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MAAREFORMI ENGLANNISSA.
Kirjoittanut

Rudolf
Ken

askeisen

Holsti.

vuosisadan vaihteen hetkella loi silmayksen

Suur-Britannian sisaiseen kehitykseen
sadan

~

yhdeksannentoista

vuosi-

aikana,. saattoi taysin perustellusti vaittaa, etta v. 1832

suuri parlamentti-reformi kohosi yleiselta kehitysmerkitykseltaan
y l i kaikkien muiden mainittuna ajanjaksona aikaansaatujen parannusten, ellei muuten, niin ainakin. sen kautta, etta myohempien
reformien

toteuttaminen

kansanvaltaistuttamisen

oli kaynyt
kautta.

aatelin oligarkian murtamiseen.

Se

mahdolliseksi

parlamentin

oli ensimainen askel maa-

Tosin lordeille viela j a i koko

ylahuoneen valta koskemattomaksi, mutta alahuoneen

kokoonpa-

nossa ei heille enaa jaanyt sita »madanneitten kaupunkien* {gotten
boroughs^ edustajapaikkain tayttamisoikeutta, joka oli heille turvannut ratkaisevan vallan myoskin alahuoneessa.
oikeutta

vailla olleiden

Ennen edustus-

suurten teollisuus- j a kauppakaupunkien

nyt saatua ruveta lahettamaan

edustajansa alahuoneeseen kavi

mahdolliseksi lopullisesti avata tie Suur-Britanniassa sille suunnattomalle

taloudelliselle elpymiselle, joka seurasi vapaakaupan

voittoa.
Mutta jos talla hetkella silmailee Englannin kehitysta vii
meksi kuluneen sadan vuoden

aikana, menettaa

tuo

v.

1832

suuri parlamentti-reformi melkoisen osan siita kaanteentekevasta

Rudolf Holsti.
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merkityksestaan, jonka puolueton tarkastelija saattoi viela vuosisadan

vaihteessa

lueen voitto

oikeutetusti antaa sille.

Vapaamielisen puo-

v. 1906 vaaleissa j a siita hetkesta

tanyt uusi vapaamielinen

hallituskausi on naet

edelleen kessen jalesta jo

kerran ehtinyt tarkeasti taydentaa tuota v. 1832 suurta parlamentti-reformia j a on rahaministeri David L l o y d George lisaksi
juuri parhaillaan panemassa

alulle viela uuden suurisuuntaisen

parannuksen, jonka toteuttaminen, milloin se tapahtuneekin, tulee lopullisesti taydentamaan v. 1832 suurta reformia.

Se itsek-

kyydessaan niin raikea taistelu, johon ylahuone antautui v. 1909
Lloyd

Georgen suurta budgettia j a sen uusia verotusperusteita

vastaan, paattyi,

kuten tietty,

elok.

10 pna 1911

ylahuoneen

ehdotto'man lainsaadantovallan rajoittamiseen z'^^ij-oikeuteen, s. o.
j o s , alahuone

samalla

parlamenttikaudella

istuntokausina hyvaksyneeksi
voimaan

ylahuoneen

tulee

lakiehdotuksen,

kieltavasta

kannasta

kolmasti

astuu

eri

se

lakina

huolimatta.

Mutta

vaikka paaministeri Asquith on jo useat kerrat ilmoittanut hallituksen aikeena

olevan

tehda

aivan kokonaan

loppu

lordien

perinnollisesta vallasta ylahuoneessa j a muuttaa parlamentin tamankin kamarin kokoonpano riippuvaksi vaaleista, niin on vapaamielinen hallitus katsonut hyvalla syylla voivansa lykata taman suureksi osaksi enaa vain muodollisen parannuksen tuonnemmaksi saadakseen

silla valin taydentaa brittilaisen kansan-

vallan voiton maaylimystostaan toisella kansan valtaville pohjakerroksille

paljoa

suunnattoman

tarkeammalla

reformilla,

vaikutusvallan paaperustan,

nimittain lordien

heidan

taloudellisen

ylivaltansa kukistamisella.
Vaikka

naet v. 1832 parlamentti-reformi riisti maaylimys-

tolta oikeuden valittomasti vaikuttaa alahuoneen kokoonpanoon,
niin j a i heille kuitenkin aivan koskemattomaksi heidan toinen
monopolinsa,

maaomaisuus,

j a se valillinen vaikutusvalta, j o k a

tasta koitui, kun heidan kavi mahdolliseksi tavalla tai toisella

Maareforini Englannissa.

huolehtia

tuonnempana

aanioikeuden

valtiollisista mielipiteista

3-

saaneiden

alustalaistensa

lahinna parlamenttivaaleissa.

Lisaksi,

joskin L l o y d George jo uudella finanssipolitiikallaan oli kajonnut
maaylimyston suuren rikkauden lahteisiin, ansiottomiin maanarvon
nousuihin,

kaivosoikeuksien

myontamisesta

vuosituloihin j . n. e., alkamalla verottaa
varsinainen maakysymys,

toisaalta

saatuihin

suuriin

naita, niin oli viela

suurtilallisuus kaikkine aito-

englantilaisine yksipuolisuuksineen j a toisaalta suurten teollisuuskeskuksien j a kaupunkien liika-asutus kaikkine yhteiskunnallisine
kurjuuksineen ratkaisematta. T a m a lordien maamonopolin havittaminen on nyt naina paivina joutunut Suur-Britanniassa paivajarjestykseen j a on syyta odottaa, etta tamakin suuri kysymys
ratkdistaan silla rohkeudella, joka on rahaministeri L l o y d Georgen
uusliberalismille ominaista j a josta juuri lordien poliittisen monopolin, ylahuoneen lainsaadantovallan lakkauttaminen kaksi vuotta
sitten on niin valaisevana esimerkkina.
Mutta jos nain on ollut tarpeen luoda silmays nyt suunnittelun alaisena olevan englantilaisen maareformin historialliseeff
yhteyteen toisten viimeaikaisten suurten reformien kanssa, niin
ei liene sen vahemmin

valttamatonta

tarkastaa myoskin sita

kieroa yhteiskunnallista kehitystulosta, johon rahaministeri L l o y d
Georgen

uusi maareformi

parannusta.

pyrkii saarfiaan aikaan radikaalista

Muuten olisi varsin vaikea taysin kasittaa kum-

mankin riitapuolen kantaa.

Vasta silmays vuosisatojen aikuiseen

kehityskulkuun antaa riittavaa opastusta ymmartamaan sita sitkeytta, jolla lordit puolustavat »histpriallisia

maanomistusoikeuk-

siaan» kuin myos sita varsin yleista j a oikeutettua suuttumusta,
jolla vapaamielinen
luonnottomia

Yksityiskohdista
Valloittajan

»maaton»,

tai tyomies arvostelee

maansa

maanomistusoloja.
voi kylla esiintya erimielisyytta Wilhelm

menettelyn .suhteen,

kun han v. 1066 paastyaan

Englannin valtaistuimelle ryhtyi jarjestamaan

uuden

valtakun-

Rzidolf Holsti.
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tansa maanomistusoloja, mutta paaasiasta ovat kuitenkin useimmat

tutkijat yhta

mielta.

H a n kasitti koko Englannin maan

itse asiassa yksityisomaisuudekseen, jota han paloitteli mielensa
mukaan ritareilleen j a seuruelaisilleen j a joilta han taas saattoi
ottaa maat takaisin, ellei vasallien suhtautumineu haneen tuntunut tyydyttavalta. ^) L y h y e s t i sanoen, laanityslaitos kaikkine omituisuuksineen tuli Englannin maanomistusolojen perustaksi. K o k o
kuningaskunta

oli kuin yksityinen aatelistila j a kukin aatelistila

kuin pieni itsenainen kuningaskunta, nain sattuvasti lausuu tasta
Wilhelm' Valloittajan luomasta

jarjestelmasta

kuuluisa filosoofi

Hume suuressa Englannin historiassaan. ^)
Seuraavien vuosisatojen pitkalla taipaleella tapahtuneet muutokset naissa feudali-ajan maanomistus- j a viljelysoloissa vakiinnuttivat ylimyston oikeudet entista paljoa suuremmiksi. ^)

Mene-

telma, etta kuningas antoi tilan ylimyksen viljeltavaksi, kadotti
vahitellen alkuperaisen luonteensa j a sen tilalle tuli primogenitur- •
jarjestelman
^)

valityksella suoranainen perinnoUinen maanomistus

Vertaa

esim.

Freeman,

vol. I I I . ,

Norman Conquest,

s i v . 1 6 4 seur.,

169 seur,, 2 7 5 seur.; v o l , I V . , s s . 5 4 seur., 7 0 9 ; v o l , V . , ss. 5, 2 0 seur., 4 1 , 4 5 ,
3 7 7 seur.j

3 8 3 , 3 8 7 seur., 3 9 1 . —

s. 13 seur.;
Oman,

—

Green,

Ellis,

A History of the AH of War,

tionary,

Inirodtidion to Domesday Book,

vol. I . ,

English People, vol. I . , ss. 1 2 5 , 129-seur., _^aji«>«.; —

vol. I , , s. 1 S 6 ; —

Pollock,

s. 3 5 9 ; —

Land Laws,

Bosworth,
s. 3 4 ; —

Anglo-Saxon Dic-

Lang,

A History of

Scotlana, vol. I , s s . 133 seur., 3 8 5 .
Doomsday
I.,

s s . 16, 3 4 3 ,

vmith.

—

e r i k s e e n katso e s i m . H e n r y E l l i s ,
—

Freeman,

On the Wealth of Nations,
-)

a

Book'ista

passim.;

viainittu teos,

mainittu teos,

v o l . V . , s. 7 ; —

vol.

Adam

s. 6 6 1 .

J A k i n g d o m w a s c o n s i d e r a d o n l y as a great b a r o n y , a n d a b a r o n y as

small kingdom*. —
Vertaa

Freeman,

Hume,

History of England,

Norman Conquest,

vol.

11., s.

110.; p a i n o s 1 7 7 3 .

v o l . V , , s s . 6, 14, 9 0 , 3 6 8 ; —

Pollock,

Land I^aws, s. 13.
N . s. Black death'in. eli i m u s t a n s u r m a n i vaikutuksista maanomistus- j a
Siljelysoloihin

k a t s o esim.

Marriott,

The Evolution of the English Land System;

F o r t n i g h t l y Revievf, S e p t . 1 9 1 3 . — C o l l i n g s ,

Land Reform,

ss. 47 seur.,

lO-],passim.

Maarefo7'mi Englannissa.

de facto,

joskaan ei de jure.

5

K u n feudali-lordin kuollessa maa

aikaisemmin palautui kuninkaalle, luoviitti tama sen tavallisesti
takaisin vainajan asekuntoisimmalle pojalle, joka tietysti oli, ottamatta poikkeustapauksia lukuun, perheen vanhin poika.

Tama

vanhimman pojan suosimisen jatkuva kaytanto vakiinnutti vahitellen tavan, etta

feudali-lordin nauttiman viljelysoikeuden tuli

joka tapauksessa siirtya hanen vanhimmalle miespuoliselle perilliselleen.

J a vaikka tama jarjestelma olikin varsinkin aikaisemmin

epaedullinen muille lapsille, ^) on se jatkumistaan jatkunut muuttuen
samalla vahitellen luonteeltaan niin, etta tata nykya primogenituroikeus merkitsee, joskaan ei vielakaan lain mukaan, niin kuitenkin tosiasiallisesti entisen viljelysoikeuden asemasta suoranaista
maanomistusoikeutta.
genitur-yarjestdlma.

Voidaanpa

suorastaan vaittaa, etta prima-

on tata n y k y a ylimystoluokan

parhaita tukipylvaita^ se - kun estaa

maamonopolin

perintotilojen- jakamista j a

pienempien tilojen syntymista. ^)
Mutta samalla kun aikojen kuluessa maa-aateli sai vanhat
feudali-aikuiset

oikeutensa

laajenemaan nain tuntuvasti, osasi se

sopivina hetkina parantaa etujansa- myoskin vahentamalla entisia
feudali-ajan

sotilasvelvoUisuuksiaan. - Varsinkin Stuartien suvun

kuninkaiden taistelu englantilaista kansanvaltaa-vastaan oli lordien tarkoitusperille edullinen ajankohta.
sadan

Kuudennentoista vuosi-

aikuiset poliittiset kokemukset olivat opettaneet kansalle,

sanoo Redlich, mika valtiomuotoa uhkaava vaara piili sellaisen
armeijan olemassaolossa, joka ei ollut riippuvainen parlamentista. *)
Ja

niinpa kavi kansanvallan j a lordien edut kerrankin yhteen

suuntaan: maanpuolustus

2)

siirtyi vihdoin suurten vallankumous-

Hume,

History of England,

Smith,

Wealth of Nations,

Redlich,
Vertaa Jenks,

v o l . I I . , s. 3 0 seur.
s. 3 0 6 .

The Procedure of the House of Commons,

Parliamentary England,

*) Veirt. J o h n s o n ,

v o l , I I I . , siv. 168. —•

s. 15.

Tke Disappearance of the Small Lando-Mner,

ss. 12

seur.

Rudolf Holsti.
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vuosien jalesta kokonaan

parlamentin j a koko veroa maksavan

kansan asiaksi.
R i n n a n . naiden ylimyston mol.empien

pyrkimysten, yksi-

tyisen maanomistuksen luomisen j a alkuperaisesta sotilasrasituk. sesta vapautumisen kanssa, kavi viela heidan pyyteensa oikeudettomasti laajentaa maanomistustaan n. s. yhteismaiden kustannuksella.
taja

K a i k k e a maata koko Englannissa ei Wilhelm Valloit-

suinkaan jakanut lordeillensa, vaan pidatti itse asiassa laa-

jimmat alat valittomasti itselleen kuuluviksi.

Suurin osa tallai-

sesta King's

Folk-land'ma,

land'istd.

People s land'ina.

oli aikaisemmin ollut

Kuitenkin oli naiden yhteismaiden

eli

anastus

kuninkaan omaisuudeksi ollut enemman muodollinen kuin todellinen, silla seuraavien vuosisatojen kuluessa rahvas piti edelleen
niita alueita valittomasti ominaan, joita kuningas ei suorastaan
ollut maarannyt rnuihin tarkoituksiin.
nain,

V.

1200 paikkeilla'oli

voi sanoa, kaksi kolmannesta Englannin alueesta vielakin

todellisuudessa

yhteismaana.

Mutta lordien taholla herasi vahi-

tellen halu laajentaa feudali-tiloja naiden »isannattomien» maiden
kustannuksella.

Sitenpa V.-1235 ylimystoa edustanut parlamentti

saati ensimaisen n. s. Inclosure Act'm,

eli »aitaus-lain» j a on se

historiassa tunnettu nimella Statute of Merton.

Vihdoin v. 1609

tuomarit alkoivat langettaa taman luontoisissa suurtilojen j a kylakuntien valisissa maariidoissa tuomion kokonaan ylimyston eduksi
tulkiten lain niin, etta se kielsi yhteismaan j a -metsan kayton
niilta kylanasukkailta, jotka eivat suoranaisesti olleet freeholders,
tai copyholders. ^
_

Pollock,

Conqitest, v o l .

Laud Laws,

s. 1 3 3 s e u r . . — L e f e v r e ,

^) F r e e h o l d e r

on

paan maa-alueeseen.
pieni

velvollinen

s s . 2 0 seur., 2 4 ,'i^,passim;—'Fveemm,Norman

I . , s s . 9 0 , 1 0 2 seur., 4 9 0 seur.; v o l . I V . , ss. 2 4 , 4 2 ; — F r e e m a n ,

lis/i Constitution,

della

Taman jalesta ylimysto ryhtyi aivan kilvalla

maatilkku

henkilo,

jolla

English and Irish La7id Qttestiojis,

Efig-

s. 189 seur.

on taysi omistusoikeus j o h o n k i n pienem-

C o p y h o l d e r taas on h e n k i l o , j o l l a on taydella o m i s t u s o i k e u jonkun

suorittamaan

suurtilan

alueella, mutta j o k a siita huolimatta on

tilan (iManor) omistajalle eraita feudali-aikuisia

maksuja.

Maareformi Englatmissa.
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yhteisraaita tilojensa yhteyteen.

pommin painsa kun v.
Englannissa

paasi

1688 suuren vallankumouksen jalesta

vallalle

taydellinen

»territoriali

Alahuone oli kokonaan muutamain suurten
hallussa j a niin
j a armeijan.

Se kavi sita heloligarkia».

maanomistajasukujen

oli laita myos koko hallinnon, oikeuslaitoksen

K a i k i l t a virkamiehilta j a upseereilta vaadittiin maa-

ratyt vuositulot tiluksista; niinpa everstien tallaisten tulojen tuli
kohota vahintain 1,000 puntaan, everstiluutnanttien 600 puntaan
j.n.e.

T a m a suurtilallis-ylimysto ryhtyi nyt varsinkin kuningatar

Annan aikana j a jalesta tukemaan naita yhteismaiden anastuksia
suoranaisilla laeilla.
parlamentti

Lasketaan, etta niilta ajoilta vuoteen 1845

hyvaksyi y l i 4,000 eri lakia, joiden kautta noin

7,175,000 acrea entista yhteismaata muutettiin yksityiseksi maaomaisuudeksi.

Vihdoin

v.

1845,

kun

lordien . vaikutusvalta

alahuoneessa oli tullut kumotuksi v. 1832 parlamentti-reformih
kautta,

hyvaksyi

nojalla

erityiset komisionerit saivat tehtavakseen

parlamentti

General

Inclosure

Aci'in,

jonka

jakaa yhteis-

maat kylakuntien kesken,

Seuraavan 24 vuoden aikana jaettiin

kaikkiaan 614,800 acrea;

1,742 acrea maarattiin yleisiksi puis-

toiksi j a 2,220 acrea annettiin vahavakisille puutarhapalstoiksi. ^)
Joskin on totta, etta jakamattomia viljelysalueita talonpoikainen vaesto viljeli kohtuuttoman huonosti, jota vastoin monet
suurtilalliset kulkivat maataloudellisen

edistyksen

etunenassa, ^)

niin olivat sittenkin seuraukset naista seitsemannellatoista j a kahLefevre,
Mr.
maasta,

eli

noin

kuningaskunnan
mia.

Esim.

132,000
acrea. —

mainittu teos,

Prothero

etta

ss. 1 9 2 — 2 0 2 .
v.

1727

8,500

koko

Englannin

viljellysta

pitajasta enemmassa k u i n puolessa viljelysmaat jakamatto^

C a m b r i d g e s h i r e s s a viljeltiin

acrea

puolet

5,25 milj. acrea, oli yhteismaata j a etta v i e l a v. 1794 oli k o k o

1 4 7 , 0 0 0 viljelyksenalaisesta acresta n o i n

yhteisesti, B e r k s h i r e s s a olivat vastaavat luvut 4 3 8 , 0 0 0 j a 2 2 0 , 0 0 0

Pioneers and Progress of English Farming,

^) M a r r i o t t :
Dec.,

laskee,

s. 5 6 .

The Evolution of the English Land System;

1913, ss. 1115

seur., 1119

seur.

Fortnightly Review,

Rtidolf Holsti.
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deksannellatoista vuosisadalla, seka yhdeksannentoista vuosisadan
alkupuolella tapahtuneista yhteismaiden anastuksista kansan pohjakerroksille mita tuhoisimmat.
Young

huomauttaa,

Siihen saakka, kuten Arthur

olivat kylien vahavaraiset

tulleet toimeen

omillaan, s. o pienen peltotilkkunsa j a lehmansa avuUa. Pellon
menetys j a lehman laitumella pitamisen kielto sorti koyhat niin
kokonaan kurjuuteen, etta vaivashoito, josta ennen ei oltu tietty
juuri mitaan, kavi pakolliseksi. ^)
Voitanee epailla olisiko tama maanomistusolojen

yksipuo-

linen kehitys ollut nain raikeassa muodossa mahdollinen, ellei
yksin tein yleinen taloudellinen kehitys olisi ollut maanviljelykselle j a ennen kaikkea pientilallisuudelle vastaavasti epaedullinen.
Jo viidennellatoista vuosisadalla maanviljelys j a pellot saivat sangen suureksi osaksi vaistya lampaanhoidon j a laidunmaiden tielta.
Pienviljelijasta

tuli samalla lampaanhoitaja,

kehraaja j a kutoja.

K u n sitten puuvillateollisuus alkoi voittaa alaa Englannissa, joutui
han j o varsin ahtaalle, kunnes kutoma- y . m. koneiden keksinto
mullistutti koko teollisen elaman.

J a kun vihdoin alettiin raudan

valmistuksessa

entisten

kayttaa

kivihiilia

puuhiilien

asemasta,

siirtyi teollisuus Etela-Englannin metsarikkailta alueilta K e s k i - j a
Pohjois-Englannin kivihiilialueille. Pienviljelijan taytyi
kaista kummanko

elinkeinon,

varaan han aikoi heittaytya

maatalouden,
kokonaan,

yhdistaminen

vaiko

nyt rat-

teollisuuden

silla entinen lampaan-

hoidon

j a koti-kudonnan

oli kaynyt

mahdotto-

maksi.

Monen monet oman maa-alan omistajat seurasivat talloin

niiden esimerkkia, jotka lordien maananastukset olivat karkoittaneet yhteismailta, 2) j a myytyaan tiluksensa siirtyivat kaupunkei^) Inqimy into the Propriety of Applyitig Wastes to the Better Support
and Maintenance of the Poor, passim.
^) M i k a l i
oli

ylimyston

minen.

Englannin

raaanviljelyshallituksen

maananastuksista

Mainittuna

vuonna

tilasto

v:lta

1 8 0 8 osoittaa,

s e u r a u k s e n a maalaistyovoiman k y s y n n a n v a h e n e -

laskettiin,

etta

ennen

yhteismaiden

j a k o a j a joutu-

Maarefortni Englannissa,

hin • y . m. teolhsuuskeskuksiin.
oUvat vaUnneet
maatalouteen,

edeUisen

pientilalliset jalleen, jotka

vaihtopuolen,

nimittain turvautumisen

menestyivat kylla aluksi j a ennen kaikkea Napo-

leonin sotavuosina hyvin.
Britanniassa

Ne

9

entisestaan

Olihan viljanviljelys supistunut Suursamalla kun sotien aikana ulkomaisen

viljan tuoti vaikeutui huomattavasti j a siten kaupunkien nopeasti
kasvanut asujamisto tuli pakoitetuksi elamaan kotoisesta sadosta.
Viljan hinta tuli nain kohoamaan hyvin korkealle j a voitto siita
koitui luonnollisesti maanomistajain, niin suur- kuin pientilallisten
hyvaksi.

Niinpa vv.

1808—13

maksoi keskimaarin hehtolitra

vehnaa yli 42 mk.; kesalla v. 1813 hinta oli kohonnut y l i 71
mk,

Mutta tuskin oli rauha palautunut

hinta nopeasti

aleni; jo seuraavana

vain noin 17 mk.

v.

1815 kun vehnari

vuonna hehtolitra maksoi

Maanviljelyshallituksen tilastollinen ainehisto

antaa vuosilta 1816—20 mita surullisimman kuvan pienviljelijain
ja

maanvuokraajain kurjasta tilasta naina aikoina. i)'

kuiset

viljanhinnat olivat tiessaan, huomauttaa

mutta sodan

korottamat

Sodan ai-

Mr.

verot olivat viela jalella. ^)

Prothero,
J a tata

kriisia kaytti jalleen varakkaiden maanomistajain luokka hyvakseen.

Missa viela oli ylimyston entisten sukutilojen j a yhteis-

maiden

anastusten

viljelyksia,

kautta syntyneiden

ne katosivat

maanomistusjarjestelma:
luva

maanvuokraajain

nyt

suurtilain rinnalla pien-

nopeasti j a nykyinen brittilainen

suurtilallis-ylimysto, keskisaatyyn
luokka j a

maaton

kuu-

maatyolaisaines

oli

lopullisesti muodostunut. Jatkuva teollisuuden' kehitys
mista

etusijassa

tarvittu

ylimyston

haltuun

Suur-Britanniassa,- maanvilje-

oli kutakin

l,ooo

a c r e a k o h t i viljelysmaata

2 0 p e r h e e n tyovoima, mutta anastusten j a l k e e n k e s k i m a a r i n v a i n 5:n.

Johnson,
& Barbara

Disappearance of the Small Landowner,
Hammond,

The

^) Annual Registers,

s. 9 7 . —

Village Labou7-er 1 7 6 0 — 1 8 3 2 ; l u k u i s i a
vv. 1 8 1 6 — 2 1 .

^) Prothero, mainitttc teos, s. 9 1 .

(Chronicle).

—

Vertaa myos J . L .
esimerlckeja.

Io

'

lyksen

Sudolf

nopea edistyminen

ffokii.

^

muissa maissa j a liikenteen yleinen

paraneminen. salli naiden yksipuolisten maanomistusolojen
tya

viime vuosisadan

taan.

kehit-

kuluessa vielakin turmiollisempaan suun-

Teollisuuden -jattilaismainen kasvu vapautti vapauttamis-

taan maanomistajat entisista etusijassa maataloudellisista tulolahteistaan.

Kaupungeissa

maanomistajat

m.

tihean

asutuksen

keskuksissa

eivat ole myyneet tontteja, vaan ovat vuokran-

neet ne maaravuosiksi.
maan

y.

Teollisuuden tarvitsemia kivihiileja y. m.

sisassa piilevia rikkauksia antavat- lordit kaivaa tilojensa

alueilta vain suuresta vuotuisesta vuokrasta.
tavat

maat luovutetaan

samoin

Rautateihin tarvit-

vain huikeista korvauksista. i )

Saadessaan nyt aivan ansaitsemattomia tuloja naista lahteista ei
lordien ole . enaa lainkaan tarvinnut yhta paljo kuin ennen huolehtia maataloudellisista tuloistaan.
sadan taipaleella

Pellot joutuvat viime vuosi-

yha enemman j a eriemman muuttumaan vain

metsanriistan" syottomaiksi,

metsat huvipuistoiksi.

ennen oli kuulunut maatyomiehen

kehotushuutoja

Siella missa
hevosilleen,

siella kaikuu nyt pitkin vuotta

aina tuon tuostakin ylhaisten

metsastysseurueiden iloiset torvet.

J a missa viela on ollut.maa-

laiskylia
neutta,

»rumentamassa» ylimyston suurtilojen ulkonaista kaune ovat havitetyt

karkoitetut,

toinen toisensa jalesta j a asukkaat

ellei merien taakse,

niin kaupunkeihin, lisaamaan

linnanherrain suuria tonttivuokria.
Muutamat tilastolliset tiedot valaisevat sattuvasti naita omituisen yksipuolisia maanomistusoloja Suur-Britanniassa talla het•') A r t h u r
rautatieyhtioilta
esimerkkeja
anomuksia,

siita

teoksessaan

1,300 m i l j .

Lords as Lajidlords

mk. korvausta.

l a s k e e l o r d i e n saaneen

H a n mainitsee myos l u k u i s i a

k u i n k a y l a h u o n e on h y v a k s y n y t vasta sitten yhtioiden rautatie-

k u n korvaus

Birminghamin
uvattu

Arnold
noin

maasta

rautatieyhtion.

o n korotettu.

Alahuone

hyvaksyi

N i i i n o l i laita e s i m .
yhtion

anomuksen,

Lontoon—
j o s s a oli

maanomistajille, 6,3 m i l j . m k . korvaus, mutta lordit h y l k a s i v a t s e n .

anomus
deille. —

korotti

taman

korvauksen

lahes

Fifty Points against the Peers,

Uusi

19 m i l j . m k . j a siiloin s e k e l p a s i lors. 12.

Maareformi 'Engla?inissa.
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kella, oloja, joihiti vapaamielinen p u o l u e n y t tahtoo kayda k a siksi saalimattomalla jyrkkyydella.
Mita

ensiksikin asutuksen

maaseudun

kesken tulee,

jakautumiseen

osoittaa . tilasto, i ) etta v. 1911 asui

Englannin j a Wales'in kaupungeissa
'•/o

vaestosta.

kaupunkien j a

Skotlannissa olivat

78
samana

j a maaseudulla 22
vuotena

vastaavat

prosenttiluvut: kaupungeissa 69,8, kylissa, joiden. asukasluku vaihteli 300—2,000 valilla, 10,4 ja" varsihaisella maaseudulla 19,3.
Maaomaisuuden

jakaantumisesta

antavat tilastot seuraavia

tietoja:
Lahes puolet koko yksityisesta maaomaisuudesta Englannissa j a Wales'issa kuuluu 2,250 henkiloUe.
taa

1,700 henkiloa r yhdeksan

Skotlannissa oriiis-

kymmenettaosaa koko maasta j a

samoin 1942 henkiloa kaksi kolmattaosaa Irlannista. ^)
z

Suurin osa tasta maamonopolista kuuluu lordeille.

Niinpa

28 herttualla on yhteensa 158 eri suurtilaa, joiden pinta-ala on
3,991,811 acrea; •— 33 markisia omistaa 121 suurtilaa, alaltaan
yht. 1,567,227 acrea; •— 194 earlin hallussa on 643 tilaa, yhteensa
5,862,118 acrea; — j a 270 viscountilla j a paronilla on 680 tilaa,
alaltaan yhteensa

3,780,000 acrea.

myksella 15,201,156 acrea maata.

Yhteensa

on siis 525 yli-

Tasta alasta kuuluu 1,250,000

acrea yksistaan Sutherlannin herttualle. ®)
Mita pientiloihin j a palstoihin tulee, oli- kehitys vuoteen 1908
jolloin edellisena vuotena hyvaksytyn, uuden vS^/^a//.^^^/^/zi^^g'.s- and
Allotments .^irfinvaikutuspienviljelyksen hyvaksi alkoi nakya, kauttaaltaan vahingollinen. Vuosien 1890—1908 valilla vaheni i — 50
acren suuruisten pientilojen ^ luku Englannissa j a Wales'issa noin

^) The Statesmans Year-Book, 1913.
^) L o r d i E v e r s l e y ,

Agrarian Tenm-es,

e r i tilastot.

") Fifty Points against the Peers, s. 32. ^
-1) V e r t .

The Statesman's Year-Book,

1 9 1 3 , s. 6 3 .

Rudolf Holsti.
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22,ooo:lla, eli 309,290:513. 287,i76:een. ^)
voimaan

on pientilojen

vahitellen kohonnut,

Mainitun lain astuttua

luku seka Englannissa, etta Wales'issa

ollen v. 1911 lopussa 292,488,^) mutta jo

seuraavana _vuonna, eli 1912, oli Englannissa huomattavissa j a l leen selva vaheneminen edelliseen vuoteen verrattuna; Wales'issa
jatkui lisaantyminen.

Skotlannin osalta ei vastaavia numeroita

ole ollut tarjolla.
.

Saanfiollisesti on myos viljellyn maan ala vahentynyt j a

varsinaisesti laidunmaaksi muutettu peltomaa tai muu sellainen ala
lisaantynyt.

Englannin maanviljelyshallituksen tilastot osoittavat,

etta vv. 1891—3 oli viljan j a kylvoheinan hallussa keskimaarin
32,750,000 acrea peltoa, vv. 1902—^11 keskimaarin 27,376,000
acrea j a v. 1912 enaa vain 27,174,000 acrea. *) Laidunmaiden
lisaantyminen on samana

aikana ollut seuraava: vv. 1891—3

kaytettiin tahan tarkoitukseen
keskimaarin 17,448,000 acrea.
Hevosten,
sekaan
taan,

lehmien,

tyydyttava.

16,430,000 acrea, vv. 1908—10
_

-

lampaiden

j a ^ sikojen maara ei ole

Maanviljelyshallituksen taholta

huomaute-

etta lehmien luku on tata nykya suhteellisesti melkoista

alhaisempi asukaslukuun nahden kuin 20 vuotta sitten. V . 1891
laskettiin kutakin 1,000 asukasta kohti 80 iehmaa, v. 1910 oU
vastaava luku 67.
etta

Syysta mainittu virasto lausuu julki pelkonsa,

piakkoin voi tulla aika, jolloin Suur-Britannian oma karja
') Daily Mail Year Book, 1914, s. 224.
^) M . t. V. 1 9 1 3 , s. 2 3 2 .
^) M . t. V. 1 9 1 4 , s. 2 2 4 . —
M . t. V. 1 9 1 4 , s. 2 2 4 .

etta

viela

v,

acrea, .mutta

1 8 7 5 kaytettiin
v.

1 9 0 5 enaa

— The Eticyclofmdia Britannica

vehnan,
vain

mainitsee m. m.,

k a u r a n j a o h r a n viljelykseen

7,846,000 acrea. —

10,442,000

V o l . I . , s. 3 9 S .

(Painos

1910—11).

'') Daily Mail Year Book, 1 9 1 2 ,
23,773,000

acrea.

Vuoteen

s . 2 3 4 , — V . 1875 kaytettiin l a i d u n m a i k s i

1 9 0 5 oli tama a l a ehtinyt lisaantya peltojen k u s t a n -

nuksella. 2 8 , 8 6 5 , 0 0 0 acreen. —

Encycl. Brit.,

v o l . I . , s. 4 0 0 .

Mlareformi Englannissa.

ei

riita tyydyttamaan

edes maan
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maidonkulutusta. ^)

Sotilas-

viranomaisten taholta taas valitetaan hevosten luvun vahenemista
se kun saattaa mobilisoimisen hankalaksi; yleisesti ollaan myos
tyytymattdmia

karjan vahenemiseen,

koska sodan aikana lihan

saanti vaikeutuu entistakin enemman. ^)
Tasta maataloudellisesta

taantumuksesta on ollut seurauk-

sena

maalaisvaeston jatkuva vaheneminen siita huolimatta, ettei

enaa

viime vuosikymmenina

yhteismaiden ryostoa ole tapahtu-

nut j a huolimatta Suur-Britannian vaeston muuten nopeasta lisaantymisesta samana aikana. ^) Suuressa Bedfordin puheessaan,
jolla han aloitti maareformi-taistelunsa'rahaministeri L l o y d George
huomautti, etta Englannissa, Wales'issa j a Skotlannissa oli viela
50

vuotta

vain

sitte 2,132,000 henkea maatyossa, mutta tata nykya

puolitoista

Britanniassa

miljoonaa.

Muihin maihin verrattuna

Suur-

on talla hetkella kutakin 1,000 acrea kohti 40

maanviljelijaa j a maatyolaista; vastaavat

luvut ovat Tanskassa

70,

L l o y d George vetosi

Hollannissa 120 j a Belgiassa

160.

naihin maihin ennen kaikkea sen vuoksi, etta niiden maanviljelyksella ei ole suolelustulleja. turvanaan sen enempaa kuin britti
laisella maataloudellakaan.
1) Daily Mail Year- Book, v. 1912, s. 2 3 7 .
^) C o l l i n g s ,
Tasta

Land Reform, ss.

Icysymyksesta

311—328.

M r . J . D . W h e l p l e y kirjoittaa:

Pelko,

etta

sodan

sattuessa S u u r - B r i t a n n i a j a I r l a n t i joiituisivat nalanhataau u l k o m a i s e n viljan,

lihan

y.

Yhta

m. ravintoaineiden

tuonnin

tarpeellista k u i n on E n g l a n n i n
on

myos

toisten

l a i s l a kulutusta.
taloudellista
dellinen

takia,

on suuresti liioiteltua.

k a n s a n olemassaoloUe ravintoaineiden v a p a a tuonti,

m a i d e n .valttamatonta saada jatkuvasti k a y t t a a h y v a k s e e n brittiE n g l a n n i n n a l a n h a t a m e r k i t s e i s i siis, sanoo M r . "W., y h t a suurta

hataa

elama

hairiytymisen

niille maille, j o k o vihollisille tai puolueettomille, j o i d e n "talou-

s u u r e k s i osaksi

perustuu vapaaseen vientiin S u u r - B r i t a n n i a a n .

The Fallacy of ati Imperial Food Supply;

—

Fortnightly Review, D e c . 1913.

^) H a g g a r d , Rti}-al England y6\. I I , , s s . 5 3 9 seur., 5 6 5 seur.

<*) The Times,

lokak.

13 p . 1 9 1 3 . —

r a h a m i n i s t e r i v e l o s i samoihin tilastoihin. —

S w i n d o n i s s a pitamassaan p u h e e s s a

The Times,

lokak. 2 3 p. 1913.

Jizidolf Holsti.
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Maatalouden

taantuminen j a asutuksen

vaheneminen on

johtanut yksin tein maatyolaisten olojen huononemiseen.
on huonommat

Heilla

palkat kuin millaan muulla tyovaen luokalla j a

asunto-olot ovat huononneet sita mukaa kuin maanomistajat ovat
rientaneet

»kaunistamaan»

maitansa

havittamalla siella taalla

hajallaan olleet tyolaisasunnot j a sullomalla niiden asukkaat ennestaankin liika-asutuksesta karsiviin kyliin. ^)
Seurauksena tasta yleisesta taantumuksesta on ollut maatalouden

kannattavaisuuden yhtamittainen vaheneminen vielapa

viime vuosikymmenina.
vv.

S i t e n . olivat tallaiset veronalaiset tulot

1870—71 ylit- 56,24 milj. puntaa, vv. 1900—01 yht. 42,39 milj.

j a vv. 1909—^10 yht. vain 42,14 milj. puntaa. ^) Vanhoilliset maalordit ovat selittaneet taman taantumuksen johtuneen ennen kaifc
kea viljanhinnan nopeasta laskeutumisesta j a vapaamielisten »turmiollisesta» vapaakaupasta y. m. s. heista riippumattomista syista. ^)
Tosiasia kuitenkin on, etta maanlaatunsa puolesta Suur-Britannia
on Europan parhaita viljelysalueita''') j a alkavat nyt j a r k e v a m - '
mat vanhoillisetkin oivaltaa, etta lordien saama ylimyskasvatus:
urheilu, metsastys j a politiikka ei ole yksipuolisuudessaan mikaan
sopiva ammatillinen koulutus maanomistajille.

Heidan on opit-

tava, kuten j o Marlborough'in herttua j a eraat muut ylimykset
ovat huomanneet, maanviljelysta aivan perinpohjin ammatillisesti.
•x Business

methods in British

farmingi>

on tullut tunnussanaksi'

naiden uudenaikaisen maanviljelyksen tuntemiseen pyrkivien maanomistajien keskuudessa. ^)
enemmisto

Mutta maanomistajain vaitavan suuri

puolustaa yhakin

dellisesti kylla

tehda

»olevia oloja» j a voivat he talou-

sen esteetta kiskoessaan kuulumattoman

suuria tuloja toisista maaomaisuuslahteista, nimittain tonttivuok
—

V e r t . L l o y d G e o r g e n m a i n i t u t puheet.

'•') Daily Mail Year Book, 1913, s. 2 3 3 .
^) V e r t . esim. H a g g a r d ,

Rural England,

L l o y d George Bedfordisa;
Vertaa

Times, T h e N e w

v o l . I I . , s. 5 3 6 seur.

Times, l o k a k .

13 p . 1 9 1 3 .

-

Landlord, lokak, 31 p. I 9 1 3 .

Maareformi Englannissa.

rista

j a kaivosoikeuksien

myontamisesta.

IMuutamat esimerkit

valaiskoot naiden kultalahteiden luonnetta:
Westminsterin herttua omistaa Lontoossa noin 600 acrea
rakennustontteja;
mk.

han saa vuotuista tonttivuokraa noin 38 milj.

L o r d i Portman saa yhdelta

Selfridgen
mk. ^)

ainoalta liikkeelta, nimittain

tunnetulta kaupalta vuotuista tonttivuokraa

Askettain Bedfordin herttua

tontteja

j a oli

myyntisumma,

moi Lontoossa

joskin

salassa

250,000
19 acrea

pidettyna, ar-

violta suurin/ minka kukaan koskaan on Suur-Britanniassa maksanut maasta.

T a h a n kauppaan sisaltyneista tonteista oli yhden

ainoan 3 acren suuruisen tontin arvo noin 33 tnilj. mk. ^) Kauppaan sisaltyi m. m. myos Covent Gardenin hedelmahalli, josta
vuotuinen

tonttivuokra: on

koski lisaksi

y l i ^/a milj.

mk. ^)

K u n kauppa

5 suuren teatterin y . m. s. suuren julkisen raken-

nuksen tontteja, voi lukija jonkun verran alkaa kasittaa millaisista
summista nama

19 acrea myytiin.

Tallaisten maanomistajien

kasissa on Lontoo j a muut Suur-Britannian kaupungit.
Kun

vuokra-aika kuluu loppuun,- on talonomistajalla k a k s i

mahdollisuutta, joko repia rakennuksensa

maahan tai suostua

maanomistajan uusiin vuokraehtoihin.- Millaisia nama jalkimaiset
ovat, siita muutama-esimerkki:
Vuoteen 1903 Westminsterin herttua oli saanut Gorringen toiminimelta 8,75omk. vuodessatonttivuokraa. Herttua suostui vnokrasopimuksen
tettiin

pidennykseen

ehdolla, etta vuotuinen vuokra koro-

100,000 markkaan j a etta »kasirahoja» maksettiin kerta"

kaikkiaan 1,250,000 mk.

_ K u n edella mainitun lordi Portmanin

^) Daily News Year Book, 1910, s. 207.
The Times,

jouluk. 17 p . 1 9 1 3 .

^) Daily Neius Year Book, 1910, s. 207.
L l o y d G e o r g e n e s i m e r k k e j a kuuluisassa L i m e i i o u s e n puheessa. —

Vert.

The Titnes, heinak. 3 1 p . 1909. — The New Liberalism, s. 4g — The Budget,
the Land and the People, 5. 2 2 .

l6

R-udolf Holsti.

eraiden tonttien vuokra-aika paattyi v. 1888, hyotyi han vuokrasopimusten

uudistaraisesta noin 32 milj. mk. »kasirahoissa» j a

lisatyissa vuokrissa. i )

J a samallaisia

esimerkkeja

on viljalti

tarjolla kaikista Suur-Britannian kaupungeista. ^)
Taman

maamonopolin

harvinainen eduUisuus ilmenee en-

nen kaikkea siina, etta vuokrasopimusten pitennyksessa tapahtuva vuokran huikea korottaminen perustuu paaasiassa ansiottomaan maanarvon nousuun, eli kaupunkien yleisesta kehityksesta
aiheutuvaan tontti-arvojen kohoamiseen eika siis suinkaan maanomistajien omiin ponnistuksiin.

E s i m . Sheffieldin suuri kaupunki

on kokonaan Norfolkin herttuan maalla.

Kaupungin oman ke-

hityksen kautta on taman herttuallisen suvun tulot tonttivuokrista kasvaneet tavattoman nopeasti.

E s i m . vuokrasopimuksien

uudistuksista noin 40 vuodeksi on naina aikoina eraissa tapauksissa vuokramaksua korotettu kultakin aikaisemmalta 5 punnalta
i5o:een puntaan. ^)
Sheffieldin — Rotherhamin rautatie korotti saman herttuan
vuokria

75 mk. acrelta 2,125 markkaan samalta alalta.

Kun

Great Eastern Railway C:o jarjesti radallaan saannollisen yoliikenteen

Walthamstowiin

j a etempana

kuksien tydvaeston kavi siten
punki asuntopaikakseen,
maan vuokria vastaavasti.

olevien

teollisuuskes-

mahdolliseksi valita tama kau-

riensivat maanomistajat

heti korotta-

Glasgow'in valtuusto maksoi 725,000

mk. 82 acresta, jotka se muutti yleiseksi puistoksi. Naapuritonttien omistajat nostivat heti taman jalesta tonttiensa hinnat 8,750
mk:sta 12,500 markkaan acrea kohti. ^) - Milloin kaupunkikunnat
^) Daily News Year Book, 1910, s. 207.
2) The Budget, the Lajid and the People, ss. 3 — 3 0 .
^)

M . t. s. 2 7 .

Fifty Budget Points, s. 2 7 .
^) M . t, s. 2 9 seur.

"

'
-

'

^
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toreiksi, puistoiksi, hautausmaiksi,

kouluton-

teiksi j . n. e., kiskovat maanomistajat mita huikeimpia hintoja. ^)
Y h t a suuresti lordit ovat hyotyneet kaivosoikeuksien vuokraamisesta.

Ita-Yorkshiressa

eraan

maanomistajan

7000 acren. suuruisesta maanviljelyksesta
mk.

Muutama vuosi

vuositulot

olivat noin

175,000

sitte han luovutti tilaltaan kivihiilikaivos-

oikeudet Brodsworthin j a Hickletonin yhtioille.' Nama kayttivat
12,6 milj. mk. kaivoskaytavien, tyomiesten asuntojen rakentamiseen y . m. alkutoihin j a maksoivat samaan aikaan maanomistajalle

450,000 mk. vuokraa.

1911,

K u n sitten kaivostyot alkoivat v.

kohosi vuotuinen korvaus maanomistajalle 750,000 mark-

kaan. ^)

Muutama

vuosi

sitten Barrow Hematite Steel C:o ei

jakanut mitaan osinkoa; tyomiesten palkkoihin meni 1,575,000
mk, kaivos-oikeuksista

maanomistajille

3,150,000 mk.

Hamil-

tonin herttuan tulot yksistaan kaivos-oikeuksien myontamisesta
ovat noin 3,6 milj. mk. vuodessa. ^)
Saadessaan
net ylimykset
»Koska

tallaisia suunnattomia tuloja ovat sangen mo-

helposti voineet heittaa maanviljelyksen sikseen.

minulla

Bloomsburyssa

onneksi
(Lontoon

sattuu

olemaan

kaupunginosa)

muutamia

olen voinut

tontteja
pelastua

maanviljelysta kohdanneista vaikeuksista*, lohduttelihe Bedfordin
herttua kerran eraassa julkisessa puheessaan.
tua saadessaan yhdelta

Portlandin hert-

ainoalta kaivos-yhtiolta

1,25 milj. mk.

vuotuisen korvauksen j a . omistaessaan suuria aloja Lontoossa on
voinut

Welbeckin

tilallaan, joka on suuruudeltaan 36 tuhatta

acrea, jattaa maanviljelykseen sikseen, ^) j a naita esimerkkeja on
runtaasti tarjolla.
*) M . t. s. 5 1 . —

Vert.

The Budget, the Land and the People, passim.

^) The Budget, the Land and the People, s. 13.
M . t., s. 2 4 .

*) Daily News Year Book, 1910, s. 207.
Fifty Points against the Peers, s. 33.
°) V e r t .

esim.

Lloyd

News Year Book, 1910,

_

G e o r g e n p u h e L i m e h o u s e s a k e s a l l a 1909. — Daily

s. 2 1 3 . —

Haggard,

maifiiitit teos,

v o l . H , , s. 5 4 3 seur.

Rudolf Holsti.

Suur-Britannian j a Irlannin kokb taloudellisen elaman tarki'mpia tilastollisia tuntijoita, parlamentin jasen L . G . Ghiozza
Money esittaa' kirjoituksessaan The Ivcome of Brituh'

Lardlords

lopuksi kaikkien vahennysten jalesta seuraavan arvion maalordien
vuosituloista puhtaasta omistus-oikeudestaan
'Maanviljelysmaasta
•

.'

.

maahan:' •

. • 438 milj. mk.

Tonttivuokrista Lontoossa

.

> 410

»

»

'•

Tonttivuokrista muualla E n g lannissa, Walesissa j a Skotlannissa .

.

;' .

'.' .

'

.' 1 , 0 8 0 »

Rautateiden maasta .'..'.

»

»

12

»

»

'• •' • Kaivok-sista

• •

•

125

Kanavista j a satamista . . .
Urheilukentista,

•,

160

»' ' »

25

»

• •

kalastuksesta

y. ni'. s. .

.
Yht.

»

2,250 milj. mk.

, Tassa summassa ei ole viela otettu huomioon mitaan korkoy. m. s. tuloja maahan kiinnitetysta paaomasta. Jos Suur-Britannian
vuotninen kansallistulo on'50 miljardia mk., niin saavat sen harvat
maanomistajat keskimaarin 4,5 ^'/o osakseen

aivari ansiottomasfi

tastfl kansailistulosta j a sittekin Mr. Ghiozza Money pitaa laskelkelmi9,nsa varsin kohtuullisina.'^)

' '

'

'

"

T a s t a ^ aarettomasta monopoli'oikeudesta' huolimatfa rasittaa
maata talla hetkella niin vahainen vero, etta budje'tissa'sen suuruus' on vain kahdessadasosa

valtion kpko tulojen' maarasta. ^)

Ylahuoneen maanomistajain lainsaadantoatodellakinl

'

'

Heti k u n . vapaamieliset paasivat valtaan'v. 1966, kavival
he kasiksi tahan tavattoman turmiolliseksi kehittyneeseep yhteiskunnalliseen epakohtaan.

Turhaan Joseph Chamberlain, oli ra-

dikalisminsa paivina julistanut .tunnussanaksi: - acre j a -lehma.
1) M a i n i t t u kirjoitus.

Daily Mail Year Book,'

''^) Fifty BuSget Poikts,''i: ^T.''"' •

"•' '"

s.' ' 2 2 ' s e u i : . ' •

-'" '

'

•'•'••

Mam'eformi Englamtissa^

Vv.

1886 j a 1892 hyvaksytyt lait pienviljelyksen hyvaksi jaivat

tuloksiltaan, kuten edella on nahty, vain kuolleeksi kirjaimeksi.
Tosin

Small

alkanut

Holdings

and Allotments

Act v:lta 1907 on vahah

parantaa yksipuolisia maanOmi.stusoioja.

Tosin myos

L l o y d Georgen uusi budjetti v:lta 1909, ryhtyessaan verottamaah
ansiottomia maanarvon nousuja, kaivosoikeuksien myontamisesta
koituvia

tuloja, s e k a . verottaessaan erikseen myos yksityispuis-

toksi y . m. s. huvitarkoituksiin • kaytettavaa maata, jo kajosi myoskin

muihin maamonopolista syntyneisiin epakohtiin. Mutta nama

reformit ovat olleet tuloksiltaan liian

vahaiset.

Syysta

sanoi

Paul L e r o y Beaulieu Academie des sciences morales et politiques'va.
kokouksessa tuonnottain, etta jos' v. 1967 pienviljelyslain- nojalla
jaataisiin odottamaan maanomistusoloissa tyydyttavaa parannusta,
niin tarvittaisiin siihen tahan saakka saatujen kakeiflusfeiniojalla
yli

3,000 vuotta.

Mojiet

maalordit ovat k y l l a - m y o s sen li-

saksi saikahtaneet L l o y d Georgen radikalista finanssipolitiikkaa
ja

viime vuonna. myyneet suuria tiloja palstoiksi, ^) mutta vasta

perinpohjainen ' kajoaminen
maakysymykseen

hallituksen j a parlamentin

koko laajuudessaan

taholta

voi vastata kohtuutta j a

kansan vaitavan enemmiston oikeutettuja tarpeita.
Kun L l o y d George on taman oivaltanut j a nyt pannut alulle
suuren

tajstelun

seicsi,. on ' s e

maalordien

taloudellisen ,ylivallan kukistami-

vapaamielisten taholla herattanyt ansaittua tyyty-

vaisyytta.' ^Silla taholla on j o . pitkat ajat kernaasti suosittu maan
suoranaista'kansallistuttamistakin.

E s i m . v. 1910 oli alahuoneeii

vapaamielisista jasenista y l i sata talla - kannalla.
^) W e r t . J e b b ,
^) B a r d o u x ,

Small Holdings,

ss. 119,

I'Angltierre radicals ;

3 1 7 seur., 4 3 8 .

.

-

Seances et travaux de I ' A c a d e m i e des scien-

ces morales et politiques, elok. 1 9 1 3 , s, 2 1 5 . — V e r t . H a g g a r d ,
X"^

Sangen ha-

mainittu teos,

vol.

s. 3 . •
""I B a r d o u x ,

mainittu kirjoitus,

s. 2 0 8 .

lily News Year Book, 1910,
.fyder.

s. 2 1 5 seur. —

The Case for Land Nationalisation.

S a m a tSos, v . 1912, s .

Rudolf Holsti.
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lukkaita ollaan vapaamielisella taholla myoskin rautateiden kansallistuttamiseen,

etta valtio voisi yksin tein tehda tastakin' suu-

reksi osaksi maamonopolista

karsivasta taloudellisesta tekijasta

maareformin sopivan vahneen.
dutaan

Vanhoillisella taholla suhdau-

kahdella eri tavalla tahan vapaamielisten alkaraaan tais-

teluun maamonopolia vastaan.

Valppaammat ainekset ovat kii-

rehtineet esittamaan omia reformiohjelmia, 2) mutta jyrkemmat julistavat suoraan, etta koko vapaamielisen maareformin tarkoituksena on vain saanten
hoillinen johtomies

kalastus vaaleissa», kuten tunnettu van-

Walter

Long

on hyva-huutojen

kaikuessa

selittanyt. ^)
Lloyd

Georgen ohjelmapuheet

antavat kylla jonkunlaisen

kasityksen niista tulossa olevan lakiehdotuksen kohdista, jotka
koskevat kysymyksessa olevien maaseutuolojen reformeerausta ^)
ja

samoin hanen vastauksensa kaupunkien tonttivuokraajain la-

hetystolle suunnitelluista kaupunkien maanomistusolojen parantamisesta, ®) mutta asiallisinta on jattaa kysymyksen taman, itse
asiassa tarkeimman puolen
lakiehdotuksen

kasittely siksi,

kaikki yksityiskohdat

') Daily Mail Year Book, 1 9 1 2 ,
^) E s i m . kirjassa
Ohjelmapuhe
—

Vert,

myos

vanhoillinen
kettain,

ovat tulleet

tunnetuiksi.

s. 3 8 seur.

Unionist Land Policy.
Melkshamissa,

kaupunkien

The Times,

maanomistus-

ja

marraskuun . 25

-vuokraolojen

pna 1913.

korjausta

koskeva

ehdotus, j o n k a mainittu valtiomies esitti puheessaan H o U o w a y s s a a s -

j a jonka

promissi. —

kunnes hallituksen

ponsi o n , etta asiasta tulisi m o l e m p i e n puolueiden tehda k o m -

The Times,

tammik. i g p. 1914.

*) E d e l l a siteeratut B e d f o r d i n j a S w i n d o n i n puheet.

^) The Times, l o k a k .

3 pna 1913.

Helsingin naiskonitorisiieii taloudesta.
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H E L S i n O I N nAISKOMTTORISTIEN
TALOUDESTA/)
Kirjoittanut

Ada

Aijala.

Naiskonttoristien menojen selvillesaamista helpottaa kaksi
hyvaa edellytysta: he kayttavat tulojaan saastavasti valttamattomiin elamantarpeisiin, joten
monimutkainen,
erotettavissa

ja heidan

heidan

menojen ryhmittely

ei ole hyvin

yksityistuloistaan on ilman muuta

yksityismenonsa,

milloin ne

eivat

liiaksi

sotkeudu perhetalouteen,
Heidan vuositulonsa ovat varmat j a edeltapain laskettavissa.
Tama

varmuus tekee mahdoUiseksi menojen suhteellisen edelta-

pain jakamisen, jota paitsi

tottumus

liikeasioitten

kasittelyyn

edistaa arvioimiskykya. SaannoUinen kirjanpito omasta yksityistaloudesta
toimissa,

onkin

konttoristipiireissa tavallisempi

vaikka toiselta puolen

koska menoja,

sita pidetaan

kuin

muissa

tarpeettomana,

palkan ollessa pienen, voidaan hj'vin pitaa sil-

malla muutenkin.

Helpoin on yleiskasityksen

saaminen yksin

asuvan naiskonttoristin tulo- j a menoarviosta.

Hanen taloutensa

on nim. yksityistaloutta sanan varsinaisessa

merkityksessa, j a

hanen
•nella

tulonsa j a menonsa tapahtuvat rahassa.

Harvoin on ha-

muita tuloja palkkansa lisaksi, j a ennen kaikkea, hanen

tulonsa j a menonsa eivat sekaannu muitten henkiloitten talouteenr
Kotona

asuvat

eivat tosin myoskaan sulaudu yhdeksi ku-

lutusyhdyskunnaksi perheensa kanssa.

Heilla on oma kassansa

j a asuvat he vanhempiensa luona ikaankuin taysihoidossa.

Ta-

paus, etta tyttaren tulot kokonaan yhtyvat perhetuloihin, tulee
kysymykseen

ani

harvoin

hyvin

nuorilla

vasta-alottelijoilla

140 H e l s i n g i n naiskonttoristin k e s k u u d e s s a toimeenpantu

kiertokysely.

.Ada

22

heidan

harjoitusaikanaan.

Aijm.

Tavallisesti maksaa

tytar

vanhem-

milleen kuukausittain maaratyn summan, jota vastaan han saa
asunnon,

ruuan j a yleensa

etuja kaikissa tarpeissaan.

kayttaa hyvakseen perheen suomia
Vaatteistaan pitaa han itse huolen,

samoin sivistys- j a huvitustarpeistaan seka veronmaksuista.

Li-

saksi tulee valista saannolliset kulungit aamiaisesta, paivallisesta,
tai aamupaivakahvista, jotka ovat. nautittavat ulkona, riippuen
kodin etaisyydesta tydpaikasta.
dellisen

aseman

K o d i n elamantapojen j a talou-

mukaan vaihtelevat kustannukset asunnosta j a

fuuasta 50—100 mkaan, laskeutuvat myos alle 50 j a nousevat
y l i sadan riippuen siita, kuinka suuri osa perhemenoista lankeaa
tyttaren huollettavaksi.
Asunnon
heidan

Keskihinta on 70 mkan tienoissa.

laatu riippuu kotonaan asuvilla naiskonttoristeilla

perheittensa

yhteiskunnallisesta asemasta, j a kun nama

varallisuudeltaan j a tottumuksiltaan kuuluvat niin erilaisiih piireihin, ei taman ryhman naiskonttoristein asunto-oloissa ole minkaanlaista yhdenmukaisuutta.
uksetta

saa oman

huonetoverin

huoneen

K u n - yksin asuva miltei poikkeitseaan varten, korkeintaan yhden

kanssa, kuuluu se perheessa asuvalle poikkeuksiin.

Tutkimuksen kasittamasta

140 konttoristista o l i ' 8 i : s t a kotona

asuvasta erityinen huone vain 11:11a eli i 3 , 6 7o:lla. 9 jakoi huoneen sisaren tai muun huonetoverin kanssa j a jalella olevat 61
asuivat kodissa yleensa.
Perheestaan eristetyt voivat joko vuokrata kalustetun huoneen

taysihoitoineen tai ilman sita tai perustaa oman talouden.'

Yleisin on ensimainen tapa, j a taman ryhman asunto-oloissa on
jo huomattavissa jonkunlaista yhdenmukaisuutta j a luokkatarpeen
vaatimusta, mika" ennen kaikkea ilmenee erityisen huoneen kaipuussa.
sentahden

»Suurimpia

nautintojani on omata

erityinen huone j a

olen aina koettanut sellaisen itselleni varata.»

Hel-

singin suhteettoman kalliit vuokrat eivat tata tyydytysta kuitenkaan kaikille salli. 32 vieraitten luona asuvasta naiskonttoristista

Helsingin naiskonttoristien taloudesta.

omisti erityisen huoneen

yksinaan 13

eli 41'^/o, 18 eli 56 "/o

jakoi sen yhden huonetoverin kanssa, i:lla oli kaksi huonetoveria,
j a 2 asui perheessa ilman omaa huonetta.
Huone vuoktataan joko

aamukahyin tai teen kanssa tai

ilman sita, mutta sen puhtaana pitaminen j a hyyrylaisen spassausf
kuuluu aina isantavaelle,

milloin huone ei ole vuokrattu omin

huonekaluin. Kalustetun huoneen

hinta valoineen j a lampoineen

on Helsingissa nykyaan 50 a 60 mkan tiehoilla, voi hyvin sijaitsevana j a varustettuna nousta 75 j a syrjakaupungissa vaatimattomin asunto aleta 40 jopa 35 mkaan. Huonetoverin kanssa tulee
yhden osalle 30 a 35 mk j a kahden asuintoverin kanssa hiukan
vahemman.
Jos asunto sijaitsee edullisesti tydpaikkaan nahden, j a emanta
on

siihen

suostuvainen,

antaudutaan

mielellaan

taysihoitopn.

Muussa tapauksessa syodaan paaateriat ulkona erityisessa ruokapaikassa.
Tulee kuitenkin aika, jolloin taysihoidossa t a i kalustetussa
huoneessa

asuminen kay sietamattomaksi j a oman kodin tarve,

jossa kenestakaan riippumatta saa viettaa vapaan aikansa, y h a
pakottavammaksi. Siiloin perustetaan yksin tai »bolagistin» kanssa
oma talous, jossa voidaan luoda itselleen ymparisto oman yksilollisen maun mukaan.

T a l l a tavoin asuvat sisarukset, mutta

yhta tavallista alkaa olla, etta kaksi tai kolme konttoristia ilman
sukulaissiteita perustavat

tallaisen oman kodin, jossa palvelijan

avulla itse pitavat taloutta. Jos palvelijan pitamistakin tahdotaan
vaittaa

syodaan

»portorilla».

paaateriat

EdelHnen

ulkona tai otetaan

vaihtoehto

on

ruoka

kotiiri

kuitenkin ristiriidassa

niiden syiden kanssa, jotka johtivat oman kodin perustamiseen,
tahdottiinhan silla juuri
syomisesta

ja

kertaa paivassa.

paasta kyllastyttavasta

vasyttavasta

ruokapaikoissa

edestakaisin juoksemisesta

monta

Oman pikku kodin suomaa. viihtymysta ei nais-

konttoristi suinkaan vaihtaisi entiseen toisten huoneissa asumiseen,
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Taulu

I.

Elantokustannukset
Kuukausipalkka
alle l O O mk.
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ikava vain, etta talouden perustaminen tulee kalliiksi, joten ainoastaan vanhemmat, hyville palkoille paasseet virkailijat voivat
oman kodin omistamisen nautinnon itselleen sallia.
kasittamista

naiskonttoristeista

piti

Elantokustannustensa ilnioittaneesta
luokkaan

200 mk tai enemman.

arvosteltaessa on

Tutkimuksen

omaa taloutta 25

(17 ^/o).

I7;.sta kuului I O palkkausTaman ryhman talousmenoja

kuitenkin otettava huomioon, etta useimmalla

siihen kuuluvalla on

suurempi tai pienempi perhetarve huoleh-

dittavanaan.
Halvimmalla elavat luonnollisesti kotonaan asuvat. K u n heidan

korkein prosenttilukunsa on kustannusluokassa 50—75 mk,

on se yksin vieraissa asuvilla menoluokassa 75—100 mk j a siirtyy

tytar

')

T a s s a p a l k k a l u o k a s s a a s u u 2 vapaasti

'')

T a m a n nuoren n a i s e n toimeentulo

ja

tuli

kauppakoulukurssille

heinaiitekoou. >

Taalla

menee

vuokraan

huoneen

paivassa.

han
ja

nyt

kotonaan.

on arvoitus.

H a n on

maanviljelijan

H e l s i n k i i n k u n i p e l k a s i et'.a kotona
elaa

40

mk:an

k u u k a u s i p a l k a l l a , josta

2 0 ruokaan. H a n ilmoittaa s y o v a n s a y h d e n

pannaan
12

mk

aterian
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sinne tilan sattuessa muitakin, jotka taysihoidostaan mak-

Otetaan

s a v a f 60 a 65 mk kuussa, kun yhdistyksen jasenet
50 mk:lla.i).

•

asuvat

.

Vaikkakin ravinto

on naiskonttoristin suurin menoera, on

se laadultaan j a paljoudeltaan vaikeimmin arvioitavissa. Kodissa
asuvan suhteen on se mahdollista vain perhetalouden

perinpoh-

jaisella tuntemuksella, yksin asuvilla esiintyy ravinto rahamenona,
jonka edustamia ravintoaineita ei voida eritella.
Osa kulutuksesta
kotona

tapahtuu ulkopuollella kotia, toinen osa,

j a vaatii erinaisissa tapauksissa edella kaynytta ostosta

j a valmistusta.
Vieraitten luona asuen kalustetussa huoneessa ei omin pain
keittaminen juuri k a y laatuun, vaikka tyopaivan pituus konttorissa
sen sallisikin.

Mutta tavallisesti on konttoristi kotiin tullessaan

paivan tydsta niin vasynyt j a nalkiintynyt, etta hanen tulee saada
istuutua valmiiseen poytaan.

Hyvalle

tuntuu kun ei tarvitse

lahtea ruokapaikkoihin tungeksimaan vaan suoraa
minne saa jaada suloiseen

paata

rauhaan, jos haluttaa, tarvitsematta

paloitella iltaansa juoksentelemalla palkasta toiseen.
on sentahden

kotiin,

Taysihoito

sangen suosittu. 34:sta vuokrahuoneessa

konttoristista oh 18:11a eli 53 0/0:11a taysihoito.
paaateriat

ulkona.

asuvasta

15 eli44<*/o

sitavastoin

soi paivan

taysihoitoa

ole saatavissa, tai johtaa emantaa ruuanvalmistami-

sessa liiaksi voitonsaantiperiaatteet.

Kaikkiaila

ei naet

K a i k k i luonteet eivat myos-

kaan sieda hiita vapauderi rajoituksia, joita tasmalliset ruoka-ajat
') Naiskonttoristien
kin

rouva

asemaa

Bertha

Spoofin

Turun—Toijalan

kaytettavana, V a i k k a toisella p a i k k a k u n n a l h ,
toissa

o n myos-

k e s a n a perustama F r e d r i k a - k o t i l a h e l l a L i e d o n

rautatielinjan

varrella.

Koti

on

aijottu

lepopaikaksi

sivistyneille, o m a l l a ansiotyoUaan elaville p i e n i p a l k k a i s i l l e naisille, j a on se avoinna
seka
ja

k e s a t etta talvet.

taysihoidon. —

Matilda

6 0 m k a n k u u k a u s i m a k s u U a s a a oman a i s l i k k a a n h u o n e e n

Mainittakoon

Lindroos-vainajan

samalla

'suurehko

tana

lahjoitus

s y k s y n a m a n a n majoille m e n n e e n
kodin

perustamiseksi

i a k k a i l l e naispuolisille kcnttoristeille j a k a u p p a apulaisille.

Helsinkiin
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omaa

taloutta

pitavilla seuraa vaan eli 100 mkan kustannuksia

vaativaan luokkaan.
Puheen

ollessa naiskonttoristien

mainita ne yleishyodyllisessa

asunto-oloista • on

tarkoituksessa

tolat, jotka o v a f heidan kaytettavissaan.
ensimaiselle

sijalle

asetettava

manin sivistyneita, tyota
lahjoittama

rouva

tekevia

syyta

perustetut tayshoiNaitten joukossa on

Selma

Borgstrom-Schul-

naisia varten testamentissaan

Turholman lepokoti Helsingin itasaaristossa.

Koti,

joka on ollut kaytannossa kesasta 1907, sijaitsee luonnonihanassa
puistossa
valkean

samannimisella

saarella j a kasittaa kaksikerroksisen

huvilarakennuksen,

jossa

paitsi seurusteluhuonetta

ja

ruokasalia on 15 vuokrattavaa huonetta. Se pidetaan auki 5 p:sta
kesakuuta i p:aan syyskuuta ja ottaa vastaan noin kolmisenkymmenta

hoidokasta

kerrallaan.

Oleskeluaika

on jokaiselle maa-

ratty korkeintaan neljaksi viikoksi, jotta mahdollisimman monet
saisivat nauttia kodin suomista eduista.

Hintaan nahden nouda-

tetaan palkkausrajaa, niin etta kella on suurempi palkka maksaa
enemman,
150

kun taas pienipalkkainen paasee vahemmalla.

Alle

mkan kuukausipalkkaa nauttivat maksavat 50 mk taysihoi-

dosta, jolloin saa sievan huoneen yhden tai parin huonetoverin
kanssa,

150

mk:sta ylospain on .hinta 75 mk.

Lisaksi tulevat

laivaliput edestakaisinmatkoista kaupunkiin, Turholma kun sijaitsee
vain

neljannestunnin matkan paassa Helsingista, joten lepo- tai

oikeammin kesa-kodissa

voi asua toimessa

ollessaankin.

Sita

kayttavat paaasiallisesti hyvakseen Helsingin naiskonttoristit. Naille, suurimmaksi osaksi kesaa polyiseen kaupunkiin sidotuille, on
luonnollisesti suuri nautinto
saada

hengittaa

edes aamuin illoin j a pyhapaivin

metsan tuoksua j a raitista meri-ilmaa seka lii-

kuskella vapaassa luonnossa.
Toinen kesa-asuinpaikka Helsingin laheisyydessa on vastapaata

Bjalbon nienta saarella sijaitseva N . N . K . Y : n lepokoti.

T a m a koti on tarkoitettu etusijassa yhdistyksen jasenille, mutta
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sellaisia piireja varten, joitten ravinnontarve saa vaistya syrjaan
saatyperaisten vaatimusten tielta. Niin tarkoituksenmukaisia kuin
ne epailematta ovatkin yvalipalojen» ja tilapaisten virvokkeitten
nauttimiseen, alkaa niita arvostella toiselta kannalta huomatessaan, kuinka usein varsinkin naiset kaytta.vat automaattiruokalaa
hyvakseen

tyydyttaakseen

jollakin kevyella' annoksella, pahim-

massa tapauksessa kupilla kahvia, huutavimman nalkansa. Automaatin etuja

on tilaisuus syoda sukkelaan, josta syysta siella

nautitut pika-aamiaiset ovat hyvin suosituita konttoristipiirreissa,
joitten aamiaisloma tavallisesti supistuu yhteen tuntiin.

Toineii'

hyva- puoli, jolle konttoristi panee arvoa on se, etta saa sovittaa
ruokamenonsa

varojen

mukaan.

Kassan olessa hyvan syodaan

seka maksalaatikot etta marjapuurot, vielapa kahvit lisaksi, kun
taas »matin» ollessa kukkarossa tyydytaan pelkkaan kauiapuuroon.
K e n 12 j a i valilla paivalla tai kello 5 jalkeen iltapaivalla pistaytyy

automaattiruokalaan, huomaa

sen

yleisosta,

kuinka suo-

situita ne ovat nais- j a ennen kaikkea naiskonttoristimailmassa.
Paivan. muut ateriat
paivallisen rinnalla.

ovat vahapatoisyyksia

Aamulla ennen toimeen menoa juodaan ta-

vallisesti kahvia vehnaleivan kanssa.
syoda puuroa.

aamiaisen j&

Harvoilla on tilaisuutta

K u n illallakin pannan maata miltei syomatta ei ole

ihme, jos seuraavana paivana karsimattomasti odotetaan aamiaisaikaa.

Kun

paivallinen syodaan

niin

myohaan

kuin viiden

jalkeen ei nim. taydellista illallista kaipaa, jota paitsi viela kerran
ruokapaikkaan
iaksi

meneminen kavisi rasittavaksi j a kalliiksikin.

li-

ei sentahden syoda mitaan tai pureskellaan hiukan hedel^

mia joita tarkoitusta varten on hankittu kotiin. Paljon nautitaan
')

M u u t a m a t suuremmat yhtiot j a y k s i t y i s l i i k k e e t kustantavat apulaisilleen

v o i l e i p i a j a maitoa tai k a h v i a aamiaiseksi.
laitcisessamme
kineen pankin

syovat kaiklii

virkaihjat

jklubihuoneistossa.s

H e n k i l o k u n n a U a a n suurimmassa p a n k k i ilmaisen taydellisen aamiaisen keittoruo-
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tuovat

mukanaan, konttoriaikakin voi olla siihen esteena, tai

vaivaa heita tuttavallisuus poytapiirissa, jolle tuntevat olevansa
vieraat.

Talloin ovat mukavammat, ruokatarjoilut venyvine ruo-

ka-aikoineen j a vapauksineen tulla j a menna kaikesta etiketista
j a seurusteluvelvollisuudesta riippumatta.
tetaan,- syodaan
aamiainen etta

Jos ruokapaikkaa kay-

tavallisesti paivan molemmat paaateriat, seka
paivallinen, siella.

Hinta kahdesta ateriasta ta-

vallisessa keskinkertaisessa ruokatarjoilussa on 45

a 55 mkan

vaiheilla kuukaudessa. K u k a tahtoo syoda hyvin, syo »Osmolassa»
62 mk:lla kuussa j a saa valita liha- j a kasviruuan valilla tai
syoda

kumpaakin.

Osmola

on kuitenkin useammalle

kontto-

ristille liian ylellinen. —- Toisluolfkaisia ruokapaikkoja kayttamasta

kieltaa naiskonttoristeja

kotona,

saatyarvo.

E i tunne

olevansa

kun samassa poydassa syovat esim. »kaikki kaupungin

naimattovat

poliisit j a posteljoonit.»

Mieluimmin hyljataan hy-

vakin ruokapaikka kuin tahan mukaudutaan.
ruokapaikan loytaminen

H y v a n j a hal van

on muuten yhta harvinaista kuin on

yieista kaikille ruokapaikoille se, etta niihin- kyllastyy.

Ruoka-

paikkoihin turvautuva on" siten pian kiertanyt ne kaikki j a paattyy

vihdoin kammoamaansa

Helsingissa vaihtelee

taysihoitoon.

Taysihoidon

hinta

nykyaan 75—100 mkaan riippuen hiukan

siitakin, asuuko yksin huoneessa vaiko huonetoverin kanssa. H y vin vaatimattomissa oloissa
eivat

yli

voi se aleta aina 60 mkaan, mutta

100 mkaari nousevat taysihoidotkaan

ole harvinaisia.

E r a s naiskonttoristi maksaa yksityisesta huoneesta taysihoitoineen
xilman kylpyja j a omine sankyliinavaatteineen»

125 mk. Ate-

rioitten nauttiminen perhepoydassa on luonnollisesti seka ravitsevaisuuteensa etta ymparistoonsa nahden naiskonttoristille mieluisin, milloin ei perheella ole taysihoitolaistenpito elinkeinonaan.
"Vaarallisina kilpailijoina ruokapaikoille ovat viime aikoina
alkaneet

esiintya automaattiruokalat,

joka kadunkulmassa.

joita Helsingissa pian on

Nama ruokatarjoilut ovat ikaankuin luodut

Helsivgi?! naiskonUm-istien taloudesta.

myoskin

kahvia

kolmannen
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aterian korvaamiseksi, vaikka kah-

viloissa kaynteja tahdotaan vaittaa niitten kalleuden tahden.
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Yleensa on tunnustettu asia, etta naiskonttoristit hutiloivat
ruoka-asioissaan j a tulevat ihmeellisen vahalla toimeen.

»En ole

Ada AijaVd.

3°

ittilloinkaan syonyt

kuin kaksi ateriaa paivassa j a alkuvuosina

toisinaan'-tuskin yhtakaan»,

kirjoittaa yksi.

»Syon. tavallisesti

aamiaisen ja.paivallisen ulkona tai vain paivallisen, miten varat
riittavat», ilmoittaa toinen.
j o k a , ei

nay

paaltapain,

lisimman

paljon

supistaa

hyvaksi.

Ravinto on naet sellainen menoera,
sentahden- koetetaari

mahdol-

muitten, varsinkin vaatetustarpeitten
• •

- Tallainen on

sita

.

naiskonttoristien' talous

suurissa piirteissa.

Tauiussa I I esitetaan kuusi yksityiskirjanpitoa heidan vuosituloistaan j a -menoistaan.

~

•

Naista perustuu kolmen, D . E . j a E . tarkkaan kirjanpitoon,
A j a B on laadittu muistin avulla, j a C nojautuu oSaksi kirjanpitoon, osaksi sita taydentaviin muistipoimintoihin.
vat kotonaan,
kuukaudessa.

B j a C asu-

B ilmaiseksi, C maksaen taysihoidostaan 60 mk.
A j a E asuvat vieraissa, A taysihoidossa

ilman

erityista huonetta, E yksin erityisessa huoneessa syoden 2 ateriaa paivassa ruokalassa.
kustannukset

D:lla j a F;lla on • oma talous, D jakaen

(huone j a alkovi) kahden sisaren kanssa, F pitaen

yksin- 2 huonetta: j a keittion, joissa kuitenkin ilmaiseksi asuu
sisar hanen kanssaan.

Hanen ruokamenoihinsa sisaltyy myos-

kin sisaren illallinen seka vieraiften osalle tulevat tarjoilut.
suun sisaltyvat kulungit huoneen .siistimisesta.

E ; ja F

Peovat

ijaltaan y l i 30 vuoden, muut 20 j a ' 3 0 valilla. <
Verrattaessa , ruokamenoja .. on
yksin

asuva E

maksaa pelkasta

huvittavaa' nahda,

kuinka

ruuastaan saman verran kuin

perheessa asuvat A j a C koko' taysihoidostaan.

'Vaihan halvem-

maksi tulee ravinto D:lle, jonka merioeraan- sisaityy 1 hanen;.psuutensa huoneiston yalopn j a lampoon.;"
Mita , toiseen , me'no.ryhmaan,,- vaatetukseen tulee, osoittavat
loppusummat'verrattain'"'suuria

erdavaisuuksia. " K u n E , jonka

yilapito nieiee 50*70 hanenituloistaan,-;saa'vaatetukseensaL
taa-vain

kayt-

12.0/0, panet JB, joka asuu' 'ilmaiseksi vanhempiensa

Hehingin tiaiskoniiorislien taloudesta.
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luona, suurimman osan tuloistaan tahan. ' Epatasaisuuksiin vaikuttaa luonnollisesti myoskin se, etta toinen taydentaa vaat^varastoaan yhtena-vuonna, toinen toisena.
tien vaatetusmenoissa
vain pukeutua

huomaa

saadyn

puvulle asetetaan

Yleensa ei konttoris-

mitaan ylellisyytta.

Tahdotaan

mukaisesti, j a kukaan ei moittine, jos

vaatimus, etta sen tulee olla hauskah ^nakoi-

nen j a ennen. kaikkea »pukeva».
j a a " tassa suhteessa

Naiselliselle kekseliaisyydelle"

paljon liikkumisalaa.

Talvella ei ole niin

valia, vaikka pakkanenkin puree, kunhan piiku vain on stalven
nakoinens.

Jalkineet vievat. jotakuinkin ' yhta paljon jokaiselta.

D:lla sisaltyy tahan menoeraan

2 paria kalosseja seka i pari

kenkia ynha-paikkausta. - K u n - t o i s i l l e tulee lisaksi pari puolikenkia kesaksi j a mahdpUisesti tanssikengat on tama menoera
selitetty.
Sivistystarpeensa
taa muitten m'enojensa
kieliopinnot,

ja

huvimenonsa

mukaan.

taytyy

jokaisen. sovit-

E:lla j a . F:lla sisaltyy niihin

jotka edeliisella edustavat, 150

mkan

menoeraa.

Hanen huvimenoihinsa sisaltyvat myoskin matkat jouluna j a kesalla samoin D:n. .Kehittyneemmat
tule toimeen
suutta.

naiskonttoristit eiVat juuri

ilman. vakituista. sa'nomalehti-. j a aikakauskirjalU-

Niinpa tUaavat E j4 F ' k u m p i k i n jokapaivaisen sanoma

lehden seka kaksi-aikakauskirjaa.

Varsinaista kirjallisuutta oste-

taan vahanpuoleisesti,• suositummat

ovat

slukurenkaat».

;Muut

sivistys- j a Iiuvimienot'muodostuMat- teattereiss'a, konserteissa,-esitelmatilaisuuksissa ja'>elavissa kuvissas kaynneista. •
• Mielenkiintoisen mehoryhman muodostavat;2lahjat>.mataan,

etta

pienipalkkaisenkin' konttoristin kasi on

Huo*-

antelias.

E t t a se toisinaan on sita vain kohteliaisuudesta, todistaa se, etta
•D on lahjoistaan erottanut ryhman .»uppvaktningar», jotka eivat
ole aivan koko

syidamesta" lahteneet;

B:lla, johtuen- siita, etta kotona

Suurin on lahjojen aryo

asuva' ^itaa,.-velvollisuutenaari

sita runsaaminUla lahjoiUa 'muistaa^.kotivakeansa/kun'.ei haneta

Alia.

32

Aijald.

elannostaan tarvitse mitaan maksaa.

D:lla ja E:lla sisaltyy lah-

joihin avustus turvattomalle holhokille.
Ajorahat voidaan lyhyesti sivuuttaa.

Ne ovat suurimmat

A:lla, joka asuu kaukana tyopaikastaan ja siita syysta tulee
paljon kayttaneeksi ajoneuvoja.
sisaltyy B:lla 3 vuoden

Muihin menoihin
ostetuista

vahittaismaksu

huonekaluista ja sankyliinavaatteista (arvo 600 mk).

D on kayttanyt niita laakkeisiin, velkojen lyhentamiseen (95: 09)
seka antanut 60 mk:an lainan.
Seikkaperaisemmin ei kirjanpitoja voida eritella, kun ei
niita ole kokonaisuudessaan annettu tekijan kaytettavaksi.
C:lla

214,10,

ja F:lla (epavarmoja saatavia 500)

646,10;

Kassasaldot osoittavat:
1,84,.

D:lla

E:lla

37,80

A:lla —, B:lla

IO,06,

Taman ei kuitenkaan tarvitse merkita pysyvaista saastoa, silla
monenlaiset edeltapain arvaamattomat sattumat, tilapainen sairaus
tai tydttomyys voivat sen jalleen tehda tyhjaksi.' Sen olemassaolo

kuitenkin osoittaa, etta naiskonttoristit pyrkivat varustautu-

maan tallaisten tarpeitten varalta eivatka ela vain »kadesta suuhun».

Taloudellisten hairioitten ikavilta seurauksilta turvaa heita,

paitsi omat saastot, heidan yhteytensa kotiperheen kanssa.
Toisin
vaamista.
ne

on laita, kun on ajateltava koko tulevaisuuden tur-

Huolettomieh

pikku saastot,

vanhuudenpaivien varaksi

eivat

riita

jotka raahdollisesti saadaan palkasta yli jaa-

maan, ja elakkeen saanti yksityisliikkeesta ei tule kysymykseen.
Jos mieli sailyttaa itsenaisyytensa tyokyvyttomyydenkin aikana,
joka naiskonttoristille saapuu yerrattain aikaisin, on joko otettava
vakuutus sopivilla ehdoilla

tai liityttava osakkaaksi saasto- tai

elakekassaan.
Tutkimuksen

kasittamat

naiskonttoristit

ovat

verrattain

hyvin kasittaneet naitten toimenpiteitten tarkeyden, silla jokseenkin puolet heista, 48 •'/o, on vakuutettu tai psakas jossakin kassassa.

Tavallisin vakuutusmuoto on henkivakuutus, joka milloin
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tapaturmavakuutukseen, milloin taas yhtyvat vakuu-

tus jossakin muodossa ja jasenyys hautausapurenkaassa.
kuutusmaarat' eivat ole

Va-

2,000 a 5,000

suuret, ne pysyttelevat

mkan vaiheilla, nousevat harvoin 10,000, paitsi tapaturmavakuutuksessa, jossa tama summa on yleisin.
laskettu tulevien

Pohja on kuitenkin

paivien varatahastoUe, ja se antaa omituisen

turvallisuuden tunteen.

Seuraavasta yhdistelmasta nahdaan, missa

maarin eri vakuutusmuotoja ja kassoja kaytetaan:
140 naiskonttoristista

oli henkivakuutettu

4 1 , tapaturma-

vakuutettu 3, osakas hautausapurenkaassa 7, osakas elakekassassa
sisaanmaksuvelvollisuudella

2, henki- ja tapaturmavakuutettu 5,

henkivakuutettu ja osakas hautausapurenkaassa 3, tapaturmavakuutettu ja osakashautausapurenkaassa 3, tapaturmavakuutettu (liikkeen
puolesta), osakas elakelaitoksessa
tapaturmavakuutettu,
kaassa

sisaanmaksuvelvollisuudella

matkavakuutettu, . osakas

I , tapaturma- ja elinkorkovakuutettu

tyokyvyttomyyden

i,

hautausapuren-

i , vanhuuden j a

varalta. vakuutettu (Saksan valtion puolesta),

tyottomyyden varalta vakuutettu i ; yhteensa 68 eli 48 °/o..
Voisi otaksua vakuutettujen suuren lukumaaran johtuvan
siita, etta tutkittavien joukossa on 22 vakuutusyhtion virkailijaa,
joille vakuutus on kuin luonnostaan lankeava. Mutta on huomattava, etta naista vain 12 on jonkinlaisessa vakuutuksessa, ollen
kaikki muut vakuutetut pankeissa (8) ja liikekonttoreissa palve
levia.

Pankki- ja vakuutusyhtioitten

konttoristit

eivat muuten

ole niin vakuutuksen tarpeessa kuin muut, koska heilla on turvanaan naissa laitoksissa tavallisesti olevat elakekassat henkilokuntaa varten.

Etta valinpitamattomyys

vakuutuksen suhteen

ei kuitenkaan johdu tasta, huomataan siita, etta nuoremmat virkailijat

tuskin tietavat noitten rahastojen olemassaolosta.

ovatkin viela monessa

Ne

liikkeessa vakiintumattomat, ja kun niin

harva niista koskaan tulee osalliseksi, siihen kun vaaditaan pitka
palvelusaika ja korkea ika, ei ole kumma, jos niitten ehdot tois-

Ada' Aijdld,
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taiseksi

pysyvat

vain •laitosten johtokuntien

tiedossa.

Eraari

pankin naisvirkailijat lausuivat tyytymattomyytensa sen johdoStai
ettei heidanelakekassallaan,

sen

suuruudesta huolirhatta,i<Qle

saantoja."^ Vanhenimat virkailijat eivat sentahden uskalla erotai
vaikka tervSys sita vaatisikin,' kun ei ole mitaan takeita siita-,
tulevatko he saarnaan riittavan • elakkeen.

Sen saaminen riippuu

tosin ijasta j a 'virkavuosista, mutta lopiillisen suuruuden niaaraa
kussakin eri tapauksessa johtokiinta mielivaltaisesti. •

i - • ; - i-

Eras toinen pankki maksaa 20 vuoden palvelusajan-kuluttua ja virkailijan taytettya 5 o-vuotta puolet-silloisesta palkasta
elakkefe'na.

-

•

:,•

' .

•• ••M'uuah-vakuutusyhtion elakekassa • on vasta niin nuorij ettfei
sille ole ennatetty saantoehdotusta vahvistaa.
'• '••Toisissa, asia ei'naet

-

•1 '

aina riipu yhtion ijasta, avat elake

ehdot tarkoin maaratyt. • Eraan nuorenpuoleisen vakuutusyhtion
naisvirkailijat tulevat 5: palvelusvuoden jalkeen ja 25 vuotta taytettyaan

osallisiksi elakekassasta.

Palveluksestaan erotessa•-saa-

vat he.'nostaa elakkeena' 4tf 0/0 palkastaan.
selle on kuitenkin
selle

1,500' mk;

Korkein elake :iiai-

Sitapaitsi lahjoittaa yhtio jokai-

15 vuotta yhtiossa - palvelleelle »vapaapOliisin»,'jonka sum-

man saa-tiostaa 30 vuoden virka-ajan jalkeen. •

-'

" •'

- ' Eraassa ' toisessa yhtiossa saavat- n&iset 5 5 vuoden ijassa
1,200 mk:ari elakkeen vuodessa.

-

.

.

•: •

•

• ' ' Pankeissa ja vakuutusyhtioissa, varsinkin suuremmissa niista,
Ovat naisvirkailijat- siis, edellytettyna etta jaksavat tuon saadetyn
ijan- toimissaaii - pysya, sangen' hyvin turvatut vanhuuden varalta.
Toisih<-oh''laita'liikekonttoreissa palvelevi'en.

Tutkimuksen kasit-

tMtnista 'liikkei§ta' ilmoitetaah- vain- yhden tnaksavan henkilokunnalleeh -elaketta. '-Taiha 'Yvikt"- (saksalainen 1) on muutenkin. tuniiSttu" i'sahtansa' harvihaisesta anteliaisuudesta.' Paitsi; kaksibkertaista'"palkka"a' jOulukuussa, -annetaan = paasiaigenakih- siiloin talloin
pieriempia r^haMhjoja. Sitten oil liikkeella-n.s. »takuurahast-o».
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johon jokaiselle konttoristille vuosittain-pannaan hanen palkkansa
mukaan sovitettu ja liikkeen vuosivoitosta riippuva sunima korkoa kasvamaan.

Liikkeesta erotessa (milloin..hyvansa),saa han

ottaa.pois saatavansa tai jattag, sen sinne kasvamaan suurempaa
korkoa,

kuin mita, pankit maksavat.

Sitapaitsi op. olemassa

elakerahasto, johon jokaiselle liikkeessa lo

vuotta .palvelleelle

pannaan pohjarahaksi 500 mk, jota vuosittain
mk:lla.

lisataan 250

Liikkeesta erotessa saa vuosittain nostaa omalle tilille

kertyneen summan korot elakkeena.

,

. .

' •

Mutta, kuten. sanqttu, tama on valri,,..yksi j,;liike. .Muissa
palvelevat saavat katsoa eteensa miten parhaaksi nakevat.
pana olevasta
on

osakas

kosketellut

Ylem-

yhdistelmasta nakyy, etta vain 3 naiskonttoristia

elakelaitoksessa •,sis;aanmaksuvelvollisuudel]a

(edella

kassat ovat kaikki syntyneet ilman henkilokunnan

iriydtSvaikutusta).

Kaksi 'heista sdorittaa'maksuja'>>Ilmariseen>>,

Suomen' teollisuuslaitosten . virk'ailijain saasto- j a elakekassaan,
kol'mas

on

osakas

Suomen

Turussa.
;

Kauppapalvelijain elakekassassa
. ,•'

Pankkiyirkailijoilla, pn oma hautausapukassansa

»Suomen

yksityispankkien .virkamiesten hautausapurengas». , Sisaankirjbtettaessa renkaaseen-suoritetaan paasyihaksuna'-Sihk. 5:l-^'sekk
mahdollisesti
tapahtuneen

maaratty vuosimaksu.

Renkaan jasenten kesken

kuolemantapauksen sattuessa' maksaa kukin jasen,

jasenmaksim, , joka. on. samapsuuruiaen .kuin- itsekunkin paasyr
makau.

Hautausavun suuruus riippuu jasenten luvusta ja mak-

setaati imaarin,-- joka suomen- markoissa vastaa- senaikuista jaserilukua' kerrottuna -viidelia, missaan tapauksessa ei se kditenkaan
saa nousta: 2,ooo 'mk:an yli.

22 tutkimuksen kasittamasta nais-

puolisesta pankkivirkailijasta kuului renkaaseen 4.
Etta naiskonttoristien elakeasia yksityisliikkeissa on. silla.
kannalla ' kuin se on, johtunee ennen 'kaikkea siita, etta liikkeet
niin harvoin saavat pitaa heita palveluksessaan elaketta vartett

Kunnalliskot keakouhit Saksassa,
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vaadittavan ajan.
elakekassan

Isannat eivat sentahden

perustamista.

Vaikkakin

tuo

katso tarpeelliseksi
aika

saavutettaisiin

virkavuosiin nahden liikealalla yleensa, niin on apulainen talla
ajalla ennattanyt

palvella u-seammassa liikkeessa eika siis voi

vaatia elaketta mistaan.

Naiset itse eivat »aijo» koko ijakseen

konttorialalle jaada, joten elakeasiat tuntuvat heista liian kaukaisilta, jotta niihin kiinnittaisi huomiota, saatikka niista huolestuisi,
Ja kuitenkin ovat elakkeen takeet, jos milla alalia, tarkeat juuri
talla, jossa elama kuluu tasaisessa velvollisuuksien tayttamisessa
ilman suuria hyppayksia tai mullistavien onnenpotkaisujen toivoa.

