo8

55

B.

0,958

120

lyksesta

Verotus manitaalikassaah:

tulo

teitten
kunnossa
pitoon

kyytilaitokseen
y. m.

Smk.

5,50°:-

146: 18

62 6 4

208: 82

i2,oco: —

146: 18

62: 64

208: 82

verotettu

Yht.

taan manttaalin perustuksella, toisin sanoen ainoastaan maanviljelyksesta johtuvasta tulosta. Numerot osoittavat etta toisessa
oli aaniluku ja verotettu tulo enemman kuin kaksi kertaa niin
suuri kuin toisessa. Kuitenkin saavat kumpasetkin yhtalaisesti
vastata kaikista manttaalirasituksista, siis myoskin teitten kunnossapidosta.
Nykyisen oikeaksi tunnusten kasityksen mukaan pidetaan
aivan kohtuuttomana, etta maanteitten kunnossapitovelvoUisuus
kuuluu vain manttaalinomistajille. Taman esityksen pitaisi osoittaa, etta seka maanteista etta varsinkin yksityisteista johtuva
rasitus kohtaa hyvin epatasaisesti itse manttaalinomistajiakin, ja
etta maksukyky ja tierasitus eivat ole laheskaan kohtuuden mukaisessa suhteessa toisiinsa.

PIENYRITTAJAIN LUOTTO-OLOISTA
SUOMESSA.
Maassamme vallitseville luotto oloille on ominaista erikoisluottolaitosten puute. Muutamat suurehkot talletus- ja kauppapankit ovat tahan asti kokonaan hallinneet! maamme rahakauppaa j a tekevat sen viela nykyaankin. Niiden toiminta taasen
on ollut jaykistynyt maarattyyn kaavamaisuuteen, mika tosin
tallettajain kannalta on varmaa ja vakavaa, mutta minka ei
voine sanoa vaikuttaneen yrittehaisyyteen | kovinkaan elahyttavasti. Eraat ehnkeinot, kuten erittainkin kasityd ja pienteoUi-
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suus, ovat jaaneet miltei kokonaan kauppapankkiemme luottoliikkeen ulkopuolelle" eika suurteollisuudenkaan luotontarve liene
tullut tyydyttavasti taytetyksi niiden avulla.
Saanemme pitaa merkkina taloudellisessa elamassamme alkavasta elpymisesta sita seikkaa, etta meilla viime aikoina on
entista selvemmin tultu tuntemaan mainittu puutteellisuus luottooloissamme ja etta asianomaisilla tahoilla on ryhdytty suunnittelemaaan toimenpiteita • sen poistamiseksi. Naista khnnittaa huomiotamme varsinkin ehdotus erityisen teolhsuuspankin (suurteollisuutta varten) seka erityisen kasityon ja pienteolhsuuden
luottolaitoksen perustamisesta. Seuraavassa esitetaan eraita nakokohtia jalkimaisesta kysymyksesta
Pienteolhsuuden ja kasityon, »pienyrittajain», luottokysymys
on ensimaisena saatettu tyydyttavaan ratkaisuun Saksassa ja
yleensa germaanisella alueella. Tama on naissa maissa saavutettu osuustoiminnallisiha luottolaitoksilla, jotka ovat osoittautuneet erittain tarkoituksenmukaisiksi pienluoton palveluksessa.
Osakepankkejakin on tosin siella taaUa perustettu kasitydlais- ja
pienteolhsuudenharjoittajain piireja varten, mutta ne eivat ole
kuitenkaan missaan pystyneet kilpailemaan osuuspankkien kanssa.
Mika on sitten syyna siihen, etta, vaikka osakeyhtidmuoto
yleensa on vallitseva pankkimuoto suurluoton alalia, se ei ole
ottanut oikein menestyakseen pienluoton palveluksessa? i)
Paasyy nayttaa piilevan itse osakeyhtion rakenteessa, niissa
periaatteissa, joille se perustuu. Osakeyhtio on tosin edullinen
yhtidmuoto pankkilaitoksehe, sentahden etta siina liittyy yhteen
vain paaoma eika henkilot. Paaoman suuren liikkuvaisuuden
takia on erittain helppo saada paaomaa kokoon tata yhteenliittymisen muotoa kayttaen, siina kun ei osakkeenomistajain tarvitse
asua samalla paikkakunnalla eika tulla kosketuksiin toistensa
kanssa — onpa useita jattilaisosakeyhtidita, joiden osakkaat eivat
tunne edes itse yhtidsta • muuta kuin osakekirjassa olevan nimen.
Mutta tassa piilee myoskin osakeyhtion heikkous, mita kasitydlaisluokan ja muun keskisaadyn luotontarpeen tyydyttamiseen
tulee.
^) Laajempi selontelco liista TeoUis'iushallituksen Tiedonantojen N:ossa 58:
F. Hallio, Pienyrittajain luotto-olo'.
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Kun osakeyhtiossa liittyvat yhteen ainoastaan paaomat
eivatka henkilot, johtuu siita, etta koko yhtio on luonteeltaan mahdollisimman persoonaton. Ensiksikaan eivat psakkeenomistajat,
kuten sanottu, useimmiten tunne toisiaan eivatka ole kosketuktissa keskenaan. Toiseksi eivat yhtidn omistajat ja liiketuttavat
suinkaan aina ole samoja henkildja. Edelliset; jakavat keskenaan
osakeyhtion liikevoiton tekematta tydta sen hyvaksi, jalkimaiset
luovat voiton paasematta osallisiksi sen jakoon. Taten syntyy
osakeyhtiossa vastakkaisia etuja osakkeenomistajain ja liiketuttavain vahlla: edellisten paamaara on luonnolhsesti mahdollisimman suuri hikevoitto, j a liiketuttavat, jotka tassa ehdottomasti
ovat »huonommalla puolella», saavat alistua suorittamaan kalhita maksuja, vaikka heidan etujensa mukaista luonnolhsesti olisi
paasta mahdollisimman pienilla kustannuksilla. Se persoonattomuus, mika on ominaista osakeyhtiolle, vaikuttaa puolestaan
edelleen taman ristiriidan kehittymiseen osakkeenomistajain eduksi.
Naita osakeyhtion heikkoja puolia voidaan tosin tarpeen
tullen jonkun verran lieventaa, estaa niita vaikuttamasta koko
voimallaan. Tama saadaan aikaan erinaisilla rajoittavilla maarayksilla, esim. rajoittamalla osakkeitten liikkuvaisuutta ja aanimaaraa yhtidkokouksessa seka voiton mahdollisuutta, maaraamalla, keta on ensi sijassa suosittava yhtidn harjoittamassa liikkeessa j . n. e. Mutta nailla maarayksilla voidaan ainoastaan
lieventaa mainittuja heikkoja puoha, mutta ei kokonaan poistaa.
Kysymyksessa olevaan tapaukseen, pienluottoa viljelevaan
osakepankkiin, sovellettuina merkitsee edellai sanottu seuraavaa.
Kun pankin kayttajat ja omistajat eivat ole sama ryhma
ihmisia, pyrkii pankin lainauskorko kasvamaan ja sen myontama
luotto siis tulemaan kalliiksi. Mainittu persoonattomuus tulee
nakyviin siina, etta on nayttaytynyt hyvin vaikeaksi saada tallaisessa pankissa syntymaan lahempaa persoonallista yhteytta
pankin johdon ja kayttajain valilla. Sen puutteessa on pankin
vaikea saada tarvittavia luottotietoja. Ajatelkaamme vain esim.
helsinkilaista osakepankkia, jonka olisi otettava selvaa jonkun
laitakaupungilla asuvan pienen kasitydliikkeen omistajan taloudellisista oloista. Kenen puoleen kaantya, mista saada valttamattdmat luottotiedot? Vaikka joitakin toiselta lahitienoon kasi-

264

Pieziyritldjain

htoito-oloista Stioznessa.

tyoiaiselta voisikin saada hanesta jotain tietoja, niin kuka menee
takaamaan, etta ne ovat todella luotettavat? Kenties hanelle on
syysta tai toisesta edullista antaa joko liika hyva tahi liika huono
kuva naapurinsa taloudellisesta asemasta ja niinollen saattaa
pankki harhaan? Ja eikd tallaisesta tiedustelemisesta ole vaivaa
ja kustannuksia enemman kuin pankille saattaa olla hyotya muutamien satojen tai enintaan muutaman tuhannen' markan suuruisen
luoton mydntamisesta? Kun ei pankkia lisaksi sido mitkaan siteet
juuri pienluoton kayttajiin, ovat osakepankit, sikah kuin tilaisuutta tarjoutuu, taipuvaiset hylkaamaan taman vaivaloisen, pankin johdolle suurtdisen'luottomuodon ja shrtymaan suurluottoa
palvelemaan. Siihen niita houkuttelevat kaytanndlliset syyt, silla
on luonnolhsesti mukavampaa mydntaa yhdeha kertaa kymme
nien jopa satojenkin tuhansien luottoja kuin muutamien satojen
tai enintaan muutamien tuhansien luottoja. Sentahden onkin
varsin harvinainen ilmid, etta pienluottoa viljeleva osakepankki
olisi, liikkeen kasvaessa ja kehittyessa, yha jaanyt alkuperaisille
paamaarilleen uskolliseksi.
E i edes siita osakeyhtion vahvasta puolesta, etta osakkeitten muodossa on helppo saada kokoon tarvittava paaoma, ole
sanottavaa etua pienluottoa viljelevalle osakepankille. Kokemus
on kaikissa maissa osoittanut, etteivat varakkaat kansankerrokset
yleensa kuitenkaan pane rahojaan tallaisiin yrityksiin.
Tassa lyhyesti esitetyiha syiha on taman kirjoittaja tullut
siihen kasitykseen, ettei osakeyhtidmuoto ole tarkoituksenmukaisin meiha perustettavalle kasitydlaisten ja muun keskisaadyn
luottolaitokselle. E i tietenkaan ole syyta nimenomaan varoittaa
perustamasta osakepankkia tata tarkoitusta varten — onhan
niita sieha taaOa ulkomaihakin — eika sen menestysta tarvitse
asettaa epailyksenalaiseksi, varsinkin jos on kysymyksessa varakkaamman keskisaadyn, pienkapitalistien luottolaitos.
Arvostellessamme osuuspankin sopivaisuutta pienluottoa
palvelemaan, kunnittyy huomio varsinkin seuraavhn kohtiin.
Siina seikassa, , etta osuuskunta on henkildyhtyma eika
paaomayhtyma, piilee osuuspankin heikoin puoli, mita paaoman
muodostumiseen tulee. On mydnnettava, etta, kun on kysymyksessa suurten paaomain kokoaminen, osakeyhtidmuoto on tarkoi-
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tuksenmukaisempi kuin osuuskuntamuoto. Mutta tassa kysymykseen tulevat osuuspankit koettavat korjata tata lieikkoa puolta
jarjestossaan maaraamalla verrattain korkeat osuusmaksut ja pitamalla muuten huolta mahdolhsimman suurten omien varain kokoamisesta.
Toiselta puolen siina, etta osuuskunta liittaa yhteen henkilot eika ainoastaan paaomaa, on osuuspankin vahva puoh osakeyhtioon verrattuna. Kun osuuspankissa pankin omistajat ovat
yhta kuin sen hiketuttavat, ei siina synny mitaan sellaista etujen
ristiriitaa, josta edella on puhuttu. Osuuspankki painvastoin
muodostaa voimakkaan yhdyssiteen kaikille jasenilleen, ja sen
menestyminen on kaikkien, seka osuuden omistajain etta pankin
kayttajain yhteinen toivomus. Kun jokainen jasen on vastuussa
pankin liikkeesta, on se omiaan synnyttamaan huolellista keskinaista kontrollia seka jaseneksi oton etta luoton mydntamisen
suhteen. Taten paasee mieskohtainen tunte'mus vaikuttamaan
koko yhtymaan, painamaan suhen selvan persoonallisen leiman'.
Osuuspankin luottoliikkeessa on se omansa vaikuttamaan laheisen, henkildkohtaisen suhteen syntymisen pankin johdon ja
lliketuttavain valille, mika vain harvoin tapahtuu osakepankeissa.
Ainoastaan tama henkildkohtaisen yhteenliittyman siveellinen
vaikutus saattaa selittaa sen ihailtavan karsivallisyyden ja tunnollisuuden, milla varsinkin Saksan osuuspankkien johtajat yleensa
pyrkivat tutustumaan pankkinsa jasenten taloudelliseen elamaan
ja mita pankit etupaassa saavat kiittaa hyvasta menestyksestaan.
E i myoskaan' saa jattaa mainitsematta sita hedelmalhsta vaikutusta, mika osuuspankeilla on jasentensa saastavaisyyteen ja
talouteen yleensa: kun jokainen tuntee, etta se osuuspankki,
jonka jaseneksi han on liittynyt^ on hanen oma luottolaitoksensa,
vaikuttaa tama kiihoittavasti saastavaisyyteen, kannustaa kasvattamaan sita oman varallisuuden alkua, mika j kullakin on osuusmaksuansa vastaan tehdyissa suorituksissa. Nain muodostuu
osuuspankissa, seka yksityisissa jasenissa etta koko yhtymassa,
voimakas pyrkimys kartuttamaan omaa paaOmaa, mika kaikki
vaikuttaa sen paaoman muodostumisessa olevan vaikeuden voittamiseksi, josta edella on mainittu,
Se seikka, etta osuuspankissa luotonkayttajat samalla ovat
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luottolaitoksen omistajat, on takeena siita, etta pankin liiketta
todella hoidetaan yksinomaan heita varten, etta luottoehdot tehdaan nhn edullisiksi kuin mahdolhsta. Osuuspankissa ovat pahkin kayttajat yhta edullisessa asemassa kuin vakuutetut keskinaisesa vakuutuslaitoksessa: he itse maaraavat omat luottoehtonsa,
koko liikkeen johdon.
Edellaoleva siis nayttaisi kehottavan perustamaan meilla
suunnitellun pienyrittajain luottolaitoksen osuustoiminnan pohjahe. Mutta onko se mahdollista ? Voiko voimassa olevan lainsaadannon mukaan harjoittaa pankkihiketta osuustoiminnalhsella
pohjalla?
Osuustoimintalakimme sisaltaa maarayksen, etta osuuskunta,
jonka tarkoituksena on velaksianto, alkddn ulottako lainausliiket•taan muille kuin jasenilleen. Tassa suhteessa on sus lain maarays selva, mutta talletusten ottamisesta ei osuustoimintalaissa
ole mitaan maarayksia. Sekin on kuitenkin ollut harkittavana
lakia laadittaessa. -) Kun 1900 vuoden valtiopaiviUa kasitelthn
hallituksen esitysta osuustoimintalaiksi, yhtyi laki- ja talousvaliokunta siihen kasitykseen, etta talletusten ottamista yleisdlta ei
ole katsottava osuuskunnan toimeen soveltuvaksi. Valiokunnan
ponnessa sanotaan, etta osuuskunnat »eivat saa harjoittaa sellaista yleista, jasentensa piiria ulommaksi ulottuvata pankki- tai
saastdpankkiliiketta, johaista 10 p. toukokuuta 1886 ja 19 p.
kesakuuta 1895 annetuissa asetuksissa tarkoitetaan*.
Taman
valiokunnan kannan hyyaksyivat kaikki saadyt, joten valtiopaivat olivat siis asettuneet samalle kannalle kuin asianomainen
valiokuntakin.
Sittemmin on 1909 vuoden toisilla valtiopaiviUa eduskuntaesityksen muodossa tehty alote osuustoimintalain muuttamisesta
sikali, etta osuuskunnalla olisi oikeus ottaa vastaan talletuksia
muiitakin kuin jaseniltaan. Laki- ja talousvaliokunta ehdotti
kuitenkin eduskuntaesityksen hyljattavaksi, m. m. silla perustelulla, etta se oli puutteehinen johdantonsa puolesta, j a eduskunta
hyvaksyi valiokunnan kannan, joten laki jai entiseheen ^J. Sit'•) Kts. Kauppalehti n:o 4 1 vuodelta 1913, Aug. Hjelt: Voiko pankkiliiketta
meilla harjoittaa osuustoiminnan pohjalla?
^) Kts. Toiset valtiopiiivat v. 1909, Asiakirjat V j a Liitteet V, 18.
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temmin ei tietaakseni ole tehty uutta alotetta lain muut.tamiseksi,
vaikka olojen kehitys epailematta sita vaatisi. Nain ollen ei
meilla voida osuustoiminnan pohjalla harjoittaa'taydellista pankkiliiketta.
Lainsaadanto asettaa taten esteita sopivien luottolaitosten
perustamiselle pienyrittajia, erittainkin kasitydlaisia j a pienteollisuudenharjoittajia, varten. Kun naiden piirien luotto-oloihin kuitenkin kipeasti kaivataan parannusta, on ensi tdiksi koetettava
saada osuustoimintalaki muutetuksi yllamainittuun suuntaan. Alotteen teko tassa kysymyksessa kuulunee lahinna asianomaisten
piirien ammatilliselle edustuslaitokselle, Teollisuusvaltuuskunnan
Keskuskomitealle.
Mita erittain paakaupunkimme kasitydlaisten ja pienteolli.suudenharjoittajain luotto-oloihin tulee, on nnta arvosteltava vahan
toisin kuin muitten, pienempien kaupunkiemme vastaavia oloja.
Helsinkiin perustettava »pienyrittajain pankki* tulisi *epailematta
seka suuruudeltaan etta laadultaan olemaan erilainen kuin muut
meilla mahdoUisesti samaa tarkoitusta palvelemaan syntyvat
pankkilaitokset. Sen menestymista osakepankkina ei tarvitse
asettaa epailyksenalaiseksi, jos sen elimet, koko jarjestd, tehdaan paremmin tahan erikoistarkoitukseen soveltuviksi kuin nykyisissa yksityispankeissamme on laita. Talloin on vain otettava
•varteen ne opetukset, mita on saatavissa samallaisista pankkilaitoksista ulkomailla.
,

K

F.

