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Yhteiskunta ja tieteellinen kasva^ 
tuksemme. 

. K i t j o i t t a n u t / . H, Vennola. \ 

I . Yhteiskunta ja tiede sen palveluksessa. 
, • ' . - f ' • 

Aivan itsestaan heraa nykyhetkella kysymys: onko ja 
missa maarin tietgeUinen sivistyksem m e - valmis ottasmaan vas
taan sita aikaa, joka on koittamassa. Onko se laajuudeltaan, 
sisalloltaan ja laadnltaan sellainen', etta se pystyy edustamaan 
sita ykteisk'untaelaman notisp.a, laajentumista ja monistumista, 
.minka uusi aika ja itsenainen Sudmi silta vaativat? 

E n takdo taUa kertaa ottaa_ yksityiskoktaisemmin tarkas-
taakseni sivistyksemjme juuria: kansakoulua, oppikoulujamme, 
kansanopistoja • ja amSmattikqulujanime, jotka laskevat sen 
kansalaissivistyksen'pokjan j a yleisluonteen, jolta sitten tie-
teellinenkin korkeaimpi sivistys lahteensa ja yleiskatsomuk-
sensa joktaa. Se vkatii oman. tilaisuutensa. Merkittakoon 
vaan, etta uusi Suomi asettaa «niillekin uudet vaatijm'jikset ja 
etta meidan taytyy niikinkin nakden tekda paljon' muutoksia: 
luopua siita klassikisliuden ja vankdjen reseptien matkijmisesta 
j a elamaa vierpvasta onttoudesta, jota me jokainen koulun-
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kaynnistamme tiedam^e. Meidan on asetettava tosi elama, 
U'Uden ajan ykteiskunta ja sen vaatimukset kansalaiskasvatuk-
semme pokjaksi. E i riita ainoastaan se, etta akdamme nuori-
aomone p'aakan kaikellaisia tietoja, joita se ei koskaan elamas-
saan tarvitse jalaskemme sen elamaan avuttojmana ja vailla 
yksinkertaisifmpiakaan alkeita kaikesta' siita, mita nykyaika 
vaatii kansalaiselta, jonka vaaliuurnan, aaressa on maarattava 
kantansa isanimaan j a ykteiskunnan monisisaltoisista,jokapai-
vaisen tosielaman kulussa esiUetulevista' kysymyksista., Mita 
merkitsevat kaneUe kaikeUaiset tiedot, jolleivat ne opeta kanta 
ymmartamaan jrealista elamaa, nakemaan siina tektavia yksilon 
ja isanmaan kannalta j a jolleivat ne anna kaneUe apua.niiden 
kysymysten ratkaisu,un, jotka kanella ovat edessaan. 

Nykyinen ykteiskunta tarvitsee kansalaisia. Se tarvitsee 
kouluja, jotka naita kansalaisia kasvattavat ja se tarvitsee tie-
detta, joka palvelee ei itseaan, vaan ykteiskuntaa, tiedetta, 
joka ei yltaljyllaisena vetaydy omaan kuoreensa, vaan joka 
korkeimmaksi paamaarakseen asettaa ykteiskunnan tarpeet. 

Kuulen vakavia vastavaitteita. - • 
* On vaarin ^ vetaa tiedetta; toteuttamaan kaytannoUisia 
paa^aaria. Sakioinkuin taide on ainoastaan taidetta varten, 
on tiede myos tiedetta varten.. Sen tuloksia ei. olemitattava 
kaytannoUisten tarkoitusten mittapuuUa, vaan arvosteltava 
vaan »puktaan» tieteen vaatimuksia siknaUa pitaen. Tiede ei 
takdo astua pykatostaan arkielaman ongeltoioikin eika JQtitua 
ristiriitaisten • ykteiskunnallisten ja poliittisten virtausten 
pyorteeseen: on/tektava ero tieteen j a'kaytannon valiUa. 