K U N N A L L I S K O R K E A K O U L U T SAKSASSA.
Se mahtava kehitys, minka alaisena Saksan kaupunkilaitos
lahinna kahden viime vuosikymmenen aikana on ollut, on tehnyt erikoisten korkeakoulujen perustamisen kunnallisten virkamiesten kouluutusta varten tarpeelliseksi.
Kaupunkien kunnallishallinnon ratkaistavaksi on' naitten
vuosikymmenien kuluessa asetettu toinen toistaan tarkeampia
hallinnollisia, taloudellisia ja teknillisia tehtavia, jotka laajuuteensa ja monimutkaisuuteensa nahden ovat kunnallispolitiikan
aikaisemmilla kehitysasteilla olleet tuntemattomat ja jotka voidakseen saada tyydyttavan ratkaisun edellyttavat kunnallisen
virkamiehiston omaavan valtion virkamiesten patevyydesta erikoistuneen ammattisivistyksen. Taman uuden ammattisivistyksen
tarkeimpana osana tuli olla perehtyminen sen uuden tieteen-,
kunnalhstieteen, eri aloihin, joka vahitellen useihin eri tieteisiin
kuuluvista aineksista on. alkanut kiteytya yhtenaiseksi jarjestelmaksi ja jonka erikoisena tutkimusalana ovat kunnallishallinnon
eri puolet: kunnallinen itsehallinto laajimmassa merkityksessa,
kunnallinen lainsaadantooikeus, kunnallinen virkaoikeus, kunnallinen finanssioikeus ja finanssipolitiikka, kunnallinen talous- j a
yhteiskuntapolitiikka ja kunnallinen tilasto muita aloja mainitsematta.
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Kun Saksan yleiset yliopistot, huolimatta siita, etta virkamiesten kouluutus naissa yliopistoissa on tarkoituksenmukaisemmin jarjestetty kuin useimmissa muissa maissa, eivat osoittaneet
voivansa tarjota kunnallishallinnon alalle pyrkiville tarpeelliseksi
kaynytta ' ammattisivistysta, ruvettiin suunnittelemaan erikoisten
korkeakoulujen perustamista nimenomaan tata tarkoitusta varten
samalla tavoin kuin aikaisemmin oli perustettu maanviljelys-,
teknillisia ja kauppakorkeakouluja. Nyt puheenaolevien kunnailiskorkeakoulujen edeltajia ovat tavallaan olleet eraat korkeakou.luja alemmat opistot alempien kunnallisten virkamiesten kouluutusta varten seka eraitten yliopistojen j a korkeakoulujen toimeenpanemat tilapaiset kunnallistieteelliset jatkokurssit. Naitten opistojen ja jatkokurssien menestys on osaltaan valmistanut maaalaa kunnailiskorkeakoulujen perustamiselle.
Asian luonnosta lankesi, etta jotkin Saksan mahtavista kaupungeista ottaisivat naitten kunnailiskorkeakoulujen perustamisen
ja yllapitamisen tehtavakseen.
Ovathan Saksan kaupungit yleensa olleet erittain halukkaat hankkimaan korkeakouluja alueelleen
ja ottamaan osaa niitten aiheuttamiin kustannuksiin, ja kyseessaolevat korkeakoulut edistavat valittomammin kuin muut kaupunkien etuja. Niinpa ne kaksi kunnalliskorkeakoulua, joitten toiminnasta ja jarjestymisesta on tarkoitus seuraavassa antaa eraita
tietoja, ovat kahden suurkaupungin, Diisseldorfin ja Kolnin,
kunnallisia laitoksia.
Diisseldorfm korkeakoulu, »Die Akademie fiir kommunale
Verwaitung in Diisseldorfs avattiin lokakuussa 1911. Kolnin
korkeakoulu, »Die Coiner Hochschule fiir kommunale und soziale
Verwaltungs, aloitti toimintansa huhtikuussa 1912.
. Lahimman aiheen Diisseldorfin korkeakoulun perustamiseen
antoi Bonnin yliopiston silloisen julkisen oikeuden professorin,
Stier-Somlon, esitys kunnallisten virkamiesten kouluutuksen uudistaraisesta Reinin maaseutukuntien kunnallispaivilla Kolnissa kesakuussa .1911. Samoihin aikoihin oli Diisseldorfissa kysymys
kunnalliskorkeakoulun perustamisesta pantu- vireille. Prof. StierSoralo kutsuttiin korkeakoulun perustajaksi ja ensimaiseksi
»Studiendirektor'iksi». Uskomattoraan lyhyessa ajassa, vajaassa
neljassa ja puolessa kuukaudessa, suunniteltiin ja toteutettiin
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hanke. Korkeakoulun.hallinto jatettiin kanpungin yliporniestarin
ja i kaupungin . valtuuston asettatnan seitsemanjasenisen »Kuratorium'in». tehtay^ksi; ..Opetustyon kaytannollisesta jarjestamisesta huolehtimaan asetettiin mainittu • »Studiendirektor»-niminen
johtaja.' ^
•
•.
•• ,'.
. .
;
I. Kolnin korkeakoulu on • perustettu sikalaisen, ajanmukaisuudestaari meillakin tunnetun kauppakorkeakoulun yhteyteen. T a man v. 1901 avatun kauppakorkeakoulun hallituksen' suunnitelmiin oli alunpitaen kuulunut korkeakoulun opetustoiminnan jar-,
jestaminen laajenimaksi kuin pelkastaan liikemiesten kouluutuksen kannalta olisi ollut valttamatonta. Nimenomaan oli paamaarana pidetty tilaisuud'en varaamista opiskelijoille haj-jdittaa
rinnan liikemiehen ja kunnallisen virkamiehen opintoja, jota
yhdistelmaa siihen nahden, etta kunnallisten virkamiesten tehtavapiiriin nykyaan kuuluu monia puhtaasti' taloudellisia kysymyksia, pidettiin erittain edullisena. Diisseldorfin korkeakoulun perustaminen pakoitti Kolnin- kauppakorkeakoulun ryhtymaan rat-'
-kaiseviin toimenpiteisiin'. suunnitellun osaston aikaansaamiseksi.
Taman uuden osaston toimintaa ei kuitenkaan rajoitettu yksinomaan kunnallisten virkamiesten ja toimihenkilditten kouluutukseen, va'ap ,oli uuden korkeakoulun tehtaviin kuuluva" myoskin
yleisemman sosiaalisen sivistystarpeen tyydyttaminen.
Hallinnollisessa suhteessa jarjestettiin osasto. siten, etta kauppakorkeakoululla ja kunnalliskorkeakouluUa tuli olemaan yhteinen korkein
hallitus, mutta jalkimaista.johtamaan asetettiin erikoineni>xAbteiluhgsdirektot-», johon toimeen nimitettiin prof. Adolf Weber-.
Prof.: ' Stier-Somlolle,. .joka silla valin oli eronnut Dtisseldorfin'
korkeakoulusta taman »Kuratdriumin» kanssa ilmaantuneitteh
erimieHsyyksien vuoksi, tarjottiin tassa uudessa korkeakoulussa
vakinairien julkisen oikeuden profesuuri, minka han suostuikin
vastaanottamaan.= Kummankin korkeakoulun valilla on, senjalkeen vallinnut ankara ja, kuten on luultavaa, sangen terveellinen
kjlpailu.
• ;•
, .
; . =•
•
Tarkoituksensa maarittelee Diisseldorfin korkeakoulu lahemmin seuraavalla tavallaV»Akatemian tarkoituksena o n : . i ) antaa,
henkiloille, jotka valmistuvat johtaviin' kunnallisii'n -virkoihin, tieteellisen ja siihen: yhdistetyn kaytannollise'n kouluutuksen; 2) tar-
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jotai jo virassa .pleville kunnallisille • virkamiehille .tilaisuutta tfetojensa syventatniseen j a laajentamiseen; 3) tehda muille kunnallisoikeudellisia .ja kunnallistaldudellisia . kysymyksia harrastaville- henkiloille mahdolliseksi hankkia • itselleen tarkoitustaanvastaava sivistys.* Kolnin korkeakoulun- tarkoitus oh edellamainitulla lisayksella paaasiallisesti sama. ' .
. •
. Tamanmukaisesti ei naitten korkeakoulujen oppilaiksi oteta
ainoastaan sellaisia henkiloita, jotka ovat lapikayneet yhdeksanluokkaisen korkeamman oppilaitoksen ja jotka siten ovat saavuttaneet.tavanmukaisen oikeuden harjoittaa yliopistollisia opintoja,
vaan, myoskin pormestareita ja muita kunnallisia virkamiehia
seka henkiloita, jotka muuten ovat kaytannollisesti jonkun verran .perehtyneet kunnallishallinnollisiin tehtaviin. "Vakinaisia oppilaita oli kevatlukukaudella 1912 Diisseldorfissa 130'ja Kolnissa
117. Opintojen harjoittamisesta naissa korkeakouluissa on supritettava maksua, mika Diisseldorfissa on 100:—.'Rmk. lukukaudessa. "Paitsi vakinaisia oppiiaita ovat. myoskin "n^s. »Gasthorer'it» 'oikeutetut harjoittamaan korkeakouluissa opintoja'kuuntelemalla yksityisia luentoja j a ottamalla osaa harjoituksiin. .
Vakinaiset oppilaat ovat harjoitettuaan vahintain kaksi lukukautta saannollisia . opintoja oikeutetut suorittamaan. paasto- eli
diploomitutkinnon. Tavallisin valmistusaika tutkintoihin" .on kuitenkin noin 4 lukukautta. - Diisseldorfin korkeakoulun diploomitutkintootf kuuluu kjrjallinen koe, mika on-kotityona suoritettava
neljassa • viikossa, ja suullinen kuulustelu seuraavis.sa aineissa:a); kunnallis-ja valtiosaanto-oikeus ynna virkaoikeus; • b) .hallintpoikeus, johon myoskin sisaltyvat koulutointa, elinkeinoelamaa,
koyhainhoitoa, tientekovelvoUisuutta, rakennustoimintaa ja Vakuutusalaa koskevat-'Saannokset, c) yleinen kansantalous.tiede, d)
kansantalouspolitiikka (maatalous-,. elinkeino-, kaiippa-. ja yhteiskuntapolitiikka), e) kunnallinen talous- ja yhteiskuntapolitiikka
seka' f) finanssioppi. Tutkintovaatimukset Kolnin korkeakoulussa,
jossa erikoisesti - pyritaan jarjestamaan opintosuunnitelma siten,
etta opiskelijat mahdollisimman vapaasti yksilollisten taipumustensa ja harrastustensa mukaan saavat valita aineensa, ovat tutkintovaatimukset jonkun verran valjemmat.
. Opetussuunnitelmassa on-. kaytannoUiselle opetukselle pantu
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erikoista painoa. Luentojen ohessa, joita Dusseldorfissa tahan
asti on ollut noin .20 — 25, Kolnissa lahes 100 viikkotuntia,
on osanotto seminaariharjoituksiin, keskustelukokouksiin, kirjallisiin toihin ja kunnallisiin laitoksiin tehtyihin katsausretkiin
pakollista. Jotta opetus mahdollisimman laheisesti liittyisi oppilaitten tulevaan kaytannolliseen toimintaan, on opetustyo osittain
uskottu »kaytann6n miesten*, palveluksessa olevien virkamiesten
tehtavaksi.
Erikoisesti ovat mainittavat ne tavallisesti viikon kestavat
jatkokurssit, »kunnalliset viikot», joita kummassakin korkeakoulussa kevatlukukauden aikana' toimeenpannaan. Naitten useimmiten huomattujen kunnallispolitikkojen pitamien esitelmasarjojen tarkoituksena on osittain taydentaa vakinaisten oppilaitten
saamaa jarjestelmallista opetusta ja tutustuttaa heidat kaikkein
uusimpiin virtauksiin ja johtaviin henkiloihin kunnalliselaman
alalia, osittain niitten kautta tahdotaan edistaa sellaisten virkamiesten jatko-opintoja, joita virantoimitus estaa harjoittamasta
vakinaisia opintoja. Nama jatkokurssit, jotka tavallisesti kasittelevat ja eri puolilta valaisevat jotain maarattya kunnallisen
hallinnon tai yhteiskunnallisen toiminnan alaa, ovat Saksassa
saavuttaneet sangen suurta suosiota. V:n 1913 kunnalliseen viikkoon Diisseldorfissa otti osaa 375 ja Kolnissa 520 henkiloa,
Edellinen kunnallinen viikko on helluntaiviikon aikana toukokuussBj jalkimainen helmikuun viimeisella viikolla. Kolnin tamanvuotisten jatkokurssien aiheena on »nykyaikainen sanomalehdistos, Diisseldorfin ensi kunnallisen viikon ohjelmaa ei viela
ole julaistu.
Viela maintttakoon etta nailla jatkokursseilla pidetyt esitelmat nyttemmin aina julaistaan, joten snurempikin yleiso voi
niihin tutustua.
Yrjo
Harvia.
')
neet

Esitelmat

painosta

v : n 1913 j a t k o k u r s s e i l l a

seuraavannimisina:

ovat v i i m e vuoden

lopulla

ilmesty-
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Mita ttdoksia saavutetaan- pakkokasvatuksella.

MITA T U L O K S I A

SAAVUTETAAN

PAKKOKASVATUKSELLA?

-

Tama kysymys on usein heitetty esille, kun kasvafusasioista
tulee puhe, ei ainoastaan sentakia, etta valtio kayttaa tahan tarkoitukseen vuosittain noin ^/s miljoonaa markkaa, vaan myos
sentakia, etta on erittain mielenkiintoista saada selvite'tyksi, missa
maarin kasvatus pystyy muuttamaan pakkokasvatuksen alaiseksi
joutuneiden lapsukaisten taipumuksia j a kasvattamaan niista kunnoUisia ihmisia.
Kuitenkin on hyvin vaikeata paasta tasta asiasta yleispateviin tuloksiin. Yleinen tilasto osoittaa kylla kuinka paljon kasvatuslaitoksista poispaastetyista on langennut. Langenneina pidetaan siiloin sellaisia, jotka ovat joutuneet vankiloihin.
Niidenkin joukosta ei lueta' lagenneiksi sellaisia, jotka varojen
puutteessa suorittavat vankiloissa heille juopumuksesta tuomittuja
sakkoja. Kun nain langenneita maarittelemme, niin siiloin taytyy tuloksenkin olla hyvin relatiivinen. Sitakin voi epailla, ovatko
kaikki kasvatuslaitoksista paasseet, jotka vankiloihin joutuvat,
todella tulleet merkityiksi kasvatuslaitosten entisiksi oppilaiksi.
Silla on hyvin luultavaa, etta, mikali mahdollista, he linnaan
tullessaan koettavat tavalla taikka toisella salata sen, etta
ovat ennen olleet kasvatuslaitoksissa. Jos naista seikoista tahdottaisiin varmoja tietoja, niin ei riita muu kuin kayda lapi
kaikkien pakkokasvatuslaitosten nimiluettelot eri vuosina, tehda niista muistiinpanoja; taman jalkeen tulisi tarkastaa vankiloiden nimiluetteloja,
onko niiden joukossa kasvatuslaitoksissa olleiden nimia seka muita todisteita, jotta voitaisiin ne
samoiksi todeta. Talla tavoin on menetellytkin Koivulan kasvaStadt U7id Land, 3 5 8 okt.aavosivua. H i n t a 7: 50 S m k . j a / / . Kursns: Die neuen
Aiifgaben der Sozialvcrsicherung in der Praxis, 3 3 6 oktaavosivua. H i n t a 7: 5 0 .
- Naista

voidaan

varsinkin

Kolnin

korkeakoulun

j u l k a i s e m a a I luentosarjaa, j o k a

sisSltaa arvokkaita e s i t e l m i a - k u n n a l l i s p o l i t i i k a n e r i aloiita, suositella k a i k i l l e , j o t k a
m e i l l a k i n opiskelevat
han

julkaisuun

suudesta.

kunnallispoliliikkaa

tai sita

kaytannossa

harrastavat.

on m . m . otettu luettelo uusimmasta kunnallispoliittisfsta

Ta-

kirjalli-
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tuslaitoksen entinen johtaja S. G. Dahlstrom v. 1905. Han tuli
tutkimuksissaan siihen -tulokseen, etta 302 poispaasseesta oppilaasta oli 50 1.. i6,56 °/o-langennut. Sitapaitsi 15 oppilasta oli
vankilassa suorittanut juopumuksesta ja tappelusta tuomittuja
sakkojaan.
Vankeinhoitohallituksen vuosikertomusten mukaan on v.
1911 loppuun pakkokasvatuslaitoksista poispaassyt ja'niista langennut:.,
.
.
Laitoksen
nimi.' •

;

Koivula
. .
Vuorela. -.
Kotiniemi .

Poispaastettyjen
-• '• l u k u . 469
81 .
105

•:

Langenneiden
luku.

101
5
6 -

'
•

„,
P-

21,63
• 6,17
5,71

. ;. Paitsi naita. langenneiksi merkittyja on joukko entisia kasvatuslaitosten oppiiaita ollut linnassa suorittam,assa juopumuksesta ja .tappelusta y. m. tuomittuja sakkojansa. ; .
...
• , Rikokset, mihin Koivulan kasvatuslaitoksesta, paasseet 101
ovat langenneet, ovat seuraavat: 68 varkauteen, 2 ryostoon, 4
murhapplttoaikeisiin ja varkauteen,,. i petokseen, 2 varastetun
tavaran katkeniiseen, 3 murhaan ja osaanottoon siihen, 6 pahoinpitelyyn, 4 poliisin- vastustamiseen, 1 .huolimaton vahtitilaisuu:
dessa j a karkaaminen sotavaesta, I kirkonhairioon, 2 kotirauhanrikkomiseen, 7 irtolaisuuteen. ,. •
..<
• -Ifaista _ lankesi. 17 samana vuonna, kun paasivat kasvatuslaitoksesta, 22 vuosi; sen • jalkeen, kun paasivat' kasvatuslaitoksesta, 22 kaksi vuotta sen. Jalkeen, 10 kolme vuptta sen jalkeen,
10 n.elja. vuotta sen jalkeen, 10 viisi vuotta sen jalkeen, 6 ku;Usi
vuotta .sen jalkeen, i:seitsem^n, i kahdeksan, i , yhdeksan j a i
kojmetojsta .vuotta,^sen*jalkeen, ,kun paasivat -kasvatuslaitpksesta.
Jos namat viralliset tiedonannot ohsivat todella yhtapitavia
todeUisuuden kanssa, niin siiloin voisimme. iloita siita, etta pakkokasvatustyo on menestynyt mahdollisimman hyvin. Silla ICoivulastakin, joka kauemmin on vaikuttanut, olisi poispaastetyista
oppilaista tullut 7 8 , 4 7 % kunnon ihmisia, 'Vuorelasta 93,8s °/o ja
Kptiniemesta 94,20."/o., Talloin ne suuret uhraukset, joista edempana puhuimme, eivat suinkaan oHsi olleet turhaan kaytetyt.
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Nain loistaviin tuloksiin emme kuitenkaan voi luottaa, silla
vaikka ei langenneita siina merkityksessa kuin ylempana mainitsimme olisikaan enemman, niin taytynee jo juopumuksia ja tappeluitakin pitaa rikoksina, vaikkapa ne vaan sakoilla suoritettaisiinkin. Kukapa sitten voi todistaa, etta kaikki ne, jotka eivat
todistettavasti ole langenneet, olisivat kunnoii ihmisia eli sellaisia, jotka voivat alistua yhteiskunnallisia lakeja ja asetuksia
noudattomaan eivatka vapaalla- toiminnallaan^tule'hairitsemaan
j a loukkaamaan toisten samantapaista toimintaa enemman siveellisessa kuin oikeudellisessakaan suhteessa. Voidaan vaittaa;.etta
•,

"

•

,i •

. . . .

tama. on, liian suuri vaatimus pakkokasvatuslaitokseista paasseilta,
koska on hiin paljon muitakin, jopa opillisensivistyksenkin saaneiden joukossa, jotka eivat tateh ymmarrettyna ole kunnon ihmisia, vaikka heilla useasti-olisi siihen paljon suuremma:t edellytykset. .Tama on kylla surkuteltava tosiasia, mutta ei "asia siita
muutu, silla, onhan jokaiselle kasvatukselle asetettava paamaaliksipyrkimys kehittaa kasvateistaan krinnon ihmisia.siina mielessa
kuin edempana' mainittiin.
•
Onko pakkokasvatustyo tassa suhteessa - onnistunut, siita
mielestamme eivat, yllamainitut viralliset tiedonannot uskottavasti
tpdista ainakaan sellaiselle henkilolle, joka muutanian yuoiden on
ottanut osaa kaytannolliseen pakkokasvatustyohon. Siihen mielestamme ei pakkokasvatuslaitoksilla nykyisella tavalla jarjestettyina
ole monessa suhteessa edellytyksiakaan, silla ulkonaiset olot ja
vaikeudet eivat anna tilaisuutta sen jarjestamiseksi siten, etta paraat mahdolliset tulokset olisivat odotettavissa. Muutamia mietteita
taman johdosta t o i s t e . '
' •
• .'•
• •'"•'••^
•'
'
• Kalle Leikkola. •

Kirjallisuutta.
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H a n n e s G e b h a r d , Suomen osuustoiminta paapiirteissaan. Porvoo 1914. Werner Soderstrom Osakeyhtio. Sivuja 186.

Huolimatta nuoruudestaan on Suomen osuustoiminta ennattanyt kehittya monihaaraiseksi j a mahtavaksi taloudelliseksi liikkeeksi, joka on vetanyt laajat kansalaiskerrokset mukaansa. Osuustoiminnan eri puolia on osaltaan valaistn sangen arvokkaasti.
Pellervo-Seura on julkaissut vuosikirjojaan j a osuustoiminnan eri
haaroja koskevaa ansiokasta tilastoa. Osuustoiminnan historian tavallaan muodostaa Pellervo-Seuran kymmenvuotisjulkaisu. E r i
osuustoiminnalliset keskusliikkeet ovat myoskin osaltaan julkaisseet alaansa koskevaa kirjallisuutta. Mutta kuitenkin on liaivannut julkaisua, j o k a ' suppeasti, mutta silti yksityiskohtaisesti valaisisi maamme koko osuustoimintaa, juuri sen paapiirteita. T a man puutteen on professori Gebhardin teos ansiokkaalla tavalla
poistannt.
Kirjan johdatus luo katsauksen osuustoiminnan tehlaviin,
sen merkitykseen seka sen menestyksen edellytyksiin j a rajoituksiin. Johdatuksessa esitetaan viela katsaus ulkomaiden osuustoimintaliikkeeseen. Me saamme tutustua osuustoimintaliikkeen
syntymamaan, Englannin, Ranskan, Sveitsin, Saksan, Tanskan,
Irlannin, Unkarin, Venajan j a Japanin osuustoimintaliikkeiden
tahanastisiin saavntuksiin.
Ensimaisessa luvussa tekija vie meidat niihin aikoihin, jolloin Suomessa ennen varsinaista osuustoimintalakia otettiin ensimaisia osuustoiminta-askeleita, kun perustettiin yhdistysten tai
osakeyhtioiden muotoon osunskauppoja j a -meijereita. Varsinainen osuustoiminta voi meilla paasta alkuunsa, kun Pellervo-Seura
perustettiin j a osuustoimintalaki annettiin. Pellervo-Seuralla on
ansio siita, etta meidan osuustoimintaliikkeemme on niin monihaarainen j a niin pitkalle kehittynyt kuin se nyt on, vaikka silla
on takanaan alun toista vnosikymmenta. Mutta tyota j a harrastusta on seuran puolelta vaadittu j a voimia kysytty, ennen kuin
niiihin tuloksiin on paasty. Saavutukset viittaavat siihen, etta
me vaikka olemmekin paasseet ensimaisten osuustoimintamaiden
joukkoon — maamme on neljas jarjestyksessa osuuskuntien luvun
ja naiden jasenmaarlin suhteen — omaamme suuret kehittymismahdollisuudet osuustoiminnan alalia, sanokaamme osuustoiminnallisilla aloilla. -
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Toisessa osassa maarittelee tekija osuuskunnan Suomen lain
mukaan, esittaa meille erilaiset paikalliset osnuskunnat: osuuskunnat jasentensa tarpeitten ostoa j a valmistusta varten, s. o.
osuuskaupat, osuusleipomot -ja -ruokalat, ammattitarvikkeiden yhieisostot seka osuuskunnat jasentensa tuotteiden valmistusta j a
myyntia varten s. o. osuusmeijerit, maidonmyynti, karjanmjynti-,
munanmyynti-, viljanmyynti- j a myllyosuuskunnat, metsatalou•delliset j a kalanmyyntiosnuskunnat, kuin myos erilaiset muut
myyntiosuuskunnat. Kolmas ryhma kasittaa luotto-osuuskunnat
s. o. erilaiset osuuskassat seka neljas sellaiset kuin puimakone-,
sammalkuivike , puhelin-,'maanosto- j a asunto-osuuskunnat.
Teoksen kolmas luku esittaa osuuskuntain yhtymat, siis erilaiset keskusosuaskunnat j a niiden kehityksen, osnustoimintaliitot
•osuustoiminnan eri haaroissa, suunnitelman koko maata kasittavaa osuustoimintaliittoa varten seka kansainvaliset osuustoimintaJiitot.
Liitteena on suomenkielisen osuustoimintakirjallisuuden
luettelo.
Tama professori Hannes Gebhardin teos toiselta puolen on
jonkinlainen osuustoiminnalliuen kasikirja, josta saa lyhyen, mutta
sattuvan kuvan j a selvityksen osuustoiminnan eri puolista maas.sanime. Toiselta puolen se on erinomainen oppikirja sellaisille
Jaitoksille j a opistoille, joiden ohjelmassa j a lukusuunnitelmassa
•on omistettu tunteja myoskin osuustoiminnalle
Mutta ennen
kaikkea se on mainio kansalaisopintokirja, se on tervetuUut teos
Inkuisalle osuustoimintavaelle, joka siina nakee oman aherruk«ensa j a tyoskentelynsa, yhteisten ponnistusten saavutukset koottuna yhdeksi kokonaisundeksi. Teos on kirjoitettu lammolla j a
asiantuntemnksella. Erikoisen miellyttavaisyyden teokselle antavat lukuisat kirjailijain, tiedemiesten j a osuustoimintamiesten lau^untojen otteet tasta liikkeesta.
K. Y. H.
K o m m e r s i e l l a Meddelanden, utgivna av Knngl. Kommerskollegium.
Taman vuoden alusta julkaisee Euotsin Kauppakollegio
kaksi kertaa kuukaudessa taloudellisia tiedonantoja. Naiden mieltakiinnittavasta sisallosta ansaitsevat katsaukset taloudellisten konjunktuurien vaihteluihin erityista huomiota.
Naissa katsauksissa on esitettiiva tietoja muutamilta sellai- '
.silta aloiita, joiden on katsottu • erityisen selvasti kuvastavan konjunktuurien muutoksia, j a on katsausten tarkoituksena siten helpottaa konjunktuurein arvostelemista.
Katsaukset ovat kahdenlaisia, nimittain kuukausi- j a vuosi-'
katsauksia.
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;•. •' .'Edellisissa. on tietoja esitettava seuraavistaseikoista: Euotsin'
valtiopankin virallisesta j a yksityisesta diskonttokorosta,, lainausliikkeesta, clearing'ista,- seMivaihdosta'ja vaihtokursseista -Berlinissa, ' Lontoossa 'ja' Parisissa;. yksityisestil diskonttokorosta -viimeksimainituissa paikoissa, Ruotsin tuonnin j a vien-nin arvosta",.
Sanerbeckin Hntaluvuista, takkiraudan-;ja. eraiden puutava,ralajien vientiarvosta, rautateilla' kuletettujeii • tavarain
tonnimaarasta : j a . tavaraliikkeen .tuottamasta bruttotulosta, julkisissa.
.tyonvalitystoimistoissa tebtyjen- tyonhakuilmoitusten' subteesta-.tarjottuihinl^.tyopaikkoihiu seka tydttomain • luvnsta tyovaenjarjestoissa. Naita puhtaasti'tilastollisiin tietoihin perustuvia katsauksia oh taydennettava::kiiukausivihkoihin otettavilla-kertomuksiUa.
tavara- j a i rahamarkkinain eri aloiita, joita kertomnksia asiantuntijat toimittavat. Tarkoitus ton'julaista edella esitetyt tiedot-'knltaikin^kuukaudelta seuraavan kuukauden lopp'upuolella. • " s
Vuosikatsauksissa on julaistava keskilukuja kaikilta niilta.
aloiita,' jdihin kuukausikatsauksissa. Inodaan huomiota, j a lisaksi
esitettava tietoja seuraavista seikoista: solmittujen avioliittojen
luvusta 1000 henkea kohti, vuoden kuluessa perustettujen osakeybtioiden"lnVnsta;..maksetun osakepaaoman maarasta, konkurssien
luvusta, "takkiraudan. valinistuksesta,. kivihiilien -tuonnista seka.
niiden;'tybnantajain .tyossa.'olevain tyontekijain •'luvusta, ' j o t k a
ovat kat'soneet" tyonsaantia keskinkertais'ta paremmaksi.
-.''•<
• ::-TEdellal mainittujeh'.seikkojen lisaksi voidaan'katsauksissa
tulevaisuudessa .valaista' muitakin asioita, jos .kokemus • osottaa,
sellaisen menettelyii tarpeelliseksi.
• :.' '-'-'i.-;
• . Epailematonta' on,' etta edella selostettujen katsausten julkaisemiheri' tulee Kelpottamaan . konjunk'tuurien arvostelemista:
Ruotsissa. Taman 'maan antama esimerkki on varmaankin oleva
omiansa " kehoittamaan muita • rnaita samanlaatuisin yrityksiin_
Meillakin. on syyta harkita, olisiko mahdoUisuuksia saannollistett
konjunktuurikatsausten aikaansaamiseen ja, jos mahdollisuuksiatpdella olisi, mita tietoja niiden tulisi sisaltaa.
.d..:A—e. •
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Maatalous.

M e i j e r i l i i k e v. 1911. Vuonna 1911 oli meijerien luku
maassamme 658. Tahan lukuun pitaisi sisaltya k a i k k i sellaiset
meijerit; joiden vuotuinen voinvalmistus on vahintaan 500 kg,
siis. pienet.kotitarvemeijeritkin. Maamme kunnista oli viela. 17.7
ilman meijeria; 139:ssa oli 1 meijeri, 67:ssa 2J 41:ssa 8,. 28:ssa
4,^ 8:ssa "5,- 13:ssa 6—10 j a 2 kunnassa -enemman kuin l O ' m e i jeria kussakin. Useimmat^meijerit olivat Turun j a Porin laanissa',
sen jalkeen Kuopion j a Vaasan laaneissa.
. *'
. M a i n i t u i s t a meijereita oli 211 yksityisten henkiloideniomis-.
tami^,-87 osakeyhtioiden-ja 862 • osuuskuntien omi tamia.-'
;-. . Meijereista oli .570 sellaisia,,..-joissa vahnistettiin yksinomaan
voita,;- 6 sellaisia," joissa valmistettiin ainoastaan .juustoa; j a :82
sellaisia, joissa valmistettiin kpmpaakin tuotetta.
.
Vointuotannon maara kaikissa;naissa 652 nieijerissa, joissa
voita on vaimistettu, nousi yhteensa 12,769,234 kg. Kauppatilasto
osoittaa maasta viedyn v. 1911 12,3.51,319 k g yoita, josta 12,028,403
kg • drittelivoita, jotenka siis yieniJi oli 96,7' °/o 'inainitusta vointuotannosta. • : \
' : ''
,
. . ' . " ' . '
Tuotet'usta maarasta valmistivat'yksityismeij'Srit''l,043,199
kg, osakeyhtiomeijerit 1,433,155'kg-ja osuusmeijerit 10,292,880
kg. Valtavin osa voinvalmistuksesta on sii^ osuuskuntien kasrssS.
'
Voinvalmistukseen kaytettiin maitoa'3.10,6,75,06.5'kg, j a oli
maidon'^kulutus keskimaarin meijeria kohti 476,495 kg." Yhteen
voikiloon tarvittiin maiton yksityisnaeijereissa;24,60 kg,'osakeyhtiqmeijfereissS 24,34'.'kg j a osiiusmeijereissa 24,10 kg. ' • "
Juustonvalniistus "nQUSi koko maaSsa. 1,744,229'kg:aan.' Siita
tuli yksityismeijerien osalle i','369,123 kg, b'sakeyhtiomeijei-'eilfe
176,944 kg j a osuusmeijereille 198,162 kg.
. Miden paivien luku, joina . meijerit olivat kaynnissa, oli
197,404 j a keskiluku meijeria kohti '304;

[

'Teollisttlii',',;^,7,/'

.

' '-.;.;'

- N o r j a n teollisiius v u o s i n a i S ' g y ^ l g i i ' Askettain ilme'sj
tyneeen Norjan teollisuus.tilaston mukaan vuodelta 1911 annamme
seuraavat tiedot teollisuuden kehityksesta - vuosina 1897-^1911.
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1897

1899

1900

1901 . 1902

1904

1905

.)
Teollisuusliikkeita. . 4,532 5,153
5,183
5,175
5,193
5,355
5,410
Laskettuja vuositoita ^) 62,361 74,015 74,261 73,983 73,141 74,681 77,979
Tyontekijoita keskim. 69,905 82,944 84,658 83,709 82,623 83,892 87,021
Yhteensa tyopalkkaa,
1,000 kruunnin. . 46,469 59,787 61,048 61,194 60,936 62,688 64,713
Keskim palkka vuosityosta
745
808
822
827
833
839
830

Teollisuusliikkeita. .
rLaskettujavuositoita-')
Tyontek.joitii keskim.
Yhteensa tyopalkkaa,
1,000 kruunuin. .
Keskim. palkka vuosityosta

Lisays
1897-1911
absol.
7o

1907
1)

1908

1910
1)

1911

5,993
90253
101,281

6,070
93,749
104,426

6.605
100,942
111,980

6,835
104,881
119,390

2,303
42,520
49,485

50.8
68.2
70.8

80,300

86,761

97,788

104,457

57,988

124.8

890

925

969

996

251

33 7

Tiihan on otettu ainoastaan varsinainen tehdasteoUisuus,
kaivosteoUisuus j a kiviteollisuus. Kuten nakyy, tapahtuu yhtamittaista nousua -vuoteen 1900 asti, sen jalkeen parina vuonna
vahaista laskua, vuoden 1902 muodostaessa minimin. Sitten on
nousu taasen saannoUisesti kehittyva. .
T a n s k a n a m m a t t i e n t a r k a s t u s v u o n n a 1912 —13. Vuoden 1912 lopussa oli tarkastuksenalaisia kiinteita laitoksia kaikkiaan 23,330 seka sitapaitsi 2,623 puimalaitosta j a muuta kiertavaa laitosta. Naista tyopaikoista kuului 12,945 teollisuuteen,
samalla kuin 9,031 kuului meijeri- j a maatalouteen seka kauppaan.
Kiinteissa tyopaikoissa toimitettiin kaikkiaan 27,233 tarkastusta. V a i k k a tama luku on suurempi kuin milloinkaan ennen,
on tarkastusten suhteellinen lukumaara kuitenkin, tyopaikkojen
tavattoman iasvamisen vuoksi, laskenut. Samalla kuin -esim,vnonna 1903 100 tyopalkkaa kohti tuli 187 tarkastusta, oli
vastaava luku puheenalaisena vuonna ainoastaan 117.

Raha-, p a n K K i - j a porssiliiKe.
Y l e i n e n tila. Rahamarkkinain yleinen tila on taman vuoden kahtena alkukuukautena huomattavasti parantunut. Euroopan
suurissa liikekeskuksissa, Lontoossa, Berlinissa j a Parisissa, on
nykyaan rahaa saatavana helpommalla kuin viime vuoden lopulla.
•
.•

Tilan voittamisetsi on jatetty pois vuodefc 1898, 03, 015 ja 09.
^) 1 vuositjo (aarsverk) = 300 paivatyota.
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Yksin Venajallakin (resp. Pietai-issa), jossa raha yleensa' pyrkii
olemaan verrattain kallista, ovat olot helpponemaan pain. Rahaministerin j a pankkimiesten valisissa neuvotteluissa on rahaministeri Barck ilmoittanut, etta valtakunnanpankki tddennakoisesti
voi lahimmassa tulevaisuudessa aleiitaa diskonttokorkoaan. Venajan yksityispankkien diskontto on nykyaan . alempi kuin valtakunnanpankin. Myoskin meilla tuntuvat rahamarkkinat .olevan
helpponemaan pain. Sita osottaa'm. m. yksityispankkien tilan
parantuminen. Luultavaa on etta parantumista tulee yha jatkumaan, varsinkin kun Kiinteistopankki saa aikomansa 10 milj.
mk:n ulkomaisen lainan realisoiduksi.
S u o m e n P a n k k i . Suomen Pankin tila taman helmikuun
7 p:na, verrattuna
^^Ai
tana vuonna oli seuraava:
Yarat (milj. mk.).
1914
15/1
Kultakassa
36,3
Suomen hopearahaa
• . . .
2,2
Ulkomaisia obligatsioneja
. . 22,3
»
kirjeenvaihtajia . . 60,2
0,5
»
setel. & kup . . .
»
vekseleita, . . . . 11,8

1914
31/1
36,2
2,2
22,3
62,0
0,5
9,4

1914
7/2
36,2
2,2
22,2
62,3
0,4
9,0

•1914
14/2
36,3
2,2
22,2
62,7
0,4
8,4

Setelin ant. vast, varat
133,2
Kreditiivi ulkomaalla nostatnatta 10,0
Set.-anto-oik. taman lisaksi
40,0

132,6
10,0
40,0

132,3
10,0
40,0

132,2
10,0
40,0

. *. 183,2

182,6

182,3

182,2

77,8
25,5
4,7

74,4
25,7
•
5,0

73,7
26,6
4,4

75,2
25,8
5,0

108,0

105,1

104,7

106,0

.Koko setelinanto-oikeus.
Kotimaisia vekseleita
Kassakreditiiveja.

.

.

. . . .
.

Yelat (milj. mk.).
Liikkeessa olevia setel.
.. . . 108,6
Valtion pano- j a ottotili .
17,1
8,8
U l k . kirjeenvaihtajia y.' m. .
1,8

110,3
109,7
110,5
15,3 " 14,8 • 14,5
4,3 • 5,1
6,0
2,4.
1,9
1.6

136,3
Kassakred. nostamatta
. . .
2,5
Kayttamaton setelinanto oikeus • : 43,3

132,3
2,8
46,7

131,5
• 2,9
46,7

132,6
2,3
46,0

181,3

181,1

180.9

182,1

5°
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Kuten naista luliusarjoista nakyy, ei pankin tila ' mainittuna aikana ole ollut erikoisen huomattavien muutosten alaisena.
E r i t t a i n ' ansainnee mainita, ettii pankin saatavat ulkomaisilta
kirjeenvaihtajilta ovat lisaantyneet 2,5 milj. mk:lla j a ulkomaiset
vekselit vahentyneet 3,4 milj. mk:lla seka kotimaiset saatavat 2
milj. mk:lla. Kayttamaton setelinanto-oikeus on lisaantynyt 2,7
milj. mk:lla.
Suomen pankin voitto- j n tappiotili vuodelta 1913 osoittaa,
etta pankilla on ollut tuloja 10,824,031 mk. 80 p. ja menoja
2,164,622 mk. 88 p. joten vuoden voitto oli 8,6S9,d08 mk. 93 p.
Suurimmat tuloerat ovat seuraavat: korkoja kotimaisesta lainausliikkeesta 6,968,744:51, samoin ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta
2,177,791: 78 j a samoin obligatsioneista 1,072,990: 12. Menojen
puolella' ovat huomattavimmat erat:' palkat j a palkkiot 658,631: 99,
setelien valmistut • 206,816:25, erinaisia knluja 172,175:75 j a
obligatsionien tiliarvon alennus 378,258: 48 seka mahdollisia tappioita varten varattu era 600,000 mk.
Y k s i t y i s p a n k i t . V a i k k a k i n ' viime vuosi oli rahallisesti
niukka, kasvoivat pankkien talletukset siita huolimatta yli 30 milj.
mk:lla. E r i pankkien kesken tama snmma jakaantui seuraavasti:
Kansallispankki . . . 1 3 , 6 milj. mk
Yhdyspankki
. . .
0,5
»
Pohjoismaiden Osakep. 7,3
»
Vaasan pankki . . .
1,2
»
Privatbanken . . . .
1,3
- »
Turun pankki . . .• 1,5
»
Kauppapankki . . .
1,3
»
Landtmannabanken
. 2,6
»
Tampereen pankki . . 0,1
» '
Uadenmaan Osakep . 0,9
»
Yhteensa 30,3 milj. mk
Y k s i t y i s p a n k k i e n voitto-osingot. Viime vuodelta tekevat yksityispankkien ehdotetut voitto-osingot yhteensa 9,540,000
mk.
Maaraltaan suurimmat ovat Yhdyspankin, Pohjoismaiden
Osakepankin j a Kansallispankin voitto-osingot. E r i • pankkien
voitto-osingot kayvat ilmi seuraavasta yhdistelmasta:
Kansallis-Osake-Pankki 16 "/o (16 "/o edelliselta vuodelta)' . . 2,080,000:
Privatbankea 14 7o (13 edelliselta vuodelta) .
1,120,000:
Pohjoismaiden pankki 13 7o (ISVa edelliselta vuodelta) . . . 2,.S40 000:
Uudenmaan pankki l l V s 7o (11 edelliselta vuodelta). . . . 280,000
Turun pankki I I V 2 (10 edelliselta vuodelta)
550,000:
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Yhdyspankki 8 7o (5 edelliselta vuodelta)
' . . . 2,400,000: —
Tampereen pankki 7 7o (7 edelliselta vuodelta)-. '
-210,000: —
. Kauppapankki S'/a "jo (.5 edelliselta vuodelta)
220,000: —
Vaasan pankki 5 7o (9 edelliselta vuodelta)
250,000: —
Landtmannabanken 5 7o (4 edelliselta vuodelta)
100,000: —
Helsingin Osakepankki 4 7o (— edelliselta v u o d e l t a ) . . . .
40,000: —
Lansi Suom. pankki — —
—
Yhteensa 9,540,000: —

Kauppa.
S u o m e n k a u p p a v a i h t o v u o n n a 1913. Tietoja Suomen ulkomaankaupan raha-arvosta viime vuonna ei viela ole kaytettavissa,
mutta tuonti- j a vientimaarien perusteella saadaan jo jokseenkin
selvii kuva viime vuoden kaupasta. Seka tuonti etta vienti ovat
lisaantyneet, "jotenka ulkomaankaupan" raha-arvo, joka"viime vuosina on varsin nopeasti kohonnut, myoskin" vuonna 1913 tulee
kasvamaan. Todennakoista on, etta kauppatasaus tulee olemaan
jonkun verran edullisempi kuin edellisena vuotena, jolloin tuonnin enemmyys nousi 132,3 milj. markkaan eli suurempaan maaraan kuin minaan aikaisempana vuotena. Vuoden 1913 parempi
tulos on suureksi osaksi johtunut harvinaisen edullisista hintasuhteista. Toiselta puolen olivat -useiden tarkeimpain tuontitavarain, kuten monen viljatavaran seka kahvin j a sokerin, hinnat
alemmat kuin edellisena vuotena, toiselta puolen taas saatiin varsinkin viedjdsta puutavaroista erittain hyvat hinnat.
Erityista buomiota vuoden 1913 ulkomaankaupassa ansaitsee puutavarain vienti, jonka arvo varmaankin kasvoi suunnilleen
50 milj. markalla.' Melkein kaikkien puutavaralajien vientimaarat nousivat j a useimpien lajien hinnat olivat korkeammat kuin
vuonna 1912. Tarkeimmista lajeista vietiin .esim. lankkuja 512
(457 vuonna 1912) tub. m^, battenseja 1197 (vast. 938) tub. m**
ja lautoja 1892 (vast. 1552) tuh..m^. Paperiteollisuuden tuotteista vietiin punvanuketta vahemman, mutta pahvia j a paperia
enemman kuin vuonna 1912. Pnheena olevien tuotteiden yhteinen vientiarvo oli todennakoisesti ainakin yhta suuri viime vuonna
kuin edellisena vuotena. Voin vienti lisaantyi jonkun verran,
mutta hinnat olivat melkoista huonommat kuin vuonna 1912.
Maidon j a juuston vienti kasvoi varsin tuntuvasti.
Tuonnissa herattaa etupassa viljatavarain suuresti kasvanut
tuonti' huomiota." -Niinpa tuotiin rukiita 65,G (vast. 49,4) milj.
kg, rtiisjauhoja 196,0 (vast. 161,9) milj. kg j a vehnajanhoja 114,i
(vast. ^95,5) milj. kg. Luultavaa on kuitenkin, ettei -viljatavarain
yhteinen. tuontiarvo tule nousemaan siim-emmaksi ktiin vuonna
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1911, jolloin suurin tiihanastinen tuontiarvo, 101 milj. markkaa,
saavutettiiu. Muista ravinto- j a nautintoaineista tuotiin viime
vuonna esim. lihaa, sokeria j a keittosuolaa enemman, kahvia jokseenkin yhta paljon j a tupakkaa vahemman kuin vuonna 1912.
Teollisuuden raaka-aineista j a puolivalmisteista osoittavat esim.
villa, puuvilla, sementti, rautamalmi j a takkirauta lisaantyriytta
tuontia. Siita tyosta huolimatta, joka suoritettiin kotimaisen
teollisuuden hyvaksi, kasvoi myos monen valmiin teoUisuustuotteen tuonti.

YhteisKuntapolitiiKKa.
V a k u u t u s - j a yhteiskunnallinen huolenpitovirasto
B e l g i a a n . Taman vuoden tammikuun 1 paivana on Belgiassa
alottanut toimintansa teollisuus- j a tyoministerion yhteyteen perustettu vakuutus- j a yhteiskunnallinen huolenpitovirasto. Taman
uuden viraston toimintapiiriin on siirretty k a i k k i tyovaen tapaturmavakuutusta, huolenpitolaitoksia, osuustoimintaa, ammattiyhdistyksia, tyoporsseja, tyottomyyskassoja j a niihin kuuluvia
asioita koskevat kysymykset, jotka ennen ovat olleet tyoviraston
kasiteltavina.

KunnallispolitiiKKa.
•Alotteita a s u n t o k y s y m y k s e n a l a l i a . Nayttaa silta kuin
meidan kaupunkimme yihdoinkin olisivat ruvenneet kiinnittamaan
yleisempaa huomiota tahan asti niin suuresti laimiinlyotyyn
asuntokysj'mykseen. Dseissa kaupungeissa on nimittain aivan
viime aikoina tehty huomattavia alotteita talla alalia. Helsingin
uuden sosiaalilantakunnan valmistettavana on parhaillaan laajakantoinen mietinto niista ehdoista, joilla kaupungin vastedes tulisi luovnttaa tontteja tyovaenasuntoja varten n. s. Vallilan alueella. Tahan tyohon on valiokunta ryhtynyt helpottaakseen omakoti-asuntojen rakentamista talla alueella, jota tarkotusta varten
kaupunginvaltuusto
jo
aikaisemmin on paattanyt myontaa
fakenmislainoja toista kiinnitysta vastaan 2,000,000:
mk:n suuruisesta lainarahastosta yleishyodyllista rakennustoimintaa varten.
Mainittu sosiaalilautakunta on myoskin ottanut. tehtavakseen laatia laajemman selvityksen uusimmista tonttien luovutusmnodoista
ulkomailla j a .Suomessa. Kysymys on sitapaitsi vireilla Turussa,
Tampereella, Viipurissa, Vaasassa, Oulussa, Kuopiossa, Kotkassa, Hclmeenlinnassa j a Mikkelissii. Ilahduttava ilmio on myoskin, etta
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useimmissa naista kaupungeista pyritaan ratkaisemaan kysymys'. liuomioonottamalla, etta uusia tontteja ei enaa kaupungin
vahvistetun asemakaavankaan piirissa luovuteta taydella omistustusoikeudella vaan ainoastaan vuokra- tai - hallinto-oikeudella.
Muun muassa on mainittu Helsingin sosiaalilantakunnan valmistumaisillaan oleva mietinto j a ehdotus luovutus sopimuksiksi rakentuva talle periaatteelle, mika vahitellen on muodostunut nykyaikaisen asuntopolitiikan primum principinm'ksi. Zoska on luultavaa, etta tamii mietinto j a samoin ylliimainitlu Helsingin sosiaalilantakunnan selvitys, jotka kumpikin aivan kohdakkoin
julaistaan, tulevat sisaltamaan varsin huomattavia uudistusehdotuksia j a valaisevia tietoja tonttipolitiikan alalta, olisi varmaan
kaupunkien asuntopoiitiikalle eduksi, etta lopullisiin toimenpiteisiin
vireilla olevien alotteiden suhteen ei muissa kaupungeissa ryhpyttiiisi ennenkuin puheenaoleviin asiakirjoihin on voitu tutustua.'
A s u n t o k y s y m y s t a k o s k e v a j u l k a i s u . . Yleishyodyllisen rakennustoiminnan edistamiseksi perustetun yhdistyksen julkaisusarjan 8. vihkona ilmestyi viime vuoden lopulla nimella
»Stadernas bostads£raga» toht. ieo Ukrnroolhin kirjoittama lyhyt
20-sivuinen esitys Suomen kaupunkien kunnallisesta asuntopolitiikasta vv. 1910—1913 j a tamiin asuntopolitiikan lahimmista
tehtiivista. Julkaisu koskettelee neljassa luvussa seuraavia aiheita:
asuntopulan laajuus, rakennustonttien luovuttaminen vuokralle,
asuntotuotannon edistaminen kunnallisilla varoilla j a kunnallisia
elimia asunto-olojen nudistamista varten.

TyovaenliiKe.
S u o m e n Ammattijarjesto.
Suomen Ammattijarjeston
jasenmaara oli viime vuoden lopulla 28,045 eli 7,056 suurempi
Icuin vuoden 1912 lopussa. Lisaj'ksesta tulee ensimaisen vuosineljanneksen osaksi 1,745, toisen 1,734, kolmannen 1,334 j a
neljannen 2,243. Suurin Ammattijarjestoon kuuluvista liitoista
oli sahateollisuustyovaen liitto, jonka jasenluku oli 5,008 eli
3,134 suurempi kain v. 1912, metallityontekijain liiton jasenmiiara oli 3,548 eli 889 suurempi kuin v. 1912, tehdas- j a sekatyovaen 3,188 eli 508 suuremj)i, kuljetustj'ovaen 2,766 eli 492
suurempi j a puutyontekijain 2,533 eli 253 suurempi kuin v.
1912.
Muiden 19 amraattiliiton jasenmaara oli alle kahdentuhannen.

/ )
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L a k k o l i i k e V e n a j a l l a v u o s i n a 1905—1912. Virallisten TaMeitten mukaan julkaistaan seuraavassa tietoja Venajalla
vuosina 1905— 1912 sattnneista tyonseisauksista.
Seuraavasta yleiskatsauksest'a nakyy lakkojen j a lakontehneitten tyontekijain lukumaara seka lakkojen koskettamain tyo-'
paikkojen j a lakontehneitten tyontekijain suhde tarkastuksenalaisiin laitoksiin j a niiden tyontekijoihin:
Vuonna

1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

L a k k o j eu
koskettamia
liikkeita

Lakontehneita:

kaikkiaan

>

13,995
6,114
3,573
892
340
???
466
2,932

93.2
42 2
23.8

kaikkiaan

5.9
2.3
1.4
2.8
f

"Io

2,863,773 163.8
1,108,406 65.8
740,074 41.9
176,101
9.7
64,166
3.5
46,623
2.4
105,110
5.1
725,491
}

Katsauksesta kay ilmi, etta tyonseisausten j a niihin osallisten tyontekijain lukumiiara on vuodesta 1905 aina vuoteen 1910
vahentynyt vuodesta vuoteen, mutta taasen kasvanut vuosina
1911 j a 1912. Rauhattomana vuonna 1905 syntynyt lakkokuume
pysyi viela parina seuraavanakin vuotena varsin korkealla. Verrattuna muitten maitten vastaaviin oloihin, ovat naraa luvut erittain suuria. Niita selittaa jonkun verran katsaus valtiollisiin lakkoihin, joista on saatavissa seuraavat tiedot:
ValtiolHsia

lakkoja:
Vuonna

Lakkoja

Osallisia
tyontekijoita

1909
1910
1911
1912

50
7
24
1,300

8,363
3,755
8,380
549,813

Vaonna

Lakkoja

Osallisia
tyontekijoita

1905
1906
1907
1908

8,209
3,569
2,600
464

1,424,328
650,685
540,070
^ 92,694

. Valtiolliset lakot seuraavat sisallisten levottomuuksien vaihteluja viela tarkemmin kuin taloudelliset lakot. J a ne ovat valtiolHset lakot, jotka painavat leimansa vuosien 1905—-19(37 seka
vuoden 1912 lakkoliikkeeseen.

MUUTAMIA

PIIRTEITA

TARIFFIEN

SUOMEN

TULLI-

KEHITYKSESTA.
Kirjoittanut

Allan
•:
lariffit

ulkomaista

Viranko.

'

Ikauppavaihtoa

varten.

" R u o t s i n vallan aikana jarjestettiin Suomen'tulllt valtakunnan
yhteisilla asetuksilla eika siiloin niin muodoin voinut puhua mistaan suomalaisesta tullitariffista. Mutta Suomen jouduttua Venajan

yhteyteen alkaa myos Suomen tuUitariffien historia. Suomen

tullilainsaadanto seurasi tosin kauan aikaa jokseenkin uskollisesti
venalaisen jalkia,

mutta oli siina aina myos jotain itsenaista j a

tullitariffit saadettiin suomalaisilla asetuksilla.
Suomessa - ei heti

valloitukseh jalkeen otettu kaytantoon

venalaista tullitariffia, vaan nOudatettiin viela jonkun aikaa ruotsalaista,

ennen

kaytannossa ollutta.

raillaan uutta tullitariffia.

Venajalla valmistettiin pa-

Heti kun se v. 1810 jul^istiin, otettiih

.puheenalaiseksi sen Suomeenkin sovelluttaminen. Sita ennen vaadittiin

Suomen

hallitusmiehilta lausuntoa

sen

sopivaisuudesta.

A s i a a pohdittiin taalla huolellisesti. ^YIe&nsa_£iidettiiQ.jiuttja_la
riffia sopivana, mutta ehdotettiin siihen myos huomattavia muu"toksia, jotka keTs^i"suureksi osaksi hyvaksyi.

V m 1734 tuote-

plakaatti sailytettiin, samoin kuin erotus v a ^ i t t e n j a epavapaitten laivojen valilla.

Edellisia olivat kotimaiset (myos venalaiset)
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tasasaumaiset Iaivat, jalkimaisia kaikki ulkomaiset seka kotimaiset

limisaumaiset

Iaivat.

Tavaroita epavapailla

laivoilla tuo-

taessa oli tulli korotettava, tuontitulli 40 ja vientitulli go "/o- Suola
jai tullivapaaksi suomalaisilla laivoilla tuotaessa.

Paitsi tullia oli

maksettava luotsi- ja majakkamaksut, seka Turun Akatemialle j a
kaupungeille lankeavat maksut
Tama Suomen ensimainen tullitariffi astui voimaan kesakuun
I p:na 1812. Se poikkesi sangen suuresti entisesta ruotsinaikaisesta. Kumpikin oli jyrkasti protektsionistinen, niin kuin kaikki
tullitariffit siihen aikaan.' Uirsnariih7~seka tubntitariffi etta varsinkin vientitariffi, sisalsi kuitenkin yleensa alempia tullimaaria
kuin v a n h a ^ Haitallisin ero oli siina, etta uudessa kiellettiin
yleensa

tuomasta maahan niita tavaroita, joita tariffissa ei mai-

nittu, kun sita vastoin vanhan mukaan tallaisista oli makseESva'"
16 *'/Q arvosta.

Tama seikka oli omiaan tuottamaan ikavyyksia,

olletikin kun uusi tariffi sisalsi jotenkin vahan tavaroita ja puuttuvien joukossa oli paljon valttamattomia tavaroita, joita Suomi ei
ainakaan tarpeeksi tuottanut, niin kuin sokeri, rautamalmi ja muii
rautatavara y. m.

Naista kielloista ei kuitenkaan tullut kovin

i]^yia_seurauksia, sentlhden

etta Suomen j"ar-^TO3tstn"valinen

kauppa jai edelleenkin vapaaksi. ^)
Niinkuin yleensa

"

vanhemmissa tuUitarififeissa aina '1840—

1850 luvuille asti, oh' 1812-vuoden tullitariffissakin vientitariffi
sangen_ta]^ea_j^Jaaja, jonkun verran laajempi kuin tuontitariffi.
Tana aikana rasitettiin yleensa vientia sangen suuresti.

Tama

suunta ilmenee. myos Haminan rauhansopimuksessa ja sita seuraavissa kauppa- ja merenkulkusopimuksissa Ruotsin ja Venajan
valilla.

Niissa puhutaan

enemman oikeudesta viedS maasta ta-

varoita kuin tuoda hiita maahan.

"

;

^) 'G. Lindstrom, Suomen Kaupasta Aleksanteri I:sen aikana. I .
Sama.

'_

_

.

"7

)
Mmaamia pih-teitli Stiomen tullitariffiiiii kehityksesta.
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i8i2-vuoden tullitariffi ei tullut pitkaikaiseksi; se oli liian
protektsionistinen vastatakseen Aleksanteri I:n ja hiinen neuvonantajiensa suhteellisen vapaamielisia mielipiteita. V . i 8 r 6 annettiin Venajalle_jju§L^tullitaksa j a samana vuonna seurattiin Suomessa mukana. Eraita tulleja alennettiin, muutamia tuontikieltoja
kumottiin.
sessa

Tavarat, joiden tuonti

pitkassa luettelossa.

oli kielletty, lueteltiin erityi-

Uusi tariffi koski ainoastaan tuonti-

tavaroita ja oli se jokseenkin tarkka jaljennos venalaisesta tariffista.

Venalaista vientitariffia - ei katsottu Suomelle soveliaaksi. ^)

Sentahden

annettiin Suomelle v. 1817 ja 1819 aivan itsenainen

vientitariffi, jossa maksut olivat paljon alemmat kuin venalaisessa.
Tasta alkaen kehitettiin Suomessa vientitariffia jotenkin itsenaisesti.

Tuontitariffiin nahden seurattiin sita-vastoin - viela kauan

venalaisten mukana.
V . 1819 annettiin Venajalla taas uusi tullitariffi, vapaamielisin kaikista, mita Venajalla on ollut. ^)
taa se myoskin Suomeen.
vastyi.

Tarkoitus oli sovellut-

Mutta muutoksen toteuttaminen vii-

Syntyi myoskin ajatus, keisarin hyvaksyma, etta Suo-

melle annettaisiin oma, maan erikoisia oloja silmalla pitaen laadittu tullitariffi.

Asiaa valmistettaessa

kului kuitenkin aikaa,

niin etta Venajalla ehti vapaamielisyyden puuska menna ohi, ^)
Venajan tariffia korotettiin v. 1820. Kun Suomessa sita vastoin
ehdotettiin entista alempia tullimaksuja, olisi tama tuottanut haittaa Suomen ja keisarikunnan valisen tavaravaihdon jarjestamiselle, lukuunottamatta sita, etta se venalaisista haiskahti arveluttavassa maarassa separatismilta.

_.

Niin muodoin, kaukana siita, etta Suomi olisi saanut vapaamielisemman tullitariffin, tuli uusi venalaisen esimerkin mukaan
F

Neovius, Handelsforhallandena emellan Finland och Rysslatid. s. 3 — 4.

^) P. Korpisaari, Suomen ulkomaankaupasta vuosina 1 8 1 2 — 2 5 , s. 12..
^) Sama, s.

3°—43.

Sama, s.

30—43.
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laadittu v. 1822 annettu tariffi hyvin protektsionistinen^ Kuitenkin poistettiin
lelle,

joitakuita tuontikieltoja, jaaden niita sentaan ja-

ei enempaa

eika vahenpaa kuin-311. i)

Nama kiellot ja

korkeat tullimaarat varsinkin ylellisyystavaroille vaikuttivat haitallisesti

Suomen

kauppaan ja yllyttivat rannikkovaestda yha

julkeampaan salakuljetukseen.
kaan tuotiin

Tullilaitoksen tiedonantojen mu-

tavaroita v. 1822 4,46 milj. ruplan arvosta banko

ass., kun sita vastoin v. 1817 tuotiin 6,69 milj. arvosta.

Tulli-

tulot vahenivat 130,283 ja 138,797 hopearuplasta vuosina 1821
j a 1822 116,512 hopearuplaan V. 1823 ja alenivat sitten edelleen,
•niin etta ne v. 1827 tekivat 94,575 rpl. hop.
Tama turmiollinen suunta pysyi sitten valitsevana kauan
aikaa.

Uudet tariffit, joita vahan valia annettiin, pysyivat periaat-

teeltaan

samanlaisina.

Ainoastaan vientitulleja alennettiin, var-

sinkin karjantuotteiten tullia. ^)
Suomen viranomaisilta ei jaanyt huomaamatta,,m
tallinen ja sopimaton tuontitariffi oli.

Useita kertoja huomautti

tullihallitus, etta korkeat tullim_aksjjtJhostavat useitten..,ulkoraaalaisten tavarain hinnat niin _ korkeiksi, etta niita ei voi koyhassa
maassa myyda.

Sentahden kayttavat tullikavaltajat mita uhka-

roHkeimpia teita tuodessaan maahan tavaroita piittaamatta ase• tuksen maarayksista.

Tata on mahdoton estaa maassa, jossa on

200 pk. pitka rannikko, taynna saaria ja satamia. ^)
Asian nain ollen

sai silloinen valtiovaraintoimituskunnan

paallikko L . G. von Haartman toimeen useita tuUinalennuksia
koetteeksi 5 vuodeksi.

Arm. julistuksella v:lta 1839 alennettiin

tuntuvasti vakijuomien, lankojen ja kankaitten, porsliiniteosten,
^) F . Neovius, Handelsforhallandena s. 4.
2) Sama, s. 5 — 6 .
^) Sama, s, 7.
*) Sama, s. 6.
^) Sama, s. 7.
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kahvin, siirapin ja sokerin tulleja. Vaikutus-ilmenee erinomaisesti
tullitulojen nousussa.

1830-luvulla pysyttelivat tullitulot 200,000

hopearuplan alapuolella, mutta v. 1839 ne nousivat akkia 302,000
ruplaan, alenivat sitten jonkun verran, mutta nousivat v. 1841
520,000 ruplaan ja sen jalkeen viela korkeammalle.
jen

tavaton

lisayksesta.

Tama tulo-

kasvaminen ei voinut johtua vastaavasta tuonnin
Selitys on etupaassa siina, etta tavaroita tarkemmin

jatettiin tullattavaksi.
Varsinainen kaanne vapaamieliseen suuntaan tapahtui tullipolitiikassa, niinkuin muillakin aloilla, vasta Aleksanteri II:n noustua valtaistuimelle. __Kaut^a Europan

naihin aikoihin Hike,

joka vaati vapaata kauppaa ja toimintaa rajoittavat holhoustoimenpiteet poistettavaksi.

Se sai alkunsa En^lnnIsta,~jossa suo-

"ierusruniF~poistettiin ja astnttiin vapaa kaupati~Eannalle-.

Se-vah-

vistui Ranskan vapaamielisen kauppasopimuspolitiikan kautta ja
liikkeen mainingit ulottuivat aina Venajan valtakuntaan ja meidan maahamme

asti.

V.

1857 annettiin Venajalle uusi tariffi,

jossa maksut olivat jonkun verran alennetut ja Suomessa asetettiin komitea tekemaan ehdotusta niiksi muutoksiksi Suomen tullitariffissa, jotka sen johdosta katsottiin tarpeellisiksi.

Huhtik. 30

p. 1859 annettiin sitten Suomelle uusi vapaamielisempi tullitaksa,
joka saattoi voimaan lievemman suojelusjarjestelman. Vientitaksa
oli siina supistunut aikaisempiin verraten hyvin pieneksi.

Se si-

salsi 24 tullinumeroa ja koski suurimmaksi osaksi puutavaraa.
Tuontitariffi sisalsi 395 numeroa, joista 58 tullivapaille tavaroille.
Tullit alenivat huomattavasti.

Tuontikieltoja jai ainoastaan 8,

jollei oteta huomioon erityisessa apteekkitavarain taksassa lueteltuja tavaroita. 2)
Tama vapaamielinen tullitariffi vaikutti erittain kohottavasti
F. Neovius, Handelsforhallandena s. 7.
-) Sama, s. 15.

^
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Suomen ulkomaiseen kauppaan seka tuontiin etta erittainkin vientiin,

Mutta sitten kohtasi

1865 j a 1867.
suuntaan.

maata kovat katovuodet vv. 1862,

Tama vaati uusia toimenpiteita

vapaamieliseen

Aluksi poistettiin 5 vuodeksi kaikki vientituUit, paitsi

lumppujen j a luitten, jonka ohessa vientikiellot kumottiin. Nama
helpotukset jaivat paaasiassa voimaan sen uuden tullitaksan kautta,
joka annettiin heinakuun 29 p. 1869.

Useitten tavarain tuonti-

tulleja alennettiin j a toistaiseksi mydnnettiin tuHivapaus useille
raaka-aineille j a tydkaluille, jotka olivat tarpeellisia
teollisuuslaitoksille ja rautatehtaille.

maamme

Tullimaksut maarattiin Suo-

men rahassa Venajan rahan asemasta, jonka mukaan ne oli enhen lausuttu. 1)
Tahan on Suomen tullitariffin kehitys paattynyt.

V . 1886

muutettiin-maksut metrijarjestelman pohjalle, v. 1888 korotettiin.
useita verotuUeja, siten etta useitten ylellisyystavarain tullit pyoristettiin ylospain, toisia koroitettiin hyvinkin tuntuvasti.
sia tulleja on aikain kuluessa muutettu.
Suomen

Yksityi-

Mutta itse asiassa on

nykyinen tullitariffi melkein sama kuin v:n 1869 tariffi

-ja paaasiassa sama kuin v:n 1859 taksa.

On hyvin ihmeellista,

etta Suomessa on p3''sytty vanhalla kannalla, sill'aikaa kuin joka
paikassa muualla tullitariffeja on innokkaasti kehitetty edelleen.
Se vapaakaupan mnostus, ^joka niin voimallisena^siintyi menneen vuosisadan
maissa.

keskivaiheilla, laimeni pian melkein kaikissa

Saksa, Ranska, Venaja ja niitten mukana pienemmat

vallat m. m. Ruotsi alkoivat 1870-luvulla uudelleen kallistua suo"jelustullijarjestelman puoleen ja korottivat yha enemman tullej a a n ^ T a m a politiikka vahvistui yha 1880-ja 1890-luvuilla. Mutta
Suomessa pysyi kehitys aina vaan paikallaan. Syyna tahan pysaykseen on ensiksi se, etta'Suomessa on-oltu jotakuinkin tyytyvaisia voimassa olevaan tullitariffiin.

Elinkeinonharjoittajat eivat

^) F Neovius, Handelsforhallandena, s. 16—17.
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ole kovin pontevasti vaatineet suurempaa tullisuojaa.
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Paasyyna

on kuitenkin se, etta Suomen ulkomaantariffin laatimisessa on"
otettava myos'huomioon maan suhteet Venajaan.

Siita,'millai-

set tullit on ulkomaisilla tavaroilla, riippuu suureksi osaksi tullisuhteet Suomen j a Venajan valilla. ^) Kolmantena syyna oh se,
etta Suomen kansalle ei ole annettu oikeutta itsenaisesti jarjestaa
tulliolojaan, vaan tama on ollut hallitsijan yksinoikeutena. Suomen
tariffissa on kylla suuria puutteellisuuksia.ja i88o-luvulla asetettiin
komitea laatimaan uutta. Kauppatilaston uudistamisen yhteydessa
1890-luvulla oli kysymys taas esilla ja kauppatilastokomitea laati
myos ehdotuksen

uudeksi tullitariffiksi, joka ehdotus ei kuiten-

kaan tarkoittanut muuttaa itse tullimaaria, vaan tariffin ulkonaista
jarjestysta.

Kumpikin uudistus jai sikseen.

Milloin asia on sen

jalkeen ollut esilla, on se ollut yhteydessa kysymyksen kanssa
Suomen liittamisesta Venajan tullialueeseen ja venalaisen tullitaksan sovittamisesta

Suomeen.

• - II.
Sttonialais-vendlaisten

tulliolojen jar jestaminen.

Ennen kuin Suomi v. 1812 sai ensimaisen tullitariffinsa Venajan vallan aikana, oli taalla voimassa, kuten jo ennen on mainittu, entinen Ruotsin aikainen tullitariffi. Venajan valtakunnassa
oli siis siiloin yhtaikaa voimassa kaksi eri' tullitaksaa, ilman etta
mikaan raja erotti kummankin patevyyspiiria toisistaan.

Vena-

jan vm 1810 tariffi oh, kuten ennen on esitetty, yleensa alempi
kuin Suomessa voimassaoleva Ruotsin aikainen tariffi. Mutta kun
edellisessa oli paljon tuontikieltoja, tapahtui, etta tavaroita kuljetettiin Suomen kautta Venajalle kiertamalla venalaista tariffia j a

') Vrt. esitysta Suomen ja 'Venajan valisista tullioloista.

62

Allan Viranko,

Venajan tullitulojen vahingoksi.

Suomi kantoi tuloja tavaroista,

joita se ei itse kuluttanut. ^)
Tama _ epakohta

1

kehittyi niin huomattavasti, etta se alkoi

hermostuttaa Venajan .^kauppaministeria. Ehtimatta odottaa, kunnes Suomessa v. 1812 astui voimaan Venajan tariffi, ehdotti han
vahaikaiseksi toimenpiteeksi vartioketjun asettamista Viipurin ja
Kakisalmen valiin estamaan edella mainittua luonnotonta asiainNain sai marrask. 17 p. 1811 alkunsa Suomen ja Vena-

tilaa.
jan

valinen tulliraja.

Sen tarkoituksena ei ollut ehkaista valta-

kunnan sisaista liiketta.

Se koski ainoastaan ulkomaisia tava-

roita.

Naita kiellettiin kokonaan viemasta Suomesta keisarikun-

taan.

Suomalaisia tavaroita sai sinne vapaasti vieda.

Ne lue-

teltiin kahdessa luettelossa, jos naissa ei tavaraa ollut mainittu,
se katsottiin

ulkomaiseksi.

Ensimaisessa luettelossa mainittuja

tavaroita taytyi seurata alkuperatodistus ja niita saatiin kuljettaa
ainoastaan

Viipurin kautta.

Tallaisia tavaroita olivat rauta, te-

ras ja naista valmistetut teokset, muokatut nahat, karhun ja saukon nahat, juusto, sokeri, siirappi, tupakki, tehdasverka, pumpulikankaat ja villa- ja lankanauhat.

Toinen lista luetteli 32 erassa

maanviljelyksen, metsan- ja karjantuotteet, kivet, kalat, turkikset
ja kotiteollisuustuotteet.
Tama toimenpide tarkoitettiin valiaikaiseksi ja seka venalaiselta

etta

erittain suomalaiselta

taholta

toivottiin

rajaval-

vonnan lakkaavan, kun uusi Venajan tariffin mukainen tariffi astui Suomessa voimaan. ^)
hansopimuksissa

Mutta niin ei kaynyt.

Haminan rau-

ja sen jalkeisissa Venajan ja Ruotsin valisissa

G., Lindstrom, Suomen Icaupasta Aleksanteri I:sen aikana.
TaMoaceHHbiii OTiiortieHia

SuHJiairAiti H . Poeciii. s. I I I .

- Korpisaari, Suomen ulkomaankaupasta s. 5 0 . _
P. Korpisaari. Suomen ulkomaankaupasta, s. 50.
') Sama, s. 5 1 .
G. Lindstrom. Suomen kaupasta.

,
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kauppasopimuksissa pysytettiin Suomen jaRuotsin valinen kauppa
vapaana. ^)

Tama esti tullirajan poistamisen Suomen ja keisari-

kunnan valilta.

Muutenhan olisi taas ulkomaisia tavaroita alettu

kuljettaa Suomen kautta Venajalle. ^)_Niin tapahtui se ihme, etta.
samaan aikaan kuin Suomen kauppaaivanvieraan valtakunnan.
kanssa oli vapaa, se oli rajavartion kautta erotettu_muusta„Ya]ta-_kunnasta.„.„
Taytynee sanoa, etta vaikka ylla mainittu tullirajan asettaminen oli oikeutettu, sen kautta Suomi joutui keisarikuntaan nahden epaedullisempaan

asemaan.

.^ykuperatodistusten hankkimi-

nen j a jo pelkka tavarain tarkastus tuotti hankaluutta suomalaisille, kun sita vastoin tuonti Venajalta, myoskin ulkomaisten tavarain tuonti, oli taysin vapaa.
aiheuttanut

Niinpa sama epakohta, joka oli-

tullirajan asettamisen,

kertaa Suomen vahingoksi.

ilmeni pian uudelleen, talla.

Eraissa tapauksissa saattoi suoma-

laisille olla edullisempi ostaa ulkomaisia tavaroita PietaniS kuin suoraan ulkomailta, koska Pietarin ulkomaalaiset kauppiaat, jotka tuottivat tavaransa suurissa erissa, saattoivat myyda niita edullisemmin. ^).
Siten ei kylla paasty tullia maksaniatta, mutta tama tuUi maksettiin
Venajan valtiolle. Ja siina oli epakohta. Asia ei ollut mitaton ja suomalaiselta taholta siita tavan takaa huomautettiin. Vasta v. 1817 maarattiin, etta ulkomaalaisia tavaroita Venajalta Suomeen
niista oli uudestaan

maksettava

maksettu tulli oli peruutettava.

tuotaessa.

tullia, jolloin ennen Venajalle
Taman oikeudenmukaisen maa-

rayksen hyotya vahensi kauan se, ettei Suomen ja keisarikunnan
valiselle

rajalle toimitettu mitaan tullivartiota, joka olisi tarkas-

tanut Venajalta tuotavat
olisi ollut,

tavarat.

Niin luonnoUista kuin tama.

olletikin kun venalaiselta taholta toimitettiin suoma-

Vrt, myotempaa esitysta kauppasdpimuljsista.
^) P. Korpisaari. Suomen ulkomaankaupasta, s. 52.
') Sama, s. 52.
*) Sama, s. 54.
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laisten tavarain tarkastus, eivat venalaiset useista pyynnoista huolimatta myontyneet siihen.

Tullitarkastus oli niin muodoin kauan

.aikaa yksipuolinen, ainoastaan suomalaisia rasittava. ^) Vasta myohemmin on tama epakohta korjattu.
Aina kun on ollut puhetta
kauppasuhteitten
neet, etta

Suomen ja Venajan valisten

jarjestamisesta, ovat Venajan hallitsijat lausu-

siina on noudatettava vastavuoroisuuden periaatetta.

J a aina on suomalaiselta taholta oltu sita mielta, etta tata periaatetta ei ole koskaan noudatettu.
esitetyista

epakohdista

Alussa valiitsi-kuitenkin ylla

huolimatta suhteellinen vastavuoroisuus.

V . 1822 se viela jonkun verran parani.
liaisen

suomalaisten

Siiloin laajennettiin va-

tavarain luetteloja.

Pahempaan suuntaan

kaantyi kehitys heinak. 17 p.- 1835 annetun julistuksen kautta.
Siina sanottiin nimenomaan, etta kaikkia venalaisia tavaroita —
lukuunottamatta paloviinaa, jonka tuonti oli alusta asti ollut kielletty — saisi vapaasti tuoda Suomeen. Ulkomaiset tavarat, jotka
Venajalta tuotiin Suomeen,

olivat ainoastaan meritse tuotaessa

tullinalaisia, jota vastoin niista ei suoritettu mitaan maksuja, kun
niita tuotiin

maitse tai Laatokan poikki.

Suomalaiset tavarat

lueteltiin kahdessa luettelossa, jotka olivat samantapaiset kuin v.
1811 maaratyt, mutta seikkaperaisemmat.

Varsinaisesti loukkasi

tassa asetuksessa suomalaisten etuja se, etta paitsi muita ehtoja
ja

mutkia, joita pantiin venalaisen kaupan suojelemiseksi

—

niinpa sai Laatokan poikki keisarikuntaan vieda vain muutamia,
•erityisessa -luettelossa mainittuja tavaroita — , eraille' tehdastuotteille maarattiin verrattain ahtaat

limiitit — s. o. niita sai vieda

vaan vissin maaran vuodessa — ja niita sai vieda vain muuta-miin maarattyihin palkkoihin.
^aadettyja

ehtoja,

Tavaroista, jotka eivat tayttaneet

oli suoritettava

tullia yleisen

europalaisen

lariffin mukaan. -)
^) Korpisaari, Suomen ulkomaankaupasta 1 8 1 2 - - 1 8 2 5 s. 55. •
^) 0, Domier: Suomen ja Venajan valisista kauppa- ja tuUisuhteista, s. 5 — 6 .
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Se ankaruus, jolla 1835-vuoden asetus koetti rajoittaa vientia Suomesta Venajalle, ehkaisi suuresti maan taloudellista elamaa
j a vahensi myos maan k y k y a ostaa venalaisiakin tuotteita.
man lisaksi tuotti itamainen sota suuria vaurioita.

Ta-

K u n Alek-

santeri I I rauhan palattua halusi edistaa valtakuntansa henkista
j a aineellista vaurastumista, oli Suomen j a Venajan valisten kauppasuhteitten jarjestaminen seka oikeuden etta viisauden vaatimana
siina suhteessa ensimaisia toimenpiteita. ^) Vapaaherra F . Langenskioldin
V.

ollessa raha-asiain toimituskunnan paallikkona annettiin

1859 — samana

vuonna, jona myoskin uusi tullitariffi ulko-

maiselle kauppalle annettiin — uusi asetus Suomen j a Venajan
valisista kauppasuhteista, jonka tarkoituksena oli nimenomaan suuremman vastavuoroisuuden aikaansaaminen.
I

V . 1859 asetuksen mukaan sai venalaisia tavaroita ylipaansa

edelleenkin tuoda vapaasti maahan kaikkia kulkuteita pitkin. Paloviinan

tuonti

kiellettiin edelleen.

Sen lisaksi venalainen viini,

sokeri,

siirappi j a suola seka myohemmin lehtitupakka pantiin

erityisen tullin-alaiseksi seka maitse etta meritse tuotaessa. Useat
ulkomaiset tavarat, joita ennen oli saatu tuoda vapaasti Laatokan j a maarajan y l i , pantiin nyt tayden tullin alaiseksi.

Mita

Suomesta keisarikuntaan vietaviin tavaroihin tulee, tehtiin suomalaisten tavarain luettelot seikkaperaisemmiksi j a laajemmiksi. Sita
vastoin

saadettiin

useammalle

kuin

20 tavaralle limiitteja, jos

kohta tuntuvasti korkeampia kuin v. 1835. ^)
Suomen j a keisarikunnan valiset kauppasuhteet jaivat sitten
pitkaksi aikaa vm 1859 asetuksen varaan j a sen turvissa kehittyi
Suomen kauppa tavattomasti.

Tietysti tahan vaikuttivat muut-

kin seikat, mutta etta juuri talla asetuksella oli huomattava ansio
kehityksessa, kay selvasti ilmi siita, etta Suomenkauppavaihdossa
1) 0. Bonner: Mainittu teos s. 6 — 7 .
') Sama, s. 7—8.
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kasvoi

keisarikunnan kanssa kayty kauppa suhteellisesti ennem-

man kuin ulkomaitten valinen kauppa.

Vuosina 1858—60 teki

tavaravaihto Suomen ja keisarikunnan valilla 34 % koko tavaranvaihdosta, vv. 1861—63 teki se 45 °/o> kasvoi sitten 52:een, aleten myohemmin 44:aan.

Enemman kasvoi vienti keisarikuntaan,

mutta myoskin tuonti kasvoi, mika on hyvin huomattava seikka,
kun

vm 1859 asetuksella ei annettu mitaan uusia etuja Venajalta

tuotaville tavaroille, vaan painvastoin ^pantiin eraat tavarat tullin
alaisiksi.

Tuonti keisarikunnasta, joka ennen uutta asetusta oli

tehnyt 37 %> joskus

4 6 ° / o koko tuonnista, teki vv. 1861—63

45 0/0, kasvoi sitten 50 0/o:iin, aleten sitten uudelleen melkein siihen, missa se oU ollut ennen v. 1859. Vienti kasvoi paljon nopeammin ja pysyvaisemmin.
joonaa mk. tehden
15,01

28*^/0

K u n se vv. 1858—60 oli 4,95 milkoko viennista, nousi se vv. 1861—63

miljoonaan, joka tekee 43 "/o koko viennista ja kasvoi edel-

leen 56 °/o:iin, josta sitten aleni jonkun verran.
Niin ilahuttavaa ja luonnollista

kuin vilkkaampi kaupan-

kaynti keisarikunnan ja Suomen valilla olikin, alkoi venalaisissa
herattaa levottomuutta suomalaisten tavarain tuonnin kasvaminen.
Eraat suomalaiset tavarat, varsinkin paperi, alkoivat haitallisesti
kilpailla Venajan markkinoilla.

Tama heratti kysymyksen Suo-

men ja keisarikunnan valisista kauppasuhteista uudelteen paivajarjestyseen.

Venalaiset vaittivat, etta v:n 1859 asetus olikaantynyt

suomalaisten voitoksi.

Olkoon taman asian laita kuinka hyvansa

ei voi olla panematta merkille sita haikailematonta oman voiton
halua, joka venalaisissa

ilmeni.

Asian uudelleen jarjestamista

vaadittiin m. m. silla perusteella, etta Suomen ja keisarikunnan
valisessa kauppavaihdossa balanssi alkoi kaantya vahemman edulliseksi Venajalle ^) ja kuitenkin teki Suomen vienti keisarikuntaan

F . N e o v i u s : Handelsforhalladen
TajioaceHHHff

emellan F i n l a n d o c h R y s s l a n d , s. 18.

OTHomeHia <I>HHJiaHAiii H P o o c i i i . s. V .
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vv. 1873 — 85 ainoastaan 7 1 , 5 % tuonnista sielta, ollen IjeskimaaTin 17,49 milj. mk. jalkimmaista pienempi.
kivi oli se,

Toinen loukkaus-

etta Suomi vei keisarikuntaan suurimmaksi osaksi

teollisuustuotteita,

mutta toi sielta paaasiassa ruokatavaroita ja

raaka-aineita, ja kuitenkin: mitenka muuten voisi olla asian laita?
JoUemme saa maksaa tuontiamme valmiilla tuotteilla niin meidan
taytyy

kokonaan pidattaytya kaikesta kaupankaynnista keisari-

kunnan kanssa.

Olisihan hulluutta ajatella, etta Suomi veisi kei-

sarikuntaan viljaa ja toisi sielta teollisuustuotteita.

Mutta puhee-

naoleva ilmio saa ihan toisen valaistuksen, jos otamme huomioon
»etta Suomi kaikesta huolimatta kulutti (v. 1882) Venajan teollisuustuotteita

kaksi kertaa niin paljon kuin koko muu Europa

j a etta Venajan teollisuustuotteitten vienti Suomeen vv:na 1881,
82 ja 83 teki 38, 33 ja 4 6 % koko viennista kun sita vastoin
teollisuustuotteitten vienti Europaan teki v. 1881 vain n. I
koko

viennista». ^) Pieni Suomi esiintyi sittenkin suuren Vena-

jan siirtomaana ja se politiikka, jota venalaiset halusivat, oli ahneita siirtomaapolitiikkaa.
Mutta venalaisten vaatimuksilla oli myoskin perusteita, jotka
ansaitsivat

todellista

huomiota,

nimittain sellaisia, jotka joh-

tuivat Suomen j a Venajan tuUitariffien eroavaisuudesta.
men tullitariffi

Suo-

oh jo v. 1859 tuntuvasti alempi kuin Venajan.

V . 1869 alennettiin yha tariffia, kun sita vastoin Venajalla tariffia korotettiin

vuosina 1877 Ja 1881. ^) ja kun Suomessa useat

raaka-aineet tulivat tullista vapaiksi niitten ollessa Venajalla korkean

tullin alaisia, oli tassa suomalaisilla etu, joka saattoi joh-

taa luonnottomaan asiaintilaan, suomalaisten suosimiseen Venajan
markkinoilla venalaisten tuottajien kustannuksella.

Niin oli var-

I ) ' F . Neovius, Handelsforh. s. 2 7 .
''•) 0. Donner: Suomen ja Venajan valisista kauppa- ja tullisuhteista. ss.
24—25TaMoaceBHBia OTHonieHij] <['nn.iaH;uH n

Pocciir. s. V.
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sinkin rautatavarain alalia.
mia

Suomeen tuottiin Ruotsista rautamal-

tullivapaasti ja valmistamatonta rautaa halvemmalla tullilla

kuin Venajalla. Jalostamalla tata raaka-ainetta, saattoi sita vieda
tullivapaasti Venajalle, jossa mainitut raaka-aineet olivat korkean
tullin alaisia. V:n 1859 asetuksessa olivat litniitit tarkoitetut vastaamaan sita etua, mika suomalaisilla oli alemmista raaka-aineitten
tulleista.

Mutta kun Suomen j a Venajan tariffien ero sitten suu-

reni, ei limiitti enaa riittanyt.
Paitsi

tullista johtuvaa etua vaittivat venalaiset suomalai-

silla olevan viela eraita luonnollisia etuja, joitten perusteella he
saattavat haitallisesti kilpailla venalaisten tuottajien kanssa. Naita
etuja ovat: i) Suomessa on runsaasti vesivoimaa, jota voidaan
huokealla • hinnalla kayttaa teollisuuden
messa on

palvelukseen; -2) Suo-

paljon metsia, joista saadaan ainetta puumassan j a

paperin valmistamiseen

ja huokeata polttoainetta; 3) Suomessa

on tehtaitten laheisyydessa kvartsia, vuolukivea y. m. tehtaitten
tarpeeksi; 4) hyvat vesitiet ja edullinen asema-tekevat kuljetuskustannukset pieniksi; 5) maassa on vahemman pyhapaivia, joten tyopaivia on sita enemman; 6) Suomessa voidaan tehtaita
perustaa pienemmalla

paaomalla.

Tallaisten etujen vastapai-

noksi vaativat venalaiset tuottajat suojakseen tullia suomalaisten
liian ankaraa kilpailua vastaan.
Venajan ja Suomen

valisia kauppasuhteita pohtimaan j a

v:n 1859 asetusta tarkastamaan asetettiin v. I 8 8 4 Venajan finanssiministerioon

virastojen valinen komitea, johon kutsuttiin myos

Suomen senaatin edustajia. Radikaalisimpana toimenpiteena mainittiin, etta Suomi olisi kokonaan yhdistettava Venajan tullialueeseen.

Taman ajatuksen hylkasi finansiministeri N. H . Bunge,

samoin kuin senkin, etta Suomi asetettaisiin kokonaan ulkomait-

' ) O . C o n n e r , Suomen j a V e n a j a n valisista kauppa- tullisuhteista s. 3 0 .
TaMoateHHBM oiHonieHiff s. X I .
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ten asemaan. Sita vastoin kaskettiin komiteaa tutkimaan, voitaisiinko Suomesta keisarikuntaan tuotavat tavarat panna erityisten
differentsialituUien

alaisiksi, jotka tullit

olisivat

vastapainona

niille eduille, jotka suomalaisilla tuottajilla oli alemman tullitariffin ja eraitten luonnollisten etujen johdosta. Mutta ennen kuin
vm

I 8 5 9 asetusta kokonaisuudessaan ehdittaisiin tarkastaa, kas-

kettiin komiteaa, koska asia kaipasi pikaista parannusta, ottamaan
ensin kasiteltavakseen viiden tarkeimman suomalaisen tavararybman tuontiehtoja.

Nama tavarat olivat

i ) -kirjoituspaperi, 2)

harkkorauta, kankirauta, teras ja niitten valmisteet, 3) puuvillatavarat, 4) nahkat ja nahkateokset, 5) fajanssi, porsliini- ja lasitavarat.

Naille tavaroilla komitea ehdotti erikoisia difierentsiali-

tuUeja, seka- sen Hsaksi eraille tavaroille: raudalle, terakselle,,
rauta- j a terastavaroille ja fajanssitavaroille maksimirajoja, limiitteja, joita myoten niita saatiin tuoda keisarikuntaan alempaa tullia vastaan.

Jos mita tuotiin sen yU, oli tavara tullattava ylei-

sen tariffin mukaan.

Suomen edustajat ja Suomen senaatti, joka.

sai antaa lausuntonsa ehdotuksesta, vastustivat jyrkasti komitean
ehdotusta vaatien tulleja osaksi kokonaan hyljattaviksi osaksi tuntuvasti alennettaviksi. ^) Kuitenkin saavutti komitean ehdotuspaaasiassa hallitsijan vahvistuksen ja syysk. 13 p. 1885 astui voimaan uusi asetus venalais-suomalaisista kauppasuhteista.
Suomessa

ei oltu ollenkaan tyytavaisia uuten asetukseen

ja se vaikuttikin. hyvin haitalHsesti maamme kauppaan ja teollisuuteen.
vaan

Huomattavaa

on,

ettei

ainoastaan

vienti Venajalle,.

myos tuonti sielta;; vaheni ja lakkasi kasvamasta.

Kun

vienti Venajalle v. 1885 teki 44,9 °/o koko maamme viennista,
oli vastaava 0/0 v. ' 1886 44,0, v.

1887 40,2, 1888 35,7, ale-

ten sitten edelleenkin. *) • Venajalta tuodun tavaran arvo oli v.
.:

\
^) O. Donner, Suorhen ja Venajan valisista kauppa- ja tullisuhteista s. liv
'j Sama, s.

24—26.

F. Neovius: Handelsforh. ss. 37.

-

.

-
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-1-884 47.9 %

koko tuonnin arvosta.

Sitten

sekin vaheni va-

henemistaan ollen 1890 luvun alussa noin 36 % •
Olen jo aikaisemmin maininnut .oikeaksi sen vaitteen, etta
Suomen

alhaisempi tullitariffi antoi suomalaisille tuottajille mah-

•doUisuuden luonnottomaan
muodoin,

etuun venalaisten rinnalla. Ja niin

niin kauan kuin suomalaiset pitivat kiinni omasta ta-

riffistaan, ei ollut valtettavissa, etta tavarat niita Venajalle vietaessa

tullattaisiin uudelleen maaralla, joka vastaisi kummankin

maan tariffien eroitusta.

Jos tahan ohsi tyydytty, ei siita olisi

•mitaan pahaa sanottava.

Mutta useat

difFerentsialituUit olivat

paljon korkeammat kuin "tariffin ero edellytti ja sita paitsi oli
useille tavaroille maaratty verrattain ahtaat limiitit.
dostuivat nama tullit suojelustulleiksi.
tiiita suomalaisten

Niitten tuli myos korvata

tuottajain luonnollisia

vaittivat heilla olevan.

Siten muo-

etuja, joita venalaiset

Tama oli kuitenkin suuri vaaryys. E n -

siksikin liioiteltiin naitten luonnollisten etujen merkitysta.
aina valitettu maatamme koyhaksi.
huomioonottamatta

venalaisten

Onhan

Toiseksi jatettiin kokonaan

paljon suuremmat edut.

Vena-

jahan tuottaa melkein kaikkia tarkeimpia raaka-aineita: jaloja ja
epajaloja metalleja, silkkia, puuvillaa, villaa, pellavaa, kivihiilta,
petroleumia
tyopalkat
samalla

y. m.

Suuremmoinen viljan tuotanto tekee alhaiset

mahdollisiksi.

Teollisuuden suuret keskuspaikat ovat

kulutuksen keskuspaikkoja, joten

suureksi osaksi poistuvat.

Eika

kuljetuskustannukset

Venajakaan. suurien jokien ja

kanavien tahden ole vailla luonnollisia kulkuteita. Metsia on Venajalla paikoin kyllakin r u n s a a s t i . N i i n muodoin voisi paremminkin ajatella, etta Suomi asettaisi suojelustulleja Venajaa vastaan.
Kun v:n 1885 asetus saattoi Suomen teollisuuden tukalaan asemaan, teki senaatti korkeimpaan paikkaan ehdotuksen, etta ryh- dyttaisiin toimenpiteisiin, jotta karsimaan joutuneille vientiteolli^] O. Donner: Mainittu teos s. 32.
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suuksille turvattaisiin edes.kotimaan markkinat.
sijassa

kysymykseen tuonnin

rajoittaminen
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T a s s a tuli ensi

Venajan

puolelta.

Siina tarkoituksessa ehdotettiin suojelustulleja raudalle, terakselle,
nahkateoksille j a fajanssiteoksille, jotka myos Suomesta keisarikuntaan

vietaessa

olivat tasoitustuUin

alaisia, seka lisaksi valr

miille Vaatteille, villa-, puuvilla-, kynttila- j a saippuateoksille.^)
T a m a senaatin ehdotus hyljaftiin kuitenkin" jyrkasti.

Sen sijaan

1885 asetus ottaa tarkastuksen alaiseksi.

sallittiin vm

Senaatti

teki siiloin uuden alistuksen, jossa se ehdotti useita diiferentsialiK u n kuitenkin Venajalla v. 1891 koro-

tulleja alennettavaksi.^)

tettiin tulleja, ei tatakaan

ehdotusta hyvaksytty.

Painvastoin

kaskettiin korottamaan Suomen tulleja,, jotta Suomen j a keisarikunnan tullitariffien valilla vallitsisTtaas sama suhde kuin v. 1885.
Senaatti teki tyota kaskettya j a valmisti ehdotuksen.^)
Mutta ei tastakaan tullut sen valmiimpaa. Venajalla ruvet-tiin -yha-pontevammin vaatirnaaji,_.etta3.uo^fnL}dldis^^
kbhaan Venajan tullialueeseen. Monta komiteaa asettiin tata asiaa
vaTmistafhaan.

Suomen

puolelta pidettiin aijetta kovin turmiol-

Ksena. : Venajan tullitariffi
oloja silmallapitaen.
keuksia.

Tullitulojen jakaminen tuottaisi suuria vai-

Venajan korkeampi tariffi houkuttelisi salakuljetukseen.

Sen lisaksi tuotti
myonnetyt
vapaasti

oli laadittu Suomelle aivan vieraita

vaikeutta Tampereen kaupungille v:een 1905

etuoikeudet, joitten nojalla sinne saatiin tuoda tulli-

raaka-aineita j a koneita teollisuuslaitoksien tarpeeksi.*)

Kuitenkin
oli asteettain

paatetdinJulli3^hteys_±o±eutettai^^
korottaa

Suomen tariffia Venajan tariffin tasalle.

Suomalaiset: toivoivat kuitenkin poikkeuksia

erinaisiin_ yleisiiil

^) Erinaisia senaatin asiakirjoja v;Ita 1885.
°) Senaatin-erinaisia asiakirjoja 1889.
°) Eras senaatin promeraoria v:lta 1893.
^) O. Donner, ennen mainittu teos.
F. Neovius,

>

Tarkoitus-

>

. »
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nautintoaineisiin, - suolaan,
ollut mitaan

kahviin y . m., nahden, nailla kun ei

merkitysta Suomen j a keisarikunnan valiselle kau-

palle. •Myoskin . toivottiin tulliraja sailytettavaksi ulkomaalaisia
tavaroita

varten, jotta

siten voitaisiin pitaa tullitulot erillaan. ^)

A s i a ' oli jo niin. pitkalla, etta Suomessa

v.almistettiin jo' uusi

tullitariffi, jossa tullit oli korotettu maaratylla prosentilla Suomen
j a keisarikunnan tariffien erosta.
paivaan

Y h t a kaikki tulliyhdistys tahan

asti on jaanyt toteuttamatta.

Viime aikoina on kysy-

mys uudelleen tullut paivajarjestykseen. " Tietamatonta viela on,
kuinka se paattyy.

.

'-'

Suomen j a keisarikunnan valisista kauppasuhteista on nykyaan voimassa asetus v:lta 1897.. S e ' e i tuonut oleellisia muujtoksia entiseen asetukseen.

K u n 1885 vm asetus oli tarkoitettu

ikaankuin valiaikaiseksi pahempien
jestettiin

epakohtien

korjaajaksi, jar-

olot' nyt lopullisesti. "Vanhat differentsialitullit. saily-

tettiin paaasiassa

entisellaan, .joitakuita, varsinkin rautatavarain

tulleja: korotettiin

j a muutamia

limiitteja laajennettiin.

Mutta

sen lisaksi pantiin monta muuta tavaraa difFerentsialituUin alaiseksi j a eraille uusille tavaroille maarattiin limiitteja. * V m 1859
asetus- j a siina vahvistetut

suomalaisten

tavarain luettelot tar-

kastetiiin'kokonaisuudessaan j a jarjestettiin uudestaan. "| .
-

Suomesta keisarikuntaan vietavat tavarat on jaettu kolmeen

luokkaan,

tullivapaisiin, differentsialituUien

alaisiin

j a yleisen

europalaisen. tariffin' mukaan tullattaviin tavaroihin. Tullivapaat
tavarat * on . lueteltu
tuja

kahdessa

luettelossa, joista toisessa mainit-

saa: vieda tullivapaasti ilman alkuperatodistusta,

mainittuja

ainoastaan

rentsialituUien

alaiset

alkuperatodistuksen
tavarat

on lueteltu

lossa j a tulee naita tavaroita myos seurata

toisessa

seuraamina.

Diffe-

kolmannessa

luette-

alkuperatodistukset.

Niista tavaroista, joita ei ole mainittu missaan naista kolmesta
^ Eras kenraalikuvernoorille osoitettu senaatin asiakirja v. 1890.

Muutamia piirteita Suomen tullitariffien kehityksesta

luettelosta,
roista.
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on maksettava tullia niin kuin ulkomaalaisista tava-

Samoin on niitten tavarain laita, joita tuodaan y l i maa-

ratyn limiitin.
Venalaiset tavarat ovat Suomeen tuotaessa edelleen yleensa
tullivapaita, paitsi paloviinaa, jonka tuonti on kielletty, j a eraita
nautintoaineita, joita tullataan

verotustarkoituksessa.

III.
• Kauppasopimuhset

ja

niitten aiheuttamat muutokset Stiomen
''-tullitariffeihin.

Suomi,

ollen ilman itsenaisyytta. ulkovaltoihin nahden, ei

ole tietenkaan voinut harjoittaa itsenaista kauppapolitiikkaa eika
tehda - kauppasopimuksia

ulkovaltojen

kanssa.

Tavallisesti

on

tapahtunut niin, etta ne kauppasopimukset, joita Venaja on solminut, ovat koskeneet Suomeakin.
seen

valttanyt

tariffisopimuksia

suosimisvalipuhetta».
messakaan

Mutta Venaja on enimmak-

suosien sen sijaan

Niin muodoin

»enimmin-

on luonnollista, ettei- Suo-

sovinnais-tariffilla ole ollut kovin suurta merkitysta.