Hallio.
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J . Conrad, Kansantalouspolitiikka, Pprvoossa Werner Soderstrom Osakeyhtio 1912, 1114 siv. Laura ja Leo MarmajaJi
suomentama.
Kansantaloudellisen kirjallisnuden harrastajalle on epaamaton ilo merkita etta ilmoitettavanamme oleya teos on saatu liite-
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tyksi suomenkieliseen kirjaJlisuuteen. Se on aikaisemmin ilmestyneen van der BorgM'in »Yliteiskuntapolitiikan» kanssa erinomaisen arvokas tietolahde opastamaan snomalaista lukijaa kaytannoUisen talous- Ja sosialisen elaman perusteelliseen tuntemiseen
j a tayttaa kauan kipeasti tunnetun aukon sellaisessa peruskirjallisuudessa, jota ilman ei meidankaan maamme taloudellinen jasosialinen kulttuuri voi pysya aikansa tasalla
Ainoastaan muutama aariviivamerkittakoon teoksen runsaasta
' sisallosta.
Johdannon jalkeen, jossa tekija kasittelee yhteiskunnan j a
valtion suhdetta, valtion tehtavia taloudessa j a nykyaikaisia kansantalouspolitukan paaperiaatteita, kasittelee tekija teoksen ensijaksossa maa- j a metsataloutta: maatalous suhteessa kansantaloutee'u, agraarijarjestys, maataloudellinen luotto ynna maatalouden
edistiimiskeinot, metsatalous j a vuoritoimi. Toisessa jaksossa,
joka kasittaa aineen jalostusammatit, esitetaan teollisuusammattien historiallinen kehitys, uudemman ajan elinkeinojarjestys, tyovaenkysymys eri haaroineen. Samaan jaksoon liittyy myos esitys
keksi jan stiojeluksesta j a tulli politiikasta. Kolmannessa jaksossa
tulee kasittelynalaiseksi kauppaliikenne j a vakuutustoimi j a neljannessa jaksossa vaesto-olot. Viimeisessa eli viidennessa jaksossa
esitetaan koyhyysolot j a koyhainhoito.
On luonnollista etta sellaisen aineen esityksesta kuin n y t
puheena olevan, jossa lukuisia paivajarjestyksessa olevia kysymyksia tulee kasittelynalaiseksi, voidaan olla useassa kohdassa
eri mielta. Niinpa esim. teoksen toinen jakso antaa muistutuksilie aihetta jo suunnitteluun nahden, samoinkuin voi olla
eri mielta moneen yksityiskohtaan nahden tekijan esityksessa.
Se seikka etta tekija moneen asiaan nahden seuraa saksalaisia
oloja j a joko kokonaan jattaa syrjaan tai varsin supistetussa muodossa kasittelee muiden maiden oloja, on myos omiansa antamaan
muistutuksen aihetta sikali kuin teos tahtoo olla yleinen esitys
kansantalouspolitiikasta. Mutta teoksen arvoa ei olekaan mitattava niiden yksityiskohtaisten rauistutusten mukaan, joita voidaan
noukkia sielta taalta, silla teoksen ansiopuolet voittavat ne monin
kerroin- Tekija ilmoittaa paapyrkimyksenaan olleen kasitella ainettaan mahdollisimman lyhyesti j a helppotajuisesti, tarkasti valiten sen, m i t a ' on oleellista. Suurissa piirteissa katsoen tekija
on tassil onnistunut. Tunnustusta ansaitsee myos se tekijan
kanta, jolle han asettuu esittaessaan- rudanalaisia j a eri puolueitten ajamia kysymyksia. Tekija asettuu enimmakseen valittayalle kannalle j a taytyy hanen, kuten han sanoo, olla valmis
joutumaan enemman tai vahemman erimieliseksi kaikkien puoiueiden kanssa. Tekija toivoo kuitenkin etta hanen on onistunut
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siella taalla osottaa kosketuskohtia, joissa ymmartamys ja lahentj'-miiien on mahdollinen. Aikamme tehtavana, huomauttaa
lian, nayttaa olevan loytaa keskiteita, joita kulkien eri katsantoiantojen edustajien on mahdollista toimia yhdessa maarattyjen
paamaarien hyvaksi; samoin pitaisi jdipaansa hakea enemman esille
sitii, mika liittaa yhteen ja asettaa se etusijaarii vastakohtia taas,
mikali mahdollista vahentaa. Vasta silla tavoin voidaan ratkaista
ne suuret tehtavat,' jotka aikamme on taloudellisella-ja yhteiskunnallisella alalia saanut suoritettavakseen.
Olen tahtonut erityisesti huomauttaa tasta tekijan kannasta,
koska se asettuu taustaksi ja antaa savyn tekijan koko esitykseile,
j a koska se erityisesti meidan puoluekaavoihin; pukeutuneissa ontoissa oloissamme voi olla hyvaksi opetukseksi.l
Teoksen ansiopuolina voi sen rikkaan sisallon ja eri pyrkimyksia ymmartavan, tasapuolisen esityksen ririnalla merkita koTuttoman ja selvan esitystavan, joka tekee etta tama tarkea kansantaloudellinen tietolahde voi tulla Itietuksi ja| ymmarretyksi laajoissa piireissa. Saksalaisessa monisanaisessa ja jarkeilevassa .kirjallisuudessa silla tuskin esitystapaansa nahden on vertaistaan.
Yieiskatsauksellisnus esityksessa helpoittaa myos laajan sisallon
hallitsemista.
Suomentajat ansaitsevat mielestani kaikkea kiitosta tyostaan. Yksityiskohtaiset kompastukset eivat muuta sita yleista arvostelua etta suomennos on tehty huolella ja ymmartavasti. Tarkka
asialuettelo ja saksalais-suomalainen ja suomalais-saksalainen
•oppisanasto teoksen lopussa lisaavat suomennoksen arvoa. J a erittain tervetulleet ovat myos ne vhttaukset vastaaviin oloihin omassa
maassa, joita suomentajat ovat teokseen liittaneet.
Suositamme teosta mita parhaimmin laajoille piireille sopivana taloudellisen ja sosialisen tietamyksen lahteena
I
J. IL. Y.
A r m a s R u o t s a l a i n e n , Der heutige S^and des Kampfes
gegen die Tuberkulose in Finnland. • Helsinki 1913. Siv. 60 -\- 1
karttaliite.
Yha enemman on viime aikoina alettu kasitella terveydelli:sia yleiskysymyksia sosialisina kysymyksina ja kayty niita sosiali.silla keinoiila ratkaisemaan. Kuinka laheinen yhteys vaeston
yhteiskunnallisen tilan ja vaeston terveyden valilla todellisuudessa
onkin, siita antaa oivallisen kuvan m. m. askettain valmistunut
fsaksalainen suurteos »Krankheit und Soziale ,Lage». ErityisestiMn tuberkuloosin esiintyminen ja sen seuraukset ovat niin laheisessa vuorovaikutuksessa vaeston yhteiskunnallisen tilan kanssa.
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etta taistelu tuberkuloosia vastaan ansaitsee sosiaalisessa uudistustyossa mita suurinta huomiota.
Ilmoitettavanamme oleva kirjanen, joka on kirjoitettu askettain
Beiiiinissa pidettya yleista tuberkuloosikongressia varten, sisaltaa.
paitsi tilastollisia tietoja tuberkuloosin leviamisesta Suomessa.
selonteon siita seka sosialisesta etta yksityisluontoisesta .tyosta,.
mita meidan. maassamme tuberkuloosin vastustamiseksi on tehty.
Valtion toirninnasta tassa suhteessa mainitaan valtion tuberkuloosikomitean perustaminen, ehdotukset ja aikaansaannokset, niinikaan
tuberkuloosin vastustamisyhdistyksille myonnetyt valtioavut. Kuntien toimenpiteista tehdaan nunikaan lyhyesti selkoa. Toivottavaa olisi ehka ollut, etta kirjoittaja olisi hieman enemman alleviivannut kuntien jos kohtakin tahan saakka vahaisia toimenpiteita. Osoittaahan useiden raaalaiskuntien suhtautuminen esim.Satakunnan keuhkotautiparantolan hankkeeseen, etta maalaiskunnistammekaan ei kokonaan puutu hyvaa tahtoa asiassa, kun
vain on olemassa alotteenottajia ja tarpeellista johtoa.
Suurimman osan kirjasta kasittaa kuvitettu selontekomaamme tuberkuloosiparantoloista, seka suuremmista etta pienemmista. . Niinkuin tasta selonteosta nakyy, on varsinkin »Keraystoimikunta vahavaraisten keukotautisten hyvaksi* tehnyt paljon
tyota pienten, vahavaraista vaestoa varten aiottujen parantolain
aikaansaamiseksi, kun toinen tuberkuloosin vastustamisyhdistystaas on kohdistanut toimintansa paaasiassa tutkimustyohon, valistavaan ja hoitolatoimintaan.
Erikoisissa luvuissa annetaan jdeispiirteinen esitj's kummankin
tuberkuloosiyhdistyksen toiminnasta ja kirjan lopussa on selontekotoimenpiteista karjatuberkuloosia vastaan. Lopussa on kartta, johon ovat merkityt kaikki maamme parannuslaitokset tuberkuloosia vai-ten.
Puheena ollut kirjanen osoittaa, etta maassamme on olemassa.
elavaa harrastusta tuberkuloosin vastustamiseen ja etta paljon menestyksellista tyota jo on pantu alulle. Mutta samalla
siita kay selville, etta tuberkuloositaistelu ei valtion ja kuntien
puolelta ole viela saanut osakseen laheiskaan sita huomiota ja.
uhrautuvaisuutta, minka se ansaitsisi siihen nahden, etta noia
8,000 kansalaistamme vuosittain soi'tuu ennenaikaiseen hautaaa
tuberkuloosiin takia.
0. W. L .
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Maatalous.
V i l j a n j a j u u r i k a s v i e n k u l u t u s m a a s s a m m e v. 1911

j a t u o n n i n osuus siina. Viljan ja juurikasvien kulutusta
maassamme v. 1911 seka' tuonnin osuutta siina valaisevat seuraavat luvut:
. " _
Kulutus, kg.
Kaikkiaan.

Tuonti.

Keskim.
asukasta-

Maara, kg

".'o kulutuksesta.

kohti
Vehna

. . . .

56.4
176,684,901
173,416,405 98 1
627,89.0,728
200.1
427,739,437 68.2
—
Ohra
. , . .
92,229,878
il,642,254 12.6
Kaura
. . . . 288,059,879
91.9
81,905,948 11.1
—
Sekavilja . . • .
2.9
8,938,503
Herneet ja pavut
8,191,035
2.6
3,506,822
42.8
Tattari . . . .
1,979,744
0.61,818,800
91.3
Perunat ja muuut
juurikasvit . . 569,713,466
181.7
2.9 •
16,637,928
. Ensiksikin on naiden lukujen • johdosta huomattava, etta
seka kulutuksen etta tuonnin maarat tarkoittavat, silloin kun on
kysymyksessa vilja, jauhamatonta viljaa. Virallisen tilaston sarjassa I I I , Maatalous, n:o 6 (teksti siv. 28), josta muut yllaolevat
paitsi prosenttiluvut ovat otetut, on tuontitilaston ilrnoittamia
jauho- ja ryynimaiiria muunnettaessa jauhamattomaksi viljaksi
menetelty siten, etta vehnajauhojen maara on korotettu 67 o/o:lla,
ruisjauhojen 61 ^jo-lla, ohrajauhojen
82 o/o:lla, kaurajauhojen
122 7o:lla, tattarijauhojen 100 o/o:lla ja maissijauhojen 18 "/o^lla,
seka vehnaryynien 100 "/"^Ua, ohraryynien 67;°/o:lla ja kauraryynien 100 7o:ha.
Toiseksi kun silmaillaan yhdistelman vhmeista lukusarjaa,
havaitaan etta vehnan ja tattarin kulutuksesta kotimainen tuotanto
kykenee tyydyttamaan vain vahaisen osan. Ja mita tarkeimpaan
leipaviljaan, rukiiseen tulee, taytyy siinakin kulutus tyydyttaa
noin kaksikolmannesosaksi ulkolaisella viljalla.
Kehruukasvien

sato v 191 r.

Kehruukasvien, s. o. pel-

lavan ja ham pun, sato oli eri laaneissa v. i O l l seuraava:

272

Katsauksia.

Uudenmaan
'
Turun- Ja Porin
Hameen
Viipurin
•
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
.
Oulun

laani
»
»
»
»
»
»
»
-

598 desitonnia
»
2,200
»
2,699
»
1,984
»
1,889
»
1,811 '
»
1,266
192
»
Koko maa . . . . 11,589 desitonnia.
»
V. 1910
. . . . 12,887
Keskimaarin vv. 1906—1910 13,087
• - »
» 1896—1905 19,160
»
Kehruukasvien sato on maassamme puolentoistavuosikymmenen kuluessa varsin huomattavasti vahentynyt, tehden vahennys noin 7,600 desitonnia. Kehruukasvien viljelyksen keskus
on edelleenkin Hameen laani. Kuitenkin voidaan mainita, etta
naiden kasvien viljelys on tassa laanissa taantunut enemman
kuin missaan muussa laanissa; ajanjakson 1896-—1905 Jalkeen,
Jolloin kehruukasvien sato tassa laanissa oli viela 6,216 desitonnia,
on se vahentynyt yli 3,500 desitonnia eh enemman kuin puolella.
H e i n a s a t o v. 1911. Heinasato, erittain kylvo- Ja luonnonheinien, oli v. 1911 laanittain desitonneissa ilmaistuna seuraava:
KylvOheinia

Luonnonheinia

Uudenmaan
laani 1,174,612 279,815
Turun Ja Porin »
1,799,825' 642,748
Hameen
»
1,268,082 488,850
Viipurin
»
1,516,129 1,320,767
Mikkelin
»
371,623" 490,380
Kuopion
886,399 1,947,624
Vaasan
»
1,943,988 1,465,333
»
687,880 2,444,065
Oulun
Koko maa . . . . 9,648,438 9,074,582-

Yhteensa KylvOheinat
7» koko sadosta.
1,454,428
80.8
2,442,573
73.7 1,751,982
72.3
2,836,896
53.4
862,003
43.1
2,834,023
31.2
3,409,321
67.0
3,131,845
21.9
18,724,020
51.5

Teollisuus.
E n g l a n n i n teoUisuusyhtiot. Englannin 867 teoUisuusyhtion osakepaaoma v. -1912 oli yhteensa 592,361,000 puntaa Ja
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piahdas tulo 60,207,109 puntaa eli 10,2 °/o osakepaaomasta. V.
1911 oli puhdas tulo 1,991,451 puntaa eh 3,4-"/o pienempi kuin
V . 1912.
I
M a a i l m a n kivlhiilentuotanto on vv.i 1905—1911 ollut
seuraava:
' •
,
1905 1,036,481,000 tonnia
1906 1,117,843,000
»
1907 1,228,165,000
» !:
1908 1,169,071,000
»
1909 1,229,177,000
»
1910 1,279,021,000
»
1911 1,303,763,000
» 1
Maailman koko kivihiilentuotannosta tulee Yhdysvaltain
osaksi 38,78 0 / 0 , Ison-Britannian 22,9 0/0 ja Saksan 19,25 0 / 0 .

Raha-, pankKi- j a porssiliiKe.
Rahamarkkinain

yleinen

tila.

Suurissa ulkomaisissa

liikekeskuksissa, Lontoossa, Parisissa ja Berlinissa, on rahamarkkinain tila parin viime kuukauden aikana ollut yleensa jonkunverran kiintenemaan pain, vaikka viikkoja on ollut, jolloin asema
esirn. Lontoossa ja Parisissa on ollut hyvinkin helppo. Rahamarkkinain kiinteneminen ei kuitenkaan' tarvitse olla mitaan vakavampaa laatua, vaan johtuu se todennakoisesti siita, etta tahan aikaan
vuotta rahantarve on tavallisesti suurempi kuin muuUoin, aiheuttaen siten kiristymista.
Lontoossa ovat diskonttomarkkinat olleet vahemman vilkaat,
mutta kullan vienti Egyptiin on ollut suurempi, kuin oli odotettu,
niin etta Englannin Pankin. kultavarasto on vahentynyt 1,149,000
Kolmen kuukauden vekselikorko on ollut 4
Ir .Englannin Pankin tila selviaa seuraavista luvuista (milj. SB):
9/1013

Setehsto. . . . 29.231
Kateisvarat .' . . 35.712
Vekselisalkku . . 25.523
Reservien suhde passhvoihin . . . 52.8 %

13

10/1012

29.635i

29.171-

37.597
28.200

37.913
32.855

53.3 % i

48. Vs

2/10

0/0

Saksan Valtakunnanpankin viimeksi julkaistun tilakertomuksen • mukaan on pankin verovelvollinen setelireservi, joka
syyskuun 30 p. oil 246.8 milj. M., alentunut 222.2 miljoonaan.
Mutta samalla on huomattava, etta verovaapa setehmaara toisella
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viikoUa oli 750 milj. M., mutta viime viikolla vain 550 milj. M.
Pankin asema on nyt 149 milj. M. parempi kuin vastaavana aikana viime vuonna.
Ranskan Pankin asema on siihen sijaan jonkun verran huonontunut. Metalli varojen suhde Jiikkeessa oleviin seteleihin oli
toisella viikolla 73.07 % ja viime viikolla 71.09 °/o. Edellisena
vuonna olivat vastavaat luvut vastaavana aikana 73.45 ja 73.47 %.
S u o m e s s a ovat rahamarkkinat yha kireat, vaikkakin Suomen Pankin asema pankin tietenkin pakosta supistaman luotonannon takia on parantunut.
S u o m e n P a n k i n tila lokak. 8. p. oli sellainen etta
setelinantoa vastaavat metallivarat syyskuun viimeisesta paivasta
lukien ovat lisaantyneet 2.2 milj. markalla ja kayttamaton setelinantooikeus 1.5 milj. markalla seka kotimainen uloslainaus vahentynyt viimeksi mainitulla summalla.
Verrattaessa vastaavaan aikaan edellisena vuonna on pankin
asema nyt todellisesti 5.5 mUj. mk. parempi.
Y k s i t y i s p a n k k i e n t i l a on elo- ja syyskuulla kehittynyt
normaalisesti. Syyskuussa oli niiden asema jonkun verran paxempi 'kuin vastaavana aikana vume vuonna.
S i s a a n l a i n a u s (talletus-, saastokassa- ja juoksevat tilit)
oli syys- ja elokuun lopussa seka vuoden alussa..verrattuna vastaviin ajankohtiin eraina aikaisempina vuosina, seuraava (mUj. mk.):

1910
1911
1912
1913

- Vuoden
alussa

Elok.
lopussa

545.8
576 9
615.3

622.0

. 623.9

662.8

568.0
628.8

Syysk.
lopussa
667.3
618.5
625.2
649.9

Muutos
Syysk. Tammi-Syysk
— 0.7
-1-21.5
— 3.5
-j-41.6

— 3.6
— 2.9

- f 9-9
-f26.o

K o t i m a i n e n u l o s l a i n a u s (kotimaiset vekselit, lainat,
kassakredituvit ja konttokurantit) oli taasen mainittuina aikoina
seuraava (milj. mk.):

1910
1911
1912
1913

Vuoden
alussa

Elok.
lopussa

605.2
651.4
.692.5
733.2

628.2
673.3

707.7

Syysk.
lopussa
627.2 "

674.1
708.2

Muutos
Syysk. Tammi-Syysk.

—

1.0

•-[-•0.84-0.5
— 5.2

.-|- 22.0
4-22.7

-f- 16.7

745.0
4-11-8
T i l a p a i n e n s i s a a n l a i n a u s (rediskontatut vekselit ja
otetut lainat) kay ilmi seuraavista; luvuista (mUj. mk):
750.2
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Vuoden
alnssa

1910
1911
1912
1918

Elok.
lopussa

9.8

7.5
1.2
9.2

24.5

24.3

5.1

11.8

Syysk.
lopussa
8.7
3.2

10.2
21.2

275

Muutos
Syysk.. Tammi-Syysk.
-H1.2
4-2.0
-fl.O

—

3.1

+3.6
—8.6
+0.4
—3.3

U l k o m a i s t e n s a a t a v i e n sa Ido oli samoina aikoin
seuraava (milj. mk.):
Vuoden
Elok.
Syysk.
Muutos
alussa
lopussa
lopussa
Syysk. Tammi-Syysk.

1910 '
1911
1912
1918

+ 6.3
+ 17.6
+ 2.3
+ 26.9
— 2.5
+ 8.3
+ 1.8
+19.5
Ylla esitetyista yksityispankkien kehitysta osoittavista lukusarjoista voitanee rahamarkkinain tulevaisuuteen nahden maassamme tehda se johtopaatos, etta olemme kulkemassa parempia
aikoja kohti.
14.9
19.6
82.8
18.6

26.2
44.2
48.6
36.3

32.5
46.5
41.1
88.1

Saastopankkiemme kehitys. Viime syyskuun 26 paivana oli maassamme toiminnassa yhteensa 401 saastopankkia.
Naista olivat useimmat kuntien perustamia ja ainoastaan ani harvat
yksityisten perustamia. Ensimaiset saastopankkimme ovat syntyneet
yksityisten henkildiden yrittehaisyydesta ja uhraavaisuudesta. Niiden pohjaraha kerattiin kokoon yksityisilta lahjoituksilla tai antoivat saastopankin perustajat pohjarahansa ehdolla, etta heilla tulisi
olemaan jonkun verran maaraamisvaltaa pankin hoidossa. Talla tavoin syntyi myoskin maamme vanhin saastopankki Turkuun v. 1823.
Vasta V. 1852 perustettiin ensimainen kunnallinen saastopankki
Joensuuhun. Missa maarin eri vuosikymmenina naita laitoksia on
maahamme syntynyt vuoden 1823 jalkeen, • se kay ilmi seuraavista luvusta:
Vv.
»
»
»
»
»
»
»
»

1823—1830 perustettuja saastop.
2
1831—1840
»
»
—
1841-1850
»
>>
8
1851—1860
»
>>
14
1861—1870
»
>>
12
1871—1880
»
>>
61
1881—1890
»
*
30
1891—1900
»
»
69
1901—1913
»
»
215
Yhteensa 401

276

Katsauksia.

Kuten naista luvuista nakyy, on enemmisto saastopankeista
perustettu vuosien 1901 ja 1913 valilla, aikana, joUoinka maamme .
taloudellinen kehitys oli voimakkaamman nousun alaisena kuin
koskaan ennen. Muuten esitetty lukusarja osoittaa, mitenka taloudellisen elaman vaihtelut ovat vaikuttaneet, milloin ehkaisevasti,
milloin edistavasti saastopankkien syntymiseen. Taloudellisen elamamme ensimaisena huomattavana nousukautena, 1870-luvulla,
on siiastdpankkeja perustettu viisi kertaa enemman kuin edellisella vuosikymmenella ja kaksi kertaa enemman kuin 1880-luvulla,
jolloin taloudellinen elamamme, yleisin piirtein katsottuna, kulki
laskukauden merkeissa. 1890-luvulla nahdaan jalleen nousua,
epailematta seurauksena 1890-luvulla tapahtuneesta taloudellisesta
noususta.

Kauppa.
Venajan

u l k o m a a n k a u p p a v. 1912 oH 2,461,5 miljoo-

naa ruplaa. Tuonti oli 1,034,5 miljoonaa ja vienti 1,427 miljoonaa ruplaa. Vienti oli siis 392,5 miljoonaa tuontia suurempi.
T u r k i n u l k o m a a n k a u p p a . Turkin tuonti v. 1,326 (maalisk. 1 pvasta 1910 helmik. 28'pvaan 1911] oli 41,604 miljoonaa
Turkin puntaa ja vienti 24,752 miljoonaa Turkin puntaa. Koko
kauppavaihto oH siis 66,356 miljoonaa Turkin puntaa.
K i i n a n u l k o m a a n k a u p p a . Kiinan kauppavaihto v. 1911
oh 848,8 miljoonaa haikuan tailsia, josta tuonnin osaksi tuli
471,5 miljoonaa ja viennin osaksi 377,3 miljoonaa haiktian tailsia.
(1 haikuan tails = 3 mk. 53 p.).
S i a m i n u l k o m a a n k a u p p a . Siamin kauppavaihto kertomusvuonna huhtik. 1 pvasta 1911 maalisk. 31 pvaan 1912 oli
yhteensa 157,773 miljoonaa tikaha. (tikali = 1,9 mk.), Tasta
summasta tuK tuonnin osaksi 73,i39 miljoonaa tikalia ja viennin osaksi 84,634 miljoonaa tikaha. Vienti siis oli 11,495 miljoonaa
tikaha tuontia suurempi. Tarkein vientitavara on riisi, jota vietiin 65,840 miljoonan tikalin arvosta.

VaKuutusliiKe.
E n g l a n n i n t y o t t o m y y s v a k u u t u s . Viime vuonna pantiin
Englannissa toimeen tyottomyysvakuutus, joka eroaa aikaisemmista yrityksista taman vakuutuksen alalia sen kautta, etta se
lain mukaan ulottuu yli koko valtakunnan. Tyottomyysvakuutusvelvolhsia ovat kaikki rakennusammatin haarat, julkisten raken-
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nusten rakennustyolaiset, kone- ja laivanrakeniiusteollisuus, rautavalimot, vaunujenrakennusteoUisuus ja sahalaitokset. flelmik. 1
p:vaa.n 1913. jaettiin. Englannissa 2,297,326| tyottomyyskirjaa,
niista 802,094 konerakennus- ja rautavalinaotyolaisille, 792,553
rakennustyolaisille, 248,221 laivanrakennustyolaisille, 198,060
vaununrakennustyolaisille, 158,308 yleisten . rakennusten rakennustyolaisille, 18,785 sahatyolaisille ja 79,805 muille. Puoli vuotta
lain voimaan astumisesta, s. 0. 1913 tammik. 15 p., lankesivat
«nsimaiset tyottomyysrahat maksettaviksi, 7 pencea (70 p.) yli
17- mutta alle 18-vuotisille tyottomille, ja 1 shillinki 2 pencea
{1 mk. 45 p.) 18 V. vanhemmille tyolaisille paivassa. Askettain on julkaistu kertomus ensimaisen ^/s vuoden toiminnasta,
joka ulottuu heinak. 15 p:aan 1913. Vakuutettujen luku on noussut 2,5 miljoonaan. IVIainitun vuosipuoliskon aikana tehtiin 559,021
vaatimusta tyottdmyysrahan maksamisesta ja suoritettun 5,9 milj.
Smk. Zertomuksessa huomautetaan, etta tydttdmyysvakuutuksen
toimeenpanoa on suuresti helpottanut se, etta taloudelliset olosuhteet ovat olleet suotuisat ja toivottavaksi lausutaan, ettei sattuva taloudellinen lamaannustilakaan ole vastedes tekeva mahdotomaksi lieventaa tyottomyyden tuottamaa kurjuutta. Tahanasti.nen kokemus on osoittanut, etta valtion tyottomjrysvakuutus voidaan erinaisilla teoUisuudenaloilla panna toimeen haittaamatta vapaaehtoista tyottomyysvakuutusta ja etta todellisen tyottomyyden
olemassaolon todistaminen ei tuota voittamattomia vaikeuksia. .