Olen sita mielta, etta tata jyrkkaaeroa tieteen j a kayrtannon 
valiUa ei voida eika edes ole tarkoituksenmukaista tekda: tar-
koitusperaansa nakden yktyvat molemmat ykteiskunnan 
peiden palveluksessa. . ' ' , 

Tosin ei ole vaikea panna merkiUe, etta tiedekin voi k«lkea 
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Yhteiskunta ja tiefeelUnen kasvaiuksemme. 

omia teitaan piittaajnatta kaytannoUisen elaman vaatimuksista. 
Ovatkan retkeil5d; metafysikan ja'mielikuvituksen maailmoihin 
kyUakin' tunnettuja, yhtakyyin. kuin ovat tunnettuja ne 
tosioloista poikkeamiset, mitka eri tieteidenf aloilla telidaan. 
,Mutta toiselta puolen ei liene kieUettavissa, etta kaikissa tie-
teissa se on kuitenkin todeUisuus ja sen- vaat'ijnukset, jotka 
viimeisen ianansa lausuvat. Tiede ilman todeUisuutta on mak-
doton. Siitapa ne monet systeemien ja katsantokantojen muu
tokset, vankettumiset j a katoaaniset, mitka tieteiden kistoriassa 
ovat merkittavissa. Ne eivat lopultakaan ole muuta kuin ilmai- ' 
suja siita ristiriidasta, mika on syntynyrt, kun tiede on todeUi- ' 
suudesta pOikennut. ' Kaikki tieteet ovat' pakoitetut tarkista-
maan paatoksensa todeUisuuden pokjaUa. Se on lopultakin 
se mittapuu, niilta kannalta tieteen vaatiaitiksia on tarkastet- > 
tava. Niinkyvin ajattelussaan kuin teoissaan.ikmisen on pal-
veltava elalmaa ja sen vaatimuksia. Elama on korkein norrni 
niinkyvin tieteeUe .kuin kaytannoUekin. ; 

jMtutta jos tiede ei saa asettua vieraaksi-tddellisuudeUe ja 
realiselle ela,maUg, njin ei todeUisuus ja kaytanto myoskaan 
saa vieroa tiedetta. Suuri kansaUinen vikamme on, ettenyme 
tata yimmarra. ' -

Keskinkertaisuus on Jculkenut meiUa riemusaatossa: 
remuava suunsoitto on maarannyt valtiolUsen elapiam-
me, keinottelu j a itsekkyys kukoistaa taloudeUisessa ela-
massaimme j a gulaskinakokokdat merkitsevat- enemman kuin 
kansaUiset pysyvat saavutukset. Ukraa.m(rn,e vuosittain mil-
jonia kansaUisvaraUisuudestamme tietamattomjryden laskuun' 
niiden kojuipastusten ja virkeiden kautta, mita teemme vak 
tioUigissa j a talouspojiittisissa jar j estelyissa'm/m e: elintarve-
politiikassanyne, kauppasukteissampie, teoUisten. lakteitteaume 
kayton laiminlyomisissa ja maataloudellisten edeUytystemine 
ja tydvoi^uiemme alkaisessa arvioiimisessa. Unokdamme, etta 

\ , • 
I 
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nykyisen' kansainvalisen voi^mainmittelyn suuianakti, Saksa, 
sailyttaa maailinan ihailun ja vastustuskykynsa suurim,maksi 
osaksi sen kaiitta, ' etta se on ykdistanyt tieteeUiset voimansa-
palveletnaan ykteiskuntansa pyrkimyksia: tietoisissa valtiol-
lisissa jaxjestelyissaan ja sopiniuksissaan, teokisissa, maanvil-
jelyksellisissa ja muissa elinieinollisissa suunnitteluissaan ja 
Itikenrtattomissa keksinnoissaan taloudellisen, sosialisen ja sota-
taidokisen elaman alalia. Taitonsa avulla ykdistaa tieteen ja 
ka3d:ann6n se jo faukan aikana vallqitti kuomattavia aloja 
3dpean ja itsekyllaisen Englannin taloudeUisesta ynritteliaisyy-
desta ja tunkeutui maamamaan liikliumisimakdoUisuuksiaan 
kaikiUa maailtaan aarilla. Ykdistattnalla tieteen ja kaytannon 
nerokkaalla tavalla . ja lakettamalla parkaat voimansa otta
maan selkoa Euroopan tieteellisista saavutuksista taloudellisen 
j a teknillisen elaman alaka on Japani kokottanut taloudeUisen 
yritteliaisyytensa kilpailemaan menestykseUisesti vankan Ett--
roopan kanssa j a luonut lykyessa-ajassakukoistavankulttuu-
xinsa. Ivairninlyodessamjme tieteellista tyota unokdamme, etta 
se on tiede, joka vdittojensa kautta koyryn, sakk6n,,koneteolli-
suuden, k ^ i a n aloilja ja lukemattomien keksintojensa, uusien 
valmistelutapojensa ja jarjestelyjensa kautta ykteiskunnalli
sessa ja taloudeUisessa organisatsionissa on luonut koko sen 
elamantason, jonka etuja ja mukavuuksia joka paiva nautimme. 
Koko kulttuurielaman tarkeimmat saavutukset kiittavat voi-
toistaan tiedetta. " ;> ' 