Se maa, jonka kanssa Suomi Venajaan yhdistamisen jalkeen oli vilkkaimmassa kauppayhteydessa,

oU Ruotsi.. Kauppa-

vaihto Ruotsin kanssa oli edelleen vapaa.

Suomen Iaivat pur-

jehtivat totuttuun tapaan Ruotsin satamiin j a toivat ruotsalaista
tavaraa

maahan

maksamatta

mitaan tullia.

vistettiin Haminan rauhansopimuksessa

T a m a oikeus vah-

syyskuun

17 p. 1809.

-Sopimuskirjan X V I I artiklassa sanotaan: »Koska ne maat, jotka
taman sopimuksen kautta on liitetty Venajan valtakuntaan, ovat
olleet yhdistetyt

Ruotsiin kauppasiteilla, jotka pitkallinen tottu-

mus, naapuruus j a molemminpuoliset tarpeet ovat tehneet melkein katkeamattomiksi, niin ovat korkeat sopimuksen tekevat vallat halunneet

niita viela enemman lujittaa».

Siksi kunnes asi-

oista ehdittaisiin lahemmin sopia, annettiin suomalaisille oikeus

Allan Vnra?iko.
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vapaasti tuoda Ruotsista malmia, harkkorautaa kaikkia y. m. j a
yleensa kaikkea, mita sanotun "valtakunnan maa tuottaa.- S a moin annettiin ruotsalaisille oikeus vieda Suomesta vapaasti kaikkia

Suomen tuotteita.

Molempien maitten kauppa oli sailytet-

tava aivan samalla kannalla kuin ennen sotaa.
Jo Porvoon valtiopaivilla oli porvarissaadyssa lausuttu toivomuksia, etta Suomen j a Ruotsin valilla sailytettaisiin vapaat
kauppasuhteet.
suhteessa

Haminan rauhansopimus oli niin muodoin tassa

suomalaisten

mielen mukainen.

Suomi oli taloudelli-

sessa suhteessa hyvin riippuvainen Ruotsista.

Vaikeata olisi ol-

lut sodan havityksien jalkeen lahtea hakemaan uusia kauppateita.
Niin
pitkat

jatkui laheinen
ajat.

kaupankaynti

Haminan

sopimusta

aina 'v:n 1817 loppuun.
tuvasti tiukensi entista

erotettujen
pidennettiin

maitten
vuosi

valilla

vuodelta

Sitten tehtiin uusi sopimus, joka tunvapautta,

mutta

pysytti sentaan kysy-

myksessa olevat maat muihin maihin verraten aivan erikoisessa
laheisessa suhteessa.

Molempien maitten tavaroille vahvistettiin

erikoiset alhaiset tullitaksat.

Tavaroista,^jotka eivat olleet naissa

mainitut, oli maksettava puolta alemmat tullit.

Tavaroita, joita

yleensa oh kielletty Suomeen tuomasta, sai Ruotsista tuoda tanne
10 °/o arvotullia vastaan. Rautamalmia j a harkkorautaa piti suomalaisten saada tuoda vaapaasti Ruotsista sama maara- kuin siihen asti.

Vastaavia etuja myonnettin

ruotsalaisille Suomessa.

Tatakin sopimusta pitennettiin j a uudistettiin vahan valia.
Tarkein muutos

oh,-etta ruotsalaiset rupesivat 1830-luvulla su-

pistamaan rautamalmin "ja harkkoraudan vientioikeutta j a panivat
nama suomalaisten tarkeimmat tuontitavarat vientitullin alaisiksi.
Viimeinen tariffisopimus Ruotsin kanssa tehtiin v. 1838.
K u n se v. 1845 lakkasi, oli Suomessa kauan voimassa vain yksi
kunnes

v. 1887 Venajan j a Espanjan vali-

sessa kauppasopimuksessa

vahvistettiin erikoiset alennetut tarif-

"yleinen tullitariffi,

fit muutamille Espanjan tavaroille, Suomen

saadessa vastaavia

Teollisuus Ja iyovUen olot Venajalla.

etuja Espanjassa.

Huomattavaa

muksessa saavuttanut
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on, etta Venaja ei tassa sopi-

»enimmin-suositun maan» asemaa.

nus tuli kysymykseen ainoastaan

tavaroita tuotaessa

jommankumman maan laivoilla.

_

Alensuoraan

:

Nama sopimusperaiset tullit ovat meilla voimassa viela nykyaankin.

Enimmin-suosimisvalipuheen kautta ne ulotettiin kos-

kemaan myoskin useimpia muita tarkeimpia Suomen kauppatuttavia.

Suomen sopimusperainen

kasittaen

vahan j a

verrattain

tariffi

on jokseenkin mitaton,

vahapatOisia tavaroita.

Useissa

muissa maissa sitavastoin koskee sopimusperainen tariffi kaikkein
tarkeimpia tavaroita.

TEOLLISUUS

JA T Y O V A E N

OLOT

VENAJALLA.

Kirjoittanut

Katmo Sara.
-:

•:

Maaorjuuden

Ipoistaminen v. 1861 antoi voimakkaan sysa-

yksen Venajan teollisuuden kehittymiselle suurtuotannoksi.
najan

teollisuus oli naihin asti ollut parhaastaan

teollisuutta,

mika

Ve-

manufaktuuri-

tuotantotapa Lansi-Europassa • jo oli alkanut

joutua suurimmaksi osaksi syrjaan. Ajateltiin, ettei kannata ostaa
kalliita

koneita, kun kerran oli olemassa ilmaista tyovoimaa,

maaorjia,
jalkeen

yllin

kyllin.

alkaa nopea

Mutta kohta

maaorjuuden

»moderniseerautuminen».

poistamisen

70-luvulla ruve-

taan puuvilla-, silkki-, sokeri- j a lasiteollisuuden alalia ottamaan
huomattavia edistysaskelia.

Kulkuneuvoja, varsinkin rautateita,

aletaan rakentaa valittamaan liiketta eri teolhsuuskeskuksien valilla.

90-luvulla on teollisuus kehittynyt jo varsin mahtavaksi:

koneet ovat kaytannossa teoUisuuden kaikilla aloilla.

Katmo
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Sara.

Nama seikat ynna hallituksen merkantilismia suosiva politiikka saavat aikaan sen, etta go-luku muodostuu Venajan teolr
lisen tuotannon j a samalla sen koko taloudellisen elaman v o i makkaimmaksi kehityskaudeksi.
TeoUisuuden kehitysta kysymyksessa olevana aikana kuvaavat jossain maarin seuraavat numerot ^ ) :

Vuosi

Tehtaitten l u ku

Niitten

Venajalla

- -

tuotannon

arvo r u p l i s s a

1887

30,888

1893

30,333

1,734,997,000

1897

39,029

2,839,144,000

1,334,499,000

Naemme tasta, etta tuotannon arvo lo-vuotiskaudella 1887
—97

on kohonnut

enemman

kuin kaksinkertaiseksi.

Tugan-

BaranofFski, joita nama- numerot olemme saaneet, huomauttaa
erityisesti siita suuresta noususta, mika nelivuotiskautena [893
—97

on ollut huomattavissa.

Tehtaitten lukumaara on naet sii-

loin noussut 8,696:11a j a tuotannon arvo 1,104,147,000 ruplalla.
SuurteoUisuuden j a kapitalismin kehittyessa kasvaa toiselta
puolen aina myos tyotatekevan vaeston, proletariaatin, lukumaara.
Venajalla on tama ilmio ollut havaittavissa selvemmin kuin muualla.

Se on selitettavissa niitten VenajaUe ominaisten

avulla, jotka vallitsivat aina vuoteen 1861 saakka.
maaorjuus

olojen

K u n naet

lakkautettiin, luopui suuri maara talonpoikia maan-

viljelyksesta j a siirtyi tehtaisiin.
se, etta vuoden

S y y n a tahan siirtymiseen oli

1861 maareformin

mukaan

kutakin henkiloa

kohti tuleva maaosuus oli liian vahainen j a vaeston nopeasti l i saantyessa muuttuivat asiat vielakin pahemmiksi .tassa suhteessa.
Monet

katsoivat siita syysta tehdastyon

pienten tilkkujen viljelemisen.

tuottavammaksi kuin

Tehdastyovaeston nopeaa lisaan-

^) T y r a H ^ - B a p a H O B C K i i i , e. m . t., s 342.-

Teollisuus ja tyovaen olot Venajalla.

tymista Icuvaamaan laijfiaamme
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tahan .taaskin muutamia nume-

roita -Tugan-Baranoffskin teoksesta „Pycclcas c|)a6pHKa" ^ ) :
•

Europan Venajan tehtaissa oli
v; 1863
1887

1,318,048

J. 1897. 2,098,262 .
Tyontekijain

»

•

780,214

.

»

»
siis

lo-vuotiskaudella

, 24-vuotiskaudella

hengella.
lukumaara

1873—97 on

kasvanut enemman kuin neljan-

Nain akkinaista lisaantymista ei tietaaksemme min-

kaan muun. maan teolHsuustyovaestossa
Sanotaan,
seen

Puolaa)

(Puola lukuunotettuna)

»

lukumaara' ^ lisaantyi

teollisuustyovaeston
kertaiseksi.

•

358,000 tyontekijaa (lukuunottamatta

.» 1873 - 498,000

1887—97

'

ole ollut havattavissa.

etta Venaja on vastakohtien maa.

;

Taman lau-

paikkansapitavaisyyden vahvistaa myoskin katsaus tehtait-

taitten suuruuteen.
julkaiseman

Venajan teollisuus- j a raha-asiainministerion

tehtaantarkastajain

kertomuksen

1902 2) oH Venajalla mainitun vuoden
tarkastuksen

mukaan

vuodelta

alussa kaikkiaan 17,819

alaista tehdasta, joissa tyontekijain lukumaara oli

i>7iii773- Kutakin tehdasta kohti tuH siis keskimaarin lahes 100
tyontekijaa.

Tyontekijain • jakautuminen

osaUe nahdaan seuraavasta taulusta:
Tehtaitten

—

suuruus

Lukuna,

3"7>5

50

»

32;i"

51^— 100

»

l o i — 500
501—1000
1000—
yhteensa

»

•

Tyontekijain

prosenteissa

20 tyontekijaa

21—

eri suurien tehtaitten

.

68,143 --171,938

"

• 13,5

-

»
-

' »

•

' '167,720 - 'i--

" ^

13.1 '
• . 2,5

lukum. -

497,662

;

291,460

•••

•513,850
ioo°/o

T y r a H - B - B a p a H O B C K i f l , e. m . - t . s . - 3 4 2 .

i-,7io,773
-

.

.

.
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Tasta taulusta naemme, etta suurimman osan (69,6%) kysymyksessa olevain tehtaitten lukumaarasta

muodastavat-pienet

tehtaat

50), mutta- niissa

(tyontekijain lukumaara korkeintaan

tyoskentelee

vain noin

lO^/o tyontekijain koko

lukumaarasta.

Keskikokoisia tehtaita (tyontekijain lukum. 50—500), jotka LansiEuropassa ovat yleensa enemmistona,

on sitavastoin suhteelli-

sesti vahan (26,60/0). Tyontekijain lukumaara tassa ryhmassa tekee

tilaston

maarasta.

mukaan

noin

Suurten tehtaitten

4 0 % kaikkien

tyontekijain

luku-

ryhma (tyontekijain lukumaara y l i

500) on pienin, kasittaen ainoastaan 3,8*^/0 kaikista kysymyksessa
olevista tehtaista.
kentelee - lahes

Mutta siita huolimatta tassa ryhmassa tyos-

so°/o kaikkien

tarkastuksen

tyovaestosta.

alaisten

tehtaitten

-

-

Omituisuutena Venajan teoUisuustyomiehesta mainittakoon,
etta

teollisuuden

alkuaikoina han varsinaisen toimensa

ohella

useimmiten harjoitti maanviljelysta. Kuten jo mainittiin, ei maata
tullut kaikille vapautetuille maaorjille riittavasti, j a tasta oli seurauksena, etta monet turvautuivat tehdastyohon, voidakseen hankkia itselleen j a perheelleen toimeentulon.

Mutta useimmat eivat

silti luopuneet maistaan, vaikka ryhtyivatkin tehdastyohon. Heista
muodostui

niinollen maataviljeleva tehdastyovaestd, joUaista ei,

ainakaan suuremmassa maarassa, tavata missaan muussa maassa
Europassa.

Vasta 90-luvulla, teollisuuden kukoitusaikana, jolloin

palkat jo olivat nousseet jonkun verran korkeammiksi, luovutaan
maanviljelyksesta sivuelinkeinona, j a tyovaesto alkaa elaa yksinomaan tyopalkasta. T a m a seikka oli omiaan lujittamaan teHdastyovaestoa

yhdistavia siteita, koska kaikki sivuharrastukset nyt

poistuivat varsinaisten ammatillisten harrastusten tielta, j a oikeastaan

vasta nyt voimme sanoa Venajan tehdastyovaestosta

muo-

dostuneen samassa asemassa olevan yhteiskuntaluokan, jossa teh-

Teollisuus ja tydvlien olot Venajalla.

dastyovaesto
ollut

sille

Aivan

j a useampia

vuosikymmenia oli Lansi-Europassa _

ominaisine katsantokantoineen

samoin

poistamista
v a n ; samoin

j a luokkapyyteineen.

kuin Lansi-Europassa toivottiin

vapaaksitekemista

ja
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ammattivapautta

tyosopimuksen

rajoittavain _ maaraysten

seuraavan tyytyvaisyyden j a ohnellisuuden tilan, ailuultiin

Venajallakin

maaorjuuden

lakkauttamisen

kautta kaikkien yhteiskunnallisten epakohtien katoavan.
siina

petyttiin.

Mutta

Painvastoin muuttui tyovaeston tila melkeinpa

entista kurjemmaksi. K u n maaOrjain tyota tehtaissa alettiin ruveta
korvaamaan

koneilla, joita tahan

saakka, kuten mainittiin, oli

kaytetty tuskin niraeksikaan, oli siita tietystikin seurauksena se,
etta suuret joukot tyontekijoita jaiyat tyottomiksi. Muodostui siis
sanalla

sanoen

mielessa.

oikea teollisuuden

reserviarmeija marxilaisessa

K u n nyt tyon tarjonta tuli kysyntaa suuremmaksi, ai-

heutti se luonnollisestikin paikkojen laskeutumisen. Vahinko, ettei
60- j a

70- luvulta, jolloin tyopalkat olivat alimmillaan, ole ole-

massa

numeroita.

Mutta millaisia tyopalkat mainittuun aikaan

olivat,

siita voimme luoda itsellemme edes jonkinlaisen kasityk-

sen, ' kun tiedamme,
jolloin

etta viela niinkin myohaan kuin v. 1885,

Venajan teollisuus jo alkoi*kukoistaa, oli keskimaarainen

kuukausipalkka tehtaantarkastaja
hitnoff

mainitsee,

Janshullin mukaan, kuten Pas-

20:den eri teollisuushaaran alalia Moskovan

piirissa seuraava: "
miehilla

Vilnan

18 ruplaa

naisilla"

9

alaikaisilla

3

50 kopeekkaa

»
»

" 5 0 kopeekkaa

piirissa (lahella Puolaa j a Itameren maakuntia) oli

suhde seuraava:
miehilla

-20 ruplaa

92 kopeekkaa

naisilla

9

»

20

»

alaikaisilla

3

»

44

»

Katmo

So

Sara,

Alhaisimmit olivat palkat yleensa sisavenalaisissa kuvernementeissa. Puolassa j a Itameren maakunnissa taas maksettiin korkeimmat palkat. Puolassa oli esim. kutomateollisuudessa miesten
32O/0 korkeammat vastaavia palkkoja sisavenalaisissa ku-

palkat

vernementeissa '^),

Vertauksen vuoksi mainittakoon, etta palkat

Englannin puuvillateoUisuudessa olivat go-luvun alkupuolella 2 — 5
kertaa suuremmat Venajan puuvillateoUisuudessa maksettuja palkkoja.

A m e r i k a a n ' verrattuna muuttuu suhde Iviela paljon epa-

edullisemmaksi Venajalle. Mita tyopalkkoihin tehdasteollisuudessa
yleensa tulee, niin tehtaantarkastaja Dementjeff on tehnyt tassa
suhteessa mielta kiinnittavia laskuja, jotka koskevat naita kolmea
mainittua
ja

Naitten laskujen mukaan maksettiin 80-luvun

maata.

90-luvun vaihteessa tehdastyolaiselle tyotunnista keskimaarin

seuraavasti:
4,26 kopeekkaa

Venajalla

-

Englannissa

16,38

»

Amerikassa

22,28

»

(Massatschusets)

Englannissa olivat siis tyopalkat

nittuna

tehdasteollisuudessa'mai-

aikana lahes nelja kertaa j a Amerikassa viisi kertaS

suuremmat kuin Venajalla ^).

.

Saadaksemme jonkunlaisen kasityksen myohempien vuosieri
tyopalkkasuhteista tehtaissa, esitamme tassa Pashitnoffin mukaan
tehtaantarkastelijaviraston (ensimaista kertaa) julkaisemia tilastollisia tietoja tyopaikoista vuosina 1 9 0 0 — 0 1 . Ne koskevat 1,275,102
tyontekijaa, jotka tyoskentelivat 12,702 teoUisuuslaitoksessa 12
tuotantoryhman alalia.

Naitten tiedonantojen mukaan vuotuinen

keskimaarainen tyopalkka kutakin tyontekijaa kohti, naiset j a
lapset mukaan luettuina, oli seuraava ^ ) :
«

^) n a x H T H O B - B , riojioiKeHie paSo'iaBO K-iaoca B^B Pocciii", 75.
PaffiHTHOBT,,
^)

e. m . t., s. 7 7 .
e. m . t.. s. 1 4 7 — 1 4 8 ,
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I "ryhmassa puuvillon jalostus

.

.

.. . 372,136 tyontekijaa noin I So r.

,

II

127,796

III

24,774

IV
YI

»

"VII
VIII

If

172

>

>

178

>

71,515

>

»

140

26,320

>

>

227

paperiteoUisuus ja kirjapainot

66,719

»

218

>-

189

>

- mekaninen puunjalostas

. •. .

73,964
235,785

>

»

342

127,970

IX
X
XI

>

lanka- ja sekal. aineitien jalostus

>

V

Si

elainknnnan tuott. jalostus
>

XII

. .

46,633

ravinto- ja naatintoain. jalostus .

71,042

kemiallinen teollisuus

30,430

. .

. .

206
>

>

»

198

>

187

>

260

1

Kaikissa ryhmissa yliteensa tekee vuosipalkka yhta tyontekijaa kohti hiukan y l i 200
Tyontekijain

rak.

•". .

koko lukumaarasta •(1,275,102) dh alaikaisia.

(12-—15 vuotiaita) 34,255. Jos otaksumme, etta heidan palkkansa
tekee 1/3 taysi-ikaisten palkasta, niin saamme 15 vuotta vanhempain miesten j a naisten vuotuiseksi tyopalkaksi 219 ruplaa.

i j

vuotta vanhempain naisten lukumaara oli 354,467. . K u n laskemme, etta heidan palkkansa tekee ^/e miesten palkasta, niiri jalkimaisten vuotuinen tyopalkka nousee 242 ruplaan. Siten saadaan
siis miesten keskimaaraiseksi kuukausipalkaksi 20 ruplaa, naisten'
X2 ruplaa j a alaikaisten 6 ruplaa. - Vertaamalla naita numeroita.
yllaesitettyihin numeroihin vuodelta 1885 havaitsemme, etta keskimaaraisen

tyopalkan

nousu

jalkeen mainitun vuoden on ollut.

jokseenkin vahainen.
Mita

..

tyopaivan pituuteen tulee,

niin voimme sanoa sen,

yleensa olleen j a olevan vielakin suhteettoman pitkan. Rakhmetoffin tiedonantojenmukaan

oli Venajan tehtaista 80- luvuUa 20°/o-

sellaisia, joissa tyopaiva oli y l i 12 t., lopuissa 8o°/o :ssa tehtiin
tyota 12 t. tai vahemman.

Viimeksi mainituista oli 3 6 , 8 % sel-

laisia, joissa tyopaiva oli 12-tuntinen,
tuntinen,

1 8 , 1 % :ssa 10-tuntinen

20,8^0 :ssa se oli 1 1 -

j a lopuissa 4,3^0 :ssa 9 — 6 -

Kauno Sara.

tuntinen. Vuonna 1896 oli tyopaivan keskimaarainen pituus 1 1 —
13 t. kahdenkymmenen

vilkasliikkeisimman kuvernementin teh-

taantarkastajain kokoomain tilastotietojen mukaan. T a m a numero
•on kuitenkin vain likimaarainen, j a varsinkin pitempaan tyopaivaan
p a i n tavataan runsaasti poikkeuksia. Niinpa oli esim. Moskovan
kuvernementissa

19 tehdasta, joissa tyoskenneltiin 15 t., 6 teh-

dasta, joissa tyoskenneltiin 16 t. j a 3 tehdasta, joissa tyoskenneltiin aina 17 tuntia vuorokaudessa i).
Nain pitkilla tyopaivilla ei rasitettu ainoastaan miehia, vaan
•— mika viela turmioUisempaa — myoskin naisia j a lapsia. Heita
naet kaytettiin aivan yleisesti tehdastyossa, j a tuli heidan tyoskennella sama tuntimaara vuorokaudessa kuin miestenkin, vielapa
-oiseenkin aikaan. Varsinkin Sisa-Venajan tehtailijat olivat surullisen kuuluisia naisten j a alaikaisten tyon vaarinkaytosta,

Pas-

liitnoff mainitsee useita sellaisia tapauksia, joissa 10—12 yuotiaat
lapset pakotettiin tydskentelemaan

13 —15 tuntia

vuorokaudessa.

JSTaisilla j a nuorilla henkiloilla nain pitkat tyopaivat - olivat viela
tavallisempia.
Tallainen asiantila kavi mahdolliseksi tietystikin vain sen
kautta,

ettei minkaanlaisia tyoaikaa

-olemassa.

koskevia maarayksia ollut

Vasta kun epakohdat alkoivat nayttaytya aivan huu-

tavilta, katsoi hallitus parhaaksi ryhtya asiaan.

Muualla maail-

massa oli jo vuosia aikaisemmin ollut yleisena sosialipoliittisena
periaatteena, etta valtion valttamatta taytyy antaa tyoaikaa koskevia

maarayksia,

silmalla pitaen eri sukupuolia j a ikaluokkia.

"Nain ollen oli Venajan vasten tahtoaankin seurattava mukana,
jollei tahtonut nayttaa puolibarbaariselta valtiolta.

Ensimainen

-askel tahan suuntaan oh laki kesak. 3 p:lta 1882, joka kielsi 12
vuotta nuorempia lapsia tybskentelemasta

tehtaissa j a rajoitti 12

—15 vuotiaitten nuorukaisten tyon 8:ksi tunniksi paivassa. Ybtyo
^) Rakhmetoff, Venajan tyovaeston nykyinenlasema, s. i i — 1 2 .

\

83

Teollisuus Ja iyoviien olot VenSjallii.

kiellettiin i 6 vuotta nuoremmilta kokonaan i ) . L a k i kesak. 3 p:lta.
1885

kielsi yotyon naisilta j a nuorukaisilta alle 17 vuoden puu-

villa-, liina- j a villatehtaissa ^).
kuitenkaan

Naitten lakien vaikutus ei tullut

pitkaaikaiseksi. Jo . v.

1890, • huhtik.

24 p.,

an-

nettiin naet uusi laki, joka-sallii tehtavan poikkeuksia mainittuun".
12 vuotta

nuorempia

lapsia koskevaan kieltoon j a antaa luvan.

eraissa tapauksissa kayttaa 12—15- vuotiaita nuorukaisia yotyohon, edellyttaen, ettei heidan terveytensa joudu karsimaan. Naisten j a 17 vuotta nuorempain henkiloitten sallii uusi laki tyoskenhella oiseen
tapauksissa*,
toitten

aikaan yllamainituissa tehtaissa »erittain tarkeissa.
kuten

pitkaaikaisen, onnettomuuden

seisauksen johdosta

tilauksien tahden^).

aiheuttaman

tehtaassa tai lukuisesti kertyneitten

K u t e n . huomaamme kumoaa vuoden 1890-

laki melkein kokonaan vuosina 1882 j a 1885 annetut lait, joten
epakohdat naisten, lasten j a alaikaisten tyoskentelyn alalia kavivat jalleen melkein yhta huutaviksi kuin ennen vuosia 1882 j a 85^
Tarkea

askel tyoaikaa koskevan lainsaadannon alalia oli

laki kesak. 2 p:lta 1897, j o ^ a saataa maksimaalityoajan aikuisilletehtaissa
pyhien

paivalla 111/2 tunniksi, oiseen aikaatn, lauvantaisin j a
10 tunniksi *).

aattoina

Raha-asiainministerion

kierto-

kirje maalisk. 14 p:lta 1898 myonsi kuitenkin mahdolliseksi tehda.
poikkeuksia tasta laista: tehtailijat saivat pitaa kutakin tyontekijaa

vuoden mittaan ylityossa korkeintaan 120 tuntia. Pitkaksi j a i

siis tyopaiva vielakin, mutta silti on katsottava tata lakia suureksi edistysaskeleeksi Venajan oloihin nahden, joissa epakohtia
vilisee kaikkiaila.
Tyontekijain

oikeudellinen asema tyonantajaan nahden oli

sangen kurja, mika epakohta- Venajalla viela nySyaankin on tunJlHTBIIHOBT>-<I>a;iHHOKifr, SafipH^HOe SaKOHOaaTP.lbCTBO B l . P o C C i a , S . 2 1

2)

»

^) j l H T B H H O B ' B - ( { ) a . l H H C K i i i .

")

>

>

»

e. m . t S. 53.

»

s. 97.

1

"

S. 3 0 .
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tuvampi kuin kenties-'missaan muualla.

Tyontekijoita kohdeltiin

tehtailijain j a heidan tyonjohtajainsa taholta hyvin huonosti, jopa
suorastaan
pahoin

elaimeUisesti.

Heita haukuttiin, lyotiin- j a pidettiin

kaikin tavoin. E i tullut kysymykseenkaan, • etta tehtailija

j a tyonjohtaja

olisivat »teititelleet» tyontekijaa.

Tyontekija oli

heidan • silmissaan kuin jarjeton elukka, jolle saattoi tehda, mita
halusi.

Tyopalkat maksettiin • hyvin epasaanndllisesti j a pitkien

aikojen perasta. Sitapaitsi tyontekija voitiin erottaa mina hetkena
tahansa, ilman aikaisemmin tapahtunutta irtisanomista, Selvemmin
kuin missaan muussa tama oikeudettomuudentila ilmeni tyontekijain sakottamisessa j a n. s. trucksysteemin harjoittamisessa, jotka
mplenimat olivat huippuunsa tehittyneet tehtailijain keskuudessa.
Sakkoja
kuten sanottiin.

kaytettiin »kurin j a jarjestyksen» yllapitamiseksi,
Millaistatama kurin j a jarjestyksen yllapitami-

nen oli, siita antavat jonkunlaisen kasityksen seuraavat esimerkit.
Pashitnoff kertoo, etta eraassa tehtaassa Harkovin kuvernementissa sakotettiin jokaista, joka myohastyi tehtaasta »vihellyksen»
jalkeen neljannestunnin, neljanneksella- paiyapalkasta, j a jokaista,
j o k a myohastyi 20 minuuttia tai enemman, koko paivapalkalla.
Moskovan tehtaissa maksettiin kirkonkaynnin laiminlyomisestakin
sakkoa.

Vladimirin kuvernementissa sakotettiin - metsastamisesta,

tehtaan aidan y l i kupeamisesta, useampain tyontekijain yhteen
paikkaan kokoontumisesta j . n. e.
tiin

sanalla sanoen

Sakottamisen syita keksit-

lukemattomia: tyontekija sai j o k a askelella

varoa tekemasta. jotain sakonalaista.

Palkoista meni nain ollen

sangen tuntuva osa sakkoihin. Kuinka suurena vitsauksena sakot
olivat tyovaestoUe, siita tarjoaa hyvan esimerkin kuuluisa Morosoftin

tehdas Orjechovo-Sujevossa, jossa sakkojen summa nousi

vuosittain noin 300,000 ruplaan, tehden 4o''/o maksetuista palkoista 2).

K o s k a sakoista koituneet rahat joutuivat tehtailijoille,

') I l a a t H T H O B t , e. m.

»

>

t, s. 87.

s.

88.
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oli heilla syyta osoittaa hyvinkin suurta valppautta

»kurin

j a jarjestyksen» yllapitamiseksi.
Trucksysteemia harjoitettiin seuraavasti.

K o s k a tehtailijat,

kuten olemme maininneet, eivat maksaneet "tyontekijain palkkoja
saannoUisesti,
oH pakko

oli tasta seurauksena tietysti se, etta tyontekijain

turvautua

elintarpeitten y. m. tavarain velaksihankki-

miseen, milloin rahaa ei ollut.
tailijain

itsensa

perustamissa

Helposti he saivatkin luottoa teh^
puodeissa.

Muualta

ei ilman ka-

teista juuri tarvinnut toivoakaan voivansa ostaa, silla kukapa olisi
tahtonut uskoa

mitaan velaksi koyhalle tyomiehelle, jonka teh-

tailija

sai erottaa, milloin halusi.

Nain ollen tehdas-

puodit. olivat tyontekijain ainoana turvana.

Mutta niissa olivat

sitapaitsi

tavarain

hinnat h y v i n korkeat. Pashitnoff mainitsee, etta naissa
kiskottiin 2 0 — 8 0 °/o enemman. kuin toreilla.^)

puodeissa

Men-

tiinpa niinkin pitkalle, etta jos tehtailla ei. ollut omia puoteja,
niin tehtailija maarasi, mista puodeista "tydntekijat saivat tehda
pstoksensa.

Puotien omistajilta saivat tehtailijat sitten maaratyn

valityspalkkion."

Suurissa tehtaissa laskettiin taten tuleva voitto

tuhansissa rupUssa.

Moinen menettely heratti luonnollisesti suurta

tyytymattdmyytta

tydvaestossa, aiheuttaen sen keskuudessa mo-

nia mellakoita j a lakkoja.
Huomattava

muutos parempaan pain tehdastyovaeston oi-

keudellisessa asemassa tapahtui vuonna 1886, jolloin (kesak. 3 p.)
annettiin laki, joka maaritteli tyontekijain j a tyonantajain valiset
suhteet.

T a m a n lain tarkeimmat

sopimus

on tehtava kirjallisesti; kielletaan erottamasta tyonteki-

jaa

tai alentamasta

"tehdyn

sopimuksen

kohdat ovat seuraavat:

tyo-

hanen palkkaansa ennen maaratyksi ajaksi
paattymista

tai, sopimuksen

ollessa tehty

epamaaraiseksi ajaksi, ilman 15 paivaa aikaisemmin tapahtunutta

UatHTHOBt,

e,

m . t. s .

81.

86
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ilmoitusta; i ) palkanmaksun tyontekijalle taytyy tapahtua vahintaan kerran kuussa, jos sopimus on tehty kuukautta pitemniaksi
ajaksi, j a vahintaan

2 kertaa kuussa, sopimuksen ollessa tehty

epamaaraiseksi ajaksi; tyontekijain palkka on maksettava yksinomaan rahassa; rahasakkoja tehtaanhallinnolla on oikeus maarata
ainoastaan huolimattomasta .tyosta, »huilaamisesta» j a jarjestyksen
rikkomisesta, eivatka ne saa tulla tehtailijan hyvaksi, vaan niista
on muodostettava

erikoinen paaoma, joka kaytetaan tehtaantar-

kastajan paatosvallan mukaan, tyontekijain omiin tarpeisiin; tehtaitten yhteyteen kielletaan seka tehtailijoita etta syrjaisia rakentamasta puoteja ilman tehtaantarkastelijaviraston lupaa; mainittu
virasto vahvistaa myoskin taksat myotaville tavaroille.^) Naitten
saannoksien rikkomisesta oli mSaratty rangaistuksia. Mutta niista.
on sanottava, etta ne olivat ankarammat tyontekijaa kuin tyonantajaa

kohtaan.

Niinpa esim. laittomasta tyosopimuksen rik-

komisesta ®) tyontekija joutui vankeuteen korkeintaan 30 paivaksi,
kun tyonantaja suoriutui samasta rikoksesta" vahaisilla rahasakoilla.
Useita muitakin kohtia voisi mainita, joissa laki esiintyy puolueellisesti tyontekijoita kohtaan, mutta koska niitten selvittaminen
kavisi liian pitkaksi, niin emme tahdo puuttua niihin.

Kaikista

vioistaan huoHmatta, oli talla lailla kuitenkin tarkea merkitys tyovaestoUe, silla se ehkaisi monessa suhteessa sita taydellista mielivaltaa, joka tahan saakka oli vallinnut tyonantajain j a tyontekijain
valisissa suhteissa.

^) Samalla tavoin tyontekijalla gi ole oikeutta ennen tyosopimuksen paattymista tai, tyosopimuksen ollessa tehty epamaaraiseksi ajaksi, ilman 1 $ paivaa.
aikaisemmin tapahtunutta ilmoitusta, erota tai vaatia minkaanlaisia muutoksia tyosopimukseen.
JIiiTBHHOB-i.-$ajinriOKifi, SASPIIQAOE 8aKOHo;(aTe.isoTBO Brb P O C C I H , S 4 5 .

^) Laittomaksi tyosopimuksen rikkomiseksi katsottiin luonnoUisesti myoskin
alkko, josta kuitenkin rangaistus oli paljon suurempi, kuten myohemmin tulemme
nakemaiin.

Teollisuus ja Iyoviien olot Vendjdlld.

Taydellisen kuvan saamiseksi venalaisen
tilasta sanottakoon viela muutama

tehdastyovaeston

Sana terveydellisista oloista

tehtaissa j a niille kuuluvissa tyovaeston asunnoissa.
voi sanoa,
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Molemmista

etta ne Qsoittivat terveydellisessa suhteessa melkein

poikkeuksetta sangen alhaista kehityskantaa.

Tehtaisiin nahden

valaisee tata asiantilaa tyhjentavasti Venajan tehtaitten yhtarkas.tajan

Michailoffin

sanoo:

tarkastuskertomus

vuodelta

»Kaikkien tehtaantarkastajain

suntojen

1885, jossa han

j a heidan apulaistensa lau-

mukaan terveydelliset olot heidan tarkastamissaan teh-

taissa tarjoavat ikavan kuvan.
tehtaita

Vaitavan suureSsa enemmistossa

ei ole ryHdytty minkaanlaisiin varokeinoihin sellaisia

tehdastuotannon seurauksia vastaa kuin. esim. ylenmaaraisen korkea

tai alhainen

lampomaara,

myrkylhset kaasut

y. m.

kosteus, savu, poly, paha haju,

Ilmanvaihto- y . m. laitoksia ei olfe tai

ovat ne mita suurimmassa mSarassa puutteelliset» ^) Samat puutteet havaitsemme myoskin tehtailijain perustamissa tyovaeriasunnoissa.

Tyovaeston asunnot oh vat. kahdenlaisia; joko yksityis-

•huoneita tai -yhteishuoneita.

Yksityishuoneet olivat pienia, 2—3

neliometrin levyisia j a 3 — 4 neliometrin pituisia lautakoppeja, alkuaan • tarkoitetiit vain yhdelle perheelle, mutta usein niissa asui
3

t a i ' 3:kin.perhetta.

sekasorto

E m m e voi kuvaillakaan millainen kamalk

ja" siivottomuus naissa kopeissa valiitsi, »kun ainoana

liiallisena -tSyttymisen rajana»,

Rakhmetoffin

sanojeh

mukaan,

»oli fyysillipen mahdottomuus tunkea eriaa yhtakaan perhetta tai
yksityista

entisten lisaksi».^)

Yhteishuoneet taas olivat aaretto-

mari suuria,' joissa sijaitsi useita kymnJenia jopa satojakin makuulavitsoja.

Nailla lavitsoilla loikoi

lapsia sekaisin.

useimmiten miehia, naisia j a

Saattaa arvata, 'millaisia siveydeUisia seurauksia

tallaisesta asiaritilasta oli, eritoten lapsiin.

K o s k a ilmanvaihto-

laitos

kokonaan, muistutti

oli hyvin

puutteellinen

tai puuttui

0 naacHTHOB-B, e. m. t., s. 5 5 — 5 6 . .

-) Rakhmetoff. e. m. t., s. 4 7 .

•

•
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Kauno Sara.

ilma tallaisissa kasarmeissa, joissa tilaa tuli kutakin henkea kohti
noin 21/2-4^2 kuutiometria, eraan tutkijan sanojen mnkaan »huonosti tuuletettua elainteatteria»i)
alituisesti, seka " asunnoissaan

K u n nyt tyontekijain taytyi

etta tehtaissa; hengittaa pilaantu-

nutta, pahalle loyhkaavaa ilmaa, oli valttamattomana seurauksena',
etta kulkutaudit heidan riveissaan usein raivosivat. T a m a kaikki
on mahdollista vain sentahden, etta Venajalla ei ole terveydenhoitoa jarjestavaa lainsaadantoa.

.^

:

Yllaesitetyn perusteella lienemme jo saaneet kasityksen siita
tilasta, johon suurkapitalismin kehitys teollisen tuotannan alalia
• tehdastyovaeston

saattoi. - Olemme nahneet, etta tehdastyovaesto

joutui mita tuntuvimmin karsimaan niista epakohdista, jotka aina
seuraavat suurkapitalistista tuotantomuotoa, varsinkin sen kehityksen alkuaikaina, epakohtia sellaisia kuin alhainen palkka, ylenmaaraisen

pitka tyoaika, loukkaava kohtelu, sorto, epaterveelli-

set tyo- j a asunto-olot j . n. e.

Tassa hadanalaisessa asemassaan

oli tyovaeston saatava aikaan parannus.

Mutta miten? Tyonan-

tajat eivat ottaneet korviinsakaan tyontekijain valituksia.
tus ei ryhtynyt heita auttamaan.

Halli-

Ainoana mahdollisena keinona,

jonka avulla oli toivoa saada olot ainakin jossain maarin paremmalle kannalle j a johon tyovaeston useissa muissakin maissa tiedettiin turvautuneen, oli lakko. J a tuskin oli Venajan suurkapitalistinen kehitys maaorjuuden lakkauttamisen jalkeen ennattanyt
saada varman pohjan,- kun j o ' alkoi kuulua sanomia uhkaavista,
Venajan tuotannolliselle elamalle tahan saakka vieraista ilmioista,
jotka havaittiin juuri lakoiksi.

Nama olivat Venajalla alkaneen

lakkoliikeen ensimaisia merkkeja, lakkoliikkeen, joka siella taalla
tuon

tuostakin puhkesi esiin, kunnes se v. 1905 mahtavana lai-

neena v y b r y i - y l i koko laajan Venajan maan.
I) Rakhmetoff, e. m. t., s. 48.

Maalaiskuniain hunnallislntio ja keskustoimisto.

MAALAISKUNTAIN
KUNNALLINEN

KUNNALLISLIITTO JA
KESKUSTOIMISTO.

;
K u n nykyisissa oloissa kunnallisen elamamme kehittaminen
lainsaadannon kautta on kaynyt mahdottomaksi, on vapaan toiminnan kautta koetettu vieda tarkeata kunnallista elamaamme
eteenpain niin paljon kuin se suinkin on ollut mahdollista. Maalaiskunnat ovat asioissaan koettaneet saada yhdenmukaisuutta aikaan, keksia uusia toimintamuotoja seka vaihtaa mielipiteita eri
kunnissa .saavutetuista kokemuksista yhteisilla kunnallispaivilla.
Vuodesta 1911 lahtein on maakunnittaisia tahi laanittaisia kunnallispaivia pidetty joka syksy j a on niissa kasitelty jotenkin laajakantoisia j a kunnalliselamalle tarkeita kysymyksia. Kaupunkikunnat .ovat ensimaisilla kunnallispaivillaan v. 1912 perustaneet
erityisen kunnallisen keskustoimiston, joka on menestyksella selvittanyt kaupunkikunnille tarkeita kysymyksia seka koonnut alaansa
koskevaa kirjallisuutta, jota keskustoimistoa kannattavat kaupunkikunnat tahi niiden virkailijat ovat • tilaisuudessa kayttamaan
hyvakseen asioita valmistellessaan. Kunnallinen keskustoimisto
on myos suorittanut muutamia tutkimuksia, joilla on oleva perustava merkitys kaupunkikuntain asioita jarjestettaessa.
K u n kaupunkikunnat ovat luoneet. itselleen pysyvaisen keskuksen, jossa yhteisia asioita suunnitellaan, ovat maalaiskunnat
sen sijaan tyytyneet edellamainittuihin kunnallispaiviinsa. _ Ne eivat tahan asti ole viela luoneet itselleen mitaan varsinaista keskusta, niin tarkea kuin sellainen olisikin niiden asiain kunnalta
katsoen. Maalaiskunnillahan ei monastikaan ole kaytettavana asioiden kasittelyssa sita tietomaara, eika sellaisia virkamiehia mita
kaupunkikunnissa on tarjona. Mitaan kaikille kunnille yhteisia.
muotoja ei ole myoskaan niissa kehitetty. Tarkeidenkin kunnallisten asiain.hoito antaa usein paljon toivomisen varaa. Tuskinpa voi
puhua edes asiain valmistelusta j a maarattyjen periaatteiden noudattamisesta kunnallisasiain hoidossa, kun useimmista kunnista
puuttuu niin tarkea organi kuin kunnan valtuusto.
Ainoastaan
18 °/o maalaiskunnistamme on sellaisia, joissa nykyaan on kunnanvaltuusto.

go

Maalaiskuniain kitmiallisHilio Ja keskustoimisto.

Maalaiskuntain kirjanpito, vaivaistalous, koulutalous, teiden j a
siltain teko, kyytilaitos y . m. kaipaisivat yhdenmukaisuutta j a
toisissa, paraiten hoidetuissa kunnissa saavutettua kokemusta osakseen. Terveydenhoitoasiain kasittely j a hoito kaipaisivat paljon
suurempaa huomiota osakseen kuin tahan asti. Uusien tulolahteiden suunittelu vaatisi erikoista valmistelua.
Maanvuokraolot] j a kuntain tehtava tilattoman vaeston maanhankintakysymyksen edistamiseksi ovat niita kysymyksia, joihin maalaiskuntain olisi entista enemman, s. o. enemman kuin mita
lakisaateinen pakko niita velvottaa, kiinnitettava huomiotaan
j a saatava yhdenmukaisuutta aikaan.
Nama tassa mainitut
j a lisaksi lukemattomat muut kysymykset panevat ajattelemaan, eiko olisi jotain tehtava. A s k e l on jo otettu, monet
naista kysymyksista ovat olleet kunnallispaivilla esilla j a kasiteltavina. H y v i a paatdksia ei tietysti ole paivilla puuttunut. Mutta
ei olisi tyydyttava puolittaisiin toimenpiteihin, olisi otettava askel eteenpain. Maamme maalaiskuntain olisi perustettava kunnallisliitto j a yhteinen keskustoimisto.
Liiton tehtavaksi tulisi kunnallisasiain kasittely koko maata
kasittelevilla kunnallispaivilla, joita esim. kolmevuotisen valiajan
jalkeen pidettaisiin. Keskustoimisto olisi se elin, jonka tehtavana
olisi valmistella nailla kunnallispaivilla esille tulevat asiat. J a siihen silla olisi enemman mahdoUisuuksia, kuin nykyisilla kunnallispaivia valmistelevilla toimikunnilla, joilla on enemman tilapainen
luonne. Keskustoimisto voisi j a sen tulisi valmistella maakunnittain j a laanittain pidettavUla kunnallispaivilla kasiteltavia kysymyksia. Se antaisi maalaiskunnilla pyydettaessa lausuntoja seka
keraisi ne kokemukset, joita eri kunnissa on saavutettu seka koettaisi luoda kaikille kunnille sopivia yhteisia muotoja. Parhaillaan
suunniteltu yhdenmukainen kunnallinen kirjanpito olisi niita asioita,
jonka toteuttaminen vaatisi yhteista johtoa. Viela voisi keskustoimisto ryhtya julkaisemaan kunnallislehtea, jota meilla niin k i peasti kaivattaisiin.
Moni myontanee tassa esitetyn asian tarkeyden, mutta huomauttaa, etta tama kaikki maksaa, mista siihen saadaan varat.
Myonnettakoon kernaasti, etta varoja yritys vaatii, mutta ei suinkaan niin suuria summia, etta niiden hankkiminen kavisi mah-
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dottomaksi. Keskustoimisto j a kunnallisliitto tulisivat 500 maalaiskunnan kannatettavaksi j a uskoisi niiden saavan sellaisen summan kokoon, etta laitos voitaisiin pitaa pystyssa. Sanotaan, etta
lasketaan keskimaarin 100 mk. kuntaa kohti, niin silla on keskustoimisto turvattu. Aluksi eivat tietysti kaikki liittyisi, mutta
vahitellen, tyota tehden. kylla. Se vahainen rahallinen uhraus,
mika kunkin kunnan osalle tulisi, olisi pian korvattu sen kokemuksen j a niiden ohjeiden kautta, joita keskustoimisto niille antaisi. Sita paitsi voitaisiin toimiston yhteyteen kenties jarjestaa
erityinen valitystoimisto, joka hankkisi kunnille lainoja j a tekisi
suoranaisia valittajan palveluksia. Kunnat voisivat toimistoa kayttaa hyodykseen monella tavoin.
K u n syksylla taas pidetaan kunnallispaivia, olisi niissa tahan
kysymykseen luotava huomiota. E r a i l l a kunnallispaivilla tama
kysymys tulleekin esille, silla sita varten valmistava komitea parhaillaan laatinee alustusta. Mutta mielestamme olisi kaikkien kunnallispaivia valmistavien toimikuntain otettava k y s y m y s harkittavakseen j a esitettava se ensi syksyn kunnallispaiville. K u n niissa
sille on saatu periaatteellinen hyvaksyminen, olisi asia jatettava
eri maalaiskuntain paatettavaksi. Jos tarpeellinen maara kuntia
tulee myonteisiin paatoksiin j a lupaa rahallisen kannatuksensa,
olisi eri kunnallispaivia valmistavain toimikuntain asetettava y h teinen komitea saattamaan asian toteuttaminen lopuUiseen paatokseen siina laajuudessa kuin kunnat ovat katsoneet suotavaksi.
K.

S A K S A L A I S T E N TAVARAIN

TUONTI

V. Hoppu,

SUOMEEN.

Viime aikoina on tuon tuostakin liioiteltu saksaiaisten tavarain merkitysta maamme tuonnissa. Varsinkin keisarikunnassa
on tehty vaaria johtopaatoksia siita, etta Suomen kauppatilasto
osoittaa tuonnin Saksasta tanne viime aikoina erittain suuresti nous*seen. Niinpa on luultu saksalaisen viljan saavuttaneen suuremman merkityksen Suomen viljan tuonnissa kuin venalaisen viljan
j a tata seikkaa on esitetty tueksi vaatimuksille,- etta ulkovaUoista
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tuleva vilja asetettaisiin tullinalaiseksi Suomessa. Niin ollen on
syyta lyhyesti kosketella saksaiaisten tavarain tuontia tanne.
Maamme kauppatilasto ei anna mitaan tietoja siita, kuinka
paljon saksalaista, alkuperaa olevia tavaroita tuodaan Suomeen,
vaan se osoittaa, kuinka paljon Saksassa laivaan lastattuja tavaroita on tanne tuotu. . Saksan osalle tulee" sen johdosta maamme
kauppatilastossa, suuri maara ei-saksalaisia tavaroita, jOtka Saksan kautta on kuljetettu tanne, Niinpa paljon amerikkalaisia,
venalaisia, itavaltalaisia,, sveitsilaisia y . m. tavaroita lasketaan
Saksasta tuoduiksi., Saksalaiset tavarat taas ylipaansa tulevat
tanne suoraan Saksasta j a luetaan siten vain poikkeustapauksissa muista maista tuoduiksi. Kaikesta tasta kay ilmi, etta saksaiaisten tavarain tuonnilla' Suomeen on paljon pienempi merkitys
kuin monella taholla naytaan uskottavan.
Parempi kasitys siita, kuinka paljon saksalaisia tavaroita
tuodaan tanne, saadaan Saksan vientitilastosta kuin Suomen tuontitilastosta. Saksassa erotetaan toisistaan n. s. spesiaalivienti,
joka kasittaa vapaasta liikenteesta viedyt tavarat, j a n. 's. Gesamteigenhandel'in vienti, joka kasittaa kaikki Saksasta viedyt tavarat
lapikulkutavaroita lukuunottamatta.
Vuosina .1903—1912 ovat
Suomen tuonti Saksasta mamme kauppatilaston mukaan j a Saksan spesiaalivienti tanne mainitun maan tilaston perusteella nousseet seuraaviin maariin:
Suomen tuonti
Saksasta

vuonna 1903
1904
1905
»
»
1906
1907
»
1908
»
1909
»
1910
1911
»
1912

97.5
94,9

101,3

Saksan spesiaalivienti Suomeen

milj. Smk.

»
»

»
»

»
»

»

77,1

»

>

87,3

» .

76,5

»

»

»

90,8

»

92,7

»

»

»

»

102,6

»

»

123,7
152,9

,

146,0 •

- • 144,6
.

.159,7

.-173,*
186,8

42,1 milj. Smk.
43,8

»

53,5

»

62,8

»

»

»

»
•»
»
.

-

»
.

Seka Suomen' tuonti Saksasta etta Saksan spesiaalivienti tanne ovat siten suuresti kasvaneet.
Jalkimainen • oh
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lisaantynyt suhteellisesti viela nopeammin
kuin edellinen.
Taman koko maarasta vastasi Saksan vienti Suomeen vuonna
1912 kuitenkin ainoastaan S5 7o- Tavarain arvot ovat tietenkin
lasketut jonkun verran, erilaisten perusteiden mukaan Suomessa
j a Saksassa, mutta edella esitetyista Saksan vientiluvuista voidaan kuitenkin paattaa, etta saksalaisilla ' tavaroilla Suomen
tuonnissa on paljon pienempi merkitys kuin maamme tuontiluvut osoittavat.
Huomattava on myos, etta Saksan spesiaalivientiin sisaltyy suuret maarat tavaroita, jotka ovat Saksassa
jalostetut ulkomaisista raaka-aineista j a puolivalmisteista. Niinpa
venalaista jauhamatonta viljaa jauhetaan Saksassa j a viedaan
sielta jauhoina ulkomaille, m. m. Suomeen.
Osoitukseksi siita, kuinka suuri eroavaisuus on Suomen
tuontitilaston j a Saksan spesiaalivientitilaston valilla, mainittakoon
muutamain tavarain tuonti- vast, vientimaarat vuonna 1912 mainittujen tilastojen mukaan.
Tarkeimmat tavarat, jotka Saksasta tuodaan Suomeen, ovat
viljatavarat. Naista tuotiin Suomen tilaston mukaan esim. rukiita 26,5 milj. kg., ruisjauhoja 77,6 milj. kg. j a vehnajauhoja
57,4 milj. kg. Saksan vienti tilaston mukaan vastaavat maarat
oHvat vain 10,5, 51,3 j a 41,8 milj. kg.
Siirtomaatavaroista tuodaan Suomen tilaston mukaan esim.
kahvi suurimmaksi osaksi Saksasta. Niinpa vuonna 1912 Saksan osalle tuli 12,4 milj. kg. kahvin koko tuontimaarasta, joka
oli 12,9 milj. kg. K a h v i ei kuitenkaan ole saksalainen tavara
eika se esiinnykaan Saksan ' spesiaaliviennissa tanne. Samalla
tavoin valmistamatonta lehtitupakkaa, jota Suomen tilaston mukaan Saksasta tuotiin 788 tonnia. Saksan tilaston perusteella ei
viety tanne tuskin ollenkaan.
Saksasta tuoduilla viineilla on maamme tilaston mukaan
suuri merkitys. Vuonna 1912 tuotiin sielta vaahtoamattomia
viineja astioissa 1,94 milj. kg. jota vastoin Saksan tilaston mukaan vastaava maara oli vain O,G9 milj. kg. Saksasta kuljetetaan
niin ollen paljon muiden maiden viineja tanne.
Valmistamattomia vuotia tuotiin vuonna 1912' Saksasta
maahamme -3,9 milj. kg., mutta Saksan. tilasto ilmoittaa niita
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tanne viedyn ainoastaan 2,4 milj. kg. Nahkajalkineiden tuonti
oli n. 90,000 (vast. 77,000) kg.
Raakapuuvilla ei ole saksalainen tavara j a Saksan vientitilastossa onkin vain' 0,17 milj. kg. merkitty vuonna 1912 vapaasta liikenteesta Suomeen viedyksi. Maamme tuontitilasto
sen sijaan tietaa 3,3 milj. k g . raakapuuvillaa tuodun Saksasta
tanne, mika maara on melkein yhta suuri kuin Englannin kautta
tullut maara.
'
Sementin tuontiluku Suomen tilastossa kay melkein yhteen
Saksan vientiluvun kanssa, edellisen ollessa 45,4 j a jalkimaisen
41,1 milj. kg. Kivihiilien tuontiluku on pienempi kuin vastaava
vientiluku, jota vastoin koksin suhteen asian laita on painvastainen.
Nama esimerkit riittanevat osoittamaan, etta Suomen j a
Saksan kauppatilastot suuresti eroavat toisistaan j a etta yksin
Suomen tilaston perusteella saadaan aivan vaara kasitys saksaiaisten tavarain merkityksesta maamme tuonnissa.
0. Atitere.

IRJALLISUUTTA.

, 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 — H e l s i n g i n k a u p u n g i n T i l a s t o l l i n e n V u o s i k i r j a 1911, julkaissut
Helsingin kaupungm Tilastokonttori. Helsingissa 1914.
Painosta on askettain ilmestynyt 7:s vuosikerta Helsingin kaupungin tilastollista vuosikirjaa. Vuosikirja, joka suunnitelmaltaan j a
jarjestelyltaan laheisesti liittyy edeltajiinsa, esiintyy sisallykseltaan
entista laajempana. Tilastotaiiluja on siina nyt kaikkiaan 299 eli
26 enemman kuin edellisessa vuosikerrassa; sivuluku on kasvanut
41:11a j a on nyt 383. Samalla on vuosikirjan vanliempien taulnjen tarkastus sita seuraavine uudistiiksineen j a taydennyksineen,
jatkunut. Kaikesta huomaa etta vuosikirjan sisallykseen j a taman
monipuoliseen kehittamiseen on pantu paljon huolta j a etta siina
on kysytty niin hyvin asiantuntemusta kuin suurta harrastusta,
tarkkuutta j a paljon tyota, Tunnustuksella on myoskin mainittava,
etta kaupungin Tilastokonttori, joka syntyessaan sai perinnbksi
vastaanottaa suuren maaran tekematonta tyota, kiitettavalla tarmoUa
on saanut esillaolevan vuosikirjan, laajennnksista huolimatta, julkisuuteen viitisen kuukautta aikaisemmin kuin edellisen vuosikerran.
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Tosiasia, jota taytyy valittaa on, -etta suuri yleiso yleensa
ei kiinnita huomiota tilastollisiin julkaisuihin, j a etta nekin, jotka
haluavat tietoja maastaan j a ymparistostaan, sangen usein eivat
voi kayttaa hyvaksensa niita runsaita tietoja, joita tilasto tarjoo.
HelsinMlaiselle, joka tahtoo tutustua kaupunkinsa erilaisiin oloihin, ei voi suositella parempaa tietokirjaa kuin juuri esitettavana
olevaa julkaisua, Helsingin kaupungin tilastollista vuosikirjaa. Se
tarjoaa nimittain erinomaisen runsaan maaran tietoja paakaupungin oloista mita erilaatuisimmilta aloiita. Osoitukseksi sen monipuolisesta sisallosta mainittakoon luettelo niista osastoista, joihin
vuosikirja on jaettu: I Lampomaara, ilmanlaatn y. m., I I Pintaala j a jako, laiturit, kadut, viemarikanavat. I I I Kaytettavissa olevat j a myydyt tontit, kiinteistot, rakennukset j a huoneet, vuokraolot, rakennustoiminta, I V Vaesto, V Vakiluvunmuutokset, V I
Sairaanhoito, V I I Terveydenhoito, V l l I Opetus- j a sivistyslaitokset,
I X Vaivaishoito, X Oikeus- j a poliisitoimi, X I Palosammutustoimi,
X I I Valaistustoimi, X I I I Vesijohto, X I V Teollisuus, X V Kauppa
j a merenkulku, X V I Kulkulaitokset, posti, sahkolennatinlaitos, telefoni, X V I I Luottolaitokset, vekseliprotestit, arvopaperihuutokaupat, X V I I I Tyopalkat, tyonvalitys, elintarpeiden hinnat, X I X Vakijuoma- j a mallasjuomaliike, X X Vaalit j a aanioikeusolot, X X I
Verotus, X X I I Kunnallistalous.
Vuosikirja sisaltaa suuren maaran historiallisia tauluja, jotka
tarjoavat erikoista viehatysta kaikille, joita Helsingin viimeaikaisen
kehityksen seuraaminen huvittaa.' Aivan erikoisen mieltakiinnittavia ovat tassa suhteessa eririaiset I I I :nnen, I V :nnen j a V :nnen
osaston taulut. Rake^nettujen kiinteistojen, rakennusten j a huoneiden lukua eri a i k o i ^ - yalaisevat hauskasti taulut n:ot 19, 20,
24, 25 j a 30, joissa asiat':esitetaan ryhmitettyina eri nakokohtien
mukaan. Dudet taulut, n:ot 38—-42 antavat monipuolisen kuvan
vuoden 1911 rakennustoiminnasta j a varsinkin mainittuna vuonna
valmistuneista uutisrakennuksista. Tassa yhteydessa kaipaa tosin
tietoja revityista rakennuksista, "koska vasta sellaiset tiedot antaisivat taydellisen kuvan kaupungin jokavuotiseista huonelukukasvusta. •— Vaestoolot j a niiden kehitysta valaisevat taulut ovat
kenties kaikkein eniten mieltakiinnittavia, niista kun saa tietoja
paljon vanhemmilta ajoilta kuin mita vuosikirja mnuten voi tarjota, j a jotka siten antavat tilaisuuden seuraamaan Helsingin
kehitysta aivan pienesta alusta maan suurimmaksi kaupungiksi.
Tarkastettakoonpa vaeston kehitysta silmallapitaen mita seikkaa
hyvansa, sen ikaa, sukupuolta, siviilisaatya sivistysmaaraa, kielta.
tai syntymapaikkaa, kaikki kiinnittaa voimakkaasti tarkkaavan
lukijan mielta. Sama koskee vaeston'huomattavan suurta erilaisuutta eri osissa kaupunkia samoin kuin syntyneisyydessa, kuollei-
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suudessa j a muuttoliikkeessa havaittavia odottamattoman suuria
eroavaisuuksia suomalaisten j a ruotsalaisten seurakuntien valilla.
K a v i s i aivan liian pitkaksi jos koettaisi antaa tarkempaa
kasitysta vuosikirjan laajasta sisallosta. Kunkin tietoja haluavan
tulee ehdottomasti itse tutustua .siihen. Varma onkin, etta se, joka
kerran ottaa- vaivakseen tutustua vuosikirjan monipuoliseen sisaltoon, joka ei vain anna, tietoja nykyisyydesta j a menneista joista,
vaan samalla monessa suhteessa antaa sangen selvan -kuvan tulevastakin kehityksesta, ei ole hukannut aikaansa.
Nykyisessa asussaan Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja hyvin vetaa vertoja ulkomaisten kaupunkien "vastaaville j u l kaisuille j a on lampimasti suositeltava malliksi muille kaupungeillemme, jotka toivottavasti ennen pitkaa Helsingin jalkia-seuraten kasittavat tallaisen julkaisun merkityksen.
A. H. T.
P r o k o p o w i t s c h , Sergei, Ueder die. Bedingungen der industriellen Entwicklung Russlands. Erganzungsheft X z. Archiv fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Tiibingen 1913.
Varsinkin venalaisten pyrkimykset liittaa maamme keisarikunnan
tullialueeseen pakottavat meita tarkkaan tutustumaan
Venajan talouselamaan.
Ainoastaan siten voidaan saada riittavan
selva kasitys siita, mita vaikutuksia suunnitelluUa tuUimuutoksella
tulisi olemaan Suomen j a myos keisarikunnan oloihin, j a venalaisille vakuuttayasti osoittaa naiden vaikutusten todenmukaisuuden. Venajan taloudellisia oloja koskeva kirjallisuus ansaitsee
niin ollen meilla suurta huomiota.
Edella mainittu teos kasittelee tarkeata ainetta, Venajan finanssipolitiikan vaikutusta paaomain muodostumiseen j a tuotantoYoimain kehitykseen.
Useita tekijan vaitteita on kylla syyta
epailla, mutta teos sisaltaa kuitenkin suuren joukon mieltakiinnittavia tietoja j a ajatuksia, joten siihen ansaitsee tutustua.
^ Tekija koettaa ensin arvioida Venajan kansallistulon suurnutta, ottaen kuitenkin laskuissaan huomioon vain Europan Venajan 50 kuvernejnenttia.
Arviolasku on tehty tutkimalla eri
tuotantohaarain tuottamaa puhdasta tuloa. Osaksi perustuu se
hyvinkin hailyviin otaksumisiin, joten tekija itsekaan ei pida lopputulosta, etta kansallistulo olisi noussut 6,125 milj. ruplaan,
taysin luotettavana. Jos tulos olisi oikea, olisi keskitnlo asukasta
kohti 63 ruplaa, mika on melkoista pienempi kuin vastaava maara
nauissa sivistysmaissa. Keskitulon talonpoikaisen vaeston henkea
kohti arvioi tekija 34 . ruplaksi. Niin pienilla tuloilla puheena
oleva vaesto varsinkaan katovuosina ei voi tyydyttaa edes kaikkia
valttamatto miksi katsottavia tarpeitaan.
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Venajan kansallistnlosta on suunnilleen 20 °/u kaytettava
valtion ja paikallisten yhdyskuntain tarpeisiin. Verokuorma on
siella suhteellisesti suurempi kuin useimmissa muissa maissa.
Ainoastaan Italiassa muodostavat verot suuremman osan asukasten
tuloista kuin Venajalla. Tulot ovat kuitenkin Italiassa suuremmat kuin Venajalla, joten verokuorma edellisessa maassa tuntuu
raskaamm'alta kuin jalkimaisessa.
Tulojen pienuus j a raskas yerotus ovat syyna siihen, etta
hyvin pieni osa kansallistnlosta voidaan saastaa tuotantotarkoituksiin kaytettavaksi. T e k i j a n . laskujen mukaan on paaomanlisaannys Venajalla, vuosina 1892—1908 ollut keskimaarin suunnilleen • 200 milj. ruplaa vuodessa. Englannissa ovat vuotuiset
saastot. nousseet kymmenen, Saksassa seitseinan j a Italiassakin
kaksi kertaa suurempaan maaraan kuin venajalla. Taman maan
on sen vuoksi' ollut pakko hankkia itselleen paljon ulkomaista
paaomaa. Vuosina 1893—1908 ovat Venajan omat saastot tyydyttaneet vain 42 "/o uuden paaoman tarpeesta. Ulkoihaiset kapitalistit ovat kuitenkin olleet vastahakoisia sijoittamaan paaomiansa teollisunsyrityksiin Venajalla, vaan ovat etupaassa antaneet valtiolainoja keisarikunnalle.
Venajan tullipolitiikan paatarkoitus on k y l l a ollut tulojen
hankkiminen valtiolle, mutta lisaksi on pyritty aikaansaamaan
edullinen ulkomainen maksutasaus j a edistamaan kotimaista teollisuutta. H y v i n tarkeana vaikuttimena on tekijan mielesta ollut
pyrkimys ha,nkkia ulkomaista paaomaa teoUisuusyrityksiin. Tekija
esittaa m, m. eraan Witten lausunnon tueksi taUe kasitykselleen.
Tarkoitusta ei kuitenkaan ole saavutettu riittavassa maarin. Vuosina 1898—^1908 on keskimaarin vuosittain teollisuustarkoituksiin
saatu ainoastaan 55 milj. ruplaa. Tata varten ei tekijan mielesta ole kannattanut yllapitaa ankaraa suojelystullijarjestelmaa,
joka on suuresti rasittanut knluttajia. Fiskaalisten tuUien yleista
jyrkkaa alentamista voidaan kuitenkin ajatella vain demokraattisen hallintojarjestelman vallitessa, jolloin varsinkin sotalaitosmenoja vahennettaisiin.
Teoksen hinta on 3 Saksan markkaa.
0. A—e.
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Raha-, p a n K K i - j a porssiliiKe.

Y l e i n e n tila. Rahamarkkinain tila Europan suurissa liikekeskuksissa on maalis- j a huhtikuun kuluessa edelleen kehittynyt
suotuisaan suuntaan. Rahaa on yleensa ollut ruunsaasti saatavissa
j a korkokanta halpa. Ensimaisen neljanneksen ultimoselvitys on'
sivnutettu suuremmitta vaikeuksitta, kuten saattoi odottaakin katsoen keskuspankkien suotuisaan tilaan. Ultimoselvityksen seuraukset olivat tietysti havaittavissa keskuspankkien tilassa, jonkun
verran huonontaen niiden asemaa.
Ultimoselvityksen jalkeen on
kuitenkin keskuspankkien asema hutikuun alusta lukien sanotun
kuun kuluessa jalleen kehittynyt varsin suotuisasti.
T i l a S u o m e s s a . Rahamarkkinain helppous suuressa maailmassa on luonnollisesti • vaikuttanut edullisesti myoskin asemaan
Suomessa. Se parantuminen rahamarkkinain tilassa, joka meilla
jo viime vuoden loppukuukausista lukien on ollut huomattavissa,
on edelleen jatkunut. Se kay ilmi, paitsi Suomen Pankin tilan
parantumisesta, josta on todistuksena m. m . se, etta on katsottu
voitavan maksaa pois pankin ulkomailta aikaisemmin ottama 10
milj. markan kreditiivi, ennen kaikkia yksityispankkien aseman
parantumisesta. Pankit ovat saaneet iloita tavattoman runsaasta
talletusten lisaantymisesta, varsinkin maaliskuuUa.
A l i a olevasta yhdistelmasta kay i l m i talletusten maara j a
niiden kasvu kahdeksan viime vuoden aikana (milj. mk.)
Maara "/«

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

448.0
497.0
514.3
562.9
594.9
632.4

638.7
672.0

Lisays
maalislj.

Lisays vuoden
alusta lukien

7.0

22.3

3.4

11..5

4.7
7.0
7.6
3.8
5.5
8,8

8.7

17.1
18.0
17.1
14.8
19.2
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Metsatalous.
M u u t a m i a valtion metsataloutta v a l a i s e v i a l u k u j a
•V. i g i i . Kruununmetsien pinta-ala oli vuoden 1911 paattyessa
(vesineen) 12,582,481 ha. Siita oli peltoa 9,919.22 ha, niittya
57,085.17 ha, kasvullista metsamaata 5,831,020.21 ha, korpia, rameita j a metsaisia vuoria, soitajahylkymaita yhteensa 6,704,749.49
ha, sekavesia 479,707.27 ha. Kruununmetsien tarkein osa, kasvullinen
metsamaa oli siis vain42.377oDii<ienkokoalasta. Kameraalisenluontonsa mukaan jakaantuivat kruunun metsaalat seuraavasti: kruunun:
liikamaita 10,586,652.fis ha eli 84.14''/o, krnununpuistoja 1,946,220.04
i a eli 15.47 o/o j a kruunun omistamaa veroluontoistamaata 49,607.73
l i a eli 0.39 o/o.
Kruununmetsien hirsipuuvarasto laskettiin olleen 135,717,698
kpl., siita hirren aineita, s. o. sellaisia, joiden lapimitta I . 3 m.
korkeudella oli 25—30 sm, 79,603,552 kpl. eli 58.65 "/o j a t a y s i mittaisia sahapuita — joiden lapimitta siis oli mainittua suurempi
.— 56,114,146 k p l eli 41.35 *'/o. Kutakin kasvuUisen metsamaan
•lia kohti oli keskimaarin koko maassa hirren aineita 15 kpl. j a
-taysimittaisia sahapinta 11 k p l .
Myytyjen j a v. 1911 luovutettujen metsanhyodykkeiden arvo
•oli 12,428,926 mk. 28 p., josta summasta saatiin suurin era sahapuilla, 10,862,675 mk. 52 p. Edelliseen summaan s i s a % y myos
kotitarpeeksi kruununmetsien asukkaiUe luovutettujen, metsahallinnon luovutusilmoituksissa debiteeraamattoniien metsanhyodykikeiden arvot.
Kaikkiaan oli kruununmetsista valtiolle tuloja
13,625,012 mk.-61 p.

Kauppa.
S u o m e n k a u p p a v a i h d o n a r v o v. 1913. TuUihallituk.sen tilastokonttorin julkaiseman enpakkoilmoituksen mukaan on
.Suomen ulkomaankaupan raha-arvo vuonna 1913 noussut 895,9
milj. markkaan, josta tuonnin osalle tulee 495,4 j a viennin osalle
400,5 milj. markkaa. Tuonnin enemmyys oli siten 94,9 milj.
markkaa. Vuoden 1906 jalkeen kauppatasaus ei minaan vuonna
ole ollut niin edullinen. Parannus vuonna 1913 johtui etupaassa
puutavarain viennin suuresta lisaantymisesta. Miden vientiarvo
oli 227,3 (173,4 TOonna 1912) milj. markkaa, mika on suurin
tahan asti saavutettu maara.
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Suomen ulkomaankauppa ensimaisena vuosinelj a n n e k s e n a v. 1914. Maamme ulkomaankauppa taman vuoden
kolmena ensimaisena kuukautena on, kiiten yleensa talvikuukausina, ollut verrattain hiljaista. Tuontitavaroista osoittavat viljaj a metallitavarat tuntuvasti vahentynytta tuontia. Rukiita on
tammi-maaliskuulla tuotu 0,9 (3,3 vuonna 1912) milj. kg, rnisjauhoja 19,6 (vast. 26,o) milj. kg j a vehnajauhoja 12,0 (vast. 19,7)
milj. kg. yientitavaroista ovat paperiteollisuuden tuotteet talvella
tarkeimmat. Selluloosaa j a pahvia on viety enemman, paperia
yhta paljon j a hiottua puuvanuketta vahemman kuin viime
vuonna. Voin vienti on lisaantynyt.

KunnallispolitiiKKa.
K u n n a l l i n e n K e s k u s t o i m i s t o on julkaissut ensimaisen
sen omaa ynna Suomen Kaupunkien Yaltuuskunnan toimintaa
koskevan vuosikertomuksen. ICertomus kasittaa ajan Suomen ensimaisten -kaupunkipaivien paattymisesta vuoden 1913 loppuun.
Lainaamme kertomuksesta tahan muutamia toimiston toimintaa valaisevia tilastollisia tietoja. Toimistoon saapui mainitun toimintakauden aikana kaikkiaan 242 tiedustelua. Naista 233 oli kunnallisten
elinten tekemia. Verrattomasti lukuisimmat kerrat eli 50 tapauksessa on Helsingin kaupunki kaantynyt toimiston puoleen tiedusteluilla. Muista kaupungeista- ovat tiedusteluja tehneet Tori 17,
KviOpio j a Kotha kumpikin 14, HanTto 13, JyvasTcyla 11, Tampere
10, Oulu 9, Fietarsaari 8, Turku, Loviisa ' j a Joensuu kukin 7,
LaJifi, Porvoo j a Edkisalmi kukin 6, Waasa, Hdmeenlinna j a Mikkeli kukin 5, Wiipuri j a Tammisaari kumpikin 4 j a muut kaupungit 3 tai sita vahemman. Useimmat tiedustelut (36) ovat
koskeneet kuntien raha-asioita j a niitten hoitoa. Lahinna lukuisimmat tiedustelut (31) koskivat virkamiehiston j a palvelnskunnan
virkatehtavia, palkkausta y. m. Lukuisat tiedustelut olivat myoskin terveys- j a sairashoidon (20), elintarpeidenkaupan (19), vakijuomakaupan (13) y. m . aloiita. Vuosikertomuksen loppuun on
liitetty m. m. yksityiskohtainen luettelo tarkeimmista toimiston
kasittelemista asioista, joka luettelo tuUee olemaan kunnallisille
viranomaisille suurena apuna tehdessaan vastaisuudessa tiedusteluja
toimistoon.
•
. '

Teollisuus.
A m m a t t i e n t a r k a s t u s S u o m e s s a v u o n n a 1912. A m mattientarkastuksen toiminnan valaisemiseksi v. 1912 jalkaisemme seuraavat numerotiedot:
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Tarkastuksenalai- Tarkastettuja Tarkastussia laitoksia
laitoksia
kaynteja
luku •
luku "/<> edellista luku

• Helsingin piiri
Tampereen »
Lahden
»
Viipurin
»
Oulun
• »
• "

• •"

Yhteensa

4,120
555
1,870
1,928
1,335

481,
389
1,080
545
787

11.7
70.1
57.8
28.2
59.4

511
429
1,312
778
592

9,808

3,282

33.6

3,622

'
Tarkastuksenalaisten j a tarkastettujen laitosten tyontekijain
valinen suhde kay selville seuraavasta yhdistelmasta:
Tarkastuksenalaisten Tarkastettujen laitoslaitosten tyontekijat
ten tyOntekijat
luku
luku
°/o:na edell.

Piiri

Helsingin
Tampereen
Lahden
Viipurin
Oulun

.

.

.

.

.

.

Yhteensa

54,379
25,137
22,107
23,412
13,807

14,125
23,241
13,011
19,819
12,006

26.0
92.6
58,9
"84.7
87.0

138,842

82,202

59.1

Nama luvut tarkoittavat miespuolisten' eli n. s. piiritarkastajain toimintaa. Naispnolisten ammattientarkastajain toimintaa
koskevat vastaavat luvut ovat seuraavat:
Tarkastuksenalaisia laitoksia
luku

Neiti Hjelt
» Bergbom.

. . .
Yhteensa

2,258
1,215
3,473

Tarkastettuja • Tarkastuslaitoksia
kaynteja
luku 7o:Da edell.
luku

463'
653
1,116

20.5
54.6
32.2

530
716
1,246

Tarkastuksenalaisten" j a tarkastettujen laitosten palveluksessa
olevain tyontekijain valinen suhde nakyy seuraavasta:
Tarkastuksenalaisten
laitosten tyOntekijat
luku

Neiti Hjelt
» Bergbom

Yhteensa

26,759
9,088.
35,847

Tarkastettujen laitosten tyOntekijat
luku
''/o:na edell.

15,305
6,570
21,875

571
72.3
61.i
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TyovaenliiKe.
L a k k o l i i k e m a a s s a m m e v. 1913. TeoUisuushallituksen
tyotilastollinen osasto on julkaissut yleiskatsauksen viime vuonna
Suomessa sattuneisiin tyoiiseisauksiin. Seuraavassa' esitetaan taman selonteon piiatulokset.
Kaikkiaan on saatu selvitys 70:sta v. 1913 sattuneesta seisauksesta, jotka ovat valittomasti kohdanneet 235 tyonantajaa,
joiden palveluksessa oli yhteensa 9,525 tyontekijaa; naista on
lakon tehneita tai tyosta pois suljettuja 6,557 tyontekijaa.
Tyonseisaukset jakantuivat eri ammattien kesken seuraavasti:
m H

%

-5-1
S S

Kg-

1-1

£• 2.

I ! §•

Metallityontekijoitii
. . .
K i v i - j a tiilityontekijoita
T u l itikkuty ontekij oita
Nahkatyontekijoita
Harjatyontekijoita . . . .
Kehraamo- j a kntomotyont.
Paperityontekijoita
. .
Saha- j a lautatarhatyont.
Muita puutydntekijoita . .
Myllytyontekitoita
Karamellityontekijoita
. .
Tupakkatyontekijoita . '. .
RakennustyonteMjoita'— .
Raatalintyontekijoita .
Metsa- j a lauttaustyont. . .
Last'aus- j a purkaustyont. .
Pika-ajureja .- . . . ".

6
8
1
4
2
1
2
15
3
1
1
1
8
4
5
4
1
3

'e"
8
1
2
'2
1
2
15
28
1
1
1
8
144
• 6
6
—
3

834
231
1,960
895
704 1)11,140
170
170
10,710
223
195
1)580
128
9
40
35
22
290
600
110
230
3,213 1,77124,940
3,340
•555
290 •
. 24
24
120
26
26
50
30
30
90
423
160
1)1,210
3,360
738
537
• 731
692
4,810
• 716 •
340 i ) 10,180
12
12
440
234
910
272

Yhteensa vuonna 1913

70

235

9,525. 4.557

Ci O:
GO QQ

a ^ - ' d P?

p:

'84,400

Suhteellisesti suurin maara tyonseisauksia, eli n. 21 °/o
kaikista, on ollut saha- j a lautatarhatyontekijain keskuudessa, j a
j a naihin seisauksiin on ollut valittomasti osallisina n. 32 °/o
kaikista lakon tehneista tai pois suljetuista tyonseisauksista.
..I) Menetetlyjen tyopaivien • lukumaara ei ole voitu-laskea yhdessa
tapauksessa.
'
.
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Suomalainen Tiedeakatemia i , jonka tarkoitusta j a tehtavia
kauppaneuvos

Jtiho Lallukka

elaessaan suosieli harvinaisen alt-

tiilla mielella, on pitanyt rakkaana velvollisuutena pysyvammin
kuin pian kuihtuvilla kukilla osoittaa kunnioitustaan hanen muistolleen. •
Tassa
maansa

kaupungissa,

missa vainaja tarkeimman

osan ela-

vietti j a missa han oU tunnetuimpia kansalaisia, olisi

tarpeetonta yksityiskohdittain tai paapiirteiltaankaan esittaa hanen
elamansa

vaiheita.

Samoin kuin hanen

toimintansa ulkonaiset

aariviivat varsinkin Viipurissa ovat tuoreessa muistossa, samoin
tiedetaan taalla, miten rakkaat hanelle, kaytannollisten rientojen
miehelle, . olivat seka kansallisuuden asia etta aatteellisen tyon
saavutukset.

Niita tarmokkaasti kannattamalla han voittikin mai-

netta, ei ainoastaan kauniissa Karjalassa, joka aina pysyi hanen
sydantaan lahinna, vaan myoskin koko laajassa Suomessa.
kiaila

Kaik-

han olikin tunnettu suuresti kunnioitettavana esikuvana

siita kaukonakoisesta,

lujamielisesta seka uhrauksiin valmiista

mielenlaadusta, joka vaikeimmissakin oloissa pystyy rakentamaan
•

^ Esitelma pidetty Viipurissa 2 4 paiv. toukokuuta 1914 siina tilaisuudessa,

minka Suomalainen Tiedeakatemia jarjesti kauppaneuvos yufio Lallukka vainajan
muistoksi.
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suurta j a kukistamatonta.
kohtaa

luonnossa:

Hanessa uudistui ilmio, joka meita

missa muut

siina juuri viihtyy petajamme,

kasvit vaivoin tulevat toimeen,
kooteen

karusta, kuivasta kan-

kaasta voimaa varttuakseen ikihongaksi, jota eivat rajuimmatkaan
rnyrskyt jaksa kaataa, — j a edella muita metsan. puita tama
tuottaa kansallemme niita tuloja, jotka napapiirin laheisyydessa
ovat tarpeen toimeen tullaksemme.
ilmenee Lallukka
nelle suotu

Samallainen vastakohtaisuus

vainajan elamassa.

sita murtumatonta

Mita runsaimmin oli ha-

voimaa, jolla

Suomen korpien

karaistut, unohtuneet raatajat kautta vuosisatojen ovat kyenneet
valmistamaan jalkelaisilleen parempia elamanehtoja silloinkin, »kun
sota

laaksoissamme

soi j a halla nalan tuskat toi>.

Niinpa ha-

nesta tulikin harvinaisen huomattava todistus, etta kansassamme
edelleen elaa se kestavyyteen liittynyt tarmo, jota varsinkin vahavakiselta vaaditaan, jos on mieli kestaa elaman kamppausta.
Ja

kun viela muistamme, etta mies, jolle onnettaret eivat

lapsuuden

aikana suoneet vahaakaan osaa koulutuksen j a kor-

keamman

opin lahjoista, sitten miehenikaan tultuansa esiintyy

tieteen j a taiteen kauas nakevana edistajana, seka varsinkin tekee parastansa

avatakseen

nykyaan nousevalle

polvelle teita

sivistykseen, — siihen sivistykseen, joka ei rajoitu pelkkaan muistotietojen

edistamiseen tai jarjen kehitykseen, vaan samassa pitaa

silmalla sydamenkin jalouden — niin me tassakin naemme kumoamattoman

todistuksen, ettei kansaltamme vastaisina aikoina

tule puuttumaan voimaa kehittaaksemme niita lahjoja, jotka on
meille suotu.

Valtaa j a ulkonaista suuruutta emme p y y d a ; pie-

nuuteemme tyydymme. Mutta kun suomenkieli vuosisatojen vieriessa oltuansa
menessa

unohdettuna, hyljattyna, muutamassa vuosikym-

on voinut paasta

huomattavaan

kukoistukseen miltei

kaikilla aloilla, todistaa tamakin, ettei kansamme suotta ole saavuttanut

sijaa

Europan kansakuntien joukossa.

Kalevala seka

se y h a laajeneva, syventyva kulttuurielama, joka siita imee voimia,
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ne ne yksinaankin riittaisivat todistamaan, etta jaisi aukko maanosamme
viaisi

kulttuurielamaan, jos Suomen vahalukuinen kanssa ha-

muihin sulautuakseen.

J a yhta

kauan kuin

kansamme

jaksaa yllapitaa sijansa sivistystyon vainioUa, yhta kauan on Juho
Lallukan nimi pysyva jalkelaistemme kiitollisessa muistossa. T a m a
nimi on sen kantajan

vaatimattomuudestakin huolimatta oleva

loistava osote, etta harras mieli tyon tekee paremmin kuin -suurenmoisin ulkonainen voima j a lupaavimmat edellytykset.
K u n minulle on suotu kunnia tassa vainajan muistoUe omistetussa tilaisuudessa esittaa Teille historiallinen aine, niin pitkalle kuin nopeasti
ajatellut

kuluvan illan hetket sen myontavat, olen

etta taloudelliseen

elamaamme

liittyva kysymys, joka

aina on ollut tarkea Viipurin kaupungille seka sen edustamalle
niaakunnalle, paremmin kuin

moni kaukaisempi j a ehka loista-

vampi aine voisi kunnittaa huomionne.
ennemmin

kayttamattomien

sddddntdmme^ paapiirteet,

Mina aion siis, osaksi

lahteitten avulla, esittaa

metsdlain-

sellaisina kuin ne esiintyvat vuoteen

1861, jolloin taysi toimintavapaus
kealla alalia oikeuteensa.

vihdoinkin paasee talla tar-

E r i tavoin metsa vuosisatojen vieriessa

on ollut kansamme aarreaitta, j a sen merkitys on nykyansa suurempi kenties kuin koskaan: tuottaahan puutavarainvienti meidan
paivinamme

saannoUisesti Suomelle noin puolet siita, mita tar-

vitsemme ulkomailta tanne tuotujen tavarain vastineeksi. Tavattoman selvasti tama asianlaita aina on kuvautunut Viipurin kauppatasossa, j a Viipurin laaninkin olot ovat huomattavasti vaikuttaneet
metsalainsaadantoomme,
miehet

varsinkin siihen aikaan, jolloin valtio-

luulivat olevansa velvolliset kohtelemaan metsatavarain.

vientia miltei vihollisena.

Uskallan

siis olettaa etta aineeni j o

paikallishistorian kannalta saattaa vetaa huomiotamme puoleensa.
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Luonnollisesti ei ymmarretty antaa metsalle arvoa niin kauan
kuin sita arveltiin olevan loppumattomiin.

Neljatta vuosisataa

takaperin, jolloin vain joku ainoa maa Europassa tarvitsi tuonnin
kautta

hankkia itselleen puutavaraa, ei Keski-Europan liikemie-

hille tullut mieleen tyydyttaa ~tata tarvetta Suomesta; paljon lahemmalta voitiin huokealla hinnalla saada seka hirsia etta lautoja
j a lankkuja.

Maamme etelaisimmatkin osat olivat siihen aikaan

jotakuinkin samassa tilanteessa kuin nykyansa suuri osa Siperiaa:
kallisarvoisten turkisten tahden metsalla oli merkitysta, - mutta
melkein kuin vihollista sita katseltiin, vaikka sielta saatu saalis,
alkujaan

ylen tarkea,

hengitettavan

aikaa myoten vaheni.

Y h t a vahan kuin

ilman puutetta peljattiin metsan vahenemista, pi-

kemmin oli muka eduksi, jos kolkot korvet katosivat. Niita vastaan taisteltiin siis kirveella j a tulella; jokainen eramaahan luotu
aukko

tai huuhtapahanen oli parannetun toimeentulon

merkki.

Tuhaksi pantiin

empimatta

tunnus-

jattilaishonkia, jommoisia

ei nyt voi rahastakaan saada; sitenpa niista tehtiin leipaa.
T a h a n alkuperaiseen luontaistalouteen verraten oli jo tarkea
•edistysaskel, kun ruvettiin metsasta luomaan kauppatavaraa: tervanpoltto
vojen

on

Suomessa kaiken teollisuuden esikko.

rakennusainetta

nettu j a uuden
merenkulku

ajan

Muuta lai-

kuin puuta ei siihen aikaan missaan tunalussa, jolloin Amerikan loydon perasta

suunnattomasti

kehittyi, ofi terva Europan edisty-

neimmissa liikepaikoissa ylen haluttua tavaraa, jota ei monialla
valmisteltu vientia varten.

Siina muodossa kannatti Suomestakin

vieda metsaa ulkomaille, j a

i6oo-luvun alussa maamme etelai-

simmat osat olivat tervanvalmistuksen luvattu maa.

Monin ker-

Toin Suomi tassa suhteessa voitti Ruotsin, missa sita vastoin jo
vaatimaton

puutavarainvienti

Maantieteellisen
satamaksi

asemansa

luotu, vaikkei

oli saanut alkunsa

Goteborgissa.

kautta Viipuri oli Savon j a Karjalan
Saimaan kanavaa viela ollut.

Taalta
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vietiinkin aikanaan tervaa Englantiin, Alankomaihin j a muuanrie
enemman kuin koko PohjoisSuomesta.
Samassa eramaitten

muuttuminen viljelysmaiksi pysyi v a l -

tiomiesten ensimaisena silmamaarana, silla- vakea kaivattiin viela
kipeammin kuin rahaa, j a taman mukaan muodostui metsapohtiikka.

Kaarle I X , han joka yhta valppaasti harrasti syrjaisen

Suomen kulkuneuvoja j a taloudellista elpymista kuin Ruotsin
nousemaisillaan olevaa rautateollisuutta, arveli suuresti hyddyttavansa isanmaataan kutsumalla uudisasukkaita Suomesta, varsinkin
Savosta,

Norjanpuolisiin • autioihin takamaihin.

Tuhansiin nousi

lopulta noihin rajattomiin eramaihin asettuneiden »metsasuomalaisten» lukumaara, j a syysta he toivoivat uudessa kotimaassaan
saaneensa
tyksen

turvatumman _tyyssijan kuin Suomen ahtuisesti havi'-

alaisissa rajaseuduissa.

Vanhat

paikkakunnalla kautta

vuosisatojen sailyneet tarinat kertovat viela siita, miten nuo umpisuomalaiset uudisasukkaat
ruotsalaistuneihin

ensin tulivat sittemmin taydelleen

seutuihin, missa ihmisen aanta ei ennen oltu

kuultu, povessa pieni pussi siemenviljaa, mutta kadessa kirves j a
sitkeata

voimaa.

Vuosikausia myohemmin

laajat alueet olivat

muuttuneet paloiksi, jotka antoivat sadon satakertaisen naapurien
kummastukseksi j a kateudeksi.
Niinpa

'

•

Ruotsin hallituksen kanta sukupolvessa muuttuikin

toisenlaiseksi, j a tulokasten

asken tasattu

tie nousi pystyyn.

Taloudellisille nakokohdille kansalliset epaluulot antoivat voimaa,
uudisasukkaat kuin. kieleltaan j a tavoiltaan pySyivat naapureilleen
outoina.

Vermlannissa j a muualla nousi nousemistaan vuoriteol-

lisuus, jolle aarettdmat metsat olivat tarpeen; sen

ajan kasi-

tyksen tnukaan' rautatehtaat eivat kannattaneet, jollei niilla ollut
polttopuita j a hiilia melkein ilmaiseksi.

Valtiomiesten silmissa

koyhain kaskenkaatajain suorittama vero • naytti mitattomalta niihin suuriin summiin verrattuna, jotka ulkomaa vuosittain suoritti
Ruotsille sen verrattomasta raudasta j a teraksesta.

Niinpa kor-
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pien metsasuomaiaiset,

vaikka

asuivatkin kymmenittain penin-

kulmia lahimmista naapureistaan, joutuivat huutoon metsien vaarallisina havittajina.

Hallituksen koko

vainoomaan: uudisasutus,

voimalla heita ruvettiin

pari vnosikymmenta ennen suosieltu,

oli akkia saanut maanvaivan j a turmion maineen.

Saalimatta

asukaitten mokit olivat irevittavat tai poltettavat, heidan viljelyksensa havitettavat j a he itse kohdeltavat kuten pahimmat rikoksentekijat,

jolleivat heti noudattaneet haatamiskaskyja.

tehtaitten edut yksinaan

otettiin

lukuun;

viljelyksen

Rautaoikeutus

unohtui kokonaan 1647 j a 1664 vuosien metsajarjestyksissa.
Mutta missa suositeltua

kilpailijaa ei ollut etujaan valvo-

massa, saatiin edelleen tuhlata metsaa niin kuin hamasta pakanuudesta.

Varsinkin

Suomeen

nahden hallitukselle ei joutunut

mieleen, etta metsanhaaskauksesta

voisi

olla haittaa.

Taalla

kaskeaminen siis jatkui aivan niinkuin ennen, koetettiinpa tervanvientia suorastaan edistaa, —• tosin yhta onnettomalla kuin yksipuolisella tavalla.
riaat
nen

Silla lahinna hallitusta olivat Tukholman ave-

kauppiaat, j a heidan kohtuuttomiakin toi vomuksia piti enkaikkia toteuttaa.

J a kaupan luonnollisten olojen hairitse-

minen toi tavalliset seuraukset mukanaan.
eivat

Ulkomaan kauppiaat

lopulta suostuneet suorittamaan keinotekoisesti

hintoja;

muuallakin Euroopassa

ruvettiin tervaa

korotettuja

valmistamaan

j a sitten tervakomppaniat mankuivat itselleen uusia etuja.

Ter-

yan valmistajiakin vastaan kaann5H;tiin j a koetettiin supistaa heille
tulevaa hyvitysta; suomalaisia syytettiin liikatuotannosta, kun tavaraa arveluttavasti kasaantui Ruotsin varastoihin.

Hallitus mil-

tei aina noudatti suurkauppiaitten valituksia, unohtaen, etta tervanpoltto

silloisissa oloissa oli Suomen koyhille raatajille jollei

ainoa niin ainakin tarkein keino ansaita rahaa kruunun vaatimiin
veroihin.

Niinpa Hike, j o k a sukupolvi ennemmin oli kannatta-

nut loistavasti, pian joutui kurjaan

ahdinkotilaan, jota

asianomaiset yhdesta suusta valittelivat!

kaikki
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Samoihin - aikoihin oli uusi keino saada metsasta rahaa noussut, verkalleen mutta varmasti.

Alankomaitten j a paikoin E n g -

lanninkin metsat olivat pahasti harvenneet, joten taytyi muualta
hankkia

hirsia, lankkuja j a lautoja, joita vuosittain kulutettiin

suuret maarat.
essa

Suolaa y . m. tavaraa Ruotsiin j a Suomeen tuota-

osoittihe eduUiseksi ottaa paluulastiksi puutavaroita; tama

Hike,

ensiksi kohdistettu

Ruotsin lansirannikon

1600-luvun jalkipuoliskolla muutamiin

ulottui

rantamaihin.

Jarjestysta

harrastava

Kaarle

paasatamaan,

Pohjanlahdenkin
X I antoi

vuonna

1683 erinaisen eri kuviolla valaistun asetuksen, missa han saati
Norrlannin satamista

vietavain sahattujen tavarain tarkat mitat:

lautojen leveydeksi saadettiin 2 — 2 1/2 korttelin leveytta seka paksuutta

I V 2 — 3 tuumaa; sen hienompaa tavaraa ei enaa saisi en-

sinkaan Tukholmaan tuoda 1 Mutta Suomesta tama asetus ei mafnitse mitaan,

ilmeisesti koska rajoitusta ei pidetty tamanpuoli-

sille maakunnille tarpeellisena.

Valtakunnan itaosan metsia sita

vahemmin saalittiin, koska Suomen lahden satamista muutamat
edustivat

Venajankin vientia.

Sita

paitsi kokemus niiUa seu-

duin, missa tervanvalmistuksen rinnalla harjoitettiin sahaustakin,
pian opetti lautojen viennin olevan eduUisemman.

Eraassa vahan

myohemmin painetussa vaitoskirjassa ilmoitettiin nimenomaan, etta
yhteen

tynnyrilliseen tervaa kului honkia saman

kymmeneen

verran kuin

tolttiin lankkuja j a lautoja, mutta etta jalkimaisista

saatun paljon parempi hinta.
Kaarle XI:nen rauhallisen hallituksen j a vapaudenajan valiin
sattui

tavattoman

myrskyinen ajanjakso,

suuri

pohjoismaiden

sota kauhuineen, jolloin rauhan rieunot suuresti karsivat tai joutuivat unohdukseen; mielipiteiden kehitysta ei voida silta ajalta
tarkoin seurata.

Mutta 1720- j a 1730-luvuiUa, jolloin vihdoinkin

paastaan rauhallisen tyon katkenneita lankoja yhteensolmimaan,
kay

nakyviin, miten

mielipiteet

puheena olevallakin alalia oli-

vat ehtineet miespolvessa muuttua.

Tervakomppaniain

aatetta

E. G. Palmen.
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ei enaa

voida mitenkaan

holman porvariston
on

edustajat

rientojen

myoskin' puutavarain
saavat

johonkin

ahjo.

Siella

puolustetaan

vientia, j a vuoriteollisuuden

maarin

metsan tarpeellisuudesta heraa.
niin

henkiin, kuinka suuri T u k -

vaikutus onkin porvarissaadyssa, josta nyt

tullut taloudellisten

- nyttemmin

herattaa

vaistya.

Samassa kasitys

Asiakirjoista tapaa tahan aikaan

haikeita valituksia, etta luulisi metsattdmyyden vaaran j o

olleen suuria osia valtakuntaa uhkaamassa.
Naista asianhaaroista

saapi selityksensa se j y r k k a kanta,

joka ilmenee 1734 vuoden lain rakennuskaaressa.

Metsan saasta-

miseksi annetaan yhtakkia saannoksia, joita toteuttamaan ei kokonainen

vuosisata sitten

riita.

Y k s i ' poikkeus on huomattava:

muutamat kansalaiset nauttivat vanhastaan muiden edella loukkaamattomia

erioikeuksia.