TyovaenliiKe.
M i t e n kutomotyolaiset V e n a j a l l a elavat? Huomattavin ryhma lukumaaraansa nahden Venajan teollisuustyolaisten
joukossa ovat kutomoiden tyolaiset. Kaikista viidessa kutomateollisuusryhmassa tyoskentelevien tyontekijain luku oli tehdastarkastajain antamien tietojen mukaan tammikuun alussa v. 1912 yhteensa
868,776 henkea. Kun Venajan teollisuustyovaeston lukumaara
kaikilla eri aloilla on yhteensa laskettu olleen noin 2 ja puoli
miljoonaa, on niista yli kolmasosa kutomoiden palveluksessa.
Kutomotyolaisista oli 52,1 prosenttia eli 452,924 naisia
j a loput 415,852 miehia. Siina joukossa oli myoskin lasten
ja alaikaisten luku varsin huomattava. 868,775 typlaisesta
V. 1911 oli 10,808 lasta, ijaltaan 12—15 vuoden valilla ja
55,048- alaikaista, 15—17 vuoden valilla olevia.
Kutomatyolaisten luku on vv. 1900, 1908 ja 1911 ollut
seuraava:
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v.. 1900 V. 1908 V. 1911
Pumpulin muokkauksessa
. . 399,603 605,557 538,535
Vman
»
. . 136,668 148,290 157,281
Silkin
.>
. .
31,976
33,771
33,224
Pellavan ja hampnn muok. kauksessa
—
80,456 100,949
5. Muiden kutomateoUisuus- ja
puolivalmisteiden raakaaineiden muokkauksessa . . . ' .
27,371
36,296
38,787
Ylit. 674,904 804,370 868,776
Tehtailijoitten ja tehdastarkastajain antamat tiedot osoittavat, etta Venajan kutomotyolaiset ansaitsevat keskimaarin vuodessa:
V. 1900
V. 1908
V. 1911
1. Pumpulin muokkauksessa
. , 162 rupl. 214 rupl. 218 rupL
2. ViUan
»
. 168 » '227 » 246 »
3. Silkin
»
. 166 » 182 » 212 » .
4. Pellavan ja hampun muokkauksessa
137 » 190 •» 170 »
5. Muiden kutomateoUisuus- raakaaineiden ja puolivalmisteiden muokkauksessa . . . 214 • » 267 » 276 »
Naista numeroista selviaa, etta pumpulin muokkauksessa
tyoskentelevat, lahes ^/s kaikista kutomotyolaisista, ansaitsivat v.
1900 keskimaarin 162 rupl. vuodessa, joka on 13 r. 60 kop. kuukaudessa. V . 1908 oli ansio 214 r. vuodessa eli 17 r. 86 kop.
kuukaudessa ja v. 1911 oli se 218 r. eli 18 r. 16 kop. kuukaudessa. Noiden 12 vuoden ajalla ovat siis paikat kohonneet 4
ruplalla 66 kop. kuukauta kohti.
Noin 100,000 kutomotydlaista, jotka toimivat peUavan j a
hampun muokkauksessa, ansaitsivat- v. 1911 lopussa ainoastaan
170 r. vuodessa oli 14 r. kuukaudessa ja noin 33,000 silkin
muokkauksessa toiminutta 212 r. vuodessa eli 18 r. kuussa
Venajan olojen tuntijat vakuuttavat ettei noin alhaisilla, paikoilla voi nalkaa nakematta tulla siella toimeen.1.
2.
3.
4.

YhteiskuntapoIitiiKba.
S o s i a l i v a k u u t u k s e n varjopuolia. Niin kuin on arvattavissa, vaikuttavat ne edut, mita sosiaUvakuutus tuottaa, vahemman tunnollisiin vakuutettuihin siten, etta he koettavat saada vakuutuksesta hyotya enemman kuin on kohtuullista. Asian tata
puolta on prof. Bernhard tuonnottain kasitellyt teoksessaan »TJner•n'iinschte Folgen der deutschen Socialpolitik». Esitamme teoksesta
muutamia tietoja.
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>Jo V. 1906 oli Saksan valtakunnan vakuuluslaltoksella selvilla, ettei kaikki ollut niin kuin olla pitasi. Eraassa talta taholta
•esitetyssa lausunnossa huomautettiin mika vakava tehtava on
niitten-. seurausten vastutamisessa,- joita S3mnyttaa liian pitkalle
meneva korvauksen saannin halu vakuutetuissa. Niina vuosina,
mitka s&n jalkeen ovat kuluneet, • on kysymys 'saanut toisen muo•don ja usealta taholta on esitetty epailyksia, onko ylipaansa mahdoUistakaan ehkaista tata jaytavaa ta.utia,.
.
Tosin ei kylla .ole kiellettavissa, etta dn joukko ihmisia,
jotka ovat sairaita, mutta'jotka'olisivat terveita, ellei vakuutusiakia olisi. Syyna' tahan on, etta mitattomatkih vahingot aiheut"tavat hermostossa vaikutuksia,' jotka tekevat j asianomaisen tyokyvyttomaksi ja antavat aihetta korvausvaatimuksen tekemiseen.
Se seikka, etta tyolaineri on' vakuutettu ja kori'aukseen oikeutettu,
vetaa puoleensa hanen huomionsa ja vaikuttaa aivan hypnoottisesti hanen "ruumiilliseen tilaansa. Ensimaiset esimerkit tasta todettiin Hampurissa, jossa huomattiin, etta uikomaalaiset tyolaiset,
jotka eivat olleet korvaukseen oikeutettuja, parantuivat samoissa
olosiihteissa melkoista pikemmin kuin korvaukseen oikeutetut saksalaiset tydmiehet..;
• '
- .
1
Kirurgit voivat kertoa lukuisista tapauksista, joissa nopeaksi
j a taydelliseksi parantumiseksi vaaditaan eraanlaista myotavaikutusta potilaan taholta. Tyolaisvakuutuksen voimaan tultua tata
mydtavaikutusta usein puuttuu.
Niinpa on! Belgiassa katsottu
Toitavan todistaa, etta vahingoittunut tuntee ikaankuin vakuutuslaitokselle olisi paahyoty hanen paranemisestaan eika hanelle itselleen. Kun vahinko kerran on sattunut eika han katso kokonaan voivansa kestaa sen seurauksia, koettaa han saada korvauksena niin paljon kuin mahdollista. Mutta! juuri sen kautta
potilaan oma, tarkea myotavaikutus jaa pois: ja sen sijaan tulee
taydellinen passiivisuus haneri puoleltaan.
Solisluun katkeaminen vaatii laakarikiripjen mukaan parantuakseen lapsilla 15—20 paivaa ja aikuisilla 20—40 paivaa. Huolimatta meidan aikamme parannetuista kasittelytavoista nakyy
paranemisaika vakuutetuilla sairailla pyrkivan pitenemaan. Eras
-tunnettu kirurgi ilmoittaa keskimaaraiseksi paranemisajaksi nyt
iokonaista 8 kuukautta. Kaikenlaiset luunniurtumat paranivat
aikoinaan HoUannisa paljoa nopeammin kuin Saksassa. Hollantilaiset laakarit eivat kasittaneet syyta tahan, j ennenkuin Hollanti
1901 sai tapaturmavakuutuslain. Silloin tuli paranemisen keskiaika paljoa pitemmaksi kuin ennen, huolimatta siita, etta parantamistavat ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti edistyneet.
Itavallassa on eras laakari esittanyt muutamia tuloksia vii-
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meiselta 10 vuodelta ennen kuin tapaturmavakmituslaki tuli voimaan
ja 10 vuodelta sen jalkeen. (Laki tuli voimaan v. 1895). Edellisella ajanjaksolla tuli 0,26 % vahingoittuneista rautatielaisista tyokyvyttomiksi ja 1,58 o/o puoleksi tyokyvyttomiksi. Jalkimaisella.
ajanjaksolla olivat numerot - 6,6 % ja 2,4 "/o. •
. . Sveitsissa on koetettu ajoissa .ehkaista tata »korkohysteriaa»
maksamalla 'elinkoron asemasta joku summa kerta kaikkiaan.
Min on saatu poistetuksi kaikki ne hermostumistapaukset, jotka
vahinkoja seuraavat. Tanskassa suoritetaan korvaus samoin kuin
Sveitsissakin ja siella on menetelysta ollut sama seuraus. Kuri
saksalaisten " tutkimusten mukaan 9,3 % vahinkotapauksista on
paattynyt taydeUiseen parantumiseeh, on Tanskassa 93,6 ^/o parantunut.
•
Astuessan v. 1910 Freiburgin yliopiston vararehtorin virkaan
lausui tunnettu psykiateri Haehe seuraavaa: »Se mika viela 30
vuotta • sitten oli. tuntematon kasite, on nyt tauti, joka syoviin
tavoin jaytaa koko tyovaestoamme ja taydella syylla on herattanyt vakavaa huolestumista. Tama kansantauti ei ainoastaan ajassa
ole seurannut tapaturmavakuutuslain voimaanastumista, 'vaan se
on selvassa syysuhteessa siihen. Laki on synnyttanyt taudin,
siita ei ole mitaan epailysta*.
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A s u i n h u o n e i d e n l u k u H e l s i n g i s s a . Joulukuun 7 p:na
1910 toimitetun asuntblaskun mukaan oli Helsingissa asuinhuoneita yhteensa 75,061. Sen jalkeen on .uusia asuinhuoneita valmistunut: V . 1911 6,500, V . 1912 4,461 ja v. 1913 4,611. Purettujen huoneiden luku on Helsingissa ollut keskimaarin 400
huonetta . vuodessa. Nain ollen oli Helsingissa viime' vuoden Iopulla, 85,222 huonetta. Nykyaan on huoneiden luku noin 89,400.
Joulukuun Iopulla 1912 tuli kutakin asuinhuonetta kohti keskimaarin 1,6 henkiloa. Vuonna 1900 oli asuinhuoneiden luku
46,012. Kutakin asuinhuonetta kohti tuli silloin keskimaarin
2 henkiloa. Huoneluku on 12 vuoden kuluessa lisaantynyt
85 0/o:lla

SUOMEU

VALTIONRAUTATEIDEn

NETTOTULOT.
Kirjoittanut

K.
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- Rautatie on yleensa erikoisasemassa muihin kulkuneuvoihin
nahden siina suhteessa, etta sen ei tarvitse suuresti peljata kilpailua muitten yrittajien puolelta.
itse maarata rahtimaksunsa.

Se voi paremmin kuin muut

Ainoastaan sen oma etu tai valtio-

vallan asettamat rajat estavat sita vaarin kayttamasta asemaansa.
Usein kulkevatkin rautatien ja liikennditsijari etu kasikadessa,
niin etta rautatien alentaessa taksojaan ja tarjotessa muita mukavuuksia sen voitto vain kasvaa.
E i kuitenkaan voi kovin suuresti luottaa tahan rautatien
ja liikennditsijain etujen sopusointuun.

Usein on nahty- rautatie-

hallinnon haikailemattdmasti kayttavan valtaansa liikennditsijain
ja

koko maan suureksi vahingoksi, jos se vain on sen etujen

mukaista.
jarjestelma.

Tasta pulasta voi paraiten pelastaa valtionrautatieValtio voi paraiten ottaa huomioon koko kansan

tarpeet, samalla kuin se puolueettomimmin kykenee kohtelemaan
rautatien lukuisaa tydvaestda.
Valtionrautateitakin on — yleisimmin levinneen mielipiteen.
mukaan — hoidettava mahdollisimman paljon yksityistaloudellisia

nakokohtia silmalla pitaen, ainakin siksi kuin rautatiehen

kiinnitetty paaoma on saatu kuoletetuksi.

Rautatie ei ole viela

missaan niin yleinen, etta jokainen voisi sita yhta paljon ja yhta
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.helposti kayttaa. Jos nyt taksat alennettaisiin kovin alas, niin
suosittaisiin rautatien lahistolla olevaa maakuntaa toisten kustannuksella.

Vaikka hsaksi tunnustetaankin helpon kulkuyhteyden

suuri kansantaloudellinen merkitys. niin kuitenkin taytyy mydntaa,

etta rautatie luonteeltaan on asetettava muitten yksityisten

kuljetusvalineiden rinnalle, rautatien tyo kuljettaessaan ihmisia
tai tavaroita on samanlaatuista kuin yksityisen kyyti- j a rahtimiehen tai hdyrylaivan tyo.

Kuten naiden, tulee myos rautatien

kantaa kuljetuspalkka, joka paitsi kuljetuskustannuksia tuottaa
myos jonkun verran voittoa.
Suomen Valtionrautateiden rahalliset tulokset 50-vuotiskautena 1863—1912 nakyvat seuraavasta:
Taulu I .
.
Vuosina.

BruUotulot.
Smk.

1863— 65
186670
1871— 75
1876— 80
1881— 85
188690
• 1891— 95
1896-1900
1901— 05
1906— 10
1911
1912

515,000
661,000
3,937,000
6,599,000
7,819,000
9,706,000
13,643,000
22,428,000
29,341,000
40,488,000
50,063,000
53,480,000

Kayttokustannukset.
Smk,

525,000
591,000
2,471,000
4,659,000
4,821,000
5,989,000
9,051,000
15,103,000
. 24,871,000
34,265,000
36,763,000
. 38,674,000

Nettotulot.
'Smk.

.

— 10,000
70,000
1,466,000
1,940,000
2,998,000
3,717,000
4,592,000
7,325,000
4,470,000
6,223,000
13,300,000
14,806,000

Vuosia 1863—70 koskevat numerot ovat jonkun verran
epavarmat.

Vasta vuodesta 1871, jolloin rataosa Riihimaki—

Pietari oli ensikerran koko vuoden avattuna liikenteelle, alkaa
rautatiethasto, antaen tarkempia tietoja rautatien tuloksista.
Bruttotulot ovat kasvaneet nopeaa vauhtia. Erittain runsas on bruttotulojen lisays, jollei varhaisimpia vuosia oteta lukuun, S-vuotiskautena 1896—1900 tehden 64,4 "/o.
Menot ovat niinikaan saannollisesti lisaantyneet, runsaimmin
vv. 1896—1900:

66,9 Vo.

5-vuotiskaudesta 1886 —1890 5-vuo-

Taulu I I .
E r i ratojen nettotulot, Smk. ^)
Rata
I
I
•§
•I
'-S
^
S
I
:S
a
§

1 8 7 6 - 8 0 1 8 8 1 - 8 5 1 8 8 6 - 9 0 1891—95 1896—1900 1901—05 1906—10

Helsingin-H:linnan-Pieiarin
1,770,000 2,497,000
Hangon
- 1 1 3 , 0 0 0 —79,000
Turun-Tamp.-Hlinnan . .
281,000
530,000
Vaasan
50,000
Oulun
Savon
Karjalan
Porin
Jyvaskylan
Plelsingin-Turun . . . .
Savonlinnan
Rovaniemen
Koko rautateisto . . . .
1,941,000 2,997,000

2,947,000 3,317,000 4,209,000 2,987,000 3,752,000
—11,000
82,000
202,000
155,000 —29,000
620,000
679,000 1,096,000
626,000
872,000
194,000
340,000
575,000
79,000
262,000
- 3 5 , 0 0 0 —89,00040,000 —221,000 —193,000
—1,000
166,000
409,000
200,000
783,000
119,000
534,000
669,000
777,000
—8,000
264,000
29,000 - 7 9 , 0 0 0
5,000
—19,000 - 1 1 3 , 0 0 0
—11,000
-34,000
246,000
—118,000
36,000
3,718,000 4,692,000 7,325,000 4,471,000 6,223,000

1911

1912

6,993,000 7,531,000
204,000
212,000
1,082,000 1,048,000
989,000 1,242,000
-116,000
—56,000
1,930,000
1,944,000
1,726,000
2,306,000
56,000
78,000
—89,000
—8,000
685,000
581,000
—78,000
—55,000
18,000
—17,000
13,300,000 14,806,000

Huomautettakoon tiissa, etta tulot lasketaan rautatietilastossa eri radoille siten, ettii henkiloliikennetulot jaetaan radalla
kuljettujen henkilokilometrien mukaan ja tavaraliikennetulot tonnikilometrien mukaan.

Varsinkin jiilkimainen jako on hyvin epiiluo-

tettava, koska tiiman, johdosta halvempirahtista tavaraa (puutavaraa) kuljettavat radat, etupaassa Karjalan ja Jyviiskylan, tulevat saamaan liian hyviin tuloksen, muitten kustannuksella.
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1901—05
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menot ovat kasvaneet nopeammin kuin

tulot. Silmiinpistavan pieni on menojen lisays sitavastoin v. 1911.
Nettotulot

ovat riippuvaiset toiselta puolen bruttotuloista

toiselta puolen menoista.
eniten

Ne ovat myoskin .suuresti kasvaneet,

nekin vv. 1896—1900: 59,2 "/oi aina

5-vuotiskauteen

1901—05 asti, jolloin tapahtui akkinainen aleneminen. Ne painuivat alemmaksi kuin mita ne olivat kymmenen vuotta aikaisemmin
oheet

eivatka jaksaneet

1896—^1900 tasalle.

edes vv. 1906—10 .nousta vuosien

Parina vume vuotena ovat nettotulot taas

nousseet ennen saavuttamattomaan maaraan, etupaassa menojen
suhteellisen vahaisen lisaantymisen johdosta.
Eri ratojen osuus nettovoittoon nakyy seuraavasta:
Helsingin-Hameenlinnan-Pietarin rautatie

on saannollisesti

tuottanut enemman kuin puolet kaikista nettotuloista.

Sita seu-

raavat (v. 1912) lahinna Karjalan, Savon, Vaasan ja TurunTampereen-Hameenlinnan radat.

Tappiota ovat tuottaneet mel-

kein koko olemassaolonsa aikana Oulun ja Jyvaskylan radat seka
koko aikanaan Savonlinnan rata.

Hangon rata tuotti alussa

pitkat ajat tappiota, tuotti sitte 5-vuotiskaudesta 1891-^5 alkaen
voittoa, joka taas 5-vuotiskautena 1906—10, nahtavasti osaksi
Helsingin—Turun radan kilpailun johdosta muuttui tappioksi.
Helsingin—Turun rata tuotti alkuaikoinaan tappiota, mutta alkoi
heti kun siihen v. 1903 liitettiin Karjan ja Fredriksbergin valinen osa tuottaa voittoa, joka v. 1912 tekee jo lahes 600,000 mk.
Edellisia lukuja mielenkiintoisemmat ovat suhteelliset nettotulot, jotka ovat eri radoille lasketut samalta pituusyksikdlta,
keskiliikennepituuskilometrilta.

Silloin saadaan seuraavat luvut:

Helsingin—Hameenlinnan—Pietarin radalla on siis suhteellisestikin suurimmat tulot.

Sita lahinna, vaikka kuitenkin jok-

seenkin pitkalla siita, on Turun—Tampereen—Hameenlinnan rata.
Ainoastaan naitten molempien ratojen nettotulot ovat (v. 1911)
keskiarvoa ylempana.

Lahella ovat kuitenkin (v. 1912) Karjalan,
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Taulu

ni.
Nettotulot kilometrilta tuhansissa Smk;issa,
00
CO
- q - J

p

, „

1

I

00
00
CO
t o , CO CD
O O C O C O O i O O I - ' l - '

I

- q o o

K.aaalla

I

1

^

1

1

5

o o c o t o c o o i - ^

1
Helsingin-H:linnan Pietarin.

3,1

3,4

5,1

5,8

6,6

8,l'

5,7

7,2

13,8

14,3

_0,7—0,5-0,1 0,5 1,3 1,0—0,2 1,3 1,4

Hangon
Turun-Tamp.-H:linnan

.

.

1,6

Vaasan

2,5

2,9

3,2

5,1

2,9

4,1

5,1

4,9

0,4

0,6

1,1

1,9

0,3

0,9

3,1

4,0

—0,1—0,2 0,1—0,5—0,4—0,2—0,1

Oulun
Savon

0,1

Karjalan

Jyviiskyliin . . . . . . .
.

.

.

1,2

0,5

1,5

3,7

3,7

0,9

1,51

1,8

2,1

3,6

4,3

—0,3 1,9 0,2—0,5 0,8 0,5
!—0,1—0,9—0,8—0,1

Porin

Helsingin-Turun

0,5

.

— 0,3

•Rovaniemen
•
Koko rautateistolla 2,9

Vaasan ja Savon radat.

•
2,4.

3,1

2,4

2,3

3,0

1,2

2,9

3,0

—1,5 •—0,9 —0,7

j

Savonlinnan

1,6

0,6
2,0

0;2
3,9

—0,2
4,3

Suhteellisesti suurinta tappiota tuottaa

Savonlinhan rata, sita seuraava jarjestyksessa Riovaniemen, Jyvaskylan ja Oulun radat.
Vaikka siis tilaston mukaan eraat rautateistomme osat ovatkin

tuottaneet jokseenkin huonon tuloksen, ja siten nayttavat

pienentaneen kokonaisvoittoa, ei niin kuitenkaan tarvitse todellisuudessa olla asianlaita.

.Silla jokainen lisaksi tuleva rata lisaa

jo ennestaan olevien ratojen liikennetta ja tuloja.