Mutta eteenpainttneno on ikuinen:' tiede ja kaytanto 
palvelevat tata eteenpainmenoa. Jokainen kansa, joka ei 
ymmarra arvostaa ,kengenviljelyksensa ja tieteensa saavu-
tuksia j a sovittaa niita • elamansa ja tulevaisuutensa suunnit-
teluikin„;j.aa jaleUe. Sen kansaUiset voimalahteet jaavat kayt-
taanatta j a kuihtuvat, ja tietamattonxyys ja tykjyys yiettaa • 
voittokuUcuaan kansaUisen ol.qmassaolon kiustannukseUa. 

• ( 

.1 
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K u n yhteiskunnan kannalta tarkastamirfle tieteellista kas-
vatustamme ja korkeakoulukysymystajmflne, niin meidan on 
asetettava todeUisuus ja> .ykteiskunnan tarve- korkeitomaksi 
okjeeksi. Emme saa laktea pefusteletoaan tieteen tyyssijoja, 
yliopistoja tai korkeakouluja, ainoastaan sen takia, etta'muual-' 
lakin niita on perustettu tai per'ustetaan, emmeka sentakia, etta 
niiden lukuisuuden kautta • voidaan kulttuurimtae arvostelua 
ulospain kokottaa. Emjme myoskaan saa" niita perustaa van-
kojen reseptien maUiin seUaisiksi kuin ne ovat jo vuosisatoja 
oUeet. • Samoinkuin itse tieteeseen,' niin on -meidan sen t3rys-
sijoikinkin nakden keitettava kysymys: palvelepmeko. niilla 
ykteiskunnan tarvetta? Pystyvatko ne toteuttamaan sen ken-
kisten voimiemme mobiliseera'uksen, mita nykyketki meilta 
vaatii? Vastaus riippuu tietysti _sta,uressa maarin siita, miten 
nykyinen yliopistomme ja korkeakoulumme ykteiskunnan tar
vetta tyydyttavat edella esitettyjen nakokoktien valossa. 

' Siita seuraavassa muuta^a sana." ' . 
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n. ' Korkeakoulujemme paikallinen kes-
kittyininen ja desentraliseerauksen 

tarve maaseudun kannalta. 

Tieteellisen kasvatuksemme t3ry-ssii'OJen, korkeakouki-
jqmme, liikumaara oh pian laskettu. i\ieilla on taUa ketkella 
ainoastaan'jrksi ainoa yliopi'sto, yksi ainoa teknikinen kprkea- . 
koulu ja kaupakista sivistysta varten molemin,illa kotimaisilla 
kieliUa kauppakorkealgoulu. Kailckijnama ovat paakaupun-
gissa, maaseudjiUa ei ole ainpatalcaan vastaavaa korkeauipaa 
sivistysakjoa. 

Jos kakee vertauskoktia rauista maista, niin voimme mer
kita, etta pieneka Sveitsilla on ei vakemman kuin 7 itsenaista 
yliopistoa ja saman verran-korkeakouluja eri aloja varten ja 
maan vakiluku 'ei kuitenkaan oie edes miljoonaa suurempi kuin 
meiUa, jossa vakiltikujo^pnyli 3 milj. Hokannissa, jonka vaki
luku on vakan yli 6 milj. , on nelja itsenaista yliopistoa ja aina
kin samanverran korkeakouluja, jotka jakavat eri tarkoituksia 
varten korkearhpaa sivistysta. Ruotsissa, jonka vakiluku laken-
telee 6 milj., on myoskin nelja yliopistoa j a ei vakemman kuin 
kyn::^menkunta korkeakoulua, joista maataloudekisia korkea
kouluja kokne. Norja ei ykopistoihin nahden ole meista edella, ^ 
Tanskassa-sitavastoin on kaksi'yliopistoa, mutta korkeakouluja 
on naissakin maissa«eri aloja varten enemman kuin meiUa. )̂ 