Aatelismiesten vapaa hallinto-oikeus oli

privilegioilla turvattu, eika muuten arveltu hallituksen holhouksen
suurissa

herraskartanoissa

Vaasan ajoista

olevankaan

tarpeen.

Mutta K u s t a a

asti kruunu oli katsonut oikeudekseen, vielapa

velvollisuudeksi verotulojen varjelemiseksi valvoa talonpoikaistilojen

itsekannattavaisuutta,

eivatka kuningas j a

valtiosaadyt

laisinkaan epailleet oikeuttaan sekaantua ikivanhan perintomaan
omistajain talouteen.

Niinpa 1734 vuoden laki rakennuskaares-

saan myonsi kaskeamista kovin supistuneessa muodossa, saataen
etta polttopuiksikin oli etupaassa kayttettava tuulenkaatamia puita,
oksia j a kantoja.
kasitaaksemme,

E i tarvitse muuta kuin ajatella nykyajan oloja
miten

ennenaikainen

tama

maarays

oli puoli-

toista vuosisataa sitten.
Samana

vuonna

1734 .valmistettiin kuitenkin metsajarjes-

tyskin, j a siina tehdaan eroa valtakunnan eri seutujen valilla;
lopulta muisteltiin, etta oli kokonaisia maakuntia, missa ei voinut

kaskeamisesta j a tervanpoltosta

Mutta

kaikissa

olla

vahintakaan

osissa valtakuntaa kokemus

ehti

vaaraa.

sukupolvien

vaihdellessa osoittaa, etta lain sanat, menivatpa yhtaanne tai toi-
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Ill

saanne, eivat voineet juurtuneita taloudellisia oloja j a ikivanhaa.
tapaa muuttaa.
muodoltaan

Yleisen lain maaraykset, niin selvat kuin sana-

olivatkin, eivat

haaskausta poistetuksi.
lienee

mitenkaan saaneet entista

metsan-

Ruotsin vanhimmissakin viljelysseuduissa.

ollut kuulumatonta,

etta

rangaistus

olisi seurannut, jos-

ken otti halkoja kasvavasta metsasta tai laaninhallituksen lupaa
pyytamatta kaatoi kasken, j a koko Suomessa suuret osat rakennuskaaren l o j a 14 lukuja olivat kuollut kirjain. S a v o o n j a K a r jalaan nahden vain kaskeamisen
omaisen tunnustuksen.

luvallisuus oli saanut nimen-

K u n tama viljelystapa vihdoinkin meidan.

paivinamme on Suomen sisaosista katoamaisillaan, on taloudellinen kehitys paljon enemman kuin hallinnollinen huolenpito sen<
vaikuttanut.

Samoin

on- tervanpoltonkin

laita: vahitellen se-

vaistyi, mikali metsien harveneminen osoitti ilmeisesti edullisemmaksi kayttaa puita toiseen tarkoitukseen.
etelaosienkin

Muinoin yli Suomen.

kukoistuneella liikkeella on nyttemmin varsinainen'

tyyssijansa Oulunjarven takaisissa seuduissa, mikali ei ole ruvettu.
tarkoitukseen

kayttamaan

kantoja seka uudenaikaista valmistus-

tapa.
Mutta

merkitykseltaan

hallituksen

puolelta

yha kasvavaa sahaliiketta ruvettiin

levottomuudella

seuraamaan,

vaikkei

laki

antanut siihen muuta nojaa kuin minka saattoi saada sovelluttamalla

uusiin

»sahamyllyihin»

saadetty vesimyllyista.
tuksen

(sagkvarnar) mita vanhastaan'oli.

Varsinkin 1700-luvun keskipaikoilla halli-

huomio kaantyi tahan liikkeeseen.

kartuttaminen

on

Kruunun verotulojen-

siiloin ollut yhtena silmam"aarana, mutta met-

san suojeleminen peljatylta haviolta oli kylla viela vaikuttavampi<
nakokohta.

Mahdollisuutta sekaantumaan merkitykseltaan kohoa-

van elinkeinon asioihin tarjosi hallinnollisen lainsaatamisvallan epamaaraisyys.
Tavattoman
siiloin annettiin

tarkeaksi

tuli tassa kohden vuosi 1756, silla.

erinainen j a kyllakin ankara ohjesaanto laanin-

a
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foallituksille

noudatettavaksi;

sita

ei kuitenkaan julaistu ennen

kuin kolmekymmenta vuotta myohemmin!
tiin

valvonnan ulkopuolelle, mutta jokainen myyntia varten pe-

•rustettava
jaisi

Kotitarvesahat jatet-

saha

oli alistettava

lupakirjasta riippuvaksi.

edellakayvalle tarkastukselle j a
Ensiksi oli tarkkaan

laskettava,

minka maaran tukkeja lahiseutu saattoi uudelle laitokselle tarjota:
etta puita voisi lauttaamalla tuoda pitkat matkat ei nay tulleen
asiomaisten mieleen. Toiseksi lainsaataja oletti, etta maalle olisi
•sulaksi tappioksi,^ jos petajaa

kaadettaisiin sahattavaksi ennen

kuin se oli »kypsa» (toisin sanoen latvasta kuivuva bonka). Met•sattomyyden valttamiseksi ei myos tahdottu sallia etta ikihonkiakaan

kaadettaisiin

suurempi maara kuin minka luonto aina eh-

tisi sijaan kasvattaa.

J a kun vesivoimaa ei ollut laheskaan kai-

kissa paikoissa kaytettavissa — Suomen sisaosat olivat tassa kohd e n tavattoman edullisessa asemassa — j a i sahateollisuus yleensa
kovin vahaiseksi; ei millekaan sahalle myonnetty suurta kehitys-mahdollisuutta.

Sahattavaksi sallittu tukkimaara rajoittui tavalli-

sesti muutamaan tuhanteen, joskus oli myonnetty oikeus, vuosittain sahata 5,000 puuta, ani harvassa tapauksessa 10,000 tukkia.
Silloinkin kun
ei valtalupa

oli seka vesivoimaa etta raakatavaraa riittavasti,

sittenkaan

myontanyt

kuin suppeata toimivaltaa;

kun vuodeksi myonnetty maara oli aikaansaatu, piti veden valua
'hukkaan j a puitten jaada lahoamaan, pikemmin kuin saisi ylittaa
•myonnetyn valmistusmaaran 1

Valmistavien tutkimusten toimitta-

minen oli joka tapauksessa uskottu kruunun virkamiehille, joilla
•ei ollut kasitysta taman teollisuudenhaaran asemasta jatarpeista.
Niinpa kaytannon miehet aikoinaan saattoivat siella taalla tuntuvasti laajentaa asetuksen j a viranomaisten myontamaa toimintaa.
Xotitarvetta tyydytettiin enimmaltaan kasisahauksella tai kirveen
avulla tukkeja lankuiksi veistamalla, tapa, joka yhdessa hoidon
puutteen j a kulovalkeiden kanssa harventivat metsia enemman
3suin suurinkaan sahaus olisi saattanut sen tehda.
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Olen nyt puhunut siita osasta Suomea, j o k a viela-1721 j a
1743 vuosien rauhojen jalkeen kuului Ruotsin valtakuntaan, mutta
taytyy lisata, etta olot maamme Venajaan liitetyssa osassa, j o k a
paaasiassa vastasi nykyista Viipurin laania, puheena olevan kysymyksen

suhteen

paasivat

ajaksipa vapaampaan

kehittyman huomattavasti

toiseen,

suuntaan.

Pietari Suuren ajoista asti oli Venajalla pysynyt vallalla
kasitys, etta valtakunnalla oli seka luonnon antimia etta vaestoakin yltakyllin, eika saastavaisyyden ohjeita ajateltu, kun teollisuutta j a vientia tahdottiin edistaa.

Metsiin nahden oli kuiten-

kin yksi Suomelle tuntuva este: valtakunnan sotalaivastoa yllapidettiin, ei tosin Pietari tsaarin suunnattomalla tarmolla j a menestyksella, mutta ainakin naoksi vanhaan tapaan.

Tietenkin oli

siiloin edullista, melkeinpa valttamatonta, etta kruunulla laivaston
tarpeeksi

olisi puita lahelta saatavissa.

Viipurin

laani naytti

olevan ikaan kuin luotu tahan tarkoitukseen; sen rinnalla kulttuurin edut ja suomalaisten

tarpeet eivat painaneet

enemman

kuin hoyhen.
Mutta kaytannossa

nuo

ehkaisevat maaraykset eivat kui-

tenkaan olleet niin ankarat kuin paperilla.
taja-tsaarin

aikaa oli Venajalla

Paljon ennen uudis-

syntynyt sananlasku, etta lait

oikeastaan vain olivat kierrettaviksi, eika rappioUe joutunut amiraliteetti jaksanut pitaa puoliaan.
vietiin siis Viipurista
shoUannin hirsia».

A i n a 1700-luvun alkupuolelta

paljon puuta ulkomaille, parhaasta paasta

Alankomaalaiset tarvitsivat seka patoraken-

nuksiin etta laivoihin tavattomasti tukkeja, j a kernaimmin he lukuisissa tuulisahoissaan itse tarpeen mukaan muuttivat ostamansa
tavaran laudoiksi.
Kun

Viipurin

puutavaranvienti suuruudellaan

rupesi he-

rattamaan huomiota, tuli myos hallitsevain mieleen etta olisi valtakunnalle edullisempi
raaka-aineena.

vieda

punt myytaviksi valmisteina eika

Niinpa pantiin 1750-luvuUa Viipurin laanin kai-

E. G. Falmen.
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kissa sahoissa yleinen tiedustelu

toimeen, jotta hallitukselle sel-

viaisi, miten paljon sahoja Viipurin laanissa oikeastaan oli, minka
verran ne valmistivat tavaraa myytavaksi seka mita ne jaksaisivat suorittaa kruunulle veroa.

Periaatteelliseksi lahtokohdaksi

pantiin olettamus-, etta silloiset metsat riittaisivat seitsemankymmenen vuoden kulutukseen; nahtavasti ajateltiin, etta taman ajan
kuluessa uutta metsaa ehtisi nousta saman verran.
keaksi hallitus katsoi nyt
kysymysten
muksella;

mainittua

Miten tar-

tiedustelua, osoittaa seka

paljous etta vastausten antaminen

valallisella sitou-

taten saadun selvityksen luotetfavuus lieneekin varsin

suuri. J a kun vapaamielisyytta harrastava Katarina I I paasi hallitukseen ennenkuin kysymysta oli loppuun
mattoman kaanteen.

kasitelty, sai se odotta-

T a m a hallitsija samoin kuin Pietari Suuri

suosieli suuresti teollisuutta, ja niinpa tarjottiin entisten

sahojen

ajanmukaiseen laajentamiseen seka uusien perustamiseen edullisia
valtiolainoja.
muutenkin

T a m a oli tietysti tehokas sysays liikkeelle, jolla

oli hyvat

edellytykset.

Niin pitkalle paastiin, etta

Viipurin laanista 1780-luvulla vuosittain vietiin ulkomaille 100,000
—150,000 tolttia, siis suunnilleen saman verran kuin sitten 1840luvuUa.

Vahaikaan sattuneet sodat seka keisari Paavahn hallitus,

joka useimmissa

kohdin

kaansi edeUakavijan periaatteet nurin,

tuottivat kuitenkin kukoistukseen paasseelle liikkeelle jyrkan lopun.
Vaeston toimeentuloon tama
vammin

kuin

kovinkaan

muUistus varmaan vaikutti tuntu-

kato.

Siita

vihasta

paattaen,

milla

Viipurin laanin venalaishallituksen aikana perustettua metsanhoitovirastoa katseltiin, lienee se vaikuttanut kovin ehkaisevasti metsien
kayttamiseen.
Suurta huomiota
mainitun

ansaitsevat

virallisen tiedustelun

sahateoUisuudesta

ne

kautta

tiedot, jotka me

asken

saamme Viipurin laanin

1700 luvun keskipaikoilla.

Sahojen keskimaa-

rainen arvo nayttaa meidan rahassa olleen noin 12,000—18,000
Suomen

markkaa,

mutta

useat

merkit

viittaavat siihen, etta
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uudisrakennuksia j a remonttiakin talloin on otettu lukuun; omistajain oma etu vaati liikeeseen sidotun paaoman arvioimista suhteellisen korkeaksi.
veti vastakkaiseen

Vuotuisen tuotannon laskemisessa houkutus
suantaan, koska odotettava verotus luonnolli-

sesti mukautuisi

valmistusmaaran

mukaan.

Joukko sahoja

ei

nay valmistaneen vuodessa kuin kukin pari sataa nykyajan standerttia;

suurimpain

standerttia,

valmistusmaara

siis kymmenesosa

olleen noin 500

nayttaa

siita, minka meidan aikoinamme

tavallisen suuri saha vuodessa saapi aikaan.

J a selvasti aikojen

erilaisuus kuvautuu kaytetyn raaka-aineen laadussa: sahattavaksi
arveltiin

siiloin kelpaavan vain 14—12 tuumaiset tukit; vahem-

pia ei pidetty taysikasvuisina.
menneen standerttiin,

Noin 20 tukkia n a k y y kuitenkin

silla kovin vanhoja puita sahattaessa i l -

mestyi tukeissa paljon vikoja.

Hienoja lautoja ei sahattu;

puo-

lentoista tuuman paksut laudat olivat tavallisimpia. Odottamattoman pitkalta tuntuu ilmoitettu lauttausaika, vuosi tai kaksi; yhdessa

tapauksessa

kolmekin mainitaan

matka peninkulmissa ei ollut pitka.
lista

melkoinen
nahtavasti

kelpaamattomiksi.

riippunut

ylen mitattomat hinnat.
merkitykseksi,

Selitys on siina, etta vay-

osa oli vahaisia puroja, jotka jo kevaalla kui-

vuivat lauttaukseen
on

siihen tarvitun, vaikka

Sahojen

kannattavaisuus

siita, ettei tarvittu puista maksaa kuin,
Usein ilmoitetaan liikkeen varsinaiseksi

etta tukkien osto j a lautojen myynti tarjosivat

takeita talonpoikien kanssa yllapidettavasta kaupasta.

Osaamme

k a i oikeaan olettamalla, etta silloisen ajan paraatkin sahat, v a i k kapa valtiolainan avulla' perustetut, lahennellen vastasivat niita
sahoja, jotka nykyaan toimivat omaa seka suppean ympariston
tarvetta tyydyttaakseen.
Varsin

.

.

elavan' kasityksen siita, miten sahaliike Katariina

I I : n j a Kustaa Illmen paivista on ehtinyt kehittya keisari Nikolai
I:en aikoihin, saamme

sovittelemalla kokonaiskuvaksi mita me

eri tahoilta voimme 1840-luvun oloista saada tietoomme. Ita-Sio-

N6
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men liikemiehista harjoittivat siihen aikaan varsinkin N . L . Arpge,
E . J . Langman j a J . F . Hackman laajaa tammoista liiketta; useat
Viipurin kauppahuoneet, Rosenius j a Seseman, Tschusoff y . m.
harjoittivat

muun

liikkeensa rinnalla myoskin puutavaranvientia

sivutoimena. Tavallisen suuri vesisaha — hoyrysahojen
miseen ei pyydettaessakaan

perusta-

annettu lupaa — nakyy siiloin vuo-

sittain valmistaneen noin 1,500—2,000 standerttia, eli suunnilleen
saman maaran, jonka aikaansaaminen pari miespolvea ennen o l i '
kymmenen
mattavasti
kannosta

tavallisen sahan tulos.
kohonnut.

Tosin

kaukaisimmassa

Raaka-aineen hinta oli huo-

nykyansa nayttaa

vahaiselta, jos

Karjalassa suoritettiin 10 kopeekkaa,

mutta kun siihen viela tuli hakkuu- j a kuljetuspalkka lisaa, oli
ennen tuntematon rahatulva avattu eramaan vanhastaan

nalkaa

karsiviin seutuihin. Senpa tahden ymmartaakin, etta ennen joka
vuonna tarpeellinen pettuleipa puutavaraliikkeen elpymisen kautta
vihdoinkin saatiin
jen

maakunnasta katoamaan, tosiasia, jonka olo-

tarkka tuntija, professori

veljestaan

Suomen

(sitten senaattori)

Kuvalehteen

kirjoittamassaan

A . E . Arppe
elamakerrassa

mainitsee. Omakatiset muistoonpanot, jotka N . L . Arppe on tehnyt

tilittaakseen

osakkailleen

1846 vuoden liikkeen

tuloksen,

osoittavat hanen Kuurnan sahalla maksaneen sinne tuoduista 14tuumaisista tukeista lahes 3 nykyajan markkaa kappaleesta. Niin
korkeata
kaan;

hintaa

ei vuosikymmen

luotettavien

ennemmin kukaan uneksinut-

tarinain mukaan

Langman

Keski-Savossa,

Varkauden sahalla, viela 1830-luvulla osti tukkeja noin 3 — 4 kopeekalla. A r p p e ' oli lisaksi jarjestanyt

itselleen lauttausvaylia,

joita pitempia j a sopivampia ei usein myohemminkaan

ole kay-

tetty; sita paitsi han loi itselleen Laatokan kautta Kronstadtiin
menevan

vientitien, joka ennen Saimaan kanavan valmistumista

tarjosi kieltamattomia etuja. Muut sahaliikkeenharjoittajat
Viipuria tai Haminaa vientisatamanaan,

pitivat

vedattaen laudat L a u -

ritsalasta maantieta myoten; vasta Saimaan kanavan

avaaminen
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liikkeelle muutti nama olot. Enemman kuin kolmasosa Suomen
puutavaranvientia

laksi siihen aikaan Vupurin satamasta maail-

manmarkkinoille.

Suhdeluku muuttuu vasta kun K o t k a peruste-

taan j a Paijanteen ennen miltei kayttamatta jaanyt alue rupeaa
kilpailemaan Saimaan monihaaraisen vesiston kanssa, — muutos,.
joka kuitenkin on taman esityksen rajojen ulkopuolella.
Jos tahdomme tietaa, miten sahaliike naiden olojen vallitessa kannatti, on ensiksi huomattava, etta entinen erotus maan
paaosan j a sen kaakkoisosan valilla oli kadonnut.

Vanhan Suo-

men yhdistamisesta muuhun Suomeen oli seurannut, etta Ruotsissa annettuja • asetuksia oli ruvettu sovelluttamaan Viipurinkiu'
laanissa. Silti emme kuitenkaan saa varmempia tietoja puheenlaisesta elinkeinosta. Virallisia tiedonantoja sahaliikkeesta taytyy suurella varovaisuudella katsella silloinkin kun niita on; paperilla saadettyja ehtoja ei enaa nay katsotun sitoviksi, (enemman kuin esim.,
meidan aikanamme huolitaan perunkirjoituksissa merkita omaisuutta
verotettavaksi tarkkaan todellisen kauppahinnan mukaan). Sanomalehdistostakin tama asian laita kay nakyviin. E . J . Langmanilta
saamiensa

tietojen

nojalla J . V . Snellman tunnetussa kirjoituk-

sessaan »Muutamat lakimaaraykset, jotka eivat Savossa j a Karjalassa ole voimassa* 1845 vuoden Saimalehdessa kuvailee sahaliikkeen silloista tilaa: lupakirjan niyontamalla 5,000 tukin sahauksella saattoi vuodessa tulla ehka 1,000 pankkoruplan fappioon,
mutta 10,000 tukin sahauksella oli 9,000 ruplan voitto saavutettavissa; itse laki siis pakotti asetusten syrjayttamiseen.

Mikali

yksityislahteista voimme tutustua asemaan, nayttaa tama lasku.
pitavan

palkkansa.

Tuskin erehdymme olettaessa, etta tukkeja.

maassa yleensa sahattiin toinen verta sen y l i , minka virallisestioli myonnetty. V . 1848 annetussa j a kokonaisuudessaan senaatin-.
poytakirjaan otetussa laajassa lausunnossa senaatin siihen aikaan
mahtavin henkilo, L . G . von Haartman mainitsee saaneensa keratyiksi numeroja, joiden nojalla voi paattaa, etta vaikka saho-

E. G. Palmen.

jen virallisesti sallittu maara ei ollut vuotta kohti suurempi kuin
.350,000 tukkia, sahattiin niita itse asiassa saman ajan kuluessa
•

-

ainakin noin 642,000.
Ei

voi kummeksia, etta tama

"valtiomiesta

asianlaita pelotti mainittua

seka muita, jotka arvostelivat asemaa samalla ta-

valla kuin han. Varsin valaiseva hanen kasitykselleen on jo mainittu

lausunto,

jonka Haartman

•uudesta metsajarjestyksesta
Asia

esitti v. 1848, kun kysymys

oli senaatissa lopullisesti kasiteltava.

oH hanesta »painavampi kuin mikaan niista yleisen

-talouden alaan kuuluvista kysymyksista, joita senaatti tata ennen
•on kasitellyt. Se on elinkysymys Suomen taloudeUiselle toimeentulolle vastaisina aikoina. Joko sitten asettuu sen valtiotalous-opin kannalle, • jota varovaiset esi-isamme seurasivat,

pitamalla

kansallista talputta hallituksen holhouksen alaisena, tai noudatetaan paivan kimakaita huutoja, jotka vaativat elinkeinoillekin
•vapautta seka yksityisen riippumattomuutta yleisista eduista, py-syy • kuitenkin horjumattomana totena niin yleisessa kuin yksityirsessakin taloudessa,

etta Luoja

ei ole suonut yksityisille eika

ikansoillekaan varallisuutta j a toimeentulon keinoja yhta suuressa
.maarassa, seka etta mita niukemmin luonnon lahjoja on jollekin
-maalle suotu,

sita varovaisemmin ovat ne hoidettavat; niita ei-

•saa jattaa kokonaan riippumaan mahtavampien voimain j a etujen
ihavittavasta vaikutuksesta.
viljelys

aikanaan

Mita edistysaskeleita Suomen maan-

kykeneekaan korkeamman valistuksen j a ylei-

.semman viljelyksen nojalla saavuttamaan, niin maamme ei toki
•'koskaan tavallisten olojen
tassa

maailmanmarkkinoilla vallitessa voi

ruveta kilpailemaan maiden kanssa, jotka maantieteellisen

asemansa

j a - ilmanalasuhteittensa

puolesta

ovat

suositumpia>.

Haartman olettaa, etta parannettu karjanhoito ei S.uomessa voisi
suuresti edistaa

viennin mahdollisuutta vaan korkeintaan paran-

taisi toimeentulemisen

kotoisia edellytyksia; han

huomauttaa,

(kuinka niukalti metalleja on katketty Suomen poveen seka etta
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tuottama tulo oli vahainen j a vaeston lisaantyessa

suorastaan

tulisi

riittamattomaksi.

#Mutta meidan

metsiimme

luonto on sijoittanut ainoan rikkauden lahteemme, taloudellisen
riippumattomuutemme

lahteen. Metsiemme sailymisesta riippuu

merenkulkummekin; kauppalaivastomme katoaa j a menettaa oikean kilpailukykynsa, jos laivarakennuksen kalleus

kohtuutto-

maksi kasvaisi eivatka taalta lahtevat Iaivat siiloin enaa saisi
tavaraa omista satamista. Jos metsat hoidetaan huonosti'ja havitetaan, niin loppuu meilta myos mahdolHsuus vaihtaa itsellemme
niita tavaroita. j a teollisuustuotteita, joita Suomi ei kykene aikaansaamaan, joita yksistaan kehittyneempi vireys saattaa luoda j a
joita ilman

ei yksikaan sivistyksen uraa astunut kansa voi tai

tahdo elaa».-

•

.

Lausunnon .muusta sisallyksesta tulemme alempana pnhnmaan; sen antamat numerot seka siina vallitseva periaatteellinen
kasityskanta

ovat

tietenkin -valmiit

jo

tassa ansainneet tulla mainituiksi, ollen

paljon

ennen

vuotta •1848.

Niiden valossa

kasitammekin paremmin hallituksemme toimia 1840-luvulla. Omituisuutena

sopii viela

omistajain

tekema hakemus talla kertaa,oli lahimpana' aiheena

metsakomitean

mainita, etta

asettamisen;

muutamain

rautatehtaan-

edustamainsa laitosten hyvaksi he

tahtoivat metsavarojasaastettavaksi.

Hallituskin oli omasta puo-

lestaan vakuutettu siihen tahtaavien toimenpiteitten tarpeellisuudesta j a 18 p. kesakuuta 1841 asetettiin komitea tarkastamaan
j a uudistamaan metsataloudesta-ennemmin ;annettuja asetuksia.
Komiteaan

kutsutthn puheenjohtajaksi senaatinjasen C . a f

Heurlin; jasenista mainittakoot
lainsaadannon

kansantalouden-ja taloudellisen

nerokas edustaja,-professori J . J . Nordstrom' seka

maanmittauslaitoksen eteva tirehtoori C . W . Gylden;
net

Muut jase-

edustivat eri toimialoja; N . L . Arppen yhtiomiehena kruu-

nunvouti J . Hallonblad oli sahausliikkeen tuntija j a . harrastaja,
mutta

ei liene omistanut etevyytta kyllin voidakseen kantaansa

E. G. Palmen.
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puolustaa.

Komitea taisi muuten

ennakolta tietaa, milta kan-

nalta asiaa katseltiin hallitsevain piirissa j a tama tieto siiloin
kylla lienee vaikuttanut kasittelyn lopputulokseen.
mutta

Kaunistelevan

erehdyttavan traditsioonin -valossa komiteaa

johtanut

jasen, professori Nordstrom,

aatteellisesti

on saanut osakseen ihai-

lua j a ylistysta muka vapaudenharrastuksesta j a selvanakoisyydesta,

mutta

edellista han parhaasta paasta on osoittanut tais-

tellessaan yliopiston ahdasmielisia johtomiehia vastaan.

K u n tuli

puheeksi niin tarkeat asiat kuin uskonnonvapaus tai taloudellisen
elaman

tarve kehittya esteettomasti,

on Nordstrom esiintynyt

hammastyttavan vanhoillisuuden jottemme sanoisi ahdasmielisyyden tulkkina.
Komitean v. 1842 painetusta
mainita muutamia paakohtia.
maanomistajain
valla

riittanee tassa

Ehdotuksen IVmessa, yksityisten

metsia koskevassa, artiklassa komitea kiitetta-

selvyydella tunnustaa,

turvasivat

mietinnosta

maanomistajan

etta seka yleinen etta perustuslaki

oikeuden

kayttaa kiinteistoaan oman

harkintansa mukaan; komitea ei tahtonut tata periaatetta
taa.

muut-

Vakuutuksella, jolla oli saatyprivilegion voima, olikin K u s -

taa I I I vuonna 1789 julistanut aatelismiehille vanhastaan myonnetyn

ehdottoman omistus- j a hallintovapauden vastedes yhta

jarkahtamattomasti

ulottuvan talonpoikienkin hallitsemaan maa-

han, olipa tama ikivanhaa perintomaata tai lunastettua kruununmaata.

Tassa

kohden

siis komitealla oli takanaan

horjumaton

maarays, miten oudolla tavalla Yhdistys- j a vakuuskirja aikanaan
olikin syntynyt.

Mutta mietintonsa j a johdatuksensa

V artik-

lassa komitea pani painoa kruunun oikeuteen vapaasti 'maarata
sen hallussa olevien tilojen hoidosta; siina kohden pitaisi kuvernodreille myontaa oikeus valvoa haltijain taloutta.

Viela selvem-

min kruunun virka talot olivat hoidettavat viranomaisten maaraysten mukaan.

Komitea samassa huomauttaa, kuinka tarkea ison-
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jaon jouduttaminen olisi, koska metsat yhteisomaisuutena hoidettiin huonommin kuin yksityisten omina.
Tahan
mutta

asti mietinto ei sanottavasti anna moitteelle sijaa,

nurjamielisyytta taloudellista

vapautta

kohtaan

se sita

selvemmin paljasti MX messa artiklassa,- joka koski sahalaitosten
perustamista j a ' kayttamista, T a t a liiketta, j o k a j o siiloin takasi
muuterr melkein arvottomille metsille hintaa, tahtoi komitea mita
ankarimmin kahlehtia: entiset ehkaisevat maaraykset olivat semmoisinaan sailytettavat, vielapa ankarammiksi kiristettavat.
rysahojen

perustaminen

oli kerrassaan

Hoy-

kiellettava, koska niita

voisi perustaa mihin tahansa ( I ) eika muka. voisi valvoa niiden
valmistusmaaraa; kotitarvesahaus

jaisi

luvalliseksi ehdolla ettei

raamissa olisi kuin yksi tera, — joten Hike tulisi kohtuuttoman
epaedulliseksi, samanlaiseksi ajan j a raaka-aineen tuhlaukseksi kuin
lautojen

veistaminen kirveella.

metsanhoidon

Vaikka

oli taysin kelvolHsen

ehto, etta valtio saisi toimeensa patevan metsan-

hoitoviraston, tahtoi komitea —• osaksi muodollisista syista, osaksi
kustannusten pelossa — edelleen heittaa tahan kuuluvat toimet laaninhallitusten seka maanmittarikunnan

huostaan,

eika

pitanyt

varsinaista opetusta maan metsien vastaisille hoitajille tarpeellisena.

Mietinto, jonka

alkuperainen kasikirjoitus. aineksineen on

sailynyt Nordstromin jalkeensa jattamissa papereissa (kokoelma
nykyaan yliopiston kirjaston oma) osoittaa

suuren opin ohessa

kantaa, j o k a pelkaa kaikkia uudistuksia, luullen aina parhaiten
voivansa tulla toimeen

sailyttamaHa seka hiukan kehittamalla

perittyja oloja.

• .- -

. Painettuna

mietinto

joutui virastojen arvosteltavaksi j a tuli

yksityistenkin asianharrastajain tietoon, saavuttaen samassa moitteita, jotka suuresti sapettivat sen itsetuntoista tekijaa.
pas

Snellman

seksi, kajoten

A i n a val-

otti Saima-lehdessa kysymyksen keskustelunalaisen

vol kauttaaltaan

arimpiin kohtiin.

Joskaan jalkimaailma ei

kannattaa Snellmanin. lausumaa kasitysta, tay-
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tyy kuitenkin tunnustaa, etta Nordstrom komitean mielipiteita puolustaessaan pani kukkuran edellisiin erehdyksiinsa.
Muutamat
sodasta,

paakohdat

tasta varsin mielenkiintoisesta sana-

jolle T h . Rein on Snellmanin elamakerrassa omistanut

laajasti huomiota, tulkoon tassa mainituksi. Snellman taipui katsomaan

ehdottomaksi. voitoksi, mita enemman viljelys

metsan

kustannuksella edistyi. Niinpa han kyllakin rohkeasti oletti, etta
jos kymmenen tynnyrinalaa metsaa kaadettaessa saataisiin vain
yksikin tynnyrinala peltoa, oli korpi ollut viljelysta edistamassa;
pelto muka kykeni

antamaan seka poltto- etta rakennuspuitten

vastineen, vielapa enemmankin.

Osoittihan kokemus, etta peltoa

voisi luoda vaikka vuorelle, mutta metsan katoamisesta ilmanala
vain paranisi.

Suomen ilmanala j a maanlaatu oikeuttavat pane-

maan usean kysymysmerkin naiden vaitteiden reunaan.

Kirjoi-

tuksensa muissa osissa Snellman sita vastoin teki varsin sattuvia
huomautuksia.
jassa

Olisihan kouraan tuntuva edistysaskel, jos nel-

vuodessa

jakautunut

voisi metsasta

nostaa

voiton, joka

ennen oli

puoleen vuosisataan; siita hyotyisivat seka aikalaiset

etta seuraavakin sukupolvi, jonka itse olemassaolo muun muassa
riippuir-ede41ak-ayvan ajan toimeentulon runsaudesta. ' Vastakkaiseen aarimaisyyteen menivat Nordstromin vaitteet.
metsan
mutta

merkitysta maamme

Arvostellen

ilmanalalle han oli oikealla tiella,

itse paaasiassa han iski kirveensa kiveen puolustaessaan

ehdotustaan.

Suomen kallis metsapaaoma

tuskin olisi voinut

pahemmin joutua havitettavaksi kuin jos entisaikojen ahdasmielista pakkojarjestelmaa pysaytettiin j a kovennettiin, silla puutavarain

ollessa alhaisessa hinnassa ei monikaan huolinut

saatikka kasvattaa

metsaa.

saastaa

Vastustamattomasti myohempi aika

on valaissut, miten epakaytannollinen oli se kanta, joka katsoi
mahdolliseksi tyytya metsasta vain neljasti tai viidesti kokonaisen vuosituhannen kuluessa saatavaan rahatuloon.
Viranomaisten muistutukset metsakomitean mietintoa vastaan
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tassa jattaa sikseen; suuremman arvoiset olivat erait-

ten yksityisten esittamat. lausunnot.

Kuudettakymmenta kansa-

laista oli kirjallisesti ehdottanut parannuksia, j a naista useat ansaitsevat paljon tunnustusta.

E n tieda lienevatko alkuperaiset

kasikirjoitukset tallella, mutta komiteaa varten Nordstrom niista
on

tehnyt

yhteenvedon,

joka tavataan

hanen

papereissaan ja

varmaan on seka taydeUinen etta luotettava.
Kuinka

paljon huomautuksia

komitean. mietintoa vastaan

nakee jo siita, ettei koko luvusta I36:sta muuta kuin

oli tehty

25 pykalaa jaanyt muistutusta vailla; monesti esitettiin useita
ja

tarkeitakin huomautuksia ehdotusta vastaan.

Varsin mielen-

kiintoista on nahda, miten jyrkasti mielenpiteet siiloin seisoivat
vastakkain sittemmin
Kantaansa

miltei kadoneen' kaskenpolton

paaasioissa

muuttamatta

komitea

suhteen.

harkitsi oikeaksi

muutamissa kohdin parantaa ehdotustaan.
Muita selvemmin N . L . Arppe on edustanut sahaliikkeen
tarpeita,

jos kohta han, selostuksesta

paattaen, on muodossa

noudattanut suurta varovaisuutta, varmaan jottei pahasti loukkaisi vastapuoluetta.
matta

Tarkein hanen muistutuksistaan on epaile-

se, joka koskee hoyrysahojen

kieltoa.

Arppe, joka jo

1837 oli aikonut perustaa kaksi sellaista sahaa, mutta ei voinut
siihen saada viranomaisten suostumusta, huomautti metsakomitean
todistelua vastaan, etta kielto oli heikoille perusteille rakennettu.
Jollei siella, missa puuttui vesivoimaa. mutta oli metsaa yllin k y l lin, saisi kayttaa hyvakseen hoyryvoimaa, jaisivat
lahoomaan

tai palamaan.

puuthyodytta

Vaara oli komitean olettamus, ettei

voisi paasta hoyrysahan tuotantovoiman perille; se oli laskettavissa hoyrypannun j a sylinterien suuruuden mukaan.

Lahella

Pietarin kaupunkia, missa metsa' oli kallis, oli jo kauan aikaa
toiminut

nelja hoyrysahaa, kussakin nelja. raamia, j a tamakin

osoitti epailysten onttouden.

Mutta nama j a muut muistutukset

kaikuivat kuuroille korville samoin kuin ne varsin patevat huo-
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mautukset,

joilla todistettiin

komitean

puoltamien

maaraysten

soveltumattomuutta Ita-Suomen oloihin.
J a jos komitea oli kylmakiskoisesti kohdellut sahaliikkeen
oikeutta, kohtasi se senaatissa suorastaan intohimoista vastarintaa.

Kotoisen hallituksemme vaikutusvaltaisin mies L . G . von

Haartman arveli komitean aivan jaaneen puolitiehen.
taan

Mielipitei-

esittaessaan han muun muassa mainitsee saaneensa eraalta

ruotsin maalaiselta asiantuntijalta

pyytamansa lausunnon,

johon

han taydella luottamuksella nojautuu.
Haartmania ei laisinkaan tyydyttanyt senaatin enemmistonkaan paatds, joka paaasiassa tuli yhtapitava komitean lausunnon
kanssa.

Ylempana selostettiin jo osa hanen pitkasta lausunnos-

taan, joka kokonaisuudessa luetaan senaatin plenumin poytakirjassa.

Suomessa arvatenkaan

ei kukaan sita ennen ole yhta

sattuvasti j a selvasti osoittanut metsan kansantaloudellista merkitysta; siina

on lausunnon

paaansio.

Vetaessa

paatoksiaan, millaiseksi hallituksen tuli muodostaa

tasta

johto-

metsapolitiik-

kansa, kirjoittaja sita vastoin tekee useat nyttemmin kyllakin selvat
erehdykset.

Mutta tassa

kuten

aina Haartmanin kanta suuri-

piirteisen johdonmukaisuutensa tahden on omansa vetamaan jalkimaailman huomiota puoleensa.
"Selitettyaan

miten suuri silloisen sahaliikkeen""puuhkulu-

tus itse asiassa oli, jatkaa Haartman: »Olisi vaarallista antaa sen
rajattoman

havityksen esteettomasti jatkua, jonka valtaan tie-

dottomuus, huolettomuus

j a muukalaisen luottojarjestelman y h a

kasvavat itsekkaiset tuumat
omaisuudens.

ovat

heittaneet maan kalleimman

Nykyajan lukija ei tahdo uskoa silmiaan nahdes-

saan, etta maamme .siihen aikaan lahjakkain j a mahtavin valtiomies,

samassa

Suomen

valtiovaraintoimituskunnan

rohkeasti tiedottomuuden j a huolettomuuden
mahdollisuuden

kayttaa ulkomaan

paaomaa

paallikko,

rinnalle asettaa —
taloudellisen

ela-

mamme elvyttamiseksi! Kummalta tuntuu samoin kun han jyrkin
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sanoin leimaa valtiotaloudelliseksi erehdykseksi, etta menneina
aikoina oli metsien kustannuksella sallittu uudisviljelyksia.

Tassa

kirjoittaja kuitenkin nojautuu kansantaloudelliseen periaatteeseen:
hallituksen muka ei pida sekaantua vaeston lisaantymista jarjestaviin luonnonlakeihin.
despotismin

Muuten kuvastuu lausunnosta valistuneen

kanta: yksityisen vapauden rajoittamista ei pitaisi

peljata, silla rahan j a liiallisen luoton vaikutus kykenivat kiertamaan niita saantoja, jotka kansat suojakseen olivat rakentaneet.
Oli aksioomi, etta yksityisen etu oli yhteista. oikeutta j a etua
alempana.
Anriettuaan periaatteelliselle kannalleen nain johdonmukaisen
muodon Haartman kaytannossa pyrkii pitemmalle kuin • komitea,
paastakseen

kysymyksen ytimeen. ' »Ei mikaan maailmassa ole

haitaUisempaa

kuin

hetkelliset

loppumattomaan kirjavuuteen
satalouden
dosta.

parannuksen

parannukset;

ne johtavat vain

seka vihdoin sekasortoon».

Met-

tuli alkaa kruunun metsamaitten

hoi-

Parhaat osat metsaa olivat kruununpuistoksi erotettavat,

noin 300—500 tynnyrinalan alueiksi, seka asetettavat jarjestetyn
hoidon

suojaan; vasta kun tama k y s y m y s oli ratkaistu, sopisi

ajatella tulevan metsanhoitoviraston
metsaopistoa.
kuluja.

velvollisuuksia seka erinaista

E i pitaisi peljata uudesta jarjestyksesta aiheutuvia-

sOikein laskeva valtiotaloudenhoitaja

ei valta kustan-

nuksia, joita tuleva aika runsaassa maarassa palkitsee.

Tassa

jos missaan pitaa palkkansa saanto: I'art de bien administrer
est

de

depenser beaucoup.*

Kruununpuistoja luomalla saattoi

vahitellen muodostaa Suomelle valtionomaisuuden (doman), joka
pian kylla j a varsinkin vastaisina aikoina tuottaisi paljon tuloja
kustannusten y h . ' Tehokkaammin kuin kaikki lakipykalat j a rangaistusmaaraykset

voisi jarjestyksen j a huolenpidon esimerkki

vaikuttaa juurtuneiden tapojen korjaamiseksi, hilliten omanvoitonpyynnin lyhytnakoisia laskuja.
Haartman kuten tunnettu ei yleensa pitanyt tarkkaan vaa-
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ria perustuslain sanallisesta voimasta, eika han myoskaan pannut
suurta arvoa talonpoikaissaadylle vuonna

1789 annettuun ku-

ninkaalliseen vakuutuskirjaan: »sille en voi myontaa muuta tai
suurempaa merkitysta kuin mika valtiollisella asiakirjalla on» (jag
kan

at densamma icke inrymma nagon annan och storrebety-

delse an en politisk act). T a m a Kustaa I l l m e n vakuutus hanesta
ei ollutkaan muuttanut perintomaan laillista asemaa; ajan henki
oli sita vastoin maanosituksen rajattomuutta myontamalla havittanyt lain tarkoituksen.
vahentynyt.

Hallituksen paatantdvalta muka silti ei

x E n ymmarra sen todistelun jarkea, joka puoltaa

hallituksen oikeutta estaa metsan havitysta jarjettomalfa kaskeamisella, mutta kieltaa ehkaisemasta metsan havittamista kirveella
j a sahalla».

J a kuinka soveltuisi hallituksen maaraamisoikeuden

kieltaminen siihen valtaan, joka silla oli tuUilainsaadantoon nahden? Jos hallitus saattoi
jotka

estaa esim. sellaisten hirsien viennin,

ovat maalle valttamattomat,

miksei se saisi kieltaa yksi-

tyisia maan turmioksi muuttamasta hirsiaan laudoiksi j a haloiksi ?
Nojautuen 1805 vuoden metsajarjestykseen Haartman siis empimatta tarvelee kruunun

1789 vuoden vakuutuksesta huolimatta

olevan oikeutetun ehkaisemaan, etta tilan itsekannettavaisuus joutuisi vaaraan; hallituksen tuH jarjestaa valvonta, joka voisi lain
maaraysten toteuttamisen taata.

Metsanhaaskauksen estamiseksi

olisi kiellettava metsamaan lohkomista paatilasta.

Viela pitem-

malle meni toinen hanesta tarpeellinen toimenpide: milloin vain
metsatuotteita maantiella kuljetettiin jonnekin myytaviksi, olivat
asianomaiset velvoitettavat todistamaan saantinsa laillisuuden 1
Mutta

sahaliike ei Haartmanin mielesta ollut eroamatto

massa yhteydessa metsajarjestyksen

kanssa; yhta hyvin kuin

yleinen rakennusjarjestys saattoi myos kaikki mika koski sahausta
tulla

saadettavaksi • metsajarjestyksesta

tietenkaan

riippumatta. , T a l l a

ei

tarkoitettu mitaan helpotusta sahaliikkeelle, painvas-
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mahtava valtiomies kaansi jareimman tykis-

tonsa.
Kaikkein

ensiksi oh 1805 vuoden metsajarjestyksen maa-

rayksen mukaisesti hankittava varmat tiedot kaikkien Suomessa
toimivien sahojen toiminnasta.

Haartman tassa yhteydessa esitti

ylempana paatulokseltaan mainitut tiedot silloisesta sahauksesta,
sellainen kuin se itse asiassa oli, kiittaen kamaritoimituskunnan
esittelijaa,

F . I . Edelheimia siita, etta naita numeroja snurella

vaivalla oli saatu keratyiksi.

Viitaten siihen, miten suuresti vi-

rallisesti myonnettya maaraa vuosittain ylitettiin han lisaa: »onpa
jo

aika panna joku raja naille laittomuuksille j a sellaisen havi-

tyksen jatkumiselles.

Ensiksi oli toimitettava koesahaukset j a

sen jalkeen piti tutkittaman j a maarattaman kuinka monta paivaa
vuodessa
saattoi

jokainen saha

olla kaynnissa;

sahaukseen

tavallisen
sitten olisi

harkittu sahaus

jalla

piti vihdoin maarattaman,

vuosittain

otettava

vallitessa

selkoa sellaiseen

tarpeellisesta tukkimaarasta seka paatettava, oliko

taten

ja

vedenkorkeuden

vastedeskin sallittava.

oli suoritettava.

kuinka suuri vero sahauksesta

Ennenkuin tallainen svakavuudella

taydella todella* toimitettu

kaikki muut toimenpiteet

Tutkimuksen no-

tarkastus

perustusta

oli tapahtunut, olivat

vailla.

Haartman lausuu

vakaumuksenaan, etta jo Suomen siiloin luvalliset 288 saharaamia toiminnallaan varmaan kuluttivat, mita maalle haittaa tekematta voitiin hakkauttaa, ehkapa enemmankin.'

»Ja joskin joku

ylijaama jaisi vastaisia laitoksia varten,- niin mina en voi nahda
suuria

vastuksia siita,

valin

etta

se muutamia vuosia saastyisi; silla

pitaisi lykattaman tahan

asti nostamattomat kysymykset

uusien sahojen perustamisesta.*

Metsajarjestyksen vahvistamisen

ei vain pitaisi taman tahden odottaa.
Uudistaen vaatimuksensa, etta erinainen virkakunta oli asetettava

valvomaan metsanhoitoa, koska kasvavaa pahaa ei tor-

juta pelkilla puheenparsilla, Haartman ajatellen tekeilla olevaa

I
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suurtyotaan, • Saimaan kanavaa, teroittaa: sturliaan pannaan miljoonia laajempiin j a parannettuihin kulkuneuvoihin, jollei parempi
henki heraa

maan

Esitettyaan

kalleinta luonnollista rikkautta hoitamaan.»

nain ankaran j a johdonmukaisen

lausunnon

han kuitenkin lopulta tekee odottamattoman myonnytyksen. Elettiin keskella 1848 vuoden kuohuja — lausunto esitettiin senaa-.
tissa mainittuna vuonna 8 paiv. toukokuuta — j a kauas nakeva
valtiomies ehka samassa muisteli, mita' vastuksia Viipurin laanin
lahjoitusmaakysymyksen ratkaisu oli tuonut mukanaan, kun muutamain — myoskin Haartmanin — varotuksista huolimatta oli
uskallettu yhtaikaa riistaa kymmentuhansilta heidan omistusoikeutensa.

H a n nyt siis lisaa: »tassa mina en kuitenkaan saata

jattaa huomioon

ottamatta, miten epailyttavalla tavalla

asetus vaikuttaisi yleiseen kasityskantaan.

tama

K u n lait ovat epa-.

maaraisia j a hallinto heikko, voi vallattomuus vakaantua kaytannoksi, jota ei saata jattaa sikseen.

Niista periaatteista lahte-

valle lainsaadannoUe, jotka minusta ovat oikeudenmukaiset, saattaisi kenties jo juurtuneista oloista nousta esteita,'joita voittamaan ei voimakkain j a lujaluontoisinkaan hallitus kykenisi. Ajan
olot varottavat valtiomiesta kaikesta, joka viela voi uutta yllyketta antaa mielille, j a asetukset, joita kiintyneet ennakkoluulot j a
laillistettu omanvoitonpyynto nousevat vastustamaan, ovat liiankin monien vastusten alaiset.
mina s i i s ' myontaa tata
rajoittamattoman

Valtioviisauden kannalta tahtoisin

ennen

syntyneille verotiloille sellaisen

oikeuden kayttaa j a hoitaa metsiaan, joka ta-

han asti on ollut veromaalla, — tosin minun mielestani myonnettyna kaytannon, eika nimenomaan lain kautta. Mutta varjellaksemme edes osan isanmaata sita muuten odottavasta autiotilasta,
katson mina valttamattomaksi, etta ne supistukset j a se valvonta,
jotka mina olen ehdottanut, ainakin ulotetaan kaikkeen kruununmaahan seka niihin tiloihin, jotka vastedes veroksi myydaan, j a
tama mielipiteeni taytyy minun tassa peittelematta esittaa, vaik-
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kakin • se seisoisi ristiriidassa enemmiston kasityskannan j a tata
n y k y a yleisesti iiyvaksyttyjen periaatteiden' kanssa.»
Haartmanin taydella paatoksella esittamat
neet vaikutusta vaille.

sanat eivat j a a -

Oli muitakin korkeassa asemassa olevia.

miehia, jotka seisoivat samalla kannalla, niinpa muiden muassa.
Haartmanin lanko, Viipurin laanin' silloinen kuvernoori, vapaaherra

C . von Kothen, joka luuli Viipurin laanin mita suurim-

massa maarassa karsivan' metsanhaaskauksesta, sitten kun siella
toiminut metsanhoitovirasto oli lakkautettu.

Molemmat he naut-

tivat kenraalikuvernodrin, ruhtinas Menshikovin erityista suosiota,
j a tamakin mahtava ylimys oli tietysti hallinnoUisen holhousjarjestelman

vannottuja

kannattajia.

E t t a kaikki kolme erehtyes-

saankin tarkoitti Suomen parasta sopinee muistuttaa, koska siina.
on piirre, jyrkasti poikkeava kaikesta mika taytyy olettaa lukuisain

nykyaikoina Suomen

asioihin sekaantuvien

muukalaisten

kannasta.' Ruhtinas Menshiko-w oli kaukana siita mielettomasta
erehdyksesta, etta Venaja

samassa maarassa • voittaisi kuin voi-

daan tehda Suomelle vahinkoa.
• N y k y a a n kaytettavissa olevien lahteiden avulla on vaikea
seurata

korkeimmissa

piireissa vaikuttaneiden

voimain pelia,,

mutta kasittelyn loppatulos on sita paremmin tunnettu. Pietarissa
hyljattiin komitean tekema ehdotus, vaikka se olikin saanut senaatin enemmiston kannatuksen; vahemmiston, tassa tapauksessa
Haartmanin, kasitys voitti.

Asiaa punnitseman

pantiin aivan

uusi komitea, j a sen kokoonpano on erinomaisen selva todistus,.
mihin paatokseen

tahdottiin

paasta.

Jaseniksi kutsuttiin kaksi

von Haartmanin lankoa, Viipurin hovioikeuden presidentti, kreivi
Mannerheim j a Viipurin laanin kuvernoori von Kothen, insinoorikunnan paallikko eversti Alfred Stjernvall j a maanmittauslaitoksen ylitirehtoori von Rechenberg;
esittaa komitealle ehdotuksiaan.

sen lisaksi' saisi Haartman

Puheenjohtajaksi pantiin senaa-

tin oikeusosaston varapuheenjohtaja, vanha vapaaherra Mellin, ar-

13°

E'. G. Palmen.

vatenkin koska ei ollut toista yhta korkeassa virka-arvossa olevaa
tniesta tarkoitukseen kaytettavaksi.
Vaikka

komitean poytakirjat ovat verraten lyhyet, valai-

sevat ne kyllin selvasti sen jasenten kantaa, j a suorastaan jan— nittavaa—on—nahda,

m.iten lahella perikatoa-talonpoikaissaadyn

perustuslaillisesti turvattu
aanestyksissa.
vat

oikeus hallita maataan

oli komitean

Eversti Stjernvall j a vapaaherra von Kothen piti-

aivan vaarana, jos ei mentaisi ehkaisemaan tiedottomuutta

• j a omanvoitonpyyntia; lain selvat sanat eivat heihin vaikuttanneet.
Niin kutsuttua yleista mielipidetta sopi huoleti syrjaytlaa, koska
siina ei ollut pontta tai peraa; omaan viisauteensa nama herrat
•sita enemman luottivat — samoin kuin von Kothen myohemmin
liaikailematta soti sanomalehdistoa j a aikanaan opetuslaitostakin
•vastaan.

Mutta komitean puheenjohtaja, samassa oikeuslaitoksen

•korkein valvoja, vapaaherra Mellin j a muutamissa kohdin myos
presidentti

Mannerheim seka tirehtoori von Rechenberg eivat

-tahtoneet ilman mutta menna yhteisen kansan laissa saadettyja
•oikeuksia kumoomaan.

Mellinin varovaisin sanoin esittama todis-

telu, etta talonpoikaissaadyn hyvaksi annettu vakuutus vuodelta
•I 789 oli perustuslain arvoinen, ei ollut kumottavissa. Hanen kantansa lopulta paasi komiteassa voitolle.

Sahaliikkeelle sita vas-

toin koetettiin rakentaa jos jonkinlaisia esteita: ehdotettiin etta
-ostajan hallinto^ oikeus oli supistettava aina kun vastedes myytiin
kruununtila sen haltijalle, — joten entiset oikeusperusteet olisivat
Tcyllakin pahasti
passitusta

horjuneet;

samoin ettei kenkaan saisi ilman

kuljettaa puutavaroita

smyonnettava

oikeudessa

•keusta oikeuden

myytaviksi;

ilmiantajalle oli

esiintya todistajanakin — kaksi poik-

periaatteista, jotka tosin ovat viinalainsaadan-

ndssa tulleet kaytantoon, mutta joiden periaatteellista patevyytta
e i kylla ole helppo puolustaa.
sille komitean enemmisto

Kaikkein ankarimmille ehdotuk-

ei kuitenkaan antanut puoltosanaansa.
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Varovaisuus paasi voitolle, jos kohta toisiin sanoihin puettuna,.
kuin Haartmanin

lausunnossa.

Niinpa siis hallituksen voimat etupaassa kaannettiin sita l i i ketta vastaan, joka oli verkalleen kasvavan kansallisomaisuutemmepaalahde.

Komitean ehdottama uusi metsajarjestys, vahilla muu-

toksilla vahvistettu 9 paivana syyskuuta 1851, kiristi melko lailla.
siteet sahalukkeelle, joka merkitykseen paastakseen painvastoin,
olisi kaivannut perittyjen esteiden poistamista.

J a rinnan k o m i -

tean seka viranomiaisten nyt lyhyesti selostettua toimintaa kavt
varsinainen taistelu yksityista sahausliikkeen harjoittajaa vastaan,
kamppaus,

joka jos mikaan osoittaa kovennettyjen

mahtikeino-

jen olleen hallitukselle aivan tarpeetlomia. Juuri samoina aikoinajolloin uutta metsajarjestysta

valmistettiin niin suuressa salaisuu-

dessa, ettei yleisosta kenties kukaan saanut tarkkaa tietoa mika.
oli

tulossa,

olivat viranomaiset

kuristamaisillaan sahaliikkeen

alalia etevimman yksityisen liikkeen.
hojen

omistaja tai haltija, oli muutama vuosi ennemmin raken-

nuttanut Pielisenjoen
kaisin

N . L . Arppe, useitten sa-

Kuurnankoskeen

sahan, j o k a oli ajanmu-

koko Suomessa, mutta koska se; oli perustettu" paik-

kaan, missa ei vesivoimaa koskaan puuttunut, samoin kuin sahapdlkkyjakin naytti sille riittavan rajattomaksi tulevaisuudeksi, vielapa Arppen

omista

metsista, — puhumatta siita, etta vientia.

varten oli tarjona oma vayla, Puhokseen seka sielta Pyhajarven
j a Laatokan

y l i Kronstadtiin, kayttamalla. seka "hoyryvoimaa ja;.

kiskotieta, — niin vaara naytti viela suuremmalta.
»metsapiru»

oli kukistettava,

;Tamm6inen>

maksoi' mika, maksoi.

J a niinpa.

eversti Stjernvall insinoorikunnan puolesta julisti Kuurnan sahaa
muka olevan esteeksi joen perkaukselle, j a Kuopion laahinhallitus saatiin eraan muotovirheen perustuksella. vaatimaan lain voiman

saavuttaneiden

mattoman

maanjakotoimitusten

laajalle venyvana .tama

purkaamista.

Arvaa-

tilusriita" ei olisi rajoittunut.

yksistaan Arppen laajoihin kiinteistoihin; suuri osa Yla-Karjalaa.
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•olisi samassa omistusoikeuden suhteen syosty takaisin siihen epavarmuuteen, etta jo vakaantuva jarjestynyt metsanhoito olisi kaynyt
nero

mahdottomaksi.

Naita voimia vastaan ei riittanyt mikaan

tai toimeliaisuus; Arppe oli pakotettu omalla kustannuk-

sella purkaamaan sahan, joka oli koko ympariston taloudellinen
turva, j a uhraamalla kruunulle suunnattomat alueet ostettua metsaa,

joihin

hanen

omistusoikeutensa

lain

voiman voitaneilla

-paatoksilla oli turvattu, saattoi han ostaa itselleen rauhaa muilla
Mutta kun viela 1851 vuoden metsajarjestys tuli sellai-

aloilla.

•sena, etta .hanesta oli mahdoton rehellisena miehena harjoittaa
kannattavaa sahausliiketta, paatti han kaahtaa toimintansa aivan
toiselle alalle.

Rautateollisuutta• hallitus suuresti harrasti j a mal-

•mijarvissaan Ita-Suomi tarjosi edellytyksia, jotka Venajan mark•kinoiden avoinna ollessa nayttivat hyvin lupaavilta-. Maakunnan
-vaestolle avautui samassa uusi hyvin tuottava tulolahde, jos kohta
se perustajalle tuotti suunnattomia pettymyksia seka hanen elamanvoimaansa hivuttavia huolia.

J a tulevaisuus osoittikin aika-

•naan, etta pakosta valittu uusi toimiala ei ollut laheskaan yhta
hyva

kuin vanha,

Rajattomat

kehitysmahdoUisuudet

avautui-

-vat sahaliikkeelle, kun se vain saavutti tarpeellisen vapauden,
niutta ei mikaan suojelus riittanyt rautateollisuudelle takaamaan
turvatun aseman.
Kokonaiseksi vuosikymmeneksi maamme pari sataa sahalaitosta sitten joko oli lamatilassa tai toimi asetuksista salaa
poikeamalla;

tuntuvasti

Hike vahenikin.

Tahan vuosikymme-

« e e n sattuivat sitten viela sotavuodet 1854—55, joHoin ulkomaan
^sauppa

taydelleen lakkasi.

Mutta jos otettiin askel taaksepain,

-niin toinen astuttun eteenpain.

Se rohkea alote, minka Haart-

man oli ehdottanut, toteutui ainakin puoleksi: vuonna 1851 pe•rustettiin -metsanhoitovirasto,

tosin valiaikainen, j a pian ryhdyt-

tiin valmistuksiin, jotta saataisiin Suomeen erityinen opetuslaitos
patevien metsanhoitajien kasvattaniiseksi.

Sen minka Haartman

Stiomen meisdlainsaddanto vuoteen i86j.
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tassa suhteessa oU ehdottanut toteutti muutamissa kohdin hanen
seuraajansa

F . Langenskjold, joka kuitenkin muuten asettui ai-

van uudenaikaiselle kannalle, poiketen Haartmanin loppuaikoina
suorastaan
asiantuntija

tukahduttavasta vanhoillisuudesta.

Eras

saksalainen

von Berg sai mieskohtaisesti tutustua Suomen met-

siin j a • hanen lausuntonsa suuresti vaikutti vastaisen ajan hallintoon, vaikka J . V . Snellman kylla kovasti sita moitti.
Kaikista muutoksista tarkein oli kuitenkin etta Langenskjold
ehdottomasti vaati sahausliikkeen vapauttamista

vanhoista

es-

teista.
Uusi komitea asetettiin 17 paivana syyskuuta i 8 6 0 tutkimaan, eiko : olisi ajanmukaista seka asianhaaroihin soveltuvaa, etta
maan sahausliike vapautettaisiin niista siteista, joiden alaisena se
voimassa olevien asetusten mukaan oli; komitean tuli myos ehdottaa toimenpiteita, joiden suojassa tama maalle tarkea elinkeino
voisi asianmukaisesti kehittya. Ohjeen sanamuoto jo osoittaa, miten
jyrkasti hallituksen kanta oli entisestaan muuttunut.
tean puheenjohtajaksi
ollut jasenena

Uuden komi-

oli kutsuttu C . W . Gylden, joka tosin oli

1841 vuodenkin komiteassa, mutta joka sen jal-

keen maanmittaushallituksen tirehtoorina palveli valiaikaisen metsanhoitoviraston paallikkona, kunnes vuonna 1863 erityinen metsahallitus astui toimeen.
nessa

kohdin- opettava.

Valilla oleva aika oli hanelle ollut moKuinka suuresti

muuttuneet nakyy ehka viela

olot

muuten

olivat

selvemmin siita, etta komiteaan

talla kertaa oli jaseneksi kutsuttu useita sahaliikkeen harjoittajia.
Niiden joukossa oli myos N . L . Arppe, joka ei kuitenkaan k i vulloisuuden takia voinut ottaa osaa sen tyohon eika liioin ehtinyt

kayttaa

hyvakseen talle elinkeinolle vihdoinkin valoisiksi

kayneita asianhaaroja.
Uuden komitean kahdeksan painosivua kasitava j a 19 paivana lokakuuta
selostusta.

i 8 6 0 antama

mietinto

ei tassa kaipaa pitkaa

Se alkaa tunnustamalla, etta metsatuoteet jo kauan

E. G. Palmen.
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olivat Suomen tarkeimpia vientitavaroita, ansaiten mita suurimmassa maarassa huomiota j a huolenpitoa.

Suoraan tunnustetaan

samoin, etta 1851 vuoden ahdasmielisen metsajarjestyksen suunta
oli vaara; se ei ollut voinut suojella kruununmetsia haviolta eika.
opettaa yksityisille parempaa
Suomessa toimivan

171 sahan

taloutta.

Myyntia varten siiloin

valmistus, viralUsesti perustettu

505,000 tukin sahaamiseen vuodessa, ilmoitetaan tuottavan noin
202,500 redusoitua

tolttia lautoja,

mutta

maasta teki lahes 850,000 redusoitua tolttia!

1859 vuoden vienti
Tasta komitea tay-

della syylla paatti, etta 1851 vuoden metsajarjestys ei lainsinkaan
vienyt tarkoitettuun tulokseen: luuloteltu liikavienti oli py.synyt
entisellaan, mutta se ei edustanut vesisahojen tyota; kasisahausvain oli voittanut alaa, valliten esim. kokonaan Rauman j a Uudenkaupungin
hatta

seka melkoiseksi osaksi Porin viennissa.

Monta.tu-

tyopaivaa siten vedettiin maanviljelykselta j a suurempi

osa raaka-aineesta meni hukkaan kuin valtamatonta oli.

Kasin-

sahattu tavara sita paitsi epatasaisuutensa tahden ei voinut ulkomailla saavuttaa
sahojen

eivat toteutuneet.
ja

kuin noin 30 % : i a alemman hinnan kuin vesi-

parempi tuote; siinakaan lainsaatajan hyvat tarkoitukset
Puhumatta niista houkutuksista kavallukseen

vaarinkay.toksiin, jotka seurasivat lain sisaltamista ehkaise-

vista maarayksista, huomautti komitea, etta silloisista asetuksista
,viela oli seurannut sekin epakohta, etta metsan arvo ei paassyt
kohoamaan,

joten entinen turmiollinen haaskaus tietysti y h a oli

jaanyt valloille.
Naiden j a muiden lyhykaisyydessa esitettyjen syitten perusteella komitea lausui vakaumuksenaan, etta se pakko, j o n k a
alaisina sahaliike siihen asti oil ollut, vain vaikutti tarkoitusta an
vastaan, ollen seka yhteiskunnalle etta yksityisille haitaksi. K o mitea puolsi siis sahaliikeen vapauttamista, semminkin kun kruunun metsat olivat asetetut jarjestetyn hoidon alaisiksi, joten ainoastaan metsan nouseva arvo saattoi naita valtion menoja kor-

Suomen metsalainsdadanio vuoteen 1861.

vata.

Pahimmassakaan tapauksessa vapaa sahaus ei. voisi yksi-

tyisten metsiin vaikuttaa havittavammin kuin se huono hoito,
j o k a voimassa olevien saantojen vallitessa oli pysynyt saantona.
Ainoastaan siina
datettava

kohden arveli komitea hallitukselle. olevan pi-

jonkun verran maaramisvaltaa, jos vanhasta pakkoti-

lasta rajattomaan

vapauteen

siirtyessa entiset pienet laitokset

joutuisivat aivan suurten kilpailijain kuristettaviksi. Periaatteessa
komitea muuten ei ollut hoyrysahojakaan vastaan, j a tama kanta
- o l i sita helpommin puolustettu,
nut muutamassa
varmaan

kun hallituskin j o oli uskalta-

tapauksessa suostua tammoisen perustamiseen,

aavistamatta,

etta samassa oli tehty myonnytys, joka

muutamissa vuosikymmenissa oli tekeva vanhat vesisahat miltei
tarpeettomiksi.

Mita verotukseen tuli arveli komitea sen parhai-

ten tapahtuvan siten, etta tullikammareissa kannettaisiin maaratty
vientimaksu, joka oli laskettava kuutiosisallyksen mukaan.

Tois-

taiseksi sellainen vero kannettiinkin, vaikka se periaattellisesti
ei ollut oikeutettu.

Suuren helpotuksen se joka tapauksessa toi

entiseen verotustapaan verrattuna, joka edellytti kaikellaisia tarkastuksia, varokeinoja seka mutkia, antamatta sittenkaan tyydyttavaa varmuutta.
Jos komitean perustelut olivat lapikuultavan selvat j a vakuuttavat, nayttaa mietintoon liittyva lyhyt asetusehdotus ehka
vielakin paremmin miten onnistumattomat kokonaisen vuosisadan
kehittamat varokeinot j a mutkikkaat maaraykset olivat olleet: niiden

poistaminen

ainoa kynanveto.

oli ennen kaikkea valttamaton j a siihen riitti
Sitten 9 paivana' huhtikuuta

1861 annetun

asetuksen i § saati aivan yksinkertaisesti:
»Kaikissa tata ennen laillisesti asetetuissa myonti- j a tarvesahoissa seka myoskin kaikissa vasta asetettavissa sahalaitoksissa
saadaan koko vuoden pitkaan seka kotitarpeeksi etta myotavaksi
rajoituksitta

ja

esteettomasti

sahata

kaikenlaista

puutavarata.
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plankuiksi, battens-puiksi, laudoiksi, palkeiksi, parruiksi, sleeperseli rautatiepalkeiksi y. m. omistajan mielta myoten.
Taman johdosta

ei ole tastalahin mitaan valia myonti- j a

kotitarvesahoilla, eika myoskaan

sita

rajoitusta sahaamisen ja_

sahaterien maarassa, josta varemmin tulleissa asetuksissa j a ennestaan olevien sahalaitosten lupakirjoissa saannetaan.*
Voinen tahan lopettaa.

Aineeni ulkopuolelle menematta l i -

saan vain, etta Hike, joka 1860-luvun alussa tuotti Suomelle noin
10 miljoonaa markkaa vuodessa,

nykyaan tuottaa maallemme

vuosittain noin 150 miljoonaa markkaa.

Joskaan ei voi kieltaa,

etta metsattdmyyden vaara nykyansa on paikoin uhkaava, kykenee h y v a hoito toiselta puolen saamaan aikaan tuloksia, joita ei
uskallettu odottaa 70—150 vuotta takaperin, silla siiloin moni j o
pelkasi sen vaaran olevan lahella, etta Suomi rakennus- j a polttopuitten puutteen kautta muuttuisi asumattomaksi.

Mina kasitan varsin hyvin, etta esittamani aine on voinut
useille kuulijoilleni tuntua vieraalta; puutavaraliikkeen palveluksessa varsin harvat meista ovat. Mutta ei ole liikaa sanoa, etta
silla ripealla j a monipuolisella aineellisella kukoistuksella, j o k a
kuvastuu

kansamme

viimeisen viiden kuuden

vuosikymmenen

historiassa, on valtajuurensa juuri tassa liikkeessa. Se se on tuonut

meille aineellista voimaa j a varoja enemman kuin kenties

kaikki muut elinkeinot yhteensa; siina kohden meidan ei ole s y y t a
menna von Haartmanin vuonna 1848 antamaa kuvausta korjailemaan.
noa,

J a Snellmanin sanoja kayttaen saatamme sen ohessa saetta syntymaton

olisi melkoinen osa maamme n y k y i s t a

vaestoa, jollei kansamme taloudellista toimeentuloa muun muassa
olisi parannettu
Sen

sijasta

mukaan

etta

sallimalla

aarettomien

parhaatkin

olisivat olleet

metsaalueiden

punt aikaisemman

varatut

kayttoa.

lainsaadannon

pikkutarpeiden tyydyttamiseksi

Valtio ja kunta toissijaisen luoton jUrjestajina.

J37

tahi tuomitut hyodyttomasti haviamaan,- on niilla nyt voitu vuosikymmenien kuluessa hankkia Suomeen paaomat, jotka ovat olleet laajalle ulottuvan kulttuuritydn perustuksia.
Eika

tamakaan tuiki hyodyllinen, jopa meidan ilmanalassa

valttamatdn

hike voinut kehittya j a kasvaa suureksi kestamatta

aikoinaan mita ankarinta taistelua, ikaan kuin
kansamme
kuin

perikatoa

se olisi vienyt

kohti! Taloudellisen elaman alalia samoin

aatteen maailmassa paras

usein On pakotettu

murtamaan

itselleen tie kaikenmoisten vastusten j a esteitten lapi. Mika jalkimaailmalta. kaikkein suurimman ylistyksen saa, on monesti voinut todeta, etta elama paraillaan ollen on ollut vaivaa j a kamppausta.. Ponnistusten j a karsimysten hetkina, jolloin meista tulevaisuus tuntuu synkalta, ehka toivottomalta, onkin tama vuosisatojen,

vuosituhansien

karkasemaan

kokemus

omansa rohkaisemaan mielta j a

tahdoh lujuutta. Kansojen niinkuin yksityistenkin

elamassa kaikki lopulta riippuu siita, etta horjahtamatta

pitaa

vakaumuksestaan j a velvollisuudestaan kiinni, antamatta vastusten murtaa sydanta enemman kuin jarkeakaan. E i k a tama totuus
ole kaukana, kun vietamme Juho Lallukka vainajan muistoa.

V A L T I O JA K U N T A T O I S S I J A I S E N

LUOTON

JARJESTAJINA.
Kirjoittanut

K. B.

Hovila.
I.

Nykyisena luottotalouden aikana on syntynyt laitoksia, jotka
kukin

omalla

alallaan pyrkivat luotontarvetta

tyydyttamaan.

Suurteollisuudella on pankkinsa, maataloudella omat kiinteistdluottolaitoksensa
tarvetta

j a ammattiaharjoittavan

pyrkivat erilaiset lainarahastot

keskisaadyn

luoton-

tyydyttamaan.

Mikali
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rakennusteoUisuu.s, joka varsinkin suuremmissa kaupungeissa valtavasti on kasvanut, kykenee kayttamilleen paaomille antamaan
koron, joka vastaa yleisilla rahamarkkinoilla saatavaa korkoa j a
samalla tarjoomaan lainoilleen tayden vakuuden, antavat erilaiset
rahalaitokset

kylla

sen kaytettavaksi paaomia.

Kaytanto on

kuitenkin osoittanut,

etteivat

ne yksin kykene koko luotontar-

vetta tyydyttamaan.

K u n kiinteistoluotto- j a saastdpankkien sa-

moin kuin vakuutusyhtioidenkin lainanannon raja tavallisesti on
50 °/o kiinteiston arvosta, eika aina nainkaan korkea, tarvitsevat
rakennusyhtiot j a -osuuskunnat, joiden toiminnan varassa vahavaraisten asunto-olojen uudistus toistaiseksi melkein kokonaan on,
80 °/o:iin kiinteiston arvosta, jopa enemmankin.

luottoa

Vas-

tattavaksi jaa siis kysymys, mista saada tuo rakennustoiminnalle
niin

tarkea toissijainen luotto s. o. luotto toista kiinnitysta vas-

taan 5o:sta—8o:een j a 90:een °/o:iin kiinteiston arvosta.
K u i n k a tarkeata rakennustoiminnalle on, etta k y s y m y s toissijaisen luoton tarkoituksenmukaisesta jarjestelysta saadaan t y y dyttavasti
jossa

ratkaistuksi, siita on todistuksena

se tukala asema,

varsinkin' yleishyodyllinen rakennustoiminta

geissa

on.

suurkaupun-

Maan arvo on niissa kohonnut siihen maarin, etta

tontin hinta yksinaan nieiee suuren osan yritykseen kaytetta vista
varoista.

On myoskin muistettava etta tyopalkat ovat korkeam-

mat kuin ennen.

K a i k k i tama vaikuttaa, etta yrittajalla taytyy

olla kaytettavanaan entista sunrempia paaomia.
vaikkeuksia naiden

paaomien

Mita suurempia

hankkiminen tuottaa, sita valtta-

mattomammaksi kay yleensa luoton, mutta erittainkin toissijaisen
kiinnitysluoton saannin helpottaminen.
Ennen kuin parannusehdotuksia kuitenkaan tehdaan, on ensin
koetettava saada selville erityisesti toissijaisen luottotarpeen tyy-.
dyttamista

kohtaavien vaikeuksien syyt.

tassa kohden olevan eroavia.
etsittava

paaomien

Mielipiteet nayttavat

Toisen mielipiteen mukaan on s y y

puutteesta, toisen

kasityksen mukaan taas

Valtio ja kunta toissijaisen Ittotofi jarjestajina.
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kiinteistoluotto-oloja jarjestavan lainsaadannon puutteellisuuksista.
Kummallakaan ° naista . mielipiteista
paitsi

ainoastaan

tarkastetaan.
on

syyna

ei

liene

yleista

patevyytta

mikali eri maiden erilaatuisia oloja yksitellen

E t t a esim. meilla paaomien niukkuus ennen muuta

siihen,

etta luottotarpeen tyydyttaminen kohtaa vai-

keuksia ei liene epailtavaa.

Useinhan saadaan- nahda miten var-

sinkin vahavaraisten kesken alulle pantujen rakennuspuuhien on
taytynyt

raueta,

kun

ei mistaan ole voitu saada tarvittavia ra-

kennuslainoja.
K u n kaikissa maissa rakennustoiminnalle on ilmestynyt samansuuntaisia vaikeuksia toissijaisen luottotarpeen
nahden,
tallaiseen

asiaintilaan on saatava parannusta.

toiminnan tulokset
tosin

ole

T a h a n suunnatun

eivat tehtavan laajuuteen nahden toistaiseksi

suuret, mutta on muistettava, etta toiminta, j o k a tar-

koittaa varsinaisesti toissijaisen luottotarpeen
luu

tyydyttamiseen

on asuntoreformia harrastavien yhteinen mielipide, etta

parhaasta

paasta

kahdelle

tyydyttamista, kuu-

viime vuosikymmenelle.

Mutta

y h a laajemmalle leviava harrastus asuntoreformiin, y h a yleisemmaksi tullut vakaumus siita, etta valtiolla j a kunnallakin on velvollisuuksia taytettavana

asunto-olojen uudistusta kohtaan muun

muassa juuri toissijaisen luoton jarjestajina, herattaa toivoa^ etta
tama

paljon

vaikeuksia tuottava k y s y m y s lopuksikin tulee rat-

kaistuksi.
Ne

tavat, joita on seurattu toimittaessa toissijaisen luotto-

tarpeen tayttamiseksi, jakaantuvat paaasiassa kahteen lajiin. Alussa
kaytettiin ainoastaan suoranaista lainanantoa.
sitavastoin

toinen

tapa

alkanut voittaa

alaa.

Viime aikoina on
Sen

mukaan ei

varoja enaa suorastaan lainata, vaan muodoStetaan erityinen takuurahasto, j o n k a tarjooman vakuuden nojalla sitten myonnetaan
takuita

erilaisille

muilta

tahoilta hankituille lainoille,

rakennusyhdistyksille j a yksityisille henkiloille
T a k u u myonnetaan ainoas-

taan lainoille 50:sta tavallisesti 85 o/o:iin rakennuksen arvosta.

On
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laskettu, etta tallaisen rahaston nojalla voidaan vaaratta myontaa takuita rahaston lo-kertaiseen maaraan asti. i )
Kumpaako naista kahdesta
pidettava,

ei voida ehdottomasti

jarjestelmasta
sanoa.

kokonaan maan rahamarkkinain tilasta.

on

parempana

Se riippuu nimittain

Jos rahamarkkinat ovat

kireat, ei takuujarjestelma tietenkaan voi tulla kysymykseen, vaan
ovat varat siiloin suoraan annettavat lainaksi.

Takuujarjestelman

kautta ei nimittain mitaan uusia paaomia suorastaan tuoda rakennustoiminnan kaytettavaksi.
dan

olojamme. ^) Toisin

N y t sanottu koskee erittainkin meion asianlaita rikkaissa maissa, joissa

sijoitusta etsivia paaomia on runsaasti.

Niissa on takuujarjestelma

paikallaan, se vie yhta hyvin kuin suoranainen lainananto tarkoituksen perille.
seurattu

Suuremmassa

mitassa

on

tata jarjestelmaa

vain Itavallassa valtion lainanannossa,

siellakin vasta

vahan aikaa. Erittainkin nayttaa tama tapa soveltuvan kaytettavaksi kuntien lainanannossa j a ovatkin eraat Saksan kunnat sita
noudattaneet.

Ensimaisena on tata jarjestelmaa kayttanyt Lillen

kaupunki v. 1863. ^)

II.
Ryhdyttaessa ratkaisemaan
tarpeen

tyydyttamisesta,

kysymysta toissijaisen, luotto-

voidaan epailematta kiinnittaa suurim-

mat toiveet valtion j a kunnan toimiin, ne kun helpoimmin saavat
kaytettavakseen paaomia, joita tallainen toiminta juuri edelyttaa.
Jolleivat niiden omat varat riita, voivat ne helposti saada huokeakorkoisia lainoja. Sen kautta nekin puolestaan voivat myontaa lainansa alhaisemmalla korolla, jolla kaytannossa oh, hyvinkin
^) Valvoja 1 9 H siv. 24.
') Valvoja 1911 siv. 2 5 .
van der Borght,

Grunzuge der Sozialpolitik.

Siv. 434.
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suuri merkitys, se kun tuottaa edes jonkinlaista huojennusta rakennusyhdistysten useihkin tukalaan taloudelliseen asemaan. Samalla se vaikuttaa, etta vuokrat rakennettavissa taloissa tulevat
jonkun verran alhaisemmiksi.
Toiminta talla alalia on ollut vilkkain Saksassa.

Sen eri

valdoista taas on Preussi mainittava ensimaisena, siella kun aikaisimmin

lain kautta

maarattiin

valtion varoja kaytettavaksi

toissijaisen kiinnitysluottotarpeen tyydyttamiseksi. Sitten kun siella
laki 13 p:lta elokuuta 1895 julkaistiin, on vuoteen 1910 varoja
132 milj. R m k . i) pienipalkkaisten valtion virkamiesten

kaytetty
ja

valtion toimessa olevien tyomiesten asunto-olojen

parantami-

seksi siten, • etta noin 60 "/o varoista on kaytetty valtion omistamien

vuokrahuoneistojen

rakentamiseen

yleishyodyllisille rakennusosuuskunnille.
rattu

sita periaatetta,

40 °/o lainoiksi

ja

Vuodesta 1902 on seu-

etta lainoja annetaan

ainoastaan

toista

kiinnitysta vastaan (50:sta—90 "/onin kiinteiston arvosta), koska
oli

osoittautunut verrattain

helpoksi saada muualta lainoja al-

haisella korolla ensimaista kiinnitysta vastaan. ^)
Mainittu
kunnan

Preussin laki nayttaa vaikuttaneen Saksan valta-

lainanannon

tapaan.

Lainat on myonnetty 5o:sta—90

*'/o:iin maan j a rakennusten tai 5o:sta—100 °/o:iin ainoastaan rakennusten
alempien

arvosta ^) yksinomaan

valtion palveluksessa olevien

virkamiesten j a tyomiesten

asuntojen

rakentamiseen.

Kaikkiaan on vuoteen 1910 mainittuun tarkoitukseen

myonnetty

varoja 39 milj. R m k .
Wiirttembergissa

maaraa

laki

18 paivalta elokuuta 1909,

etta valtion varoista on kaytettava 350,000 R m k . lainoina rakennusosuuskunnille, joiden jasenina paaasiallisesti tulee olla valtion palveluksessa

olevia virka- tai tyomiehia.

Osuuskuntaan

Bericht iiber d. I X internat, Wolinungskongress I siv.-330.
^) Ahnalen des Deutschen Reiches 1912 Nr 1 siv. 66.
») Bericht I siv. 329.
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pitaa kuulua vahintaan roo jasenten j a sen varojen taytyy nousta
30,000 Rmk:aan.

Lainat myonnetaan

joko 90 o/o:iin maan j a

rakennusten arvosta, tai 100 ^jr.im.

rakennuskustannuksista. . L a k i

myontaa

kaytantoon

myos takuujarjestelman

ottamisen erailla

ehdoilla/)
Kaikissa edellamainituissa valtioissa rajoittuu toiminta a i noastaan valtion palveluksessa oleviin henkiloihin.

Niin ei ole

laita Schwarzburg-Sondershausenissa, • jossa laki 23 paivalta huhtikuuta 1902 maaraa
annettavaksi
Lainat

vahavaraisten asunto-olojen

parantamiseksi

lainoja 90:een tai 95 o/o:iin kiinteiston arvosta ^).

annetaan tyovaenasuntorakennusrahastosta,

joka . lisaksi

edistaa rakennustoimintaa menemalla takuuseen Thtiringin maakuntavakuutuslaitoksen myontamista lainoista 90 7o:iin maan j a
rakennusten arvosta. ^)
Valtio, jossa vilkkaasti on toimittu toissijaisen kiinnitysluoton jarjestamiseksi on Hessenin suurherttuakunta.

L a k i 7 pai-

valta elokuuta 1902 oikeuttaa maakunnan luottokassan (Landeskreditkasse) antamaan
vahavaraisille.

lainoja kunnille asuntojen rakentamiseksi

Nama asunnot saavat kasittaa korkeintaan kolme

huonetta j a keittion.

Lainat annetaan kiinteiston arvon suuruiseen

maaraan j a voi kunta joko itse rakentaa tai vuorostaan lainata
varat yleishyodyllisille rakennusyhtioille j a osuuskunnille.

Jollei

•kunta tahdo lainaa ottaa j a asuntojen puutetta ei muulla tavoin
voida poistaa, maaraa laki, etta-rakennusyhdistyksen
piiri valiokunta voi pakottaa

kunnan lainanottoon.

pyynnosta

Yhdistyksen

talla tavoin saama laina saa korkeintaan nousta 7io:aan kiinteiston

arvcsta.

Naita. maarayksia on sittemmin laajennettu

^) Annalen siv. 67.
^) Bericht I , siv. 3 3 1 .
') Schriften der Centralstelle fiir Arbeiterwohlfartseinrichtungen Nr. 3 3 ,
siv. 4.
*) Bulletin des internationalen Arbeitsamts. I . - 1 9 0 2 siv. 502 j . s.

Valtio Ja kunta toissijaisen luoton Jarjestajina.

145

lain kautta . i paivalta heinakuuta 1908. Sen mukaan maakunnan luottokassa vol myontaa lainoja suorastaan yleishyodyllisille
rakennusyhdistyksille kayttamatta ensinkaan kuntien valitysta. i).
Lainausraja on talloin 66^8 ''/o, kunnan takuuta vastaan voi se
kohote 90 '^/o:iin kiinteiston arvosta. ^)
Hessenin lainsaadanto nayttaa vaikuttaneen Baijerin lakiin24 paivalta maaliskuuta 1908. T a m a laki oikeuttaa maakunnan
maanviljelys-korkolaitoksen (Landeskultur-Rentenanstalt) myontamaan lainoja m. m. edistaakseen pienten asuntojen. rakentamista..
Lainat voidaan myontaa joko suorastaan kunnille tai niiden v a l i tyksella yleishyodyllisille rakennusyhdistyksille. Edellisessa tapauksessa voi laina kohota kiinteiston arvon suuruiseen maaraan^
jalkimaisessa

tapauksessa

taas

90 o/*':iin

kiinteiston arvosta..

Tahankin lakiin on liitetty maarays, jonka mukaan kunta voidaan pakottaa lainanottoon,

jollei se muuten sita tahdo tehda,.

eika asuntojen puutetta muulla tavoin voida poistaa. ^)
Hollannissa maaraa laki

i paivalta elokuuta 1902, joka.

astui voimaan 1905, etta valtion varoista on annettava lainoja.
kunnille tai niiden valityksella yleishyodyllisille rakennusyhtioille,.
yhdistyksille j a saastorahastoille.

Lainat eivat saa tulla kalliim-

miksi, kuin mita rahat ovat tulleet valtiolle maksamaan.
jen suuruus voi nousta

Laino-

100 °/o:iin rakennuskustannuksista.

ovat kuoletuslainoja j a takaisinmaksuaika on 50 vuotta. *)

NeTata.

aikaa pidetaan kuitenkin liian lyhyena, jonka tahden onkin vaadittu, etta takaisinmaksuaika pidennettaisiin esim. 75 tai 80 vuodeksi. 5) — N y t . e s i t e t y n lainsaadannon kautta on Hollannissa
saatu hyvia tuloksia tydskenneltaessa asunto-olojen parantamiseksi..
^) Jaegerj Grundriss der -Wolinungsfrage und Wohnungspolitik siv. llo>
') Annalen siv. 67.
^) Jaeger Grundriss siv. 110.,
-) Valvoja 1911 siv. 15 j . s.
") Bericht I siv. 387.
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•Lopullista arvostelua-ei-kuitenkaan viela voida antaa, koska laki
vasta verrattain lyhyen- ajan on ollut voimassa.
Tanskassa alkaa lainsaadanto
annon

kautta

mista.

Lainoja myonnetaan

edistaa

1890-luvulla valtion lainan-

maalaistyovaestdn

asunto-olojen

paranta-

n. k. husmand-tiloille, joiden arvo

alussa sai olla korkeintaan 4,000 kruunua, josta summasta valtio
myontaa

lainana erityisesta rahastosta, jonka suuruus maa-

rattiin 10 milj. kruunuksi.

Vuonna 1904 laajennettiin naita maa-

rayksia siten, etta tilan arvo sai nousta korkeintaan 5,000 kruunuun j a vihdoin v. 1909 korotettiin tama raja 6,000 kruunuun.
Y l e e n s a valitetaan kuitenkin, etta nama lainat ovat liian pienia,
joten ne edistavat

niin ^pienien tilojen muodostumista,

ne kykene elattamaan perhetta.

etteivat

Vaaditaankin sen vuoksi, etta

tilan korkeimmaksi hinnaksi maarattaisiin 8,000 kr., josta summasta asianomaisten tarvitsisi hankkia vain 500 kr. i )
Ruotsissa maaraa laki 17 paivalta kesakuuta 1904 perustettavaksi rahaston, josta annetaan lainoja maalla asuvalle tyovaelle.

Lainojen suuruus on maaratty seuraavasti: maanviljelys-

tilalle (jordbrukslagenhet) vahintaan 1/2, korkeintaan
ton

arvosta,

asuntotilalle

(bostadslagenhet)

kiinteis-

taas vahintaan 1/2,

korkeintaan ^4 kiinteiston arvosta. Jotta laina voidaan myontaa,
saa maanviljelystilan arvo olla korkeintaan 5,000 kruunua, asuntotilan arvo taas korkeintaan 3,000 kruunua.

Mita varojen lai-

naustapaan tulee, ehdotti asiaa pohtimaan asetettu komitea, etta
valtio suorastaan myontaisi lainat. Valtiopaivat sita vastoin paattivat, etta valillista lainaustapaa

oli kaytettava, jolloin lainojen

valittajina tulisivat toimimaan talousseurat j a erityiset, tarkoitusta
varten muodostetut yhdistykset j a osakeyhtiot.

Lainan vakuus

jatetaan riippuvaksi valtiokonttorin harkinnasta. ^)
^) Social Tidskrift 1904 siv. 3 2 0 j . s.
''J Meddelanden fran kommerskollegii afdelning for arbelsstatistik 1904 siv.
290

j . s.
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Seka
etupaassa

Tanskassa. etta Ruotsissa julkaistut lait tarkoittavat
n. k. tilattoman

pientiloja muodostamalla.
dostuminen

vaeston

E t t a pienten, itsenaisten tilojen muo-

samalla suuresti edistaa

maaseudulla,

siita

kysymyksen ratkaisemista

loytyy

asunto-olojen

paranemista

omassakin

maassamme.

todistuksia

Lansi- j a Lounais-Suomessa, missa tyovaki asuu makitupalaisina,
on asukasluku huonetta kohti alhaisempi kuin Ita-Suomessa. K o s k a
nama lait siis ainakin valillisesti edistavat rakennustoimrntaa maa;
seudulla, on ne tassa mainittu.
Kun
toimesta

r y h t y y tarkastamaan
on saatu

ovat kovin

mita meilla Suomessa valtion

aikaan talla alalia, huomaa etta saavutukset

vahaiset.

Etta

valtion apua taallakin on kaivattu,

sita osoittaa paraiten se, etta jo 1870-luvulla Jatettiin senaattiin
useita lainahakemuksia Helsinkiin rakennettavia
varten.

Helsingin rakennusrahaston

kaytettavina olevat

208,000 mk. annettiinkin siiloin lainaksi. i )
tiin

porvarisaadyssa • anomus

tyovaenasuntoja
varat

Vuonna, 1891 teh-

lainojen myontamisesta kunnille,

yhtioille j a yksityisille henkiloille, jotka sellaisia hakevat, rakentaakseen asuntoja tyovaelle. K u n tama anomus hylattiin, tehtiin
vuoden

1897 valtiopaivilla uusi. samanlaatuinen.

Anottiin, etta

kaupunkikunnille, yhdistyksille j a yhtioille, jotka rakentavat asuntoja vahavaraisille, tata tarkoitusta varten myonnettaisiin lainoja,
kuitenkin niin, etta valtion myontamat j a asianomaisten muualta
hankkimat lainat yhteensa korkeintaan kokoaisivat 75 o/o'"n kiinteiston

arvosta.

Seuraavana

vuonna

julkaistiinkin kuulutus,

jonka kautta maarattiin valtiorahastosta lainojen myontaminen. ^)
K u n on laskettu etta rakennusyhtidilla on omia varoja keskimaarin

20 °/o, ^) naytti taman jarjestyksen kautta yleishyodyllinen
^) Valtiopaivien asiakirjat 1891 V. Yleisen Valitusvaliokunnan mietinto

Nr.

12.

^) Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja 1909 siv. 297,
5) Edell. siv. 296.
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rakennustoiminta
suhteissa.

SovUa,

voivan tyoskennella verrattain suotuisissa olo-

Nain ei kuitenkaan kaynyt.

Ensimainen suuri virhe

tassa lainanannossa tehtiin, kun lainat myonnettiin suurina erina
vain muutamille harvoille rakennusyhtioille ottamatta huomioon
kaupunkikuntien laina-anomuksia.
se, etta lainat

Toisena virheena on mainittava

kauttaaltaan annettiin ainoastaan 50-7o:iin kiin-

teiston • palovakuutusarvosta. i )

Siten

voikin

sanoa,

etta

ne

lahes 3 inilj. markkaa, jotka lainoina annettiin rakennustoiminnan edistamiseksi, eivat tulleet tarkoituksenmukaisesti kaytetyiksi,,
eivatka ne myoskaan ole tuottaneet niin paljon hyotya kuin jos
ne

olisi kaytetty

kuten alkuaan oli tarkoitus. — Naita lainoja

annettiin vuoteen 1903, jolloin lainananto valtion varoista kokonaan

lakkasi. ^)

Nykyisten olojen vallitessa ei tietenkaan voi

odottaa, etta valtion varoista mitaan liikenisi yleishyddyllisen rakennustoiminnan edistamiseksi.
Kaikissa edellamainituissa maissa on kaytetty
lainaustapaa.
taiseksi

suoranaista

Niin kuin jo edella mainitsimme on valdoista tois-

ainoastaan

Itavalta kayttanyt

lainanannossaan

takuu-

jarjestelmaa.
• Itavallassa oltiin asuntoreformeissa jaaty muista maista jalkeen.

Siella ei ollut mitaan yhtenaista asuntolainsaadantoa eika

•mitaan yleishyodyllista rakennustoimintaa.

Vuonna 1892 tosin

julkaistiin laki, j o k a verohelpotuksilla koetti tata toimintaa-edistaa. T a m a menettely ei kuitenkaan johtanut toivottuun tulokseen.
Sentahden

perustettiin

vuonna 1908 4 milj. kruunun suuruinen

rahasto, josta annetaan valtion virkamiesten perustamille rakennusyhdistyksille lainoja toista kiinnitysta vastaan so:sta—9oO/Q:iin
maan j a rakennusten arvosta. ^)

Edell. 1 9 0 9 siv. 3 0 6 .
^) Valvoja 1 9 1 1 siv. 19.
2) Bericht I siv. 4 2 8 .
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johdosta huomattavasti vilkastunut, mutta koska rahaston vaikutukset

ulottuivat

varsin rajoitetulle

alempien kansankerrosten

alalle j a koska asuntopula

keskuudessa

tehokkaampi apu tarpeen.

kuitenkin' oli suuri, oli

Talloin kiintyi itavaltalaisten asunto-

reformin-harrastajien. huomio luotonsaannin
tion myontaman takuun kautta.
kayttaneet

kunnat

helpottamiseen val-

T a t a tapaa olivat aikaisemmin

Preussissa,. Hessenissa ja Baijerissa.

Olipa

Wiirttembergin valtio taannut virkamiesten rakennusyhdistyksille
lainat. . Niinpa julkaistiinkin 22 paivana joulukuuta

myonnetyt

1910 laki, joka Itavaltaan perusti erityisen asuntohuoltorahaston.
Sen lopullinen suuruus maarattiin 25 milj. kruunuksi j a se tulee
koottavaksi 10 vuoden aikana vuosina 1911 — 1 9 2 1 .
tarkoituksesta

saadetaan

Rahaston

mainitun lain 4 §:ssa, etta se edistaa

luottotarpeen tyydyttamista menemalla takuuseen itsehallintoyhdyskunnille, julkisille yhdistyksille (Korperschaft) j a laitoksille
samoin kuin yleishyodyllisille yhdistyksille kuten rakennusosuuskunnille, rakennusyhtioille j . n. e. myonnetyista lainoista. T a k u u
myonnetaan ainoastaan, jos lainan suuruus kohoo y l i ensimaisten
50 "/o^i"^ kiinteiston arvosta j a ulottuu se 90 "/o-""^ mainitusta
arvosta.
nousta

Rahaston myontamien takuiden kokonaissumma ei saa
200 milj. kruunua korkeammaksi, siis rahaston 8-kertai-

seen maaraan. — Toisessa sijassa voi myos valiton lainananto
tulla kysymykseen.'1)

III.
Tassa yhteydessa emme voi olla koskettelematta

maaseu-

dun asuntokysymysta, koska se suureksi osaksi on jaanyt vaille
huomiota

valtion puolelta.*

maaseudulla

ole kehittyneet

Onhan selvaa, etteivat epakohdat
niin huutaviksi kuin suuremmissa

kaupungeissa, siksi eroavia ovat kummassakin asunto-olojen kehiBulletin des internationalen Arbeitsamts 1911 Nr. i — 2 siv. 16 j . s.
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tyksen edellytykset, K u n suurkaupungeissa on olemassa todellinen asuntojen puute, antaa maaseudulla, lukuunottamatta teollisuuspaikkoja, j a pienemmissa kaupungeissa ainoastaan asuntojen
rakennusteknillinen puoli huomautuksille sijaa.
mussuhteet

Maaseudun asu-

eivat myoskaan huomattavammassa maarassa uhkaa

kansan elaman^dellytyksia. Tasta huolimatta on kuitenkin maaseudulla asumusoloissa huomattavissa useita parannusta kaipaavia epakohtia, kuten viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet. i )
Toistaiseksi olisi kuitenkin hyvin jarjestetty asuntotarkastus riittava ehkaisemaan asuntokurjuuden syntymista maaseudulla.
Jonkun verran toiseksi muuttuu asia kuitenkin kun teollilisuus hyvien maanteiden, rautateiden j a kanavien mukana siirtyy

maaseudulle,

useinkin nopeasti

muodostaen

siella teollisuuskeskuksia, jotka

laajenevat.