Niin on las-

kettu, 1) etta esim. Jyvaskylan rata, joka 5-vuotiskautena 1901— 5
.tuotti tappiota (taulu I I ) keskimaarin 19,000 mk. vuodessa, tuotti
samana ^ aikana -muulle rautateistdlle voitonlisaysta 69,000 mk.
vuodessa ja Helsingin—Turun rata, joka niinikaan vy. 1901-—^^5

') Mietintoja, jotka on antanut Suomen' Valtionrautateiden taloutta tutkimaan asetettu komitea.

I v. 1 9 0 7 ,

S. 2 0 .

I .

i

il
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tuotti tappiota keskimaarin 34,000 mk., tuotti yhdysliikenteessa
muiden rautateiden kanssa naihe voitonlisaysta 19,000 mk. vuodessa.

Taman mukaan siis naitten ratojen muille tuottava tulo-

jen lisays korvaa sen tappion, mita niitten oma liikenne on
tuottanut.

Toiselta puolen arvosteltaessa esim. Helsingin—Ha-

meenlinnan—Pietarin radan hyvaa tuloa on otettava huomioon
taman radan muihin. nahden erittain hyva maantieteellinen asema
se kun on ikaan kuin muitten ratojen runkona ja toimii ainakin
toistaiseksi pakollisena valittajana liikennetta toiselta radalta toiselle siirrettaissa.

Lisaksi talla radalla, jonka paatekohtina ovat

sellaiset kulutuskeskukset kuin Helsinkin ja Pietari, on se ominaisuus etta se, varsinkin tavaraliikenteeseen nahden, ikaan kuin
imee muista radoista liikennetta itselleen, antamatta sita vastaavassa maarassa takaisin.
Kaikkia yllaolevia tauluja tarkastaessa pistaa silmaan sama
seikka, josta jo alussa huomautin, etta nimittain nettotulot ovat
5-vuotiskautena 1901—5 melkoista alemmat kuin edehisina ajanjaksoina. Erittain selvasti ilmenee tama taulua I I I tarkastaessa.
Tasta nakee, etta nettotulot ovat mainittuna aikana suhteellisesti
alemmat kuin milloinkaan ennen Riihimaen—Pietarin rataosan
valmistumisen jalkeen, oltuaan sita edellisena 5-vuotiskautena
harvinaisen korkeat.

Kahta jalkimaista taulua tarkastaessa huo-

maa heti, ettei tata alenemista ole voinut aiheuttaa se seikka, etta
olisi mahdoUisesti rakennettu uusia, huonotuloisia eramaan ratoja,
jotka

olisivat

painaneet

yhteistuloksen alas, 5-vuotiskautena

1901 — 5 on nimittain tullut lisaksi vain Jyvaskylan ja Helsingin
—Turun radat, jotka tosin kumpikin tuottivat tappiota, mutta
kuten ylempana on esitetty vain naennaisesti. Naiden liikenne on
lisaksi niin pieni verrattuna koko rautatieverkkoon, ettei niiden
tulos suuresti tunnu yhteistuloksessa.

Aleneminen nayttaa pain-

vastoin olevan aivan yleinen, jokaisella radalla havaittava, ellei
oteta lukuun Karjalan rataa.
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Tarkastakaamme mita tariffin muutokset ovat nettotuloihin
vaikuttaneet ja ovatko ne mahdoUisesti tahan yleiseen nettotulojen pienenemiseen syypaat.
Taksanalennukset voivat vaikuttaa useammalla tavalla nettotuloihin. Jos niita alennetaan kovin rohkeasti vol nettotulo suuresti aleta, tai kokonaan havita jopa muuttua tappioksi, kuten
onkin muutamissa maissa kaynyt, esim. Tanskassa viime vuosisadan lopussa. Kohtuullisesti alennettu taksa sita vastoin voi siina
maarassa kiihoittaa liikennetta j a bruttotuloja, etta nettovoitto
kasvaa, vaikkakin menot samalla lisaantyisivat suhteellisesti nopeammin.
Suomessa on kaksi kertaa alennettu tariffeja huomattavammassa maarassa v. 1886 ja 1897. Edellisen muutoksen seuraukseksi voi katsoa sen, etta bruttotulo henkilokilometrilta aleni
4,6-sta pennista vv. t 8 8 i — 8 5 3,9 :aan penniin vv. 1891-—95, ja
bruttotulo tonnikilometriOa 7,8 :sta pennista vv. 1881—85 5,4 :aan
penniin vv. 1891—95. Mita tama alennus vaikutti nettotuloihin
nahdaan tarkastamalla lahimpia tariffin muutosta edeltavia ja
seuraavia vuosia.
Taulu I V . Nettotulot kilometrilta seuraavilla radoilla Smk.

Vuonna

Helsmgm—
H:linnan—
Pietarin

1884
1885
1886
1887
1888
1889.

4,900
6,000
5,300
6,000
5,600
6,300

Hangon

-500
-200
—900
—400
400

Turun —
Tamp.—
H:linnan

2,500
2,600
2,100
2,000.
3,200
3,600

Vaasan

Koko
verkoUa

200
600
100
300
i 800
800

2,500
3,100
2,500
2,000
2,400
2,600

Vuoden 1886 tariffin muutos vaikutti siis nahtavasti nettotuloihin jonkun verran pienentavasti, liikenne lisaantyi samana
aikana, mutta ainoastaan pariksi vuodeksi, joiden jalkeen ne kasvoivat entista suuremmiksi. Tahan vaikutti suuresti myos se, etta
menot voitiin pitaa suhteellisen pienina kuten nakyy seuraavasta:
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Vuonna 1884 olivat menot 64,070/0 bruttotuloista
»

1885

»

».

»

1886

»

» _ 63,61 »

58,22 »

»

» _

1887

»

»

64,26 »

»

»

1888

»

»

61,77 »

»

»

1889

»

»

59,39 »

»

»

Vuoden 1897 tariffin uudistuksen merkityksen voinee katsoa
ilmenevan

siina,

etta bruttotulo henkilokilometrilta aleni 3,9

pennista vv. 1891—95 3,4 penniin vv. 1901—05 ja bruttotulo
tonnikilometrilta 5,4 pennista vv. 1891—95 4,8 :aan vv. 1901—05.
Sen vaikutus rautatien tuloihin osittain nakyy seuraavasta:
Taulu V .

Nettotulot ratakilometrilta seuraavilla radoilla Smk.

Tmrun—
Helsingin
Vuonna —H:linnan Hangon Tamp.—
H:linnan
—Pietarin

1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1905

7,700
8,700
8,600
7,800
7,600
7,800
6,300
5,700

400
1,500
1,300
1,200
2,200
400
400
1,000

•

3,400
5,200
4,900
5,900
5,800
4,000
2,400
• 3,400

Vaasan

Oulun

Savon

Koko
verkoUa

1,000
1,600
1,700
2,200
1,800
2,000
300
—100

—500
—100

500
80O
1,000
1,300
1,200
1,700
500
-300

2,400
3,000
3,000
3,100
3,000
2,700
1,400
1,100

—

200
200
300
—100
-900

Valittomasti tariffin uudistuksen jalkeen nayttavat nettotulot ainakin mita koko rautateistoon tulee lisaantyneen saavuttaen maksiminsa v. 1898. Etta tahan on vaikuttanut bruttotulojen runsas lisaantyminen, kaynee jo ilmi taulusta N:o i . Samaan
aikaan lisaantyiVat menot tosin viela nopeammin, mutta kuitenkin viela niin vahan etta nettotulot saattoivat lisaantya. Sittemmin v/sta 1899 menot alkoivat hsaantya viela nopeammin painaen nettotulot alas.
Vuonna 1895 olivat menot 65,47

;

bruttotuloista.

»

1896

»

»

60,44

*

*

»

1897

»

»

62,91 »

»

»

1898

»

»

65,-38

»

»

289

Sttomen Valtionrautateiden nettotulot.

Vuonna 1899 olivat menot 69,88 o/« bruttotuloista.
»

1900

»

»

74,17

»

1901

»

»

82,13 »

»

»

1905

»

»

89,15 »

»

» . i »

Tassa ilmenee selvasti se seikka, etta menot eivat voi niin
nopeasti kuin tulot seurata liikenteen vaihteluja. Vuoden 1897
tarifiin muutosta seurannut liikenteen suunnaton lisaantyminen
sopi viela jonkun aikaa vanhoihin kaavoihin, mutta lopulta vaati
ryhtymaan uusiin jarjestelytoimenpiteisiin, silla seurauksella, etta
menot lisaantyivat entisestaan ja nettotulo pieneni, s-vuotiskauden 1901 — 05 huono nettotulos on sns ainakin osittain katsottava
vuoden 1897 tariffin uudistuksen aiheuttamaksi. Etta kuitenkin
menot ovat lisaantyneet edellisiin vuosiin verraten suhteettoman
paljon osoittaa seuraava taulu.i)
Taulu V I , Rahalliset tulokset tuhannelta yhdistelylta henkilo- ja tonni-'
kilometrilta, Smk.
Vuonna

Bruttotulot

Merot

1894
1895
1896
1897
1898 '
1899
1900
1901
1905

48: 41
48: 90
48: 50
43: 68
40: 79
40: 20
39: 62
39. 67
39: 53

31:49
32: 3?
30,22
27: 77
26:97
28:47
29:75
33:09
35: 67

• Nettotulot

16: 92
16: 51
18:28
15:91
13: 82
11:73
' 9:87
6:58
3: 86

Bruttotulojen pieneneminen yksikdlta on aivan luonnohista.
Luonnotonta on sita vastoin etta menot ovat suurentuneet. Menojen pitaisi painvastoin yleisten liikeperiaatteiden mukaan pieneta
yksikkda kohti inita enemman hikenne kasvaa^ Etta nain ei ole
kaynyt todistaa osaltaan etta tarpeellista saastavaisyytta ei ole
rautateiden taloudessa mainittuna aikana noudatettu,
') Mietintojii, jotka on antanut Suomen
maan asetettu komitea I ,

Liite "c, s. 2 3 .

Valtionrautateiden'taloutta tutki-

K. E.

Viranko.

Nettotulojen pieneneminen viime aikoina on aiheuttanut
hallituksen ryhtymaan monenmoisiin toimenpiteisiin. Taksoja on
jonkun verran ylennetty (v. 1907) j a menoja on koetettu supistaa
(saastavaisyyskomiteat). Suureksi osaksi naiden pyrkimysten ansioksi on luettava, etta bruttotulot ovat melkoisesti nousseet, samalla kuin menot on saatu pysytetyksi alhaalla. Niinpa onkin nettotulo kahdelta viime vuodelta seka absoluuttisesti etta suhteellisesti
ennen saavuttamattoman korkea. Kuitenkaan ei tatakaan tulosta
saa pitaa kovin loistavana vastaavien yksityisten yritysten rinnalla. Jos vertaamme Suomen Valtionrautateiden tuloksia ratakilometrilta vaikkapa vuodelta 1912 niiden kanssa yhdysliikenteessa olevien yksityisratojemme tuloksiin saamme seuraavat luvut:
Taulu V I I . Suomen Valtion rautatiet v. 1912.
Tulot Menot Voitto
1,000 Smk.
Hel—H:hnnan—Piet. r.
48,2
i4,s
33,9
Hangon r.
10,8
9,i
Tur.—Tamp.—H:l. r.
18,9
14,0 •
4,9
VaasaU; r.
.
12,6
8,6
4,0
Oulun r.
Savon r.

5,3

5,4

—0,1

10,0

6,3

3,7

Karjalan r.
Porin r.
Jyvaskylan r.

11,0

6,7

4,3

7,3

0,5

4,7

4,s

—0,1

Hels.—Turun r.
Savonlinnan r.

12,3

9,3

3,0

3,1

3,s

—0,7

2,4

2,0

—0,0

15,0

11,3

4,3

Menot

Voitto.

Rovaniemen r.
Kaikki valtionrautatiet
Yksityisradat v. 1910

Tulot
Porvoon r.
Rauman r.

1,000 Smk.

• 7>2

5,3

2,8

6,2

- 3,!'

2,4

-

Suomen
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Tulot
Jokioisten r.
Raahen r.

Menot Voitto.
1,000 Smk.
1,4

Haminan r.
Loviisan r.
Kaikki yksityisradat

2,1

S,s

8,2
5,5

1,3

7,1

'4,8

6,2

4,4

2,4

Valtionrautatelstd kylla antaa paremman voiton nmtta on
otettava huomioon etta hikenne niilla on paljon vilkkaampi kuin
yksityisradoilla. Jos vertaamme esim. Porin rataa Rauman rataan, joilla kummallakin on jokseenkin yhta suuret bruttotulot
ja samallaiset edellytykset, huomaa selvasti eron. Rauman rata
tuotti voittoa kilometrilta v. 1910 2,400 mk. Porin rata kaksi
vuotta myohemmin vain 500 mk. Toiselta puolelta on sentaan
otettava huomioon, etta yksityisratojen ei tarvitsekaan tehda kovin suuria menoja, ne kun ovat syrjaratoja j a voivat jarjestaa
liikenteensa vaatimattomammin.
Jos taas verrataan Suomen Valtionrautatieden nettotuloja
ulkomailla saatuihin saadaan seuraavat luvut i ) :
Taulu V I I I .

Nettotulot ratakilometrilla.

Ruotsissa (valt. rautat) v 1910
Norjassa
»
» 1910—11

5,100 Smk.
3,300

»

Tanskassa

>

» 1910—11

2,500

»

Saksassa

»

» 1908

15,100

»

Preussissa
Saksissa

»
»

» 1910
» 1910

23,200
19,300

»
»

Baijerissa
Englannissa
Ranskassa

»
»
»

» 1910
» 1908
» 1910

iS.ioo
28,700
17,700

»
»
»

Archiv fiir Eisenbahnwesen'in mukaan v. I 9 l i 2 .
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Sveitsissa (valt. rautat) v 1910
Itavallassa
•»
» 1910
Suomessa
»
» 1912

.17,600 • »
11,200 »
4,300 »

Suomen Valtionrautatiet ovat siis kaikista muista jalessa
paitsi Tanskan ja Norjan rautateista. Kovin etaalla ei Suomi
sentaan ole Ruotsistakaan. Tahan nahden voi valtionrautateittemme nettotuloa pitaa sangen hyvana. Europan suuremmissa
ja tiheaan asutuissa maissa nousee voitto sitavastoin melkoista
korkeammalle kuin meidan vilkashikkeisimmilla radoillamniekaan.

NAISKONTTORISTIEn

PALKOISTA

HELSiriOISSA.^)
KirjoiUanut

Ada
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I.
Oikean kasityksen muodostamiseksi naiskonttoristin yhteiskunnallisesta asemasta on valttamatonta tietaa hanen tydpalkkansa. Kun- kuukausipalkka on tavallinen palkanmaksutapa, j a
muut tulot, kuten tanttiemit, lahjapalkkiot y. m. vahan vaikuttavat hanen vuo-situloihinsa, jota paitsi ne suuruudeltaankin ovat
epamaaraiset, on seuraavassa otettu huomioon ainoastaan kuukausitulot paikasta.
Tutkimuksen kasittamista naiskonttoristeista sai 10 eli 7 "/o
paikkaa alle 100 markan, suurin osa palkoista eli 5€ % vaihteli
100—200 markan valilla, ja 49:n eh 35 "/om kysellyista paikat
nousivat 200 markkaan j'a siita yldspain aina korkeimpaan 400
markan paikkaan asti.
140 Helsingin naiskonUoristin keskuudessa toimeenpantu kiertokysely.
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' = Voidakseen oikein arvostella naita tuloksia on tarkeata
tuntea sen aineiston laatu, johon ne perustuvat. Tutkimus kasitti = kaikkiaan 70 konttoria, joissa oli edustettuna 25 eri liikkeenhaaraa. • Naista oli 7 vakuutusyhtidita ja 4 pankkeja. Apulaisten ikaluokat^) samoin kuin palvelusajan pituus ammatissa
lienevat oikeassa suhteessa edustetut, mahdoUisesti on kypsyneempi aineisto vahan liiaksi voitonpuoleha. Tama, samoin kuin
se seikka, etta kerailyn oli joka liikkeesta »otettava joukosta» kasittamatta koko henkildkuntaa,; tukee otaksumaa, etta
muutamat palkkausluokat ehka liiaksi ovat astuneet etunayttamdlle toisten kustannuksella, varsinkin kun kerailyssa kavi huomattavaksi, etta apulaiset, joilla oli hyva palkka ja huomattava
asema- liikkeessa, mielellaan antoivat tietoja itsestaan, kun sita
vastoin huonompiosaiset arkaihvat tuoda olosuhteensa paivanvaloon. Tasta johtunut palkkojen suhteettomuus on varsinkin
silmiinpistava pankki- ja vakuutusvirkailijoissa. Keskimaaraista
paikkaa laskettaessa onkin sen tahden jatetty pois pankki- ja
vakuutusvirkailijat, joitten keskipalkka on saatu valmiiksi laskettuna suoraan laitoksista
ja otettu huomioon vain liikekonttoreissa palvelevat. Talloin saadaan naiskonttoristin keskipal25—30 > 40'

^; Vastaajis^ oli'.
Alle 18 vuoden I

3 0 — 3 5 » 27 "

.

1 8 — 2 0 vuotisia 6

3 5 v. ja vanhempia 2 9

20—25

Ikii mainitsematta 5

>

32

Kaupungin suurimmasta vakuutusyhtiosta

saatujen tietojen mukaan on

yhtiossa palvelevien naiskonttoristien keskimaariiinen palkka 170 mk. kuukaudessa.
Eraassa pankkilaitoksessamme
laskettu

2 1 4 mk:ksi.

muissa pankeissa.

Virkailijat

itse

on

naispuolisten

eivat

yirkailijain keskipalkka

pida palkkojaau parempina kuin

K u n tassa pankissa kuitenkin palvelee verrattain paljon van-

hempia virkailijoita, ovat he nahtavasti nostaneet keskipalkkaa.

Alin vakinainen

palkka on pankissa 150 mk.
Henkilokunnaltaan
palkka on 1 8 1 mk.

suiurimman

pankkilaitoksemme; naisvirkailijain keski-

Alin vakinainen palkka on 1 3 0 mk ja ylin 4 0 0 mk.
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kaksi Helsingissa 160 mk. kuukaudessa, josta vahan tinkimalla
tultaneen todellisuutta sangen lahelle.
Palkkakysymykseen luo valaistusta myoskin kiertokyselyyn
sisaltyneet vastaukset suoritetusta kaytanndllisesta harjoitusajasta.
Kun nuori tytto ilman teoreettisia ammattitietoja tulee konttoriin, saa han aluksi paikkaa 40 a 50 markkaa kuukaudessa
joka palkka hyvin nopeasti, usein kuukausittain nousee 5 a 10
markalla, kunnes saavutetaan nuoren konttoristin yleinen palkka.
Palkattomat harjoittelijapaikat kayvat yha harvinaisemmiksi. Jos
tulokkaalla kohtuullisen yleissivistyksen ohella on takanaan suoritettu kauppakoulukurssi, on palkka jo alussa hieman korkeampi
alkaen 75 mk:sta. Nykyaan ei ole harvinaista sekaan, etta
vasta-alottelija heti ensimaiselta kuukaudelta nostaa 100 jopa
125 mkm paikan. Tama johtuu siita, etta konttorialalle pyrkivissa alkaa yha lukuisammin olla henkiloita, jotka ovat saaneet
korkeimman tarjolla olevan yleissivistyksen, (ylioppilastutkinto),
jota viela tulevaa ammattia varten taydentaa korkeamman kauppaoppilaitoksen kurssi. Nama voivat jo asettaa vaatimuksia isannille. Luonnolhsesti tekevat eri liikkeet poikkeuksia tassa kaytettyyn ryhmittelyyn nahden. Kun ika ja tydskentelyajan pituus
ammatissa eivat aina vastaa toisiaan, voidaan alhainen palkka
muutamissa tapauksissa selittaa johtuvaksi myohaisesta konttorialalle antautumisesta, mutta saavuttavat namakin myohemmin
tulleet, jos omaavat alya j a kykya, pian ikaluokkansa tavallisen
paikan. Yleensa siirtyy raja ijan mukana yha lahemmas korkeampia palkkausluokkia, pysytellen keskipalkka kuitenkin aina
30 a 35 vuoteen asti 100 ja 200 mkn valilla. Vasta korkeimmassa ikaluokassa siirtyy se rajan yli 200 mk. ylemmaksi.

^) Vertaa G . R .

Snellmanin

konttori- ja kauppa-apulaisten

oloista*.

saamaa

tulosta

Helsingissa

tutkimuksessaan
1909.

S. 8 1 . On

>Suomen
otettava

huomioon, etta Snellmanin tutkimukseen sisaltyvat myosldn oppilaat ja juoksutytot.
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Jos tarkastetaan tyopaikkoja tyoajan yhteydessa ammatissa,
niin saadaan seuraava yhdistelma:
Apulaisia, joitten kmikausipalkka on
Tyoaika
ammatissa

^•^

0
0

0

Alle 2 V.
2 — 5 V.
5—10
10—15
15—20
2 0 V. ja

Oi

0

I

>
»
>

3

La

ST- i
• »
0
0

0

2

s

7

15
8

23
14
2

29

SO

I
I

9

i f
• M

3

?
1
0
0

•

. 0
3 ?
1
• +0
0

3

p

? s.

§ u
»:

s
10

I

en.

Yhteensa

?