-. 'On tietysti aivan luonnoUista, etta.pelkkakorkeakoulujen 
lukumaaran vertaa)minen ei viela sinansa/ilmoita korkeakou-
lujen runsautta tai puutetta'maan tarpeeseen nahden.- "Yksi 
hyva korkeakqulu voi oka pardmpi kuin^ useampi kuonoja. 
Sisaiselta kokoonpanoltaan ovatkin edella mainitut korkea-
koulut erilaisia ja eri arvoisia. Mutta se osoittaa kuitenkin, 

1) V r t M i n e r v a , J a h r b u c h d e r G e l e h r t e n "Welt. S t i ^ a s s t u r g 1914. 
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etta korkeampia'sivistysalijoja pyritaan eri maissa muodpsta-
maan ja kekittaimaan useaimpia eika tyydy ta olemaan ainoas
taan ykden sivistyskeskyksen varassa. ' , . • 

Korkeamman sivistyksen paikaUisen' jakaantumisen kan
nalta antavatkinsivistysolomme paljon ajattelemisen aiketta 
korkeakoulukysymyksemmekin ratkaistiun nakden. 

Totesimjme jo edella, etta kaikki korkeakoulumme ovat 
keskittyneet paakaupunkiin ja ettS maaseudulla ei ole ainoata-
kaan vastaavaa _ korkeajnSman sivistyksen .akjoa.'^ Maan ainoa 
yliopisto keraa oppilaansa ja opettajavoimansa paakaupunkiin 
j a jakaa tietojaan sieUa. Sama on teknikisen korkeakoulun j a 
kauppakorkeakoulunkin laita. Tanne keskitt3ry nain ollen 
koko se kenkinen eri sivistysalojen ed'ustajajp'tikko, mika kor-
keakouljiissa tyoskentelee ja jonka merkitys ymparistoonsa 
nakden 6n monessa sukteessa "siiuriarvoinenkaiken sen tieta-
myksen perusteella, mika siina on edustettuna. Maaseutu tulee 
ainoastaan valiUisesti ja^ ainoastaan erikoisissa tilaisuuksissa 
tasta osaUiseksi.' Joskin korkeakouluissa' yalmistjuva oppilas-
jo.ukko pitaa yka saannokista ykteytta maaseudun ja paakau-
pungin sivistysakjojen valilia, niin on naiden elaktan ensi pol-
kuja astelevien nuorukaisten vaikutus toinen kuin kypsyneem-
man ja tiet^niyksen laajentamisessa alituisesti tyoskentelevan 
joukon, joka . korkeakouluihin kiinnitettyna paak^-upungissa 
tyoskentelee. Vuorovaikutus sen maan korkeamman sivistyk
sen, joka korkeakouluikin keskittyy, ja laajan m'aaseudun 
valika jaa keikoksi. 

Seuraukset tasta korkeimpien sivistyskeskuksien yksipuoli-
sesta keskittylmisesta paakaupunkiin ovat mielestainme vakin- . 
gokiset^piinkyvin maan yleiseUe kulttuuiielamalle kuin sen ta-
loudeUiseUe j a ykteiskunnaUiseke eteenpainmenoUe. " 

Maan yleiseke kultturielamaUe ovat ne vakingoHiset siita 
syysta, .etta -'miaaseutu jaadessaan vaike sita kedelmoittavaa 
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vaikutusta, irtika korkeakouluUa on ypiparistoonsa, jaa kult-
tuurivoimiltaan lapsipuolen^^asemaan. SamaUa kuin paakau-
pungissa on yUin l;yUin kenkisia voiinia/ jotka kilpailevat keske- ^ 
naan, on maaseutu niita vaiUa. ^ E i . tarvitse pitkiakaS.n tutki-
muksia tekda maaseutumnie'k^iilttuurielamasta tuUakseen tasta 
vakuutetulcsi. MoniUa takoiUa lepaa kenkisen kulttuurim^ne 
edustiis'maaseuduUa verrattain-karvoj en-ikmisten kartioiUa, 

,jotka useinkin vuorovaikutuksen ja elak3rttavan uudistuksen 
puutteessa kantavat edustavan osansa painostavin mielin. Se 
virkistys, minima ymparistossa esiintuleva laajanakoisyys j a 
ymmartamys' isanJmaaUisista ja fculttuuritektavista antaa ni i 
den puolesta taistelevaUe, on poissa ja parkainkin karrastus 
keikkenee ja sammuu ajan pitkaan karrastuksen ja ym^marta-
myksen puutteessa. Vaikka ei Voidakaan vaittaa, etta korkea-
koulu toisi pelkkip. nerpjaja loistavia kynttiloita paiklcakun-
nake, niin ei--liene toiselta puolen kieUettavissa, etta se joka 
tapauksessa tuo mukanaan kenkista voimaa, jonka edustajien 
kansalaisvelvolUauuksiin .kuuluu paljon painavsiiminin k'uin^mo-
nien muiden oUa mukana ja pi-faa kuolta myos maan yleisista 
kultturitektavista ja njiden kekittamisesta.. 