Tallaisissa paikoissa syntyy hel-

posti tonttikeinottelua j a muita suurkaupungeille ominaisia ilmioita,
jotka ovat omiaan asumusoloja huonontamaan.

Siiloin ei enaa

pelkka asuntotarkastus riita, vaan .on tartuttava samoihin keinoihin kuin suurkaupungeissa asuntokurjuutta

vastaan taisteltaessa,

ennen kaikkia saatettava luotto-olot paremmalle kannalle.
tarkeata

tama

Kuinka

on, siita on todistuksena seuraava eraan baijeri-

laisen piirikunnanviraston (Bezirksamt) antama lausunto.
sangen

»0n

surkuteltavaa, etta melkein kaikki valtion myontamat

varat asunnonhuoltoa varten ovat tulleet suurempien kaupunkien
hyvaksi, niin ettei loydy varoja maaseudun asunto-olojen aivan
valttamattomaan parantamiseen. Pitkat ajat on myos vaan poikkeustapauksissa
tyomiehet

ollut saatavissa huokeakorkoisia lainoja, joita

usein tata

tarkoitusta

varten hakevat — — .

Kun

^) Maaseudun asumusoloja on meilla tutkittu „Tilattoman vaeston alakomitean" toimesta vuonna 1901.
') Erhebung der Koniglichen Bayerischen Fabriken- und Gewerbe- Inspektoren fiber die wirtschaftliche Lage der gewerblichen Arbeiter Bayerns I I siv.
167

j.'s.
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kuitenkin viime vuosina tasta huolimatta on. voitu saada paran-;
nusta useihin, viranomaisten asunnonhuoltoa tarkoittavan toiminnan kautta selville saatuihin epakohtiin, niin on tama menestyssuurimmalta osalta tyomiesten oman pontevuuden tulos. E i myoskaan ole ankarasti arvosteltava sita, etta vastoin viranomaisten.
j a itse tyomiesten

tahtoa asunnoissa taytyy olla lukuisia puut-

teellisuuksia, jotka johtuvat siita, etta on mahdotonta saada hal-.
poja,

mahdollisesti

korottomia

rakennuslainoja

yksinkertaista,

vakuutta tai takuuta vastaan. >
Jo edella on mainittu, kuinka tarkeata on maaseudun asuntoolojen parantamiselle,

etta valtio lainoilla tilattomalle vaestolle

edistaa asunto- j a maanviljelyspalstojen' muodostumista.

RUOTSIN T A L L E T U S P A N K I T .
Kirjoittanut

Paavo

Korpisaari.

Ruotsissa kuten monessa muussakin maassa ovat setelipankit

olleet talletuspankkien tienraivaajia.

alkaa siellakin vasta
sadan

Talletuspankkien aika.

19 vuosisadan jalkipuoliskolla.

19 vuosi-

ensi neljanneksella toimi Ruotsissa vanha »Rikets stan-

dernas

bank»,

Europan

ensimainen

Ruotsin valtiopankin edeltaja.

setelipankki j a nykyisen.

T a m a pankki oli lhallisen sete-

linannon kautta tullut kykenemattomaksi lunastamaan seteleitaan,.
jonka johdosta niitten kaypa arvo aleni noin ^/s osaan nimellisarvosta.

Sekavien raha- j a luotto-olojen parantamiseksi paatet-

tiin talloin ryhtya perustamaan yksityisia luottolaitoksia. V . 1824.
julaistiin asetus yksityisten pankkien, s enskilda banker>, perustamisesta.

V . 1830 perustettiin ensimainen tallainen pankki, S k a n -

ska privatbanken i Ystad, sittemmin Skanes enskilda bank. Sen-

Paavo korpisaari.

15°

Taavina vuosina perustettiin niita sinne tanne maaseutukaupun•keihin, niin etta niita 1847 oli kaikkiaan 8. Ilman mitaan erikoista
lupaa ryhtyivat nama pankit
•ohella harjoittamaan

muun tavallisen pankkitoiminnan

setelinantoa.

Niitten rakenteen erikoistun-

nusmerkkiua oli osuudenomistajien
pankin sitoumuksista, yksi

keskinainen vastuu kaikista

kaikkien j a kaikki yhden puolesta.

Sen tahden kutsutaan naita pankkeja tavallisesti nimella »solidariska
.bankbolag>.

V . 1846 jarjestettiin niitten setelinanto-oikeus lain-

.-saadanndlla, j o k a sitten v. 1864 j a 1874 uudistettiin.

Setelin-

anto oli taten Ruotsissa^ valtiopankin j a useitten yksityisten pankk i e n huostassa.

Vasta 1897 paatettiin setelinanto keskittaa ko-

konaan valtiopankkiin. Yksityisten setelipankkien, joita kaiken
kaikkiaan oli perustettu

30, tuli vahitellen luopua setelinannos-

taan, niin etta valtiopankki, Riksbanken, v. 1904 alusta olisi
ainoa setelipankki.

Korvaukseksi myonnettiin yksityisille seteli-

pankeille oikeus nauttia huokeasta korosta luottoa valtiopankissa
aina

v. 1910 saakka.

K u n setelinanto-oikeus

kiellettiin n. s.

yksityisilta pankeilta, luultiin etta ne kaikki muuttuisivat osakeyhtioiksi.

Niin

ei ole kaynyt.

Kolmestakymmenesta keskinai-

sella vastuulla toimineesta pankista on aikojen kuluessa muuta•mia lakannut toiminnasta, joitakin on muuttunut osakeyhtibiksi
j a muutama on sulautunut toisiin pankkeihin.
yksityista setelipankkia on rakennettaan
toimintaansa

talletuspankkina.

Mutta 14 entista

muuttamatta' jatkanut

Taten on syntynyt se talletus-

pankkiryhma, jota nykyaan viralUsesti kutsutaan nimella sSoli-•dariska b a n k b o l a g » .
kuuluu

sana

mukaan tulee

Kaikkien naitten talletuspankkien nimeen

»enskilda».

Voimassa olevan v. 1911 pankkilain

tallaisella pankilla olla vahintain 30 paaosakasta

(hufvudlottagare), jotka vastaavat y k s i kaikkien j a kaikki yhden
puolesta

pankin sitoumuksista.

Paaosakkaat voivat liittya kom-

mandiittiosakkaisiin, jotka vastaavat vaan siita summasta, josta
o v a t sitoutuneet vastaamaan.

Kaytannossa on kommandiittiosak-

Ruotsin. talleiuspfinkit.

kaita ..vaan; kolmella pankilla.- Paaosakkeitten

maara eri pan-

keissa-vaihtelee nykyaan (1912) 528-ja 1983 valilla. . S u u r i n tahan talletuspankkiryhmaarn kuuluvista pankeista on v. 1856 perustettu Stockholms enskilda bank, jonka omat varat ovat noin
50 milj. kr.

•

.

Ruo.tsi sai'ensimaisen osakepankkinsa vasta 1863, vaikka
osakeyhtiolaki oli ollut olemassa jo v. 1848 saakka.

Talloin

paatettiin Goteborgissa pidetyssa skandinavialaisten kansantalouden harrastajien kokouksessa tunnetun tanskalaisen pankkimiehen
C.

F . Tietgenin esityksesta ryhtya perustamaan suurta osake-

pankkia, joka heti ryhtyi si toimimaan-kolmessa Skandinavian
maassa seke Lontoossa j a Parisissa.;; T a m a suurisuuntainen ehdotus ei kuitenkaan toteutunut alkuperaisessa muodossaan. Suunnitellusta pankista muodostui huhtik. i pma 1914 puolivuosisataa
toiminut Skandinaviska Kreditaktiebolaget, joka Goteborg kotipaikkanaan toimi pelkastaan ruotsalaisena pankkina.

T a m a pankki

alotti toimintansa 5 milj. kr. paaomalla, josta 20 °/o oli maksettu.
yahitellen on tama Ruotsin ensimainen osakepankki muodostunut
ei ainoastaan Ruotsin, vaan Pohjoismaitten suurimmaksi talletuspankiksi.

Skandinaviska Kreditaktiebolagetin

kehitys selviaa

allaolevasta taulukosta:

1870
1880 -

Talletukset.

6 milj. kr.

13 milj. kr.

II

»

»

34

»• »

1890

12

»

»

38

»

-»

1900

' 17

»

'»

60

»

»

1905

34

»

>

70

»

»

' 93

»

»

226

»

»

' 93

»

>

234

»

»

I9I0 •
I9I3

,

Omat varat.

•

Vahitellen perustettiin uusia osakepankkeja,. 1886 oli niita

.15.. Kaikkiaan on niita perustettu-;98,. joista'kuitenkin moni nyt

Hi%
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on lopettanut toimintansa tai sulautunut toisiin pankkeihin. Osakepankkien toiminta oli alussa vapaata, joten ne saivat harjoittaa
liikettaan niin kuin halusivat.
olleet

V . 1886 alkaen ovat

osakepankit

pankkilain alaiset, joka on niitten toimintaa

samalla tapaa kuin keskinaisten pankkien.

rajoittanut

Voimassa oleva osake^

pankkilaki on kesak. 22 p:lta 1911. Osakepankkeja oli v. 1913 34.
Kolmannen talletuspankkiryhman muodostavat niin sanotut
kansanpankit

(folkbanker).

Kansanpankit

tyydyttamaan

pienelajien

luotontarpeita

Delitzschin osuuskassojen mukaisesti.
sanpankki

perustettiin aikoinaan
saksaiaisten

Schulze-

Ensimainen tallainen kan-

oli V . 1867 perustettu Orebron kansanpankki, joka

alkuaikoinaan myonsi 2, 5, 6-kruunun suuruisiakin lainoja. Naitten
luottolaitosten

valvonta osoittautui riittamattomaksi j a keskinainen

vastuu, jolle monet niista perustuivat, toi mukanaan suuria vaaroja. V . 1886 pankkilaissa annettiin kansanpankeille tilaisuus muodostua varsinaisiksi pankeiksi, tulemalla pankkilain maaraysten
j a pankkien valtiotarkastuksen alaisiksi.

Pankkilaki maarasi etta

kansanpankki, jolla oli vahintain 200,000 kr. suuruinen paaoma,
saattoi muodostua varsinaiseksi pankiksi.
1903 pankkilaissa, jonka lisaksi ne
suostuneet alistumaan
masta

panTkkinimea.

Sama maarays oli v.

kansanpankit, jotka eivat

pankkilakien alaisiksi, kiellettiin kayttaOsa entisista

kansanpankeista

muodostui

tavallisiksi pankeiksi, osa jatkoi liikettaan entiseen tapaan luottokassan, saastokassan, lainakassan nimella. ' V . 1911 pankkilain mukaan on nyttemmin niita entisia kansanpankkeja, jotka eivat ole
alistuneet" pankkilain maaraysten
liikkeina.

alaisiksi, pidettava yksityisina

Kansanpankit ovat siis nykyaan tavallisia pankkeja,

joilla on suhteellisesti

pieni osakepaaoma.

Pankkilain mukaan

tulee pankin osakepaaoman olla vahintain i milj. kr.; ainoastaan
maaratylla

paikalla toimivan, pienemman liikkeen tarpeita tyy-

dyttamaan

aiotun

kuitenkaan

alle 1/2 milj. kr.

pankin

osakepaaoma voi olla pienempi, ei
Milloin paaoma on i milj. kr.
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Ruotsiti talletuspankit,

pienempi,

on toiminimeen

liitettava sana

»folkbank».

Naita

maarayksia ei toistaiseksi ole sovelletettu pankkilain voimaanastuessa

toimiviin pankkeihin.

Kansanpankkien luku on v. 1893

— 1913 vaihdellut 2 1 — 2 9 valilla; nyt niita on 27, Pankkitilastossa kulkevat nama pienpankit nimella Bankaktiebolag 2. Niitten osakepaaoma vaihtelee 200,000—800,000 k n n valilla.
sanpankkien

merkitys on yleensa vahentynyt

Niitten toiminta on saastopankkien

vuosi

Kan-

vuodelta.

luontoista.

Naitten kolmen pankkiryhman keskenainen merkitys selviaa
allaolevasta taulukosta,

jonka numerot ovat v. 1912 pankki-

tilastosta.
. Omat paaomat.

Talletukset.

Keskinaiset
_ pankkiyhtiot. 182,0 milj. kr.
Osakepankit

Pienpankit

433,9

»

»

13,9 *

»

523 milj. kr.

1033,7

»

44,6 »

'ifc'i*

»-

»

•

'Vt-U

Osakepankit hallitsevat siis noin 7^ osaa talletuspankkien
hallussa olevasta paaomasta.

Niin tahan kuin lukumaaraan kat-

soen ovat ne ruotsalaisten talletuspankkien huomattavin ryhma.
Mainitsemamme

kolme

talletuspankkiryhmaa

eivat

eroa

toisistansa harjoittamansa pankkiliikkeen kautta muuta kuin sikali,
mikali niitten
aihetta.

kaytettavissa olevien varain suuruus siihen antaa

Pienpankit eivat luonnollisesti voi harjoittaa aivan sa-

manlaisia toimia kuin suurpankit. :— Ruotsin talletuspankkilaitokselle samaten kuin Tanskan j a Norjan talletuspankkilaitokselle on
ominaista pienpankkien suhteellisesti suuri luku.

Kaikkien talle-

tuspankkien lukumaara on vuodesta 1904 vaihdellut seuraavasti:
1904

71

1905 74

1906

76

1909 84

1912

78

1913 75

Paavo Korpisaari.
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Pankkien kokonaisluku on siis vaihdellut varsin vahan eika
osoita

mitaan

selvaa pyrkimysta vahenemiseen.

suhteessa on Ruotsin talletuspankkien
etta vanhoja

pankkeja

on

siina

luku suuresti vaihdellut

havinnyt j a uusia perustettu sijaan.

1 9 0 4 — 1 2 on perustettu 38 uutta pankkia.

V.

Mutta

Samaan aikaan

on 4 pankkia kokonaan lopettanut toimintansa, mutta 27 pankkia

yhdistetty

V . 1913—14 on viela tois-

toisiin pankkeihin.

taiseksi 6 pankkia sulautunut toisiin pankkeihin.

Pankkikonsen-

tratsioni on Ruotsissa viime vuosina ollut hyvin vilkasta.
tuista

kylla

ei. konsentratsioni

luvun vahentymiseen,

Omi-

Ruotsissa ole johtanut pankkien

kuten Saksassa j a Englannissa. _ Ruotsa-

laiset nayttavat perustavan uusia pienpankkeja kun entiset liittyvat suurpankkeihin.

Mutta

siina suhteessa on

pankkikonsent-

ratsionin vaikutus Ruotsissa ollut sama kuin muissa maissa etta
se on synnyttanyt. suurpankkeja,
muutamien

suurpankkien kasiin.

dinaviska Kreditaktiebolaget,

keskittanyt

pankkipaaoman

Ruotsin suurin pankki, Skan-

on muodostunut maansa j a Poh-

joismaitten suurimmaksi pankiksi liittamalla itseensa muita pankkeja.

1907 sulatti se itseensa paakaupungissa toimivan Industri-

kreditaktiebolagetin.

oli perustettu 1864 j a

T a m a luottolaitos

oli siten Ruotsin toiseksi vanhin osakepankki.

Yhteensulautuessa

•oli silla 8 milj. kr. omia varoja, 17,5 milj. kr. talletuksia. Skandinaviska Kreditaktiebolaget

tuli talloin jotenkin

samansuurui-

seksi kuin Ruotsin vanhin talletuspankki, Skanes enskilda bank.
1910 tapahtui

pankkikonsentratsionin

ilmio: Ruotsin suurimmat

pankit,

historiassa

harvinainen

Skandinaviska Kreditaktiebo-

laget j a Skanes enskilda bank sulautuivat yhteen.
liittavat suurpankit itseensa pienempia pankkeja.
kaksi jotenkin

yhtasuurta

pankkia

yhteen.

Tavallisesti
Talloin liittyi

Skanes

enskilda

bank oli suurempi, silla oli 53 milj. kr. omia varoja, 108 milj.
ikr.

talletuksia.

Skandinaviska Kreditaktiebolagetin

•olivat vahan pienemmat, mutta talletukset

omat varat

samansuuruiset.

Yh-

Rtioisin talletuspankit.

teenliittymisen -kautta- kasvoivat Skandinaviska Kreditaktiebola.
getin varat kaksinkertaisiksi.

Se sai lisaksi laajan haarakonttori-

verkon, Joka silta itseltaan puuttui j a paasi vaarallisesta kilpailiJasta, Jolla oli Jotenkin sama toimiala.

Skanes enskilda bank

oli aikaisemmin liittanyt itseensa kaksi pankkia: Malmo enskilda
bankin 1868 j a Gdteborgs kopmansbankin 1904.
Samanluontoisen

konsentratsionin

kautta

on Ruotsin toi-

seksi suurin pankki, Stockholms handelsbank syntynyt..
pankki

toimi aina vuoden

Tama

1914 alkuun saakka puhtaana paa-

kaupunkipankkina, Jolla ei ollut mitaan haarakonttoria.

V . 1913

paatti pankki yhtya toisen suuren pankin, Bankaktiebolaget Norra
Sverige,

kanssa.

Stockholms

handelsbank

oli perustettu 1871

j a olivat sen omat varat 44.8 milj. kr. Ja tallelukset 58 milj. k r .
Norra Sverigen omat varat olivat 25.3 milj. kr. Ja talletukset 84.8
milj. kr. Yhteenliittymisen Jalkeen tulee Stockholms

handelsban-

killa olemaan 70 milj. kr. omia varoja j a 143 milj. kr. talletuksia.
Sverigella oli paakonttorinsa -Tukholmassa j a 40 haara-

Norra

konttoria

etupaassa Pohjois-Ruotsissa.

T a m a pankki;^li^ 1908

muodostunut 1868 perustetusta Harnosands enskilda bankista j a
liittanyt itseensa

1903 Norrbottens enskilda bankin, 1905 Ore-

bro handelsbankin, 1911 Gafleborgs enskilda bankin.
Muista konsentratsionin kautta muodostuneista suurista pankeista mainittakoon

Goteborgs bank,

Joka

1905 liitti itseensa

Hallands enskilda bankin, Bohuslans enskilda bankin, 1906 Jonkopings

handelsbankin

ja

1911 - Halmstads

bankaktiebolagetin.

Bankaktiebolaget Sodra Sverige on muodostunut 4 pankista, S y d svenska Kreditaktiebolaget' 3 pankista J . n. e.
ei viela suinkaan ole loppunut.

Konsentratsioni

Tallakin hetkella on keskuste-

luja kaynnissa useitten pankkien valilla yhdistymisesta.
pankki ei Ruotsissa ole
kuin
on

Ranskan j a Berlinin suurpankit.
ominaista

Yksikaan

viela suurpankki siina merkityksessa
Ruotsin talletuspankeille

etta yksikaan niista ei ole ulottanut toimintaansa

Paavo KorpisaaH,

ympari maan i u t e n Suomen talletuspankit.
keja, joilla on runsaasti

L o y t y y kylla pank-

haarakonttoreita (Norrlandsbanken 40

haarakonttoria, Sodra Sverige saman verran), mutta niitten haarakonttoriverkko rajoittuu maarattyyn osaan maata.
pankkeja

on maakunnallisia, joitten

maakuntaan
paljon,

tai niaaherrakiintaan.

joukossa

Konsentratsionin kautta

kineet

poistamaan

merkitys rajoittuu

yhteen

Paikallispankkeja on varsin

suurpankkejakin,

bank.

Lukuisa joukko

kuten

ovat

Stockholms

enskilda

pankit tahan saakka pyr-

kilpailun toimialaltaan, mutta mitaan pyrki-

mysta monopoliin koko maassa ei ole oUut huomattavissa.

Paitsi

keskinaista kilpailua on pankkikonsentratsioniin vaikuttanut pienpankkien suuri lukumaara j a yleensa huono hoito.
pauksessa

on liittyminen • toiseen

Monessa ta-

pankkiin ollut keino vaittaa

kumoohmenoa. Kenties tarkein s y y pankkikonsentratsioniin on kuitenkin Ruotsin teollisuuden

keskittyminen.

V . 1912 oli esim.

maan—suur-immalla-teollisuuslaitoksella. 138 milj. kr.-omia-paaomia, kahdella oli noin 80 milj. kr. omia varoja, kahdella 35
milj.

kr., io:lla 10—29 inilj- kr. _ Sellaiset suurliikkeet kysyvat

suuria luottoja.

Pienilla varoilla toimimat pankit.eivat sita ky-

kene antamaan.

Teollisuuden keskittyminen on Ruotsissa kuten

muuallakin .suorastaan

pakottanut pankit -keskittymaan.

TaOa

syylla selitti Skandinaviska Kreditaktiebolaget yhdistymisen Skanen pankin kanssa.

Stockhohns handelsbank taas selittaa norr-

lantilaisen puutavarateollisuuden keskittymisen aiheuttaneen Norra
Sverigen yhdistymisen siihen. — Keskittymispyrkimyksen yhteydessa. on

eraitten maaseutupankkien

yhteisen pankin, Sveriges

privata centralbankin

perustaminen Tukholmaan 1912.

samannimisen pankin

malliin

Norjan

on tama maaseutupankkien omis-

taman pankin tehtava toimia maaseutupankkien asiamiehena paakaupungissa, olla yhteisena emissionien valittajana, ayustaa pulaan
joutuneita pankkeja j . n. e.

Centralbankenin tehtava on selvasti

turvata maaseutupankit paakaupunkilaispankkien ylivallalta. T a m a

\

Ruotsin talletuspankit.

pankki

on toiminut
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viela niin vahan aikaa, ettei sen merki-

tyksesta j a vaikutuksesta voi viela juuri" mitaan sanoa.
paattaen etta. sen takana

ovat

Siita

maaseudut suurimmat pankit,

voinee olettaa sen ajanpitkaan saavan suurehkon merkityksen. ^)
Ruotsin suurimpien pankkien omat varat j a talletukset olivat 1913 (osittain 1914)

•
omat varat

Skandinaviska kreditaktiebolaget . -. 93 milj. kr.

talletukset
234 milj. kr.

70

»

»

143

»

»

go

»

»

104

»

»

Goteborgs bank

40

» - »

100

»

»

Sodra Sverige

30

»

»

88

»

»

: .- . 25

»

».

67 . » -»

23

»

»

91

»

,»

. 20

»

»

87

»

»

» _»

63

»

»

Stockholms handelsbank.

. . . .

Stockholms enskilda bank .

.

Norrlandsbanken
Varmlands enskilda bank

.

.

. . . .

Sydsvenska kreditaktiebolaget.

.

20

Skanska handelsbanken

Ruotsin kahdella suurimmalla pankilla on huostassaan lahes
neljasosa kaikista talletuksista.

9 suurimmalla pankilla on noin

7s kaikista talletuksista.
Siirrymme senjalkeen tarkastamaan Ruotsin talletuspankkien
toimintaa.

Pankkien omat

varat ovat suhteellisesti suuret.

V.

1912 oli omien varain suhde sisaanlainaukseen:
yli

50 °/o

13 pankissa

40—SO 0 / 0 1 2

»

3 0 — 4 0 0/0 25

»

2 5 — 3 0 7o

»

2 0 — 2 5 0/0

10

*

1) Tata painoonpantaessa lulee tieto, etta Centralbanlienin osaklceita omistavasta

13 maaseutupankista io:en hallintoneuvostot

ovat paiittaneet ehdottaa

naitten pankkien tiiydellista yhteen sulattamista. Siten muodo'stuisi Centralbanken
pohjoismaitten siurimmaksi pankiksi, jonka omat varat olisivat 136 milj. kr. ja
talletukset noin 430 milj. kr.

' -

4°"^

3. Ip^-^

Paavo KorpisaaA.

• "• Ruotsin panlskien omat varat ovat suhteellisesti suuremmat ' kuin • Suomen,

Norjan,

useimpain

talletuspankkien

Tanskan

Kopenhaminan
ten' pankkien
pankkien.

Venajan, • Ranskan, Englannin j a
omat varat.

pankkien j a - saksaiaisten

omat varat ovat suuremmat'

kuin -ruotsalaisten

Omien varain suhteellinen suuruus riippuu etusjjassa

siita suuresta vahingonuhasta, jota teoUisuusluoton
tiiottaa ruotsalaisille.pankeille.
kin

Ainoastaan

suur- j a keskikokois-

pankkilain maarays

myontaminen

N y k y a a n vaikuttaa siihen myos-

etta omien varain tulee olla vahintain

20 o/o pankkien sisaanlainauksesta,

seka etta vararahastoon

on

siirettava 15 "/o vuosivoitosta, kunnes se nousee 50 o/o:iin osakepaaomasta,

Omien varain suuruus kaikissa Ruotsin talletuspan-

keissa oli (taman vuoden" alussa):
1904 344 milj. kr.
1905 378

»

»

1906 465

»

»'

1907 530 •»

»

1908 539

»

»

1909 558 milj. kr. '
1910 564
'
~

», y>

' 1 9 1 1 598

»

»

1912 610

»

»

1913 639

»

.»

Sisaanlainaus (talletukset sanan laajemmassa merkityksessa)
keskimaarin:
1904

945.5 milj. kr.

1909 ,1,419.8 milj. kr.

1905 1,016.4

»

»

1910 _M-57.l

»

»

1906 1,123.3

»

»

1911 1,505.8

»

»

1912 1,601.9

»

»

1907 1,270.2

»

»

" 1908 1,364.4

»

»

Sisaanlainaukseen
depositions-

luetaan

Ruotsissa seuraavat pankkitilit:

och . kapitalrakning, sparkasserakning, upp- och af-.

skrifningsrakning,- lopande rakning.
Suomen

Ensinmainittu, joka vastaa

pankkien talletustilia, on tarkein.

osaa kaikista talletuksista on talla tililla.

Y l i kaksi kolmatta

Suurin osa talla tihlla

Rtwtsin tallettisfankit.

olevista varoista on saastotalletuksia.
sisaanpanot

Sen todistaa se seikka'etta'

esim. v~ 1912 olivat vaan 30^/0 saastosta vuoden"

Talletustilien 'lukumaara oli samana vuonna 348,000 j a

alussa.

keskimaarainen suuruus 3,016 kr.-

K a i k k i Ruotsin pankit, joilla

on I milj. tai enemman osakepaaomaa, maksavat, kuuluen Svenska' Bankfdreningiin, saman

talletuskoron, joka tavallisesti on"

1/2 0/0 alempi kuin meikalaisten pankkien talletuskorko.

Irtisano-

misajat ovat samat kuin Suomessa silla erolla etta paaomatililla
Ruotsissa on 4 kuukauden

1900 luvulta on keskinainen kilpailu talletuksista- ollut

Aina

Ruotsin

talletuspankkilaitoksen

harjoitettu
ja

irtisanomisaika, Suomessa 6 kuuk.'
tunnusmerkkina.

Kilpailua

on

eri muodoissa: korkeilla talletuskoroilla, uusien tilien'

helpotusten kaytantoonottamisella, suoranaisella agitatsionilla

yleison keskuudessa j . h. e.

Suurempien pankkien keskuudessa

on kilpailua pankkien yhdistyksen (Svenska Bankfdreningen) toimesta jossain maarin rajoitettu, mutta pienpankkien keskuudessa
on se edelleen varsin kiivasta.

Kilpailu talletuksista on myoskin;

suuntautunut saastdpankkeja vastaan.
mat

pankit

kaytantoon

J o aikaisin ottivat muuta-

saastokassatilin, jossa tallettajat saivat

sijoittaa varansa samoilla ehdoilla kuin saastdpankeissa.

Keski-

naisen kilpailun vaikutuksesta on miltei jokainen talletuspankki
ottanut saastokassatilin kaytantoon. . T a l l a tililla oli 1912 noin
330 milj. kr. jakautuen 921,-000 eri tilille; saatavan keskimaarainen suuruus

oli 358 kr.

Saastopankkien vaatimuksesta on

pankkien kilpailua koetettu rajoittaa.
pankit

1899 saadettiin etteivat

saa sitoutua maksamaan saastokassatililla olevia saastdja

irtisanomisetta. T a l l a saannoksella ei ole ollut mitaan kaytannoUista
merkitysta, silla pankit maksavat edelleen siihen edeltapain sitoutumatta huomattavia
sessa enemmankin,
kayttaa

summia, aina
irtisanomisetta.

1,000 kr,

poikkeustapauk-

Pankit ryhtyivat saUimaan

saastokassatiUUa olevia varoja shekUla.

1911 pankki-

laissa on taman estamiseksi maarays etta saastokassatililla olevia

Paavo Korpisaari.

i6o

varoja saa nostaa vaan esittamalla vastakirjan j a etta korkoa saa
vaan 3,000 kr:lta samalla tililla.

maksaa

saastokassatilista
saastopankkien

nyttemmin

voimassa

sisaanlainauksesta

Taten ovat pankkien

samat maaraykset

silla erotuksella

kuin

etta saasto-

pankit saavat maksaa korkoa suuremmasta maarasta kuin talletuspankit.

Ruotsin saastopankkien

1911

saastoonpanot olivat

852 milj. kr., talletuspankkien talletus- j a saastokassatilit yliteensa
1,314

milj. kr.

Talletuspankkien

r.oista lienee kuitenkin osa
voida . verrata

saastokassatililla olevista va-

lyhytaikaisia kassavaroja,

saastopankkien

saastoonpanoihin.

Sita

joita ei
osoittaa

saastokassatililla olevien varain vilkas vaihto: 1912 olivat sisaanmaksut saastosta vuoden alussa 114,30/0.
- Ruotsin pankkien

upp- och afskrifningsrakning vastaa ul-

komaisten pankkien shekkitilia, Suomen pankkien juoksevaatilia.
T a l l a tililla olevat varat ovat enimmakseen vaadittaessa
tavia kassavaroja.

Talla

tililla oli

makset-

1912 n. 110 milj. kr. L o -

pande rakning taas vastaa kontokurantti- eli kirjeenvaihtajatilia.
Se

on kaksipuolinen till, joka tavallisesti on suurempi aktiiva-

puolella. " 1912 oli talla tiHlla 56,0 milj. kr.

Tilinhaltijoita pH

talla tililla 3,353, upp- och afskrifningsrakningilla 63,896.

Kaik-

kiaan oli neljalla sisaanlainaustililla 1,336,804 tilinhaltijaa. Pankkitilin kayttaminen on siten Ruotsissa varsin yleista.
Passivapuolella : olevista crista on sisaanlainauksen yhteydessa mainittava

ulkona

olevat" - postiosoitusvekselit.

Ne

ovat

saaneet alkunsa Ruotsista j a sielta tulleet Suomeen j a muihin
Skandinavian maihin.

Niitten maara on Ruotsin pankkien vuosi-

bilanssissa lahes IO kertaa suurempi kuin meikalaisten pankkien
bilanssissa.

Postilahetysvekseleita

asetettiin

kaikkiaan

1912

3,018,305,800 kr. • T a m a luku osoittaa, miten erinomaisen suuri
merkitys

postilahetysvekseleilla

kuin yksityisilla
lahetysvekseleista

on

maksunvalineena.

Siiloin

pankeilla viela oli setelinanto-oikeus,

ei posti-

otettu mitaan provisionia j a mika pankki ta-

Ruotsin talletuspankit.

hansa lunasti ne korvauksetta.
linanto-oikeus
kohtaan.

lakkasi,

i6i

K u n yksityisten pankkien sete-

loppui" niitten harrastus

postivekseleita

Ne alkoivat ottaa provisionia asettamisesta, kieltaytyi-

vat lunastamasta toisten pankkien postivekseleita.

Siiloin ryhtyi

keskuspankki lunastamaan talletuspankkien postilahetysvekseleita
pakottaen pankit tekemaan samoin;

Niilla seuduilla, missa kes-

kuspankilla on konttori,'on postilahetysvekselien maksuton lunastaminen

taattu.

Muilla paikoilla lunastavat pankkiyhdistykseen

kuuluvat pankit
saakka.

toistensa

postivekseleita

maarattyyn ylarajaan

Postivekselien kaytto on_ vuosi vuodella kasvanut.

Ruotsin pankit
varoja

niin sanotun

taamalla

hankkivat varsin suuressa maarin kayttdylimaaraisen luotonoton kautta: rediskOht-

vekseleitaan koti- j a ulkomaan

pankeissa seka otta-

malla niilta lainoja joko pantt|- tai n i m i y a k u u t ^ ^

Redis-

konttauksen merkitys selviaa seuraavasta taulukosta:
Koko rediskonttaus

"lavas, vekselisalkusta

rediskonttaus "/o koko maarasta
keskuspank. kotim. talletp. ulk. pank.

1 9 0 7

1 2 4 , 8 milj. kr.

21,1

1 9 0 8

138,7

»

»

2 3 , 9 0/0

88,3

0/0

5,0

1 9 0 9

116,2

»

»

2 0 , 2 0/0

79,3

0/0

I9I0

108,5

»

»

18,7

83,70/0

I9II

88,2

»

»

15,00/0

85,8

16,7

8 6 , 3 0/0 ^

I 9 I 2

96,6

»

»

0/0

0/0

0/0

85,50/0

R^dislronttaus_,Qn,,,4^
pankkiin.

7o

7o
o/o-"

6,40/0

12,9

0/0

7,8

10,6

0/0

,5,770

10,1

0/0

4,1

7,1

Tama

V.

7o

7o
7o

0 , 1 0/0

osaksi^eskittyns^L^skus-

Ruotsin keskuspankista on siita syysta sanan taydessa

merkityksessa muodostunut pankkien pankki.
sesta

7,6

7,40/0

1 9 0 6 — I I

oli keskimaarin

harvinaisen suuri rediskonttaus

keskuspankki
huokeammasta

diskonttaa - pankkien

Sen diskonttauk-

86,320/0

rediskonttauksia.

johtuu

osaksi siita etta

rediskonttaamia

vekseleita

kuin muita vekseleita, yksityisdiskontosta. 1 9 0 4

alkoi pankki myontaa

talletuspankeille n. s. -returdiskorito, joka
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on tavallisesti 1/3 "/o alempi virallista diskonttoa..

Rahamarkki-

nain tilan mukaan vaihtelee tama returdiskonto, se voi olla i 0/0
alempi kuin virallinen - diskontto,
ensinkaan.

mutta

toisinasn ei sita

ole,

Viime vuosina on se keskimaarin ollut ^lo °/o. Pan-

kit rediskonttaavat tavallisesti toispaikkaiset vekselinsa. Keskuspankki

diskonttaa

duktionens
ole

ainoastaan

affarsfdrbindelser

tarkka, joten

svaxlar, som framgatt
med

talletuspankit

ur pro-

handeln», mutta valvonta ei
toisinaan voivat

rediskontata

puhtaita luottovekseleitakin. Talletuspankit rediskonttaavat myoskin toistensa vekseleita, varsinkin paakaupunkipankit
pankkien vekseleita. Rediskonttaus
vallista.

maaseutu-

ulkomailla ei ole kovin ta-

Sita kaytetaan, kun tarvitaan "varoja pitemmaksi aikaa

j a kun ulkomaiset korkomaarat ovat alhaiset.
asiallisesti

Saksassa,

mutta

Se tapahtuu paa-

myoskin. Englannissa,

Norjassa,

Schweitsissa: j a Belgiassa.
Ylimaarainen luotonotto lainauksen muodossa tapahtuu sekin
osittain keskuspankissa. Kuukausi- j a neljannesvaihteessa lainauttavat talletuspankit
pankissa.

Laina

pienemmassa maarin arvopapereita keskus-

saadaan

tavallisesti 8 paivan irtisanomisajalla.

Nama lainat on vuoden vaihteessa arvioitu noin 20 milj. kr:ksi.
Toisilta

kotimaisilta pankeilta ottavat ruotsalaiset talletuspankit

lainoja varsin yleisesti.
vastaan annettuja.
pankit,

Lainat ovat enimmakseen nimivakuutta

Lainanantajina ovat etupaassa

lainanottajina

paivan irtisanomisella.

maaseutupankit.

paakaupungin

L a i n a annetaan

i—10

Ruotsin pankkitilastossa mainitaan kylla

saatavat toisilta kotimaisilta pankeilta erikseen, mutta kun tahan
eraan sisaltyy niin toisten pankkien j a luottolaitosten suoranaiset
talletukset kuin pankkien toisilta pankeilta ottama luotto, ei taman
jalkimaisen suuruutta voi tarkalleen ilmoittaa. On arveltu taman
luotonoton olleen viime vuosina noin 2 0 — 4 0 milj. kr.
Ulkomaista luottoa kayttavat Ruotsin pankit varsin paljon.
Paitsi edellamainittua vekselien rediskonttausta ulkomailla on vek-
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selien lainauttaminen (vaxelpensionering) suurissa ulkomaan pankeissa, varsinkin Ranskan pankeissa, tavallista. Ulkomaisten kirjeenvaihtajiensa luona nauttivat talletuspankit juoksevien toimiensa
takia maarattya, pienenlaista kassaluottoa. Samaa tarkoitusta varten,

osittain myoskin suoranaisesti

varain hankkimista varten,

nauttivat pankit ulkomaisilta kirjeenvaihtajiltaan maarattya akseptiluottoa.

Ruotsin talletuspankkien puhdas ulkom^alnen velka oli

keskimaarin:
1907

84,2 milj. kr.

1910

63,6 milj. kr,-

1908

60,2 »

»

1911

33,8

»

»

1909

85,6

»

1912

16,9

»

»

»

SaannoUinen ulkomainen luotonotto on siis viime vuosina
huomattavasti vahentynyt.

S y y n a siihen ovat osittain ne koke-

mukset juoksevan ulkomaisen velan vaarallisuudesta, joita Ruotsin pankit saivat viime pulassa.

Osittain on ulkomainen velka

vahentynyt kauppa- j a maksubalanssin parantumisen johdosta,
kiintean ulkomaisen velan kautta y. m. Ulkomaisten suhteittensa
lujittamiseksi
norjalaisten

ovat ruotsalaiset

pankkien kanssa perustaneet omia pankkeja suuriin

ulkomaisiin rahakeskuksiin.
Nord". j a

pankit yhdessa tanskalaisten j a

Banque

Sellaisia ovat Banque des Pays du

de Paris et de Suede Parisissa seka British

Bank of Northern Commerce L d . Lontoossa.
Ruotsin talletuspankit kuuluvat lahinna min sanottuun puhtaaseen talletuspankkityyppiin. Niitten aktiivatoimien joukossa on
siita syysta varsinaisella luotonannolla ratkaiseva merkitys. Luotoantomuodoista mainittakoon ensinna vekselidiskonttaus.
luoton

maara,

Vekseli-

vekseHen luku j a keskimaarainen suuruus seka

suhtautuminen koko luotonantoon selviaa allaolevasta taulukosta.
Maara

luku

suuruus

milj. kr.

'^jo koko
luotonannosta

1904

382,1

429,094

890 kr.

29,8 0/0 '

1905

428,9

484,521

885 »

30,2 0/0
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luku

Maara

suuruus

0/0 koko
luotonannosta

milj. kr.
1906

512,8

539,909

950 »

1907

593,1

587,444

lOIO »

1908

580,6

623,330

932 »

28,10/0

31,2%
30,6

0/0

1909

574,5

639,691

898 »"

28,2 0 / 0

1910

580,0

684,98s

847 »

27,8-0/0

1911

587,0

705,938

830 »

27,2 o/o

1912

576,4

728,63s

791

25,170

Vekselien
suuruutta

maara

tarkoittaa

»

vekselisalkun keskimaaraista

vuodessa kuukausibilanssien mukaan laskettuna; redis-

kontatut vekselit eivat sisally siihen. . Edellaolevista numeroista
selviaa etta vekselien maara on viime vuosina pysynyt konstanttina samalla kuin vekselien suhteellinen merkitys koko kotimaisessa luotonannossa on vuosi vuodelta vahentynyt, ollen nyt vaan
neljas osa koko luotonannosta.
selien

Samalla on diskontattujen vek-

luku saannoUisesti kasvanut aiheuttaen niitten keskimaa-

raisen suuruuden vahenemisen. Vekselin kaytto on Ruotsissa levinnyt yha laajempiin piireihin. Vertauksen vuoksi mainittakoon
etta Suomen pankkien vekselisalkku oli 1912 lopussa 283,7 milj.
milj. mk., luku 146,015, keskimaarainen suuruus 1943 mk. j a vekt
selit 39,5 0/0 kotimaisesta luotonannosta.
Ruotsissa tuntuvasti

vahemman. kuin

puolen .ovat vekselit Suomessa
kuin Ruotsissa.
alkuperaltaan

Vekselia kaytetaan siis
Suomessa, mutta toiselta

keskimaarin paljon suuremmat

T a m a johtunee siita etta vekseli Suomessa on

usein samanlainen

kuin laina tai kirjeenvaihtaja-

luotto, Ruotsissa taas on vekseli enemman Hikevekseli.

Ruotsin

pankkien vekselisalkusta arvellaankin liikevekselien muodostavan
noin puolet. Muita vekseliryhmia ovat ensiksikin n. s. forlagsvaxlar, joitten tarkoituksena on liikepaaoman hankkiminen jollekin liikkeelle. Nama vekselit saattavat olla lyhytaikaisia, jos niit-
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avulla pyritaan tyydyttamaan

tilapainen

liikeluoton tarve.

Mutta ' useimmiten muodostuvat: nama vekselit pysyvaisiksi, joita
uudistetaan vuodesta vuoteen. Konsumtionsvaxeln on vekseli, joka
syntyy

silla tavalla etta kuluttaja maksaa velkansa kauppiaalle

vekselilla.
Tahan

Ackomodationsvaxeln edustaa

puhdasta

lainariottoa.

ryhmaan luetaan Ruotsissa meilla Suomessakin tavalliset

apuvekselit,

maisterivekselit y. m.; Ryttarevaxeln "syntyy siten

etta kaksi liiketta hyvaksyy toinen toistensa asetteen ilman etta mikaan liiketoirni on vekselin perustuksena.
kitsee

Marigilialvaxeln mer-

Ruotsissa vekselia, joka syntyy arvopaperien

lainauttami-

sesta siten, etta lainauttaja vetaa vekselin jonkun tuttavan kanssa
siita

maarasta,

jolla

nauttamisarvosta.
rattya

arvopaperien

kurssiarvo eroaa pankin lai-

Kallarevaxeln syntyy siten etta pankissa maa-

diskonttausluottoa

nauttiva henkilo kayttaa sita niin etta

hankkii vekseliensa hyvaksyjiksi aivan yarattomia, usein epailyttavia henkiloita, jotka eivat kykene vastaamaan vekselivelasta,
jos asettaja ei siita pida huolta.

Missa maarin naita eri vekseli-

ryhmia loytyy pankkien vekselisalkussa, on mahdoton arvostella.
Ruotsissa arvellaan kuitenkin e t t i enemmisto on liikevekseleitS
j a niitten luontoisia luottovekseleita^ (fdrlagsvaxlar).
Kotimaisen luotonannon tarkeimman muodon muodostavat
lainat. Ruotsin talletuspankkien luotonanto lainatililla oli vuoden
lopussa:
. 1907
. 1908

Lainain

756,4 milj.
809,9

»

kr.
»

1909

834,7 - » • »

1910

876,3

1911

»

»

915,8

»

»

1912 1,006,3

»

»

absoluuttinen

"

maara on siten vuosi vuodelta kas-

vanut. Mutta Suhteessa koko luotonantoon ei mitaan kasvamista
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pie, huomattavissa. _ V . 1904—05 olivat lainat vahan y l i 5 0 %
koko 'luotonannosta, laskivat

1907 46 0/o:iin, mutta

ovat sen-

jalkeen jalleen kohonneet, ollen 1912 51,210/0 koko luotonannosta.
Noin puolet ruotsalaisten

pankkien luotonannosta tapahtuu siis

lainain muodossa; Suomessa on noin 28 0/0 luotonannosta-lainoja.
Lainain

oli Ruotsissa 1912 183,860, keskimaarainen

lukumaara

suuruus oli 6,284 kr. Aina, 1912 saakka jaoiteltiin lainat vakuuden
mukaan, senjalkeen jaoitellaan lainat, kreditiivit j a juokseva till yhdessa

vakuuden

mukaan.

Kiinnityslainat muodostavat yleensa

noin puolet kaikista lainoista.

Osakepanttia' vastaan annetut lai-

nat olivat 1 9 0 4 — I I noin 26—320/0 kaikista lainoista.
kuutta

vastaan

Nimiva-

annetut .lainat olivat 13,7—10,8 "/o kaikista lai-

noista; ne ovat yleensa vahenemassa.

Vahamerkityksisia ovat lai-

nat sekalaista realivakuutta j a obligatsioneja vastaan, ollen noin
5 0/0 kaikista lainoista, Juokseva till (lopande rakning) o n . viime
vuosina tuntuvasti
II—8,30/g

kasvanut.

Se on v. 1911—1904 vaihdellut

:iin koko luotonannosta.

Kassakreditiivitili on pysy-

nyt jotenkin paikoillaan, ollen noin 11—13 0/0 koko luotonannosta.
Nykyaan

e i ' Ruotsin pankkibilanseissa mainita viimeksi mainit-

tuja tileja erikseen, vaan sisaltyvat ne yhteen eraan nimella utestaende

a kassa-, rese-, byggnadskreditivrakning samt lopande

rakning., Kaikkien

mainittujen

lainatilien vakuutena

41,110/0 '

kiinnitys
osakkeita

oli 1912:

•".

.

.

.

.

. ' .

. 32,110/0
19,010/0

nimivakuus
obligatsioneja j a muuta realivakuutta

7,77 0/0

Ruotsin pankkitilastossa ei vakuuksia jaoitella sen tarkemmin. Edellaolevista numeroista kay selville etta ruotsalaiset pankit hyvin

suuressa

maarin toimivat kiinnitysluoton valittajina.

Pitka-aikaiset talletukset

tekevat

tallaisen pitkaaikaisen sijoituk-

sen vaarattomaksi. , Osakepantti on myoskin yleinen.

Ruotsissa

l6f
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on osakekeinottelu

varsinkin viime vuosina keiiittynyt suuresti.

Vailito Tukiiolman

porssissa on 6 , 3 milj. kr:sta 1904 kasvanut

317,2 milj; kruunuun v. 1912. Vaikkakin porssikeinotteluun k a y tetaan osittain myoskin ulkomaista paaomaa, sijoittavat talletuspankitkin siihen tuntuvia maaria.
Ruotsin

talletuspankit

ovat etupaassa kaupan j a teollisuu-

den luotonantajia.

Teollisuusluotto on siellakin tuottanut suuria

vaaroja

Ruotsin pankit ei yleensa ole noudattaneet

pankeille.

kyllin suurta varovaisuutta luoton myontamisessa. Suuria luottoja
on annettu

verrattain heikoille liikkeille j a sen johdosta tultu

karsimaan tuntuvia tappioita.

Ruotsin talletuspankit tekivat v.

1904—12 poistoja kaikkiaan 84,6 milj. kr.

Varsinkin vuosina

1907 j a 1911 olivat poistot tavattoman suuret.
sands

enskilda bank,

nimella

1907 oli Harno-

joka sittemmin muodostettiin

uudestaan

B . A . Norra Sverige, pakotettu poistamaan 11,8 milj.

kr. Tallbin nousivat kaikkien pankkien poistot yhteensa 21,1 milj.
kr., 6,50/0 pankkien peruspaaomasta.
bolaget

Stockholm-Ofre-Norrland

1911 taas karsi Bankaktieniin

suuria

tappioita,

etta

pankki oli muodostettava kokonaan uudelleen nimella Nordlandsbanken.

T a m a n pankin poistot

nousivat yksistaan 13,5 milj.

kr:uun. Pankkiosakkeitten omistajat ovat pankkien huolimattomah
luotonannon kautta joutuneet karsimaan. tuntuvia tappioita.
Siirrymme senjalkeen

tarkastamaan

ruotsalaisten

talletus-

pankkien muita aktiivatoimia. Ruotsin talletuspankkeja pidetaan
kylla niin sanottuun puhtaaseen talletuspankkityyppiin kuuluvina,
mutta ne harjoittavat kuitenkin varsin vilkasta emissionitoimintaa.
A i n a viime vuosiin saakka eivat pankit ole saaneet omistaa osakkeita, eika siis valittaa osakeyhtioitten perustamista j a laajentamista omaan

laskuun,

Sensijaan ovat ne innokkaasti harjoitta-

neet obligatsionien emissionia.

Obligatsionimarkkinat ovat Ruot-

sissa jonkunverran kehittyneemmat kuin Suomessa, mutta eivat
suinkaan niin kehittyneita kuin ulkomaalla.

Kuitenkin saavat

Paavo Korpisaari,

ruotsalaiset
mansa

talletuspankit

obligatsionilainan.

vuosina tarjottu
80 — 100 milj.

usein kokonaisuudessaan
Kotimaisia obligatsioneja

pitaa

otta-

on

viime

pankkien valityksella kaikkiaan arviolta noin
kr. .vuodessa.

Sen lisaksi ottavat suuret ruotsa-

laiset pankit, kuten Skandinaviska Kreditaktiebolaget, Stockholms
handelsbank j a Stockholms enskilda bank osaa ruotsalaisten ulkomaisten

lainain emissioniin seka usein myoskin suomalaisten j a

tanskalaisten^ ulkomaisten lainain emissioniin.
sionivarasto

oli 1912 175,9 milj.

Obligatsionivarasto
kasittaa

Pankkien obligat-

kr., noin 11 0/0 talletuksista.

voidaan jakaa kahteen. osaan, josta toinen

etupaassa valtio-, kunnallis- j a kiinteistoluottolaitosobli-

gatsioneja,

siis likvidisia arvopapereita, jotka tarpeen tullen voi-

daan muuttaa rahaksi.

Toiseen ryhmaan kuuluu sekalaisia obli-

gatsioneja, joita pankit ovat saaneet emissionitoimintansa kautta.
Viimemainittujen joukossa on runsaasti
Pankit
osakkeita.

teollisuusobligatsioneja.

eivat v. 1912 saakka saaneet ensinkaan omistaa
Siita

huolimatta ne kylla jossain maarin harjoittivat

perustamistoimintaa.

Perustamisen valitti jokin pankin johtajista

pankin varoilla tai muu pankkia lahella oleva henkilo. Pari suurpankkia jarjesti

erikoisia yhtioita

perustamistoimintaa

varten.

JSIiin on Stockholms handelsbankin yhteydessa toiminut Svenska
emissionsaktiebolaget

(12 milj. kr. osakepaaoma) j a Stockholms

enskilda bankin yhteydessa aktiebolaget Providentia (osakep. 4 , 8
milj. kr.). Valmistaakseen pankeille tilaisuutta suoranaisesti ryhtya harjoittamaan perustamistoimintaa, ryhtyi lainsaataja valmistamaan maaperaa erikoisille emissionipankeille.

Pankit oikeutet-

tiin 1909 omistamaan emissionipankin osakkeita korkeintaan siita
maarasta, jolla reservi kohosi puolta osakepaaomaa suuremmaksi.
Mitaan emissionipankkia ei ole perustettu eika tultane perustamaankaan
pankista

niitten ankarien lakimaaraysten takia, joita emissionion olemassa.

Niista mainittakoon etta perustajina saa

olla vaan pankkeja j a luottolaitoksia, etta talletuksia ei saa ottaa

Ruotsin ialkttispankit.
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j.n.e.
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pankkilaissa saivat pankit oikeuden omistaa mui-

takin- osakkeita kuin emissionipankin. Pankki, jonka omat varat
ovat y l i 6 milj.

kr. j a jonka reservi on suurempi kuin puolet

osakepaaomasta, saa omistaa osakkeita sen maaran puolesta, jolla
oikeutta hankkia emissionipankin osakkeita ei ole kaytetty. T a man jotenkin monimutkaisen

mSarayksen nojalla oli 1912 17

ruotsalaisella talletuspankilla oikeus hankkia osakkeita yhteensa
If

noin 35

milj.

kr. arvosta.

T a t a oikeutta oh mainitun vuoden

lopussa kaytetty vaan 10,5 milj. kr. Muutamat pankit ovat kayttaneet oikeuttaan
vaksi.

Niin

omistaa

osakkeita konsentratsioniliikkeen hy-

on esim. Goteborgs bank hankkinut eraan samalla

seudulla toimivan kiinteistdluottolaitoksen osakkeita.

Suurpankit

ovat ostaneet osakkeita edellamainituissa skandinavialaisissa pankeissa; myoskin Sveriges privata centralbankenin perustaminen
tuli vasta taman

saannoksen

kautta mahdolliseksi.

Pari suur-

pankkia on myoskin ryhtynyt suoranaisesti harjoittamaan perustamistoimintaa.

L a k i asettaa kuitenkin perustamistoiminnan niin

ahtaisiin rajoihin, ettei se voine saada suurempaa merkitysta eika
siis myoskaan asettaa pankkien varmuutta vaaraan.

Arvopa-

perien komissionikauppa on Ruotsin pankeille ollut sallittua. Sita
varten perustivat useat suuret pankit erikoisen osaston, n. s. fondafdelning.
pankin

Arvopaperiosastojen tehtavana on ollut osaksi edistaa

emissionitoimintaa levittamalla j a kauppaamalla pankin

emiteeramia obligatsioneja, toimittamalla pankin omat arvopaperiostot j a myynnit, seka viela valittamalla pankin asiaystavistolle
niitten haluamat
Tukholman
osastojen

arvopaperit.

porssiin.
toiminnassa

Sita varten kuuluu

17 pankkia

Viime vuosina on pankkien arvopaperihuomattu useita

arveluttavia

epakohtia.

Niitten on huomattu yllyttavan epatervetta keinottelua.
paperiosastojen
vat saada

Arvo-

johtajilla on tantiemi, jonka johdosta he koetta-

vaihdon mahdollisen

suuriksi.

Sita varten on huo-

mattu johtajien kayttavan erilaisia keinoja kiihoittaakseen ihmisia
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keinottelemaan
samassa

osakkeissa.

pankissa.

Talla

Ostetut osakkeet lainautetaan usein
tavoin ovat pankit suorastaan edista-

neet keinottelua. Pankkien arvopaperiosastot'valittivat 1912 arvopaperikauppoja 1,238 milj. kr. arvosta.
dostaa

arvopaperikauppa

harjoittavat

Monessa pankissa muo-

huomattavan tulolahteeri.

Pankit itse

arvopaperien komissionikauppaa silla tavalla etta se

itse asiassa on todellista arvopaperikauppaa pankin omalla vastuulla, jonka harjoittamisen

pankkilaki kieltaa.

Viime Vuonna

oli kysymys pankkien arvopaperiosastojen toiminnan rajoittamisesta paivajarjestyksessa.

Siiloin esitettiin vaatimuksia etta pan-

kin tulisi tarkoin valvoa etteivat arvopaperiosaston virkailijat itse
keinottele, ettei mitaan yllytysta harjoiteta, ettei pankki suuremmassa

maarin lainauta itse valittamiaan arvopapereita

j a etta

pankkien tulee tarkoin pysyttaa arvopaperikauppansa komissioriikaupan puitteissa.
Ruotsin

talletuspankkeihin

leimansa enemman
tokseen.

on pankkilainsaadanto

lyonyt

kuin minkaan muun maan talletuspankkilai-

Ruotsilla on edelleen yksityiskohtaisin j a t'arkoituksen-

mukaisin pankkilainsaadanto

maailmassa.

miehet

etta -maan talletuspankkilaitos on

tunnustavat

suoraan

Ruotsalaiset pankki-

voinut kohota cykyiselle korkealle kehitysasteelleen vaan pankkilain j a pankkien valtiotarkastuksen

turvissa.

Voimassa oleva

pankkilaki v. 1911 on paapiirteiltaan 1903 v. pankkilain kaltainen.

L a i n mukaan on pankkinimen kayttaminen rajoitettu. A i -

noastaan erikseen luetellut, hallitukselta toimiluvan saaneet luottolaitosryhniat saavat sita kayttaa.

Hallitus voi kieltaytya vah-

vistamasta uuden pankkiyhtion saantoja j a antamasta toimilupaa,
jos pankki ei tuota hyotya kokonaisuudelle. TamSn saannoksen tarkoituksena on

estaa liian paljon pankkeja syntymasta. ' Toimi-

lupa annetaan

korkeintaan- 10 vuodeksi.

olla

r milj. kr., kansanpankeilla 1/2 niilj. kr.

vahintain

keenomistajista

Osakepaaoman tulee
Osak-

on pidettava tarkkaa kirjaa, johon ken tahansa
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Vuosivoitosta on 15 "/o siirrettava

on oikeutettu

tutustumaan.

vararahastoon,

kunnes tama on 50 0/0 osakepaaomasta.

Sisaan-

lainaus ei saa olla omia varoja kuin viisi kertaa suurempi.

Pankki

ei saa harjoittaa muuta kauppaa kuin kullan, koti- j a ulkomaisen
rahan, vekselien, shekkien, osoitusten j a obligatsionien seka edellamainituilla
omistaa

rajoituksilla

muita

osakkeitten

kauppaa.

Pankki ei

saa

kiinteistoja kuin pfinkkikiinteistoja, ellei pankin

'saatavan • turvaaminen

tee sita. valttamattomaksi.

tussa tapauksessa saa kiinteiston
Pankkikiinteisto

saa

Viimemaini-

omistus olla vaan valiaikaista.
10

nousta vaan

omista

varoista.

-Jos sen kirjaanpanoarvo on tata suurempi, on p a n k k i velvollinen—
pitamaan

erikoista kassareservia siita maarasta,

niaarayksen

rakentaa

pankki-

arvo nousee 10 0/" suuremmaksi omia varoja.

kiinteiston
man

jolla

tarkoituksena

on hillita. pankkien

itselleen ylen upeita pankkipalatseja.

Ta-

taipumusta

Pankeilla tulee

olla helposti rahaksimuutettava kassareservi, jonka tulee olla vahintain 25 0/0 vaadittaessa maksettavista sitoumuksista.
tarkastaja

on

oikeutettu

maaraamaan*,

Pankki-

mita sijoituksia kassare-

serviin on luettava.

K u n tama

vasta

alussa, ei julkisuuteen viela ole paassyt,"

taman

vuoden

maarays

on astunut voimaan

mita sijoituksia kassareserviin tullaan lukemaan.
luetaan

Todennakoisesti

siihen kassa, saatavat keskuspankilta, vaadittaessa mak-

settavat osoitukset j a vekselit, vaadittaessa maksettavat
koti- j a ulkomaisilta pankeilta j a keskuspankissa
obligatsionit.

Vaadittaessa

postilahetysvekselit,

upp-

saatavat

lainauskelpoiset

maksettaviin sitoumuksiin luettanee
och afskrifningsrakning, lopande rak-

ning (avista), avista velat pankeille.

Lakimaarays kassareservista

tahtoo suojella pankkien likviditeettia. T a m a maarays suuntautuu
sekin paaasiassa pienpankkeja vastaan, jotka eivat pida riittavaa
kassaa.
Pankkilain j a hyvaksytyn yhtiojarjestyksen maaraysten noudattamisen

valvominen kuuluu koUegisesti jarjestetylle

valtion
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virastolle, bankinspektionen. T a m a n pankkitarkastusviraston muoj a 5 jasenta.

dostaa pankkitarkastaja

Pankkitarkastusta toimi-

tetaan ensiksikin kuukausibilanssien kautta, joita pankit ovat velvolliset vahvistetun kaavakkeen mukaisesti
pankkitarkastusvirastolle.
erikoistietojen

laadittuina'jattamaan

Bilanssien ja niitten lisaksi vaadittujen

nojalla seuraa pankkitarkastaja huolellisesti pank-

kien toimintaa.

Bilanssit julaistaan

tarkastusviraston

toimesta

»uppgifter om bankernas, jota ilmestyy 12 vihkoa vuo-

nimella

dessa seka lisaksi julaistaan lyhyt katsaus pankkien tuloksista.
Bilanssit eivat yleensa ole aivan niin yksityiskohtaisia kuin Suomen pankkien vuosibilanssit, mutta sisaltavat monia yksityiskohtia, joita Suomen pankit eivat ilmoita.
saatavat

Sellaisista mainittakoon

j a velat toisille pankeille lankeamisajan mukaan jaet-

tuina. Mitaan virallista pankkitilastoa ei Ruotsissa julaista.

Sita-

vastoin julkaisee Riksbanken vuosikirjassaan myoskin talletuspankkeja
den

koskevaa tilastoainesta.

Bilanssien totuudenmukaisuu-

valvomiseksi seka yleensa pankin toiminnan silmallapitoa

varten

on kullakin

pankilla pankkitarkastajan alainen asiamies,

joka ottaa osaa tilintarkastukseen seka valvoo etta bilanssin numerot ovat yhtapitavia kirjojen loppusummien kanssa. Senlisaksi
toimittaa tarkastusvirasto siiloin talloin perinpohjaisempia tarkastuksia.

Pankkitarkastaja j a hanen edustajansa on oikeutettu ot-

tamaan osaa pankkihallinnon kokouksiin j a yhtiokokouksiin seka
kieltamaan

lakia j a yhtiojarjestysta

vastaan sotivan paatoksen

taytantoonpanon. Jos pankki tdrkeasti rikkoo niita vastaan, voidaan sen toimilupa kieltaa.

Paitsi muodollista pankkitarkastusta

kuuluu pankkitarkastusviraston

tehtaviin asiallisestikin tarkastaa

pankkien toimintaa

tallettajien

etujen suojeleminen tarkoitukse-

naan.

koettaa

Sita

varten

virasto

pankkitarkastuksessa

ottaa

selville. myonnetyn luoton vakuudet, vekseHsalkun laadun, yhdelle
nimelle mydnnettyjen
mataan

luottojen suuruuden j . n. e.

Milloin huo-

etta pankki ei ole noudattanut luotonannossaan

tarpeel-

Merenkulun turvaaminen yleiseuropalaisessa sodassa.
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list a varovaisuutta, telcee tarkastusvirasto siita pankkihallinnoUe
hu omautuksen
okyan

vaatien korjausta.

vaarassa eika

Jos tallettajien etu

nayttaa

pankkihallinto ota huomautuksia varteen,

VO. tarkastusvirasto kaantya keskuspankin puoleen tarkoituksella
saada se pakkotoimenpiteilla taivuttamaan pankki noudattamaan
anaettuja ohjeita. Rediskonttausoikeuden kieltamisen y . m. kautta
vo: keskuspankki saada talletuspankin alistumaan.
Talletuspankkien
nyt

valtiotarkastus siina muodossa

kuin

esiintyy, on paaasiassa hyvini vastannut tarkoitustaan.

se
Se

ei kylla ole kokonaan voinut pankkihairioita estaa, mutta sellai len ei yleensa ole pankkitarkastukselle mahdollista. Sitavastoin
on pankkitarkastus hyvin -tayttanyt tehtavansa tallettajien etujen
suojelemisessa.

Viime kolmen kymmenen vuoden aikana eivat

tallettajat

ole menettaneet muuta kuin 265,000 kr. . K u n ottaa

huomioon

Ruotsin pankkien .suuren lukumaaran j a talletusten

suuruuden, taytyy tunnustaa etta vahingot ovat mitattomat.. Vertauksen vuoksi mainittakoon etta Suomessa ovat tallettajat 13
vuDdessa

menettaneet noin 5 milj. mk., vaikka pankkeja taalla

on paljon vahemman j a talletukset tuntuvasti pienemmat.

M E R E N K U L U N TURVAAMlNEFi Y L E I S E U R O P A L A I S E S S A SODASSA.
Kirjottanut

Rudolf

Holsti.

(S ..H.) Jos tila sallisi, ohsi epailematta mielenkiintoista tarkastaa pitemmalta kuinka lukuisat tiedemiehet, valtiomiehista puhumattakaan, ovat naina yleiseuropalaisen sodan paivina karsineet periripohjaisen

haaksirikon vaitteineen merenkulun effektivisen tur-

vaamisen mahdollisuudesta lansieuropalaisten suurvaltain valisessa

Rudolf Holsti.
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sodassa.
sodan

Joka kerran kun on vakavammin tullut puhe kaappaus-

merkityksesta nykyaikaisessa sodassa, on varsinkin E n g -

lannin j a Saksan tieteellisessa kirjallisuudessa tahtonut tulla poliittiseksi aksiomisiksi ajatus merenkulun suojelemisen mahdollisuudesta, jos asianomaisilla amiraliteeteilla olisi vain riittava maara
kyllin nopeita ristelijoita kaytettavanaan.

Merisotilaallisessa am-

mattikirjallisuudessa on sita vastoin ollut. tavattavissa suora tunnustus,

ettei mikaan laivasto, suurinkaan, kykene

vastaamaan

sellaisesta merenkulun sailymisesta sodan aikana, jollaista asianomaiset

tiedemiehet

j a politikot ovat

lausunnoissaan

pitaneet

kyllakin mahdollisena.
T a m a masentava

tietoisuus on-vaikuttunut eri suurvaltain

merisotilaaUisen ohjelmaan

eri tavalla.

samoin kuin Yhdysvallatkin- itse
koettaa
taan

Ranska . j a Italia ovat

asiassa luopuneet yrityksesta

ehdottamasti turvata merenkulkunsa, jos joutuisivat so-

ensiluokkaisen merivallan kanssa.

toilla on etusijassa

Naiden maiden laivas-''

vain puhtaasti- meristrateginen

o. s. suuria . panssarilaivoja, torpedoveneita
neita

kokoonpano,

j a vedenalaisia ve-

on suhteellisesti paljon enemman kuin nopeakulkuisia ris-

teilijoita j a siten niilla ei ole ainoatakaan risteilijaa kaupan turvaamiseen.

Toisin on Englannin j a Saksan laita.

saarivaltakuntana

kolmen

naista sen naapureista

Englanti on

suurvallan ymparoima j a jokaisella

on erittain suuri laivasto.

Kahden sen

naapurin yhtyminen sodassa sita vastaan kykenisi • ehdottomasti
tuhoamaan sen merikaupan j a siten kokonaan kukistamaan sen
teollisuuden j a naannyttamaan sen vaeston nalkaan.

Englannilla-

on kuitenkin tahan saakka ollut Yhdysvaltain ystavyys puolellaan,
joten sen on tarvinnut ottaa laivasto-ohjelmansa luomisessa tarkeimmasti huomioon ainoastaan Ranskan j a Saksan merivoimat;
j a tassakin tapauksessa on Englannin meriministerio voinut tyytyvaisyydella. todeta, etta Ranskan j a Saksan laivastojen yhteistoiminta

brittilaista meriherruutta

vastaan

on

ollut poliittinen

Merenkulun lurvaaminen yleiseuropalaisessa sodassa.

mahdottomuus.

Jalelle on nain jaanyt Englannille pakko ottaa

pyrkimyksissaan merenkulkunsa turvaamiseksi lukuun ainoastaan
toiaen

naista

naapureistaan.

Aina

noin vuoteen 1902 saakka.

oli Englannista luonnbllisinta, etta suurin vaara uhkasi sen merihe-ruutta Ranskan taholta, silla se oli Englannin itsensa jalesta
m£,ailman

suurin merivalta j a lisaksi se oli poliittisessa Hitossa

Erglannin silloisen pahimman

kilpailijan Venajan kanssa, jolla.

miroskin oli huomattava laivasto asetettavana Ranskan merivoimien kanssa yhteen rintamaan brittilaista laivastoa vastaan.
Talta ajalta on syyta tassa palauttaa mieliin ennen kaikkea
V . 1903 sai luutnantti A . C De-

kaksi huomattavaa julkaisua.

w£r amirahteetin kultamitalin palkinnoksi kilpakirjoituksesta, j o k a
kasitteli kysymysta Englannin laivaston .sijoituksesta j a kaupan
su jjelelemisen mahdollisuudesta
kan j a Venajan kanssa.

Englannin joutuessa sotaan Rans-

Tassa kirjoituksessaan, j o k a palkinnon

saiineena siis parhaiten edusti Englannin korkeimpien meriviranoniaisten

mielesta heidan omia nakokohtiaan, tuli Dewar siihen

tubkseen, etta Englannin silloisista n o risteilijasta j a i ainoastaan
18' heikompaa

ristelijaa vastaamaan brittilaisen merenkulun tur-

vallisuudesta, kaikki muut risteilijat tarvittiin varsinaiseen laivasJ a naiden 18 ristelijan piti muka ehtia samaan.

to palvelukseen.

ai!!caan olla kaikilla maailman merilla suojelemassa noin 6,000 valta neren

kauppalaivaa

rannikkolaivaa
turvaa.

ja

samalla . kertaa kuin viela 3,000 kotoista.

10,000 kalastajalaivaa kaipasi

Toinen huomattava

asettaman

komitean

myos

niiden

teos nailta ajoilta on hallituksen

laaja mietinto

ravinto- j a

raaka-aineiden

tuonnin turvaamisesta Englannin joutuessa sotaan voimakkaan merivallan kanssa.

Lukuisista mielenkiintoisista asiakirjoista, jotka

sisaltyvat tahan komitean mietintoon, mainittakoon tassa ainoastaan kaksi.

Edellisessa 74 suurinta brittilaista viljakauppiasta

tuli yhteisessa
merenkulkua

lausunnossaan

siihen' johtopaatokseen, etta ellei

voida saada entista turvallisemmaksi, joutuu E n g -
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lanti sodan aikana niin suureen ravintoaineiden puutteeseen, etta
viljan

hinta tulee nousemaan yhta korkeaksi kuin se on konsa-

naan ollut Suur-Britanniassa pahimman nalanhadan aikana. T o i sessa lausunnossa 120 kauppakamaria ilmoitti olevansa sita mielta,
etta noin 7 miljoonaa asukasta eli rauhan aikana niin ahtaissa
taloudelUsissa

oloissa, etta hadin tuskin saivat ansaituksi joka-

paivaisen leipansa, j a ettei nailla siis ollut mitaan mahdollisuutta
jaksaa sodan
of

aikana maksaa kohonneita viljanhintoja.

the Covimision on Food and Raw Material

vol. I l l , siv. 355 seur.)

(Report

Supply in War,

Poliittisten suhteiden parantuminen Rans-

k a n j a . E n g l a n n i n vahlla poisti kuitenkin pian pelon, etta E n g lannin merikauppa joutuisi ranskalais-englantilaisen sodan aikana
mita tukalimpaan

tilaan.

lopullisesti pelastettu.
vaara.

Vuodesta

Mutta

asema ei silla ollut suinkaan

Tilalle tuli uusi Saksan taholta uhkaava

1900 alettu j a varsinkin viime vuosina erit-

tain tehokkaasti jatkettu Saksan laivaston kiireellinen lisaaminen
on pakottanut Englannin pelkaamaan vuorostaan Saksan taholta
suurinta varaa merikauppansasailymiselle saksalais-englantilaisen sodan syttyessa. Mutta maantieteeUisesti on asema kuitenkin tullut E n g lannille siedettavammaksi vapauduttuaan ranskalaisesta vaarasta
j a saatuaan sen sijaan Saksan pahimmaksi kilpailijakseen. Ranska
saattoi
taholta,

ahdistaa

Englantia seka Valimerella etta koko Atlantin

jota vastoin Saksan taytyy rajoittua lahinna vain Eng-

lannin Pohjanmeren rannikon j a sikalaisen kaupan uhkaamiseen.
Englannin kanaali on naet joka tapauksessa siksi ahdas, etta
sen sulkeminen kavi helposti painsa j a siten j a i ainoastaan Pohjanmeren pohjoinen osa avoimeksi Saksan sota- j a kauppalaivaston

paasylle valjemmille vesille.

Siten on Englanti itse asiassa

voinut tyytya merisodan varalta Saksan kanssa osapuilleen yhta
moneen

risteilijaan — v. 1914 niita oli noin 120 — kuin silla

oli V. 1902 paikkeilia, vaikka sen laivasto muuten onkin paisunut niin suhteettomasti paljoa suuremmaksi.

Merenkulun luj~vaaminen yleiseuropalaisessa sodassa.
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tavallaan
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selitys Englannin maantieteellisesta ajemasta on Jo

luonnut

valaistusta

puhtaasti maantieteelliselta

Saksan'merisotilaalliseen asemaan

kannalta katsottuna. ' K u i n k a ' paljon

Saksassa onkin talla vuosisadalla tuhlattu mustetta tieteellisten
teosten Ja agitatsioni-artikkelien

kirjoittamiseen

laivaston lisaa-

misen tarpeellisuudesta merikaupan turvaamiseksi on asianomaisissa saksalaisissa merisotilaspiireissa kyllin hyvasti tiedetty, etta
jo Saksan maantieteelHnen asema sinansa tekee saksalaisen merenkulun effektivisen turvaamisen saksalais-ranskalaisen j a varsinkin saksalais-englantilaisen

sodan paivina mahdottomaksi.

Mit-

kaan aarimmaiset ekonoomiset poimistukset Saksan taholta eivat
naet kykenisi hankkimaan

sille niin valtavaa laivastoa, etta se

voisi kokonansa saartaa Suur-Britannian j a Irlannin, tuhota koko
englantilaisen

laivaston Ja vielapa estaa kaikkilla maailman me-

rilla olevia englantilaisia
taa.

apuristeilijoita

kaymasta kaappausso-

Nykyinen tilanne osoittaa taysin sitovasti kuinka oikeassa

Saksan

merisotilaspiirit ovat

olleet

aseman arvostelussa

tahan

.suuntaan j a kuinka turhaan' siis on kirjoiteltu laivaston lisaamisen tarpeellisuudesta
estamiseksi.
Kielin

muka kaappaussodan j a satamien b'okaadin

Saksan oman sotalaivaston

on taytynyt sulkeutua

kanavaan . sailyakseen sodan viimeisien viikkojen varalta.

Sen kauppalaivaston on taytynyt piiloutua seka omiin, etta puolueettomien maiden satamiin valttyakseen Joutumasta englantilais•ranskalaisten
nen

risteilijain

saaliiksi.

Sanalla' sanoen merisotilaalli-

tulos on ollut Saksalle juuri painvastainen kuin mita »isan-

maallinen* tiede ja poliittinen kirjalHsuus on koettanut todistaa
mahdolliseksi keisarillisen laivasto-ohjelman
Saksan sotalaivaston
lansa kylla

sulkeminen

toteuttamisella.

Pohjanmerelle

on taval-

pelastanut tassa sodassa Englannin siita aarimmai-

sesta taloudellisesta hadasta, jota edellamainitut lausunnot pitivat
luonnollisena, jos Englanti joutuisi sotaan Ranskan kanssa j a
menettaisi

meritiensa "Valimeren kautta niin hyvin Indiaan kuin
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Austraaliaan j a sangen suureksi osaksi myoskin Atlannilla EtelaAfrikaan seka Etela- j a Poiijois-Amerikaan.
kauksilta

Mutta ikavilta selk-

ei Englanti ole edes nytkaan voinut valttya.

Saksa-

laiset ristelijat ovat saaneet varsinkin Indian merella aikaan erittain suuria hairidita j a vahinkoja ja samaten on ollut laita myoskin

Atlantin etaisimmissa

osissa.

Niinpa Englannin on naina

paivina taytynyt lahettaa melkoinen laivasto Indianmerelle palauttamaan

siella

merenkulun

lehti i>Daily Posti
tuskomppanian

turvalHsuutta.

Suuri liverpooHlainen

taas kertoo maailmankuulun Lloyd'in vakuu-

vaatineen hallitusta hetimiten lahettamaan ristei-

lijoita eri osiin Atlannin valtamerta havittamaan siella merenkulkua

hairitsevat

saksalaiset risteilijat j a puolivirallinen lontoolai-

nen lehti » Westminstet

Gazettes kertoo, miten Argentinan ranni-

koUa saksalaiset risteilijat ovat saaneet aikaan vakavata hairiota
ravintoaineiden
on

sielta tahan

jaadytettya

lahettamisessa

Argentinasta Englantiin.

M. m.

saakka saapunut joka viikko 6 milj. laatikkoa

lampaanlihaa ' j a yhdenkin ainoan laivalastin viipy-

minen kohottaa jo lihan hintaa.

Sen paremmin siis ei ole E n g -

lannin ehdoton meriherruus

kyennyt turvaamaan sita kaappaus-

sodan tukalilta seurauksilta.

Millainen olisikaan tulos, jos Saksa

olisi maantieteeUisesti Ranskan, Espanjan tai Yhdysvaltojen asemassa !
Voimme siis kaikessa lyhykaisyydessa todeta, etta suurvaltojen

kauppalaivastojen

tavattoman iuopea' lisaantyminen tekee

vuosi vuodelta amiraliteeteille yha mahdottamammaksi
renkulun

turvallisuus

suurvaltain

valisessa"' sodassa.

viela vedenalaisten - veneiden n . s . a k t i o n i - r a d i o

taata meKunhan

lisaantyy, k a y

merenkulun suojaaminen suorastaan mahdottamaksi yksinpa Englannille itselleenkin.

Kaikki

tiedemiesten

innostuneet todistelut

oman maansa laivaston lisaamisen tarkeydesta merenkulun turvallisuuden hyvaksi metiettavat ainakin siiloin viimeisenkin karkensa
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ja

jalelle j a a yksinomaan meristrateegiset nakokohdat laivasto-

ohjelman

luomisessa j a niiden toteuttamisen pakon todistelussa

veroja suorittavan kansan hyvaksyttavaksi.

PIIRTEITA HELSINGIN V A E S T O N
RYHMITYKSESTA

VUOSINA

AMMATTI-

1870—1910.

Vaeston ammatillisessa ryhmityksessa, samaten kuin niin
monella muullakin alalia, on nykyaikainen kehitys yleensa aiheuttanut suuria muUistuksia. Meilta Suomesta naita murrosaikojen
aiheuttamia muutoksia ei kuitenkaan yleensa ole mahdollista tilastollisesti valaista, silla meidan maamme ammattitilasto, joka
muutenkin on vaestotilastomme heikoimpia puolia, on viime
vuosikymmenina suureksi osaksi epaluotettavaa, jopa arvotontakin. Jonkun verran enempi merkitysta voi antaa sille ammattitilastolle, joka on syntynyt suurimmissa kaupungeissa toimitettujen vaenlaskujen yhteydessa. Kolme ensimaista vaenlaskua nimittain vuosilta 1870, 1880 j a 1890, toimitettiin, mita ammattiryhmitykseen tulee, paaasiassa yhdenmukaista menettelya noudattaen.
J a joskin vuosina 1900 j a 1910 poiketthn, mita kaytettyyn ryhmitykseen tulee, suuresti kolmesta aikaisemmasta vaenlaskusta,
tarjoaa naidenkin vaenlaskujen ammattitilastoUinen ainehisto kuitenkin tilaisuutta ammattiryhmityksessa tapahtuneiden tarkeimpien
muutosten seuraamiseen. T y o n alia olevaan Helsingin kaupungin
tilastolliseen vuosikirjaan, vuosikerta 3912, on mainitun
tilaston nojalla laadittu muutamia tilastotauluja, jotka osaltaan
valaisevat niita muutoksia, jotka viime vuosikymmenina ovat maan
paakaupungin vaeston ammattiryhmityksessa tapahtuneet. V a i k k a kin koskien rajoitettua alaa, saattaa nyt kyseessa olevilla tiedoilla
olla yleisempaakin mielenkiintoa.
Ammattitilastolta vaaditaan lahinna selvitysta, missa maarin vaesto ottaa osaa ammatilliseen toimintaan aktiivisesti j a miten
suuri osa siita perheenjasenina, henkilollisena palvelusvakena tai
koroistaan, elakkeella, avustuksesta y . m.. elaen sai toimeentulonsa ottamatta varsinaiseen ammatilliseen toimintaan osaa. T a t a
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nakokohtaa silmalla pitaen voidaan Helsingin vaestossa erottaa
seuraavat nelja ryhmaa:
Ammatissa Henlji'opaltoimivia.
velijoita.

v.
»
»
»
»

1870
1880
1890
1900
I9I0

11,074

37,432

3,425
3,521
5,203
9,460

11,042
16,527
26,063
36,813

58,974

7,935

54,572

17,639
26 622

Prosenteissa
sina seuraavat:
V.

»
»
»
»

1870
1880
1890
1900
1910

Ammatissa Paahenkiloita il- Yhteensa.
toimivien man ammattia tai
omaisia. joiden ammatti oli
tuntematon, omai
sineen, mutta ilman
henkilopalvelijoita.

34s
469
40.6

6,572
5,455
7,707
9,512
15,016

32,113
43,142
65,535
93,,2i7
136,497

koko vaestosta olivat nama ryhmat eri vuo10
•

7

344

20.4

8.2

38.3

12

7.9

397

II.S

6

40.2

10.1

39-5

10.2

43-2

58

40.0

II.O

100 0
100 0
100 0
100 0
100.0

Nama luvut kaipaavat pari S a n a a selvitykseksi. Vuoden
1870 lukuihin nahden on huomattava, etta henkiloiden luku, joiden ammatti oli tuntematon, oli varsin suuri, .t ista syysta viimeisen ryhman suhdeluku on melkein kaksi vertaa suurempi
kuin muina vuosina, muiden ryhmain taas tasta syysta jonkun
verran Hian pieni. Henkilopalvelijoihin taas on vuonna 1900
silminnahtavasti luettu suurehko luku henkiloita, mies- j a naispuolisia, jotka muina vuosina on luettu muihin ryhmiin, todennakoisesti ammatissa toimiviin.
Tasta syysta henkilopalvelijain
luku vuonna 1900 on suhteettoman korkea.. Vihdoin on mainittava, etta vuoden 1910 vaenlasku ei kasittanyt, kuten edelliset,
kaupungissa oleviin kasarmeihin sijoitettua venalaista sotavakea.
K u n tama vaesto etupaassa kasittaa vain ensimaiseen ryhmaan
kuuluvia henkiloita, olisi ammatissa toimivain suhteellinen luku
vuonna 1910 oleva edella mainittua jonkun verran suurempi.
Edella olevat luvut osoittavat, etta Helsingin vaeston ammatissa toimiva osa on pysytellyt y l i 40 0/0 koko vaestosta, j a
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molemmat ensimaiset ryhmat muodostavat eri vuosina lahes 50 o/o
kaupungin koko vakiluvusta. Huomattavin muutos, joka kaupungin vaestossa. nyt kyseessa olevassa suhteessa on tapahtunut^
on henkilopalvelijain lukumaaran suuri suhteellinen aleminen.
Ammatissa toimivien j a heidan omaistensa suhdeluvut ovat sensijaan vastaavassa maarin nousseet. Oikeassa valossaan tapahtunut kehitys kuitenkin vasta esiintyy, jos tarkastaa erikseen
kummankin sukupuolen lukuja.
Ammatissa
toimivia.

Henkilopalvelijoita.

Ammatissa Paahenkiloita il- Yhteensa,
toimivien man ammattia tai
omaisia. joiden ammatti on
tuntematon, omaisineen, mutta ilman
henkilopalvelijoita.

Miespuoliset.

1870
» 1880
» 1890
» 1900

V.

» I9I0

9,692
• 14-389
19.974
25,657
-^78-3-8—

520
236

3,516
5,363
8,612

277
1,611

12,334
17,721

49

2,776
:

2,474
3-295
3,961
6.877

16,504.
22,462
32,15843-563.
61,4-85.-

Naispuoliset.

1870
1,382
7,526
15,6093,796
2,905
1880 •
11,164
2,981
20,6803,250
3,285
1890
6,648
4,412
4,926
17,391
33,377
1900
24.479
",775
5,551
49,6547,849
I9IO
22,136
7,886
75,012
36,851
8,139
Prosenteissa lausuttuina olivat vastaavat luvut taas seuraavat: '
V.

»
»
»
»

Miespuoliset.

v.
»
»
»
»

1870
1880
1890
1900
1910

58.7

3-2

21.3 •

163

lOO.o-

64.1

I.O

23.9

II.O

lOO.O-

62.1

0.9

26.8

10.2"

lOO.O-

58.9

3-7

28.S

91

lOO.o-

59-9

0.1

28.8

11.2

100.0-

Naispuoliset.
V.'

»
»
»
•»

1870
1880
1890
1900
1910

48.2

243

lOO.O-

54.0'

14.4

100.0-

14.8

52.1

13.2

lOO.O-

23.7

15-8

49s

11.2

lOO.O-

295

10.5

49-1

10.9

lOO.O- •

8.9

l8.6'

15.7

159

19.9

•
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Aikaisemmin esitetyt numeroaineliistoon koiidistuvat huomautuksef ovat varsinkin mita miespuolisiin tulee, otettavat huo•mioon naitakin lukuja tarkastettaessa.
Luvut osoittavat muuten, etta miespuolisten ammattitoimin-nassa tapahtuneet muutokset eivat ole yhta suuret eivatka samafkaan, kuin koko vaestoon nahden tapahtuneet muutokset. Mies'puolisten henkilopalvelijain luku on kylla alentunut (otettakoon
"huomioon vm 1900 harhaanviepa luku), mutta heidan lukunsa on
.aina ollut suhteellisesti vahanpitoinen. Huomiota ansaitseva sen
sijaan on ammatissa toimivain luvun suhteellinen aleneminen
-vuosina 1880—1910 (vuoden 1870 luku on edella mainitusta
•syysta liian. alhainen), jota vastaa heidan omaistensa lukumaaran
•suhteellinen lisaantyminen. T a m a ilmio saa lahinna selvityksensa
sotavaen suhteellisen luvun alenemisesta Helsingissa. Kaikista
»paahenkildista» Helsingissa • oli nimittain sotavakeen kuuluvia
•v. 1870 kokonaista 22.4 °/o, v. 1880 14.3 ^/oi v. 1890 8 . 8 % ,
1900 enaan vain 7.7 0/0 j a vuonna 1910, jolloin suurin osa sotavakea, nimittain kasarmeihin sijoitettu, jai laskun ulkopuolelle,
•ainoastaan o.e °/o kaikista. K u n sotavaella yleensa omaisten j a
TienkiloUisen palvelusvaen luku on varsin alhainen, on luonnollista,
etta tama kehitys on ollut omiaan alentamaan miespuolisten ammatissa toimivain suhdelukua. Jos sita vastoin sotavaki koko ajan
•olisi jatetty tilaston ulkopuolella, on todennakoista, etta ammatissa toimivain miespuolistenkin suhteellinen luku kaikista miespuolisista osoittaisi kasvua.
Erinomaisen suurta ammatissa toimivan vaeston osan l i •saysta osoittavat sen sijaan naispuolisia koskevat luvut. Joskin jattaa
V. 1870 koskevat luvut huomiotta, on tapahtunut kehitys erittain suuri. Ammatissa toimivia naisia oli v. 1880 vain 3,250,
•mutta kolmekymmenta vuotta myohemmin 22.136 j a suhteessa
koko naispuoliseen vaestoon oli tama luku noussut 15.7 o/o:sta
-29.5 o/o:iin. Nama luvut kuvastavat erittain kauheantuntuvasti nykyaikaista naisten y h a suurempaa osanottoa ansiotoimintaan.
Naispuolisten henkilopalvelijain luku on sen sijaan suuresti alentunut, mika on sopusoinnussa yleensa kaikkiaila talla alalia tapahtuneen kehityksen kanssa, j a myoskin omaisten suhteellinen
luku on vahentynyt. Nain osoittavat siis luvut Helsingissa nais-
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sukupuolen ammattitoiminnassa viime vuosikymmenina perinpohjaisia muutoksia olleen kaynnissa.
Mieltakiinnittavaa on samalla todeta, etta naisten ansiotoiminnan lisaantymisen rinnalla tapahtuu 15- vuotta tayttaneiden
naimattomien naisten lukumaaran kasvaminen. Jos nimittain asetetaan rinnan ammatissa seka henkilopalvelijoina toimivien naisten luku j a niiden osuus koko naispuolisesta vaestosta seka 15
vuotta tayttaneiden naimattonlien naisten lukumaara j a suhteellinen osuus, saadaan seuraavat lukusarjat.
15 v. tayttaneita naimattomia
naisia.

Ammatissa ja henkilopalvelijoina toimivia naisia.

Kaikkiaan. °/o koko nais- Kaikkiaan. "/o koko naispuolisesta vaestosta.
puolisesta vaestosta.

V. 1870
»
»
»
»

1880
1890
1900
1910

4,287
6,53511,574
19,624
30,022

27.6

5,686

_ 36.4

7 , 7 ° 9 - * 37-7
34-7
13,159
39-4
39,6
20,560
. 41.4
40.0 • • 30,870
41.1
31-6--"

Vaikkakin kuten tunnettu, ansiotoissa olevista naisista osa on
naimisissa olevia j a leskivaimoja, on kuitenkin ilmeista, etta molemmat edella esitetyt numerosarjat ovat vuordvaikutuksessa keskenaan. Huomattava muuten on, etta ansiotoissa olevien naisten
luku osoittaa nopeampaa lisaantymista kuin 15 v. tayttaneiden
naimattomien naisten luku.
Edella olevaan lisattakoon muutamia yleisia tietoja vaeston
ryhmityksesta elinkeinohaarain mukaan maamme paakaupungissa.
Vaenlaskutiedot ovat tassa kohdan kylla puutteellisemma't j a vertailut eri vaenlaskuvuosien valilla vaikeammat tehda, mutta tarpeellista varovaisuutta noudattaen voi tallakin alalia tapahtuneesta kehityksesta saada esille muutamia paapiirteita. Jakamalla
vaeston 7—8 ryhmaan sen elinkeinotoimintaa silmalla pitaen saadaan seuraavat lukusarjat:
V.

Maanviljelys
Teollisims

1870.

v. 1880.

V . 1890.

409
8,292

'723
13,007

650
22,279

-v. 1900.

1,490
27,027

V. 1 9 1 0 ,

865
44,000
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V. 1 8 7 0

V. 1 8 8 0

V. 1 8 9 0

V. 1 9 0 0

V. 1 9 1 0

19,179

28,092

Kauppa j a kulkuneu3.484
Julkiset toimet j a va-_
paat ammatit . . . 10,098

6,338

9,949

9,999

11,897

5,073

4,258

3,846

4,385

1,336

5,025

5.741

8,051

11,113

12,815

474

1,098

2,297

4,966

12,577

2,046
Ilman ammattia tai - —
ammatti tuntematon 7,310

5,928

9,818

13,697

20,736

6,049

8,645

11,360

16,076

Yhteensa 32,113

.43,142

65,535

93,217

136,497

Muut ammatit . . . .
Tyolaisia j a paivapalkkalaisia ilman
lahempaa
ryhmi-

15,498 : 14,15.1

- -

Prosenteissa koko vakiluvusta olivat nama ryhmat eri vaenlasku vuosina.
Maanviljelys . . . . .

1.3
25.S

1.7
30.1

1.0

1.6-

0.6

34-0

29.0

32.2

10.8

14.7

15.2

20.6

20,G

31.6

23.2;

18.1

16.7

9.9'

5-9

4.'

10.5
1.0

Kauppa j a kulkuneuJulkiset toimet j a vapaat ammatit . . .

I5-S

133

12.0

9.5

" 5-3

9.2

13-7 1

15.0

14.7

i"5.2 •

22.8

14.0

13-2

12.1

11.7

100.0

roo.o

100.0

100.0

100.0

1.4

6.4

Ilman ammattia tai
' ammatti tuntematon
Yhteensa

2

35

muut

Muut ammatit . . . .
Tyolaisia j a paivapalkkalaisia ilman
lahempaa
ryhmi-

2.6

12

Ammattiryhmitys ei eri vuosina ole toimitettu taysin y h denmukaisesti. Erityisesti mainittakoon, etta ryhmaan muut ammatit on taytynyt vuosina 1900 j a 1910 lukea melkoinen maara hen-
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kiloila, jotka oikeastaan kuuluisivat johonkin muuhun, etupaassa toiseen j a kolmanteen ryhmaan, mutta joiden ammatista ei ole ollut niin
tarkkaa tietoa, etta olisi ollut mahdollista paattaa, mihin naista
ryhmista heidat olisi ollut vietava. T a m a selvittanee varisinkin
teollisuusvaeston sarekkeessa esiintyvat epatasaisuudet. Niinikaan
on mainittuina vuosina »kauppa j a kulkuneuvot* ryhmaan viety sel;
laisia valtion rautatie-japostivirkailijoita, jotka aikaisemmin oli luettu
valtion virkamiehina ryhmaan julkisen toimet y. m. Vaikkakin nama
epatasaisuudet vertailua haittaavat, kay edella olevista luvuista
kuitenkin selvasti esille, • etta Helsinki on viimeisen 40 vuoden
ajalla nytkin kasilla olevassa suhteessa suuresti muuttunut. Suhteellisesti lukuisa virkamiesluokka j a sotavaki 'antoivat v. 1870
melkoiseksi osaksi leimansa kaupungin vaestdoloille, mutta vuosikymmen vuosikymmenelta ovat varsinaiset kaupunkilaiselinkeinot,
teollisuus- j a kauppa, yha enemman tassa suhteessa tunkeneet
etualalle. Kehitys ei kylla tahan suuntaan ole ollut aivan niin
nopea, kuin edella olevat luvut osoittavat, silla vuoden 1910
vaehlaskun ulkopuolelle j a i suurin osa sotavakea.Tnutta kehityksen yleissuuntaa ei tama seikka kuitenkaan voisi muuttaa.
Edvard

Gylling.