I

4
10

2

I

4
8

7
2

3

3

3

1

IS

7

2

I
27

I

37
4S
29
12
9
140

Siihen voidaan sovelluttaa sama havainto kuin edeha: mita
kauemmin ammatissa on tydskennellyt sita parempi palkka.
Keskimaarainen palvelusaika ei ole aivan lyhyt, koska l O — 1 5
vuoteen kestanyt tydskentely ammatissa viela kasittaa 21 "/o
kaikista kysellyista. Tasta alkaen havaitaan kuitenkin jyrkka
laskeutuminen, silla nyt on jo ratkaistu keskeytyykd ammattityd kaanteentekevan elamanmuutoksen kautta, vai tuleeko se
pysyvaisesti jatkumaan.
Yhta helppoa ei ole verrata tyopaikkoja konttoritydn eri
toiminnanhaaroissa. Huolimatta siita, etta talloin ikasuhteet joutuvat sekasin, taytyy samaan ryhmaan yhdistaa erilaista toimintaa, koska useimmissa liikkeissa kirjanpito on yhdistetty kassanhoitoon tai kassanhoito kirjeenvaihtoon. Kirjeenvaihtajia on
myoskin - vaikea erottaa koneellakirjoittajista, koska kummassakin tapauksessa voi olla kysymys kirjeitten puhtaaksikirjoittamisesta koneella. Joka tapauksessa voidaan siina suhteessa tehda
se kaytannossa todistettavissa oleva johtopaatos, etta kirjanpitajat, kassanhoitajat ja kirjeenvaihtajat, varsinkin ulkomaiseen kirjeenvaihtoon pystyvat, ovat paremmin palkatut kuin juoksevia
konttoritdita toimittelevat konttoristit.
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II.

Muita tuloja liikkeesta kuin kuukausipalkka ovat osallisuus
voitosta, joka kuitenkin harvoin tulee kysymykseen konttorialalla,
lahjapalkkiot eli tanttiemit, joita, milloin vuosivoitosta, milloin,
muista asianhaaroista riippuen, jakavat useimmat.pankit samoin
kuin monet muutkiri liikkeet, seka joululahjana tai kirjanpaatospalkkiona jaetut rahasummat.
140 kysellysta naiskonttoristista sai paitsi kuukausipalkkaansa korvausta jossakin edella mainitussa muodossa 99 eli
lahes ^/3. 38 tapauksessa oh tuo korvaus epamaarainen, 2
tapauksessa se oli alle 50 mkm, 9 tapauksessa se vaihteli
50 — 100 mkraan, 20 tapauksessa 200—300 mk:aan, 4 tapauksessa
300—400, 4 tapauksessa 400—500 mk:aan ja 2 tapauksessa se nousi;
aina 800—900 mkiaan. Nain suuren korvauksen sai kaksi vanhaa
pankkivirkailijaa, joitten tanttiemi kasitti kolminkertaisen kuukausipalkan. Lahjapalkkion suuruus nakyy riippuvan suta kuinka
kauvan liikkeessa on ollut. Tavallisin korvaustapa on maksaa
jouluna kuukausipalkka. Toisinaan kasittaa tama »joululahja»
vain muutaman prosentin, puolet tai ^/s paikasta. Muutamilla
liikkeilla on tapana antaa kassanhoitajalleen muutamia satoja
markkoja »erehdyskassaa». Eras asianajotoimisto maksaa naisapulaisilleen, paitsi kuukauden paikkaa joulurahana, 100 mk
kesaloman viettoa varten, mika on erityisella kiitoksella mainittava, kun ottaa huomioon, kuinka vaikeasti naiskonttoristien
rahavarat kestavat ylimaaraisten menojen tuottamia aukkoja. 36
apulaista ei saanut lisakorvausta missaan nmodossa, j a 5 tapauksessa katsottiin kysymyksen lahjapalkkiosta kuuluvan liikesalaisuuksiin, josta syysta vastausta ei annettu.
Liikkeen laadun mukaan on apulaisilla suurempi tai pienempi hyoty oikeudesta saada liikkeesta tavaraa sisaanostohinnalla. Tama voi usein olla houkutuksena sellaisten menojen
aiheuttamiseen, joita muuten olisi valttanyt, mutta sen tuottamat
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edut ovat silti kieltamattdmat. Kirjakauppa-alalla on se yleisesti
kaytannossa. Muutamilla kustannusliikkeiUa on tapana mydntaa
apulaisilleen ilmainen oikeus kuhunkin uuteen kustannustuotteeseen.
Korvauksen maksaminen luonnossa, s. o. taysihoidon, vapaan ' asunnon tai ruuan muodossa tydnantajan luona, on harvinaisuus konttorialalla, koska se konttoristille ei olisi miksikaan
hyddyksiV" "Hanen tyonsa ei esta hanta asumastarkotDnaanria,i
vieraissa ulkopuolella tyopaikkaansa, saattaisipa tydnantajan luona
asuminen kayda hanehe haitalliseksikin pidentamalla hanen tyopaivaansa varsinkin lepohetkea supistamalla. Sitapaitsi on ajan
yksildistymaan pyrkiva henki tallaista luona-asumisjarjestelmaa
vastaan. Paikan maksaminen osaksi vapaitten aterioiden muodossa on tavallista vain hoitola- ja ravintolaliikkeissa.
III.

'

Jos naiskonttoristien tulot ovat verrattain helposti selville
saatavissa, kay tehtava vaikeammaksi, kun on' arvosteltava naita
tuloja taloudellisen aseman synnyttamien tarpeiden yhteydessa.
Taloudelhsen aseman perusta on viela tiedettavissa kiertokyselyn vastauksista, asuvatko kysellyt kotonaan vanhempiensa
luona vaiko itsenaisesti perheistaan riippumatta,. ja onko heidan
tulohlaan tuettava myoskin joitakin laheisiaan. Vastaukset vhmemainittuun kysymykseen, joka jaa jokaisen yksityisen tulkinnasta
riippuvaksi, eivat tosin aina ole luotettavia. Niinpa arvelee
muuan 20 vuotias konttoristi 80 mkn kuukausipalkalla avustavansa aitiaan maksaessaan hanelle 65 mk taysihoidostaan. Uskottavaa ei ole myoskaan, etta 100 mkn paikkaa nauttivalta
liikenisi viela vanhempiensa avustukseen yli sen 75 mkn, jonka
han maksaa asunnostaan ja ruuastaan heidan luonaan elaen.
Mutta kun nama arveluttavat tapaukset eroitetaan pois saadaan
epailematta jokseenkin luotettava kuva naiskonttoristien taloudel-
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lisista suhteista. Paikan suurempaan tai pienempaan merkitykseen nahden .heidan tarpeittensa tyydyttajana jakautuvat naiskonttoristit kolmeen eri ryhmaan:
1) Konttoristeihin, jotka eivat ela pelkasta palkastaan,
a) asuen vanhempainsa luona ja saaden heilta tukea,
b) asuen" sukulaisten tai tuttavien luona j a saaden heilta
tukea.
2) Konttoristeihin, jotka tydansiollaan tyydyttavat koko
yksildllise'n tarpeensa,
a) asuen vanhempiensa luona,
• b) asuen yksinansa.

^

3) Konttoristeihin, joitten osaksi tai kokonaan on huolehdittava-perhetarpeesta,
a) vanhempiensa luona asuen ja heita avustaen,
b) yksin asuen ja avustaen sukulaisia.
Ensimaiseen ryhmaan kuuluu 28 eli 2 3 , 5 % 119 vastaajasta, jotka ovat- antaneet niin taydellisia tietoja, etta ne on
voitu ottaa huomioon. Useimmat heista asuvat kotonaan vanhempainsa luona, vain 3 asuu sukulaisten luona saaden nailta
aineellista,
t
u
k
e
a
.
V
- Nama epaitsenaisesti vanhempainsa luona asuvat ovat tavalhsesti nuorenpuoleisia apulaisia, joitten, isan ollessa viela ansio:
kykyisen ja hyvassa taloudellisessa asemassa, ei tarvitse maksaa
kotiinsa taysia hoitokustannuksia. Ian karttuessa siirtyvat he,,
vaikkakin jaaden vanhempien luo asumaan, itsenaisten joukkoon.,.
Vain yhdessa tapauksessa annettiin tyttarelle hanen palkkansa
lisaksi kotoa raha-avustusta vaatteisiin y. m.
, 7 tahan ryhmaan kuuluvasta ansaitsee alle 100 mkaa kuukaudessa eika siis kernaasti ilman kieltaymyksia voisi tulla toiTahan ryhmaan on otettu myoskin naineet, joitten miehet ovat perheen
paaasialhnen elattaja. • Lesket ja eronneet, joilla on perhetarve huolehdittavanaan,on viety ryhmaan 3.
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meen omin pain. Muut palkkausluokat t a a S osoittavat, etta
tassa ryhmassa kylla on sellaisiakin, jotka itsenaisesti suoriutuisivat. Seitseman saa paikkaa 100—150 mk, kymmenen 150—
200 mk ja nelja 200—250 mk. Luovuttaessaan vain pienen •
osan palkastaan taysihoitoonsa voivat' he sallia itseheen menoja"
vaatetukseen, " sivistystarpeisiin, ja huvitukshn, jotka nousevat
paljon yli sen, mita sanian yhteiskuntaluokan »perhetyttarelle»"
on luvallista. Myoskin voivat he tehda saastoja, mika' itsenaisesti elaville on sangen vaikeata.
'
•
• Ehdottomasti s u u r i m m a r L ryhman, 50 eli 42 "/o, muodostavat ne naiskonttoristit, jotka itse kustantavat kaikki yksildlliset:
tarpeensa. Perheessa asuvista 9 "/o-sta ansaitsevat kaikki 100
mk ja- sita enemman. Yksin asuvat itsenaiset kasittavat 33 "/g.
kaikista vastanneista. 2 heista ansaitsee alle 100 mk kuussa
eika sus ilman vaikeuksia voi tulla toimeen. Toiset 37 eivat
menojensa suhteen ole yhta sidottuja. Kyrnmenen heista saa
paikkaa 100—150 mk., kolmetoista 150—200 mk., nelja 200—250mk., seitseman 250—300 ja nelja ansaitsee 300 mk. ja enemman.
• Enemman kuin oman toimeentulonsa |On 41 eh 34 "j^
ansaittava. 20 heista asuu perheestaan erihaan ja avustaa sita."
tai muita sukulaisiaan. Muut 21 asuvat kotonaan ja avustavat
enemman tai vahemman sen toimeentuloa.
Paikan ollessa
pienen ei avustus voi olla hyvin tuntuva, vaan supistuu luonnolhsesti »niin paljoon kuin riittaa». Tapalukset, johoin naiskonttoi-istin on huolehdittava koko perhetarpeesta, eivat ole aivan
harvinaisia. Niinpa elattaa muuan 150 mkn kuukausipalkalla
vanhan aitinsa. Eras 23 vuotias konttoristi* 175 mkn paikalla
huolehtii vanhemman sisarensa kanssa 2 nuoremmasta sisaresta.
Eras 31 vuotias elattaa yksinaan aitinsa ja veljensa. Leskef;
kustantavat. lastensa elatuksen ja koulunkaynnin j . n. e.
Useimmin on tyttarien kuitenkin vastattava vain jostakin
osasta perheen . elatuksesta snnakin tapauksessa, ; etta isa . viela
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on elossa ja on olemassa taysi-ikaisia veljia. .Nama tarvitsevat
nim. niin pitkan valmistusajan uraansa varten, ettei heilta voi vaaa tukea tarvitseville omaisille, sita vahemman kun itse nionasti
o.piskelevat velaksi. Virkaan paastya on heilla jo oman kodin
perustaminen mielessa. Tyttarien perhetunnolle asetetaan sentahden sita suurempia vaatimuksia. Katsomatta siihen etta vanhin sisar poikkeustapauksessa valitaan jonkunlaiseksi sperheuhriksi», jonka yksildhiset toiveet saavat alistua vanhempien j a
nuorempien sisarten itsekkaisyyteen, lankeavat ansiokykyisten
tyttarien osalle usein kaikki suvun vaivaiset ja turvattomat.. Miljoin on elatettava vanha aiti, milloin avustettava sairaita tai
alaikaisia veljia j a sisaria, milloin kasvatettava ja koulutettava
serkun lapsi. Heihin on niin sydpynyt tama velvollisuudentunto perhettaan kohtaan, etta se ahtaimmissakin oloissa tekee
heille vaatimuksiaan. Niinpa tahtoo muuan Helsingissa yksin
asuva naiskonttoristi lahettaa lOO mkn kuukausipalkastaan »vanhuksille» maalle »mita suinkin Ihkeneex. Eras 21 vuotias konttoristi 125 mkn palkaha kirjoittaa: »Olisi avustettava nhn paljon
kuin suinkin aitiani ja 17 v. veljeani, vaan viela ainakaan ei ole
paljoa heille liiennyt, jos kuinkakin saastavainen olen koettanut
olla. Tastalahin taytyy, silla olen nyt ainoa joka meista ansaitsee ja kdyhia olemme. Olen nyt aikeessa alkaa ansaita vuokraamalla huoneita ja toivon palkkani kohoamista. Muuten otan
lainan, jonka aijon vahitehen. kuukausipalkastani saada~'suoritetuksi.«
Mutta annettakoon muittenkin kertoa perhehuolistaan:
1) 28 vuotta; palkka 175 mk. kuussa. Mieheni on myos
konttoristi 100 mk. suuremmalla paikalla ja me yhdessa elatamme
aidin ja siskon ja avustamme pienta poikaa.
2) 41 v.; 300 mk kuussa. Elatan yhdessa sisareni kanssa
4 hengen perhetta.
3) ^3 v.; 17s mk kuussa. Minuha on useampia nuorem-
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pia sisaruksia, joista 4 aikaisemmin oli kouluiassa, ja jotka siis
eivat voineet itse ansaita. Nyttemmin kay ; enaa kaksi niista
koulua, joita minun yhdessa kahden sisareni kanssa taytyy avustaa. Aidillani on nim. niin pieni elake, etta se tdin tuskin riittaa hanelle itselleen, j a veljeni opiskelevat velaksi.
4) 28 v.; 300 mk kuussa. Minun on aiitettava nuorempia
sisariani ja veljiani ja sitapaitsi olen vasta hiljattain saanut maksetuksi huomattavat kouluvelkani.
5) 27 v.; 150 mk kuussa. Autan perhetta yhden veljen
elattamisessa.
6) 32 v.; 225 mk kuussa. Kolmen vuo|den aikana j a toistaiseksi avustettava serkkuani, jonka miehensa jatti oman onnensa nojaan pienen lapsensa kanssa.
•
7) 31 v.; 160 mk kuussa. Kaikki mita: yh jaa menee yhdelle j a toiselle omaiselle ja hyvin saastavainen olen.
8) 32 v.; 200 mk kuussa. Naimattomaha tyoskentelin elatuksekseni. Nyt olen jaanyt tanne koska viihdyn hyvin ja minulla on palvelija, joka pitaa huolen taloudestani, ja koti niinmuodoin ei karsi poissaolostani. Lahetan kuukausittain pienen
summan aidilleni, joka on leski.
9) 28 v.; 150 mk kuussa. Avustan osittain kahta pienempaa veljeani.
10) 33 v.; 300 mk kuussa. Olen avustanut sisartani hanen
sairastaessaan melkein vuoden ajan ja teen sita edelleenkin mahdoUisen sairaustapauksen sattuessa.
1
Kolmanteen ryhmaan kuuluviUa on kaikilla paikkaa 100
mk:sta yldspain. Kuuden palkka vaihtelee 100—150 mk:aan,
kuudentoista 150—200, kymmenen 200—250, viiden 250—300
ja neljan palkka nousee 300 markkaan j a enemman. Joskin
tyloja alle 150 markan taytynee pitaa riittaniattdmina perhetarvetta tyydyttamaan, eivat taman ryhman tulot yleensa ole aivan
suhteettomat niille asetettuihin vaatimuksiin nahden. Naiskont-
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toristin talousbudjetia

arvosteltaessa on kuitenkin otettava huo-

mioon, etta hanen tarpeitansa maaraavat nakokohdat, jotka ovat
vallalla- ihmisluokissa, jotka .sivistykseensa j a tydhdnsa nahden
seisovat yhteiskunnan ylemmilla portailla..

ERAAN VALTION K O M I T E A N E H D O T U K S E T
M A A T A L O U D E n H Y V A K S I 1830-LUVULLA
1830-luvun alussa asetettiin Pietat;iin komitea tutkimaan
Suomen ja Venajan valisia kauppasuhteita j a jarjestamaan mainittujen maiden tullioloja, koskien etenkin niita tavaroita, joita
Suomesta vietiin Venajalle.' Tama komitea py.ysi keisarilta, etta
asetettaisiin Suomeen • erityinen alakomitea, joka antaisi lausuntonsa Suomen kaupasta ja siten helpottaisi Pietarissa olevan
komitean tdita. Keisari sudstui, pyyntdon j a maarasi, etta sellainen oli heti asetettava. ^)
• •
Ministerivaltiosihteeri Rehbinderin kirje kesak. 9. p. 1834
sisaltaa selonteon niista toimista, Jotka komitealle oli uskottu
seka -myos keisarin valitsemat jasenet. Jasenluku oh maaratty
viideksi, nimittain maaherrat von Haartman ^) ja • Ramsay, ^ tuUi•tirehtddri Avellan
vudfilaitoksen yli-intendentti Nordenskjold °)
ja kamarineuvos von Bonsdorff. ^) Tehtavana oli komitealla lausunnon antaminen paaasiassa:seuraavista seikoista:
I : .,,Ehdottaa. kaikki .ne mahdolliset toimenpiteet, jotka tehokkaasti edistavat Suomen kauppaa, maanviljelysta j a muita
elinkeinoja j a myos alustaa' ehdotuksia niista keinoista,' joilla
menestyksella voidaan vastustaa Ruotsin kanssa vallitsevaa yhteytta.
^)

Senaatin .talousosaston poytak. kesak. I I p. 1834.

^)

Lauri

(Biog. Nimik.)

Gabriel,
•

silloin Turun ja Porinlaanin maaherrana ( 1 8 3 1 — 4 o \
_

•

-

-

Kaarl August, .silloiA kamaritoimituskunnan paalikkona (i 8 3 4 — 4 4 ) . (B. N.)
mainitussa'virassaan 1 8 3 1 — 4 1 . (B. N.)
^)

Niilo Kustaa, yli-intenderitti'nii 1823—SS'.' (B. 'N.)

°J

Johan Gaabriel,-kamaritoimituskunnan kamreeri. (B. N.)