E t t a tasta korkeanlinan tieteellisen kasvatuksemme kes-
kittySiiisesta ainoastaan^ paakaupunkiin on vakingoUiset seii- ' 
raukset myos maan ykteiskunnaUiseUe ja taloudeUiseUe eteen-
painjmenoUe, e.i liene kieUettavissa- ' • • 

Asiain pakosta taytynee meidankin jmaassamme vakiteUen 
tuUa eittamattoman- selvaksi ja tunnustetuksi—rnika muuaUa 
maailmassa jo aikoja sitten on tunnustettu —, etta tuskinpa 
mikaan yHteiskunnaUinen ja taloudeUinen ala voi tulla toim.een 
ja menna eteenpain ilfri^an tieteeUisen kasvatuksen ja tyon vo.i-
makasta apua. Maanviljelyksemme kokottaminen ja eteenpain 
nieno on makdoUinen ajnoastaan, jos sita on mukanaan tuke-
ruassa maataloudeUinen tieteeUinen kasvalnis. Olemme jo 
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vuosikymmenia ja vuosisatojakin lannoittaneet-peltojam.me" 
" miljonien arvosta erilaisiUa ksakkeika ja apulannoiika . tieta- . 

matta perusteeUisesti, mita ja imissa niaarin erilainen maapera. 
erilaisia aineita tarvitsee ja mita ja missa maarin erilaiseke-
kasviviljelykseUe on valtta^matonta ja ed;ullista lisaaineita paniia. 

, Olemme'kylvaneet'ja kylvafnme miljonia vuosittain peltoi-
kimaue tietamattomyyden kontoUe, lausui joku aika sitten eras, 
maanviljeljja. ^ Vasta myokempi aika on tieteekisen tyon ja 

, tar kan, pitkaajkaisen usein vaivaloisen selonoton merkityksen. 
j a yaltta?mattomyyden opettanitt tassakin niinkuin lukematto-
missa "'inuissakin^ sukteissa inaanyiljelyksen alaka. - J a tpisin. 
• eivat,'ole asiat toisessa> paaelinkeinossavmme metsataloudessa. 
, Jatan kokonaan kuomioonottamatta sen,'etta olemme vuosi--
kyilnmenia taloudeUisen tietamyksen ja ' vaiston puutteessa 
antaneet' ulkomaalaisten riistaa-metsataloutemme'kustannuk-

, sella mlijonia -niin moni^, etta jo pjeni murto-ofea niista olisi. 
oUut riittava l^ajankin' korkeamman sivistysakjon yUapitoon. 
Viittaan. ainoastaan siihen viela tallakin ketkeUa esiintyvaan.' 
valinpitamattomyyteen ja tiedonpuutte.eseen, missa'viela met--
sataiouden luvatussa maassa, Suomessa, eletaan metsien koidon. 
ja sen monipuoksen tieteeUisen- tutkimuksen valttamattomyy--
desta jo pelkan taloudellisen kaytannon ja rentabiliteetin kan
nalta lukiuunottamattakaan puhtaasti tieteeUista intressia.' J a . 
jos tahdomme avoin silmin tarkasteUa teoUisuuttamme,. niin. 
ei. ole suinkaan vaikea nierkille panna,-etta se avuttomana ja . 
osaataatta ka5d;taa tieteen saavutuksia moneUa alaUa-edes laki-

/ mainkaan sajnassa snhteessa kuin monissa muis§a maissa,'joissa 
tiede on osattu ykdistaa' teoUisuuden palvelukseen, on jaleUa. 
j a taistelee vaikeasti j o tasta s3r7sta>,ulkomaisen kilpailun kanssa. 
J a mita kauppaamme -(Julee, niin ei tarvitse -viitata rnUuta kuin, 