S A K S A N SIIRTOMAIDEN T A L O U D E L L I S E S T A
MERKITYKSESTA.
(S. H.) Saksan siirtomaanvalta on viela nuori. Noin kolmekymmenta vuotta -takaperin valtakunta hankki itselleen nykyiset siirtomaansa Afrikassa seka Uuden Guinean Australiassa.
Naiden lisaksi tuli vuonna 1897 Kiautschau, vuonna 1899 K a r o linit, Marianit j a Palan — seka Marshall saaret Australiassa j a
seuraavana vuonna osa Samoa-saaristo.
Naiden siirtomaiden taloudellisesta merkityksesta on ollut
hyvin erilainen kasitys. Itse Saksassakin on kauan arveltu, etta
nykyisista siirtomaista taloudellisessa suhteessa on enemman
haittaa kuin hyotya. Varsinkin on viitattu siihen, etta valtakunnalla niista on ollut paljon suuremmat menot kuin tulot.
Vahitellen on kuitenkin oikeampi kasitys paassyt vallalle, j a ny-
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kyaan tunnustettaneen jo verrattain' yleisesti, etta Saksan siirtomaat osaksi ovat varsin arvokkaita alueita.
Seurauksena siita, etta Saksa niin myohaan ryhtyi harjoittamaan siirtomaanpolitikkaa, oli se,' etta lukuisia virheita aluksi
tehtiin siirtomaissa. Se kokemus, jonka esim. englantilaiset j a
ranskalaiset olivat vuosisatojen kuluessa itselleen hankkineet,
puuttui saksalaisilta. Siirtomaiden kehitys olikin sen vuoksi ensin hidasta. T a m a n vuosisadan alussa tapahtui kuitenkin kaanne,
j a sen jalkeen ovat Saksan siirtomaat taloudellisessa suhteessa
edistyneet hyvinkin nopeasti.
Kehityksen ripeytta osoittaa varsinkin kaupan kasvaminen.
.Vuonna 1900 siirtomaiden kauppavaihto emamaan j a muiden
maiden kanssa viela nousi ainoastaan 80 milj. R m k m paikkeille,
mutta vuonna 1912, johon viimeiset kaytettavissa olevat tiedot
kohdistuvat, se-jo laskettiin lanes 72 miljardin R m k m arvorseksi."
E r i siirtomaissa on kaupan kehitys ollut seuraava:
Vuonna T900

Vuonna 1912

Togossa
6,6 milj. R m k . 21,4 milj R m k .
Kamerunissa . . . 20,1 » ^ »
57,5' »
»
Lounais-Afrikassa
. 7,9 »
»
71,5 »
»
Ita-Afrikassa . . ' . 16,3 » ' »
81,7 »
»
Australiassa
. . . 8,5 » ! »
31,3 »
»
Kiautschaussa . . . 21,8 »
» 212,4 »
»
Aluksi tapahtui Saksan siirtomaissa sama erehdys, joka
muuallakin usein on tapahtunut, nimittain ettei tarpeeksi otettu
huomioon siirtomaiden luonnollisia edellytyksia, vaan pantiin liian
suuri paino varsinaisten siirtomaantavarain, kuten kahvin, kakaon
y . m. tuotantoon. Virhe huomattiin kuitenkin pian, j a paahuomio kohdistettiin raaka-aineiden hankkimiseen emamaan voimakkaasti edistyvaa. teollisuutta varten. Siten toivottiin voitavan
ainakin jossain maarin poistaa taman elinkeinon riippuvaisuus
ulkomaista raaka-aineiden saantiin nahden.
Totta kylla on,
aineista, joita Saksan
siirtomaista. Toiselta
tanto j a niiden vienti

etta vielakin vain pieni osa niista raakateollisuus tarvitsee, saadaan valtakunnan
puolen on kuitenkin raaka-aineiden tuonaista surtomaista suuresti kasvanut, eika
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ole epailemistakaan, etta paljon parempia tuloksia viela voidaan
saavuttaa, varsinkin jos rautatieverkkoa y h a edelleen laajennetaan.
Vuonna 1913 oli valmiiden rautateiden pituus vasta viidettatuhatta kilometria.
Osoitukseksi siita, mita tavaroita eri siirtomaissa tuotetaan
j a niista viedaan, mainittakoon tassa muutamia esimerkkeja.
Afrikkalaisista siirtomaista pienin on Togo, jonka asukasluku nousee vahan y l i i miljonan. Maan koko vienti vuonna
1912 oli 10,0 milj. Rmk., josta Saksan osalle tuli 5,8 milj. Tarkeimpia vientitavaroita olivat palmunsydamet (3,4 milj. Rmk.),
palmuoljy (1,4 milj.), kautsu (1,0 milj.) j a raakapuuvilla (0,5 milj.)
Taloudellisesti edistynein on maan etelaosa, mutta paremmat
tulevaisuuden toiveet lienee keski- j a pohjoisosilla. Viimeksi
mainitussa osassa, j o k a ei viela ole rautatieyhteydessa rannikon
kanssa, on m. m. laajoja rautamalmikerroksia.
Paljon suurempi alueeltaan kuin Togo on Kamerun. Sen
asukasluku oh jo, ennen kuin siihen vuonnna 1911 liitettiin laajoja
entisia Ranskan Kongon alueita, runsaasti 2 1/2 milj. henkea.
Kamerunin viennin arvo vuonna 1912 oli 23,3 milj. R m k . , j a tuli
siita Saksan osalle 19,8 milj.
Vientitavaroista mainittakoon
kautsu (11,5 milj. Rmk.), palmunsydamet (4,4 milj.), palmuoljy
(l,s milj.), kakao (4,2 milj.), puutavarat (0,7 milj.) j a norsunluu
(0,5 milj.), Rautateiden rakentamista on tropillinen luonto vaikeuttanut j a on niita viela ainoastaan maan lansiosassa. Arvokkain osa siirtomaasta on pohjoisosa, n. s. Adamana. Ranskan
luovuttamia alueita pidettiin ensin verrattain vahaarvoisina, mutta
tama kasitys on osoittautunut viiaraksi. Varsinkin Adamanaan
kuuluva osa siita on hedelmallista j a hyvin asuttua seutua. Suuri
merkitys on myos silla, etta siirtomaa kahdessa kohdassa ulottuu
Kongojokeen saakka.
Saksan Lounais-Afrikka on pinta-alaltaan hyvin suuri, mutta
sen vakiluku nousee vain 100,000 henkeen. Kuivuus tekee siella
maanviljelyksen vaikeaksi, joten karjanhoito on paaelinkeino.
Karjan j a karjantuotteiden vienti ei kuitenkaan viela ole kehittynyt suureksi. Tarkeimman vientitavaran muodostavat jalokivet
(30,4 milj. R m k . vuonna 1912). Vasta vuonna 1908 loydettiin
suuret jalokivikentat maan etelaosassa. Kuparimalmia on myos
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runsaasti; vuonna 1912 sita vietiin 6,5 milj. R m k . arvosta. K o k o
vienti arvioitiin mainittuna vuotena 39,0 milj. Rmk:ksi, josta emamaan osalle tuli 32,5 milj. Siirtomaan kehitysta on edistanyt
se seikka, etta rautateita on rakennettu useihin sen osiin.
Suurin j a tarkein Saksan afrikkalaisista siirtomaista on
sille kuuluva Ita-Afrikka. Silla on vahintaan 7 1/2 milj asukasta.
Suureksi osaksi se' on aromaata, mutta paljon hedelmallisia
alueita on olemassa, j a on niiden viljelys nopeasti edistynyt.
Vientitavaroista mainittakoon etupaassa kautsu (8,4 milj. R m k
vuonna 1912), sisalhamppu (7,4 milj.), vuodat j a nahat (4,1 milj.),
raakapuuvilla (2,1 milj.), kahvi (1,9 milj.), kopra '(1,6 milj.) j a
maapahkinat (1,3 milj.). K o k o viennin arvo oli puheena olevana
vuotena 31,4 milj. R m k , josta Saksan osalle tuli'17,8 milj. Rautateista mainittakoon tarkea Tanganjika-rata, joka valmistui
taman vuoden alussa.
' Saksan australialaisista siirtomaista on toistaiseksi ainoastaan
Samoa huomattavammin kehittynyt. Sen vienti vuonna 1912
oli 5,0 milj. R m k , josta suunnilleen puolet tuH Saksan osalle.
Tarkeimmat vientitavarat olivat kopra (4,1 milj. R m k ) j a kakao
(0,8 milj.). Uuden Guinean j a siihen kuuluvien saarien vienti
laskettiin samana vuonna 12,1 m i l j . ' R m k m arvoiseksi. Saarien
paavientitavaroita olivat fosfatit (5,0 milj. R m k ) j a kopra (2,0
milj.), Uuden Guinean taas kopra (4,1 milj.). Viimeksi mainitun
alueen kehitysta on varsinkin alkuasukasten harvalukuisuus vaikeuttanut. Saksan-australialaisten siirtomaiden koko vakiluku
ei nouse edes yhteen miljonaan henkeen.
Nopeinta kehitysta kaikista Saksan siirtomaista osoittaa
Kiautschau eli Tsingtau. Sina lyhyena aikana, jonka tama alue
on ollut Saksan hallussa, on sen kautta onnistuttu johtaniaan
melkein koko rikkaan Schantungin maakunnan kauppa. Viennin
koko arvo lokakuun alusta 1912 syyskuun loppuun 1913 nousi
76,6 milj. markkaan. Vientitavaroista mainittakoon esim. olkinauhat hattujen valmistamista varten (17,6 milj. R m k ) , maapahkinat (11,4 mil].), maapahkinadljy (7,2 milj.), keltainen silkki
(7,5 milj.) j a raakapuuvilla (5,6 milj.). Tsingtau on nyttemmin
rautatieyhteydessa Pekingin kanssa.
Mainittuamme taten, mita tavaroita siirtomaissa paaasiassa
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tuotetaan j a niista viedaan, voimme t y y t y a esittamaan naiden
siirtomaiden tuonnin koko arvon.^ T a m a oli vuonna 1912 T o gossa 11,4 milj., Kamerunissa 34,2 milj., Lounais-Afrikassa
3.2,5 milj., Ita-Afrikassa 50,3 milj. j a Australiassa 14,2 milj. R m k .
Kiautschaussa tuonti lokakuun alusta 1912 syyskuun loppuun 1913
oli 121,3 milj. Rnikm arvoinen. Ainoastaan Lounais-Afrikassa
j a Australiassa tuonti oli vientia pienempi. Saksan osalle tuli
kaikkiaila hyvin suuri osa tuonnista. Niinpa oli tuonti Saksasta
Togossa 4,8 milj., Kamerunissa 27,2 milj., Lounais-Afrikassa
26,4 milj., Ita-Afrikassa 25,8 milj. j a Australiassa 4,2 milj. R m k .
Kiautschausta ei naita tietoja ole ollut kaytettavissa.
Saksan siirtomaiden arvoa vahentaa kylla se seikka, etta
niiden ilmanala ei ole taysin sopiva europalaisille. Varsinkin
Kamerunissa, Togossa j a . Austrahassa asettaa .ilmasto esteita
nutisasutusten perustamiselle.- Naissa siirtomaissa on kuitenkin
terveellisiakin sentuja j a esim. Lounais-Afrikassa j a Kiautschaussa
voivat europalaiset hyvin tulla toimeen. Eniten on heita Lounais-Afrikassa, jossa heidan lukunsa on noin 15,000 henkea.
Luonnollista on etta Saksan siirtomaiden tuotantovoimain
kehittaminen on valtakunnalta vaatineet suuria rahallisia uhrauksia.
Sellaisia tarvitaan vielakin, silla esim. uusien rautateiden rakentaminen on osoittautunut valttamattomaksi. Siirtomaiden viimeaikainen kehitys antaa kuitenkin aihetta uskomaan, etta niilla on
melkoiset kehitysmahdollisuudet. Naiden alueiden menettaminen
olisi kova isku Saksalle jo sentahden, etta sen kanssa suuret
paaomat, jotka niihin on sijoitettu, saksalaisilta menisivat hukkaan.
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H a r m a j a , L a u r a j a L e o : Kansantaloustieteen
oppikirja
(Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Julkaisuja); Helsinki 1914,
Otava; 248 siv.; nid. 3: 50, sid. 4: 25.
AUekirjoittaneella on jo ollut tilaisuus paivSlehdistossa paapiirtein lansua mielensa tasta kirjasta. Se on, mikali kykeneii ar-
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vostelemaan, yleensa onnistunut j a pitaisi siis olla edullisesti kaytettavissa varsinaiseen tarkoitukseensa, s. o. oppikirjaksi kansantalonsopin alkeisopetukseen ka:uppa- y. m. oppilaitoksissamme.,,
Toiselta puolen seuraa tasta kirjan tarkoituksesta, ettei se syvallisempaa tietoa hakevalle voi antaa paljoa. Esitys on onnistnneesti yksinkertaista j a selvaa, t y y l i tivista, lauseet asiallisia.
arvostelu pidattyvainen j a ulkokohtainen, iaineen. valinta j a rajoitus yleensa luullakseni tasainen j a muutenkin onnistunut, jos
kohta tarkeiden teoretisten kysymysten, niinkuin arvo-, hinta-,
paaoma-oppien osalta, jotka eivat ole alkeisopetuksessa vaikeudetta kasiteltavissa, hyvin suppeata, joskus, kuten esim. tuotantokustannuksiin nahden, liiankin supistettua.
K i e l i on kirjassa
huolellista, tekijan kaksinaisuudesta ei ainakaan allekirjoittanut
ole voinut huomata esityksessa mitaan epaedullisia jalkia.
Tama kirjasta yleensa. Erikoislehdessa saattaa kuitenkin
olla syyta kosketella vahan yksityiskohtaisempiakin seikkoja. Niin
tehden allekirjoittanut saapi myos tilaisuuden hiukau tarkemmin
kehittaa muutamia ennen tekemiansa muistutuksia kirjaa vasstaan.
Qui bene dividet, • bene docet kuuluu vanha hyva pedagoginen saanto. Ennen vanhaan ei kansantalousopin oppikirjan tekijan tarvinnut epailla, mihin suuriin paaryhmiin hanen tuli
jakaa aineensa saadakseen sen tunnustuksen, etta oli jakannt oikein j a selvasti. Produktsioni, sirkulatsioni j a repartitsioni seka
konsumtsioni — siinahan olivat ne nakojaan niin tasmalliset j a
tyhjehtavat kategoriat, joiden sisalla taloudellinen elama liikkuu
j a jotka taman elaman kasitteellisesti muodostavat.
Mutta tama oli siihen aikaan, jolloin taloudellinen tiede oli
enemman tiedetta »hyodykkeista» kuin ihmisista, j a se aika on
ollut j a mennjdi. Sen mukana ovat myos, enemman tai vahemman,
menneet nuo mainitut lapidariset taloudellisen''elaman ilmioiden
ryhmitykset. Saksalainen historismi 'vallankin on omalta kannaltaan ne jokseenkin taydeUisesti hyljannyt, haluten aineen
jaettavaksi vahemman ratsionalististen'ja enemman yhteiskunnallisten perusteiden mukaan. Mutta niin paljon oikeutettua kuin
tassa kritiikissa onkin, uusiin selviin kategorioihin ei se ole viela
voinut johtaa, j a niin on se, joka nykyaan haluaa kirjoittaa
vaikka vaan kansantalouden oppikirjankin, enemman tai vahemman pulassa kun hanen on ratkaistava kysymys, minka perusteiden mukaan hanen on esityksessaan toisiinsa yhdistettava j a toisistaan erotettava talouselaman monikirjavat ilmiot j a kysymykset. Pula on sita pahempi, kun toiselta puolen jokainen jaoittelu tekee vakivaltaa elaman eheydelle j a toiselta puolen ilmiot
sallivat mita erilaisinta yhdistelya, vaikka hyvin vastahakoisesti
Buostuvat mihinkaan erotteluun.

Kirjallistmtta.

191

Tamau oppikirjan 'tekijat ovat tassa koliti menetelleet niinkuin viiraeaikoina useimmat muutkin. He ovat sailyttaneet vanhan »klassillisen» jaoittelun paaasiallisesti, mutta "ei johdonmukaisesti. Pantuaan esityksensa alkuun »Johdannon», jossa kasitellaan »peruskasitteita», heitetyaan katsauksen talouselaman historiaan j a tehtyaan selkoa kansantalousopista tutkimuksena seka liitettyaan tahan selonteon eri taloustieteelUsista j a -politisista oppisuunnista, he panevat varsinaiselle esityksellensa viela pohjaksi
vaestoopillis-yhteiskunnallisen osaston, mutta jakavat sitten varsinaisen aineensa hyodykkeiden tuotantoon, »vaihdantaan» (saks.
"Verkehr, Verkehrswirtschaft), jakaantumiseen j a kulutukseen. K u i tenkin siten, etta he naiden osastojen kanssa rinnastavat erikoisen
osaston, joka on omistettu' taloudelliselle yritykselle.
Kaikesta oppineesta skolastisuudesta niin vapaan kantansa
mukaisesti Schmoller sanoo tunnetussa oppikirjassaan, puhuessaan tasta jaoittelukysymyksesta, etta jokainen jako on hyva,
joka yhdistaa yhteenkuuluvan j a saa lukijalle asiat selvaksi. Pahin
haitta, joka talla niin kuin kaikella »klassilliseen» liittyvalla
jaoittelulla on, on nahdakseni "se, etta se osastoonsa »Jakautuminen» erottelee asioita, jotka ovat erottamattomassa yhteydessa hyodykkeiden tuotannon kanssa. Joka tapauksessa taytyy ymmartaakseni alkeis- niinkuin muussakin opetuksessa sxmllisen opetuksen paatarkoitusperia olla sen seikan selvittaminen opiskelijoille,
ettei oppikirjan valttamaton jaoittelu vastaa ilmioiden esiintymista
todellisuudessa.
Mita itse kirjassa annettuun esitykseen tulee, ei allekirjoittaneella, yhden lukeman perusteella, ole tehtavana sita vastaan
muuta yleista muistutusta kuin se jo toisessa paikassa tekemiini
etta siina vaitteet j a lausunet hyvin yleisesti ovat kentiesi liian
ehdottomat. Mahdollista, etta esityksen valttamatdn suppeus on
tahan ainakin osaltaan vaikuttanut. E n kuitenkaan luulisi, etta
se olisi siihen valttamatta pakottanut. Tarkoitan sellaisia lauseita,
joita ovat .esim. seuraavat: siv. 65 toisen kappaleen viimeinen,
s. 87 ensim. (myos oikeastaan), s. 107 tois. kpl:n ensim., s. 110
ensim., s. 107 tois. kpl:n ensim.- (aivan liian yleinen vaite, kuten
m. m. Saksan tyonantajat nyt jo itse tunnustavat, esim. Englannin halHtuksen muutamia vuosia sitten heidan kesken toimeenpanemassa kiertokyselyssa), s. 124 viimeinen, s. 141 tois. kpl:n
ensim. s. 224 neljas, s. 230 toinen, s. 233 ensim. kpl:n viimeinen,
s. 239 tois. kp:ln ensim. y. m.
Yksityisia muistutuksia voidaan tietysti tehda parastakin
tallaista kirjaa vastaan. Alleku-joittanut, jolla kansantalousopin
opettajana on paljon vahaisempi kokemus kuin tekijoilla, katsoo kuitenkin asiakseen rajoittua pariin huomautukseen; tallaisten
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muistutusten teossa on sita paitsi aina lahella se vaara, ettii arvostelija tuntuu takertuvan vahapatoisyyksiin.
Merkantilismia kuvattaessa odottaisi, etta jollakin tavoin
viitattaisiin niihin ajan oloihin, jotka selittavat taman talouspoliittisen teorian j a kaytannon. Nyt tuntuu esitys vahan vanhanaikaiselta. »Kapitalismin» kuvauksessa luulisin, etta alkeiskirjas•akin voisi viitata siihen merkitykseen, joka ratsiomMsella
taloustoiminnalla nykyaan on. Yleensa katsoisi allekirjoittanut
voitoksi, jos jokaisessa kansantalous»tieteen» oppikirjassa opetettaisiin lukijoita nakemaa.n valttamattoman keJiityksen tapahtuminen
j a mahdollisuutta myoten osoitettaisiin, mita suuntaa tama nayttaa kulkevan. E n tieda varmasti, ovatko tekijat tasta kanssani
samaa mielta. Erinaisissa kohdissa, joissa mielestani todellinen
asiain muodostuminen hakematta antaa aihetta tallaisiin huomautuksiin (valtion j a kuntain yritykset, yrittajain yhtymat: kehitys sosialiseerauksen j a organiseerauksen suuntaan) olen joka
tapauksessa kaivannut semmoisia.
Tekijat koskettelevat oppikirjassaan myos kysymysta, voiko
kansantaloustiede ratkaista semmoisiakin kysymyksia, jotka koskevat, kuten saksalainen sanoo, »das Seinsollende», j a vastaavat
— tai ainakin luulevat vastaavansa — tahan eraalla tavalla
myontavasti. Tallaisia problemeja ei kuitenkaan ole mahdollista tyydyttavasti esittaa, viela vahemman ratkaista alkeisoppikirjassa. Valittomassa yhteydessa taman kysymyksen kanssa on tosin kysymys
taloustieteiden maarittelysta, jota ei tammoisessakaan kirjassa
voi • aivan sivuuttaa. Nahdakseni tekijat olisivat selyinneet tasta
parhaiten, jos olisivat, sen maaritelman lisaksi, jonka antavat
kansantaloustieteesta, sanoneet, etta teoretisella kansantalouspolitiikalla ymmarretaan niiden toimenpiteiden tutkimista, joilla
yhteiskunnan taloudellista tilaa voi ajatella par annettavaksi, j a
etta finanssioppi (eli, jos tahtoo, -tiede) on oppi julkisten yhdyskuntain taloudesta j a semmoisena osa kansantaloustieteesta,
jota paitsi voidaan puhua myos teoretisesta finanSsipolitiikasta,
jolla sUloin on sama suhde valtion talouteen kuin (teoretisella)
kansantalouspolitikalla kansantalouteen. Joka .tapauksessa on k a i
erehdys kun finanssiopin esineeksi ilmoitetaan vain valtion j a
kuntain ralia-talous.
Lopuksi vihdoin huomautus huomaamattomuudesta, jonka
arvostelija on sattunut huomaamaan: Adam Smithin kuuluisan
teoksen nimi ei ole »Inquiry into the nature* j . n. e., vaan »An
inquiry* j . n. e. eika siis myoskaan suomeksi »Tutkimuksia», vaan
»Tutkimus» j . n. e.
|
Arvostelijan tekisi myos mieli huomauttaa muntamista kielivirheista, joita tastakin yleensa niin huolelliseen kieleen puetusta
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kirjasta olen luuUut loytaneeni. " Mutta se veisi liian lahelle
pikkumaisuuksia.
'
.
E.- Nevanlinna.

E i n a r B o o k . TonMnvuokrastd. Helsingin kaupungin sosialilautakunnan julkaisuja. I . Helsinki 1914. Siv. 7 1 . Hinta 1 markka.
Helsingin kanpungin sosialilautakimnan toimesta on lautakunnan sihteeri, lakit. kand. Einar Book laatinut katsauksen niihin yksityisen omistusoikeuden jarjestelmasta poikkeaviin hraotoihin, joita noudattaen ulkomaitten j a Suomen kaupungeissa on
ruvettu luovuttamaan kaupungin maata yksityisten kaytettavaksi.
Tekija lausuu esipuheessaan etta viime vuosien kuluessa Helsingin kaupungin valtuustossa useat kerrat on syntynyt keskustelua
siita, olisiko uusilla rakennettavilla alueilla jatkettava tahanastista
tonttien myyntia vai amiettava tontit vuokralle j a miUa ehdoilla
tama ehka tehtaisiin. Ne paaasiallisesti valtuuston valiokuntien
mietintoihin sisaltyvat lausunnot tonttivuokrausjarjestelman toteuttamisen oikeudellisista edellytyksista j a sen sovelluttamisen
kaytanndllisista erikoiskysymyksista, joihin valtuuston tonttipoliittisia kysymyksia kasitellessaan on ollut nojauduttava, ovat kuitenkin olleet liian yieispiirteiset j a hajanaiset tarjotakseen riittavaa pohjaa tonttipolitiikan suuntaamiselle uusille urille. Sama
asian valmistelun epataydellisyys on varmaan useasti vaikeuttanut muittenkin kaupunkien toimintaa talla alalia. K u n lisaksi
ottaa huomioon, etta myoskin meidan "kotimaisessa tietokirjallisuudessamme erittain niukasti on kasitelty tonttipoliittisia kysymyksia, niin voidaan selvityksen julkaisemista pitaa varsin hyvin
perusteltuna j a nykyhetken tarpeita vastaavana.
Selvityksessa valaistaan ensin lyhyesti englantilaista »leasehold»-jarjestelmaa j a Alankomaiden »erfpacht'ia». Jonkunverran
laajemman selostuksen saa osakseen 'Saksassa toteutettu »Erbbaurecht». Mielenkiintoinen on sita seuraava esitys Itavallan
»Baurecht'ia» koskevasta lainsaadannosta.
Laajimmin on ulkomaisessa osastossa luonnollisestikin kasitelty Skandinaavian maissa
noudatettuja luovutusmuotoja j a varsinkin Ruotsin huomattavaa
»tonttioikeus»-jarjestelmaa. Useimmat kasittelyn alaisista luovutusmnodoista edustavat uusimpia m. m. maareformiliikkeen harrastajain .kaytannollisesta toiminnasta aiheutuneita saavutuksia
Lansi-Europan kaupunkien tonttipolitiikan alalia j a julkaisu tarjoaa niin ollen meikalaiselle lukijakunnalle tilaisuuden perehtya
eraisiin niista paamaarista, mitka tama Hike kunnallisen maapolitiikan alalia nykyaan pyrkii saavuttamaan.

194

Kirjallisuutta,

Enemman kuin puolet julkaisusta on omistettu kotimaan
kaupunkien tontinvuokrausolojen selvittamiseen. Selvityksessa .on
erikseen kasitelty kutakin niista erikoiskysymyksista, mitka tontin vuokraussuhteen jarjestelyssa ovat ratkaistavat, kuten tontinvuokrauksen oikeudellisia edelljrtyksia, vuokrakauden pituutta,
vuokrasopimuksen purkautumista kesken vuokrakautta, vuokramaksun suuruutta, oikeustilaa vuokrasopimuksen paattyessa, eraita
asuntopoliittisia j a rakennusjarjestyksellisia erikoismaarayksia y. m .
Selvitys antaa yksityiskohdissaan valaisevan kuvan siita asiantuntemuksen puutteesta, mika meidan kaupungeissamme harvoja
poikkeuksia lukuunottamatta on tonttipoliittisia kysymyksia ratkaistaessa ollut vaUitseva, j a siita tosiasiasta, etta uusimman m a a j a asuntopoliittisen kirjallisuuden omaksumat periaatteet toistai^ seksi sangen vahassa maarin ovat muodostuneet meidan kunnallispolitiikkojemme henkiseksi omaisuudeksi.
Siihen nahden, etta kasitteet puheenaolevan yhteiskunnallisen kysymyksen alalia viela ovat meilla niin laajoissa piireissa selvittamatta j a etta kotimainen kirjallisuus niin perin vahan
on kasitellyt tata kysymysta, olisi ehka ollut paikallaan, etta
julkaisuun olisi otettu vaikkapa aivan lyhyt johtava luku, jossa
teoreettiselta kannalta olisi valaistu nykyisen omistusoikeusjarjestelman olemusta j a sen pnutteita seka tarkeimpia niista nakokohdista, mitka asuntokysymysta ratkaistaessa olisivat huomioonotettavat. Tahan olisi ollut sita enemman aihetta, koska jlilkaisussa kuitenkin eraissa kohdin on ollut valttamatonta arvostellen
j a teoretisoiden kasitella ainehistoa. Eras toinen vaatimaton
huomautus, minka julkaisua vastaan mahdollisesti myoskin voisi
tehda, olisi etta, muuhun tarkoitukseen kuin asuintonteiksi luovutetun maan vuokrausta kasitteleva luku on liian suppea voidakseen kayttannollista tarvetta tyydyttavalla tavalla selvittaa
tamanluontoisissa vuokrauksissa ilmenevia seikkoja. Myonnettava
kuitenkin on, etta julkaisun laatimiseen varatun ajan niukkuus
j a kaytettavana olleen ainehiston puutteellisuns ovat suuresti
vaikeuttaneet taman osan perusteellisempaa kasittelya. Muissa
suhteissa vastaa esitys sangen hyvini tarkoitustaan j a suotavaa
olisi, etta eivat ainoastaan Helsingin kaupungin valtuusmiehet,
joita varten selvitys ensisijassa on laadittu, vaan myoskin muitten kaupunkien valtuustojen jasenet j a kunnalliset viranomaiset
seka sanomalehtimiehet j a muut kunnallispolitiikan harrastajat,
ottaisivat tutustuakseen tahan julkaisuun. •
Y. H,

Katsauksia,
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S a t o S u o m e s s a 1912.- Askettain ilmestyneen virallisen
tilaston mukaan (Suomen virallinen tilasto. I I I . Maatalous. 7.
Maanviljelj'S j a karjanhoito Suomessa vnonna 1912) oli eri viljalajien sato V. 1912 verrattuna edellisen vuoden satoon seka sadon
keskimaariin w . 1906—10 j a 1896— 1905 koko maassa hehtolitroissa seuraava:
1912

Vehnan
E u k i i n ^ .
Ohran
Kauran
Sekulin

- 1911

Keskimaarin.
1906—10
1896—1905

42,288 49,508
46,532
• 48,613
3,656,630 3,317,512 3,985,302 4,075,326
1,795,005 1,738,969 •l,793;352-T77e378S0
7,416,030 6,683,484 6,942,182- 6,049,080
260,502
216,295
175,108
146,082

Y h t . korsiviljaa 13,170,450 12,005,768 12,942,476 12,082,980
Herneidenjapapuj.
105,301
83,010
92,016
123,727
Tattarin . . . . . .
2,334 "
8,262
3,163
8,138
Perunain
6,630,110 6,497,132 6,484,408 5,968,854
Nauriiden j a muiden juurikasvien 3,292,899 3,450,351 2,422,331
916,436
Vuoden 1912 sato oli edellisen vuoden satoon verrattuna
yleensa tata suurempi, paitsi vehnan j a tattarin satoa, joihin nahden kehitys nayttaa kayvan siihen suuntaan, etta niiden viljelys
vuodesta toiseen vahenee. Sama ilmio on vallalla myoskin ruk i i n viljelykseen nahden, joka vuosien 1896—1905 jalkeen on
hyvin huomattavasti vahentynyt. Ohran, kauran j a sekulin sato
oli jonkunverran suurempi kuin edellisena j a sita aikaisempina
vuosina. Samoin herneiden j a papujen seka mukula- j a juurikasvien sato on ollut lisaantymassa.
Ruishehtolitroiksi muunnettuna oli maan koko sato edella
mainittuina vuosina:
V. 1912 11,644,723, v. 1911 10,686,751 keskimaarin vv.
1906—1910 11,456,167 ja vv. 1896—1905 10,911,059 h i .
Jyvasadon raha-arvo oU v. 1912 164,530,627 mk. v. 1911
154,625,172 mk'. Kehruukasvien seka olki- j a heinasadon arvo
oli V. 1912 176,204,678 mk. Jos viimeksi esitetty l u k u yhdis-
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distetaan jyvasadon arvoa v. 1912 osottavaan lukuun, saadaan
koko sadon lasketuksi arvoksi v. 1912 340,734,945 mk.; vuoden
1911 koko sadon laskettu arvo oli 298,086,432 mk. eli siis y l i
42 milj. mk. pienempi kuin edellisena vuonna.

Teollisuus.
S u o m e n t e o l l i s u u s v u o n n a 1912. Asken ilmestyneesta
vuoden 1912 teollisuustilastosta otetaan tahan seuraavat teollisuuden yleista tilaa osoittavat luvut:
,

'. 1911
1912
4,081
4,381
4,233
4,548
"' '
• 97,293 •
• 102,751
5,655
.
6,197

Teollisuusliikkeita
Tyopaikkoja
Henkilokuntaa keskimaarin:
lyontekijSita . . . _
Muuta henkilekuntaa
Yhteensa
Sayttov. suuruus, teh.hevosv
Tyontekijain palkkaus, Smk
Eaaka aineiden koko arvo, Smk
Siita kotimaisten raaka-aineitten arvo, Smk.
Siita kotimaisten puolivalmiitten teoUisuustuott.
arvo, Smk
Yhteensa kotimaisia raaka-aineita ja puolivalmiita teollisuustuotteita;, Smk
Tuotannon bruttoarvo, Smk
Kaytettyjen raaka-aineitten
vuonna seuraavasti:

arvo

102,948

66,167,900

71,839,800

178,404,700
552,259,100

190,362,700
615,812,200

jakautuu

jakautuvat

108,948

261,592
285,059
91,154,000 - 98,049,800
296,115,700 341,254,500
112,236,800 118,522,900

,
Kotimaisia raaka-aineita, 1,000-markoin . ' . .. .
»
»
lisays 1,000-markoin . .
»
»
» 7o
Kotimais. puolivalmiita teoUisuustuott., 1,000-mkoin
>
»
5 lisays
>
f
>
» 7o
TJlkomaisia raaka-aineita, 1,000-markoin . . . .
»
»
lisays 1,000-markoin . .
»
»
> -%
Tuotantoarvonsa mukaan
niiden tyontekijat seuraavasti:

•

kahtena

1911
112,236,8
—
—
66,167,9
—
117,711,0
—
—

viime

1912
118,522,a
6,286,1
5,6.
71,839,&
5,671,9
-8,6
150,891,5
33,180,a
•
28,1

teollisuuslaitokset
.
'
.-

ja
,
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Kaupungit:
Maaseutu:
Koko maa:
laitoksia.. tyontek. laitok- tyontek. laitok- tyontek.
sia.
'
sia.
alle 5,000
mk
25.
69 2,347
3,192 2,372
3,261
5,000-20,000
> 129
667
376
3,024
505
3,691
20,000-50,000
> 213
2,018
240
3,153
453
5,201
50,000—100,000
> 168 "2,495
131
3,118
299
5,613
- 100,000—500,000
» 259 10,582
233 12,671
492
23,253
500,000-1,000,000
»
59
5,415
59
8,010
118
13,425
1,000,000 mk. ja enemman
78 27,623
64 20,684
142
48,307
Tuotantoarvo.

Yhteensa 93)

48,899

3,450

53,852

4,381

102,751

ICuten tunnettua ilmoitetaan tyontekijain lukumaara nayttemmin neljana eri ajankohtana vuodessa. Naiden ilmoitusten
mukaan oli tyontekijain todellinen lukumaara:
Miehia:
Naisia:
Yhteensa:
luku.
muutos.
luku. muutos.
luku.
muutos:
lp:na tammik. . 63,109
—
27,057
—
90,166
—
1 j> h u h t i k . . . 68,562 + 8,6 7o 27,916 + 3 , 2 7o
96,478 +
7,o 7o
1 » heinak. . . 76,837 + 12,i » 30,063 + 7,7 » 106,900 + 10,8 »
1 » lokak. . . 69,543 — 9,5 » 28,573 — 5,o => 98,116 — 8,2"»

T y o s s a s a t t u n e e t t a p a t u r m a t v u o n n a i g i o . Viimeisen tapaturmatilaston mukaan esitetaan seuraavat luvut vuodelta
1910 verrattuina lahinna edellisten vuosien vastaaviin lukuihin:

Vuonna 1906
15 07
1908
1909
»
1910

.
.
,
.
.

Tapaturmia: Uusia tyokykaik- kuolet- vyttomyyskiaan tavia
elakkeita
2,451 71
272
3,394 87
•
370
3,252 39
362
2,874 52
363
3,160 53
300

Uusia kuole- Uusia vahinmantapaus- gonkorvauksia •
korkoja
kerta ka
34
270
64
291
35
342
280
110
286
28

On valitettava seikka, etta tapaturmatilastomme ilmestyj'niin myohastyneena, etta vuoden 1910 tapatm-mista saadaan selonteko vasta nyt, lahes nelja vuotta jalestapain. Tallaisella tilastoUa ei luonnoUisestikaan ole sama arvoa kuin aikanaan ilmestyvalla. Pienin vaatimus, mika tapaturmatilastolle olisi asetettava,
olisi, etta se ilmestyisi ainakin samaan aikaan kuin teollisuustilastokin, jotta ne siten yhdessa taydentaisivat maan teoUisuustoiminnasta saatavaa tilastollista kuvaa.

R a h a - p a n K K i - j a porssiliiKe.
Y l e i n e n t i l a . Sittenkun tassa aikakauskirjassa viimeksi
kosketeltiin rahamarkkinain tilaa, mika tapahtui viime toukokuussa, on se kesan kuluessa ollut monien vaihtelujen alaisena.

Katsmiksia.

• Touko- j a kesakuun vaihteessa oli rahamarkkinain suunta
Euroopan suurissa liikekeskuksissa, Lontoossa, Berlinissa j a Parisissa kiinteanpuoleinen, j a jatkui kiinteaa suuntaa kesakuun parina ensimaisena viikkona. Kesakuun puolivalin maissa. tapahtui
kaanne parempaan pain.
Eahansaantimahdollisuudet
kysynnan
vilkkaudesta huolimatta helpponivat, j a seka paiva- etta diskonttokorko alenivat. Kesa- j a heinakuun vaihteessa olivat rahamarkkinat jo hyvin suotuisat, puhumattakaan Lontoosta j a Parisista,
myoskin Berlinissa. Tata suotuisaa tilaa jatkui heinakuun 20—22
paivan tienoille saakka. Mutta sitten kun valtiollinen taivas rupesi yha synkkenemaan j a yleiseurooppalaisen sodan uhka kasvoi,
alkoivat rahamarkkinat kaikkiaila tuntuvasti kiristya. Korkoerat
kohosivat kauttaaltaan, samaUa k u n porsseissa syntyi ankaroita
paniikkeja. Heinakuun 25 ilmoitettiin Berliinista, etta kaikissa
Euroopan johtavissa porsseissa oli syntynyt paniikki. Neljasosa
arvopapereista j a i kokonaan noteeraamatta. Muutamien venalaisten pankkien osakkeet laskivat 36 "/o:11a. Ruplan/kurssi laski
myoskin. Ranskan arvopaperit Berlinissa laskivat 80 ''/o:iin. Tallaista ei oltu huomattu viimeisen 10 vuoden kuluessa. Rahamarkkinat kavivat niin kiinteiksi, etta sellaista ei tiedeta olleen koskaan ennen. Melkein kaikki porssit heinakuun viime paivina
sulettiin, sen jalkeen kun niissa oli ollut ankaria paniikkeja.
Aseman kireytta todistaa ennen kaikkea se, etta Lontoon porssi,
jota ei koskaan ennen sen pernstamisen 'jalkeen oltu sulettn, pani
lukot ovien paiille. Diskonton korotuksia tapahtui pitkin linjaa
j a tuontuostakui. Englannin Pankin diskontto nousi heinak. 30
p. 4 *'/o;iin, seuraavana paivana hyppasi se jo 8 *'/o:iin j a vihdoin
elokuun 2 p:na, kun tieto Saksan sodan julistuksesta Venajaa vastaan oli levinnyt, 10 ''/o:iin. Ranskan Pankki nosti myoskin diskonttonsa heinak. 30 p. 5 ^/a % : i i n , .Tanskan Pankki 6 °/o;iin j .
n. e. Useat yksityispankit lakkauttivat makeunsa. Saksassa j a
Itavallassa seka muuallakin — m. m. meilla — yleiso rupesi
vaatimaan saasi;61aitoksista rahojaan.' Tilanne oli ennen kuulumaton. ,
I
E n s i saikahdyksen ohi mentya alkoi rahamarkkinain tila elokuussa vahitellen parata. Englannin Pankki alensi diskonttokorkoa jo elok. 8 p. 10<'/o:sta 6 <'/o:iin. Sen jalkefen on parantumista hiljalleen jatkunut, j a mikali tunnetaan pitaisi rahansaannin, varsinkin Ijontoossa, olla verrattain helppda. Samoin lienee
asianlaita myoskin Parisissa.
T i l a S u o m e s s a . Mita Suomeen tulee, on rahamarkkinain
tila kuluneena kesana suurin piirtein katsottuna ollut jotenkin
samantapaisten vaihtelujen alaisena kuin muuallakin Euroopassa.

I
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Suomen Pankin asema, joka sodan puhjettua liuononi tuntuvasti
parisen viikon aikana, alkoi elokuun puolivalista lahtien paranemistaan parantua, j a on se siina mennyt suurin hyppayksin'eteenpain. Kayttamaton setelinanto-oikeus, jota on totuttu pitamaan
pankin aseman mittaajana, oltuaan kesak. -30 p. 41.Oi, milj. oli
elok. 8 p. vain noin 24 milj., mutta sitten
jo 52.42 milj.,
^.9 61.55 milj. j a
64.14 milj. mk. Maamme rahamarkkinain
tilaan on helpottavasti vaikuttanut se, etta Suomen Pankin setelinanto-oikeutta on laajennettu 30 miljoonalla. Kayttamaton setelisto saa nyt nousta 70 miljoonaan, k u n se tahan asti on ollut
40 miljoonaa.
Mitenka nykyinen tilanne on vaikuttanut yksityispankkeihimme, siita tehdaan selkoa ensi numerossa.

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 j a s o t a . Henkivakuutusalalla vakuutussopimuksen koskemattomuus on kehitetty
pitemmalle kuin useimmissa muissa vakuutusmuodoissa.
Mita
kotimaisten yhtioittemme myontamiin henkivakuutuksiin tulee, ei
yhtioiden maksuvelvollisuus lakkaa — kaytannollisesti asiaa katsoen —• missaan tapauksessa, ellei vakuutuksenottaja vapaaehtoisesti muuta niita terveydellisia' edellytyksia, joiden nojalla vakuutus on myonnetty, ei aina silloinkaan.' Minkaanlaiset suomalaiselle vakuutuksenottajalle itselleen ylivoimaiset tapaukset eivat
vaikuta yhtion velvolHsuuteen suorittaa vaknutussumma.
Niinpa ei myoskaan sota, vaikka se ulottuisikin meidan
maamme alueelle, lakkauta yhtioiden maksuvelyoUisuutta niihin
rauhallisiin henkiloihin nahden, - jotka itse tahtomattaan joutuvat
sodan jalkoihin j a siten voivat saada surmansa, joko vihoUisen
luodista tahi muutoin. HenMvakuutukset pysyvat heihin.nahden
taydessa voimassaan.
Ainoastaan sellaiset henkilot, jotka omasta alotteestaan tahi
sotilasammatin tahi-asevelvollisuuden perusteella ovat aktiivisesti
mukana sodassa tahi sotaretkella, • ovat kotimaisten yhtioiden vakuutusehtojen nrakaan. velvolliset • tekemaan yhtioiden kanssa ,erikoissopimuksia sodan varalta. Parhaillaan riehuvan mailmansodan ajaksi ovat yhtiot sopineet yhteisista ehdoista sellaisille n. s.
sotalisavaaran alaisille henkiloille. Naiden sotaehtojen mukaan on sotakentalla j a laivastossa
palvelevien upseerien j a miehistpn suoritettava vpodelta 9 °/o
(Katajassa 10 "/o) vastuuvaarasummasta s. 0 . ' vakuutussumman j a
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matemaattisen arvon erotnksesta, laakareiden, sairaanhoitajattarien
j a sairaanhoitohenkilokunnan seka aseettomien sotilashenkiloiden
6 % , seka siviilitoimissa olevien, kuten. sotakirjeenvaihtajien y.
m. s. 3 °/o- Tama lisamaksu oh suoritettava etukateen koko vuodelta j a heti kun vakuutettu on tullut maaratyksi palvelukseen.
Jos maarays on niin pikainen, ettei asianomainen ole sita enn.en
ehtinyt siita yhtiolle ilmoittaa eika suorittaa lisamaksua j a se voidaan nayttaa toteen, p'ysyy vakuutus kuitenkin voimassa j a kuolemantapauksessa mainittu lisamaksu vahennetaan vakuutussummasta.
Muutamilla yhtioilla on sitapaitsi voimassa erikoisia rajoittavia ehtoja. Niinpa Kaleva j a Fennia suorittavat vakuutussumman, jos sotalisavaara on kysymyksessa, ainoastaan jos kolmen
vuoden vakuutusmaksut jo ovat suoritetut, j a sitoutuvat yhtiot
vastaamaan ainoastaan omalla vastuulla pidetysta, ei jalleenvakuutetusta osasta'vakuutussummaa.
Myoskin Suomi-yhtio on ilmoittanut suurempiin vakuutuksiin nahden olevan epatietoista, onko
jalleenvakuutettu osa sotalisavaaran alaisesta vakuutuksesta voimassa. Salama ei ole tehnyt mitaan rajoituksia, vaan vastaa koko
vakuutussummasta riippumatta vakuutuksen voimassaoloajasta tai
jalleenvakuutuksista.
i
I

I

YhteisKuntapolitiiKKa.
T y o v a e n a p u k a s s a t S u o m e s s a v u o n n a 1912. Tyovaen
apukassojen toimintaa vuonna 1912 kasitteleva selonteko sisaltaa
tietoja kaikkiaan 514 kassasta, joista 11 antaa ainoastaan sairasapua, 182 seka sairas- etta hautausapua, 3 ainoastaan hautausapua, 17 tilapaisia avustuksia, • 39 elakkeita seka 262 rengasta
sairas- j a bautausavustusta.
Vuoden 1911 selonteko kasitti 541
kassaa. Vuoden 1912 alussa oli naissa kassoissa jasenia 111,521,
joista 63,511 miestaja 48,010 naista, seka vuoden lopussa 108,726
jasenta, joista 62,634 miesta j a 46,092 naista. Sairastapausten
koko lukumaara vuoden varrella oli 11,053, sairauspaivien 279,641
j a kuolemantapausten 2,987. Kassojen yhteiset tulot olivat Smk.
1,766,797: 25 j a menot 1,579,770: 47 seka ylijaama Smk.
187,026: 78. Yhteiset varat olivat Smk. 7,297,256: 66.

KunnallispolitiiKKa.
Kaupunkikuntain suhtautuminen
halkokauppaan.
Halkojen hinnan viime vuosina tapahtunut kohoaminen on antaI
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nut eraille Ruotsin kanpunkikunnalle aiheen ryhtya kunnallisen
halkokaupan harjottamiseen hintojen kohoamisen pysahdyttamiseksi J a niitten alentamiseksi. Koska kysymys kunnallisista toimenpiteista halkokaupan alalia viime aikoina on ollut pohdinnan
alaisena myoskin Helsingissa, lienee mielenkiintoista tutustua tapaan, jolla kysymysta Ruotsissa on koetettu ratkaista. Selostamme
seuraavassa lyhyesti Ostersundin ka.upungin toimenpiteita talla
alalia.
Komitea, joka sai tehtavakseen asian valmistelun, esitti viime
marraskuussa antamassaan lausunnossa koettaneensa ratkaista kysymyksen yksinkertaisella j a halvalla tavalla seka samalla siten,
etta vahingonvaara olisi mahdollisimman pieni. Tama tapa olisi
seuraava: Kaupunki, jonka asukasluku on 8,300, ilmoittaa sanomalehdissa haluavansa ostaa 2,000—3,000 sylta halkoja (lahempia maarayksia on annettu mittaustavasta). Tarjoukset ovat lahetettavat
rahatoimikamarille. Ostetut halot ovat talven j a kevaan kuluessa
tuotavat j a lastattavat rautatievaunuihin maaratyilla radoilla. H a lot vastaanottaa joku asianomaisen aseman virkamiehista, jonka
kanssa on tehty sopimus asiasta j a joka saa pienen korvauksen
jokaiselta kaupunkiin lahetetylta vaunulastilta. Kaupungissa halot pinotaan kaupungin halkotarhaan, mika sijoitetaan purkauspaikan valittomaan laheisj^yteen. Halkojen myyntihinnan maaraa
rahatoimikamari siten, etta kaupunki saa korvauksen kaikista hanhinta- j a korkokustannuksista. Voitoa ei tavotella. Halot myydaan ainoastaan kateista maksua vastaan. Ostaja suorittaa hinnan rahatoimikonttoriin, missa hanelle annetaan kuitti, joka oikeuttaa hanet hakemaan ostamansa maaran halkotarhasta.
Kutakin halkolajia varten on kuiteilla eri viirinsa. . Samoin on vari
erilainen koko- j a puolen sylen ostoissa. Koko j a puolen sylen
kuitit ovat lavistetyt, jotta ne voitaisiin jakaa, jos ostaja haluaa kulettaa halot pois neljannessylen erissa. K u n halkokuorma
lahtee halkotarhasta on rahatoimikonttorista saatu kuitti tai sen
osa jatettava halkotarhan vartijalle, joka merkitsee kuitin numeron j a paivamaaran kontroUikirjaan j a lahettaa sitten kuitit rahatoimikamariin. Myytyjen halkojen kuljetuksen helpottamiseksi
tekee kaupunki paikakunnalla toimivien kuorma-ajureitten kanssa
sopimuksen maaratyn taksan noudattamisesta kaupungin halkotarhasta ostettuja halkoja kuljetettaessa.
Kuletuksesta huolehtii
ostaja itse. Jos Hike menestyisi, voisi kaupunki hankkia halkotarhaan halonhakkuukoneet.
Halkokaupan ollessa nain jarjestetty
pysyisi kirjanpito erittain yksinkertaisena, tilivalvonta olisi taysin
tehoisa j a liikkeenharjottamiseen tarvittaisiin sangen pieni henkilokunta.
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Hyvaksyen kaikissa paakohdissaan komitean ehdotuksen on
kaupimginvaltuusto viime talven kuluessa myontanyt halkokaupan
harjottamiseen 50,000:,— kruunun maararahan.

Osuustoiminta.
• O s u u s k a s s a t v . 1913. Painosta askettain ilmestyneen tilaston mukaan oli viime vuonna maassamme 416 osuuskassaa,
joiden jasenmaara oli yhteensa 20,799. Vuoden kuluessa myonnettiin 19,892 lainana 8,269,165 mk. Lainoista oli 8,151 myonnetty maanviljelystarkoituksiin, 4,693 rakennuksiin, 3,910 maanviljelysammattitarvikkeiden ostoon, 3,240 kotielainten ostoon j a
2,241 muihin tarkoituksiin. Osuuskassain saatavat vuoden lopussa olivat 5,418,588 mk. 38 p. Vuoden lopussa oli maksettuja psuusmaksuja 561,464 mk. 72,p., vara- j a kayttorahastoja
262,464 mk. 26 p., lainoja Osuuskassojen keskuslainarahastolta
j a muilta 4,803,661 mk. 79 p. seka talletuksia 167,131 mk. 16
p . ' Osuuskassojen voitto vuoden lopussa oli yhteensa'52,283 mk.
32 p, j a tappio 8,686 mk.' 75 p.

VaestoliiKe.

I

•

.

," V e n a j a n v a k i l u k u .
Venajan vakiluku laskettiin viime
vuoden alussa, Suomea lukuunottamatta, 170,902,900 hengeksi.
Tasta maarasta asui Europan venajalla 125,684,000 henkea, Puolassa 11,960,000 henkea, Kaukasiassa 12,513,000, Siperiassa
9,788,000 j a Keski-Aasiassa 10,9.o7,000 henkea. K u n Venajan pinta-ala on 19,155,588 neliovirstaa, tulee kutakin neliovirstaa kohti
asukasluku olemaan' 9,1. Jos ei oteta lukuun kaupunkien asukaslukua, tulee kutakin neliovirstaa kohti asukasluku olemaan 7,8.
Venajan asukkaista oli venalaisia 7 5 % , turkkilais-tatarilaisia 10,6°/o,
puolalaisia 5,8.% j a juutalaisia 3,4 % , loput muita eri kansallisnuksia.
' .

SUOMEN

VALTIONRAUTATEIDEN

VAISUUS

RAUTATIETILASTOM

KANNATTAMUKAAN.

Kirjoittanut

K. E.

Viranko.

Rautatien samoin kuin muittenkin liikeyritysten kannattavai-'
suutta

arvosteltaessa

on otettava huomioon paitsi nettotuloja ^)

•myos toinen tekija, siihen kiinnitetty paaoma.
saantynyt

perustuspaaoma

T a m a n. s. l i -

saadaan meilla siten, etta alkuperai-

siin perustuskustannuksiin lisataan vuosien kuluessa kustannukset
uutisrakennuksista, uusista haararadoista, kaksoisraiteista, uudesta
liikkuvasta kalustosta y . m. s. lisayksista, joitten katsotaan enentavan rautatien paaoma-arvoa.
Alemmat

perustuskustannukset

vaikuttavat, etta verrattain

heikkotuloinenkin rata kuitenkin saattaa olla kannattavampi kuin
toinen suurempituloinen.

Miten paljon perustuskustannukset vai-

kuttavat kannattavaisuuteen, k a y ilmi tarkastaessa, miten suuria
eroavaisuuksia

saattaa

eri rautateiden

perustuspSaomassa

olla.

T a s t a antaa tietoja kaksi seuraavaa taulua.
Lisaantynyt perustuspaaoma lukennekilometrilta teki Smk. 2).
Suomessa valtionradoilla v.
Ruotsissa
»
»
Norjassa
t
>
Tanskassa »
>
Venajalla valt. ja
yksit. rad.

1912

121,800

1911

165,300

1911/12 1 4 2 , 1 0 0

>

192,000

1909 268,400 •

^
Saksassa kaikilla rad. v.
Ranskassa »
>
J
Englannissa >
» »
Belgiassa valt.
» J
Itavallassa . j

»

»

1910 360,100
1909 398,600

»

863,200

1911 615,300

»

433,800

Nettotuloista on taman aikakauskirjan viime vuoden viimeisessa numerossa ollut erityinen kirjoitus.
Ulkomaita koskevat numerot ovat tassa ja seuraavassa poimitutaikakauskirjasta jArchiv fiir Eisenbahmveseni v. 1913 ja ainoastaan mikali niita siita ei
ole loytynyt vastaavien maiden rautatietilastoista.
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Suomen

valtionrautateihin on siis kiinnitetty suhteellisesti

melkoista pienempi paaoma kuin Skandinavian maitten rautateihin,

jotka taas ovat paljon halvemmat muita tassa tarkasteltuja

rautateita.

Mutta samassa maassakin vaihtelevat perustuskustan-

nukset sangen tuntuvasti.

Niinpa teki Suomessa
v. 1912 Smkrissa km:lta.

lisaantynyt perustuspaaoma
Helsingin H:linnan-Pietarin radalla.

253,900

Karjalan
Porin

radalla

95,600
99,400

Hangon

»

114,900

Turun-Tamp.-H:linnan

»

156,000

Vaasan

»

74,700

Helsingin -Turun

Oulun

>

85,800

Savonlinnan

>

146,200

>

78,800

Rovaniemen

>

99,900

Savon

Vanhimmat

radat

Jyvaskylan

ovat meilla kalleimmat

79,300

>

133,800

riippuen

siita,

etta koska ne ylipaansa ovat tyydyttaneet suurimman tarpeen
ja

siis ovat vilkasliikenteisimmat, ne myos vaativat monipuoli-

simmat varustukset.

Myohemmin rakennettujen

ratojen hintaa

korottavat taas suuremmat teknilliset vaikeudet, kasvaneet niaanlunastuskustannukset

y. m. s.

Sen sijaan etta esim. Helsingin-

Hameenlinnan-Pietarin rata on rakennetta
peraisilla perustuskustannuksilla,

87,100 markan alku-

Vaasan rata 48,200m, Savon

69,900:n j a viela Jyvaskylankin rata 69,500m markan alkuperaisilla perustuskustannuksilla kilometria kohti, nousivat ne Helsin- gin-Turun

radalla ii8,ooo:een, Savonlinnan radalla i45,5oo:een

ja Rovaniemen radalla ioo,ioo:aan markaan km:lta.
meksi mainitutkaan

kustannukset

Nama vii-

eivat sentaan ole kovin kor-

keat verrattuina vastaaviin kustannuksiin muissa maissa.
- Katsoen valtionrautateittemme

suhteelliseen halpuuteen j a

ottaen huomioon, etta niitten tuottamat nettotulot ovat verrattain
runsaat, voi siis odottaa etta ne kannattavavaisuudenkin puolesta
kykenevat antamaan tyydyttavan tuloksen.

Viime aikoina saa- ^

vutettua korkoprosenttia onkin pidettava sangen hyvana. Vuonna
I9'i2 teki korkoprosentti valtionrautatiella 3 , 5 7 j a v. 1911 3 , 2 7 .

)

I

Szlomen valiioJjratttaieiden kannattavaisuus rautaiieiilaston mukaan, 2 0 5

Edellinen on jo hiukan korkeampi sita prosenttimaaraa, joka on
melkein kaikkien Suomen valtion rautatielainojen korkona.
taisiin

Voi-

nain ollen sanoa, etta Suomen valtionrautatiet ovat kan-

nattavat yksityisyrittajankin silmilla katseltuna.
rautatiemme

olisivat lainavaroilla rakennetut,

Silla, jos kaikki
niin

nettotuloilla

voitaisiin suorittaa lainojen korot j a jaisi viela ylijaamaa, puhdasta voittoa. ^)
Rautateittemme voittoa arvosteltaessa on kuitenkin otettava
huomioon, etta rautatietilastossamme j a tilityksessa ei oteta huomioon kaikkia tuloja jotka oikeastaan olisivat luettavat rautatien
hyvaksi.

Silmiinpistavimpana esimerkkina mainittakoon

postin-

kuljetus.

Vuosina 1908 j a 1909 siirrettiin valtiorahastosta kulku-

laitosrahastoon 500,000 markkaa korvaukseksi postinkuljetuksesta
j a muista siita johtuvista menoista.

T a m a k i n siirto tapahtui ko-

konaan rautatien tilityksen; ulkopuolella eika sita ole naiden vuosien tilastoissa huomioon otettu. . Sittemmin eduskunta
tuloarvioehdotuksissaan
kaan,

korotti taman maaran miljoonaan mark-

silla seurauksella, etta nykyaan ei suoriteta minkaanlaista

korvausta
uttaa

meno-ja

kulkulaitosrahastolle_ postikuljetuksesta.

suuresti rautateiterame

kannattavaisuuden

T a m a vaikearvostelemista.

Silla jos valtionrautateitten hyvaksi luettaisiin esim. eduskunnan
ehdottama maara, miljoona markkaa korvauksena postinkuljetuksesta, aiheuttaisi se esim. v. 1912 lahes 2 °/om lisayksen bruttotuloihin j a 6 , 7 5 °/om lisayksen nettotuloihin j a siis myos korkoprosenttiin. Rautateitten nettotulot tekisivat talloin 3 , 8 1 "/o lisaantyneesta perustuspaaomasta.

J a vaikka puheenaoleva korvaus luet-

taisiin vain 5oo,ooo:ksi markaksi, nostaisi jo sekin korkoprosentin
mainitulta

vuodelta

3,69:aan.

Siis

varsin

huomattava

muutos.

Lisaksi vaikeuttaa postinkuljetuskorvauksen poisjaaminenvertai-

Todellisuudessa eivat rautatielainat tee puollakaan valtionrautateihimme
kiinnitetysta paaomamaarasta.
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lua meidan maamme j a ulkomaitten i rautateiden kanssa, naiden
tuloihin kun sisaltyy myos korvaus postikuljetuksesta.
Edella

vuosi 1912 on ollut. rautatientaloudessa

tarkasteltu

erikoisen kannattava.

T a m a n huomaa helposti vertaillessa alia

olevassa tauiussa eri vuosien korkoprosentteja seka koko rautateistolla etta eri radoilla.

•

Korkoprosentti oli:

|

I87I.
75

1876
—80

1881
- 8 5

1886
—90

1891
—95

•

1896
—1900

I90I
- 0 5

1906
—10

1911

1912

Helsingin-H:linnaiiPietarin

radalla

Hangon

»

3,4

3,7

4,9

—

— 1,0

— 0,7

1,6

2,6

5,4 -

5,6

5,8

3,1

3,2

5,4

5,7

0,7

1,6

1,0

— 0,2

1,2

1,2

3,0

3,1

4,6

2,1

2,7

3,3

3,2

0,7

1,8

2,0

3,1

0,4

1,2

4,2

5,3

—
—
—

— 0,1

— 0,4

0,6

— 0,6

— 0,3

— 0,1

0,1

0,7

1,9

0,7

1,9

4,7

4,7

—

1,4

2,0

2,3

2,3

3,7

4,6

— 0,4

2,2

0,2

— 0,5

.0,4

0,5

—

— 0,2

— 1,2

— 0,9

— 0,1

- 0 , 1

Turun-TamperenH:linnan

»

Vaasan

»

Oulun

T>

Savon

>

Karjalan

>

Porin

J

Jyvaskylan

i

—
—
—
—
—

—
—
—
—
-

—

—

—

—

—

-—

—
—

—

—

—

0,2

Helsingin-Turan »
Savonlinnan

»

Rovaniemen

»

—

— 0,3

—

—

1,0

2,3

2,2

1,1

— 0,7

— 0,5

0,6

0,2

— 0,2

1,7

3,3

3,6

Koko rautatiestolla

»

3,2

2,4

3,3

2,9

2,9

3,4

T a m a n vuosisadan ensimmainen vuosikymmen on ollut kannatukseltaan niin kuin niin monessa muussakin suhteessa "silmiin-

'

- I: .
I

') Ruotsin valtionrautateilla teki kyseessa oleva korvaus v.
kr. eli 2,82 7" brattotuloista ja Tanskassa tilivuonna
3,1 "jo brutto tuloista.

I

19112,166,000

1911/12 1 , 5 1 7 , 0 0 0

kr. eli

Suomen vnllionrautateiden kannattavaisuus rautatietUaston mukaan,

pistavan kehno rautatientaloudessa.
prosentti

aleni puoleen siita, mita se oli ennen ollut, j a j y r k k i a

alenemisia
jaa.

Koko rautatiestomme korko-

huomataan melkein kaikilla radoilla pitkin koko lin-

Kahtena

viime vuotena on taasT ollut havaittavissa j y r k k a

nousu, melkein yhta j y r k k a , kuin lasku oli ollut 5-vuotiskaudesta
1896—1900.

Mikaan erikoisen loistava ei vuosien 1911 j a 12

tuloskaan sentaan ole.

Vuoden 1912 korkoprosentti on ainoas-

taan vahan suurempi kuin vuosien 1896—1900 keskiarvo j a edelliselta' vuosisadalla voi kylla
tulos on ollut viela parempi.

Idytaa yksityisia

vuosia, jolloin

Suurin korko, minka valtion rauta-

tiet ovat perustuspaaomalleen tuotaneet, on vuodelta 1874, 4,20 % .
Sita seuraavat ovat vuosien 1896 j a 1897 tulokset 3,62 j a 3,61 % .
1886—90 laskun nayttavat aiheuttaneen pitkien Oulun

Vuosien
ja

Savon ratojen

lisaksi tuleminen, nama kun kumpikin olivat

Sitavastoin on vuosien 1901—05 huonoon kan-

huonotuloisia.

nattavaisuuteen syyna nettotulojen pieneneminen kaikilla radoilla. ^}
—Verrattaessa
melken koko
matta

siita

eri ratoja

toisiinsa huomaa,-etta paarata on

olemassaolonsa. ajan sailyttanyt ensi sijan, huoli-

etta siihen kiinnitetty paaoma on suhteellisesti mel-

koista suurempi kuin minkaan muun radan.
jolloin

Ainoastaan v. 1908,

Turun-Tampereen-H:Hnnan j a Savon radat antoivat suu-

remmat korkoprosentin, on sen taytynyt luopua kunniapaikastaan.
Sen korkoprosentti

on vaihdellut, jollei oteta aivan alkuvuosia

lukuun 6,90 (v. 1896) j a 2,45 (1905) valilla.
Turun-Tamperen-Hameenlinnan

Sen sijaan nayttaa

rataa rasittavan sen suhteellisen

suuri paaoma, niin etta sen ovat aivan viime aikoina halvemmat
Vaasan, Savon j a Karjalan radat sysanneet toiselta sijalta,^ jolla
se sita ennen oh pitkat ajat ollut, paljon
asemaan.
(v.

vaatimattomampaan

Sen korkoprosentti on vaihdellut 5 , 1 7 (v. 1 8 9 8 ) j a i , 8 5

1901) valilla.

Kolmas jarjestyksessa

on

nykyaan Vaasan

) Kts. lahemmin ennen main. Icirjoitusta nettotuloista.
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rata, jonka

paras tulos

(1902).

tappio

on 5,31 °/o (1912) j a huonoin 1,13 % : i n

Keskiarvoa ylempana

ovat niinikaan Savon

0 , 3 5 ) j a Karjalan (4,66 — 1 , 0 3 )

(4,6 7

korkoprosentit. Muut

radat, erittainkin Oulun, Porin j a Jyvaskylan, ovat olleet heikkotuloisia j a tappiota tuottavia.
Vertauksen vuoksi esitettakdon tassa viela muutamien ulkomaisten

rautateiden

lisaantyneelle perustuspaaomalleen

tuottama

korko.
Korkoprosentti oli:

•

1912

3,87

Ruotsissa

»

»

>

1911

3,14 _ Itavallassa

Norjassa

»

»

>

1 9 1 1 / 1 2 2,14

Suomessa

valt. rad. v.

kaik, J »

Ranskassa
Englannissa

>

»

Saksissa -

1910

5,74

Baijerissa

1909

3,87

Wiirtembergissa

3,4i

Badenissa

>

>

> 7,20

Tl >

» 5,00

> Tt

»

3,41

>

»

4,17

>

»

2,45

»

I 9 1 1 3,66

" 3,20

Preusissa ja Hessissa >

»

Tanslcassa
Saksassa

valt. rad. V.

Belgiassa

»

kaik.

»

5,49

Suomen valtionrautateiden v. 1912 tuottama korko esiintyy
siis tassa tauiussa sangen edullisessa valossa.
kuin

Skandinavian] rautateiden

korko,

vasti myos Itavallasta j a Englannista.
tatiet

ovat

tuottaneet sanottavasti

ja

Se on suurempi

edella se on nahta-

Ainoastaan

suuremman

Saksan rau-

koron.

Mutta

Saksassa onkin yleensa rautatiepolitiikka suunnattu paljon haikailemattdmammin suurten tulojen saavuttamiseen kuin meilla.
Edellisesta selvinnee
seen

kannattavuuteen

etta valtionrautateitemme

viimeaikai-

voi olla jokseenkin tyytyvainen.

Valtio-

taloudellisesta kannattavaisuudesta, jota tassa on pidetty silmalla,
on kuitenkin erotettava rautatien kansantaloudellinen kannattavuus
j a hydty.

Rautatien elahyttavaa, uusia arvoja luovaa vaikutusta

on kuitenkin mahdoton numeroilla edes likimainkaan mitata, eika
sita liene meilla viela laajemmassa maarassa yritettykaan. Varmana
voinee kuitenkin pitaa etta tama n. s. valillinen hyoty on monin

Valtio ja kunta toissijaisen luoton jarjestajina.

verroin suoranaista hyotya' suurempi.
aikain

Meilla on tama

209

alusta

sovellettu j a se on ollut rautatiepolitikkassa maaravana

tekijana.

Useimmat rautatiemme ovatkin rakennetut j a rakenne-

taan edelleenkin, huolimatta siita ettei niitten suorariaisesta' kannattavaisuudesta ole voinut olla suuriakaan toiveita.

VALTIO J A KUriTA TOISSIJAISEN
JARJESTAJINA.

LUOTON

r

Kirjoittanut

• -

. K. B. Hovila.

-

7

IV.

Valtion toimintaa toissijaisen luottotarpeen tyydyttamiseksi
taydentavat useissa maissa kuntien toimenpiteet.
rin

Samassa maa-

kuin kuntien huomio on kiintynyt asuntoreformiin yleensa,

samassa maarin on myos kasvanut niiden harrastus luotonsaannin helpottamiseen, niin etta jo nykyaan voi sanoa useiden kaupunkikuntien varsinkin

Saksassa talla alalia

toimivan valtiota

tehokkaammin.
Niin kuin mainitsimme jakaahtuu kunnankin lainananto laadultaan kahteen osaan nim. suoranaiseen j a yaliHiseen, s. o. takuiden myontamiseen.

'

Viime mainittu lainaustapa

.

'

on ominainen

.
Saksan kuntien

toiminnalle. Se ei tosin ole sulkenut kokonaan pois suoranaistakaan lainanantoa.

Yleensa on lainat myonnetty rakennusyhdis-

tyksille, vahemmassa

maarassa yksityisille henkiloille. T a m a n

ohessa on pantu toimeen asuntojen tarkastus, jotta voitaisiin olla
varmoja,

etta tata kunnan apua oikein kaytetaan. — Vilkkaim-

K. B. Hovila,
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min ovat kunnat toimineet Reinin maakunnassa, Hessenissa, Baijerissa j a Westfalissa.

•

Mita ensinkin tulee

kuntien suoranaiseen lainanantoon, ei

Saksassa loydy erityista tilastoa, joka tarkasti tai edes likimaarinkaan osoittaisi niiden kuntien lukumaaran, jotka ovat tallaista
lainanantoa harjoittaneet.

Sen sijaan loytyy erinaisia kaupunki-

kuntia kasittava tutkimus, jonka on tehnyt vuonna 19lo Saksan
keisarillinen tilastollinen toimisto. Sen mukaan io6:sta tutkitusta
kaupungista

kaikkiaan 33 oli antanut lainoja pienten asuntojen
Naista kaupungeista oli vuonna 1905 26:ssa y l i

rakentamiseksi.

50,000 asukasta, /issa sanottua maaraa vahemman.
summat

mainittuun

tarkoitukseen

olivat

kayttaneet

Suurimmat
seuraavat

kaupungit: Berlin kaikkiaan 1,500,000 R m k . , Miinchen 1,571,800
R m k . jolloin lainojen maara on saanut nousta 80 °/o:iin kiinteiston arvosta.

Hampurissa on, sitten kun laki 21 paivalta touko-

1902 julkaistiin, tahan tarkoitukseen kaikkiaan kaytetty

kuuta

1,200,000 R m k . 2)

lahes

Myos Ulmin kaupunki on myontanyt

sikalaiselle saasto- j a rakennusyhdistykselle lainoja 90 % : i i n kiinteiston arvosta.

Samoin on perintovuokralla olevalle maalle ra-

kennetuille asunnoille myonnetty lainoja 80 o/o:iin. ^)
Puhuttaessa

kuntien suoranaisesta

lainanannosta Saksassa

on viela muistettava ne kiinteistoluottolaitokset, joita kaupunkikunnat joko ovat perustaneet tahi joita ne kannattavat j a joiden
kaikkien

tarkoituksena

nustoiminnalle.

on luotonsaannin helpottaminen

raken-

Toiset naista laitoksista myontavat luottoa seka

ensimaista etta toista kiinnitysta vastaan, toiset taas ainoastaan
toista

kiinnitysta vastaan.

"Varsinkin Lansi-Saksassa, Reinin-

maakunnassa loytyy naita laitoksia runsaasti.

Crefeldissa, Neus-

^) Bericht. I siv. 38.
^ Beitriige zur Arbeiterstatistik.
1910

Nr.

I I

siv. 4 8 4 .

Bericht.

I I siv. 169.

Wohnungsfiirsorge in deutschen Stadten

Valiio ja hinta toissijaisen luoton jarjestajina.

2111

sissa, Remsclieidissa, Rheydtissa j a Trierissa ovat ne jo pitemman ajan olleet toiminnassa, vuodesta
nissa.

Lisaksi puuhataan

punkeihin.

1911 Aachenissa j a K o l -

sellaisia viela useihin muihinkin kau-

Naiden laitosten lainananto on yleensa rajoitettu 75"

"/oiiin maan j a rakennusten arvosta.

Erityisesti on myos huo-

mattava, etta useat niista ovat lainanahtonsa ehdoksi asettaneet.
sen, ettei tontin j a rakennusten hinta saa kohota y l i maaratyn>
summan.

T a m a vaihtelee 30,000—50,000 R m k . valilla.

Maa-

rayksen tarkoituksena on, etta lainat ennen kaikkia tulisivat edistamaan alempien kansanluokkien asunto-olojen paranemista. Suositaanpa

eraiden laitosten puolelta erikoisemmin taloja, joissa on.

pienia asuntoja,

niinpa esim.

Trierissa

sijaitseva laitos antaa

tallaisessa tapauksessa lainoja aina 75 % : i i n kiinteiston arvosta,.
kun se sitavastoin muissa tapauksissa antaa lainojensa nousta.
vain

65 ''/oriin sanotusta

ensiksimainittua

arvosta.

Vuoteen

1911 olivat nelja

laitosta antaneet lainoja yhteensa' noin

milj. R m k .

.

i 1/2

.

Tallaisten kunnallisten kiinteistoluottolaitosten perustamista. '
on ilolla tervehdittava j a toivottava on etta ne y h a yleisemmin.
leviaisivat.

Toiselta puolen on kuitenkin huomioonotettava, etta,

ennen naiden laitosten perustamista on ankaran rakennusjarjestyksen toimeenpaneminen j a maan verottaminen yleisarvon mukaan

valttamatonta,

jottei niiden kautta hankittu luotto tulisi.

vaikuttamaan ainoastaan maan hintojen kohoamista. 2)
Takuujarjestelma on kaytannossa erittainkin lantisessa Saksassa, ennen kaikkia Reinin maakunnassa.

Siella oli vuoteen 1907'

y k s i piiri (Kreis) j a 88 kuntaa myontanyt takuita, joiden yhteenlaskettu maara oli 14,654,980 . R m k . ^).

O n myos merkittava,.

'•) Zeitschrift fiir Wohnungswesen I X Vuosik. siv. 313 j . s. -) Damaschke, Kunnalh'spolitikan tehtavista, siv. 3 3 1 .
Bericht I siv. 38.
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•etta edellamainitussa
tien

eraiden

Saksan valtakunnan kaupunkikun-

asuntohuoltda koskevassa tutkimuksessa huomioonotetuista

kunnista

14 niista 2i:sta, jotka

ovat

ilmoittaneet

•myontavansa takuita, sijaitsee Reinin maakunnassa.

E n s i sijalla

•naista
kuita
-ovat

kokonaista

on Neussin kaupunki, joka kaikkiaan on myontanyt ta1,500,000 R m k . suuruiseen maaraan.

noin
myos

Miinchen-Gladbach j a Rheydt myontaneet takuita.

Westfahssa
•2> milj.

Y l i miljonan

on

3 piiria j a 60 kuntaa myontanyt takuita noin

R m k . Hessenin suurherttaukunnassa

•kuntaa taannut lainoja.

on toistaiseksi 20

-Useat kaupunkikunnat,

vaikka ovatkin

'kovin pienia, ovat kuitenkin myontaneet verrattain suuria takuu-summia, esim. Astheim (asukasluku 858) 16,000 R m k . j a Riisselsheim
Baijerissa

(asuk.luku 4,525) 9 7 , 0 0 0 ' R m k .

Miinchen, jonka- myontamien takuiden maara nousee

.2,000,000 Rmk:aan.
ja

Viela on mainittava

Badenissa' Mannheim, noin 300,000 R m k .

Elsass-Lothringissa

Strassburg

1,000,000 R m k . i)

naiden takuiden saamiseen ovat erilaiset eri paikoissa.

Ehdot
Takaus-

isumma ei yleensa saa nousta y l i 90 °/o:iin kiinteiston arvosta. ^)
Kuten

edella

mainittiin, on valtio Itavallassa vasta aivan

^viime aikoina antanut tehokkaampaa

apua niille kunnille, yhdis-

tyksille j a yksityisille. henkiloille, jotka ovat rakennust.oiminnal-laan tahtoneet edistaa asunto-olojen parantamista.
ilaimeus rakennustoiminnan
vissa, jos - kunnat

T a s t a johtuva

alalia olisi kuitenkin ollut valtetta-

olisivat huomanneet velvollisuutensa

olevan

•omalla toiminnallaan korvata puuttuvan valtion toiminnan.' K a u a n
-•aikaa kuitenkin kesti, ennen kuin Itavallan kunnissa vilkkaampi
tyoskentely talla alalia alkoi.

Aluksi esiintyi se kunnan omana

.rakennustoimintana," mutta myohemmin

tuli yleisemmaksi joko

suoranainen lainananto tai takuiden myontaminen. Niinpa Linzin
^) Beitrage zur Arbeiterstatistik. Nr. i i siv. 498 j , s.
Valvoja 1911 siv. I J .

Valiio ja kunta toissijaisen luoton jatjestajinii.

kaupunkikunta

100,000 K r . kaytettavaksi joko

on maarannyt

suoranaisena laina- tai takuurahastona.
tnoittanut menevansa
noista j a ulottuu

takuuseen

ehdotettu

Troppaun kunta on i l -

saastokassan

myontamista lai-

takuu 25 °/o Y^i mainitun saastokassan saan-

noissa maaratyn rajan.
nausraja
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Samoin on Aussigin saastokassan lai-

korotettavaksi

75 ''/o:iin kiinteiston arvosta,

jolloin kunta sitoutuu antamaan takauksen viimeisesta 25 °/o:sta.
Samaan suuntaan kaypa ehdotus on tehty Grazissa.

Sen mukaan

tulisi kunta myontamaan takuun vakuutus- tai muiden rahalaitosten
sikalaiselle yleishyodylliselle rakennusosuuskunnalle antamista lainoista. T a k u u

tulisi kasittamaan lainamaaran 5o:sta—70 °/o:iin

kiinteiston arvosta. Mainittakoon tassa viela Kralup kaupungin
toimet. Kunta myontaa siella ensi sijassa vahavaraisille rakennettaviin
asuntoihin lainoja 80 "/odin kiinteiston arvosta, ei kuitenkaan
korkeampaan

maaraan

kuin

20,000 kruunuun.

T a m a n ohessa

o n annettu maarayksia, jotka takaavat, etta lainat tulevat oikein
kaytetyiksi. ^)
Hollannissa

tayttavat kunnat

tarkean tehtavan osaksi ra-

kentamalla valtion varoista myonnetyilla lainoilla, osaksi valittamalla naita lainoja rakennusyhdistyksille j a -yhtioille. Vain harvoin ovat kunnat sen sijaan omia varojaan lainaksi antaneet rakennustoiminnan edistamiseksi.

Takuujarjestelma on tullut kay-

tantoon esim. Amsterdamissa, jossa kunta antoi takauksen sikalaisen rakennusosuuskunnan valtion postisaastdpankista
1,000,000

guldenin suuruiselle lainalle.

ottamalle

Missa kunnat ovat lai-

noja myontaneet, ovat ne olleet valtion lainoja edullisemmat siina
suhteessa,

etta rakennusyhdistykset saattavat vapaammin toimia

j a kuoletusaika voidaan pidentaa y l i 75 vuoden, joka, kuten valtion lainanannosta puhuttaessa huomautimme, tuottaa suuren edun
niille, jotka saavat lainansa kunnalta.
^) Bericht I siv. 152 j . s.

Naita etuja vastassa on

•K. B. Hovila.
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tosin se epakohta,

etta kunnan myontama

luotto on valtion

myontamaa ^/s °/o kalliimpi. ^)
Asuntoreformin harrastajat Hollannissa toivovat, etta tama
kuntien toiminta yha laajenisi j a etta se yhdessa valtion postisaastopankin

laajennetun

toiminnan kanssa y h a tehokkaammin

pystyisi rakennustoimintaa edistamaan.
Belgiassa ovat kunnat tavallisesti edistaneet rakennustoimintaa merkitsemalla rakennusyhtioissa osakkeita.

Ainoastaan yksi

kunta, nimittain Liegen kaupunki, on harjoittanut

suoranaista

Jos lainanottajalla oh i ,000 fr. • suuruinen henkiva-

lainanantoa.

kuutus, antaa kaupunki hanelle lainaksi koko rakennettavan talon
hinnan, joka

ei kuitenkaan saa nousta y l i 6,500 fr. ^) Vuoteen

1910 oli se talla tavoin kaikkiaan lainannut 379,360 fr. ^) V a r a t
on hankittu taksoituksen kautta.
Pohjoismaissa
aivan alullaan.

ovat kuntien toimenpiteet talla alalia viela

Suurempaa

huomiota ansaitsee Kristanian kau-

punginvaltuuston vuonna 1911 tekema paatos, jokako-skee kunnan varojen kayttamista rakennustoiminnan hyvaksi.
lainoja

tai

Sen mukaan

takauksia 85 °/o:iin kiinteistdn

voidaan

myontaa

arvosta.

Ehdot, joilla tama avustus myonnetaan rakennusyhtiolle

(byggeselskab) ovat paatoksessa tarkemmin maaratyt.
paatoksen

nojalla voidaan myontaa

snurempikin laina.

mainittua

Erityisen

prosenttimaaraa

K u n takuita tai lainoja on kaikkiaan myon-

netty 2 milj. kruunuun, on kaupunginvaltuuston (bystyret) tehtava
erityinen paatds siita, onko suurempaa summaa tahan tarkoitukseen kaytettava.

Sitapaitsi on mainitussa paatoksessa maaratty

perustettavaksi erityinen asuntolautakunta, jonka tulee pitaa silmalla,

etta myonnetyt lainat kaytetaan oikeaan tarkoitukseensa

Bericht, I siv. 394.
^) Valvoja. 1911 siv. i 8 .
Bericht I siv. 2 7 3 .

Valtio ja kunta toissijaisen luoton jUrjestajina.

minka

ohessa

se antaa

neuvoja rakennustoimintaa koskevissa

asioissa. ^)
Ruotsissa
rattain vilkas.
kunnan

on kuntien toiininta asuntopolitikan

alalia ver-

Toistaiseksi on se rajoittunut suurimmaksi osaksi

omaan

rakennustoimintaan.

L o y t y y kuitenkin esimerk-

keja siitakin, etta kunnat ovat antaneet seka lainoja etta takauksia.

Niinpa teki Karlskronan kaupunginvaltuusto vuonna 1906

paatoksen, etta perustettavia »omia koteja* varten hankitun maaalan hinta voitiin jattaa velaksi kiinnitysta vastaan j a etta sen
lisaksi voitiin myontaa lainoja 75 ^/odin rakennu-skustannuksisia.
T a m a paatos koskee ainoastaan yhden-perheen taloja. Rakennuslainoja

ovat

koping.
noille

myontaneet

myos Karlshamn, Linkoping j a Norr-

Takuiden myontaminen valtion rahastosta otetuille lai»omien kotien» rakentamista varten on ollut keskustelun

alaisena Kristianstadissa, Skarassa j a Flenissa. — Tarkkoja tietoja

ei voida antaa naista kuntien toimista, koska asiaa valai-

sevaa tilastoa ei loydy. ^)
Niin kuin edella mainitsimme, eivat meilla kunnat saaneet
lainoja

niista varoista, jotka vuonna 1898 maarattiin kaytetta-

viksi asuntopuutteen poistamiseksi. V a i k k a siis kuntien toiminta
valtion puolelta on saanut osakseen vain vahan kannatusta, ovat
kuitenkin useat niista ryhtyneet oman rakennustoimintansa kautta
asunto-oloja parantamaan.
tullut kysymykseen.
vetta on

koetettu

Lainaksianto on myos jonkun verran

Erityisesti toissijaisen kiinnitysluoton tar-

poistaa

siten, etta kunta on antanut tontin

kauppahinnan velaksi toista kiinnitysta vastaan. Nain on menetelty esim. Helsingissa tyovaen asuntoyhtioille tontteja myytaessa.^.
E t t a meillakin aletaan y h a paremmin ymmartaa, miten tar^) Kristianian kaupunginvaltuuston asiakirjat vuodelta 1911.
Asiakirja (dokument) nr. 18.

_

^) Bericht. I siv. 1027 j . s.
^) Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja 1909. siv. 298 j . s.

K. B. Hovila.
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kea kuntien toiminta on toissijaisen luoton jarjestaraisessa, sea
osoittavat

ne ehdotukset, jotka aivan viime aikoina on tehty

Tampereen, "Waasan j a Helsingin kaupungin vaituustoille j a j o t k a
tarkoittavat
tavana

joko erityisten rahastojen perustamista, joiden teh-

olisi

olemassa

toissijaisen luotto-tarpeen

olevien

rahastojen

tyydyttaminen,

toiminnan

suuntaan.

laajentamista

tai jotahan

^

Tydvaenasuntokomitean helmikuussa vuonna 1910 Tampereen

kaupunginvaltuustolle

1896 perustetun

tekema

ehdotus tarkoittaa

vuonna

»Tampereen Tyovaen Rakennusrahaston» paa-

oman lisaamista 160,000 mk:sta (vuonna 1908) 300,000 mkiaan.'
Lisaksi

ehdotetaan rahaston

saannot

muutettaviksi siten, ettei

lainan vakuutena enaa valttamatta tarvitsisi olla ensimainen kiinnitys. j a etta lainausraja kokotettaisiin entisesta ^/-iista kiinteiston arvoa 80 °/o"-iin siita.
"VVaasan kaupunginvaltuuston asettama komitea on mietinnossaan ehdottanut kunnan takuun kaytantoon ottamista varojen:
hankkimista

varten

vahavaraisten asunto-olojen parantamiseksi.

Kunnan olisi taman ehdotuksen mukaan myonnettava takuu muo-.
dostettavan yleishyddyllisen rakennusyhtion ottamille lainoille Soo/o:iin tarvittavasta paaomasta. Yhtion omat varat on talloin laskettu 20<'/o:ksi.

Taman jarjestelyn kautta, joka vahentaa vahin-

gonvaaran,

toivotaan

suurempien

rahalaitosten

vakuutuslaitosten,
sijoittavan

saastopankkien

y. m.

varojaan yritykseen. ^) -—-

Ehdotus hyvaksyttiinkin marraskuun 16 paivana 1911. Taten on
"Waasa ensimaisena maamme kaupungeista toteuttanut ajatuksen
kunnan takuun kaytantoon ottamisesta.
Lopulla

vuotta

1911

sai Helsingin

:
kaupunginvaltuuston

asettama valiokunta valmiiksi mietinndn, joka koski erityisen r a ^
kennushuoltorahaston

perustamista.

Mietinnossa ehdotetaan, etta

Book. Asuntokysymyksen alalta, siv, 82 j . s.
^) EdeUamainittu teos, siv. 84.

Valiio ja kunta loissijaiseii luoton jarjestajina.
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varattaisiin 3 milj. markkaa

rahastoksi, josta annettaisiin lainoja 5o:sta — 85 °/o:iin kiinteiston

arvosta.

Kaksi

valiokunnan jasenta

on kuitenkin pitanyt:

85 °/o:ia liian korkeana lainausrajana, katsoen siita kaupungille
koituvan liian suuren vahingonvaaran, jonka ^tahden he ovat rajaksi ehdottaneet 80 °/o. K o s k a kuitenkin tyovaenrakennusyhtidilla.ei

omia varoja useinkaan ole y l i 15 °/o j a koska rahaston tar-

koituksena

juuri

on toissijaisen

luottotarpeen

tyydyttaminen,.

nayttaa valiokunnan enemmisto - osanneen oikeampaari, ehdottaessaan

lainausrajan

85 °/o:ksi eli yhta korkeaksi kuin Kristianian.

kaupungin lainanannossa, kuten edella mainitsimme.

Esityksen-

tekija itse oli lainausrajan ehdottanut 9o7o:ksi, mutta nain korkea raja ei meista nayta edes tarpeelliseltakaan. — Ennen kuin
paatettiin lahtea kaymaan suoranaisen lainanannon tieta, oli v a liokunnassa keskustelun alaisena, eiko takuujarjestelmaa joko yksinaan tahi

valinnaisesti valittom.an lainanannon

kanssa voitaisi-

ottaa kaytantoon. Kielteiseen paatokseen vaikuttivat m. m. yleisten rahamarkkinaimme kireys, josta johtuu, ettei kunnan takuutakaan vastaan saada varoja toista kiinnitysta vastaan. Tosin s a notaan mietinnossa, etta takuujarjestelma" ehka myohemmin voisi.
tulla kaytantoon

kun runsaampaa kokemusta on saatu rahaston

hoidossa. Meista tuntuu kuitenkin puutteellisuudelta, ettei takuujarjestelmaa, vaikka vain valinnaisesti, ehdoteta kaytantoon otettavaksi, varsinkin koska jo omassakin maassamme tata ennen —
nimittain Waasassa — ajatus on toteutettu. Taman kautta olisi'
rahaston

vaikutusta voitu lisata ilman etta minkaanlaista vaaraa.

olisi syntynyt.
Mietinnossa
kautta rahastosta
siin

ehkaistaan.

on myos huomattava

ne maaraykset, joiden*

annettujen lainojen kaytto

keinottelutarkoituk-

•—• Lainat ehdotetaan annettaviksi kuoletuslai-

noina 6''/o:in vuotuismaksuilla, josta koroksi lasketaan 5V4
') Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat 1 9 1 1 . Mietinto nro. 7 3 .

•^)'

Taman
"lyonteja

toimenpiteen kautta^) ei ainoastaan entisia laimin-

korjata,

vaan

myos annetaan

esimerlcki j a

kehotus

•muille maamme kunnille ryhtya tehokkaaseen toimintaan asuntoolojen parantamiseksi luotonsaannin helpottamisen kautta. Meilla
jos

missaan on valttamatonta, etta kunnat kaikin voimin pyrki-

vat

tayttamaan

sen puutteen, jonka juuri nykyaan hallituksen

-valinpitamattomyys monia ^tarkeita kysymyksia j a tarpeita kohtaan synnyttaa. K u n sen lisaksi kuntien toiminta asuntokysymyksen

lopulliseksi ratkaisemiseksi on valttamaton, on toivottavaa

etta heraamassa oleva harrastus asiaan laajenisi kasittamaan y h a
M s e a m p i a maamme kuntia.

T A L O U D E L L I N E N TILA

SUOMESSA.

Kirjoittanut

K.
Katsaus maamme

V. HopptL.

taloudelliseen tilaan tarjoaa nyt paljon

enemman mielenkiintoa kuin koskaan ennen tahan asti.

Onhan

maamme niin perin pohjin eristetty Lansi-Europasta, jonka kanssa
kauppa

on luonnollisissa alosuhteissa ollut vilkas, etta meilla ei

ole muuta kuin yksi ainoa tie vientiin j a tuontiin j a sekin kaytettavanamme

vain rajoitetussa

maarin.

Sita

paitsi nykyinen

a i k a asettaa kaikkien maiden taloudelle j a taloudelliselle elamalle,
sellaistenkin, jotka eivat ole valittomassa kosketuksessa maailmansodan kanssa, suuria vaikeuksia.

Missa maarin me voimme

kestaa vaikeudet j a tulla toimeen, jos ei sodan palo maatamme
suoraan
laisen

koske, se on kysymys, joka jannittaa jokaisen suoma-

mielta.

omiaan

Jo kestetty

muutaman

kuukauden sota-aika on

viittaamaan siihen mita edellytyksia meilla on sivuttaa

vaikeudet.

,

"

^) Mietinto on hiljaklcoin tullut kaupungin valtuustossa paaasiassa hyvaksytyksi.
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I.
Alamme katsauksemme vuodetituloUa.

Kevaalla j a alkuke-

sasta olivat vuodentulotoiveet hyvat, monin paikoin erittain hyvat.

Jo kesakuus.sa alkanut, mutta varsinkin heinakuussa vallin-

nut ankara kuivuus j a kuumuus, jolle saa vertaista hakea, vaikuttivat

hyvin epaedullisesti vuodentuloon.

N y t kun sato on korjattu,

huomataan, ettei vuodentulo ole ollut aivan edulHnen, vaan painvastoin keskikertainen.

Kevatvilja j a heina antoivat tuskin tyy-

dyttavan sadon, ruissato sen sijaan on laadultaan j a maaraltaan
tyydyttava.

E r i viljalajien sato on laskettu seuraavaksi:
1914

' 1913

Lisays -|-"
Vahennys —

Ruis

hi.

3,808,000

3,626,000

—

182,000

Ohra

>

1,426,000

1,908,000

—

482,000

Kaura

X

6,582,000

8,077,000

—

Perunat

>

7,413,000

7,016,000

-}-

14,907,000

19,547,000

desitonnia

Heina

Ruissato

oli 5

"/o,

ohrasato

25,3^/0,

397,000

— 4,640,000

kaurasato i 8 , 5 ° / o j a

heinasato 23,7 ''/o pienempi kuin viime vuonna,
runasato

1,495,000

Ainoastaan pe-

on 5,7 °/o suurempi kuin viime vuonna.

Kuluvan vuo-

den sato on siis ollut mita sen maaraan tulee melko huonompi,
kuin viime vuoden.

Vuoden 1912 satoon verraten, joka oli erit-

tain hyva, on se tietysti melko huono.
Sadon

arvo erityisen maanviljelyshallituksessa kaytantoon

otetun arvoasteikon mukaan ^) on ollut seuraava:
Ruis
- 1914
1913

Ohra

6,4

4,0

6,0 - •

5,7

Kaura
' 4,6
•

5,9

Perunat
5,6
• 5,4

') Sadon arvioimiseen kaytetyssa asteikossa, jolloin sadon seka paljous et,tH,
laatu on otettu huomioon, merkitsee 8 = runsas. 7 == hyva, 6 =
parempi, 5 = keskinkertainen, 4 =
lahes kato ja I =

kato.

keskinkertaista

keskinkertaista huononpi, 3 = niukka, 2 =
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K.

V.

Hofpu.

29,8°'oja

Ohrasadon arvo on taman arvoasteikon mukaan
kaurasadon 22 "/o huononpi kuin viime vuonna.
on

Ruissadon arvo

6,7<*/o j a perunasadon arvo 3,7 °/o suurempi kuin v. 1913.

Taman

vuoden

ruissatoa

voi pitaa keskinkertaista parempana,

samoin

perunasatoa jonkin verran keskinkertaista

parempana.

Qhra- j a ' kaurasato sen sijaan ovat keskinkertaista huonommat.
Heinasadon arvo

on tana vuonna ollut kaytetyn asteikon

mukaan 2,1, kun se viime vuonna oli 2,7. Se on sns ollut keskinkertainen,

kun

se'viime vuonna | oli keskinkertaista

parempi.

Maanviljelyshallituksen tilastollinen osasto on viela suorittanut

laskelman maassa tarvittavasta viljamaarasta j a siita kuinka

paljon laskettu sato on laskettua tarvetta pienenpi. T a t a seikkaa
valaisevat seuraavat luvut.

,
Laskettu tarve

Ruis

hi.

8,722,300

Sato tarvetta
pienenpi
,

Ohra

»

2,416,300

990,300

Kaura

j

9,838,100

3,256,000

Perunat

>

Taman

8,198,600

laskelman

mukaan

;

4,914,300

785,200

taytyisi

huomattava

maara

maassa kulutetusta viljasta hankkia ulkomailta.
II.

.

Ulkomaankauppa ei ole vuoden ensipuoliskolla ollut erittain
vilkas; eika edellisista. vuosista suuresti eroava.

Tuonti on paa-

asiallisesti pysynyt samoissa puitteissa kuin aikaisempinakin vuosina.

Jos jotain tavaraa on tuotu enemman, niin on toisen tuon-

nissa ollut havaittavissa vastaavaa vahentymista.
vuoden
Se

alkupuoli

alkaa elokuussa

oikeastaan

olekaan

varsinainen

Sita paitsi ei
tuontikausi.

tahi oikeastaan' vasta syyskuussa j a kestaa_

sitten lokakuun. ' Tullihallituksen kauppatilastollisia kuukausivihSidon arvo arvosteltu numeroasteikon mukaan, jossa 4 = erinomaisen hyva, 3 = hyvii, 2 , 5 = keskinkertaista parempi, 2 = keskinkertainen, 1,5 i=
keskinkertaista huononpi ja I = huono.

TaUudellhzen tila Suomessa.
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ei ole ilmestynyt jalkeen heinakuun vihkon, joten mitaan

numeroihin perustuvaa katsausta ei voi heinakuun jalkeen esittaa,
vaan taytyy t y y t y a siihen likimaaraiseen. arvioimiseen, jonka liikemiesten

antamien

tietojen

koskee myoskin vientia.

mukaan voi tehda. - Sama seikka

Tarkastelkaamme kuinka paljon tuotiin

heinakuun loppuun tarkeimpia

tuontitavaroita.
1914

1912

Lisays - j Vahennys —

1,000 kiloa

1,000 kiloa

Kauroja

10,175

10,130

Vehnaa

198

189

Ohria

1,174

Rukiita

23,035

Maissia
Sekariisia
Vehnajauhoja
Ruisjauhoja
Kahvia
Sokeria, raakaa

•

1,352
•

413

427

5,640

6,407

82,754
7,356

6,522

+

27,588

24,595

Pellavaa

2,056

2,122

Lampaanvillaa ja villarlppeita

1,149
333

272

9,262

11,183
66,266"

5,291

6,816

200,721

243,299

9,971

20,316

Rautatiekiskoja

11,920 •

10,634

Kankirautaa

12,950

16,811

Takkirautaa

10,969

9,865

3,140

2,824

Rautamalmia
Kivihiilia
Koksia

Maanviljelyskoneita

+

178
2,278
14
767
7,301
1,457
834
2,993

+

896

57,355

Sementtia

—
—
—

163

Petrolia

+

60,034

5,292

Villalankaa

—

84,207

284

45
9

-

67,335

4,441

kiloa

+

20,757

PauviUa, raakaa

Sokeria, puhdistettua

1,000

.