•
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2: Yhdessa Pietarissa olevan-komitean kanssa tehda ehtuksia:
•
a) uudesta tuUitaksasta,
b) Suomen ja Venajan valisesta kaupasta,' tavaraluettelosta
ja leiraausta, seka
c) niista toimenpiteista, joiden avulla salakuljetus Suomen
ja Venajan valilla saadaan lakkautetuksi.
Loppuun oli liitetty" maarays, etta senaatin tuli- ensin lapikayda komitean • mietintd ja etta maaherrat von Haartman ja.
Ramsay veisivat sen ja otteet talousosaston poytakirjoista Pietarhn.
Kuten huomaamme, oli komitean tehtavaksi maaratty paljon muutakin kuin ainoastaan lausunnonantamlnen Suonien ja
Venajan valisista kauppasuhteista. Sen toimena oli valniistaa
ehdotus vanhentuneen maatalousjarjestelman parantamiseksi, tuoda
esiin uusia, maan oloihin ja tilaan sopivia nakdkantoja, silmallapitaen maalaisvaeston olojen muuttamista ajanmukaiselle kannalle.
Seuraavassa tulemmekin esittamaan niita komitean mietinndn kohtia, jotka koskettelevat viimeksimainittua puoha ja tekemaan selkoa niista maarayksista ja asetuksista, jotka olivat yhteydessa
kysymyksessa olevien ehdotusten kanssa.
Alussa nayttaa komitea hidastelleen, koska Rehbinder kirjeissaan valittaa, ettei jo oletoimiin ryhdytty j a kehottaa kureeha
jouduttamaa'n mietinndn v a l m i s t u m i s t a . S y y n a viivytykseen
oli se, etta tullitirehtddri Avellan oli saanut virkavapautta ulkomaanmatkaa varten, eika komitea sentahden katsonut olevansa
pateva • tekemaan loppulausuntoja. Asiasta ' selvittiin kuitenkin,
kun Rehbinder ilmoitti mietintdjen olevan laillisia, vaikakin yksi
komitean jasenista oli estetty olemasta niukana asioiden pohtimisessa. '•^j
:
' •
Komitean toihin kului, vaikka. kiirettakin pidettiin, koko
kesa ja syksy, joten vasta joulukuun 6:na paivana senaatissa voitiin lopullisesti tarkastaa kaikki mietinndn eri osat. ^) Teemme
Talousosaston poytak. kesiik. 17 p^ i ? 3 4 ,
Rehbinderin kirje kenraalikuvernoorille .kesiik' 2 1 p. 1834.
'
Talousosaston poytiik; jouluk. 6"p. 1834. Komitea-oli liihettanyt ehdotukseusa kolmessa osassa, ensimmaisen heinak. 2 6 p., toisen marrask. 5 P. kolmannen jouluk. 6 p.
• ••
')
')
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tassa selkoa ainoastaan siita osasta, joka koskee maatalouden
hyvaksi tarkoitettuja toimenpiteita.
Alkupuheessa huomautetaan, etta maanviljelys on viela
toistaiseksi varmin elinkeino Suomessa.ja etta sen parantamisen
ja ajanmukaiselle kannalle asettamisen kautta varmaan maan yleinen hyvinvointi suuresti paranisi. Sentahden kehottaa komitea
halhtusta kiinittamaan huomiota siihen ja pitamaan huolta etenkin kahden epakohdan poistamisesta, nimittain: mahdollisuuden
mukaan saattaa maa riipumattomaksi viljasta, eli toisin sanoen
laittamaan maan viljavarastot siihen kuntoon, ettei kadonkaan kohdatessa puutu siemenviljaa seka ainakin jossain maarin korjaamaan
sita vaikeata asemaa, jossa talonpojat ovat tahtoessaan myyda
maantuotteitaan. Edelliseen nahden ehdottaa komitea, etta valtio perustaisi erityisia avustuslaitoksia maanviljelyksen turvaamiseksi ja- etta maan sisaosiin perustettaisiin suuria viljavarastoja. ^)
Miden perustamiseksi voitaisiin kayttaa valtion yleisia viljatuloja
ja jolleivat ne riittaisi minimimaaran saamiseksi, niin olisi valtion
varoilla ostettava puuttuva viljamaara maanviljelijdilta. Varastojen suuruuden ja paikat maaraisi senaatti ja ylivalvonta jatettaisiin aina maaherrahe suna laanissa, jossa varasto oli. Ohjesaanndksi ehdotetaan yleista makasiiniasetusta siina suhteessa,
etta varasto pidettaisiin lapi vuoden auki viljanmyymista varten
ja etta« saaduilla rahoilla ostettaisiin uutta viljaa, ^) kuitenkin vain
silloin, kun- ostohinta ei olisi suurempi sita summaa, joka oli
saatu mydtaessa.
. Ehdotustaan puolustaa komitea viela silla, etta maassa, sijaitsevaa venalaista sotavakea voitaisiin varustaa viljalla juuri sellaisista varastoista, ^) eika niin ollen tarvitsisi turvautua ulkomaiseen, jonka hankkiminen usein vaati valtion puolelta suuria me1) Tamii ehdotus oh luuUavasti syntynyt siita syysta, etta ne viljavarastot,
joita valtio yllapiti rannikkossetjduissa, olivat monasti osoittautuneet etaisyytensa ja
riittamattomyytensa tahden tehottomiksi poistamaan kadon sattuessa viljanpuutetta
maan sisaosista.
^ Asetuskokoelma lokak. 3 p. 1.821.
") Keisari oli maarannyt, etta viljaa venalaisen sotavaen tarpeeksi oli ostettava Suomesta: (Asetuskokoelma lokak. 3 p. 1821.) Niin kuin komitean lausunnosta kay selville, ei tata asetusta yleisen viljanpuuleen tahden kuitenkaan voitu
noudattaa.
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noja. Tallainen menetelytapa voisi tulla kysymykseen kuitenkin
ainoastaan viljavina j a hyvasatoisina vuosina j a silloinkin tulisi
tarkaileen katsoa, ettei millaan tavoin vahingoitettaisi^ ehdotetun
laitoksen paatarkoitusta, maanviljelijoiden auttarnista.
Viela voitaisiin mainittuja varastoja kayttaa yleisina viljanmyyntipaikkoina suurtakin viljakauppaa varten. Minimihinnan
tassa tapauksessa maaraisi senaatti ja ilmoittaisi sen »sub secreto»
maaherroille, jotka sitten muuten saisivat ostajan kanssa sopia
kaupoista, kuitenkin silla rajoituksella, etta takuuaika olisi korkeintaan kahdeksan kuukautta. Maaherrat toimittaisivat kukin laanistaan kertomuksen j a tilit tallaisista myynnista senaatille.
Senjalkeen koetetaan suunnilleen maaritella sita viljamaaraa,
joka olisi sijoitettava tallaisiin varastoihin. Vertaamalla Oulun,
Vaasan ja Kuopion laaneissa olevien kruununmakasiinien yhteista
viljamaaraa vuosina 1831 ja 1832, ^) oli komitea tullut siihen
tulokseen, etta kukin laani tarvitsisi varastoihinsa vahintaan 3,000
tynnyria jyvia, ennen kuin varmasti voitaisiin poistaa sattuvan
kadon tuottama viljanpuute.
Vaikeaksi kohdaksi komitealle oli tullut yiljanhintain tasoittarainen eri vuosina ja eri paikkakunnilla. Ainoana taman puutteen poistajana piti komitea hyvien teiden perustamista, jotta
helpoilla kuljetusmaksuilla voitaisiin siirtaa viljaa varastosta toiseen, aina sen mukaan kuin tarve vaati.
1
Tallainen oli paapurteissaan komitean ehdotus uusista valtion viljavarastoista. On syyta tassa myos viitata niihin huomautuksiin, lisayksiin ja muutoksiin, joita senaatissa ehdotukseen
tehtiin.
Tama uusi hanke ei saanut senaatissa kannatusta. ^) Koska
valtiolla oli jyvavarastoja Torniossa, Kemissaj Oulussa, Salossa,
Viela oli ehdotukseen liitetty puolustavana asianhaarana se lisays, etta
kaupunkien valtion viljavarastojen ollessa riittamattomia: tulisi pitaa huolta kaupunkiseutujen asujamiston viljanvarustamisesta. (Asetukset tasta kaupunkien velvoUisuudesta olivat Ruotsin vallan aikuisia, vuosilta 1781 ija 1790),
^) Vuonna 1831 oli mainittuja laanejii kohdannut kato j a siihen viljamaaraan, mikii seuraavana talvena annettiin asukkaille elatukseksi ja kevaalla 1832 siemeneksi toukoja varten, oli komitea perustanut arviolaskunsa,
^) Talousosaston poytiik. jouluk. 6 p. 1834.
,
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Lohtajalla, Kalvialla, Kokkolassa, Kronobyyssa, Vaasassa, Raahessa, Pietarsaaressa, Voyrissa, Vahassakyrossa, Narpiossa,'
Kristiinassa, Porissa, Kastelholmassa, Turussa, Helsingissa, Loviisassa ja Viipurissa seka sisamaassa Kajaanissa, Kuusamossa,
Lappajarvella, Lapualla, Isossakyrossa, Ilmajoella, Koivistolla,
KeuruuUa, Kuortaneella, Hameenkyrossa, Hameenlinnassa, Mikkelissa, Heinolassa, Kuopiossa, Joensuussa ja Kakisalmessa, niin
liitettiin huomautus, etta komitean ehdotus valtion viljavarastojen
perustamisesta jatettaishn huomioonottamatta. Sen sijaan lausuttiin toivomus, etta keisari ottaisi ha'rkitakseen ja paatettavakseeh
pitajanmakasiinien perustamisen, koska juuri ne olisivat kaikkein
sopivimmat j a tarkoitusenmukaisimmat poistamaan kadon tuhoisan vaikutuksen. Mutta• koska valtion viljavarastot olivat valttamattornia pitajien lainajyvastdjen lisaksi ja tehokkaita estamaan
viljanhintojen kohtuutonta nousemista katovuotena, ehdotetthn,
etta 1821 vuoden asetusta Mikkehn, Kuopion, Vaasan ja Oulun
laaneihin nahden muutettaisiin siten, etta perussumma, 2,000
tynnyria laania kohti, muutettaisiin 4,000 tynnyriksi, kuitenkaan
vahentamatta viljavarastoja muissa laaneissa.
Keskusteltaessa, -milla tavoin jyvastot jalleen taytettaisiin
kunkin vuoden lopussa, ilmaantui senaatissa eri mielia. Valtioneuvos JagerhOrn 2) ehdotti, etta tayttaniinen tapahtuisi ostamisen
kautta seudun asukkailta, ja jos tama keino viljanpuutteen tahden
olisi mahdoton, shrrettaisiin muualta tarvittava maara.
Maaherra Sacklen^) lausui, etta keisari vuosittain rnaaraisi
erityisen summan valtiovaroista jyvastdjen yllapitamiseksi. Valtioneuvos Walheim huomautti, etta makasiinilaitos on oma erityinen varasto ja sen taytyy siis omin neuvoih pysya pystyssa. —
Aanestyksen nojalla tuli paatdkseksi Jagerhornin ehdotus;
Myyntikysymyksessa senaatti kannatti komitean mietintoa
silla lisayksella, etta osto tapahtuisi senaatin hyvaksymilla eh^) Mainitun asetuksen mukaan tuli valtion varastoissa olla kaikkiaan 2 1 , 0 6 0
tynnyriii viljaa, nim. 6 5 3 0 t. Turun-Porin laanissa, 6 5 3 0 t. Uudenmaan-Hiimeen
laanissa ja 2 0 0 0 t. Kyminkartanon, Savon-Karjalan, Vaasan j a Oulun liianeissa
kussakin. • (Asetuskokoelma lokak. 3 p. 1821).
Lars Rutger, senaattorina 1 8 3 3 — 5 3
N.)
^) Lauri, maaherra Savon-Kafjalan laanissa 1 8 2 9 — 3 3 ; valtiovaraintoimituskunnan paiiUikkona 1 8 3 3 — 4 0 . (B. N.).
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doilla j a etta ostaja sitoutuisi kuljettamaan viljan maasta pOis.
— Samoin oltiin yhta mielta komitean kanssa siina kysymyksessa, joka koski viljavarastoihin sijoitetun viljan myymista venalaiselle sotavaelle.- ••
"• •'
Maaraykseen, keksia tehokkaita keinoja liikeyhteyden lakkauttamiseksi Ruotsin kanssa, oli komitea huomauttanut, etta
maatalous j a etenkin karjanhoito karsi kaikkein eniten »af han•delns fdrsvarande och • afstannande med Sverige», siha oli selvaa,
•etta Suomi oli.'kauppasuhteissa riippuvainen Ruotsista, koska tarr
keimmat karjantuotteiden vientipaikat olivat juuri mainitussa maas.sa. Venajan j a ulkomaan satamiin vietavihe tavaroille ehdotti
komitea asetettavaksi maaratyt maksut.
""
! .
Taman ehdotuksen johdosta paatti senaatti ehdottaa tarkeimmille maataloustuotteille hinnat, jotka muuttumattomina py.syisivat voimassa kuusi vuotta. Sen jalkeen voitaisiin tarkastaa
liintasuhteiden sopivaisuutta j a olosuhteiden mukaan muuttaa tai
Icokonaan poistaa ne. ^)
. •
Tehty ehdotus oli seuraava:
'.
a) voi leiviska i rupla pankko ass.
• b) laski • »
75 kop.'
»
».•''.
c) iiha tynnyri' 4 ruplaa •h '"' '»
' '

'

Elavasta karjasta:
d) sdnniin a 40 Ltt., lehmaan a 20 Ltt. j a sikaan a 20 Ltt. tuli
lisata 10 "/o siihen hintaan, jonka arvoiseksi tuhivirasto elukan
.arvosteli; suhde kasvoi 2^0 jokaista 10 Ltt.. kohti. Painotodistuksen tuli olla asianomaisen-tullivirkamiehen,maistraatin tai tullikamarien vahvistama.
, • '
e) juusto valintain 8 naulaa — i r. 50 kop.. pankko ass. leiviskalta. _
•
"
- , ,.
Karjatalouskysymyksessa teki komitea ehdotuksen, etta
maaherrojen tehtavaksi annettaisiin ottaa selvaa mainittua kysymysta' koskevista asioista ja lahettaa tutkimuksiensa tulokset ja
^)

Karjan j a karjantuoUeiden viennista ulkomaille oli lokak'. 3 1 jj. 1834

myonnetty kolmen vuoden tullivapaus, joka sittemmin pidennettiin.
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parannusehdotukset senaatille, joka lahettaisi ne sitten keisarille,
Senaatin mielesta oli sopivinta jattaa koko homma Suomen T a lousseuralle, joka etevien j a kokeneiden henkildiden kautta ottaisi selvaa, mita kullakin paikkakunnalla tarvittiin ja yhteisen
lausunnan muodassa jattaisi tiedot j a ehdotukset senaatille.
Myos hevoshoitoon oh komitea kiinnittanyt huomiota. Koska maanviljelijoille oli tarkeata etenkin peltojen muokkaamisessa
saada kayttaa riittavaa .tydvoimaa, oli komitea pitanyt valtta
mattdmana, etta hevosrotua oli parannettava. Tama kavi painsa siten, etta valtio hankkii hyvia siitosoriita. Tuhituloista oli
luovutettava 4,000 pankkoruplaa tahan tarkoitukseen j a siitosoriita sijiotettaisiin Turun, Hameen, Uudenmaan j a Viipurin laaneihin. Nhden hoito oli jatettava kunnollisille talonpojille, jotkapalkakseen saisivat oriiden kayttdrahat. Viela oli ehdotus kolmen, 110, 80 ja 60 pankkoruplan suuruisen, palkinnon jakamisesta valtion siitosoriista polveutuneille varsoille. Ylivalvonta oli
uskottava laanien maaherroille.
Valtioneuvos Jagerhornin mielesta oli puuha jatettava yhdelle ainoalle henkilolle, eika maaherroille ja han huomautti kapteeni C. G. Granfeltin senaatille tekemasta pyynndsta saada Lempaalassa olevalle maatilalleen perustaa hevossiitoslaitoksen. U seimmat kuitenkin kannattivat komitean mietintoa, joten siihen ei
tehty mitaan muutosta.
Tehokkaista maanviljelyksen parantamiskeinoista ja riittavan tydvoiman hankkimisesta komitea ei ollut tehnyt yksityiskohtaisia ehdotuksia, vaan oli katsonut sopivimmaksi, • etta kukin maaherra omassa laanissaan vallitsevien olosuhteiden mukaan
tekisi ehdotuksia j a senaatti nhden nojaha esittaisi keisarille ne
toimenpiteet, joihin kussakin seudussa oli ryhdyttava. -Kuitenkin oli komitea keskittanyt mietintdnsa seuraaviin ponsiin:
i : »Hallituksen tulee pitaa huolta soiden, ojittamisesta j a
kuivaamiSesta, jarvien laskemisesta j a jokien perkaamisesta. Mainittuja tdita tulee tehda etupaassa valtion mailla j a alku on pantava Savon pohjoisosassa seka Korsholman kihlakunnassa Vaasan laanissa »..
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2: »Vankiloissa olevat irtolaiset (losdrifvare) kahdessa osastossa, vankipaallyston ja sotavaenosaston seuraamina viedaan
tyohon.»^)
•
3 : »Tydpaikalle rakennetaan parakkeja, joissa voidaan taivehtia, jottei vankeja talveksi tarvitse kulettaa vankiloihin».
4: Tdiden ylijohtajaksi valitaan kaivaus- j a laskemistdita
ymmartava henkilo ja paivatarkastajiksi »en eller flere kunnige
Mttare».
5 : Tyo jarjestetaan vuodenaikojen mukaan ja mahdollisim•man suuressa maarassa urakahe*.
Jotta kdyhalistdlla olisi tilaisuus kotiseudullaan saada tydta
ja elatuksensa, oli valtion jarjestettava hataaputdita, joihin varat
voitiin ottaa kdyhain- ja tydhuonerahastosta ja tydvoimia oli eniten kaytettava suonviljelyksiin valtion mailla. — Samoin ehdotetthn, etta maan eri laaneihin, poisluettuina Uudenmaan seka
Turun ja Porin laanit, perustettaisiin talousseuroja, jotka valittaisivat maanviljelyslainoja ja muuten edistaisivat maanviljelysta,
•etta maanviljelyslainarahastoa 10 vuoden ajalla vuosittain kartutettaisiin 40,000 pankkoruplalla ja etta kuhunkin laanun sijoitettaisiin 1,000 hopearuplan suuruinen, joka vuosi uudelleen tay•dennettava rahasto talousseuran menoja ja palkintojen jakamista
varten.
Valtioneuvos Jagerhornin mielesta 25,000 pankkoruplan suuruinen summa kymmenen vuoden ajalla riitti tarpeeksi kartutta•maan lainausrahastoa. Lainan maksimimaaraksi ehdotti han 5,000
pankkoruplaa ja lainausajaksi 12 vuotta, joista kolme viimeista
•olisivat lainan takaisinmaksuaikaa. Han kannatti talousseurojen
perustamista- ja 1,000 hopearuplan suuruisen vuotuisen maararahan mydntamista ja siina tapauksessa, ettei jokaiseen kysy•myksessa olevaan laaniin saataisi talousseuraa, piti han sopivana
maarata jokaista sellaista kohti 500 hopearuplaa vuosittain. Lainaustavassa ehdotti han kaytettavaksi ennen annettua lainausasetusta. ^)
Tallainen tybnteettamistapa

toteutettiinldn

vuonna

1 8 6 1 , jolloin Nur-

tneksen pitajiian siirrettiin >ett arbetskompani forbattringsfangarx.
jFinland, sivu 273).
2) Asetuskokoelma syysk. 10 p. 1823. .

(Landtbruket i
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Talousseurojen perustamisesta koituvaa hyotya epaih senaattori Richter. Han viittasi Turun talousseuran laimeaan toimintaan. Muissa kohdissa han kannatti valtioneuvos Jagerhornia.
Viela olisi mainittava pari ehdotusta, jotka eivat suoraan
koske maataloutta, mutta valillisesti olivat sille suuriarvoiset.
Komitea huomautti, etta maan elinkeinoja ei voitu menestyksella,
vieda eteenpain j a laajentaa ilman suuria paaomia ja ehdotti sentahden, etta valtion yleisten rahastojen korkokanta alennettaisiin.
5 prosenttiin j a rangaistuskorko maksuajan laiminlydmisesta olisi
vain i^'/o. Lainain aika- ja suuruusmaaraykset kokonaan poistettaisiin, joten yksityiset henkilot saisivat niin suuria lainoja kuin
khnnitys vain salhsi. Tallainen korkokannan alennus .tulisi heti
kaytantoon suurissa seisovissa lainoissa; pienista lainassa olevista
summista suoritettaisiin korko vanhan maaran mukaan.
Ehdotuksesta sukeusi vilkas keskustelu. Valtioneuvos Jagerhorn kannatti lainauskoron alentamista, mutta tahtoi rangaistuskoron 3 prosentiksi. Valheim pitkassa kirjallisessa lausunnossaan,
koetti nayttaa toteen, etta komitea oli pohtinut asiaa liian yksipuolisesti, ohenkaan ottamatta lukuun niita seurauksia, jotka johtuisivat korkokannan alentamisesta. Han mainitsi Idytyvan laitoksia, joita yllapidetaan juuri kysymyksessaolevien' lainojen korolla, Esimerkiksi yliopisto menettaisi kuudennen osan stipendija palkkarahastostaan. Kuitenkin, kun lainaehtojen lieventamisesta.
toiselta - puolen saattoi olla hyotya, oli han taipuvainen yhtymaan valtioneuvos Jagerhornin ehdotukseen. Mutta sittenkin epailytti hanta maksimimaaran poistaminen, koska siina tapauksessa.
koko lainarahastot voisivat joutua yksityisten kasiin. — Tama.
huomautus sai aikaan uuden keskustelun, jonka lopputuloksena.
oli se, ettei katsottu missaan muodossa voitavan kannattaa komitean ehdotusta.
Toinen kysymys oli parempien kulkuteiden hankkiminen.
maan sisaosista merenrannikolle. Komitean ajatus oli se, etta oli
parannettava liikeyhteys sisamaan ja rannikkoseutujen valilla, jotta
sydanmaan talonpojillakin olisi mahdollisuus kuljettaa tavaroitaan
kaupaksi. 'Vesiteiden kayttaminen oli epailematta kaikkein mu^) Karl Fredrik, senaattorina 1 8 2 0 — 4 0 (B. N.)
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kavin ja komitea ehdotti, etta valtio antaisi noin kolmen miljoonan ruplan suuruisen summan jokien puhdistushallituksen kaytettavaksi mainittuun tarkoitukseen. Valtion rahavarat tuuman toteuttamisen • kylla mydntaisivat, silla ehdotettu ja luultavasti myos
hy vaksymisen- saava tullijarjestys tuhsi tuottamaan maalle varoja
suunnilleen kolme miljoonaa ruplaa vuosittain, enemman kuin se
vanhassa muodossaan •tuotti. Vesireittien suunta ohsi seuraava:
alkukohdiksi valittaisiin sopivat paikat Savon ja Karjalan pdhjoisosissa seka itaisessa Korsholman kihlakunnassa. Tie seuraisi Saimaan vesistdn suuria jarvia ja kanavan kautta yhtyisi Suomenlahteen. Korsholman kihlakunnasta alkava haara yhdistettaisiin
Pohjois-Hameen jarviin, joten nekin seudut tulisivat valittomaan
meren yhteyteen. Lopuksi ehdotti komitea, etta heti asetettaisiin
erityinen komitea mainittuja seutuja tutkimaan.
Tallaisen vesitien tarkeys ja suuri merkitys kasitettiin hyvin
senaatissakin. Mutta varojen riittavaisyytta epailtiin vallankin, kun,
uutta tulliasetusta. ei oltu hyvaksytty. Sentahden senaatti liitti
komitean mietintddn vain toivomuksen, ettii keisari maaraisi jokien puhdistushallituksen tutkimaan ehdoteltua suunniteimaa j a
tekemaan mahdollisimman tarkat arviolaskut.
. Maarayksen mukaan lahtivat maaherrat von Haartman j a
Ramsay viemaan komitean mietinndn, senaatin tekemat huomautukset oheenliitettyina, Pietariin. Jo seuraavan vuoden alussa kei-r
sari hyvaksyi useimmat ehdotuksista.
Asetukset .olivat ihan yhtapitavat komitean ehdotusten kanssa siina muodossa, johon senaatti ne oli muuttanut. Maataloustuotteiden vientiin nahden oli
kuitenkin lisatty muutamia maarayksia. ^) Tavaroita sai vieda ulkomaille myos avonaisissa aluksissa (ennen vain kannella varus-,
tetuissa) ja senaatin ehdottamat hinnat ohvat laillisia ainoastaan
niissa ulkomaan satamissa, jotka sijaitsivat 56 leveysasteen etelapuoleUa. Saanto sisalsi kuitenkin »alla Rysska hammar utom
Finland* sijaitsivatpa missa seudussa tahansa.
1) Asetuskokoelma toukok. 6 p. 1835.
'
;
-) Asetuskokoelma toukok. 2 0 p. 1 8 3 5 .
_
Sama asetus maarasi myos jaettavaksi palkinnoita niista. ^arjataloustuotteista,
joila vietiin ulkomaille. Tallainen palkintojen jakaminen ei kuitenkaan vienyt toivottuihin tuloksiin (Talousosaston poytak. maalisk. 18 p. 1840), joten palkintojen
jakaminen vuodesta 1841 alkaen supistettiin.
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Hevoshoidon hyvaksi ehdotetun 4,000 pankkoruplan mydntamiseen keisari suostui^) ja oli koko summa vuosittain kaytettava yhden laanin hyvaksi kerrallaan siten, etta vahintaan 3,000
ruplalla ostettiin kolme siitosoritta ja loput kaytettiin palkinnoiksi.
Muuten oli asetus komitean ehdotuksen mukainen. ^)
Valtion viljavarastojen ehdotettu suurentaminen Mikkelin,
Kuopion, Vaasan j a Oulun laaneissa vahvistettiin maaliskuun
23 p. 1836 annetuha asetuksella.
Veli Nieminen.

MISTA

SYMTYVAT TALOUDELLISET

PULAT?

Tasta meillakin nykyaan aktualisesta kysymyksesta piti
professori J. H. Ve?inola hiljakkoin »Kansantaloudellisessa yhdistyksessa» erittain mielenkiintoisen esitelman.
Puhuja huomautti ensinnakin, etta yleisessa kielenkaytdssa
kaytetaan pula-sanaa paljoa laajemmassa merkityksessa kuin mita
sita voidaan kayttaa kansantaloustieteen kannalta. "Muutokset
kansojen elamassa, kuten valtiolliset seikat y. m., aiheuttavat
hairidita myos talouselamassa, samoin kuin yksityisten personalliset tapahtumat voivat sen tehda, mutta nama hairiot eivat viela
ole kansantaloudellisia pulia. Ne syntyvat vasta, kun taloudelliset • hairiot uhkaavat taloudellista olemassaoloa ja esiintyvat
joukkoilmidina. Pula esiintyy erityisesti yrittajien joukkoilmidna
esiintyvana maksukyvyttdmyytena. Puhuja antoi sitten kuvauksen itse pulasta j a sen ilmioista. Se on yksi osa taloudellisesta
kehitysprosessista, joka sisaltyy taloudelliseen nousu-, lasku- ja
lamaustilakauteen. Nousu karakteriserautuu vilkkaana yritteliaisyytena: tehtaita, rautateita j a pankkeja perustetaan, porssi- j a
pankkikeinottelu kukoistaa, liike-elama on korkealla. Mutta tata
seuraa lasku: hinnat laskevat, voitto pienenee, kulutus vahenee
^) Asetuskokoelma toukok. 2 0 p. 1835.
-) Myohemmin,

vuodesta

1 8 4 0 alkaen, tuli Oulun liiani Turun, Hameen,

Uudenmaan ja Viipurin liianicn lisaksi osalliseksi kysymyksessa olevasta maararahasta.

Asetukokoelma lokak. 2 8 p. 1840.)
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ja vienti maasta pienenee; rahojen puute tulee yleisemmaksi
avioliittojen luku ja syntyvaisyys vahenee;" rikosten luku kasvaa;'
tyottomyyden laajuus lisaantyy; vararikot tulevat yleisemmiksi.
Nain siksi, kunnes pahin aika on voitettu ja seuraa lamaustila,jolloin kootaan voimia ja paaomia ja valmistetaao taas uutta
nousukautta.
Vastatessaan kysymykseen, mista taloudelliset pulat syntyvat, huomautti puhuja ensiksi, etta aikaisemmin ja osaksi viela
nykyaankin koetetaan niita johtaa usein yhdesta ainoasta, milloin mistakin syysta, Niinpa Malthus sehtti niiden syyn olevan
siina, etta varakkaat luokat kuluttavat liian vahan ja kapitalisoivat liian paljon, joten syntyy tuotannon ja kulutuksen valilla
—-e-pasuhde-;--Stsmondi selitti ne johtuvan siita, etta—tyovaki—saa
hian vahaisen osan tuloista, joten sen kulutuskyky on liian rajoitettu. Marx taas johtui selityksissaan yksityisen yritteliaisyyden anarkiseen jarjestykseen. Paraimman vastauksen kysymykseen saa, jos tarkastaa pulien kehitysta. Puhuja kuvasi sitten
pulia yhdeksannellatoista vuosisadalla, jolloin niita esuntyi vuosina 181S, 1825, 1836, 1847, 1857, 1866, 1873, 1882, 1893,
seka vume pulia 1901 'ja 1907. Syyt ovat olleet erilaisia.
Niinpa esim. vuonna 1815 ja 1825 oli pulan syntymisen paa, syyna Englannissa hian suuri, suhteeton yritteliaisyys. Saksassa
taas syntyi pula vhmemainittuna vuonna etupaassa runsaiden
satojen aikaansaamasta suhteettomasta hintojen laskusta, joka
oli n. puolet aikaisempiin hintoihin verraten. -Lukatuotanto j a
liiallineri spekulatsioni, esim. pankkien perustamisessa Englannissa ja Amerikassa, oli ensi sijassa syyna .-pulaan v. 1836, samoin kuin katovuodet ja spekulatsioni rautatieosakkehla v. 1847.
V. 1857 P"^'^
yhteydessa sen taloudellisen nousun kanssa,
mika seurasi rautateiden levenemista, hdyrylaivojen laajempaa
kayttoa ja Kalifornian kultaldytdja. Pankki- ja rautatieosakkeiden liika spekulatsioni synnytti romahduksen, jolloin hinnat laskivat 40—34 Vo j a diskontto kohosi erikoistapauksissa aina 25.
"/o:iin. V . 1866 syntyi yleinen panukki j a kreditin epavarmuus
m. m. Lontoon City-pankin kumoon menon kautta.. V . 1873
pula seurasi sita suurta taloudellista nousua, joka oli Saksassa
1870-luvun alussa. Panhkki alkoi Wienin porssissa ja arvopape-
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rien kurssien laskeutuminen tuotti Saksassa" ja Itavallassa satojen
miljoonien havion. V . 1882 pulan aiheutti keinottelu osakkeilla
eniten Ranskassa ja v. 1893 pulan paaomien hian suuri sijoitus
rautatieosakkeihin. V . 1901 pula taas on yhtej^dessa edelhsten
vuosien taloudellisen nousun, vilkkaan yritteliaisyyden kanssa
rakennus-, sahkd- y. m. teollisuusaloiha. Sen sijaan, etta esim.
Saksassa oli sahkdalaha tydskentelevia yhtioita v. 1895 32, oh
niita v. 1900 131. Naiden yhtioiden voitto-osingot alentuivatkin
eri liikkeissa aina o:aan. V . 1907 pula taas on yhteydessa
Amerikan rahalaitosten huonon joustavuuden kanssa palvella
yleisia .tarpeita, jotka muiden seikkojen ohella synnyttivat yleisen panhkin. • Kaikissa naissa pulissa oh monia muita syita vaikuttamassa. Yleensa voitiin sanoa, etta pulat ovat laadultaan
erilaisia esim. raha-, krediitti-, paaoma-spekulatsioni-, tuotanto-,
teollisuus- ja maanviljelyspulia. Syyt, jotka ne synnyttavat,
ovat erilaisia: Spekulatsioni ja keinottelu pankki- ja teollisuusosakkeilla, rahojen sijoitus liian paljon erikoisiin tarkoitusperiin,
tekniikan keksinnot ja tyometodien muutokset, muodin vaihtelu,
uusien raaka-aineiden esiintyminen, sato y. m., voivat aiheuttaa
enemman tai vahemman tuntuvia pulia; ennen kaikkea aiheuttaa
sen tuotannon jarjestymattomyys ja suunnittelematon kilpajuoksu
tuotannon alalia, joka on nykyiselle talousjarjestelmahe ominainen. Puhtaasti psykologisetkin seikat voivat muiden taloudellista laatua olevien ilmioiden kanssa suuresti edistaa pulien syntymista. Niinpa voi taUaisten seikkojen vaikutusta huomata
esim. Amerikassa syntyneessa pulassa 1907, samoinkuin n. s.
Idmahin romahdus hiljakkoin meilla vaikutti ei ainoastaan puhtaasti- taloudellisesti, vaan myos psykologisesti esiintyen aivan
aiheettomina lainojen irtisanomisina, pidattaytymisena rahoja
iikkeeseen laskemasta, luoton akkinaisena rajoittamisina niinhyvin rahalaitosten kuin yksityisten puolelta, toimenpiteet, jotka
erikoistapauksissa voivat olla hyddyksikin, mutta monessa tapauksessa eri osissa maata olivat omiaan karjistamaan muutoinkin
vaikeaa pulakautta.
Puhuessaan niista kehitystendenseista, mita pulien kehityksessa on havaittavissa, huomautti esitelmanpitaja, etta pulat eivat enaa esiinny yhta jyrkkina kuin aikaisemmin. Nain sentah-
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den, etta yhteiskunta jo lainsaadantdnsa ja erity^^SH toimenpiteiden kautta on ruvennut niiden mahdollisuuksia estamaan. Niin
on esim. meilla, jossa pankkhainsaadantd jo estaa pankkeja kei. nottelemasta teoilisuusosakkeilla, seikka, joka monessa maassa on
ohut pulien aiheuttajana. Tiedonantojen kautta hinta-tilan kehityksesta jo voidaan lahestavaa vaaraa arvostella, ja onkin monessa maassa taman taloudellisen pulapuntarin kehittamiseksi
omistettu erityista huolta. Noteraukset tavarain ja myoskin rahan hinnoista ja niiden julkaisemiset kuuluvat tahan. Meillakin
on alkeita • talla alalia sanomalehtien ja aikakauskirjojen hintailmoituksissa y. m. ja suotava olisi etta sita enemman kehitettaisiin ja kaytettaisiin hyodyksi. Valtio voi myos pankkien setelinantoa jarjestelemalla ja lainaus-, raha- ja liikennepolitiikallaan ehkaisevasti vaikuttaa pulien syntymiseen. Pankkien diskonttopolitiikka on tarkea keino varottamaan, samoin kuin pankkitoiminnan nykyaan tunnustettu' julkisuus ja liike-elaman vakavaraisuus ovat omiansa pulien esiintymista rajoittamaan.
Kysymykseen, tulevatko pulat katoamaan, vastasi puhuja
kieltavSsti, koska ei voida arvostella tulevan tuotannon ja kulutuksen suhdetta j a jarjestaa niin, ettei suna epasuhdetta syntyisi,
eika parhaimmillakaan toiminpiteilla saada estetyksi yksityista
koettamasta voimiaan yritteliaisyydessa j a voiton toivossa. Voimia ponnistetaan yli mahdollisuudenkin, koska onnistumista ei
voida edeltapain laskea, Pulat kuuluvat siis valttamattomana
pahana nykyiseen kilpailuun perustuvaan talousjarjestykseen, sen
luonnolliseen kehitykseen, joka kulkee nousujen ja laskujen kautta.
Mutta pulilla on hyviikin puolensa: ne puhdistavat ja ovat yrittajalle samoinkuin koko taloudelliselle elamalle monessa tapauksessa terveellisena opetuksena.
Puhuja huomautti myos, etta samallaiset syyt, mitka esiintyvat kansainvalisissa suhteissa, esiintyvat myos eri maissa e.siintyvissa pulissa, niin meidan omassa maassammekin, vaikka nama
syyt esiintyvat eri maissa ja eri aikoina eri tavalla ja eri intensiivisyydella. Paikalliset seikat voivat kuitenkin tietysti luoda
lisaseikkoja ja antaa paikalhsta varitysta niiden esiintymiseUe.
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IRJALLISUUTTA.

Y r j o H a r v i a , Monopolijarjestelma Sttomen kaupungeissa.
Suomen Kunnallisen Keskustoimiston julkaisuja I . Helsinki 1913.
Siv. 105.
Ensimaisten Suomen kaupunkipaivien asettama valtuuskunta
paatti kokouksessaan marraskuun 30 p. 1912, helpottaakseen
yhtenaisen ja johdonmukaisen kunnallisen juovutusjuomapolitiikan toteuttamista Suomen kaupungeissa, antaa kunnallisen keskustoimiston tehtavaksi selvityksen laatimisen alkoholipitoisten
juomien kaupan nykyisesta jarjestelysta maamme kaupungeissa.
Tosin on ollut olemassa erinaisia julkaisuja talta alalta jo
aikaisemmin, mutta osittain ne ovat jo nyttemmin vanhentuneita,
osittain ovat sita olleet jo ilmestyessaan, mikali on ollut kysymys
asettaa ne pohjaksi kunnallisen juovutusjuomapolitiikan suunnitteluUe. Sen vuoksi on kaupunkipaivien yllamainittu paatos pidettava kyllakin tarpeen vaatimana ja ennen kaikkea sen merkitys
kay selville, kun tutustuu ilmoitettavanamme olevaan julkaisuun.
Maisteri Harvian kirja jakautuu kuuteen lukuun, joitten
otsakkeet jo ovat todistuksena teoksen runsaasta sisallyksesta:
monopoliperiaate alkoholipitoisten juomien kaupan jarjestelyssa,
kaupunkikuntien oikeus monopolisoida - alkoholipitoisten juomien
kauppa, monopolijarjestelmien toteuttaminen, monopoliyhtiditten toiminta, monopoliperiaatteen toteuttamisen aikaisemmat vaiheet, ja rajoitukset alkoholipitoisten juomien kaupan harjoittamiseen nahden. Kirjan lopussa on joukko liitteita, osittain tilastoa,
•osittain jaljennoksia erinaisten kaupunkien sopimuksista yksityisten alkoholipitoisten juomien kaupan harjoittajien tai hoitajien
kanssa.
Tehtyaan kirjan ensimaisessa luvussa muutamin sanoin selvaa nykyisen juovutusjuomalainsaadantomme johtavista periaatteista, nimenomaan mita monopoliin tulee, esittaa tekija yhteenvedon kaupunkikuntien monopolisoimisoikeutta koskevista lakisaannoksista. Tassa luvussa on kaytannollisesti erittain tarkea
se kohta, missa tehdaan selvaa y:n 1895 viineja ja muita miedompia vakijuomia koskevan asetuksen tulkinnasta ja sita koskevista senaatin ennakkopaatoksista. Ne eri kasitykset, mita naista
asioista on olemassa, ovat tahan asti olleet yhteen kokoamatta
ja on asianharrastajan taytynyt niihin tutastuakseen perehtya
monilukuisiin asiakirjoihin, aikakaus- ja sanomalehtiartikkeleihin.
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Kolmannesta luvusta kay ilmi, etta Juovuttavain Juomain
myynti j a anniskelu on monopolisoitu yleisemmin kuin mita tavallisesti luultanee. Niinpa poltettujen j a tislattujen valdjuomien
yahittaismyynti on monopolisoitu kaikissa kaupungeissa, kuitenkin
niin, etta- monopoli ei kaikissa ole taydellinen; viinien j a muiden
miedompien vakijuomien yahittaismyynti on monopolisoitu 25
kaupungissa, vakevain mallasjuomain 4 kaupungissa. Mita juovuttavain juomain anniskeluun tulee, ei sen monopolisoiminen
ole yhta yleinen. Poltettujen j a tislattujen juomien anniskelu on
kokonaan monopolisoitu 18 kaupungissa, viinien j a muiden miedompien vakijuomien kokonaan 12 kaupungissa, vakevien' mallasjuomain anniskelu kokonaan 14 kaupungissa,
Kuitenkin on monopohsoiminen jarjestetty hyvin eri tavoin
eri kaupungeissa. Toisissa hoitaa monopoliyhtio valittomasti kaiken vahittaismyynnin j a anniskelun, toisissa se vuokraa oikeuksia
yksityisillekin. Toisissa on kaikki liike monopoliyhtion hallussa,
toisissa on monopoliyhtion ohella yksityisia liikkeita. Toisissa
kaupungeissa on erilaatuisia juovutusjuomia varten eri monopoliyhtioita j . n. e. Naihin eri muotoihin, joita kirjan neljannessa
luvussa tarkemmin selostetaan, ei tassa ole tilaisuutta lahemmin
puuttua enemman k u i n , monopoliperiaatteen aikaisempiin vaiheisiinkaan, joista viidennessa luvussa tehdaan selkoa.
KaytannoUisen juovutusjuomapolitiikan kannalta tarkea on
kuudes luku, jossa selostetaan alkoholipitoisten juomain kaupan
harjoittamisesta annettuja rajoitusmaarayksia. Nam a . maaraykset
ovat laadultaan j a ulottuvaisuudeltaan hyvin eriavat eri kaupungeissa. Useissa kaupungeissa on myynti kielletty lauvantaisin
j a maanantaisin, toisissa ovat kaupat kiinni jonakin muuna v i i konpaivana, toisissa ne ovat avoinna kaikkina arkipaivina. A n niskelemisajat ovat yleensa liippuvaisia siita, mihin luokkaan
anniskelu kuuluu.
Kysymysta siita, onko vahittaismyyjalla oikeus lahettaa
juovuttavia juomia ostajien kotiin, on" pyritty tulkitsemaan eri
tavoin. Sen tahden on 21 kaupunkia sellaisen. lahettamisen
nimenomaan kieltanyt. • LaheMmiskielto, samalla kuin se epailematta vastaa lain tarkoitusta j a henkea, tnlkittakoonpa asetusten
sanontatapoja miten hyvansa, on ' katsottava erittain tarkeaksi
kunnallisen itsemaaraamisoikeuden kannalta juovutusjuomaliikkeen
jarjestelyssa.
Ilmoitettavana olevan teoksen sisallys'kohdistuu nimenomaan
monopolijarjestelmaan j a sen toteuttamiseen, vaikka tosin juovutusjuomaliikkeen muukin jarjestely siita kay yleispiirteissaan selville. J a mydnnettava on, etta sikali kuin juovuttavain juomain
myyntia j a anniskelua sallitaan, on monopoliaatetta pjaittava

3i8
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siina toteuttamaan naahdollisimman laajasga mitassa. Kuitenkin
tarjoavat voimassa olevat juovutusjuoma-asetukset maiidollisuuden
taydellisesti kieltaa juovutusjuomain kauppa j a anniskelu muutamissa muodoissa. J a tata kielto-oikeutta on erinaisissa kaupungeissa kaytettykin. Olisi sentahden ollut nahdaksemme syyta
kiinnittaa puheenaolevassa teoksessa huomiota myoskin tahan
asianpuoleen enemman kuin mita on tapahtunut. Se ei olisi
sanottavasti kirjaa laajentanut j a aineksien hankinta ei olisi tuottanut lisavaivaa. Sen sijaan olisi tasta taydennyksesta ollut se
hyoty, etta teos olisi tullut sisaltamaan selonteon juoviitusjuomahikkeen jarjestelysta kokonaisuudessaan, lukuunottamatta yksityisten hallussa olevaa liiketta.
Monopolijarjestelman esityksena on maisteri' Harvian teos,
joka on laadittu Kunnallisen Keskustoimiston johtajan tri Leo
Ehrnrooth'in johdoUa, erittain ansiokas j a alottaa arvokkaalla
tavalla Kunnallisen Keskustoimiston julkaisujen sarjan. Erittain
tarkea ansio on - teoksella myoskin, etta siina esitetaan olot
sellaisina kuin ne ovat-juuri nyt. Toivottavasti Keskustoimisto
yastakin tulee pitamaan huolta siita, etta sen julkaisut ilmestj^vat
n i i n aikanaan,. etta ne kelpaayat pohjaksi juuri sen hetken olojen jarjestelylle. SiUa meilla on liiankin paljon julkaisuja j a
julkaisusarjoja, joiden sisaltamat tiedot ovat vanhentuneet jo
painosta paastessaan.

0. W. L .

P a u l R u b e n , Die ReUame, ihre Kunst und Wissenschaft
Berlin, Verlag fiir Sozialpolitik, 1918. 860 sivua. Lukuisia kuvalutteita.
Tata Paul Rubenin erinomaista teosta voi mielihyvalla suositella suomalaiselle liikemieskunnalle j a tehtailijoille. Se tarjoaa
paljon mielenkiintoista j a uutta sellaisellekin, joka jo on perehtynyt nykyaikeiseen reklaamintekoon j a reklaamimenettylyihin.
Tama teos, jonka esipuheessa Itavallan kauppaministerion osastonpaallikko, professori Victor Mataja, tunnetun Die Reklame kirjaii
kirjoittaja,s huomauttaa, mika merkitys oikealla reklaamilla on,
ansaitsee ita enemman huomiota, kun se ei ole n. s. reklaamin
teoriaa seivitteleva, vaan oikeastaan kaytannollinen reklaamitaidon
opettaja. K i r j a n 85 eri luvussa kasitellaan ymmartaaksemme reklaamin eri puolia jotensakin taydelhsesti j a tyhjentavasti. Sisallosta mainittakoon tavaramerkkien merkitys reklaamille, amerikkalainen j a saksalainen reklaami, tehtailijain j a vahittaiskauppiaiden
reklaami, taide reklaamin palveluksessa, plakaattireklaami, reklaa-
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min vaarinlcayttaminen, ajatuksia ilmoituksista, monista muista
mainitsematta.
Taman teoksen laatiminen ei ole ollut mikaan helppo. tehtava, se on vaatinut taitoa j a tietoja eri tarkoituksun soveltuvasta
reklaamista, mutta sen toimittamisessa ovatkin olleet mukana huomatuimmat saksalaiset reklaami-alan ammattimiehet, mainitsen
nimet sellaiset kuin Mataja, Ruben, Ludvig Pickardt, Ernst GfroAvald, Ludvig Lindner, E . E . Herm. Schmidt, Hngo Waldeck j a
J . J . Kaindl. Meikalaiselle reklaamille uutta tassa teoksessa epailematta on taiteen kayttaminen tuotteiden tunnetuksi tekemiseen.
Suomessa ei tietaakseni ole taidetta kaytetty muuhun kuin ainoastaan tupakkateollisuustuotteiden palvelukseen, muuUa a l a l i a tuskin ollenkaan. Plakaattireklaamilla ei meilla ole ollut sahottavampaa merkitysta enemman kaupan kuin teoUisuudenkaan alaUa,
vaikka tama voimakas j a huomiota puoleensa vetava tunnetuksitekemistapa pitaisi olla tarkeimpia valineita varsinkin teollisuuden
palveluksessa. Rubenin teos sisaltaa lukemattoman, maaran varipainosjaljennoksia mita onnistuneimmista reklaamiplakaateista.
Naytteiden joukossa on monta sellaista, jotka ovat erinaisille tavaroille hankkineet menekin melkein kautta maailman.
K i r j a n ulkoasu ou erittain hieno j a maukas, tehden sekin
piiolestaan lukijaan erittain edulhsen vaikutuksen. Teos siis joka
suhteessa tayttaa tarkoituksensa. K i r j a on saatavana Helsingin
Suomalaisesta Kirjakaupasta j a maksaa 18 mk. 75 p.

K. V. H.

ATSAUKSIA.