121

—
—

851

+
+

353

—
—
—
—

—
—
—
—

+

56

61
1,921
8,9

u

1,595
42,568
10,345
1,306
3,861
1,104
316

• Viljatavaroihin nahden on huomattava, etta ainoastaan vehnajauhoja j a jonkin verran rukiita on tuotu enemman kuin viime

K. V. Hoppu.
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vuonna

vastaavaan

osoittanut

aikaan.

Sen sijaan on ruisjauhojen tuonti

pienta- vahentymista, kahvin tuonti on ollut jonkun

verran pienempi kuin edeliisella vuonna.
tiin heinakuun loppuun
enemman

tuoda

Raakasokeria ennatet-

vahan vaille

3 miljoonaa kiloa

kuin- vasta vaan aikaan vuosi sitten.

Tekstiiliteolli-

suutta varten ennatettiin tuoda puuvillaa j a pellavaa jonkun verran
vahemman

kuin viime vuonna,

enemman.

Rakennusteollisuus on ollut kuluvana vuonna verrat-

villaa sen sijaan jonkin verran

tain vahainen j a sen vuoksi on sementin tuontikin pllut huomattavasti pienempi.

Kivihiiha j a koksia tuotiin lahes 20 0/0 vahem-

man kuin viime vuonna.

Rautatavarain tuonti on myoskin ollut

pienempi kuin edellisena vuonna.
jonkun verran enemman.
70°/o, vehnaa
sekariisia

Maanviljelyskaluja

on tuotu

Heinakuun loppuun asti tuotiin kauroja

54 ^o, ohria 1 4 % , rukiita 35 °/o, maissia 7^jo,

55 %> vehnajauhoja

59''/o, ruisjauhoja 43 0/0, raaka-

sokeria 58 °/oi puhdistettu sokeria 80 °/o, raakaa puuvillaa 53 ^o,
pellavaa 78^/0,
58%,

petrolia

lampaanvillan j a villarlppeita 69 <'/o, vjllalankaa
2 6 % , sementtia 4 6 ^ 0 , kivihiilia 39. ^o,-koksia

20 "/o, takkirautaa 48 °/o, rautatiekiskoja 46 °/o j a maanviljelyskoneita 92 0/0 koko viime vuoden tuonnista.

Tarkeimpaa syoma-

viljaamme ei ennatetty ennen sodan puhkeamista tuoda maahan
edes 50 **/o viime vuoden tuontimaarasta.

Mutta kun viljaa voi-

daan saada Venajalta, ei tassa suhteessa asema anna aihetta erikoiseen huoleen.

Kuitenkin on otettava huomioon vaikeat kulje-

tusolot, jotka ovat omiaan kohottamaan hintoja.
Sodan alussa seisattui tuonti kokonaan j a tila naytti sangen
arveluttavalta.

Ensi

hammingin mentya ohitse alettiin jarjestaa

valttamattdmimpien tarvetavarain tuontia Ruotsin kautta.

Vahi-

tellen on vaikeudet voitettu j a on seka tuonti etta vienti saatu
kayntiin.
maahan

Mikali tuontia on voitu seurata, on sodan aikana voitu
tuoda viljaa niin runsaasti, j etta ero kuluvan j a viime

—vuoden tuonnissa ei ole kovin suuri.

E l o - - s y y s k u u n tuonti oli

•TalotidellinentilaSuomessa,

ehka 25 7 o pienempi viime vuoden tuontia.
tuonti on saatu jarjestetyksi rautateitse,
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Raakasokeria, jonka

kun se ennen tuH Sak-

san satamista laivoilla, lienee tahan asti tuotu vain 20
man kuin viime vuonna.
nemmaksi kuin

viime vuonna.

Villatavaran tuonti on osittain

kohdannut vaikeuksia ruotsalaisten taholta.
suunniteltu Venajalta.

vahem-

Puuvillan tuonti on arvioitu 10 "/o pie-

Yleensa nayttaa

Kivihiilen tuontia on
silta, etta tarpeellisten

raaka-aineiden" saantiin on mahdoUisuuksia, jollei Ruotsi sekaannu
sotaan Saksan hyvaksi.
Tarkeimpain tavarain vienti tammi—heinakuulla on ollut
seuraava:

Voita dritteleissa
tonnia
Mastoja. piiroja, tul<keja
sahahirsia.
m3
»
Propsia 1. kaivospylvaita
• »
Paperi- ja liiomapuita
Parruja, nelisarmaisiii
Tt
Lankkuja
Battensseja
Lautoja
tonnia
Rihmarullia
Puuvanuketta, hiottua
markaa
>
hiottua kuivaa
kemiallista markaa
kuivaa
»
Puupaperi^
Kaare-, Kartusi- ja makulatuuri paperia
»
Paino- ja konseptipaperia

Jalostaniattoman
puupahvin

1914

1913

Lisays •\
Vahennys -

8,358

8-438

—

319,786

281,297

967,102

781,050

++

186,052

201,632

243,024

—-

41,392

79,55°

84,735

173,644

217,186

505,811

510,069 •

622,289

795,912

6,628

6,744

6,572

4,348
15,447

:

—
—

600

31,852

.33,412

32,650

29,723

+

36,400 _

• 37,538

—

38,470 "

38,440

—

38,489

5,185
43,542
4,258
17-3,623
n6
2,224
8,093
1,482
1,560
. 2,927

1,138
•

30

puuta varan, kemiallisen puuvanukkeen j a

vienti on ollut tammi—heinakuun aikana huomatta-

vasti suurempi kuin

vuonna.

23,540

—
—
—
—
—

2,082

viime vuonna vastaavan aikaan.

puuteollisuus- j a paperiteollisuustuotteiden
Voinvienti

80

ollut

ainoastaan

Muiden

vienti on vahentynyt.

vahan pienempi

kuin edellisena

Merkille pantava on voinviennissa, etta vienti Saksaan
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oli kovin vahainen, noin 60 °/o pienempi kuin viime vuonna, kun
taas vienti Englantiin on kasvanut melkein 12 °/o.
Sodan

aikana on voitu jalostamatonta

10 0/0, puuvanuketta
hemman

50 ^o,

puutavaraa vieda

paperia. 10 "/o j a voita 20 "/o v a -

kuin edellisena vuonna.

Koko

vuoden

vientiin nah-

den on voinviennissa arvosteltava vahennys noin 20 0/0. . Puuta varamarkkinoita kosketellaan myohemmin.
Heinakuun loppuun viety voi oli 69 °/o koko viime vuoden
viennista, mastojen, piirojen, tukkien j a sahahirsien 53 "/OJ propsien

40°/o, parrujen
34%!

lautojen

33 "/o, lankkujen 3 4 7 0 battenssien 33 V >
58 °/o,

rihmarullien

puuvanukkeen:

48 "/o, kuivan 38, kemiallisen maran 66

maran

°/o, puupahvin

hiotun

j a kuivan 43

6o°/o, kaare-, kartusi- j a makulatuuripaperin 55

*/o, paino- j a konseptipaperin 55 °/o koko viime vuoden viennista.
III.
Puutavaramarkkinoilla valiitsi vuoden alussa melko korkeat
hinnat,
jatkui

mutta jo helmikuulla hinnat osoittivat alentumista, jota
aina heinakuun loppuun.

keen hinnat
noususta

kohosivat hyvin

Vasta sodan puhkeamisen j a l -

korkeiksi.

ei ole meidan maallemme

Mutta tasta

hintojen

mitaan hyotya, kun puu-

tavarain vienti on melkein kokonaan, lakannut tahi tapahtuu hyv i n supistetussa maarassa i ) . Meikalaisten puutavaranviejain saamat
lienevat yleensa olleet 5 "/o korkeammat

liinnat
vuonna.

Koko

kuin

viime

vietavaksi aijottu puutavaramaara tana vuonna

on arvioitu lahes 800,000 standertiksi, vastaten vahan y l i 850,000
standerttia viime vuonna.
ennen

sodan

T a m a n vuoden puutavaramaarasta oli

puhkeamista ennatetty' myyda noin .650,000 stan-

derttia eli 8i°/o, vastaava maara viime vuonna oli noin 760,000
') Kun yllaoleva oli jo ladottu saapui tieto etta Saksan hallitus on julistanut puutavaran ehdoUiseksi sotakieltoiavaraksi, joten puutavaravientimme lakkaa
kokonaan

I
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Standerttia eli 89 "Z"- Ennen sodan alkua ennatettiin laivata myyv a i n . 280,000 standerttia

dysta tavarasta

eli 45 "/o, kun viime

vuonna vastaavaan aikaan oli laivattu 320,000 standarttia eli 420/0.
Laivaus

on siis tana vuonna ollut suhteellisesti vilkkaampi kuin

edellisena
5 "/o.

vuonna.

Sodan

aikana on voitu laivata ainoastaan

Haitallisesti on puutavaranvientiin vaikuttanut Kotkan seu-

dulla vallinnut sahatyomiesten lakko j a sita seurannut tyonsulku.
On laskettu, etta Kotkan seuduilta tana vuonna saatiin puutavaraa viedyksi noin i o ° / o tavallisesta vuotuisesta maarasta.
Puutavaranviejille j a a y l i talven seuraavaa vientikautta varten

verrattain suuret

varastot.

T a m a n vuoksi on ensi talven

kaato suunniteltu paljon pienemmaksi kuin viime talvena.
talven kaato
niteltu

oli 19,463,795 tukkia, ensi talven kaato on suun-

11,792,000 tukiksi sahanomistajayhdistykseen kuuluvain
Vahennys tulee siis olemaan 40 % viime vuo-

viejain liikkeissa.
teen

Viime

verraten.

Samanlainen_ tulee

luultavasti olemaan

suhde _

sahanomistajayhdistykseen kuulumattomainkin liikkeissa.
Jos

sota paattyy

voidaan saada
suuret.

niin pian, etta viela ensi laivauskautena

vienti kayntiin, aiin eivat tappiot voi olla kovin

Kaiken

sen havityksen jalkeen, jonka sota on jattava

Belgiassa j a Ranskassa, on rakennettava sijalle uutta.
ran

kysynta tulee

verrattain korkeat.

olemaan

lisuudenhaara

hyvin- suuri j a hinnat sen vuoksi

Ne korvannevat nyt aiheutuvat tappiot.

Paperiteollisuuden
tetyt vientimaarat.

Puutava-

tilaa oikeastaan valaisevat jo edella esi-

Sodan puhjettua naytti tamakin tarkea teol-

pysahtyvan, kun vientimahdollisuudet lakkasivat.

Vahitellen kuitenkiin saatiin liikenne jarjestymaan j a nyt voivat
paperiteollisuuden tuotteet osittain paasta maailman markkinoille.
E d u k s i ovat tassa suhteessa

ne helpotukset, joita ulkoa vieta-

valle tavaralle on myonnetty rautateilla.
periteollisuuden
tuotteilla

Kuitenkin taytyy pa-

tyoskennella verrattain rajoitetusti, -koska sen

on nyt markkinoita ainoastaan Venajalla j a Englan-
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nissa.

Saksan markkinat ovat kokonaan suljetut, j a sinne meni

runsaasti

puuvanuketta j a paperia.

voi kuluttaa

Belgia ei nykyisissa oloissa

meidan paperiteollisuutemme tuotteita j a vaikeaksi

myoskin on kaynyt vienti Ranskaan.

Pohjanmeren sulkeminen

estanee viennin myoskin Hollantiin.

T a m a kaikki on vaikut-

tanut, etta'puuvanukkeen vienti on supistunut puoleen siita, mita
se oli viime vuonna. Paperiteollisuuden tarpeiksi tarvittavia kemikalioita lienee tehtailla riittavasti viela ensi vuodenkin tarpeiksi.
Osittain on talla kuten puutavarainkin alalia ollut huomattavissa
kauppojen peruuttamista.
Tekstiiliteollisuuden

• •
alalia tyoskentely voi osittain kayda

painsa aivan kuin normaalioloissa.
saaneet

tuotetuksi

Puuvilla- j a liinatehtaat ovat

riittavasti raaka-ainetta.-')

Villatehtailla

on

ollut vaikeuksia raaka-aineen saannissa, kun villanvienti eri maista
on kielletty.

Kuitenkin

olisi villatehtailla paraimmat mahdolli-

suudet saada tuotteilleen suurempaa menekkia.
Metalliteollisuuden alalia on riittavasti raaka-ainetta
kevaaseen
lauksia
daan

asti.

Englantilaiset toiminimet sita-paitsi ottavat ti-

suorittaakseen

raaka-ainetta

rauksena

on

ensi

tavallisilla toimitusajoilla.

Osittain ' voi-

saada myoskin omasta maasta.

ollut,

etta

erinaiset

kotimaiset

Sodan seutuotteet,

joille ovat vastaavat saksalaiset olleet varsin ankarana kilpailijoina, ovat saaneet oman maan markkinat haltuunsa j a on toiveita,

etta ne ovat jaksaneet kokonaan paasta markkinain her-

roiksi, tarvitsematta
on pantava

pelata

sodankaan jalkeen kilpailua.

Viela

merkille, etta kotimaiset tehtaat ovat alkaneet val-

mistaa sellaisia tyokaluja, jotka ennen ovat tuodut ulkomailta.
Koksin

puute osittain tehnee haittaa metalliteollisuuden alalia.

^) Puuvillatehtailla on raaka-aineen saanti edullinen ja liinnat halvat, kun
Amerikan puuvillasato on tavattoman hyva. Yhdysvaltain sato on arvioitu 15
miljoonaksi paaliksi. Sita paitsi eivat Saksan, Ranskan, Belgian ja Venajan tehtaat voi sodan vuoksi esiintya ostajina. Englanninkin tehtaat ovat sodan vuoksi
vahentaneet ostojaan.

Taloudellinen tila Suomessa.

Sokeritehtaat
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voivat tyydyttaa kysynnan sen jalkeen kun

ne ovat saaneet jarjestetyksi raaka-aineen tuonnin. Raakasokerin
korkea hinta seka tuontikustannukset ovat kuitenkin vaikuttaneet
yleisen sokerin hinnan kallistumisen j a kateismaksukaupan.
Nahkateollisuuden alalia on tarkea merkitys jalkinetehtailla.
Usealla tehtaalla
tukseen,
vaksi.

mutta

on raaka-ainetta viela" kevatkaudenkin valmistoisille tulee

ehka osittain vaikeuksia kestetta-

Vaikeudet kohtaavat yleensa hienonahan hankintaa, kun

hienonahkaa ei voida sodan vuoksi saada Saksasta.
kaan nahden

Pohjanah-

on* luultavasti koetettava tyydyttaa tarve' kotimai-

sella raaka-aineella, koska amerikalaista j a australialaista vuotaa
on vaikeaa saada.
LasiteoUisuus tyoskentelee vaikeissa oloissa.

Raaka-aineen

puute on ollut havaittavissa j a raaka-aineen saanti on vaikeaa.
Paaasiallisin
oloissa

on

vienti on tapahtunut Venajalle, mutta nakyisissa
vienti sinne

kovin

vahainen.

Vanhin

lasitehtais-

tamme, Rokkalan lasitehdas, onkin ahtaan ajan vuoksi ollut pakotettu tekemaan vararikon.
Yleensa ovat teollisuuslaitokset saaneet jossain maarin karsia
kivihiilen puutetta.

Niin kuin edella jo huomautettiin,

oli kivi-

hiilen tuonti ennen sotaa koko joukon pienempi- kuin edellisena
vuonna.

Osittain on myoskin kayttdvoimaan

vaikuttanut tana

syksyna vallinnut vedenvahyys koskissa.
Sen yleisen johtopaatoksen

voinee tehda,

etta teollisuu-

temme monella alalia, mutta varsinkin tekstiili- j a metalliteollisuuden alalia voi tyydyttaa -oman maamme tarpeet j a ettei erikoisia vaikeuksia ole pelattavissa.

Samoin on asianlaita tarkeim-

pien nautintoaineiden teollisuuden alalia. . '
:
Yleiseuropalainen sota
killa

aloilla.

.

IV
vaikutti erittain lamauttavasti kai-

Epavarmuuden tunne valiitsi melkein kaikkiaila,
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Eniten tasta epavarmuudesta saivat tuntea tyomarkl<inat.

Mel-

kein kaikkiaila sanottiin tyovaesto tyopaikoistaan irti vastaisten
tapausten varalta.
naan

tydsta

Vaikkei irtisanominen aina vienytkaan koko-

erottamiseen,

oleva tyovaesto

niin sai teollisuuden

palveluksessa

t y y t y a joko lyhennettyyn tyd-aikaan tahi alen-

nettuihin palkkoihin.
vaestdsta

tyottdmia

sanomisen

varassa

Elokuun alkupuolella jo oli teollisuustyd4,700, lyhennetylla tydajalla 10,400 ja- irti-

4,600,

siis lahes 20,000 teollisuuden palve-

luksessa olevaa tyontekijaa

sai tuntea sodan vaikutusta.

Elo-

kuun puolivalissa voitiin merkita tyottomiksi 6,300, lyhennetylla
tydajalla
misen

tahi paikkojen

varassa

alennuksella olevia 14,000 j a irtisano-

7,600 tyontekijaa.

Syyskuun alkupuolella oli

teollisuusty o vaestosta
tyontekijaa
tyottomina
lyhennetylla tyoajalla
vahennetylla palilalia
irtisanomisen varassa

8,833

yhteensa

7o
" 21

22,104

52

1 9,624

23

1,879

4

42,440

100

Syyskuun kuluessa tyoolot jonkun verran paranivat.

Loka-

kuun alussa oli teollisuustydvaestosta
tyontekijaa
tyottomina
| 6,870
lyhennetylla tyoajalla
.20,211
vahennetylla paikalla
12,053
irtisanomisen varassa
559
yhteensa 3 9 , 7 1 4

Lokakuun

kuluessa

"/o
17
51
31

i
100

tyooloissa jatkui paranemista.

Kuu-

kauden lopulla oli
tyontekijaa
tyottomina
lyhennetylla tyoajalla
vahennetylla paikalla
irtisanomisen varassa
yhteensa

7o

6,735

18

19,411

51

11,333

30

559

,1

38,038

100

Ammattitarkastajain hankkimien tietojen mukaan tyontekijain

luku

eri teollisuusammateissa oli syyskuun lopulla tana j a

viime vuonna seuraava:

Talotidillhien

-

iila

_
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1914

Sulatot ja metallien jalostuslaitokset . .
Xivi-, savi-, lasi- y. m. sell, teollisuus

.

Terva-, oljy-, kumi- y. m. sell, teollisuus
JCehruu- ja kutomateoUisuus

1913

. .

vahennys
Vo-

.

.

11,719

. 13,758

ls

.

.

125

160

22

•

•

S>932

9,009

34

1,114

24

.

.-

240

250

4

.

.

3,286

3,425

4

•

.

13,560

14,208
13,284

5
10

29,643

29

1,409

43

9,653

9

-

Valaistus- ja voimansiirtoleollisuus

-

.

.

1,244

1,229

2,942

?,o69

78

.

114-

9
10

, 1,488

95

316

Kaikki teollisuudet

T a m a n ammattitarkastajain

82,892

.

19

keraaman tilaston mukaan oli

teollisuuden- palveluksessa syyskuun lopulla
tyontekijoita

15

102,129

kuin viime vuonna

vastaavaan

19.°/o

vahemman

aikaan.

Naihin.

maariin tietysti sisaltyvat myoskin ne* tydntekijat, jotka tydskentelevat joko lyhennetylla tyoajalla tahi vahennetylla paikalla.
Mita yleensa tydttomyyteen tulee, ei se kaikesta paattaen
•ole niin suuri kuin miksi se sodan puhjetessa otaksuttiin tulevan.
Etela-Suomessa on voitu tyovaestdlle hankkia erinaista tyoansiota.

Sita

tarjota

paitsi on Pohjois-Suomessa eras suuri yritys voinut

pariksi kuukaudeksi

tyota

suurelle

tydntekijajoukolle.

Huonot eivat tyomarkkinat kuitenkaan ensi talvena tulle olemaan,
vaikkakaan

rakennus-

j a sahateollisuus ei voi tarjota sita tyd-

maara kuin normaalioloissa.
V
Sodan aiheuttama

"

'-

'

'

vaikea aika alkoi meilla verattain suo-

tuisain rahamarkkinain vallitessa. Vuoden alussa oli jo taydelleen
sivu jo

V. 1912 alkanut pulakausi j a alettiin uutta nousukautta.

JC. V. Hoppu.
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K u n nyt uusi, moninverroin ankarampi taloudellinen pula oli uhkaamassa, ei ainakaan ensi katsonnalla nayttanyt tila aivan lohduttomalta.

Tosin yleinen hermostuminen j a

edes lahimman tulevaisuuden tapahtumista
vaikeuksista
nossa.

saattoi

Mutta

pankit

suureen

tietamattdmyys

j a sen tuottamisla

varovaisuuteen

luotonan-

tuskin oli elokuu sivuutettu, kun jo oli paasty

jotakuinkin luonnollisiin oloihin.

Vahentaakseen luontonkysyntaa

katsoi Suomen Pankki elokuun 4 pna itsensa pakotetuksi korottamaan alimman lainauskorkonsa 7 "/oiksi, eli 2 %:lle, mutta jo
syyskuun . 5 pna alensi pankki korkomaariaan i ''/oiUa.

Siita

lahtein se on'sovelluttanut 6 o/o:in alinta korkomaaraa lainanannossaan.

Helpottavasti

Suomen

Pankkin

rahamarkkinoihin epailematta

setelinanto-oikeuden

laajentaminen

vaikutti
30 mil-

joonalla.
Suomen Pankin tila v v . 1913—1914 ^) kay selville seuravasta taulusta, joka esittaa kuukausien lopussa pankin kotimaisen luotonannon, setelikatteen, liikkeessa olevan seteliston j a kayttamattoman

setelinanto-oikeuden.
Kotimainen
Setelkate
Liikkeessa
luotonanto
oleva setelisto
miljoonaa m 1 r k k a a

Kayttamaton
setelinantooikeus

. I9I3
Tammikuun

114,9

122,8

114,4

17,2

Helmikuu

119,2

131,3:')

119,6

23,6

Maaliskuu

120,8

131,1

116,0

22,2

Huhtikuu

121,6

126,9

110,6

23,0

Toukokuu

126,4

126,2

- 118,2

i8,e

Kesakuu

119,6

129,1

114,9

26,2

Vertaa aikaisempien vuosien rahamarkkinoita K. V. Hoppu: Suomen
rahamarkkinat vv.
ss.

157

ja

1903—1912,

Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja v.

1913

225.

^) Helmikuussa otti Suomen Pankki 10 miljoonan markaa ulkomaisen kreditiivin metallikassansa vahvikkeeksi ja setelinanto-oikeuden lajentamiseksi.
ditiivi maksettiin helmikuussa 1914.

Kre-

Taloitdellineti iila Suomessa.
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Kotimainen
Setelilcate
Liilclceessii
Kayttamaton
luotonanto
•
.
oleva setelisto setelin antom i l j o o n a m ar k k a a
oikeus

I9I3
Heinalcuu

132,2

109,9

Elokuu

108,9

135,6

109,4

37,7

Syyskuu

164,5

143,2

112,0

42,9

Lokakuu

102,9

152,7

109,2

45,2

Marraskuu

103,9

150,6

112,3

46,4

Joulukuu

HO,0

146,6

113,0

41,2

32,8

•

1914

Tammikuu

105,1

142,6

110,3

46,7

Helmikuu

108,0

135,4

114,1

35,0

Maaliskuu

103,5

145,1

117,4

39,0

Huhtikuu

105,4

148,8

119,5

Toukokuu

105,1

149,2

123,9

Kesakuu

102,7

150,3

118,1

41,0

Heinakuu

102,0

154,3

122,2

42,9

Elokuu

"5,2

162,0

148,2

59,5

Syyskuu

105,2

164,7

138,0

69,7

ILokakuu

102,2

177,9

139,9

74,3

183,9'

145,8

78,1

Marraskuu

98,4

Suomen

38,4
38,6

.

0

Pankin tila osoitti paranemista kuukausi kuukau-

•delta, j a oli se verrattain liyva, kun sota puhkesi.

Kotimainen

luotonanto oli alhaalla, heinakuun lopulla ainoastaan. 102 miljoonaa

mk.

Ulkomaiset saatavat lisaantyvat j a kayttamaton sete-

linanto-oikeus parani niin etta se heinakuun lopussa bli 42,9 miljoonaa mk.
kysynta

Heti sodan puhkeamisen jalkeen alkoi kova luoton-

keskuspankiltamme.

loppuun 13,2 miljoonalla.
se

Sen luotonanto lisaantyi elokuun

Eniten tahan luotonkysyntaan vaikutti

seikka, etta yksityispankit tarvitsivat suuria kateisia varoja,

suorittaakseen
ulosottoa.

tallettajain

tavallisuudesta poikkeevaa talletusten

Pian kuitenkin rauhallisuus palasi j a Suomen Pankin

Tassa esiintyy ensi kerran setelinanto-oikeus laajennettuna.

Suomen"

Pankki on oikeutettu laskemaan seteleita 70 miljoonan arvosta yli setelikatteen.

K.
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luotananto taas alkoi aleta, ollen syyskuun lopulla 105,5 miljoonaa j a marraskuun lopulla 98,4 miljoonaa.

Helposti sivuutettiin

talla kertaa myoskin valtion puutavaranhuutokaupoista
suoritus.

aiheutuva

1

Yksityispankkien

tila -oli vuoden

alkupuolella

suotuisa,

mutta sota on niihin vaikuttanut hairitsevasti, varsinkin talletuk-siin.

Yksityispankkien tila eri kuukausien lopulla viime j a tana

vuonna selviaa lahemmin seuraavasta taulusta, j o k a osoittaa y k s i tyispankkien talletukset, lainanoton Suomen Pankilta, kassan, kotimaisen luotonannon j a puhtaan saatavan ulkomailta seka hypoteekkiosastot.

'

Talletus-ja Lainanotto Kassa Vekselit Kotim.
Puhdas
juokseva
Suomen
lainat kirjeensaatava
tili
Pankilta
Kassakr. vaiht.
ulkom.
saldo
miljoonaa markkaa.

Hypoteekki
osastot

I9I3
Tammikuu

632,2

24,3

17,0

647,0

81,4

15,4

137,6

Helmikuu

633,1

24,1

15,5

653.9

•82,0

13,2

137,9

Maaliskuu

10,2

138,4

638,5

27.S

17,4

656,6

80,6

Huhtikuu

637,*

28,1

14,4

664,0

86, J

Toukokuu

638,1

32,2

14,7

668,0

92,2

Kesakuu

646,0

28,2

15,9

662,0

Heinakuu

6SP,o

25,2

• ?6,i

654,1

Elokuu ,

644,1

24,0

15,4

Syyskuu

649,9

21,5

Lokakuu

648,8

19,8

Marraskuu

641,0

Joulukuu

652,7

3,6

138,4

0,2

138,9

89,8

6,2

139,0

85,4

20,9

139,2

652,9

88,2

34,4

139,3-

16,1

639,5

87,8

36,5

139,7

14,6

638,2

93,8

33,6

139,5

18,4

15,5

636,7

88,6

30,2 •

'•39,2 ^)

16,7

21,5

638,4

83,1

33,3

139,1

1914

—

-

Tammikuu

. 661,6

, 12,1

Helmikuu

663,3

Maaliskuu
Huhtikuu

—

16,7 .

639,4

14,6

16,1

642,6

91,4

36,2

138,7

672,0

10,8

i6,g

746,8

90,3

34,8

139,6

671,2

9,9

17,1

648,8

97,5

30,1

141,2

.

I
I

. 87.9

35,4

.

139,-7

') Tahan, ei sisally Suomen Hypoteekiyhdistyksen myontama lainamaara
joka kesakuun lopulla oli 71 miljoona ja joulukuun lopulla 72,6 miljoonaa.

Taloudellinen tila Suomessa. _
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Talletus-ja Lainanotto Kassa
jaokseva Suomen
tili
Pankilta

Vekselit Kotim.
Puhdas
Lainat kirjeen
satava
Kassakr. vaiht.
ulkom.
saldo
miljoonaa markkaa.

Hypo-"
teekki
osastot

1914

Toukokuu

674,2

Kesakuu

686,0

5,9

Heinakuu

682,2

6,9

Elokuu

664,6

19,0

Syyskuu

664,2

Lokakuu

662,9

9,2

651,1

17,5
20,9 ,

103,3

23,9

141,5
"41,1^)

645,*

105,6

26,1

16,9

639,5

101,7

38,0

141,1

20,1-

638,2

98,7

36,7

141,1

9,8

23,2

638,5

96,3

32,0

141,3

6,7

16,6

652,6

93,5

29,3

141,7

Yksityispankkien talletukset kuluvaha vuonna kasvoivat aina
kesakuun loppuun, heinakuussa talletukset osoittivat jonkin verran alenemista.

Ulkomailla sodan puhkeamisen aiheuttama pelko

saattoi varsinkin pientallettajat hydkkaamaan pankkien kimpuun,
saadakseen

pikkusaastdnsa

pelastetuksi.

Saksassa, saapuneiden

sahkosanomien mukaan, jo heinakuun loppuviikko elettiin paniikin

merkeissa.

Esimerkki

vaikutti taallakin j a

pientallettajat

alkoivat vaatia jo heinakuun parina viimeisena paivana seka elokuun

alkupuolen

talletuksiaan

21,3

miljoonan

talletusten

elokuun loppuun.

ulos.

Tama

alentumisen

seikka

selittaa

kesakuun

lopusta

Yksityispankit selvisivat kuitenkin

helposti

tasta »paniikista», kaytamalla keskuspankkimme apua hyvakseen,.
Kotimainen luotonanto on osoittanut toukokuusta
aina lokakuun loppuun.

vahenemista

"Vahentymisen on aiheuttanut sotakuu-

kausina yleinen liike-elaman pysahtyminen. Yksityispankkien puhdas

ulkomainen

saatava

on

sekin vahentynyt

kuukausi kuu-

kaudelta.
Sekin vaha ulkomainen kauppamme, joka Ruotsin kautta
on saatu jarjestetyksi, on karsinyt .ulkomaisten valuuttain puutetta.

Ulkomaisten valuuttain kurssi onkin sptakuukausien kulu-

Suomen Hypoteekkiyhditstyksen ulkona oleva lainamaara oli kesakuun
lopulla 74,6 miljoonaa mk.

IC. V. Hoppu.
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essa osoittanut tavatonta nousua.

Myyntikurssi on

sotakuukau-

1

sina noussut seuraavasti.

•V18

Smk

Lonioo
Parisi

>

Antwcrpen

>

Amsterdam
Skandinavian maat

Tama

>

25:70

27:—

102:50

106:—

iio:—

25:58
102:—

29:-

ioi:50 ,

101:70

103:—

107:—

210: —

211:—

225:—

2 3 5 -

139:40

140:50

144: —

150:—

kurssien nousu tuntuu kummalliselta, kun yksityis-

pankkien puhdas saatava ulkomailta on verrattain suuri j a Suomen Pankilla niinikaan runsasti ulkomaisia saatavia.
lisi olevan ulkomaisten valuuttain puutetta.
yksityispankeilla,

E i siis luu-

Ne valuutat, jotka

samoin kuin keskuspankillammekin on, ovat

osittain sellaisia, etta ne ovat moratorioiden alaisia, eika siis lunastettavia, siita aiheutuu, ettei niita voida hyvaksi kayttaa.
S.aastdpankkien tila kay selville seuraavasta taulusta.
Tallettajan Talletetlu Otettu nlos Lisays -fsaatavat
Vahenys —
1913

Maaliskuu

284,0

20,3

15,6

+

Kesakuu

285,7

18,3

16,7

+

1,6

Syyskuu

286,1

15.2

I4,7'

-h

0,5

Joulukuu

286,6

17,6

17,1

-1"

0,5

Maaliskuu

306,6

21,9

16,8

+

5,1

Kesakuu

309,6

20,1

17,1

303,2

12,2

18,5

—

6,3

1914

Syyskuu

,

4,7

1

3,0

Saastdpankkien talletukset lisaantyivat kuluvan vuoden kahtena

ensimaisena neljanneksena

kaan viime vuonna.

paremmin

kuin vastaavaan ai-

Sodan tuottaman pelon jalet tuntuvat nii-

denkin toiminnassa kolmantena neljanneksena.
on 6,3 miljoonaa ottoja pienempi.

Talletettu maara

Kuinka paljon sodan pelon

vuoksi saastopankit saivat maksaa talletuksia elokuun alkupuolella,
siita ei ole tarkkaa tilastoa saatavissa, mutta voimme sen maaran
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, arvostella 8 miljoonaksi markaksi.

Talletuksia on taman laskel-

man mukaan tehty melkein 2 miljoonaa elo- ja syyskuun aikana.
On

viela otettava

huomioon,

etta hataisemmat tallettajat ovat

olleet kaupungeissa j a etta maaseudulla saivat saastopankit olla
rauhassa.

Maaseudun saastopankeista vahenivat talletukset aino-

astaan 0,2 miljoonalla markalla.
Ennen kuin lopetamme rahamarkkinoita koskevan katsauksen, on huomautettava,

etta heti sodan puhkeamisen

jalkeen

meilla astui paivajarjestykseen k y s y m y s moratorion aikaan saamisesta ulkomaiden esimerkkia seuraten.

Yleensa nayttivat vaha-

varaisemmat j a heikommat liikemiespiirit asettuvan sen kannattajaksi.

Pankkien j a suurliikkeiden j a teollisuuslaitosten taholta taas

asetuttiin

moratorion

saatamista

vastaan.

tahtonsa lapi j a moratoriota ei saadetty.

Pankit ajoivatkin

Silta varalta, etta sota

koskettaisi meidan maatamme, annettiin asetus vekselien protestausajan pidentamisesta.
emme,

etta luotto-olot

N y t neljan sotakuukauden kuluttua naon voitu jarjestaa ilman moratoriota

ja

etta meidan pankkilaitoksemme eivat ole suinkaan tahtoneet kayttaa vapaita kasiaan vaarin, .vaan painvastoin myontaneet helpotuksia liiketutuilleen luotto-oloissa.

Jollei oteta lukuun saksalaisia

vekseleita j a trattoja, joita yleensa on verrattain runsaassa maarin jatetty lunastamatta, eivat vekseliprotestit ole olleet juuri lukuisammat kuin luonnolHsissakaan .oloissa.

Vararikkoja ei myds-

kaan ole viela toistaisiksi ollut erikoisesti runsaammin huomattavissa.

Vaikeimmin on

sota-aika vaikuttanut Helsingin kiinteis-

tojen omistajain asemaan.

Verrattain runsaat

pakkohuutokaupat

todistavat heidan tukalasta tilastaan.
VI.
Mita merenkulkuun tulee,

niin on pantava merkille, etta

Suomen lahdella kulkeville aluksille oli alkukesa verrattain hyva.
Lasteja

oli varsinkin purjelaivoiUe runsaasti j a rahditkin jota-

K. V. Hoppu.
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kuinkin

korkeat.

Huonot eivat olleet rahtimarkkinat myoskaan

satamissa, vaikkei laheskaan niin hyvat kuin v. 1912.

Itameren

Valtamerilla purjehtivilla eivat rahtimarkkinat olleet erittain hyvat.

Viime

vuoden lopulla j a taman vuoden alussa oli suurim-

pain laivanvarustajayhdistysten keskuudessa
mys siita,

olisiko osa laivoja

nousisivat.

Sodan

kasiteltavana kysy-

pantava seisomaan, jotta rahdit

puhjettua seisattui

merenkulku

kokonaan.

Mutta ensimaisen hammastyksen jalkeen, alettiin pian suunnitella
liikenteen
keemme

uudelleen

alkamista.

Meidan

paikallinen meriliik-

Suomen lahdella voi osittain alkaa., Samoin koetettiin

yllapitaa omilla laivoilla Inkennetta Ruotsin kanssa.

Kohta tama

kuitenkin taytyi lopettaa j a jattaa meidan maamme j a Ruotsin valisen liikenneyhteyden valittaminen ruotsalaisten laivanvarustajain
huolehdittavaksi, kunnes sekin joulukuun 6 ja 7 paivaan tapausten jalkeen nayttaa kayvan*vaikeaksi.
Valtamerien

laivahikennetta

ovat saksalaiset kaapparilai-

vat hairinneet, joten sotaa kaypien. valtain on taytynyt suureksi
osaksi luovuttaa merenkulku puolueettomain maiden laivain haltuun.
vat

Taman vuoksi eivat ne meikalaiset Iaivat, jotka harjoittavaltameripurjehdusta,. ole voineet paasta osallisiksi nykyaan

vallitsevista

tavattoman

korkeista rahdeista.

Sikali kuin ennen

sotaa matkalle lahteneet meikalaiset' Iaivat ovat joutuneet maarapaikkoihinsa,

ovat

ne jaaneet rauhallisempia oloja odottamaan.
VII.

Merkille pantava
vattomassa
kaikkiaila

maarin.

on elintarpeiden hintain <kohoaminen taH e t i sodan puhjettua

kallistamaan

valttamattomien

Viranomaisten taholta on sitten
ehkaista

;

riennettiin

melkein

elintarpeiden

hintoja.

koetettu liikahintain ottamista

asettamalla n. s. maksimihinnat tavaroille.

Nama hin-

nat ovat asetetut verrattain korkeiksi, kun on taytynyt ottaa huomioon kuljetus- y . m. vaikeudet.

Hinnat ovatkin melkein poik-

Kirjallistmtta.

keuksetta

pidetty korkeimpain sallittujen hintain' tasalla.

varsinkaan

pikkukauppiaat

eivat

tyista korkeimmista hinnoista,
hinnat.
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ole aina valittaneet

Mutta
saade-

vaan ottaneet paljon suuremmat

T a t a todistavat ne verrattain lukuisat sakotukset, joita

on tapahtunut eriosissa maata. J a kuitenkin on pidettava poikkeustapauksena,

etta liikahintain ottajat ovat joutuneet saamaan an-

saitun rangaistuksen.
Jos tekee yleisen johtopaatoksen
tilasta,

niin

taytyy

todeta,

etta

se

nykyisesta taloudellisesta
ei suinkaan ole luonnol-

lisiin olosuhteihin mitenkaan verrattavissa.

Mutta ei myoskaan

meidan taloudellinen tilamme ole niin huono, etta se antaisi a i hetta
muussa

erikoiseen
maassa

huolestumiseen.

Painvastoin

kuin

monessa

on meilla olosuhteet sellaiset, etta me voimme

tyydyttaa monella alalia tarpeemme jonkin aikaa omalla tuotannollamme.

Meilla on edellytyksia ainakin osittain pitaa yhteytta

ulkomaiden kanssa j a saada valttamattomia raaka-aineita.

Tyot-

tomyytta ei myoskaan ole viela ilmestynyt uhkaavassa maarin.
Rahamarkkinaimme tila on tyydyttava.

Jolleivat sotatapahtu-

mat valittomasti koske meidan maatamme, oh meilla siis edellytyksia sivuuttaa sota-ajan tuottamat vaikeudet.

IRJALLISUUTTA.

P . J . H y n n i n e n : Talousmaantiede I. Europan maat. Porvoossa Werner Soderstrom Osakeyhtio, 1914. Siv. 259. Esitettavamme teos on tarkotettu kouluoppildrjaksi, etupaassa
kauppaoppilaitoksia varten. Taman vuoksi on se taytynyt laatia
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varsin suppeaksi, niin etta siina on tehty selkoa vain kaikista taikeimmista seikoista j a sekin mahdollisimman lyhytsanaisesti. E n siksi Inodaan teoksessa lyhyt yleiskatsaus Europan taloudellis-maantieteellisiin oloihin, j a sen jalkeen esitetaan aariviivoin eri kansantaloudet; niiden maantieteellisen aseman tarjoamat edellytykset j a
saavutettu taloudellinen tila. Kuten luonnollista on tekija ryhtyessaan eri kansantalouksista puhumaan, ottanut lahtokohdaksi Suo •
men, j a antanut esityksen omista oloistamme tulla tavallista laajemraaksi. (Teoksen puheena olevasta osasta kasittaa oman kansantaloutemme esitys lahes V i ) . Muut kasantaloudet tulevat sitten
seuraavassa jarjestyksessa: Venaja, Euotsi, Norja, Tanska, Englanti, Saksa, HoUanti, Belgia, Luksemburg, Eanska, Sveitsi, Itavalta-Unkari, Romania, Pyreneitteni niemimaa, Italia, Balkanin
niemimaa. Hyppays Romaniasta Espanjaan tuntuu kylla hieman
pitkalta. E h k a olisi ollut parempi tehda heti Ranskan jalkeen
selkoa Pyreneitten niemimaasfa j a sitten Italian, Sveitsin j a I t a valta-Unkarin jalkeen vasta Romaniasta. Joka tapauksessa on
tama makuasia, jolla ei ole sen suurempaa merkitysta. Pakostakin tulee tallaisessa oppikirjassa esitys kaavamaiseksi, siina kun
kovin ahtaissa puitteissa taytyy tehda selkoa' vain paaasioista.
Kuitenkin on tekija osannut pukea sanottavansa sujuvaan muotoon, joten esitys ei silti tunnu yksitoikkoiselta. Oppikirjana
tama teos Meltamatta hyvin vastaa tarkotustaan j a mielellaan
sen lukee jokainen, joka haluaa sada selvan, yleiskatsauksellisen
kasityksen Europan taloudellis-maantieteellisista oloista. E r i t y i sena ansiona hnomautettakoon lopuksi etta teokseen on otettu graafillisia piirroksia, esittamaan viljelyksen j a ulkomaankaupan tilan
eri kansantalouksissa.
.
M.

K.

R a y m o n d Radclyffe:
The loar and finance. How to
save the situation. London, W m Dawson & Sons Limited, 1914.
Sivuja 54, hinta 1 sh.
Vaikka maailmansota onkin kestanyt vasta vahiin paalle
nelja kuukautta, on se jo ennattanyt aiheuttamaan laajan seka
sotahistoriallisen etta -tieteellisen kirjallisuuden. Mutta melkein
yhta laaja on -se ulkomainen kirjallisuus, joka kasittelee myoskin
sodan taloudellisia vaikutuksia j a seurauksia. Varsinkin englannin
Idelella nayttaa ilmestyvan, tata soda,n taloudellista puolta valaisevaa kirjallisuutta. Tassii englantilaisessa kirjallisuudessa on paljon sellaista, jolla on puhdas agitatorinen ja toiselta puolen arvosteleva merkitys. Tallaiseen ryhmaan on luettava myoskin se
pieni kirjanen, jonka tunnetun i'he Financial Tirhesin porssitoimittaja Raymond Radclyffe on julkaissut nimella «Sota j a raha-

i
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asiat, miten kestaa tilanne.» Taman_ vanhoillisen sanomalehden
toimittaja arvostelee- englantilaisten osanottoa sotaan sangen ankarasti, samoin kuin niita toimenpiteitakin, joihin sodan johdosta
hallitus on katsonut tarpeelliseksi ryhtya. K i r j a on kirjoitettu
erittain teravasti j a sattuvasti. Siina on sangen runsaasti terveita
j a huomioonotettavia ajatuksia, vaikka kirjoittaja arvostelussaan
j a vaitteissaan ampuukin monessa kohdin y l i maalin.
Johdannossa esittaii kii-joittaja englantilaisten valmistumisen
tahi oikeastaan valmistautumattomuuden sotaan. Sen sijaan ollaan Saksassa valmistuttu pieninta yksityiskohtaa myoten. Mutta
kun kerran sotaan on jouduttu, on se saatettava onnelhseen loppuun, kestakoonpa sota sitten vaikka kolme vuotta. Sellaiseen
Englannilla on kylla edellytyksia,
Toinen luku kirjassa kasittelee sodan kustannuksia. Nykj'inen sota ei ole mitenkaan verrattavissa aikaisempiin sotiin.
Se on monen monta kertaa taloudellisesti kalliimpi. Sota tulee
havittavasti vaikuttamaan ennen kaikkea teollisuuteen. ,Jos sota
havittaa" viljapellat, niin nama seuraavana vuonna voivat kantaa
uuden sadon. Tarkein seuraus siita on ainoastaan viljan hintain
kohoaminen. Toisin on laita teollisuuden. Se ei ole niin helpolla nostettu. Sama on asianlaita_ kaupankin. Nykyinen sota
on nostanut kansat toisiaan vastaan niin, etta, luottosuhteet eri kansojen kesken ovat kokonaan havitetyt, mistaan kahsainvalisesta vaihdosta ei voida puhua j a porssit ovat kaikissa maissa suletut, arvopaperit ovat myytaviksi kelvottomia. J a tahan tallaiseen tilaan
on johtanut imperialistinen hallitusjarjestelma, joka uhkaa nyt
havittaa kansojen kaiken varallisuuden. Ne, jotka taman sodan
ovat aiheuttaneet j a alkaneet, eivat ole tahtoneet kasittaa, etta sota
tuo tullessaan havityksen ei ainoastaan sen sotamiehille, vaan
myoskin sen taloudelliselle elamalle. Mutta Saksassa, jossa luottosj'-steemi on kehitetty huippuunsa, ovat rahamiehet olleet valmiit sita paivaa varten kun sota julistetaan. J a sa,ksalaiset ovat
olleet etukateen niin varmat voitostaan, etta he ovat halunneet
sita. He ovat ajatelleet sotaa itselleen yhta, edulliseksi kuin 1870,
jolloin he kuluttivat sotaan £ , 185,000,000 j a saivat Ranskalta korvauksena S,. 200,000,000. Laskuissaan saksalaiset tulevat kuitenkin
pettymaan.
K u i n k a suuret tamiin sodan suoranaiset kustannukset ovat,
sita on vaikea sanoa. Joka tapauksessa' ne voittavat kaikkien tahanastisten sotien menot. Napoleonin ajan kustannukset laskettiin suuriksi, mutta eivat ne voi vetaa vertoja nykyisen sodan kustannuksille. Kirjoittaja luettelee sitten muutamia esimerkkeja Napoleonin aikuisista sotamenoista. Austerlitsin taistelun jalkeen-sai
Itavalta maksaa Napoleonille sotaveroa £ . 8,400,000 j a y. 1809

I
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viela S,, 6,000,000. K u n Napoleon kuoli, osoittivat Ranskan rahavarat &, 24,000,000 vaillingin. Englannille maksoivat Napoleonin sodat kaikkiaan &. 831,446,449, kun taas Pohjois-Amerikan
siirtomaiden vapaussota maksoi Englannille y l i S,. 120,000,000.
Mutta on otettava huomioon, etta sotamiehet hankkivat siihen aikaan itse ylospitonsa. Voitettu kaupunki sai huolehtia heidan
mnonituksestaan, samoin laivasto hankki yllapitonsa sotasaaliilla.
Nykyaan on kaikesta hallituksen hnolehdittava.
Kolmannessa luvussa kirjoittaja kasittelee porsseja, j a etupaassa Lontoon porssia. Vahan ennen sotaa sattuneen porssipaniikin laskee - kirjoittaja Saksan hallituksen toimesta aiheutuneeksi.
Sen toimeenpani Dresdener Bankin Lontoon konttori. J a ainoastaan tama keinotekoinen paniikki selittaa, miksi diskonttokorko
nousi Englannissa niin korkealle kuin 10 °/o. Porssin sulkemista
arvostelee kirjoittaja ankarasti j a huomauttaa, etta se on ollut niita
tekoja, jota ei ole annettava mitenkaan anteeksi. Sen kautta koitui vaan vahinkoa vahavaraisemmalle vaelle, joka ei saanut tilaisuutta muuttaa arvopapereitaan rahaksi. Suuret liikkeet sen
sijaan voivat 'selviytya pankkien avulla pulasta.
K i r j a n neljas luku on omistettu Englannin pankeille j a niiden toiminnalle. Tassakin luvussa tekija valittaa, etta niin rikas
maa kuin Englanti, joka on antanut lainoja melkein kaikille maille,
ei ole pankkisysteemiaan kehittanyt sodan varalle. • Kuitenkin
luulee kirjoittaja, etta nykyisesta tilanteesta voidaan selvita, vaikkei sen varalle ole valmistauduttukaan.
Moratorio saa ankaran tuomion osakseen viidennessa luvussa.
Kirjoittajan mielesta se vahingoittaa ennen kaikkea tehtailijoita,
jotka eivat voi saada kauppiaalta pois saataviaan. Toiseksi se
estaa kauppiaita perimasta saatavaansa liiketutuiltaan. 'Moratorio olisi pitanyt jattaa saatamatta j a sen sijaan tehda poikkeus
Englannin pankkilakiin j a sallia laskea liikkeeseen paperirahaa
s. 0 . seteleita enemman kuin metalHkate sallisi. Jos nain olisi
menetelty, ei luotto-oloissa olisi aiheutunut minkaanlaista hairiota.
Englannin pitaa ennen kaikkea pitaa korkealla Englannin luottoa.
«Meidan tulee nayttaa maailmalle, i-etta vaikka me olemmekin
sodassa, niin me voimme tayttaa sitoumuksemme*. Mutta kukaan ei voi tayttaa sitoumustaan, jollei han saa laillista saatavaansa perityksi.
Tassa Radclyffen kirjassa herattaa erikoista huomiota se terava arvostelu, jonka han lausuu monista Englannin oloista, tosin
han paikoin liioittelee, kun han esim. vaittaa monien liikkeiden
pysyvan pystyssa keinotekoisten Hike voitto jen varassa. Se tapa,
jolla han arvostelee rahaministerin toimintaa, tuntuu meikalaisesta
omituiselta, koska meikalaisiin on juurtunut aivan painvastainen

I

Katsauksia.

j a •edullinen kasitys Englannin nykyisesta rahaministerista. Mutta
tuskin kirja onkaan kirjoitettu niin pahassa mielessa, kuin,
minka se ulkomaalaiseen lukijaan tekee. Kenties sen tarkoituksena on enemman ollut tilaisuuden varaaminen rahaministerille antamaan selvityksen nykyisen aseman vakavuudesta ja;
hallituksen aikeista juuri kaupan j a rahamaailman etuja silmalla
pitaen. Joka tapauksessa tallainen ku-ja toiselta puolen antaa
kuvan siita vapandesta, joUa englantilaiset sallivat ajatukset lansua j u l k i aikana, jolloin suunsa puhtaaksi puhuminen ei yleensa!
tahan aikaan ole luvallista.
K i r j a on saatavana Suomalaisesta kirjakaupasta.
K.

K

T. H.

ATSAUKSIA

Maatalous.

V i l j a n j a j u u r i k a s v i e n kulutus Suomessa v. igi2Vuonna 1912 kulutettiin maassamme viljaa j a juurikasveja suunnilleen seuraavat maarat:
Vehnia . . . . .
Rukuta
Ohria
. - . •. .
Kauroja
SekavUjaa . . .
Herneita j a papuja
Tattaria
Maissia
Pferunoita j a muita
juurikasveja
.

.
.

.

.
.

.
.

.

.

168,482,000
533,958,000
93,340,000
322,750,000
11,262,000
8,630,000
1,379,000
1,651,000

kg.
»
»
»
»
»
»
» .

565,773,000

»

Missa maarin kulutus viimeisen puolentoista vuosikymmenen kuluessa suhteellisesti on joko lisaantynyt tahi vahentynyt,.
siita saa kasityksen seuraavista lukusarjoista, jotka osoittavat eri
viljalajien kulutuksen asukasta kohti vuodesta 1896 vuoteen 1912.
Kulutus asukasta kohti kg:
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Vehnia
Eukiita
•Ohria

.

.

.

1912
53,1
168,1
29,4
101,6

.

Sekaviljaa . . .
Herneita j a papuja
Maissia
. . . .
Perunoita j a muita
juurikasveja .

.
.

3,5
2,7
0,4
0,5

178,2

1911
56,4
200,1
29,4
91,9
2,9
2,6,
0,6
0,2

181,7

Keskimaarin vuodessa.
1906—1910 1896—1
37,3
61,2
.
200,6
183,6
36,9
•
33,9 •
87,8
97,7
2,4
2,7
2,7
0,6
0,4

170,6

.

8,5
0,7
0,5.

162,2

Metsatalous.
Valtion puutavaranhuutokaupat.
Tana vuonna tapahtuneissa valtion puutavaranhuutokaupoissa tarjottiin myytavaksi 2,658,444 runkoa. Tarjouksia jatettiin 2,372,411 rungosta
•ostettavaksi 6,722,938 markan hinnasta eli keskimaarin 2 mk.
83 p. runkoa kohti. Huntokaupoissa tehdyista tarjouksista hyvaksyttiin 1,096,428 runkoa myytavaksi keskimaarin 3 mkm 50
pm hinnasta kappale. Sita paitsi hyvaksyttiin puutavaraliikkei•den myohemmin - tekemat korotetut tarjoukset 985,426 rungosta,
keskimaarin 3 mk. 7 p. runkoa kohti. Kaikkiaan hyvaksyttiin
siis myytavaksi 2,081,854 runkoa 6,817,565 markan hinnasta eli
.keskimaarin 3 mkm 27 p:n hinnasta runkoa kohti.

R a h a - p a n K H i - j a porssiliiKe.
Y l e i n e n t i l a . Kaynnissa oleva maailmansota on luonnollisesti vaikuttanut varsin lamauttavasti rahamarkkinain tilaan samoin kuin yleensa koko taloudelliseen elamaan." Porssiliike on
•edelleen kokonaan lamassa. Enimman nayttaa. olevan rahaa liikkeessa Englannissa. Yksityisdiskontto Lontoossa on syys-—lokakuun kuluessa vaihdellut ainoastaan 3^/4—372^/0 valilla. J a mita
Englannin Pankkiin tulee, nayttaa sen viimeinen raportti mel-'
koista parannusta; niin kauan kuin pankki on tuodun raakakullan
miltei yksin ostaja, tulee sen asema edelleen paranemaan. Painvastoin kuin Saksan Valtakunnanpankin raetallivarasto, joka l i .-saantyy vaihtamalla liikeesta vedettya kultaa seteleiksi, riippuu
Englannin Pankin metallivaraston lisaantyminen paaasiallisesti raa-
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takuUan ostosta tai munn kuUantuonnin vaikutuksesta. Siita
paattaen etta siella taalla, kuten Wienissa j a Roomassa, on ryh•dytty varovasti alentamaan diskonttokorkoaa, on rahamarkkinain
asema naissa maissa alkanut vakaantua —. kuinka kauaksi, se
•on toinen asia.
T i l a Suomessa.
Suomen Pankin • tila on ensimaisen
•sotaviikon jalkeen, jolloin pankin oli kestettava erittain ankara
koetus, jatkuvasti parantanut. Tama on epailematta vaikuttanut
terveellisesti maan yleiseen taloudelliseen tilaan, varsinkin siten,
•etta se on "ollut omansa tyynnyttamaan yksityis- j a saastopankkien
iallettajain mielia. Knten tunnettua olivat j u u r i talletuspankkimme sodan aluksi synnyttaman levottomuuden takia pakotetut
laajassa maarin tnrvautumaan Suomen Pankin luottoon, voidakseen tyydyttaa tallettajien kiihtynytta j a kyllakin arveluttavaa
talletusten ulosottointoa. Elokuun toisella j a kolmannelle viikolla
vaheni lainaus Suomen Pankista jo noin 7 milj. mk:lla. Kayttamaton setelinanto oikeus, joka sodan alkuviikolla, ^Y''—^/8> " l i
alentunut 42,9 miljoonasta 18,7 milj. mk:aan, oli elokuun lopussa
j o '59,5 milj. eli huomattavasti suurempi kuin pitkiin aikoihin aikaisemmin. Syyskuun alussa katsottiin pankin tUa jo niin hyvaksi, etta pankkivaltuusmiehet paattivat 5 p. syyskuuta alentaa
pankin korkokantaa, jota • sodan alussa oh tuntuvasti korotettu,
1 % : l l a . Syys , loka- j a marraskuun aikana on pankin tila yha
parantunut, kuten seuraavat luvut osoittavat:
Kiilta.

Setelinantoa
vastavaat
metallivarat

Kayttamton
setelinantooikeus

81/10

41,1'.
42,1
42,5
•43,0

18,7
59,5
69,7
74,3

»/ll

42,8

154,7
162,0
164,2
177,9
183,7

SO, 9

•
•

"

76,3

Sikali kuin yksityispankkien tilailmoituksista viime lokakuun
31 p:lta voi paatella, oli naiden tila siiloin varsin hyva. -Rahaa 12 pankin kassassa oli runsaanpuoleisesti (16,262 milj. mk),
rediskantattuja vekseleita ja otettuja lainoja mitattoman vahan,
edellisia 2,6 milj. mk., jalkimaisia 4,1 milj. mk.
Rahamarkkinain tilaa voidaan maassamme yleiseen tilanteeseen katsoen pitaa varsin suotuisana.
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• •, •
K i v i h i i l e n tuotanto V e n a j a l l a .
Venajalla on jnlkaistn
virallinen selostus kivihiilen tuotannosta v. 1913. Viime vuosi
voittaa k a i k k i tahanastiset saavutukset, silla tuotanto oli 2,197,9»
miljoonaa puutaa, kun se edellisena vuonna oli 1,904,45, milj.
puutaa. Lisa3's on siis 293 miljoonaa puutaa eli noin 15 "/o.
Suurin osa viime vuoden tuotannosta tulee Europan Venajan
osaksi. AasiaD^ Venajan - osuus oli • ainoastaan 131 miljoonaapuutaa.
Valtakunnan eri alueiden osuus on seuraava: Donin alue
1,543,79 miljoonaa puutaa, Dombrovo 426,31 miljoonaa puutaa,
Urali- 73,46 miljoonaa puutaa, Moskovan seutu 18,34 miljoonaa
puutaa, Kaukasia 4,28 miljoonaa puutaa, Ita-Siperia 69,72 miljoonaa puutaa, Lansi-Siperia 56,30 miljoonaa puutaa j a Turkestani 8,40 miljoonaa puutaa.
Tuotetusta maarasta oli kivihiilia 1,837 miljoonaa puutaa,
antrisiittia 203 miljoonaa puutaa j a ruskohiilia 67 miljoonaa
duutaa.
.
;
j

Kauppa.
S u o m e n u l k o m a a n k a u p p a v u o n n a 1913. Kauppavaihdon koko arvo viime vuonna oli 897,2 milj. markkaa, mika sinaan on suurempi kuin tavaravaihdon arvo minaan edellisena,
vuotena. Lisaannys edelliseen vuoteen verraten on 89,5 milj.
markkaa eli 1 1 , 5 "/o. Osotuksena siita, kuinka nopeasti kauppa
viime vuosina on kasvanut, mainittakoon, etta sen arvo vuonna
1908 oli ainoastaan 481,2 milj. markkaa. Kymmenessa vuodessa
on kauppa siten kasvanut lahes kaksinkertaiseksi.
Viime vuoden tuonti arvioitiin 495,4 milj. j a vienti 401,8
milj. markaksi. Edellinen lisaantyi vuoteen 1911 verraten 25,4
milj. markkaa j a jalkimainen 64,1 milj. markkaa. Tuonnin
enemmyys oli 93,6 milj. markkaa, ollen pienempi kuin minaan
vuotena jalkeen vuoden 1906. Vuonna 1912 oli vastaava maara
132,3 milj. markkaa.
>
Kauppatasauksen parantuminen johtui ensi sijassa puutavarain viennin erittain suuresta lisaantymisesta. Puutavaroita vietiin 227,3 milj. markan arvosta, vastaavan maaran "vuonna 1912
ollessa 173,4 milj. markkaa. Lisaannys riippui sekil vientimaarien kasvamisesta etta paremmista hintasuhteista. Paperiteollisuuden tuotteiden vientiarvo kasvoi myoskin varsin huomattavasti, lisaiintyen 65,0 milj. markasta 71,3 milj. markkaaiT. Voin

I
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vientiarvo oli sitavastoin vain 0,4 milj. markkaa suurempi kuin
vuonna 1912, nousten 35,3 milj. markkaan.
Tuontitavaroista osoittavat varsinkin viljatavai-at suurta tuonnin lisaannysta. Niita tuotiin 99,0 milj. markan arvosta, vastaavan maaran edellisena vuonna ollessa 87,3 m'ilj.
Ainoastaan
vuonna 1911 on puheena olevain tavarain tuontiarvo ollut suurempi kuin viime vuonna. Siirtomaatavairain tuontiarvo vaheni
57,9 milj. markasta 55,3 milj. markkaan, mutta vahennys johtui
yksinomaan hintasuhteista. Metaliitavarain tuonti lisaantjd kyUa
yleensa, mutta kullan vahentynyt tuonti, joka kauppatilastossa
oikeastaan vaarin lasketaan ' muun tuonnin yhteyteen, vaikuttaa
tuntuvan vahennyksen puheena olevan tavararyhman koko arvoon.
Muista tarkeimmistii tavaiaryhmista osoittavat kudelmat j a hedelmat alentunntta tuontia, muut sitavastoin' ylipaansa melkoista
tuonnin'lisaannysta.
. =
Tuotantotarkoituksiin tuleva tuonti oli viime vuonna 42,6 "/o
koko tuonnista. Edellisena vuonna vastaava luku oli 41,8 Vo.
• • Niista maista, joiden kanssa Suomi kay kauppaa, oli vaihdon kokonaisarvoon nahden Saksa myoskin viime vuonna ensi
sijalla. Kauppavaihto sen kanssa oli kuitenkin ainoastaan 1,8 milj.
markkaa suurempi kuin kauppa Venajan kanssa. Koko tavaravaihto Saksan kanssa oli 254,1 milj. j a Venajan kanssa 252,3 milj.
markkaa. Saksa oli samoin kuin edellisina vuosina Suomen; tarkein tuontimaa j a Venaja, joka vientimaana vuonna 1911 sivuutti
Englannin, sailytti myoskin vuonna 1913 asemansa Suomen tarkeimpana vientimaana.

VaKuutusliiKe.
S o t a - a i k a j a k o t i m a i n e n h e n k i v a k u u t u s . Sota-aika
on huomattavasti vahentanyt kotimaisten henkivakuutusyhtididen
hankintatuloksia. Vuoden kolmannella neljanneksella saivat kotimaiset henkivakuutusyhtiot uusia henkivakuutuksia:
. .
Myonnettyja
v. 1913

Kaleva
Suomi
Salama
Kataja

MyOnettyja
V. 1914

V:n 1914'tuIos7ov:nl913
luloksesta

5,900,687
3,547,165
60,ii
12,829,869
6,462,604
50,37
3,728,400
2,569,400
68,91
1,885,924.
1,042,532
5o,28
Yhteensa 24,344,880
13,621,701
55,25
Pennia
2,589,870
427,000
Fennian hankinnan vahentyminen ei ole yhteydessa sotaajan kanssa, vaan johtuu muista syista. Kahtena ensimaisena
sotakuukautena myonsivat Kaleva, Suomi j a Salama vakuutuksia:

1
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Kaleva
Suomi
Salama
Yht.
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2,138,436 mk. eli 49,40 7" edell. vuoden maarasta vastaavana aikana.
3,172,404 J
» 37,06 »
»
»
»
>
•»
2,615,400 > •> 63,94 »
»
'
>
•>
»
7,926,240 mk. eli 61,12 7" edell. vuoden maarasta vastaavana aikaiia.

Myoheminin, ensi' pelastyksen tauottua lienee vakuutushankinta jonkun verran vilkastunut saavuttamatta kuitenkaan edellisen vuoden tasoa vastaavana aikana.
Samalla kuin vuoden hankinnan maara on vahentynyt, on
vakuutusmaksun suorituksen laiminlyonnin takia rauenneiden vakuutusten -maara kaikissa yhtioissa lisaantynyt. Niinikaan lainananto vakuutuskirjoja vastaan on yleensa huomattavasti lisaantynyt. Yhtioiden taloudelliseen asemaan ei sodalla ole ollut mitaan
suoranaista vaikutusta muutoin kuin etta nuorin henkivakuutusyhtiomme Kataja, jonka kansanvakuuliiketta varten vakinaisesti
palkattu suuri henkilokunta j a muu'hankintakoneisto on joutunut
sodan aikana kaymaan osittain tyhjiltaan, on ryhtynyt toimenpiteisiin liikkeensii lakkauttamiseksi nykyisessii muodossaan. N . s.
tavallisessa henkivakuutuksessa, jossa vakinaisella paikalla oleva
hankinta-miehisto on hyvin vahainen, j a hankinta palkkiot ovat
enemman suhteelliset hankinnan maaraan, eivat tallaiset hairiot
yleensa voi tulla kysymykseen.
R u o t s i n m e t s a p a l o t . Nyt k u n maassamme kysymys metsapalovakuutuksesta on paivajarjestyksessa, saattaa olla mielenkiintoista nahda, minkalaista pohjaa voi saada Ruotsin metsapalotilastosta metsapalovakuutusta varten. .
Ruotsissa metsapalot viime kesana havittivat metsaa kaiken
kaikkiaan 2 3 , 0 0 0 hehtaaria, eli 0,105 °/Q maan koko metsamaasta.
Tama tuho oh tosin poikkeuksellisen suuri, eika sille loydy vertaa sitten vm 1 8 7 8 , jolloin palon ihavittamii valtion metsamaa
nousi 2 6 , 9 2 0 hehtaariin. — Aikaisemmalta ajalta ei tosin ole palotilastoa muuta kuin valtion metsista, mutta katsoen valtion metsien
runsautteen Ruotsissa voinee valtion metsien paloprosentin tarpeellista varovaisuutta kayttaen yleistaa imaan kaikkia metsia kcskevaksi. Viisivuotiskausittain paloi Ruotsin metsien alasta
vv. 1876—79
»
1880—84
»
1885—89
»
1890—94
»
1895—99
»
1900—04
»
1905—09
»
1910—12
»
1876-1912
V. 1 9 1 8
I

0,105 0/0
0,054 »
0,046 »
0,033 »
0,008 »
0,043 »
0,004 »
0.009 »
0,037 »
0,105 »
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Sille, Joka tahtoo kaiken vakuutusliikkeen perustaa tilastolliselle pohjalle j a laskea vakuutusmaksut tilaston osoittaman todennakdisyyden pohjalle, tarjoavat nama numerot sangen vahan lohduUisia nakoaloja metsapalovakuutuksen jarjestamisesta vakuutustieteellisten vaatimusten mukaan. Yhtena 5-vuotiskautena, puhumattakaan yksityisista vuosista, joina vaihtelut tietysti ovat viela
suuremmat, voi metsapalojen havittama metsamaa olla 10 kertaa,.
jopa enemmankin sum-empi kuin seuraavana.
Silti ei tietenkaan saata vaittaa etta kaikki metsapalovakuutus olisi tilastollisen pohjan horjuvaisuuden takia aivan mahdotonta. Jonkummoisena keskinaisena avustusvakuutuksena silla.
epailematta on edellytyksia menestya.

KunnallispolitiiKKa.
Puhelinlaitoksen
kunnallistuttaminen.
Suomessa
aivan uusi kunnallisen yhteistoiminnan ala on puhelinlaitoksen
yllapitaminen. Siihen aikaan kuin puhelimen kaytto taalla tuli
tunnetuksi, oli kunnallinen toiminta viela varsin heikkoa, j a kasitys, etta kuntain ei sopinut ryhtya taloudellisiin l i i k e y r i t y k s i i U r
oli yleinen. Oli nain ollen varsin ymmarrettavaa, etta puhelinlaitosten perustaminen kaupungeissa j a i yksityisen paaoman j a
yritteliaisyyden varaan. Puhelinlaitokset ovat kuitenkin luonteeltaan sen laatuisia taloudellisia yrityksia, joitten hoito ehka paraiten soveltuisi kuntain asiaksi tai joitten hoidossa kunnilla
ainakin tulisi olla ratkaiseva sananvalta. Kunnallistuttamisen
puolesta puhuvat varsinkin ne syyt, etta puhelinlaitokset saannoUisesti saavat taloudellisen monopolin alallaan, josta laitoksen
kayttajille voi olla useita monopoliin helposti liittyvia epaedullisia seurauksia, j a etta kaupunkien katuja tarvitaan laitoksen
johtojen asettamista varten. Useassa kaupungissa onkin kokemussina aikana, jona ensimaisen kerran • annettu myonnytys on
ollut voimassa, osoittanut etta yksityiset puhelinlaitokset eivat olevoineet tyydyttaa kayttajiensa oikeutettuja vaatimuksia, j a myonnetyn ajan paattyessa on sentahden ollut harkittavana voitaisiinko j a missa muodossa hankkia kunnille vaikutusvaltaa l a i tosten hoidossa. Useimmissa tapauksissa on asian kasittely kuitenkin toistaiseksi johtanut siihen, etta vanhan laitoksen myonnytys on uudistettu. Kuluvan vuoden aikana on kysymys puhelinlaitoksen kunnallistuttamisesta ollut pohdittavana kahdessa.
kaupungissa: Joensuussa j a Oulussa. Edellisessa kaupungissa oli
pTihelinyhtio tarjonnut laitoksen kaupungin ostettavaksi, mutta
paatti kanpunki viime syyskuussa antaa kysymyksen talla kertaa
raueta, osittain nykisen taloudellisen aseman vuoksi, osittain sentahden etta kaupungin varoja lahiaikoina tarvitaan useaan muuhun tarkeaan uudistukseen. Oulussa sensijaan ratkaistiin kysy-
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mys positiiviseen suuntaan. — Kaupnnkilaiset olivat siella kauvan olleet tyytymattomia puhelinyhtion toimintaan, minka vuoksi
laitoksen kunnallistuttamista oli ruvettu ajattelemaan.
K u n ky•symys vanhan myonnytyksen uudistamisesta syksylla v. 1913
tuli esille, paatettiin sentahden ryhtya toimenpiteisiin aikeen to•teuttamiseksi. Puhelinlaitoksen siirtamista taydeUisesti kunnan
-omassa hoidossa olevaksi laitokseksi ei katsottu eduUiseksi, uutta
tarkotusta varten oli perustettava osakeyhtio, jossa kunnalla olisi
maaraysvalta. Yhtion, »Oulun Puhelin Osakeyhti6n», saannot
vahvisti senaatti marraskuun 24 p. 1913 j a taman vuoden huhtikuun 2 p. paatti lisatty kaupungin valtuusto ottaa yhtiossa 700
•osaketta a 100: mk., joten kaupunki yhtion koko osakepaaomasta
100,000 mk:sta, omistaisi 70,000 mk. Sitapaitsi rakennuttaisi
kunta kaupungintalolle keskusaseman, josta kustannuksia olisi
arviolta 14,700 mk. Vanhan yhtion myonnytysanomuksen joh•dosta on kaupunki tasta huolimatta pyydetyssa lausunnossaan
ilmoittanut, etta paatos ei kaupungin puolelta ole esteena vanhan
yhtion myonnytyksen uudistamiseen, Kulunee pari vuotta en-'
nen kuin uusi yhtio voi alottaa toimintansa. — Oulu on siten
-Suomessa ensimainen kaupunki, jossa kunta hankkii itselleen
maaraysvallan puhelinlaitoksen hoidossa.

nr^ILASTOLLINEN

OSASTO.

O s a k e y h t i o t V e n a j a l l a . Venajan kauppaministerid on
•askettain julkaissut tilaston Venajalla 'toimi'vista osakeyhtioista.
Kaikkien osakeyhtioiden varat ovat sitten vuoden 1911, jolloin
ilmestyi ensimainen tallainen tilasto, kasvaneet seuraaviin maariin
miljoonin ruplin:
i
.
.
• .
!
1914
- 1911
Osakepaaomat
3,376,8 2,175,2 '
Vararahastot
367,8266,o
Muut rahastot
| .
404,4
394,2
Obligatsionivelat
187,9
171,6
Voitto edelliselta vuodelta . i .
387,1
281,7
Vuonna 1914 toimineista yhtioista oli 1,899 venalaisia-ja
-230 ulkomaalaisia. Ulkomaalaisten yhtioiden osakepaaoma on
587,3 miljoonaa ruplaa. E r i tuotannon aloille jakantuivat yhtioi-den osakepaaomat seuraavasti miljooniin ruplin: Tekstiiliteollisuus 667,7, ravintoaineteoUisuus 390,3, pnutayara- j a paperiteollisuus 154,4, kemiallinen teollisuus 148,5, rauta-, metalli- j a ko•neteoUisuus 809,4, kiviteollisuus 111,6 j a kauppa 209,3. •

j
.I

I

YHTEISKUNTATALOUDELLINEN
KIRJA

AIKAKAUS-

10-VUOTIAS.

Se ei ollut suinkaan sattuma, etta Yhteiskuntataloudellinen
Aikakauskirja vuosikymmen takaperin ilmestyi suomalaisen kulttuurin tyomaalle taloudellisia harrastuksia edustamaan.

Yksityi-

sissa piireissa oli sellaista yritysta eri tahoilla monesti suunniteltu,
m.

m.

kaksikielisenakin, ja

Kansantaloudellisen

yhdistyksen

piirissa oli asia monta kertaa ollut puheena. Kun sama yhdistys
syksylla v. 1904 heratti kysymyksen tuuman toteuttamisesta, niin
sejpyrki toteuttamaan toivomusta, joka puheena olevaa alaa harrastavien piirissa oli jo kauan ollut vireilla.
Oltiin jo alussa selvilla siita, etta tallaisen aikakauskirjan
olemassaolo oli maamme kulttuurityolle erinomaisen tarkea. Siina
kulttuurityossa, mika maassamme viime vuosikymmenien kuluessa
oli • suoritettu ja joka eri aloilla kantoi runsaitakin hedelmia, oli
maamme

yhteiskuntataloudellinen

miltei ilman ohjausta.
heena

olevan

kehitys jaanyt paljon jalelle,'

Saannollista edustusta

yksinomaan pu-

tieteen alalia ei viela ollut jarjestettymiMnMaii

maamme korkeakouluun.

Se niukka kasvatus, mika virkamiehis-

tdlle ja y h t e S c u n S M l i e toimimiehille oli voitu talla alalia antaa,

oli riittamatdn.

rastuksesta

Siitapa olikin seurauksena, huolimatta har-

eri tahoilla, yleinen tietamattdmyys laajoilla aloilla,

joka tuli kyllakin _ nakyviin niin hyvin monissa yhteiskunnallisissa
toimissa kuin yksityisessa ja julkisessakin keskustelussa. ' Aikakauskirjalle tarjoutui sentahden kyllakin tarkea tehtava levittaessaan tietoja ja saadakseen julkista, kirjaUista mielipiteiden vaih-
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toa

y. H. Vitmola.

aikaan yha enemman meidankin maassamme esilletulevista

yhteiskuntataloudelhsista kysymyksista. •
Joskin tehtavia ei puuttunut, niin oli kuitenkin kaksi seikkaa, jotka

suuressa

selta puolen

maarin epailyttivat tyohon ryhtyessa: toi-

se rikkirevinnaisyys, mika puolueoloissamme viime

vuosikymmenen puolivalissa valiitsi, j a toiselta puolen se seikka, '
etta kynankayttajien lukumaara oli talla - alalia viela varsin vahainen.

'

'

Puolueoloistamme johtuvan hajaannuksen on aikakauskirja
koettanut .jo heti alussa voittaa siten, etta. se- on koesttanut koota
talla alalia yhteistoimintaan eri puolueissa hajallaan ojevat voimat. Toimitus lausui jo ensi numerossaan,' etta se -»on-tarjoava
eri mielipiteiden j a eri harrastusryhmien edustajille. tilaisuuden
asialliselle' mielipiteiden_yaihdolle,

tuoda aikakauskirjan lehdilla

esiin. omaa kasityskantansa. Se toivoo, etta aikakauskirjasta sjten
saattaa muodostua tieteellisella. pohjalla pysyva vapaan keskustelun orgaani, jonka lehdilla saattavat- tavata toisensa kaikki ne,
joista yhteiskunnallisen j a taloudellisen elamamme kehittyminen
on tarkeaa», j a tata periaatetta on aikakauskirja koko ajan koettanut seurata.

J a mielihy valla voitaneekin todeta, etta aikana,

-jolloin puoluemyrskyt korkeimmillaan raivosivat j a persoonalliset
intohimot

erottivat samankin asian harrastajat kauaksi toisistaan,

aikakauskirjan palstoilla on koko taman ajan yhteistyohon saatu
yhtymaan henkiloita aivan vastakkaisista leireista.
Kirjoittajien

lukumaara

oli kartutettava,

paitsi-.eri puolue-

ryhmista asianharrastajat kokoomalla, myoskin toista tieta. Useat
vanhemman polven edustajat olivat niin kiinni monenlaisissa tehtavissa, etta heilta ei aina kyllin usein riittanyt aikaa kirjalliseen
tyohon

aikakauskirjan palstoilla, joskaan• harrastusta

nut. .'Senpatahden

ei.puuttu-

olikin myos nuorempi. polvi saatava tyohon.

T a m a tuli mahdolliseksi ainoastaan senkautta, etta paatoimittaja
kansantdouden~~e^^

oli taman

nuoremman

Yhteiskuniata'oudellinen Aikakauskirja lo-vuotias.
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polven kanssa laheisessa yhteydessa j a voi saada nionet lastat
'tntkimustydsta
rattain

lentamaan

myos aikakauskirjan palstoille.

Ver^

lukuisa onkin se nuorempi tutkijapolvi, joka paattyneen

vuosikymmenen kuluessa on liittynyt aikakauskirjan avustajiin.
Ilman tata avustusta olisi aikakauskirjan tehtava tuskin ollut toteutettavissa, niin tarkea on se ollut.
Muutama sana viela niista paamaarista, joita aikakauskirja
on pyrkinyt toteuttamaan suhteessaan paivan yhteiskuntataloudellisiin kysymyksiin j a oman maan kansantalouteen.
E i olisi suinkaan ollut vaikeaa tayttaa aikakauskirjan palstoja yleisilla teoreettisilla j a kaytanndllispolittisilla kirjoituksilla.
Aikakauskirja - on koettanut pysya, kuten se alkaessaan ilmoitti,
tieteellisella pohjalla eika sentahdenkaan ole laiminlyonyt tallaistenkaan

kysymysten seuraamista, mutta se on kuitenkin itsetie-

toisesti pyrkinyt asettamaan

omassa

kuntataloudelHset yirtaukset etua^^^^

maassa Hikkuvat yhteisj a koettanuut saada kirjal-

lista keskustelua j o h d e t u k s n c y s y m y k s i i n , j c ^ ? o ^
yhteydejsa. - Tarkeimpiin
menen

meidan maassamme viime vuosikym-

kuluessa liikkuviin yhteiskuntataloudellisiin kysymyksiin

on aikakauskirja muodossa
osoittanevat,

kosketellutkin.

tai toisessa, kuten sisallysluettelot
Ja

mielihyvalla - on

todeta, etta se on tasta saanut tunnustustakin.

se

voinut

Monet sanoma-

lehtilausunnot j a yksityiset tiedustelut, eri komiteojen j a yksityisten

pyynnot saada

moin kuin

kaytettavakseen julkaistuja kirjoituksia, sa-

kirjallisuudessa yha useammin eshntyvat viittaukset

aikakauskirjaan ovat tasta ilahuttavana todistuksena.
Olemme tahtoneet kymmenvuotiskautta lopettaessamme merkita

edellamainitut pyrkimykset, koska ne mielestamme oikeut-

tavat aikakauskirjan alottamaan Uutta vnosikymmenta. siina vakaumuksessa, etta

sen tyo suomalaisen kulttuurin hyvaksi on

tarpeellinen, j a koska samat nakokohdat mielestamme vastaisuudessakin ansaitsevat

huomioonottoa.
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Ji. Nevanlinna.

Taloudellinen tulos aikakauskirjan toiminnasta ei ole vastannut

toiveita.

Jo ensimaisen toimintavuotensa jalkeen osoitti

tulos tappiota, niin etta aikakauskirjan jatkaminen tuli kysymyksenalaiseksi.. Se siirtyi siiloin Kansantaloudelliselta yhdistykselta
allekirjoittaneen
Siita

vastuulle yliopistoUisen tutkimustyon yhteyteen.

oli se etu, etta avustus yliopiston puolelta tuli mahdolli-

seksi. Yliopistoa, Kansantaloudellista yhdistysta j a myoskin Suomalaisen kirjallisuuden seuraa, jotka eri vuosina — yliopisto saannoUisesti — ovat aikakauskirjaa avustaneet, on sen .suuressa maarin
kiittaminen olemassaolostaan, samoinkuin toiselta puolen lukuisia
henkiloita, erityisesti toimittajia j a avustajia, jotka monilla kirjallisilla avustuksillaan usein. pelkasta asianharrastuksesta ovat
aikakauskirjaa tukeneet.

K u n aikakauskirja alottaa toisen vuosi-

kymmenensa, tahtoo • se mielihyvalla merkita taman j a alottaa
uuden

taipaleensa

entisestaan

toivossa

herattaa

laajemmissakin piireissa

suurempaa harrastusta yhteiskuntataloudellisiin k y s y -

myksiin.
y.

H. Ve7inola.

I

W I L H E L M LEXIS. — E U G E M V O N
BOHM-BAWERK.
KirjoiUanut

E.

Nevanlmna.

Asken paattyneen vuoden kuluessa kansansantalouden tutkimus

on

menettanyt

kaksi huomattavaa

edustajaansa,

jotka

kaikkiaila, missa tata tutkimusta harrastetaan j a harjoitetaan, ovat
tunnetut j a arvossapidetyt.

Nama kaksi ovat Eugen

Bawerk

H e kuolivat molemmat melkein yht'-

j i Wilhelm Lexis.

von Bohm-

aikaa loppukesasta viime vuonna. L e x i s jo kauan aikaa sairastet-

Wilhelm Lexis. — -Eugen von Bohm-Bawerk.
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tuaan, vaikka toimeliaana viimeiseen asti, elokuun 24 p:na, BohmBawerk akkia kolme paivaa myohemmin.
Elamassaan j a tieteellisessa tyossaan ei nailla- miehilla muuten ollut aivan paljon yhteista.
muistosanoissaan

Painvastoin, kuten K n u t Wicksell

heista Ekonomisk Tidskrift

lehden syys-

ja

lokakuun vihoissa huomauttaa: he olivat ainakin yhdessa perustavassa suhteessa

toistensa jyrkat - vastakohdat. . L e x i s oli tut-

kijana j a kirjailijana erinomaisen monipuolinen.

Tarvitsee vain

kayda lapi luettelon niista artikkeleista, jotka han on kirjoittanut
saksaiaisten

tunnettuun , suureen

»Handwdrterbuch

der

valtiotieteelliseen

kasikirjaan

Staatswissenschaften», jonka julkaisijoita

han itse oli, saadakseen

kasityksen Lexisin tieteellisen harras-

tuksen, tyokyvyn j a asiantuntemuksen harvinaisesta monipuoli:
suudesta.
ja

Naita artikkeleja oh suunnilleen yhdeksankymmenta

ne kasittelevat mita erilaisimpia aineita seka sosialisen teo-

rian etta kaytannon alalta, alkaen antroponetriasta j a sosialisen
lain kasitteesta kivihiiliin j a villateollisuuteen asti.
tieteellinen toiminta edes rajoittunut.kansantalouteen,

E i k a Lexisin
joskin ban

mydhempana aikana, suunnilleen 80-luvun keskipaikoilta, oli sille
omistanut paaharrastuksensa.

Varsinkin aikaisemmin L e x i s yhta

paljon j a enemman oli tilaston tutkija, voineepa sanoa, etta ban
semmoisena

on suorittanut pysyvamnian tieteellisen elamantydn

kuin varsinaisena taloustieteen
Aivan

toisenlainen

edustajana.

oli Bohm-Bawerk. Maarassa, joka on

harvinainen nykyisellakin, tieteellisen tyon pitkalle menneen erikoistumisen ajalla,

tama

kuuluisa itavaltalainen taloustutkija oli

keskittanyt' tieteellisen tyonsa muutamiin harvoihin tehtaviin, voisipa melkein sanoa: yhden ainoan suuren probleemin selvittami^
seen.

Jollei ota lukuun hanen

ensimaista

itsenaista teostansa

»Rechte und Verhaltnisse vom Standpunkte- der Volkswirtschaftlichen

Giiterlehre», joka ilmestyi y. 1881 j a joka.sekin on kiin-

teassa yhteydessa tekijansa seuraavan tutkimustyon kanssa, niin

-S. Nevanlimia.
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voi sanoa,

etta Bohm-Bawerk'in koko tieteellinen tuotanto kos-

kee vain sita. suurta kysymysta, jonka kasittelyyn hanen nimensa
kaikkien kansantaloutta opiskelleiden tietoisuudessa on niin kiinteasti

liittynyt: paaoma-

muodossa
lisaksi,

ja paaomankorkoprobleemia.

Kirjan

han ei koko elamansa aikana, tuon esikoisteoksensa
oikeastaan

julaissutkaan

mitaan

muuta

kuin

mainittua kysymysta koskevan kolmiosaisen paateoksensa.

suuren,
Aika-

kauskirjoissa j a kokoelmateoksissa B-B.. luonnollisesti painatti joukon kirjoituksia, mutta kun kay lapi luettelon naista hanen tieteellisen tuotantonsa »lastuista», huomaa, etta nekin melkein kaikki,
korkeintaan paria, kolmea lukuunottamatta, koskevat samoja paa...

oma- j a korko- seka niihin valittomasti liittyvia arvokysymyksia,
joille hanen suuri paateoksensa on omistettu.
sesti panna

Kannattaa erikoi-

merkille, - etta vaikka B - B . suuren osan elamaansa

toimi valtion raha-asiain hallinnossa virka- j a valtiomiehena, han
ei na5Mi^aisseen^_piem^
kaytannollisesta kansajitalpudellisesta aineesta.

H a n oli tutkijana

j a ajattelijana »puhtaan teorian» mies niinkuin vain aniharva 19T i i i i w n f i w IB,1,111 ,

\n kansantalouden
Kun

.wgeaKao

edustajista.

me tassa yhdistamme

toisiinsa Wilhelm L e x i s i n j a

Bohm-Bawerkin, niin se siis lahinna. tapahtuu vain siita ulkonaisesta

aiheesta,

etta tiede j a tutkimus on samalla kertaa menet-

tanyt nama kaksi etevaa tyontekijaa. Voipi kuitenkin lisata, etta
naiden kansantaloudentutkijain valilla, huolimatta heidan suuresta
erilaisuudestaan,

kuitenkin eraassa suhteessa valiitsi lahempi tie-

teellinen sukulaisuus kuin useimpien muiden uusirnman ajan Saksan j a uusimman ajan Itavallan kansantaloudentutkijain kesken.
Kuten tunnettu on Saksassa taloudellinen tutkimus nyt jo puolen
vuosisadan ajan kulkenut melkein kokonaan n. s. historiallisen
koulun merkeissa, etupaassa tahtoen lisata ko.kemustietoa talou- dellisesta todellisuudesta

j a jokseenkin vahan harrastaen talour

dellisen teorian rakentamista.

L e x i s k i n oli yleiselta kannaltaan

Wilhelm Lexis. — Eugen von Bohm-Bawej-k.

taman

empirisen tutkimuksen miehia; tietaaksemme

esiintyi

aktiivisesti soHdaarisena

Saksan
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han aina

historiallisen koulun

kanssa, j a lukuisissa, melkein joka alaa kosketelleissa kirjoituksissaan han on kasitellyt taloustutkimuksen tehtavan j a metodin
kiistakysymyksia periaatteellisesti historismin henkeen.

Toiselta

puolen L e x i s kuitenkin seka tieteellisen luonteensa etta matematisen koulutuksensa

nojalla oli niita Saksan

kijoita, joissa teoretinen
voimakkaana.
tuli

kansantaloudentut-

j a deduktiivinen ajattelukyky esiintyi

Taman ominaisuutensa johdosta L e x i s tavallaan

tutkijapersonallisuutena

lahelle

Bohm-Bawerkia j a muita

n. s. itavaltalaisen koulun miehia, jotka, enimmakseen itsetietoisesti
vastustaen Saksan historismin kasitysta kansantalouden tutkimuksen

varsinaisesta tehtavasta, osittain myos sen parhaasta meto-

dista, ovat tunnetulla • rohkeudella j a k y v y l l a tehneet tyota talouselaman suurten
dattamalla
kuin taman

teoretisten kysymysten selvittamiseksi, nou-

periaatteellisesti - samaa
tieteen

»klassilliset»

deduktiivista
perustajat.

menettelytapaa

Saattaa

siis olla

asiallistakin oikeutusta heittaa samassa yhteydessa pikainen katsaus Lexisin j a Bohm-Bawerkin tieteelliseen tyohon.
Heista oU L e x i s ijaltaan-vanhempi.
1837 j a siis kuollessaan 77 vuoden ikainen.

H a n oli syntynyt v.
H a n oli niin muo-

doin, inhimillisesti katsoen, ehtinyt suorittaa paivatyonsa tayteen.
Niinkuin tavallisesti on laita niiden, jotka ovat saaneet paljon
aikaan, ovat hanen
Nuoruudestaan

elamansa

asti L e x i s

ulkonaiset vaiheet pian kerrotut.

oli omistautunut

tieteelliselle tydlle.

Alkuaan han opiskeli lakia, matematiikkaa j a luonnontieteita,'oli
jonkun aikaa kymnaasin opettajana, mutta siirtyi sitten tilastoon
ja

kansantalouteen.

V . 1872 hanesta tuli viimemainitun aineen

ylimaarainen professori

Sfrassburgiin, kaksi vuotta myohemmin

han sai vakinaisen professorin paikan Tartossa, jossa viipyi kaksi
vuotta,

mutta siirtyi

sitten takaisin Saksaan, ensin Freiburgiin,

sitten Breslauhun j a v.

1887 Gdttingeniin, jossa ban vaikutti

E. Nevanlinna.
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kuolemaansa

saakka, ollen myos sikalaisen vakuutustieteellisen

seminarin johtajana,. jossa toimessa han vaikutti paljon.

Nuo-

rena L e x i s oli .pitemmaksi aikaa joutunut opiskelemaan Parisissa.
H a n tuh taten tavallista lahempaan yhteyteen Ranskan, sen kultturin j a olojen kanssa j a o t t i sielta vastaan pysyvia vaikutuksia.
Ranskan kielta han lienee puhunut | niinkuin toista aidinkieltaan.
Ihmisena Lexisin sanotaan olleen mita rakastettavin, hieno, avonainen,, jalohenkinen luonne.

'

,

Edellisessa viitattiin jo Lexisin tieteellisen harrastuksen j a
ja

tuotannon • monipuolisuuteen.

Sen yhteydessa on, ettei han

ole.jattanyt jalkeensa mitaan paateosta, joka siihen tapaan kuin
esim. Bohm-Bawerkin tunnettu paaomakirja'sisaltaisi hanen tie^
teellisen elamantyonsa itseensa keskitettyna. Enemman kuin useimpien muiden ensirivin tutkijain — j a niita L e x i s kuitenkin omalla
tavallaan oli — on tanian miehen tiedolle antama lisa siroitettuna
hajalleen

eri kirjoihin j a viela enemman eri aikakauskirjoissa j a

kokoelmateoksiss.a julaistuihin kirjoituksiin,

arvosteluihin j a tut-

kielmiin, joita han pitkan j a tuotteliaan elamansa.ajalla on kirjoittanut suorastaan lukemattomia. Tarkeimmat niista lienevat,. paitsi
hanen • kirjoituksiaan Handvorterbuch
teoksessa,
kaupasta

hanen ' molemmat
Schdnbergin

der

Staatswissenschaften

laajat ' artikkelinsa kulutuksesta j a

»Handbuch»'in

kaikissa 4

painoksessa,

edellinen yhteenvedettyna myoskin ilmestynyt tunnetussa ruotsa";
laisessa .teoksessa »Det ekonomiska samhallsHfvet.», vaikka muutamin kaantajan

ominpain tekemin lisayksin, kirjoittus »Systemaf

tisierung, Richtungen und Methoden der Volkswirtschaftslehre*
suuressa kaksiosaisessa rkokoelmateoksessa » p i e Entwickelung der
deutschen Volkswirtschaftslehre im 19. Jahrhundert», joka ilniestyi
Gustav Schmollerin kunniaksi hanen tayttaessaan 70 vuotta, kirjoitus »Das Wesen der Kulturs P. Hinnebergin kokoelmateoksessa
»Die Kultur der ,Gegenwart» (allekirjoittaneelle valitettavasti tuntematon, se kun ei pie meilla saatavijssa, vaikka jo on ilmestynyt

VFil/nl',1 Lexis.— Eugen von Bohm-Bawerk.
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toisena painoksena (v. 1912) j a jo mielenkiintoisen. aineensa puolesta. olisi erinomaisen intressantti luettava).

Toiset Lexisin pu-

heena olevaa laatua olevista kirjoituksista ovat suhteellisen" lyhyvia.

Toiset, niinkuin

mainitut Sehonbergin kasikirjassa olevat

artikkelit, ; muodostaisivat°|kirjana

kookkaat teokset. K a i k k i ne

ovat erinomaisen :tunnollisen tyon j a ihmetelt.avan laajan asiantuntemuksen- tuloksia — asiantuntemuksen, joka etupaassa juuri
loi L e x i s i n
massa.

suuren maineen j a auktoriteetin oppineessa maail-

Lexisin

laajemmatkin tutkimukset koskettelevat

hyvin

erilaisia j a kaukana toisistaan olevia aineita seka liikkuvat yhta
paljon

tieteen suurten

teoretisten

paaprobleemien

kuin sosiali-

politisten j a muitten kaytannollisten kysymysten alalia.

Sikali

kuin Lexisilla nain ollen voi sanoa olleen mitaan varsinaista
erikoisalaa, Henevat.sen muodostaneet rahakysymykset, joissa L .
oli tunnustettu auktoriteetti.
Vanhoilla

paivillaan L e x i s nahtavasti tunsi tarvetta koota

yhteen ne vakaumukset kansantaloudellisen elaman olemuksesta,
jotka ban ahkeralla j a monipuolisella tutkimuksellaan j a teravalla
ajattelullaan oli itselleen muodostanut.

L e x i s kirjoitti jo mainit-

tuun tunnettuun - suureen kokoelmateokseen »Die Kultur der Gegenwart* yleisesityksen yhteiskunnallisesta talouselamasta. T S m a
hanen

,> Allgemeine Volksw^irtschaftslehre»

ilmestyi ensi kerran

v.- 1910 — tekijansa kaydetta 74 ikavuottaan — j a , sittenkun
ensi painos

pian oh.loppuunmyyty, uudestaan v. 1913.

Sille,

joka ei ole voinut lukea kuin pienen osan Lexisin lukemattomia
aikakauskirja-

j a muita yksityisia

kirjoituksia, .on tama hanen

yleisteoksensa arvokas apuneuvo kasityksen saamiseksi L e x i s i n
yleisesta tieteellisesta kannasta seka.hanen suhteestaan kansantaloustutkimuksen j a sosialipolitiikan suuriin kysymyksiin.
Mita edelhseen tulee, mainittun jo, etta L . kasitti tieteensa
paaasiallisesti samalla tavpin kuin Saksan historiallinen kansantalouskoulu.

Kausaliteetti hallitsee kylla talouselamaa, mutta ei
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mekaninen.

Sen ilmiot syntyvat inhimillisista teoista,ja nama

taas tapahtuvat itsetietoisesti,
len.

maarattyja tarkoitusperia tavotel-

Taman johdosta se, mita taloudellisessa maailmassa tapah-

tuu, on samoin kuin kaikki inhimillinen myos siveellisen

arvoste-

lun alaista (Allgem. Volkswirt. lehre, 2,'painos, siv. 15). Realistinen kansantaloustutkimus ei kuvittele ihmista pelkastaan omaa
voittoa

tavottelevaksi olennoksi, sen tutkimusesineena ei ole hy-

poteettinen »homo oeconomicus», joka elaa yhta hypoteettisessa
rajattomassa taloudellisessa vapaudessa, vaan se ottaa alunpitaen
huomioon todella vallitsevat olot niin toisessa kuin toisessa suhteessa.

T a t a varten sen taytyy kasuistisesti tutkia realinen ta-

lousmaailma eika se voi paasta
totuuksiin, joiden

muuta

kuin sellaisiin yleisiin'

paikkansapitavaisyys on jokseenkin

ahtaalle

alalle rajoitettu. ' Silla kun ne edellytykset, joista taloudelliset
ilmiot johtuvat, hyvin suuresti vaihtelevat, mutta erilaisista edellytyksista seuraa erilaiset seuraukset, niiri voipi kansantalousteoria
ainoastaan

ilmoittaa, mita maarattyjen edellytysten vallitessa ta-

pahtuu, mutta se ei voi sanoa, millaisina itse edellytykset eshntyvat j a tulevat esiintymaan.

KaytannoUista arvoa on kansan-

taloudellisella teorialla sikali kuin sen »Bedingungssatze» ovat
oikeat j a mikali

ne kasittavat lukuisia todellisuuden tapauksia

(ibid. siv. 19-^21).'
Taman mukaisesti L e x i s myos suhtautuu paaasiallisesti kriitillisesti n. s. itavaltalaisen koulun enemman deduktiiviseen metodologiseen

kantaan- samoinkuin sen edustajain

merkitykseen.

tutkimustulosten

E r i tilaisuuksissa, laajimmin siina esityksessa j a

arvostelussa, jonka L e x i s on julaissut n. s. rajahydtyopista Handb.
der

Staatswiss. teoksen toisen painoksen i lisanidoksessa v:lta

1895, L e x i s

kasitellyt itavaltalaisten oppeja.

Heidan deduk-

tiivisesta tutkimustavastaan han on'sita mielta, ettei se ole laheskaan niin lahella luonnontieteissa kaytettya kuin monet luulevat,
ennen kaikkea sen vuoksi, etta ihmismaailman ilmiditten syita ei

Wilhelm Lexis.— Eugen .von Bdhm-Ba'wet'k.

259

ole mahdollista todellisuudessa'&totX.&a. toisistaan eika siis myoskaan todellisuudessa

tutkia erikseen.

Niinpa ne »lait», jotka

»taIoudeUisen prinsiipin» luonteesta deduseeraava tutkimus johtaa,
eivat aina pida paikkaansa, kun naet todellisuudessa vallitsevat
taloudellisen toiminnan edellytykset ovat sellaiset, etta toiminta
ei tapahdu niinkuin tuo prinsiippi edellyttaisi.
deduktiivinen menettely
ainoastaan

joukon

»Isoleeraava.» j a

kansantaloustutkimuksessa

lauselmia, jotka kelpaavat

voipi luoda

metodologiseksi

johtolangaksi todellisuudessa esiintyvien ilmioiden menon esittamiselle.

Sen psykologisen tutkimuksen arvoa, joka on ollut ita-

valtalaisten vahvin puoli j a jonka ' tuloksista rajahydtyoppi on
kuuluisin, L e x i s ei myoskaan arvaa suureksi kansantaloudellisten
ilmioiden selvittamiselle. H a n sanoo siita mainitussa artikkelissa:
Subjektiivinen (s. o. subjektiivisen arvon) teoria koettaa osoittaa
mista seikoista ne yksildllisen hyddyn.ja kustannusten arvioimiset
riippuvat, joista objektiiviset vaihtoarvot markkinoilla syntyvat.
Nailla tutkimuksilla on epailematta mielenkiintonsa j a tieteellinen
oikeutuksensa: mutta

kansantaloudeUisen joukkoprosessin teoria

on niista' kokonaan riippumaton.

Sille ne vasta sitten muodos-

taisivat valttamattoman perustuksen, jos ne kykenisivat antamaan
tarkempia kvantitatiivisia normeja kokonaistarjonnan j a kokonaiskysynnan muutoksille.
santalousopissaan

Mutta nain ei ole laita. — 'Yleisessa kan-

Lexis

on naista asioista samalla kannalla (2

painos, siv. 18) j a se teoria, jonka L . tassa teoksessa itse esittaa
kansantaloudellisesta

prosessista,

on tietenkin naiden tekijansa

periaatteellisten vakaumusten mukainen.

Parhaiten k a i ilmaisee

sen yleisen laadun, jos sanalla, jota L e x i s itse usein j a mielellaan
kayttaa, nimittaa sita kasuistiseksi.

Tekija koettaa, sikali kuin

hanen kaytettavanaan oleva verrattain vahainen tila (vajaata 250
sivua) suinkin sallii, seurata nykyaikaisen talouselaman j a sen
paaprosessien tosiasiiilHsta menoa j a muodostumista j a mahdollisimman tiviissa j a teoretisessa muodossa ilmaista ne yleiset kaa-
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vat, joiden ipukaan nama prosessit. (hinnan muodostuminen, tulojen jako, pulat y. m.) tapahtuvat, aina kuitenkin seuraten realisen
elaman

monikirjavaa vaihtelua, joka estaa hanta

ehytta j a yhtenaista
mikali

teoriaa,

vaikkakin tekija, toiselta puolen,

mahdollista puristaa ilmiot j a prosessit

ilmaistuihin muotoihin.

Talla

rakentamasta
matemaattisesti

tavalla tama Lexisin esitys kan-

santaloustieteen yleisista opeista joka tapauksessa on saanut paljon enemman teoretisen j a abstraktisen luonteen kuin mika esiintyy

niin sanoakseni

varsinaisten »historikojen»,

esim. Cohnin,

Conradin j a Schmollerin, jopa semmoistenkin syrjaisempien kuin
esim. Wagnerin, Philippovichin j a Giden vastaavissa esityksissa.
T a m a tekee, etta Lexisin pieni Yleinen kansantalousoppi ei ole
mitaan n. s. helppotajuista

luettavaa: sen omistaminen vaatii

painvastoin melkoista ajattelun ponnistusta.

Toiselta puolen L m

realinen kanta on saanut hanen ottamaan esitykseensa niin p a l jon tosiasia-ainesta
huomautettu,
saanut

kuinka tavattoman

pieneen

varsinaisesti

kuin tila suinkin on sallinut, j a syysta on
paljon tata

aineistoa

L . on

kirjaansa mahtumaan, vaikka tekija ei missaan

kuvaile

taloudellisen elaman muotoja' j a laitoksia,

vaan kayttaa tosiasioita ainoastaan teoriainsa todistuskappaleina.
Mainittiin jo, etta L e x i s oli myos nykyajan ensimaisia tilastomiehia. "Allekirjoittanut tuntee kuitenkin valitettavasti vain
hyvin

vahan hanen

tilastollista tuotantoansa.

Siihen kuuluvat

useat L m kirjan muodossa olevista julkaisuista. Tarkeimmat niista
lienevat johdatus
Zur theorie
sellschaft

vaestdtilaston. teoriaan (v:lta 1875), pieni teos

der Massenerscheinungen in der menschlischen Ge-

(v:lta 1877) seka kokoelma L m tarkeimpia tilastollis-

teoretisia kirjoituksia, joka v. 1903 ilmestyi nimella Abhandlungen
zur. Theorie der Bevdlkerungs- und Moralstatistik. L e x i s kohdisti
tilastomiehena huomionsa varsinkin keskimaarasta esiintyviin poikkeuksiin

j a niiden selittamiseen.

H a n on, jollei luonut,

niin

kuitenkin kehittanyt opin n. s. normalisesta, .yli- j a alinormalisesta
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j a ensimaisena osoittanut niiden
Sellainen tilastomies kuin Harald

kiittaa erityisesti L : n tutkimuksia sukupuolten vaii-

sesta tasapainosta.
Mita tulee Lexisin sosiaHpolitiseen kautaan, oli sekin paaasiallisesti sama
ten

kuin useimpien hanen samanikaisten saksaiais-

virkaveljiensa.

Hankin

oli »katedcrisosialisti»

sikali, etta

katsoi voimassa olevan, paaasiallisesti yksityisomistukseen j a vapaaseen kilpailuun perustuvan
monessa

taloudellisen jarjestyksen

hyvin

kohti puutteelliseksi j a vaativan valtion ynna muiden

julkisten yhdyskuntain- valiintuloa, lahinna siina tarkoituksessa,
etta — taloudellisesti puhuen — ruumillista tyota tekevan kan^anosan

osuus

yhteiskunnallisesta

tuotannosta tulisi

suurem-

maksi, kuin mita silla on taipumus muutoin tulla. L e x i s ei kuulunut Saksan »katederisosialistien» tunnetun yhdistyksen-»Verein
fiir Sozialpolitik*• perustajiin, mutta hanen sosialipolitinen tyonsa
on

yleensa kaynyt taman yhdistyksen henkeen.

litisessa arvostelussaan

Seka sosialipo-

etta talle alalle kuuluvissa vaatimuksis-

saan L e x i s aina esiintyi hyvin maltillisena. Mita tule L m ajatukseen ihmiskunnan' taloudellisesta
maltillisuutensa - eraanlaisena

tulevaisuudesta,

pessimismina.

esiintyi hanen

Han piti kylla mah-

dollisena, etta tyovaen suhteellinen osuus yhteiskunnallisesta tuotannosta voipi pysyvaisesti lisaantya. E i k a han kieltanyt sitakaan,
etta valtiotoimin, Australian esimerkin mukaan,
voidaan

ajatella supistetuksi minimiin, johon

paaomavoitto

paaomanomistajain

olisi tyytyminen j a johon he myos todennakoisesti tyytyisivat,
jollei heilla olisi tilaisuutta missaan ansaita enempaa.

Vanhan

sivistyksen maissa L . . ei tosin katsonut tallaista mahdolliseksi
muuta kuin vaikeiden krusien hinnalla. E i k a han, vaikka ne voitettaisunkin, liskonut ihmiskunnan voivan odottaa ihitaan erittain
valoisaa taloudellista tulevaisuutta."

Painvastoin hafl : luuli, • etta

vastedes olemisen taistelu maanpallolla tulee muodostumaan y h a
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vaikeammaksi. Kunkin yksityisen kansantalouden keliitysmaiidollisuudet ovat hanen ajatuksensa mukaan nyt jo suhteellisesti rajoitetut. Nain ollen on tarkeata, etta maailmantaloudellinen tyonjako saadaan kehitetyksi mahdollisimman pitkalle. Toiselta puolen on kuitenkin ennemmin tai myohemmin se aika tuleva, jolloin ne
»uudet maat», jotka nyt sallivat sivistyskansain talouden ekpsanseerautuvan,

eivat enaa voi tarjota tahan sanottavaa tilaisuutta.

Niiden »taloudellinen inventario» on kerran oleva jokseenkin valmis, niin ettei se salli sanottavaa

lisaysta. Ne tulevat-kerran

omalta alaltaan saamaan tarpeelliset tuotantovalineensa, itse jalostamaan raaka-aineensa j . n. e. Vanhat maat saavat siiloin t y y t y a
tuottamaan

vain omiksi tarpeikseen omista aineistaan ja-mikali

eivat voi tulla toimeen ilman vieraita apuneuvoja, tulee naidefT
hankinta y h a vaikeammaksi. Paaasia on kuitenkin se, etta maanpinnan rajoitettu ala ei voi antaa yha vain runsaampaa ravintoa
lakkaamatta kasvavalle ihmisjoukolle. Jos on peraa siina arviossa,
etta maanpallon. viljelyskelpoinen ala voi elattaa 6 miljardia ihmista, niin tama

raja

on saavutettu 200 vuodessa, jos vaesto

•edelleen lisaantyy niinkuin viimeisten sadan vuoden aikana —
ja

niita tekijdita, joista voitaisiin| odottaa hitaampaa vaestonli-

saysta, L . ei puolestaan nay katselleen toivehikkain silmin. L i saksi tulee, etta L : n vakaumuksen mukaan jo paljon ennen k u i n .
maan pinta alkaa nayttaa riittamattdmyyttaan ihmissuvun elatukseen, on nouseva taloudellisia vaikeuksia • kayttokelpoisten minerahsten aineiden, varsinkin hiilien puutteesta, joita kai tosin voidaan korvata j a tullaan korvaamaan tekniikan kehittamisella,
mutta tuskin .riittavassa maarassa. Siihen luottamukseen L m mielesta todellisuus kuitenkin antaa oikeuden, etta ihmiskunnan taloudellinenkin kehitys on edelleen tapahtuva myoskin siveellisten voimien vaikutuksen alaisena.

Useilla aloilla L . piti tuotan-

non yha kasvavaa sosialiseerausta aivan todennakoisena.

La-

himmasta tulevaisuudesta han luuli, etta kiintea paaoma j a sen
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sijoitus vanhan kulttuurin maassa tulee kasvamaan paljon hitaammin kuin lahimmassa entisyydessa, jossa se on lisaantynyt paljon nopeammin kuin vaesto.

Melkein kaikkien nykyisen Saksan valtakunnan kansantaloudentutkijain elamatyota tarkastaessa kiintyy huomio yhtapaljon heidan sosiaHpolitiseen kuin tieteelliseen ajatteluun j a vaikutukseen.

Toisin

virkaveljiensa

on laita kun siirtyy heidan heimolaistensa j a

pariin Tonavan vanhaan

monarkiaan.

Itavallan

saksalaiset kansantaloustutkijat ovat tunnetut siita, etta he ovat
paljoa

enemman

yhteiskunnallisen

kuin ensinmainitut omistaneet tutkimustyonsa
talouselaman

suurten teoretisten kysymysten

tutkimiselle. • J a heidan joukossaan oli Eugen

von

Bohm-Bawerk

kaikkein ensimaisen eturivin miehia.
H a n oli syntynyt v. 1851 Briinnissa Mahrenissa.
tuaan

Opiskel-

ensin Wienissa lakia j a valtiotieteita, jatkoi han viime-

mainittuja opintoja Saksassa Kniesin, Roscherin j a Hildebrandin
oppilaana j a alotti sen jalkeen yliopistomiesuransa-v. 1880 kansantalouden dosenttina Wienissa. Sielta han kuitenkin oitis siirtyi
saman aineen opettajaksi Tyrolin ihanan paakaupungin Innsbruckin
yliopistoon, jossa ban sitten oli kansantalouden ylimaaraisena professorinavv. 1881—84ja vakinaisena vv. 1884—89,s. o. tieteellisesti
tuottoisimmat

elamansa vuodet.

Viimemainittuna vuonna hanet

kutsuttiin neuvokseksi Itavallan finanssiministerioon, jossa banjo
opintoaikanaan oli palvellut »praktikanttina». V . 1895 ban, vaikka
vain aivan lyhyen aja, oli ensi kerran talvella 1897—98 toisen j a
1900—1904 kolmannen kerran Itavallan rahaministerina. Viimeiset 10 vuotta .ban vaikutti honoraariprofessorlna

Wienin ylio-

pistossa, elaen jalleen kokonaan tieteelle j a tutkimukselle.
Kuten nakyy, oli Bbhm Bawerkin elamasta suuri osa kulunut kaytannolliseen tyohon.

Siita

huolimatta han tutkijana j a
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kirjailijana j a koko merkitykseltaan

kansainvalisella tieteelle oli

kokonaan teoretisen ajattelun mies. • Kuten siihen jo viittasin j a
on yleisesti tunnettu, oli Itavallassa, aina siita asti, kun sikalaisten
taloustutkijain
vetaytyneena

nestori,

Wienin vielakin,

vaikka hyvin

syrjaan

professori Carl Menger v. 1871 j u l -

elava ijakas

kaisi ensi osan paateostaan Grundsatze der Volkswirtschaftslehre,
ja

viela enemman sittenkun

Menger v. 1883 lahetti maailmalle

pienen mutta kiivaan kiistakirjasensa Untersuchungen iiber die
Methode der Sozialwissenschaften,
Saksan

nuorempaa historismia

jossa ban ankarasti hydkkasi
vastaan,

syntynyt

huomattava

teoretis-deduktivinen tutkimus taloustieteen perustavista probleemeista,

varsinkin arvo- j a hintakysymyksista.

Paitsi Mengeria

saavuttivat tassa tutkimuksessa mainetta varsinkin Pragin saksalaisen yliopiston professori, paroni Wieser (Bohm-Bawerkin lanko)
ja Emil Sax.

Heihin liittyi myoskin Bbhm.

H a n kasitti kansan-

taloutieteen tarkeimmat tehtavat samoin kuin nama hanen maamiehensa j a

heidan teoretis-deduktiviseen henkeen han sittem-

min suoritti koko tieteellisen

tyonsa.

Han on itse parissa tilai-

suudessa tehnyt selkoa niista nakokohdista, jotka tassa suhteessa
olivat hanelle maaraavina.

Ellen erehdy, tapahtui tama m. m.

siina ohjelmakirjoituksessa

»Unsere Aufgaben», jolla han alotti

sen aikakauskirjan ensi vihon, minka Itavallan kansantaloustutkijat
nimella'Zeitschrift fiir Volkswirtshaft, Verwaitung und Sozialpolitik V, 1872 perustivat aanenkannattajakseen.

Valitettavasti on

kuitenkin tama aikakauskirja vasta viimeisilta, vuosilta saatavissa
taalla

Suomessa

enka

sen vuoksi tunne tata B - B m kirjoitusta.

Sen sijaan voin esittaa mita han eraassa toisessa paikassa, nim.
kirjoituksessa

Zur Litteraturgeschichte

der

Staats- und Sozial-

wi-ssenschaften (Conradin Jahrbiicher'issa v. 1890, siv. 75 j a seur.),
jossa

han

kasittelee G . Schmollerin

samannimista

essay-koko-

elmaa, lausuu kansantaloustieteen. tehtavasta, metodista j a paruskysymyksista.. H a n liittyy siihen mita Schmaller tuossa kirjassaan,-
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lahinna arvostellen Mengerin -mainittua metodi-kirjasta, oli lausu- •
nut naista asioita.

B - B . esitti sen vakaumuksen, etta abstraktis-

deduktiivinen eli, kuten han puolestaan tahtoi mielummin sanottavaksi,' isoleeraava menettely,

vastoin saksalaisen historismin

kantaa, oli kansantalouden tutkimuksessa yhta mahdollinen, yhta
tarkea j a yhta valttamatdn kuin historiallisen j a muun empirisen
tietoaineiston lisaaminen.
hyddyllisyytta.
vain valilla.
ten

B - B . ei suinkaan kieltanyt jalkimaisen

Mutta ban

tahtoi tehda eron eri tutkimustehta-

Mita sosialipolitisten j a teoretisten detaljikysymys-

selvittamiseen tulee — B - B . mainitsee esinierkkeina k y s y -

mykset maatilain hajaantumisen vaikutuksista kansantalouteen j a
vahittaiskaupan

vaikutuksesta hintoihin — oli hanesta kieltama-

tonta, etta tutkimuksen taytyi etupaassa olla historiallis-empirista.
Mutta

kansantalouden

suuriin paakysymyksiin nahden, semmoi-

siin kuin arvo-, hinta-, paaoma-, korkoprobleemien paaasioihin,
B-B.

ei tata

myontanyt.

ikina. tarpeellinen

Niissa on meilla jo olemassa kaikki

empirinen aineisto; uusien tosiasiain esiinkai- ,

vaminen ei voisi saada esiin mitaan uutta.
dollista

paasta

eteenpain

Niissa ei ole mah-

muuten kuin'taman aineiston teoreti-

sella hallitsemisella, s. o. abstraktis-deduktivisella .menettelylla.
Kun

vanhaa- klassillista tutkimusta

syytettiin siita, etta se oli

ollut ylenmaaraisesti abstraktis-deduktivinenj
keutettu

niin syytos oli oi-

vain sikali, etta klassikot olivat, kuten muuten tieteen

alussa oli luonnollista, abstraheeranneet j a deduseeranneet/2(!«fe^/lisesti ja vaarin,

mutta ei sikali, etta heidan aineistonsa olisi oHut

olennaisesti liika puutteellinen naiden kysymysten selvittamiseksi.
Heidan tydtansa

oli nain

ollen pakko jatkaa j a . myos mahdol-

lista jatkaa, j a sita B B . sanoi itavaltalaisten tahtoneen j a tahtovan tehda.

H a n ei myontanyt

realisesti tai' epaempirisesti.

heidan silti menetteleyan epa--,

H e kayttivat

tutkimusaineistona

realista kokemustietoa, mutta he .tahtoivat tasta aineistosta saada
esiin yleiset totuudet. • H e eivat myoskaan - tehneet johtopaatdk-
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siaan

yhdesta

ainoasta

premissista (ihmisen omanvoiton pyyn-'

nosta); he ottivat j a vaativat nimenoman huomioon

otettaval<si

myos muut vaikuttavat voimat, jos kohta he etupaassa rajoittuivat tutkimaan

taloudellisten

ilmioiden tarkeimman

tekijan vai-

kutuksia.
Yleensa Bohm-Bawerk seka tassa lausunnossaan etta muuten
esiintyi.hyvin maltillisena j a tasapuolisena niiden metododologisten
. riitakysymysten arvostelussa,
kiivasta sotaa kansantalouden

joista j tuohon aikaan kaytiin niin'
tutkijain leirissa.

Hanen kantansa

naissa asioissa oli kaikkeen ollennaiseen nahden sama kuin Adolph
Wagnerin, niinkuin yleensa nama kaksi miesta tieteellisina luonteina' j a muutenkin
nupremmaii

tuntuvat olevan lahella toisiaan.

Saksan

historismin kuuluisa johtajakin, Gustav Schmoller,
omassa aikakauskirjassaan ( X I V , v. 1890,

antaa, arvostellessaan

siv. 301 j a seur.) B-Bm suurta paaomateosta, sen tekijasta sen tunnustuksen, etta han on muita itavaltalaisia paljon vahvempi mita tulee terveeseen jarkeenja todelhsuusaistiin, samalla kuin han on taysin
heidan

veroisensa - dialektisessa

ajattelemisessa.

teravyydessa

ja

abstraktisessa'

B - B m lahjoista Schmoller erityisesti lisaa, etta

hanella abstraktisen

voimansa lisaksi on vakeva k y k y realisesti

itselleen kuvitella kansantaloudellisten

suhteiden kokonaisuus j a

varsinkin arvo- j a hintamuodustukset seka realisesti tuntea teknillisia j a luonnollisia suhteita.
Se suuri teoretinen problemi, jonka selvittamiseen BohmBawerk autautui, oli, kuten jo on mainittu, paaoma- j a paaomankorkokysymys,

Mita ban

talla tutkimusalalla

on tehnyt,

on

kaikkeen olennaiseen nahden talletettuna hanen suuressa paateok-'
sessaan »Kapital- und Kapitalzins», joka syntyi Jianen Innsbruckaikanaan.

Oikeastaan

itsenaista teosta.

se ei ole yksi,

vaan kaksi jokseenkin

Ensimainen osa siita oh kriitillis-historiallinen

esitys kansantaloudellisessa ajattelussa esiintyneista paaomankorko.teorioista,

alkaen Aristoteleesta

j a ' keskiajasta aina nykyaikaan
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T a m a osa B B : n puheenaolevaasuurta teosta, nimeltaan

»Geschichte

und

ensi'kerran

Kritik

der

Kapitalzins-Theorien»,

ilmestyi

1884 j a toisena, tuntuvasti lisattyna, 700 sivua

v.

kasittavana painoksena v. 1900. Lisayksista ovat huomattavimmat esitys kanadalaisen John R a e ' n opista seka loppuun -liitetty
»Anhang», j o k a kasittelee uusinta, s. o. jalkeen ensi painoksen
ilmestymisen

esiintynytta

K n u t Wicksell
B-Bm

suurta

paaoma-

j a korkotutkimusta.

Mikali

luulee tietavansa, on tasta' historiallisesta osasta
teosta nyt tekijan kuoltua odotettavissa

viela 3

painos, jota B - B . kuuluu viime aikoinaan valmistelleen.

Toinen

paaosa

tata suurta

kuuluisan

paaoma-

Theorie des

teosta sisaltaa sitten Bohm-Bawerkin oman
j a korko-opin.

Se on nimeltaan »Positive

Kapitaless j a ilmestyi ensi kerran v. 1889 seka

toisena aivan muuttamattomana painoksena v. 1902.
—1912

V v . 1909

B - B . vihdoin julkaisi'tasta teoksensa osasta kolmannen,

melkoisesti Hsatyn painoksen, joka ilmestyi kahtena osana. L i saykset koskivat osittain itse tekstia, mutta johtuivat etupaassa
siita,

etta tekija oli katsonut asiakseen yksityiskohtaisesti ottaa

tarkastettaviksi

tarkeimmat

niista

epalukuisista

vastavaitteista,-

jotka hanen oppinsa oli kuluneen 20 vuoden aikana
tieteellisessa

kirjallisuudessa.

vuoksi ei helposti
sijoitti han

sen

Kun

tama

ollut sovitettavissa

vaittely

herattanyt
laajuutensa

itse juoksevaan tekstiin,

erikseen »exkurseihin», jotka nyt muodostavat

ertyisen," lahes 500-sivuisen, kirjan niin etta B - B m »positivinen
teoria* tassa uusimmassa painoksessaan kasittaa kaksi kuuden j a
puolen a viiden sadan sivun nidetta.
Historiallis-kriitillinen osa tata B B m suurta teosta on alallaan »standard work*'.

Se on ihmeteltavan oppineisuuden, suu-

ren tunnollisuuden j a objektiivisuuden seka" erinomaisen teravan
arvostelun

tulos.

kirjallisuudessa.

Aineestaan se on taydellisin esitys maailman
Se on myoskin erittain hauska lukea.

ole historiallinen tutkimus historiallisen koulun malliin.

Se ei
Siina ei
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nimittain tutldta eika esiteta miten kaytannon j a ajattelun kasitykset paaomasta j a korosta ovat aikojen kuluessa syntyneet j a
muodostuneet j a milla tavoin nama kasitykset ovat kunkin ajan
taloudellisista

oloista

esiin

kasvaneet.

Tallaisen

varsinaisesti

talous-historiallisen selvityksen'antaminen ei ole ollenkaan B B m
tarkoitus, yhta vahan kuin se olisi ollut hanen tutkijaluonteensa
j a tieteellisen kantansa mukainen.

Bohm Bawerk oli entisyyden-

kin

sita olla.

tutkijana teoretiko

lapi mita taloudellinen

j a tahtoi

H a n tahtoi kayda

ajattelu oli.siita suuresta taloudellisesta

ilmiosta kyennyt sanomaan, jonka selittamisen han itse "oli ottanut tehtavakseen, seka kriitillisesti tarkastaa, oliko j a missa maarin tutkimus pystynyt ainetta selvittamaan.
sanoen,

antaa ^kriitillisen dogmihistorian.

H a n tahtoi, sanalla
T a s t a "huolimatta sel-

lainen varsinaisen historiallisen taloustutkimuksen j a taloushistorian suurmies kuin Gutav Schmoller, arvostellessaan tunnetussa
aikakauskirjassaan tata B - B : n teosta, antaa siita mita suurimman
tunnustuksen. Tietysti on tehty muistutuksiakin tata teosta vastaan.
E s i m . kuuluisa eteva englantilainen Marshall, "Wicksell y. m. ovat
sanoneet, etta B - B . ei kaikin paikoin ole suhtautuneet tutkittavaansa

tarpeellisella ymmartamyksella, vaan

on

suurennellut

tapaamiansa mielipiteiden eroavaisuuksia, jopa jattanyt siten huomaamatta, etta monet hanen kritiseeraamansa opit todellisuudessa
ovat varsin lahella hanen omaa teoriaansa {Marshall,

Principles

of Economics, 3 pain. esim. siv. 141 j a 664, j a Wicksell,
nittu kirjoitus Ekonomisk Tidskriftin
"Varmaa on j o k a tapauksessa,

mai-

lokakuun vihossa 1914).

etta 1 tama Bohm-Bawerkin suuri

historiallis-kriitillinen teos on mahtavimpia taman kaltaiseh tutkimuksen tuotteita.
Itse tekijalle

oli hanen

osalla vain johdatuksen

teoksensa

j a perustuksen

historiallis-kriitillisella
merkitys hanen varsi-

naiselle tehtavalleen, se on sen vakaumuksen

esittamiselle j a

oikeaksi todistamiselle,. minka han itse oli muodostanut itsel-
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leen paaoman luonteesta j a paaomankoron alkuperasta.

Bohm-

Bawerkin tieteellisen elamantyon painopiste on siten kokonaan
haettava hanen suuren teoksensa jalkimaisesta osasta.
Se jakautuu neljaan osastoon.

Ensimaisessa tekija maarit-

telee paaomakasitteen j a koettaa selvittaa sen olemuksen, toisessa
han tutkii lahemmin paaoman asemaa tuotannossa seka paaoman
syntymista, kolmannessa han,

esittamalla oppiansa

arvosta j a

hinnasta j a niiden maaraajista, laskee perustuksen tutkimuksensa
viimeiselle j a varsinaisimmalle osalle, jonka esineena on paaomasta lahteva tulo eli korko sanan laajassa merkityksessa, sen
olemus j a luonne seka tekijat j a suuruuden maaraajat.
Selonteko taman merkillisen j a vaikeasti omistettavan kirjan
sisallyksesta ei tietysti tassa voi tulla kysymykseen.

Minun on

tyytyminen muutamain viittausten antamiseen.
K o k o B B m paaoma- j a korko-oppi lahtee ajatuksesta, joka
hanella

on yhteinen historiallisen koulun kanssa.

on naet j y r k k a

oppositsioni vanhenipaa,

Alkukohtana

varsinkin J . B . S a y ' n

kehittamaa oppia vastaan, jossa paaoman osallisuus tuotannossa
ja

paaoman antama tulo oli- liitetty laheisesti toisiinsa, niin etta

jalkimainen selitettiin°''^^risen 'luonn'ollis^eksi seura
huomauttaa,

kuinka taman

katsantotavan

B-B.

perusteettomuus kay

ilmi jo siita, etta se paaoma, joka on mukana tuotannossa, ei
ole edes sama kasite kuin se, joka antaa tuloa.
vuokraratsu, lainakirjasto antavat
niilla

ole

mitaan

tekemista

omistajalleen

Asuinrakennus,
tuloa,

vaikkei

uusien hyodykkeiden tuottamisen

kanssa (Kapit. und Kapitalzins I I , - r , 3 pain., siv. 2).
Tasta jo nakyy, milla tavalla B - B . ymmartaa paaomakasitteen.

H a n on teoksessaan

(varsinkin 3 painoksessa) omista-

nut laajan tutkielman sille »rndalle paaomakasitteesta», jota tutkijat

ovat keskenaan kayneet.

Tulos on, etta B - B . , paaasialli-

sesti (vaikkei yksityiskohdissa) y h t y y Rodbertuksen j a A d . W a g nerin kanssa erottamaan kaksi paaomakasitetta: toinen kasittaa

E, Nevanlinna,

270

ne hyodykkeet, jotka palvelevat tuotantoa, toinen ne, jotka tuottavat

tuloa.

Wagnerin kanssa B - B . nimittaa edellista sosiali-

seksi, jalkimaista privaattikapitaliksi, vaikka han mieluummin
kutsuisi edellista tuotanto- j a jalkimaista ansiopaaomaksi.'
O n ilmeista, etta B-B:lla ensitnaisessa osassa tata teostaan
paaomasta, jossa osassa han tahtoo antaa paaoman teorian tuotantovalineena, on tekemista ainoastaan edellisen paaomakasitteen,
se on sosiali- eli produktiivipaaoman kanssa.
on taman

teorian vastattava.

K a k s i kysymysta

Toinen on, miten tama paaoma

syntyy, toinen mika j a minkalaatuinen on sen osallisuus tuotannossa.

Molemmat ovat, kuten tunnettu, vanhoja koulu- j a kiista-

kysymyksia,

mutta, kuten B - B . huomauttaa, tuskin erittain vai-

keita ratkaista, jos tosiasioita ennakkoluulottomasti
ja

B B.

kasittelee ne

tarkastetaan,

oivallisella realisella yksinkertaisuudella.

Paaoma syntyy luonnollisesti kuten kaikki hyodykkeet ihmistyon
ja

luonnonvoimain yhteisvaikutuksesta; vanha riita, mika osuus

siina on
BB:kin

»saastamisella», on toisarvoinen k y s y m y s , ' j o n k a tosin
kasittelee

yksityiskohtaisesti, vastaten siihen omalla ta-

vallaan j a maaratyissa rajoissa mydntaen.

Y h t a selvaa, lausuu

B B . taydella syylla, on se ettei vanha oppi paaoman itsenaisesta
tuotantokyvysta vastaa todellisuutta.
ia

Paaoma ei ole mikaan tyon

luonnonvoimain kanssa rinnastetussa asemassa oleva tuotan-

non

»tekija».

Se

on

luonnon

ia tyon

tekema

(Zwtschenprodukt welter nichts; ibid. siv. 176).
tannossa

-xvalituoten

Sen osuus tuo-

ilmenee paraiten, jos sanoo etta se on tuotannon vdli-

kappale (Werkzeug; ibid. siv. 173) niinkuin pyssy murhamiehen
kadessa on valikappale. .
Nain

pitkalle on kaikki selvaa, eika tiettavasti naista k y -

symyksista

ainakaan nykyaan enaa ole olemassa erimielisyytta

muusta
den.

kuin toisarvoisiin, etupaassa maarittelykysymyksiin nah-

Mutta mita laatua

on, sisimmalta olemukseltaan, se pal-
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velus, se hyoty, se etu,. jonka paaoman, taman vahkappaleen,
kayttaminen tuotannossa tuottaa?
T a m a on ensimainen kysymys, jonka vastaamisessa B - B m
erikoinen paaoman-oppi tulee esiin. . H a n vastaa siihen varsinaisimmin teoksensa toisen kirjan ensimaisessa osastossa, jossa han
tahtoo osoittaa mita laatua »kapitalistinen tuotantoprosessi*
Taman

on.

nimen suhteen on huomattava, etta se B B m terminolo-

giassa ei merkitse muuta kuin aivan yksinkertaisesti kaikkea sellaista tuotantoa, jossa jonkunlaista paaomaa, jonkunlaisia valituotteita eli tuotannonvalikappaleita kaytetaan, olkoot ne sittten vaikka
aivan vahaisia j a alkuperaista laatua. T a m a tuotantoprosessi on nyt
tuottoisampi

kuin ilman paaomia suoritettu, mutta taman edun

vastapainona

on se, etta se on enempi aikaa kysyva, etta se,

kuten B - B . sanoo (ibid. siv. 161) vaatii uhraamaan aikaa.

Sa-

malla tydmaaralla j a samoilla luonnonvoimilla on yleensa mahdollista valillista tieta, s. o. kapitalistisessa tuotantoprosessissa,
hankkimalla ensin tuotantovalikappaleita, tuottaa enempi j a parempia hyodykkeita kuin valittomari, s. o. paaomattoman tuotannon
tieta.. Kapitalistiset kiertotiet

(Umwege) antavat

enemman

ja

parempia hyodykkeita, mutta vasta kaukaisempana ajankohtana.
T a h a n liittyy — erityisen arvo-opin valityksella — B-Bm kuuluisa

korko-oppi, jolle hanen

omistettu.

B - B . luuli

teoksensa

viimeinen osasto on

historiallis-kriitillisessa

tutkimuksessaan

osoittaneensa, ettei mikaan niista eri selityksista, joilla tutkimus
Targot'n

ajoilta j a sita

ennenkin aina meidan paiviin asti oli

koettanut paasta sen syyn. perille, joka tekee etta paaoma (myos
ansiopaaoma)

eika ainoastaan lainaksi annettu, vaan myos tuot-

tajan itsensa kayttama paaoma antaa tuloa, kyennyt tata valtavaa yhteiskunnallis-taloudellista tosiasiaa selvittamaan.
. taan joku

yksityinen ajattelija

oli .hanen kasityksensa mukaan

joskus lahennellyt oikeata selitysperustetta
edellamainittu,

Ainoas-

— kuten varsinkin

vahan tunnettu kanadalainen . R a e , j a enemman
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tunnettu
neensa

englantilainen Stanley Jevons.

N y t B - B . luuli loyta-

tuon' kauan turhaan haetun selityksen.

Tassa voimme

esittaa sen vain lyhimmittain. Aarimaisiin paapuitteihinsa puristettuna se on suunnilleen seuraava.
E t t a j a miksi paaoma antaa tuloa, ei ole tuotantokysymys,
vaan se on arvo^^ymys,
talouselamassa

kysymys siita erilaisesta arvosta, joka

on erilaisilla hyodykkeilla. Tahan, s. o. siihen,

mika^arvo h3;odyj;keille^ tolee, yajkuttaa aika.

T a m a vaikutus

on siina, etta ihminen seka psykologisista etta teknillisista syista
antaa suuremman arvon nykyisille kuinjtulevaisille hyodykkeille.
T a m a n johdosta tapahtuu, milloin tiyjgjgi^JjyjJ3J5.%ita

yaihde-.

taan^uleyaisiin,_ niiden valilla arvioiminen, jossa edellisten hyvaksi syntyy agio.
tulo; tata

agiota

lainapaaomasta
omasta.

Tama

on tama

tai tuloa

agio — se se on paaoman antama
tulo aina, olkoon se sitten korkoa
omassa yrityksessa kaytetysta

paa-

Taman mukaisesti B B . nimittaa omaa korko-oppiansa

agioteoriaksi.

' !

On helppo

huomata

se yhteys, joka talla paaoman anta-

man tulon selityksella on B - B m opin kanssa siita, mita laatua
paaoman tuotannossa tekema pal velus on. Paapnaat ovat nykyi-"
syyshyodykkeita, joita kaytetaan tulevaisten hyodykkeiden lup:
' miseen,

Ne edistavat tata luomista, mutta ainokstaan ajan kus-

tannuksella.

Ne hyodykkeet, joita paaomilla saadaan, ovat siis

, nykyisyydessa vahemman aryoise^ K m
sanoen:

paaomat ovat nykyisyydessa suuremman arvoiset kuin

niilla saatavat

tulokset.

T a m a merkitsee, etta vasta suurempi

maara paaoman

avulla tuotettavia

nykyisyysarvoa.

T u o suuremmuus, tuo lisa — se juuri on paa-

hyodykkeita vastaa' niiden

' oman antama tulo, korko kaikissa sen eri muodoissa.
On kieltamatonta, etta tallainen kasitys paaoman antaman
tulon luonteesta j a aiheuttajista on nerokas konstruktsioni. Huolimatta siita etta, kuten asken huomautettiin, samanlaisia ajatuksia
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B-B:a oli esitetty asiasta, on se myos tunnustettava

terSvan ajattelijan omaperaiseksi keksinnoksi.

Tosin Je-

•vons'in paaomaopissa jo ovat tavattavissa B - B m teorian olennaiset ajatukset,

vaikka kehittamattomassa

muodossa, j a itse B - B .

on avoimesti tunnustanut taman, samoinkuin etta R a e jo ennen
oli paassyt aimo kappaleen eteenpain samalla ajatustiella.

Siita

huolimatta on epailematonta, etta B - B . oli tullut vakaumukseensa
aivan itsenaisesti.
Ilmeista on myos, etta jos B - B m oppi on oikea, siita seuraa
huomattavia

teoretisia johtopaatoksia.

Ennen kaikkea se, etta

kuuluisa, etupaassa sosialismin edustama oppi, joka vaittaa, etta
paaoman

tulo on pelkka tuotantovalineiden yksityisomistuksesta

johtuva instituutti, joka »seisoo j a kaatuu» sen mukana, ei ole
tosiasiain kanssa yhtapitava.

Jos B - B . on^oikeassa, on paaoman
, I I ,iir.-iiii -i-««r-i.

iii^aiilsiiaiisuja:, ni:=i,fflfcr. i

tulo taloudellinen, itse asiain luonnosta johtuva alkuperainen seuraus, voisi sanoa valtt5m^Tomyyirei'pelkka »historiallinen kategoria>>^kuten sosialistit j a Wagner sanovat.
omateoksessaan

B-B:lla onkin paa-

erityinen hupainen osasto »Der Zins im Sozia-

listenstaat», jossa han tahtoo — j a omalta kannaltaan

myos

johdanmukaisesti voipi — osoittaa, etta semmoisessakaan yhteiskunnassa, jossa tuotan to valin eet kuuluisivat yhteiskunnalle, »korko»ei olisi havitettavissa.

Silla aika jaisi sinnekin j a sell mukana

se- erotus, jonka se tekee nykyisyyshyddykkeiden j a tulevaisuushyddykkeiden ' arvon valille edellisten hyvaksi.

Toiselta puolen

ettei B - B . tietenkaan tahdo vaittaa kaiken

paa-

" omavoiton todellisuudessa olevan pelkkaa tallaista agiota.

Han

on huomattava,

myontaa yhteiskunnassa esiintyvan esim. paljon todellista riisto• voittoa; hanen vaitteensa on vain se, etta tuo agio on paaomatulon sisaisin olemus.
Olisi mielenkiintoista viipya myos B - B : n arvo-opissa, j o k a
on niin valittomassa yhteydessa
Se

hanen

korko-oppinsa kanssa.

veisi kuitenkin tassa liika. pitkalle. • Mainittakoon vain, etta
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hanen

arvo-oppinsa kaikelta olennaiselta on k u u l u i s a ^ j a h ^ o t y -

oppi, jonka tunnetuista
Mengerin j a

itavaltalaisista • kehittajista

Wieserin ohella, juuri

on yksi

B - B . , Carl

huomattavimpia.

Naiden muiden rinnalla B - B . tassakin- on tehnyt myos itsenaista
tyota, joka on johtanut hanet erilleenkin edellajistaan.

Erikoi-

sesti on mainittava, etta han on antanut suhteellisesti kasitettavimman muodon

rajahyotyopille.

Samoin B - B .

on loistavalla

deduktivisella k y v y l l a edistanyt hintaprobleemin selvitysta. Seka
.arvo- etta hintaopissa
teorian edustuja.

han tietysti on ankaran subjektivistisen

Han myontaa^^M^eJ^^k;aytaimos^

tiivinen vaihtoarvo j a hinta enimniakseen rn-uod^^
kustannusten

mukaisiksi.

kustannukset

eivat milloinkaan ole lopuUiset aryon^^maaraajaat. .

Hinta

Mutta tama

on^sekyndM

maaraytyy aina yhteiskunnassa olemassa olevien subjek-

tiivisten arvioimisten mukaan.
B-Bm

paaomateoria

on kai kieltamatta viimeisten vuosi-

kymmenien teoretisen taloustutkimuksen huomattavin tulos. T a m a n
mydntanevat seka sen kannattajat
jo

etta sen kriitikot.

Se nakyy

siita huomiosta, jonka se_on tieteellisessa maailmassa herat-

tanyt

B - B m suuri paaomateos on kaannetty ainakin seka rans-

kaksi etta englanniksi.

Kaikissa sivistysmaissa se on synnytta-

nyt melkein kokonaisen kirjallisuuden, osittain puoltavia, osittain
kritiseeraavia tutkimuksia kasittelemastaan

aineesta.

Tassa

ei

voi tulla kysymykseen puuttua tahan kirjallisuuteen, josta sita
paitsi allekirjoittanelle vain hyvin pieni osa on varsinaisesti tunnettu.

Omasta puolestaan B - B . viimeiseen asti oli jarkahtamatto-

^masti vakuutettu seka arvo- etta korko-oppinsa oikeudesta kaikkeen olennaiseen nahden.

Aarimaisella tarkkuudella ja.tunnolli-

suudella ban oli ottanut selon kaikista nhsta epalukaisista vastavaitteista, joita hanen oppinsa synnytti, mutta missaan olennaisessa
kohdassa ei ban voinut myontaa vastustajain onnistuneen hanta
kumota.

Varmana saaneekin pitaa, etta B-Bm- harvinainen ana-
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lyyttinen j a deduktiivinen k y k y oli aarettoman paljon suurempi
kuin

melkein kaikkien hanen kriitikkojensa.

myos,

Epailematonta on

etta B - B . talla kyvyllaan lopulHsesti on antanut kuolin-

iskun monelle aikaisemmin taydesta kayneelle paaoma- j a korkoopille.

E s i m . ken lukee hanen kritiikkinsa niista korkoteorioista,

joita B B . nimittaa nimella »die Nu1zungsthedrien» j a mita niiden edustajat ovat vaittaneet B-B:ta. vastaan oppiensa puolustukseksi,

hanelle

ei j a a mitaan epailysta siita, etta B - B . on se,

joka tassa asiassa nakee todellisuuden niinkuin se on.
Kieltamatdnta

on vihdoin se, etta B-B:lla enemman kuin

luultavasti kellaan muulla on ansio
kimus kansantalouden

suurten

siita, etta- teoretinen tut-

paakysymysten

selvittamiseksi

viimeisina vuosikymmenina jalleen on herannyt uuteen voimaan.
Ja

niin vahan kuin rajahydtyoppi onkaan Saksan tutkimuksessa

saanut ehdotonta kannatusta, j a niin vahan kuin siella paaomaja

korkokysymystakaan

tunnustetaan B - B m tyydyttavasti j a lo-

pullisesti selvittaneen: hanen oppinsa niin toisessa kuin toisessakin
suhteessa ovat
pisteena

Saksassakin

kaiken jatkuvan tutkimuksen keski-

naista asioista, jopa ovat enemman tai vahemman tun-

keutuneet hallitsevaan asemaan.
tosin

onkin itavaltalainen,

Philippovich esimerkiksi •— joka

mutta kuitenkin Saksan historikoita

lahella — liittyy laajalle levinneessa oppikirjassaan arvo-opissa aivan
lahelle B-B:a; han esim. maarittelee arvon aivan B-Bm _ sanoilla.
Wagner

on arvo-opissa vahan kauempana B-B:sta, mutta antaa,

samoin kuin Schmollerkin, hanen paaoma- j a korko-opilleen mita
suurimman tunnustuksen.

.

"

Toiselta puolen on kylla eri tahoilta tahdottu osoittaa, etta
B-Bm korko-oppi, sikali kuin on oikea, ei ole niin uusi j a alkuperainen, kuin sen luoja kuvitteli, j a varlinkin etta se oikeastaan
ei ole muuta kuin muodostelu vanhemmista n. s. produktiviteettiteorioista,

Joka tapauksessa

j a a kuitenkin B - B m suureksi an-

sioksi, etta han, kuten Schmoller edellamainitussa

arvostelussaan

E. Nevanlmna.
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lausuu, on antanut tiedolle paaomasta, paaomatulosta j a paaomatuotannosta ainakin seuraavat hedelmalliset uudet lisat: vasta tulevaisuudessa

valmiit Jaloudelljset^hyodykk^^

syydessa maksettuina,

olla samanarvoiset

kuin nautintovalmiit

tuotteet; ja__kdkki_Jekmlljse
n£n_^gidentymisen yht^

n^okannaltaj^^jolloin needustavat

ikaankuin pitempia teknillisia kjertoteite, j2tk^_j?jk^amrHin_y^
tayat luonnonyoimatja antavat suuremman^mutta^ama^yM e^^^
man paaomaa vaativan tuoton.
ajatuksella,
tylijentavasti

Pysyva arvo on sillakin B - B m

etta paaoman. antaman

tulon probleemia ei voida

selvittaa ottamatta huomioon,

on rnyos arvoprobleemi.

etta kysymyksessa

'

Suuri tutkija on aina myos jollakin tavoin suuri ihminen.
Bohm-Bawerk oli harvinainen lahjakkuus, siita ei ole epailysta. Selva
on myos, etta hanen lahjakkuutensa oli etupaassa jarjen lahjakkuutta
j a voimaa. Siina intuitiivisen nakemisen kyvyssa, joka on toinen
suuri nerokkuuden laatu, ban luultavasti,' kuten hanen kaltaisensa
tavallisesti,

oli vahemman harvinainen.

Luonteena ban oli erit-

tain hieno, korkea personallisuus, sita vakuuttavat ne, jotka ovat
hanet tunteneet, j a se tulee myos ilmi siita mita ban kirjoittaa.
Varsinkin se nakyy hanen polemiikistaan.

Niinkuin A d . Wag-

•nerilla se on poikkeuksetta arvokasta j a ylhaista.

Hanen suuri

•paaomateoksensa on, asian laadun jolidosta, taynna polemiikkia,
mutta en uskoisi siita Idytyvan ainoatakaan pikkumaista kohtaa.
Siinakin tulee B - B m yleva luonne esiin, etta ban mita auliimmin
tunnustaa toisten ansiot.
Tyyliniekkana
Hanen
toisen

taytyy B - B . myos asettaa hyvin korkealle.

paaomateoksessaan
osan

tosin suuret

osat —

voipi sanoa

melkein koko kolmas j a neljas kirja j a kaikki ex-

'kurssit-—• ovat varsin raskasta j a vaikeatajuista luettavaa.
siihen ei tekija ole syypaa, vaan tehtava.

Mutta

Missa sitavastoin aine

Wilhelm Lexis. — Etigen von BohmSawerk.
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vain vahanl<in sallii, siina nakyy heti B - B : n k y k y kirjoittaa niin,
etta lukija
B-Bm

tuntee suurta viehatysta.

edellamainittu

kiistasta.

Siina

Aivan

loistava on' esim.

kirjoitus Conradin Jahrbucherissa metodi-

tulee

m. m. oivallisesti esiin eras miellyttava

piirre, joka nakyy kuuluneen B - B m tyyhin, nimittain hieno j a
diskreetti, mutta. sita tehokkaammin vaikuttava huumori.
omituiselta kuin

se saattaa

Niin

kuulua, niin on asianlaita se, etta

sama oivalHnen huumori siella taalla tulee lukijaa vastaan itse
B - B m raskaasta paaomateoksestakin.
mauttaa,
taan

J a niinkuin Schmoller huo-

osaa B - B . myos valaista j a kaunistaa kirjallista esitys-

hyvin

onnistuneilla, luonnollisilla j a sattuvilla vertauksilla

j a kuvilla.
Lopuksi

myos sananen taman suuren teoretikon sosialipo-

litisesta kannasta.
Usein ovat saksalaiset historikot syyttaneet itavaltalaisia sosialipolitisesta valinpitamattomyydesta, yksilollisesta tyytyvaisyydesta
nykyiseen taloudelliseen jarjestykseen, vanhan antaa-menna-kannan
hyvaksymisesta j a kannattamisesta seka yhteiskunnallisten parannusten vastustamisesta.

E s i m . tunnettu Miincheriin professori Lujo

Brentano on ainakin yhdessa tilaisuudessa (kirjasessaan Uber die
Ursachen der

heutigen

sozialen Not v. 1889) aikoinaan tehnyt

taman syytdksen. Bohm-Bawerk on vuorostaan nimenomaan torsen (Conradin Jahrbiicher' N . F . X X y - 1890, mainittu

junut

kirjoitus
ja
ban

siv. 78—79).

siveellisella

H a n teki sen

suuttumuksella.

Syysta

hyvin snurella ponnella
ban

huomautti,

ettei

(enempaa Jguin__jnmuLJtaYalta^

aihetta noihin syytoksiin, j j ^ a n ^ julisti, etta moiset' nnelipiteet
olivat hanelle taysin vieraat, jopa hanen kantansa yastaiset.
nulle ei_ johdu^ y a h j m m a s s a k a a n ^ m i e l e e n
' valitettavam^ jajefot^migjcaipa^^
yhteiskuntmssaj^nna^gid^
passer

valinpitamatonta^

niita _kohta|m^jraJlaii_^h

»Mi-

kieltaa r ^ n i e n
nykjd^ssa
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mvotatuntoni on taloudellisesti heikkojen ja ahdistettujen luokkain
etua ajavain tehokfeid^n reforniipyrintojen puolella j a koetan piirissani niita voimieni mukaan edistaa. J a hienoUa, talla kertaa ehka
karkevalla, mutta oikeutetusti karkevalla huumorillansa han lisaa:
mina en tosin ole siita viela kirjoittanut yhtaan kirjaa; mutta ei
suinkaan tama voi oikeuttaa panemaan minun niskoilleni suoraa
vastakohtaa

siita, mika on minun vakaumukseni j a mita mina

yliopiston opettajana myos olen aina opettanut?
Kuten n a k y y : B - B . ei ollut ainoastaan suuri tiedemies; han
oli myos jalohenkinen, lamminsydaminen ihminen.

LLOYD GEORGEN

SOTABUDJETTI.

Heti parlamentin annettua hyvaksymisensa sir E d w a r d
Greyn ehdotukselle, etta Englanti ottaisi osaa yleis-europalaiseen
sotaan, jos Belgian puolueettomuus j a Ranskan meriedut joutuisivat vaaraan, anoi rahaministeri L l o y d George loo miljoonan
punnan maararahaa sotatarkotuksiin.
Marraskuun puolivalissa
tarvitsi hallitus. 230 miljoonaa puntaa lisaksi selviytyakseen
menoineen
finanssivuoden loppuun, eli maaliskuun 31 paivaan V. 1915. Marrask. 17 pna piti L l o y d George sen vuoksi
alahuoneessa suuren ohjelmapuheen selittaen, miten han aikoi
finansioida Suur-Britannian j a Irlannin osanoton maailmansotaan.
Snurella mielenkiinnoUa-oli kaikkiaila odotettu naita parlamentti-keskusteluja. Aavistettiin, etta yksistaan Suur-Britannian
j a Irlannin valtiorahaston osuudelta tulisi sota maksamaan. ainakin noin 600 a 1200 milj. punnan, eh 15 a 30 miljardin Smk.
valilla. Miten aikoi radikaahsista radikaalisin sosialipolitikko j a
verotusreformaattori -David L l o y d George hankkia muutamassa
kuukaudessa, korkeintaan parissa vuodessa taman huimaavan suuren summan kokoon? Hanella oli valittavana kahden menetelman valilla: pienet sotaverot j a suuret lainat, tai' suuret sotaverot j a pienet lainat. Edellinen vaihtoehto tuntui monesta sym-
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patisemmalta, silla johan buurisodan aikana olivat molemmat
vanhoilliset finanssiministerit Hicks Beach j a hanen jaljestaan
nuori Austen Chamberlain lurvautuneet suureksi osaksi lainoihin,
vaikka sota maksoi vain 211 milj. puntaa j a menot jakantuivat
neljan finanssivuoden osalle. Jalkimaista menetelmaa taas puolsi
m. m. niin tarkea seikka kuin liberaalien traditioni. L l o y d
George asettui jalkimaisen vaihtoehdon puolella, ellei tahdota
tasmallisimmin sanoa, etta hanen ohjelmakseen tuli, suunnattomiin menoihin j a lyhyeen aikaan katsoen, suuret sotaverot j a
suuret lainat.
—
Finanssivuodeksi huhtik. i p. 1914 — maalisk. 31 p. 1915
hyvaksytty budjetti edellytti tuloja 207,146,000 puntaa j a menoja
206,924,000 puntaa. Tuloissa L l o y d George nyt edellytti sodan
aiheuttavan 11,128,000 punnan vajauksen j a menojen puolella
taas oli odotettavissa kaikkiin sotakustannuksiin elok. 4 p:sta
1914 — maahsk. 31 paivaan 1915, eli kuluvan finanssivuoden
loppuun' 328,443,000 punnan lisays. Edellytetyn 222,000 punnan
ylijaaman asemesta oli siis parlamentin taytettava kaiken kaikkiaan 339,571,000 punnan huikea vajaus j a sekin ehdolla, etta
odotetut tulot eivat vahenisi ainakaan sen suuremmalla summalla kuin ylla juuri mainittiin.' Vajauksen finanssiministert
tahtoi peitettavaksi siten, etta alahuone ensiksi korottaisi valittdmat verot kaksinkertaisiksi. T a m a toimenpide oli sita radikaalisempi, kun ensin Asquith v. 1908 budjetissa j a sitten L l o y d
George oli tuossa suuressa »historiallisessa» budjetissaan antanut
aimo iskun vanhoillisten finanssiperiaatteille ryhtyessaan luokittamaan erikseen toisistaan omalla tydlla ansaitut j a »toimettomina
vetelehtivains kapitalistien korkotulot j a lisaksi alentaessaan veroa
pienten tulojen j a korottaessaan progressionia suurien tulojen
osalta. Seuraava taulukko osoittaa eron vanhoillisten j a AsquithL l o y d • Georgen tuloveron valilla: (sivulla 280) "
»
Lisaksi myonsi L l o y d George 16 punnan vahennyksen 500
puntaa pienempien tulojen verottamisessa. kultakin 16 vuotta
nuoremmalta lapselta.
Suurempien tulojen osalta eivat Asquith j a hanen jalestaan L l o y d George enaa tehneet eroa tulojen hankinnan muodon
suhteen, mutta korottivat, kuten sanottu, niiden asteikkoa. Huo-
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• Vapaamielisen hallituksen

Vanlioillisen hallituksen
Tulo
punuissa

Omalla tyolla
Omalla tyolla
Paaoma-tuPaaoma-tuansaitusta tuansaitusta tuloista meneva
loista meneva
losta meneva
losta meneva
vero
vero
vero
vero
punt. sh. d. punt. sh. d. punt. sh. d. punt, sh. d.

200

2.

500

17.
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50.

—

—
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10,
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—
11.

12. 6.

18.

I.

8.

SO.

•

37.

10.

5 8 . . 6.

0.

—

.mattavin korotus tapahtui uuden n. s. sufertax'm^ muodossa.
L l o y d Georgen suuressa _ verotusreformissa y . 1909—10 tama
vero astui ensi kerran voimaan. Se otti tavallisen tuloveroeran
lisaksi 6 d. (63 pennia) kultakin punnalta y l i 5000 punnan suuruisista tuloista; eraita rajoituksia' j a vahennyksia myonnettiin
sentaan. K u n nyt siis L l o y d George oli jo aikaisemmin nain
jyrkasti tyontanyt vanhan valittdman veron etupaassa varakkaiden. luokkien maksettavaksi j a i lisaksi keksinyt suurituloisimpien »rasitukseksij> tuon supertax'insz., on sanomattakin selvaa,
etta hanen sotabudjettinsa tahtoi saattaa varakkaiden j a etenkin
suurista korkotuloista elavien luokkien kannettavaksi sangen
huomattavan osan sodan aiheuttaraista menoista. Kuluvalta finanssivuodelta pyysi L l o y d George .alahuonetta maaraamaan
taman 100 pros, korotuksen vain neljalta kuukaudelta, joten
taysi kaksinkertainen tulovero j a »lisatulovero» eli supertax otettaisiin vasta finanssivuodelta huhtik. i p. 1915— maalisk. 31 p.,
1916. T a m a n mukaan odotti finanssiministeri, erinaisine vahennyksineen veronmaksajain tulojen. supistuksen vuoksi, hallituksen
saavan kuluvalta finanssivuodelta lisaa tuloveroa 11 milj.. puntaa
j a supertax'ia. 1,5 milj. puntaa (yht. siis noin 313 milj. Smk.).
. E n s i finanssivuoden osalta taas L l o y d George ilmoitti pdottavansa puheena olevien verojen korotuksen yksinanga tuottavan
tuloveron osalta 38,750,000 puntaa j a supertax'm 6 milj. puntaa,
eh yhteensa 44,750,000 puntaa ( = noin 1,12 miljardia Smk).
- Valillisten verojen suhteen taas L l o y d Georgen ehdotus oli
seuraava: olutveroa oli korotettava 17 j a neljannes shillinkia
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barrelilta ( = 163 litraa) j a odotti ministeri taman tuottavan
kuluvana finanssivuotena nettoa 2,050,000 puntaa j ? ensi vuotena 17,050,000 puntaa. Tee-veron han ehdotti korotettavaksi3 d. naulalta, joten se kohoisi kaikkiaan 8 d. naulalta (== 84
pennia). Kuluvalta vuodelta han odotti sen tuottavan 950,000
puntaa, ensi vuodelta 3,200,000 puntaa.
Jalella olevan vajauksen suhteen L l o y d George ehdotti, etta
Sinking Fund, eli valtiovelkojen kuoletusrahasto suorittaisi takasin "2,750,000 puntaa, etta Treasury dili'eilla. hankituista lainoista oli jo kaytetty vajaukseen 91 milj. puntaa j a ' etta uudesta sotalainasta varattaisun kuluvan finanssivuoden tarpeiksi
230,321,000 puntaa. K u n noiden uusien, ehdotettujen verojen
pitaisi tuottaa yhteensa 15,500,000 puntaa, ohsi siis tuo odotettavissa oleva 339,571,000 punnan vajaus taytetty.
Uuden sotalainan han ehdotti kaikkiaan 350 milj. .punnan suuruiseksi 3 1/2
pros, korolla j a emissionikurssilla 95. '
Samalla kun alahuone hyvaksyi taman uuden budjettijarjestelyn lainoineen, antoi. se . suostumuksensa naiden uusien verojen huomioon ottamiseen myoskin ensi finanssivuoden budjetin
laadinnassa. Toisin sanoen, Suur-Britannian jalrlannin-veronmaksajat tietavat jo nyt, etta ensi finanssivuosi vie heilta entisten valittoniien-ja valillisten" verojen lisaksi kaikkiaan noin 65,000^000
puntaa. - Verratkaamme lyhyesti naita L l o y d .Georgen noudattamia
periaatteita hanen edeltajiensa menettelyyn ta,llaisissa tapauksissa.
L
S a t a . vuotta sitten, eli Napoleon Bonapartea vastaan sotiessaan selviytyi - Suur-Britannia j a Irlanti sotien aarettomista
menoista, nim. 831 milj. punnasta siten,-. etta veroilla saatiin 3 9 1 .
milj. puntaa j a lainoilla hankittiin loput, eli 440 milj. puntaa.
Seuraavan; eli K r i m i n sodan, 67,6 milj. punnan menoineen, Gladstone finansioi m'. m. korottamalla tuloveron kaksinkertaiseksi;
siten ban sai eraiden toisten Hsaverojen .ohella kokoon 35,5 milj.
puntaa j a lopun eh 32 milj. puntaa han hankki lainoilla. Buurisota *..maksoi valtiorahastolle, kuten;edella jo viitattiin, 211 miljoonaa. Sen Hicks Beach j a Austen Chamberlain suorittivat lisaamalla valtiovelkaa - hahtik. I p:sta 1899 samaan paivaan :I902
nolo 627,5 milj. punnasta noin, 748 milj, puutaan, eli kaikkiaan
noin 120,5 milj. punnalla. Tuloveron suhteen molemmat van-
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hoilliset finanssiministerit olivat varsin arkoja. "Ennen sotaa teki
. vero 8 d. punnalta. Finanssikaudeksi 1900—01 se korotettiin
i ' shillinkiin j a vv. 1901—02 vero oli i sh. 2 d. Sodan alussa
korotettiin viela- tee-, olut- j a tupakkaveroa, mutta jo v. 1901
huhtikuussa astui voimaan sokerituUi j a kivihiililta vientituUi.
"Vuotta myohemmin otettiin kaytantoon- vilja- j a jauhotulli.
- Jos nyt verrataan L l o y d Georgen sotabudjettia naihin hanen edeltajiensa finanssipolitiikkaan, nahdaan, etta han ei verota
yhteiskuntaa ainakaan toistaiseksi yhta raskaasti kuin -Pitt j a
hanen lahimmat seuraajansa. L l o y d Georgen menetelma on!sitakin varovaisempi, kun otetaan huomioon, etta Pitt esim. v.
1798 laski tuloveronsa perusteluissa kuningaskunnan veronmaksajain vuositulot 102 milj. puntaan, jotavastoin tata n y k y a SuurBritannian j a Irlannin taksoitetut vuositulot arvioidaan 2,300 milj.
punnaksi. Gladstonea L l o y d George noudattaa tuloveron korottamisessa 100 prosentilla, jolloin on muistettava, etta rauhanaikainen
tulovero" oli L l o y d Georgella jo alkujansa varsinkin supertax'va
nojalla suurempi kuin Gladstonella. Lisaksi kokoo L l o y d George
pelkastaan nailla lisatyilla tuloveroilla yhtena ainoana- finanssivuotena melkein yhta suuren summan, 65 milj. puntaa, kuin
koko Krimin sota maksoi. Parhaiten L l o y d George kestaa vertailun
buurisodan aikuisten vanhoillisten finanssiministerien kanssa. H a nen on ollut hankittava muutamassa kuukaudessa noin 50 pros,
suurempi summa kuin . heidan oli koottava kaikkiaan neljan
finanssivuoden aikana. Siita .huolimatta ei L l o y d George ole
kajonnut sellaisiin valillisiin veroihin kuin Hicks Beach j a Austen
Chamberlain, nim. sokerin j a viljan tuonti-, seka kivihiilen vientitulleihin.
Kohtalon katkeraa ivaa on, etta L l o y d George hoitaa talla
hetkella" Suur-Britannian j a Irlannin finansseja. I v a kohdistuu
ensinnakin haneen itseensa, silla ban on aikamme varmimpia
rauhan ystavia. Mutta iva sattup vielakin kirpeammin hanen
poliittisiin vastustajiinsa. Buurisodan paivina isa Joseph Chamberlainin parhaat j a »isanmaalhsimmat» kannattajat olivat l y d maisillaan hanet kuoliaaksi itse Birminghamissa, jonne han oli
uskaltautunut puhuakseen epaoikeutettua anastussotaa vastaan.
Kymmenen vuotta myohemmin ban naytti taitavasti, miten voitiin
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toteuttaa suuria sosialisia reformeja ilman tuota turmioUista suojelustullijarjestelmaaJolcaoliQiamberlainien ja heidan vanhoillisten kannattajiensa mielesta maan taloudellisen elaman j a sosialipoliittisen
kehityksen ensi edellytys. J a talla hetkella taytyy vanhoillisten
j a protektionistien myontaa, etta han pystyy hankkimaan taysin
demokratisella tavalla myoskin kaikki uuden jattilaissodan nielemat varat. Tehtava on sitakin .huomattavanjpi, kun Englannin
valittdmat sotakulut ovat kuukautta' kohti tunnetusti suuremmat
kuin ainoankaan sen liittolaisten tai- vastu.stajan.
Millainehhan olisi ollut Austen" Chamberlainin, protektionistien paatuen, ohjelma tana hetkena? Noustessaan alahuoneessa
heti L l o y d . Georgen suuren ohjelmapuheen. jjiljesta lausumaan
hallituksen ehdotuksesta ornan j a puolueensa mielipiteen, ilmoitti
han kaikissa paakohdissaan yhtyvansa finanssiministeriin. Mutta
epailematta tama 'mydntymys tapahtui-enemman hetken vaatiman
yksimielisyyden, kiiin varman vakaumuksen himessa. j o s hafi
olisi ollut L l o y d Georgen . asemassa, olisi todennakoisesti vanhoillisen kabinetin sotabudjetti-oleellisimmassa kohdassaan muistuttanut Hicks Beachin j a hanen finanssipolitiikkaansa buurisodan
paivina. Maailmansodan suunnattornain kustannusten varjolla olisi
protektionismi varmaankin otettu vielakin laajemmin kaytantoon.
Ja sen jaljesta oHsi otaksuttavasti .koetettu, toteuttaa suojelustullijarjestelma koko laajuudessaan. - -Talta -kannalta on juuri Lloy.d
Georgen sotabudjetti erinomaisen tarkea.- Aikaisemmin naytettyaan Chamberlainismia vastaan, etta radikaalisinkin sosiaHpolitiikka on mahdollinen ilman protektionismia, osoittaa ban nyt
yhta selvasti,, etta valtavin sotakin on finansioitavissa ilman. sita.
......
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Kirjaltisuuiia.
I

1

IRJALLISUUTTA.

F r e d e r i k V . T a y l o r : Tieteellisen' liikke&iihoidon periaatteet.
Suora. Jalmari Kekkonen,. A r v i A . Karisto Hameenlinna 1914.
171 siv. Hinta 2: 25.
'
Olen erinomaisen snurella mielenkiinnoUa lukenut ilmoitettavanaui olevan kirjan. Ne kysymykset, joita se kasittelee, ovat
taloudelliselle elamalle erinomaisen, tarkeita j a ansaitsevat juuri
meidan oloissamme erityista huomioonottoa.
Tieteellisen liikkeenhoidon merkitys on viime aikoina alkanut kiinnittaa yha enemman huomiota puoleensa. Tieteellinen
tutkimus on nimittain alkanut ottaia yha enemman yksityiskohtaisesti selvittaakseen kittakin yksityista tyota, jokaista kasiotetta
ja tydliiketta, tyokaluja j a niiden tarkoituksenmukaisuutta saada
voiman j a ajan havio supistumaan mahdollisimman pieneen; se
tahtoo siirtaa alyn, intelligenssin ei vaan koneisiin, vaan myos
tyontekijoihin, kasvatta.a tyontekijoita kayttamaan uusia tyotapoja niin, etta heidan tyovoimansa tulee taysin hyddyttavaksi,
heita kumminkaan liikaa, rasittamatta. Sen sijaan etta tahan
asti on persoonaUisuus ollut ensi sijalla, tulee tulevaisuudessa
jarjestyminen j a systeemi epsi tilalle.
Tahan suuntaan kulkee ajatus tassa kirjassa. Tarkoituksena
on kuten sanotaan yksinkertaisilla esimerkeilla nayttaa, kuinka
suunnaton tappio karsitaan miltei kaikissa jokapaivaisissa toimissa
sen epasuhdan johdosta, mika, on kaytetyn tyon j a saavutetun tuloksen valilla j a vakuuttaa Ipkija siita, etta parannus tahan epakohtaan on etsittavissii jarjestelmallisesta liikkeenhoidosta eika
mistaan tavattomasta tai erippmaisesta miehesta j a etta paras
johto j a hallinto on todellinen, joka perustuu selvasti miiariteltyihin lakeihin, saantoihin ja, perusteluihin. Tyontekijain j a koneiden tulee saavuttaa korkein antokykynsa. Tyonjohtajilla on
erittain suuret velvoUisuudet. Tieteellisen tutkistelun perusteella
on heidan valikoitava kuhupkiu tyohon sopivimmat henkilot, opetettava _heita j a kehitettava heita edelleen, eika jatettava kehitysta yksinaan tyontekijan varaan; heidan on tydskenneltava yksimielisyydessa tyomiesten kanssa i oUakseen varmoja siita, etta
tyo tapahtuu suunniteltujen perusteiden mukaan. Tyo j a -vastuu
jakaantuu nain ollen melkein tagaisesti johdon j a tyontekijain'
osalle. Tekija esittaa" kuinka tyopantajan j a tyontekijain harrastukset kayvat yhteen j a kuinka atji^rin hyodynsaianti molemmille
I"
I
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vaatii tyovoiman, raaka-aineiden j a muiden liikkeenpitokeinojen
saasteliasta kayttamista. Yksityiskohtaisesti kasittelemalla raakaraudanlastausta, lapioimista, muuraamista y. m. valaisee tekija
uuden jarjestelman etuja.
'
•
•
.
Teoksessa voi epailematta merkita monta kohtaa, joissa tekija innostuksessaan Uioitellen ampuu jdi maalin j a kuvittelee
suunnittelujaan ihannoitavammiksi kuin naita ne tosiasiassa .ovat,
Muodollisessa suhteessa j a esitykseensa nahden ei teos myoskaan
kesta kritiikkia. Mutta kaikista puutteista huolimatta siina lausutaan j a larnmolla puolustetaan suurta totuutta, jonka huomioonottamisella on laaja kantavuus. Olen itse monissa keskusteluissa- eri alojen tyonjohtajien j a tyontekijain kanssa voinut
merkille panna saman asian: tyon kasittelyn j a organisatsionin
puutteen suuren vaikutuksen esim. oman maamme nj,onien
teollisuudenhaarojen kannattavaisuuteen.
Suotava olisi- etta kirja
meillakin leviaisi mita laajimpiin piireihin j a herattaisi keskustelua j a sita parannuspyrkimysta, jota se tarkoittaa. Meilla on
joka • tapauksessa tasta kirjasta paljon oppimista. .
Suomennostyo antaa toivomisen varaa.
J. H.

7.

. F r a n z E u l e n b u r g , Die Preissteigerung des letzten Jahrzehnts.
(Vortrage der Gehe-Stiftung
zu Dresden, B d . I V , Heft 4.)
Leipzig 1912 B . G. Teubner. Sivuja 96, hinta 1 Rmk.
Hintain tuntuva nousu kahden viime vuosikymmenen aikana
on joutunut tieteellisen tutkimuksen alaiseksi, joka kuitenkin
viela on keskenerainen. Ilmioita ei ole laheskaan tyhjentavasti
kasitetty; niinpa on toistaiseksi selvitetty verrattain harvain tavarain, etupaassa elintarpeiden j a teollisuuden raaka-aineiden, hintavaihteluja. Tahan asti ilmestynyt hintain nousua koskeva kirjallisuus ei kuitenkaan suinkaan ole arvoton, vaan kasittaa se useit#
varsin huomattavia teoksia. Niihin luuluu myos ylla mainittu'
professori Eulenburgin tutkimus. Tassa esitettakdon muutamia
viittauksia sen sisaltoon.
Esitettyaan ensin niita metodeja, joita hintavaihteluja valais-'
taessa on kaytettava, luo tekija katsauksen -hintain kehitykseen.
Viimeisten sadan vuoden' kuluessa on huomattavissa kaksi suurta
hintain laskua j a samaten kaksi nousua. Suurten vapautussotain jalkeen 19. vuosisadan alussa alkoi hintain laskukausi, jota
kesti vuosisadan keskivaibeille asti. Siiloin tapahtui jyrkka kaanne.
Nousukausi kesti vuoteen 1873, jolloin sattui suuri taloudellinen
pula. Siiloin alkanut hintain laskukausi jatkui 1890-luvun keski-,

I
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vaiheille, j a siita lahti'en on se nousiikausi ollut valalla, jonka
syita j a seurauksia' tutkinms kasittelee.
Lnkuisilla 'numeroilla j a useillai diagram meilla osoittaa tekija,
etta hintain nousu on kansainvalinen ilmio. Se ei ole huom'attavissa ainoastaan sellaisissa mais'sa, joissa korkeat suojelustullit ovat
kaytannossa tai joissa vapaakauppa on valalla j a yrittajain yhtyrriilla on pieni__merkitys.' Kauppapolitiikka j a trustit eivat niin
ollen ' myoskaan ole hintain uousun alkusyita, vaikkakin ne tietysti'osaltaan vaikuttavat hintoihin, minka esim. vertailu Saksassa
j a Englannissa vallitsevain hintain valilla osoittaa. Hintain kehitys ei myoskaan ole tarkkaan seurantiut;konjunktuurien vaihteluja,
vaan on hintain nousukausi pysynyt valalla laskevienkin konjunktuurien aikana. •
• Hintain nousun varsinaisia syita tutkiessaan kiinnittaa tekija
ensin' huomiota tuotantofaistannusten kehitvksee^
Toiselta puolen ovat kylla teknikan edistys j a kulkuneuvojen parantuminen
.olleet omiansa alentamaan naita kustannuksia, mutta toiselta puolen on useiden • tarkeiden raka-aineiden, kuten metallien j a puuvillan, seka elintarpeitten, knten elaintuotteiden j a viljantiiotanto
alkanvit tapahtua epaedullisemmissa olosuhteissa kuin aikaisemmin j a niin ollen vaatia suurempia kustannuksia j a luulee tekija, etta tama jalkimainen, hintoja kallistuttava tendenssi jo nyt
.on edellista, hintoja alentavaa tendenssia. voimakkaampi.
Suureksi osaksi hintain nousu on johtunut tavarain. ky_synnan snunnattomasta kasvamisesta. Maailmantalous on kahden
viime vupsikymmenenHljana voimakkaasti kehittynyt. Europan
vanhat sivistysmaat ovat sijoittaneet yha suurempia paaomia yieraisiin maanosiin, naissa on syntynyt yha suurempi kulutustavarain tarve, vakiluku on useimmissa maissa ripeasti kasvanut j a
maailmankauppa on lisaantynyt nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Kysynta ei kuitenkaan ole kehittynyt ainoastaan ekstensivisesti,' vaan myos intensivisesti. Kulutus on muuttunut toisen*laiseksi vaeston yha enemman siirtyessa kaupunkeihin j a teollisuuden saavuttaessa yha suuremman merkityksen. Tulojen kasvaminen on myoskin suuresti lisannyt kysyntaa.
Samaan aikaan kuin tuotantokustannukset siten ovat olleet
.nousemaan pain j a kysyntii on tavattomasti kasvanut, on kullan
tuotanto suuresti lisaantjmyt. Vuonna 1910 oli rahaksi kaytettavaa kultaa kaksi kertaa enemman kuin viisitoista vuotta aikaisemmin.. Monet maat ovat varsinkin 1890-luvulla siirtyneet kultakannalle. Lisaksi on luotto voimakkaasti kehittjmyt j a vekseleita, shekkejfi, pankkiseteleita y. m. yha enemman alettu kayttaa kullan sijasta maksuissa. Tama kaikki on lisannyt kysyntaa
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j a tavarain hintoja, samalla kun.se on saanut aikaan tuotannon
laajenemisen.
'
•
"
' ' •
'
'
Hintain' nousun seurauksena on ollut elaman kallistuminen.
Saksassa"ovat elintarpeet taman vuosisadan ensimaisella vuosikymmenella lisaantyneet suunnilleen 20 °/o lahinna edelliseen vuosikymmeneen verraten. • Tyopalkat ovat myoskin' kohonneet, usein
kuitenkin vasta ankarain tyotaistelujen jalkeen. Sellaisista keinoista, joilla alempien kerrosten mukautumista uusiin oloihin voi"daan. helpottaa,'.mainitsee tekija esim. kauppa-, vero- j a liikennepblitiikan. Nailla ei' kuitenkaan itse hintain .nousua voida ehkaista,
vaan tulee tama luultavasti jatkuma:an'.'
,' '
Nama viitaukset Eulenburgin tutkimuksen sisaltoon antavat
vain pintapuolisen kasityksen teoksen' laadusta. V a i k k a tutkimus
kooltaan ei ole laaja, sisaltaa se paljon mieltakiinnittavia ajatuksia j a tosiasioita, j a voidaan sita mita parhaiten suosittaa luettavaksi.
•
0. A-^e.

I
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Maatalous.
Suomen maa-alan jakaantuminen kayton mukaan.
Maalaiskuntien pinta-ala (ilman vesia) jakaantui syyskuulla v. 1910
kayttonsa mukaan seuraavasti:
Puutarha
Peltoa
Viljelyksessa olevaa kaskea
Luounonniittya
Metsaa, jontomaata y . m.
Yhteensa

5,164

ha

eli

1,864,694
8,523
941,243
30,411,026

»
»
»
»

»
»
»
»

0,020/0

5,6
0,03 »
2,8 »
91,5 »

33,230,650 ha eli 100

0/0

-Enimman viljeltyja olivat Uudenmaah., Turun j a Porin seka
Hameen laanit, joiden peltoala oli 20,o, 16,9 j a 14,2 °/o koko maaalasta. Tata lahinna oli. Vaasan laani 1 0 , 7 % . - Sitten seurasivat
jarjestyksessa Viipurin (7,6 ^o) Mikkelin (-6,7 7°) Kuopion (3,7 ^/o}
ja

Oulun (10,70/0) laanit..

Pnntarhamaita oli enimman Uudenmaan seka Turun j a Porin laaneissa, edellisessa 1,279 ha j a jalkimaisessa 1,237 ha, seka
vahimmin Oulun laaneissa eli ainoastaan 83 ha.

I
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Luonnonniittyja oli suhteellisesti enimuaan Mikkelin j a Kuopion laaneissa, edellisessa 4,8 j a jalkimaisessa 4,5 o/o laanin koko
maa-alasta. Absoluuttisesti enimman oli luonnonniittyja Oulun
laanissa, ollen kokonaista 314,083 ha eli lahes kolmekertaa enemman kuin peltoa. Vahimman oli luonnonniittya Uudenmaan laaHssa eli vain 38,024 ha, mikii vastasi noin kuudennetta osaa saman laanin peltoalasta.
Peltoalan j a k a a n t u m i n e n eri viljelyskasvien kesken.
Suomen maalaiskuntien peltoala, 1,804,694 ha, jakaantui vuonna
1910 eri viljelyskasvien kesken seuraavasti:
Peltoalasta oli viljeltyna:
|
Vehnalla
'
Rukiilla
OhraUa
Kauralla
'
Sekulilla siemensatoa varten
>
Herneilla j a pavuilla
>
Rehuvirnalla siemensatoa varten
Perunoilla
Rehunauriilla j a muilla juurikasveilla
Tattarilla
,
Pellavalla
'
Hampulla
Rehuvirnalla j a sekulilla vihantarehuksi
Apilas- j a ruohokasveilla

ha
3,193
239,583
110,457
399,414
6,738
7,658
1,376
73,315
12,434
270
4,954
1,624
27,188
744,192

Yhteensa

1,632,396
232,298

Kesantona oli

0,2
12,8
6,9

•

21,4
0,4
0,4
0,1
3,9
0,7
0,01 •
0,3

0,1
1,5
39,9

87,6
12,4

Kauppa.
E n g l a n n i n u l k o m a a n k a u p p a . " Englannin yleiskauppa
on viimeisen viiden ~ vuoden kuluessa osoittanut seuraavaa kehitasta: v. 1909 27,902,9 miljoonaa Smk., v. 1910 30,916,2 m i l joonaa Smk., V. 1911 31,544,4 miljoonaa Smk., 1912 84,261,9
miljoonaa Smk. j a v. 1913 35,805,9 miljoonaa Smk. Englannin
yleiskauppa on viisivuotiskautena v. 1909—1913,-kasvanut 28,3 o/o.
S a k s a n u l k o m a a n k a u p p a . Saksan yleiskauppa on viisivuotiskautena 1909—1913 ollut seuraava: v. 1909 20,426,4 miljoonaa Smk., V. 1910 22,017,5 miljoonaa Smk., v. 1911 28,942,4
I
I
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miljoonaa Smk.. v. 1912 26,570,7 miljoonaa Smk. Ja v. 1918
28,163,6 miljoonaa Smk. Nousu on siis mainitttma --viisivuotiskautena ollut 37,70/0.
Y h d y s v a l t a i n u l k o m a a n k a u p p a . , Amerikan Yhdysvaltain yleiskauppa on viisivuotiskautena 1909—1913 osoittanut seuraavaa kehitysta: v. 1909 15,618,1 miljoonaa Smk., v. 1910
17,335,1 miljoona Smk., v. 1911 18,776,7 miljoonaa Smk., v. 1912
20,262,* miljoonaa Smk. Ja v. 1913 22,464 miljoonaa Smk. L i says kyseessa olevana viisivuotiskautena' on ollut 43,6 0/0.
R a n s k a n u l k o m a a n k a u p p a . Ranskan yleiskaupasta ei
meilla ole viela tietoja vuodelta 1913, Joten taman maan yleiskaupan kehitysta viisivuotiskautena 1909—1913 ei voi verrata
Englannin, Saksan j a Yhdysvaltain kauppaan. V v . 1909—1912
oli Ranskan yleiskauppa seuraava: v. 1909 15,388,5 miljoonaa
Smk., V. 1910 17,207,5 miljoonaa Smk., v. 1911 17,862,2 miljoonaa Smk. Ja V. 1912 18,517,5 miljoonaa Smk. Nousu nelivuotiskautena on ollut 20,6 0/0.

Raha-, p a n K K i - j a porssiliiKe.
Y l e i n e n tila. Europan maista on Englanti se, jonka liikeelama on sodasta vahimman karsinyt. • Valta asemansa kautta merella on sen kauppasuhteet siirtomaittensa seka muidenkin paitsi
Itameren Ja Mustanmeren maiden kanssa miltei hairiintymatta
Jatkuneet, varsinkin sen Jalkeen, kun Intian Ja Tyynen meren vesien turvallisuutta hairitsevat saksalaiset risteilijat oli tuhottu.
Luonnollisesti on liike-elama Englannissakin ollut hiljaisempaa
kuin tavallisina aikoina. Sota' ofr kysynyt paljon varoja j a sitonut irtonaista paaomaa suunnattomat maarat tarkotuksiinsa. Siita;
huolimatta on rahamarkkinain tila Englannissa ollut yleensa suotuisa, kiitos taman-maan suunnattoniien rikkauksien.

T i l a S u o m e s s a . Y h a jatkuva maailman sota on painanut leimansa liike-elamaan Ja rahamarkkinain tilaan myoskin
meilla. Yritteliaisyys useimmilla liike-elaman aloilla on aivan
lamassa Ja erinaisissa taloudellisen elaman haaroissa, kuten esim.
rakennusteoUisuudessa, vallitsee miltei taydellinen seisahdus. Tasta
johtira, etta rahankysynta on verrattain pieiii, siihen nahden mita
se vastaavina aikoina muina vuosina on ollut. Rahaa on sen

Katsauksia.

vuoksi kauppapankeissamme runsaanpuoleisesti, eika tietaaksemme
viime aikoina ole kuulunet valituksia rahanniukkuudesta. Myoskin
S u o m e n P a n k i n tila on jatkuvasti parantunut j a on
keskuspankkimme loistavasti kestanyt ne koettelemukset, jotka
sota viisi kuukautta sitten naytti panneen sen kestettaviksi. Kayttamaton setelinanto-oikeus oli jouluk. 1 5 . p. 83,1. milj. mk. eli
suurempi kuin koskaan ennen. Vertailun vuoksi mainittakoon,
etta vastaavana .aikona"vuonna 1918 oli kayttamaton setelinantooikeus 43,2 milj.- mk. . seka v. 1912 ainoastaan 16,7 m i l j . . m k .
On tosin huomattava, etta kayttamattoman setelinanto-oikeuden
suuruuteen vaikuttaa osaltaan setelinanto-oikeuden korottaminen 30
milj. mk:lla- (40:sta 70-milj. mk:aan), mjka tapahtui viime elokuulla. Mutta sittenkin se on suurempi kuin ..milloinkaan, aikaisemmin.
P o r s s i l i i k e on ulkomaiden suurissa liikekeskuksissa ollut
verrattain hiljaista, mika onkin aivan luonnollista. Omassa maassamme on porssiliike ollut kokonaan lamassa.

VaKuutusliiKe.
M a a m m e h e n k i v a k u u t u s 40 vuotias. Joulukuun alussa
1914 tvili 40 vuotta kuluneeksi siita kun vanhin kotimainen henkivakuutusyhtio Kaleva alotti toimintansa. Ulkomaalaisia yhtioita
oli sita ennen toiminut maassamme 30 v. (v:sta 1834 alkaen),
mutta saavuttaneet vain vahan menestysta. Kotimainen henkivakuutustyo sen sijaan edistyi jo alun pitaen ripeasti j a kotimaisten henkivakuutusyhtididen vakuutuskanta kohosi ennen pitkaa
suuremmaksi kuin ulkomaisten. Alempana olevat luvut osoittavat
kotimaisten j a ulkomaisten henkivakuntusyhtioiden kilpailua.
Maamme vakuntuskannasta oli

V . 1874
» 1881
1888
» 1892
1900
» .1910 .
1911 » 1912,
1913

Kotimaisilta Ulkornaisilla
yhtioilla
yhtioilla
100,0 0 / 0
— .
60,0 O/o
40,0 • »

-

47,0

»

.53,0

>>

51,6

»

48,4

»

62,2

»

.37,8

85,7

14,a »..

,

88,1

»

89,8

»

-91,1

-

»

ll;9-».. .
.

10,2

»

8,9

V

,
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Kaiken kaikkiaan kohosi kotimaisten henkivakuntusyhtioiden henkivakuutuskanta v m 1913 paattyessa 758,1 miljoonaan
markkaan j a suorittivat kotimaiset henkivakuutusyhtiot mainittuna vuonna kuoleman tai vakuu tusaj an paattymisen johdosta 6,9 miljoonaa markkaa. Taman summan merkitys selviaa,
kun muistetaan, etta maamme kaupunkien j a maalaiskuntien
kaikki koyhainhoitomenot yhteensa ovat viime vuosina olleet jonkun verran y l i 6 miljoonaa markkaa.
P a l o v a h i n k o j e n s u u r u u s . Palovahinkojen keskimaarainen suuruus asukasta kohden vuodessa on laskettu olevan Europassa keskimaarin 12 markkaa j a Pohjois- Amerikan yhdysvalloissa 12 mk. Europan eri maissa on palovahinkojen keskimaarainen summa vuodessa asukasta kohden:
Venajalla .
Englannissa
Saksassa
Ranskassa .
Itavallassa .
Tanskassa .
Suomessa . .

5: — mk,
2: »
1:40- »
1:50 »
1: 50 »
1:30 »
:60 »•

KunnallispolitiiKKa.
S a h k o l a i t o k s e t m a a n k a u p u n g e i s s a . Kaikissa maan
kaupungeissa on nyttemmin sahkolaitos. Nama laitokset ovat 17
kaupungissa puhtaasti kunnallisia, 15 kaupungissa. yksityisten
omistamia j a 6 kaupungissa on noudatettu sellaista menettelytapaa, etta kaupunki ostaa sahkovoiman paikkakunnalla tai sen
lahistoUa toimivilta yksityisilta teollisuuslaitoksilta myydakseen
sita sitten kaupungin asukkaiUe. Kunnallisia laitoksia ovat sahkdlaitokset seuraa vissa kaupungeissa: Helsinki, Tampere, Oulu, Fietarsaari, Laliti, Forvoo, Hanko. Mikkeli, TJusikaupunki, Jyvaskyla,
Kokkola, Savonlinna, Hamina, Tammisaari, Lappeenranta, Tornio,-]Sk
lisalmi. Yksityisten omistamia ovat nama laitokset seuraavissa
kaupungeissa: Turku, Wiipuri, Waasa, Kotka, Hameenlinna, BaaJie,
Loviisa, Kristiinankaupunki, Sortavala, Kemi, Heinola, Kdkisalmi, Marianhamina, • Kaskinen, j a TJusikaaflepyy. YUamainittu valimuoto
kunnallisten j a yksityisten laitosten valilla on taas otettu kaytantoon Forissa, Kuopiossa, Baumalla, Joensuussa, Kajaanissa j a Naantalissa.
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VaestoliiKe.
Kaupunkilaisuus maamme suurimmissa kaupungeissa. V . 1910 toimeenpantu vaenlasku maamme suurimmissa
kaupungeissa valaisee naiden kaupunkien vaestosuhteita monessa
suhteessa.
Mielenkiintoista on esim. tarkastaa, kuinka suuri
maara suurimpien kaupunkien todellisesta vaestosta on' syntynyt
kaupungissa
j a kuinka suuri maara ulkopuolella kaupunkia.
Helsingin asukkaista oli kaupungissa syntyneita 44,378 j a ulkopuolella syntyneita 91,390, Turussa olivat vastaavat luvut 18,867
j a 35,611, Wiipurissa 15,745 j a 33,112, Tampereella 17,269
j a 26,810, Vaasassa 7,088 j a 12,233, Porissa 7,804 ja'9,717 seka
Oulussa 6,816 j a 9,262.
Yleensa nayttaa naissukupuoli olevan muuttohaluisempaa,
koska kaikissa mainituissa kaupungeissa on huomattavasti suurempi osa naisista muualla syntyneita. Helsingissa oh kaupungissa syntyneista miehia 47,7 o/o j a naisia '52,3 "/o, vastaavat prosenttiluvut Turussa olivat 46,3 j a 63,7, 'Wiipurissa 47,4 j a 52,6,
Tampereella 48,1 j a 51,9, Vaasassa 46,5 j a 53,5, Porissa 46,4 j a
53,6, seka Oulussa 46,9 j a 53, i . Kaupungin'ulkopuolella syntyneista oli Helsingissa miehia, 43,8 o/o j a naisia 56,2 o/o. Vastaavat prosenttiluvut muissa kaupungeissa olivat: Turussa 43,2 j a
56,8, Wiipurissa 46 j a 55, Tampereella 38,8 j a 61,1, Vaasassa
40,3 j a 59,7, Porissa 42,3 j a 57,7 seka Oulussa 42,3 j a 57,7. .
S i i r t o l a i s u u s E n g l a n n i s s a . Englannista lahti v. 1913
yhteensa 388,813 henkiloa siirtolaisena joko Englannin omiin siirtoj a alusmaihin tahi ulkovaltoihin ulkopuolella Europan. Nama
menivat eri maihin seuraavasti: Brittilaiseen Pohjois-Amerikaan
190,903 henkiloa, Australiaan 56,799 henkiloa, Uuteen Seelantiin
14,244, Brittilaiseen Etela-Afrikaan 10,919 j a Yhdysvaltoihin
94,660 henkiloa.
Englantiin muutti ulkopuolella Europan yhteensa 86,758 henkiloa. Nama tulivat eri maista seuraavasti: Brittilaisesta Pohjois-Amerikasta 26,4011 henkiloa, Australiasta 12,290
henkiloa, Uudesta Seelannista 2,441, Brittilaisesta Etela-Afrikasta
10,534 j a Yhdysvalloista 17,566 henkiloa.

Y H T E I S KUNTATALOUPELLINEN
AIKAKAUSKIRJA
tarjoutuu t i l a t t a v a k s i .
Ohjelma p y s y y aikakauskirjalla samana kuin paattyneen kymmenvuotiskauden kuluessa: pitaa suomalaista yleisoa nykyaikaisen
yhteiskuntataloudellisen tietamyksen = tasalla kasittelemalla yhteiskunnalUsia ja- taloudelUsia kysymyksia j a seuraamalla niiden kehitysta koti- j a ulkomaalla.
Aikakauskirja koettaa tata tarkoitusperaansa toteuttaa julkaisten: alkuperaisia tutkielmia j a 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 ulkomailla,' 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 , l i i k e n netta, raha- ja p a n k k i l i i k e t t a , o s u u s t o i m i n t a 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 j a antaa
tilastoUisessa osastossaan tietoja taloudellisten erikoisilmididen nykyisesta kannasta.
Aikakauskirja toivoo toteuttamalla tata ohjelmaansa j a tarjoomalla tilaisuuden eri harrastusryhmien edustajille asialliselle mielipiteiden vaihdolle voivansa olla y h a edelleen tarpeellisena yhdyssiteena kaikille yhteiskunnallisen j a taloudellisen elamamme kehitysta. seuraa ville j a silla alalia toimiville kansalaisille.
Arvoisaa avustustgan ovat aikakauskiijalle luvanneet: L a u r i
Apala, T h . Becker,' E i n a r Book, L e o Ehrnrooth, 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 . Gylling, O n n i Hallsten, L . H a r m a j a , A u g . Hjelt,
T e k l a Hultin, E e m i l Hynninen, Santeri Ivalo, Y r j o J a h n s son. K y o s t i J a r v i n e n , G . jarnefelt, T o i v o T . K a i l a , I . V .
Kaitila, Topi Kallio, Paavo Korpisaari, F . Osk. Lilius,
V . Malinen, J . K . Paasikivi, E . G. Palmen, R u r i k Pihkala,
H u g o R a u t a p a a , M a t t i S e p p a i a , Otto Stenroth, K . J .
Stahlberg, O n n i T a l a s , N . R . af U r s i n , K . W i l l g r e n , K E .
V i r a n k o , V . V o i o n m a a y . m.
Aikakauskirjaa, j o k a 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 j a p o s t i k o n t t o r e i s t a seka asiamiehilta j a suoraan
konttorista I t . Viertotie 5, porr. B , i k. Puh. 54 98.
Tilaush 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 j a lahetyskustannukset siihen luettuina. Asiamiehille,
joita otetaan j o k a paikkakunnalle, annetaan .palkkiota 15 "/o vahintain 5 vskr. tilattaessa j a 20<>/o 10 vskr. tilattaessa.
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