Maatalous.
V u o d e n t u l o v . 1913. Maanviljelyshalhtuksen tilastollisen
osaston julkaiseman selostuksen mukaan vuodentulosta 1913 aunamme seuraavassa lyhyen yhteenvedon.
Kuluvan vuoden satotulosta voidaan. jdeensa pitaa- jokseenkin tyydyttavana. Viime vuoden satoon verrattuna on taman
vuoden tulo arvioitu maaraltaan hiukkasen pienemmaksi mita
tulee rukiseen, ohraan j a perunaan; kauran sato on sitavastoin
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seka paljoutensa etta arvonsa puolesta viime- vuotista suurempi.
Heinantulo ei ole maaraltaan eika arvoltaan viime vuotisen veroinen.
"Tahan, ei'kaikinpuolin eduUiseen, vuodentuloon ovat tarkeimpina tekijoina vaikuttaneet kylmat kevatilmat ja kasvuaikaan sattunut sateen vahyys maassamme. Viime syksyn runsaat
sateet olivat tuntuvasti myohastyttaneet rukiinkylvoa, jonka johdosta oras talven tuUessa oh monella paikkaliunnalla iieikosti
kehittynyt. Lumen kevaalla lahdettya oras monin paikoin ei nayttanyt lupaavalta, se kun oli huomattavasti harventunut.
Maanviljelyshallitukseen saapuneiden satoa koskevien tietojen*
nojalla tehty laskelma kuluvan vuoden sadosta nakyy alia olevista
luvuista, joiden rinnalle on asetettu viime vuoden arvioitua satoa
koskevat tiedot.
•

1913
1912

ruis
4,265,500
4,354,100

Sato, h i ;
ohxa
kaura
2,244,200
9,592,000
2,-382,000
9,383,400

perunat
8,254,600
8,277,200

Ruissato vuodelta 1913 on yllaolevain laskelmien mukaan.
88,600 hi eh 2 % pienempi kuin v. 1912, ohrasato 137,800 hi
oli 5.8 °/o pienempi kuin v. 1912 ja perunasato 22,600 hi eli
0.3 *'/'(, pienempi kuin viime vuonna. Kauran sato on sitavastoin
118,600 hi eli 1.3 o/^ suurempi kuin viime vuonna.
Heiuasadon on laskettu tekevan v. 1913 1,954,742 tonnia;
edellisen vuoden laskettu sato oli 2,149,220 tonnia. Taman vuoden sato on siis 194,478 tonnia eh noin 9 °/o viime vuotista pienempi, mika sadon vahennys vastaa raha arvoltaan noin 10
milj. mk.

Teollisuus.
Tehtaiden 1-uku R-uotsissa. Ruotsissa oli kaynnissa v.
1907 11,659 tehdasta, v. 1908 11,303 tehdasta, v. 1909 11,261
tehdasta ja v. .1910 11,435 tehdasta. Naissa tyoskenteli v. 1907
303,029 tyomiesta, v. 1908 295,392 tyomiesta, v. 1909 289,205
tyomiesta ja v. 1910 302,157 tyomiesta. Tehdaslaitosten tuotantoarvo oli V . 1907 1,496,873,325 kr., v. 1908 1,445,554,526 kr.,
V. 1909 1,387,252,320 kr. ja v. 19l0 1,603,176,339 kr.

Raha-, panKKi- j a porssiliiKe.
Y l e i n e n tila. Rahamarkkinat Europan maaraavissa liikekeskuksiss^, Lontoossa, Berlinissa ja Parisissa, ovat parin viimei-
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sen kuukauden aikana yleensa olleet verrattain suotuisat. Vain
silloin talloin on pian ohimenevaa kiinteytta ollut havaittavissa,
kuten esim. marras- ja joulukuun vaihteessa, jolloin ultimoselvitys
aiheutti rahan niukkuutta. Mutta jo taman' kuun ensimaisen
viikon loppupuolella oli rahaa Lontoon rahamarkkinoilla verrattain
Junsaasti
saatavissa, ja paivittaisesta rahasta maksettiin korkoa
korkeintaan 4 — 4 V 2 "/o.
E n g l a n n i n P a n k i n kullan vaihto ulkomaiden kanssa
kehittyi hyvin suotuiseen suuntaan; tuontisaldo oli 1,048,000
puntaa. Taman kuun ensimaisella viikolla, V12, oli pankin reservien suhde passiivoihin 55,i % ; ^ V n 13 oli vastaava luku 64,4
o/o ja V12 12 60'/8 VoRanskan

Pankin

tilassa

tuntuivat ultimoselvityk-

sen vaikutukset, aiheuttamatta kuitenkaan Ranskan rahamarkkinain tilassa mitaan vaikeuksia. Pankin kateiset varat vahenivat
edelliseen viikkoon verraten, kulta 4,s milj. frangilla (3,526,1
miljoonasta 3,621,3 miljoonaan), samalla kun liikkeessa oleva setelisto lisaantyi 260,3 milj, frangilla (5,648,8 milj. frangista 6,909,i
miljoonaan). Tasta johtui, etta kateiskassan j a setelistdn suhde
aleni 70,5i "/odin, kun se edellisella viikolla oli 73,8o Vo! samaan
ai-kaan edellisena vuonna oli se 69,94 VoS a k s a n V a l t a k u n n a n p a n k i n t i l a osoittaa huonontumista

marraskuun loppuviikolla, SiUa verovapaa setelireservi, joka ^-/n
oli 347,7 milj, M., oU

ainoastaan 207,8 milj. M. Katesuhde

on taman alenemisen vaikutuksessa heikentynyt, ollen
78,s°/o,
mika vastaa 87,i % edellisella vhkolla ja 64,2 % samaan aikaan
viime vuonna. Pankin tila viime vuoteen verrattuna on loistava.
S u o m e n r a h a m a r k k i n a i n t i l a on tila yha kiintea, voipa
sanoa: kirea. Merkkeja kuitenkin on, jotka viittaavat sen helpponemiseen.
Sellainen on m. m. Suomen Pankin korkokannan
alentaminen 1/2 °/o:lla viime kuussa. Tahan toimenpiteeseen tuskin olisi ryhdytty, ellei olisi oltu vakuutettuja siita, etta rahamarkkinat yleensa maassamme ovat kulkemassa valoisampia
aikoja kohti.
S u o m e n P a n k i n tila. Mita Suomen Pankin tilaan tulee, on
se viime kuukausina huomattavasti parantunut, ja se on viime
vuoden vastaavaan aikaan verrattuna oikein tuntuvasti parempi.,
Silla-kayttamaton setehnanto oikeus oli ^"/i^ 1^ ^^'-^
ja --;'n 46,00 milj. mk., kuii sitavastoin vuosi takaperin se oli
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ainoastaan 19,i2 milj. mk. Nykyaan on siis pankin asema lassa
suhteessa 27,32 milj. mk. vahvempi. Setehn antoa vastaavat
metallivarat olivat ' ^ i i noin 20 milj. mk. suuremmat kuin
samaan aikaan viime vuonna; ne olivat ' Y i i 13 150,62 milj. ja
12 130,70 milj. mk. On kuiten huomattava, etta edelliseen
summaan sisaltyy 10 milj. mkm suuruinen nostamaton kreditiivilaina.
Y k s i t y i s p a n k i t . Sen jalkeen kun viimeinen numero tata
aikakauskkjaa ilmestyi, on yksityispankkien historiassa sattunut
erittain merkille pantava tapaus. Uudenkaarlepyyn Osakepankki
nimittain sulki marraskuussa ovensa yleisdlta. Aarimaisen huonon hoidon takia oli tama jo yli puolitoistakymmentil vuotta
toiminut pankki pakotettu lopettamaan liikkeensa. Kuinka suuret pankin karsimat tappiot lopullisesti tulevat olemaan, ei voida
varmasti sanoa, ennen kuin pankin tila on saatu taysin selvitetyksi. Se kuitenkin jo on varmaa, etta koko osakepaaoma ja vararahastot 750,000 mk., on menetetty, seka etta tallettajat tulevat
menettamaan ainakin noin 30 % talletuksistap.n. Koska taman
pankin toiminta nahtavasti tulee kokonaan loppumaan, on sita
koskevat tiedot jatetty kokonaan seuraavassa esitettavien lukujen
ulkopuolelle.
Yksityispankkien lainaksiotto ja lainaksianto ^''/ii ja ''O/io
kay ilmi sem-aavasta yhdistelmasta.
Lainaksiotto, milj. mk.
Talletukset . .
Juokseva till . .
Kotim. kirj. vaiht.
Postil. veks. . .
Yhteensa

602,2-i 603,56
38,65 40,1?
19,36 19,i2
4,51
5,5i
664,79 668,66

Lainaksianto, milj. mk.
Kotim. veks. . . 275,% 275,is
Lainat . • . . . 217,7-i 212,03
Kassakr. • . . . 143,ii 144,6s
Kotim. 'kirj. vaiht. 108,i6 113,36
.

744,9i 745,99

Yksityispankkien lainaksiotto on siis viime marraskuun kuluessa vahentynyt 3,S7 milj. markalla. Edellisena kuukautena se
kohosi l,i4milj. mk:lla. Samoin lainaksianto, joka lokakuussa
monien kuukausien kuluttua oli kohonnut, aleni jalleen marraskuussa 1,08 milj. mkrlla. Talletukset vahenivat kuluneen kuukauden aikana 1,32 milj. mk., juoksevien tilien saldo vaheni 1,52
milj. mk., postilahetysvekselit 0,97 milj.
Mita lainaksianntoon tulee, on silmiinpistavin aleneminen
tapahtunut kotimaisten kirjeenvaihtajien tililla, joka aleni marraskuussa 5,1.1 milj. mk. Kun sitii vastoin se edellisena kuu-
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kautena kohosi 8 milj. mk. Kassakreditiivit ovat alentuneet 1,4?
milj. rdk. »Lainojen» nimella kayva lainaksianto on sitavastoin
viime kuukauden kuluessa kohonnut 5 , i i milj. mk:lla. Kotimaiset
vekselit ovat myoskin vahan lisaantyneet.
Mita erittain lainaksiottoon Suomen Pankista tulee, mainittakoon, etta. se on siita huolimatta, etta pari pankkia on sita
korkokannan alennuttua Iisannyt, • kuitenkin kokonaisuudessaan'
vahentynj't l , i 3 milj. mk. Marraskuun lopussa oli yksityispankkien lainaksiotto Suomen Pankista 18,20 milj.' mk.
Yksityispankkien tilkomaiset saatavat ovat lokakuuhun asti
yhtamittaa kohottuaan, jolloin ne olivat 58,79 milj, mk., marraskuussa alentuneet 50,49 milj. mkraan. Vertailun vuoksi.mainittakoon, etta vuoden 1912 vastaava luku oli 87,39 milj. mk.
Pankkien ulkomaiset velat olivat marraskuun lopussa 20,2G milj.
mk. Ulkomaisten saatavien j a velkojen erotus oli siis ^^/u 30,23
milj. mk.; viime vuoden vastaava luku oli 18,8o milj. mk., mika
osoittaa, etta yksityispankkiemme -maksubilanssi ulkomaihin nahden oli paljoa parempi kuin vastaavana aikana viime vuonna.
Pankkien kateisvarat olivat 15,oi milj. mk., kohoten viime
kuussa 0,70 milj. mkrlla. Obligatsioonit ovat entisestaan hieman
alentuneet, tehden nykyaan 27,si milj. mk.
4

Saastopankkien kehitys kuluvan vuoden k o l m a n n e l l a neljanneksella.
Kirean raha-ajan vaikutuksista eivat'
saastopankkimmekaan ole jaaneet osattomiksi. Kolmas neljannes
tekee miltei masentavan, vaikutuksen, varsinkin mita maaseutuun
tulee. Saastoonpanot maaseudulla olivat talla neljanneksella ainoastaan 398,000 mk. ottoja suuremmat, kun sita vastoin edellisella neljanneksella ne viela olivat 2 milj. mk. suuremmat. K a u punkeihin nahden oli kolmas neljannes edellista jonkun verran
suotuisamiji. Silla saastoonpanot ohvat ottoja 72,000 mk. suuremmat, kun sita vastoin edellisella neljanneksella otot olivat
panoja 300,000 mk. suuremmat.
Saastoonpanijain saamiset syyskuun viimeisena paivana tekiviit 286,i' milj. mk., josta kaupunkien osalle tuli 158,8 milj. j a
maaseudun osalle 127,s milj, mk.
Lainattuna velkakirjaa vastaan oli saastopankeilla ^°/9 291,7
milj. mk., josta kaupungeissa 162,i milj. j a maaseudulla 129,G
milj. mk. Obligatsioneja omistivat saastopankit 7,i milj. markan
j a yksityispankkien talletustodistuksia 12,9 milj. markan arvosta.
Saastopankkien hoitamien varojen yhteenlaskettu summa
teki 319,9 milj. markkaa.
H e l s i n g i n porssi. Porssihike on ollut edelleen suhteellisen laimeaa. Arvopaperiporssissa on eninimin kayty kauppaa, kuten
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ennenkin, pankkiosakkeilla. Porssiliikkeen laimeuteen on tietenkin syyna raiian niukkuus. Rahansaannin helppous on valttamaton edellytys vilkkaalle porssispekulatsioonille.

Kauppa.
R u o t s i n kauppalaivasto. Ruotsin kauppalaivain luku
kesakuun' 1 p:na 1913 oli askettain painosta ilmestyneen Laivaluettelon (Sveriges Skeppslista) mukaan 3,025 seka bruttokantovuus 1,202,979 rekisteritonnia ja nettokantovuus 874,654 rekisteritonnia. Kauppalaivastosta oli hoyrylaivoja 1,295, joiden nettokantavuus oli 694,680 rekisteritonnia, moot'torialuksia 110, nettokantavuus 7,212 rekisteritonnia, purjealuksia 1,499, nettokantavuus
153,096 rekisteritonnia ja proomuja 121, nettokantavuus 19,666'
rekisteritonnia.
S a k s a n o s a k e y h t i o i d e n voitto-osingot. Saksassa toimi

V. 1913 5,242 osakeyhtiota, joiden osakepaaoma oli 15,128,707,000Rmk. Naista ei 766 jakanut mitaan voitto-osinkoa. 4,476 yhtiota,
joiden osakepaaoma oli 14,450,689,000 Rmk., jakoi voitto-osinkoina 1,199,978,000 Rmk. eli 8,2 0/0. Pienin voitto-osuus; keskimaarin 3,3 "/o saatiin rakennusyhtioissa ja suurin, keskimaarin
14,9 '^/o kemiallisteknillisen teollisuuden alalia toimivissa yrityksissii. Pankkien osakepaaoma oli vahan yli 4 miljaardia Rmk. j a
voitto-osingot keskimaarin 8,3 ''/o.

HunnallispoIitiiKKa.
.

• Maalaiskuntain

kunnanvaltuustot.

V. 1913 oli seu-

raavissa maalaiskunnissa kunnanvaltuusto: Uudenmaan laanissa:
Bromarvissa EHmaella, Espoossa, Helsingin maalaiskunnassa, I n koossa, Karjalla, Kirkkonummella, Lohjalla, Mantsalassii, Nurmijarvella, Orimattilassa, Pernajassa, Pornaisissa, Porvoon maalaiskunnassa, Bipoossa, Tuusulassa ja Vihdissa, eli 17 kunnassa. Turun ja Porin laanissa: Dragsfjardissa, Huittisissa, ICokemaella,
Laitilassa, Loimaalla, Maariassa, Merikarvialla, Oripaassa, Prunkkalassa, Punkalaitumella ja Poytyalla eli 11 kunnassa. Hameen
laanissa: Asikkalassa, HoUolassa, Janakkalassa, Jamsassa, Karkolassa, Lammilla, Lempaalassa, Messukylassa, Padasjoella. Pirkkalassa, Palkaneella, Ruovedella, Sahalahdella, Saaksmaella, Tammelassa, Urjalassa, Vanajalla ja Ylojarvella, eli 18 kimnassa.

Tilastollinen osasto.

Viipurin laanissa: Jaakkimassa, Kurkijoella, Lappeella, Sortavalan
maalaiskunnassa, Sakkijarvellii ja Viipurin maalaiskunnassa, eli
yhteensa 6 kunnassa. Mikkelin laanissa: Haukivuorella, Heinavedella, Joroisissa, Juvalla, Kangasniemella, Mikkelin maalaiskunnassa, Pieksamaella, Rantasalmella, Sysmassa ja Siiamingissa,, eli
yhteensa 10 kunnassa. Kuopion laanissa: Karttulassa, Kuopion
maalaiskunnassa, Leppavirralla, Pielavedeila, Rautalammilla ja
Tuusniemella eli 6 kunnassa. Vaasan laanissa: Alaharmassa,
Isossakyrossa, Jyvaskylan maalaiskunnassa, Keuruulla, Lappvaartissa,
Multialla ja Virroilla eli 7 kunnassa. Oulun laanissa: Alatorniossa, Haapavedella,- Haukiputaalla, Kalajoella, Limingassa, Oulun maalaiskunnassa, Rantsilassa, Tyrnavalla ja Vihannissa, eli 9
kunnassa. Kaikkiaan toimi vuoden 1913 alussa kunnanvaltuusto
84 maalaiskunnassa.

TyovaenliiKe.
E n g l a n n i n ammattiyhdistysten

v u o s i k o n g r e s s i . Eng-

lannin ammattiyhdistysten 46 vuosikongressi pidettiin Manehesterrissa syysk. 1—6 pna. Kongressissa oli edustettuna 206 ammattiyhdistysta 357 edustajalla, edustaen 2,243,146 jasenta. Ensimaisessa ammattiyhdistysten kongressissa kesak. 2 pna 1868 oli 34
edustajaa, edustaen 118,367 jasentii. Kongressin kasiteltavina olivat Englannin ammattiyhdistyslaki, tariffisopimukset ja kysymys
kalhista ajasta, rautateiden ottamisesta valtion haltuun, lainmaaraamasta 8 tunnin tyoajasta ja maanviljelystyovaen olot.

T

MLASTOLLINEN

Matkustajaliikenne

OSASTO.

E u r o p a n j a A m e r i k a n valilla.

Vuoden 1913 alusta elokuun 15 pvaan matkusti Europasta Amerikkaan eri hoyrylai valin jain laivoilla ensimaisessii luokassa 58,185, toisessa 191,072 ja kolmannessa 902,442 henkiloa, eli siis yhteensa
1,151,699 henkiloa. x\merikasta Europaan saapui ensinaisessa
luokassa 78,594, toisessa 96,311 ja kolmannessa 235,491 henkiloii
eli yhteensa 410,396 henkiloa.
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* Naista Turun Hovioikeus 1.
** Tahan tauluun saadut ja kirkolliskokoukselle annettuun kertomukseen kilytetyt viralliset tiedot eivat
• ole taysin yhtapitavat.
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Y H T E I S KUNTATALOUPELLINEN
AIKAKAUSKIRJA
tarjoutuu t i l a t t a v a k s i .
Ohjelmana on aikakauskirjalla sama kuin ennen: pitaa suomalaista yleisoa nykyaikaisen yhteiskuntataloudellisen tietamyksen tasalla kasittelemalla yhteiskunnallisia j a taloudelhsia kysymyksia ja
seuraamaUa niiden kehitysta koti- j a ulkomaalla.
Aikakauskirja koettaa tata tarkoitusperaansa toteuttaa julkaisten: alkuperaisia tutkielmia ja selontekoja k a n s a n t a l o u d e l l i s i s t a k y s y m y k s i s t a kotimaassa j a ulkomaiha, katsauksia j a
tiedonantoja ilmioista yhteiskunta- j a talouselamassa erityisesti silmallapitaen m a a t a l o u t t a , t e o l l i s u u t t a , k a u p p a a , rahaja p a n k k i l i i k e t t a , k u n n a l l i s p o l i t i i k k a a , t y d v a e n k y s y m y s t a ja v a k u u t u s t o i m i n t a a ; aikakauskirja seuraa j a arvostelee koti- j a ulkomaan kirjallisuutta alaltaan, seuraa kotimaan yhteiskunnallista lainsaadantoa ja antaa tilastolhsessa osastossaan tietoja taloudellisten erikoisilmididen nykyisesta kannasta.
Aikakauskirja toivoo toteuttamaUa tata ohjelmaansa j a tarjoomalla tilaisuuden eri harrastusryhmien edustajille asialliselle miehpiteiden vaihdoUe voivansa olla yha edelleen tarpeellisena yhdyssiteena kaikiUe yhteiskunnallisen j a taloudellisen elamamme kehitysta seuraaviUe ja silla alalia toimiville kansalaisiUe.
Arvoisaa avustustaan ovat aikakauskirjalle luvanneet: T h .

Becker, E i n a r Book, L e o E h m r o o t h , Rafael E r i c h , J .
F o r s m a n , H a n n e s Gebhard, Osk. Groundstroem, E d v . G y l ling, O n n i H a l l s t ^ n , L . H a r m a j a , A u g . Hjelt, T e k l a H u l t i n ,
E e m i l Hynninen, Santeri Ivalo, Y r j 6 Jahnsson, Kyosti
J a r v i n e n , G . Jarnefelt, T o i v o T . K a i l a , I . V . K a i t i l a , T o p i
K a l l i o , O. K . K i l p i , P a a v o K o r p i s a a r i , F . O s k . L i l i u s ,
V . Malinen, E . Nevanlinna, J . K. Paasikivi, E . G, Palmen,
R u r i k P i h k a l a , H e i k k i R e n vail, H u g o Rautapaa, Matti
S e p p a i a , Otto Stenroth, K . J . St&hlberg, O n n i Talas^ N .
R . a f U r s i n , K . W i l l g r e n , V . V o i o n m a a y. m.

Aikakauskirjaa, joka ilmestyy 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 k a i k i s t a kir-^
j a k a u p o i s t a ja p o s t i k o n t t o r e i s t a seka asiamiehilta ja suoraan
toimitukselta (osoite: Armfeltintie 2, tel. 3682), Helsingissa sita paitsi
O. W , L a u r e n t j a K r n i n sanomalehti-myymalasta Pasaasissa.
T i l a u s h i n t a on edelleenkin 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. Asiamiehille, joiksi toivotaan rupeavan henkiloita ympari maata ja kaikista
kansankerroksista, annetaan joka k u u d e s vuosikerta ilmaiseksi.
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