, siihen tosiasiaan, etta me huoliniatta yuosjsataisyhteydesta suu
ren viela valloittamattoman nlarkkina-alueen, Venajan, kanssa. 
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emme ole osanneet kayttaa sen markkinoita kyvaksemme edes 
lakimainkaan siina maamssa kuin lakeinen ykteytemme olisi 
edeUyttanyt ja saamjme nyt nakda, etta ka'ukaise'nunalta ta-
kolta, nimittain E^tiotsin, tulee kilpailija, jonka rinnaUa pysy- _ • 
minen jo tuottaa vaikeuksia pukumattakaan kiipajlun loppu-
suorituksesta. ' ' • 

•Klin ottaa kuojmioon taman keratystyon ja monet tekta-
vat, mita tieteelliseUa -EutkimukseUa on taloudekiseen ela-
m,aam|fme nakden, niin ei voine tuUa muukun tulpkseen kuin, 
etta.paljon voimalckaampi tieteeUisen tyon avustos elinkeino-
elamauHne kokottamiseksi on tarpeen kuin, mita ykdessa pai-
kassa, s. o. paakaupungissa, tarjona oleva' opetus voi antaa. 

On nimittain m*uistettava, etta paaka,upunk|iin keskitetty^ ^ 
tieteeUinen kasvatustyo ei voi parkaaUa takdoUakaan asettua 
n;in lakeiseen ykteyteen maan eri osien ja .niiden tarpeiden 
kanssa kuin asian etu vaatisi., J a jos asetamme tieteeUiseUe 
tyoUe ja opetukseUe sen vaatirnuksen, etta sen taytyy palveUa 
ykteiskunnan tarpeita, niin taytyy sen oUa taman ykteiskunnan 
kanssa yhteydessa ja tuntea sen tarpeet. 'M.titta paakaupun
gissa tyoskenteleva' opetus niin arvokkaita tuloksia kuin se 
voikin tieteeUe saavuttaa, ei voi yktahyvin kuin paikkakunnan 
keskuudessa vaikuttava tydasema tuntea niita tarpeita ja keki-
tysmakdoUisuuksia, mita on esim. Pokjois-Suomen elinkeino-
elamian eri aloUla, yktavahan kuin se voi se.urata ja perinpok- ' ^ 
jaisesti arvosteUa niita makdoUisuuksia, mita Ita-Suomella j a 
sen elinkeinoelamalla on, ja niita tarpeita, mita sen asema'raj ana 
itaa vastaan kerattaa. TieteeUinen tyo voi tulla ykteis
kunnan kyodyksi laajercimassa merkityksessa vasta siUoin, 
jos se on selviUa inaan eri_ osissa ilmenevista kekitys mah-
doUisuuksista ja analyseeraa j a paljastaa" niiden arvon ja 
hyodyn ykteiskunnalle. Jos pidamm'e silmaUa sita, etta mei
dan on kohotettavamaan henkiset ja taloudelHset voimat maan 
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eri osissa palvelemaan sita\utitta Suomea, jota rakennamme, ' 
niin on valttamatonta, etta me maan eri osiin luom'me tieteel- / 
lisen tyon keskuksia ,ja opinakjoja, jotka' erityisesti ottavat 
yleisen tieteellisen tyon okella pitaakseen kuolta asianojuiaisten 
maamme eri o§ien kekitysmakdbllisuuksista ja asettavat tie-
teellisen tyon palvelemaan niita. Nain on laita etenkin niikin •' 
kaytannoUisiin'elinkeinoelamaan I kokdistuvjin' aloikin, kuten 
maa-. ' ja. metsatalouteen, teokisuuteen ja kauppaan nakden, 
joilla. aloilla .tieteekinen tyo ja korkeampi opetus voi tekda 
aivan arvaamattoimia palveluksia maan taloudelliseke npusulle 
kerattamalla maan,eri osissa piileyat voimat tata taloudellista 
nousua palvelemaan. . ~ 
' . ' Kiekettavissa tuskin lienee • myoskaan, u etta ainoastaaii 
maan paakaupunkiin kokdistuva korkeanipi tieteellinen tyoja 
opetus on inyoskin sosialisen keliityksemme kannalta epaedul-
linen. , , , , ' " • -

B i ole vaikea merkita, etta sosialinen valinpitamattomyys 
j a .tyytymattomyyden tunne oh' rnaaseuduUamme verrattain 
yleinen. . Nain niinkyvin sivistyneissa .luokissa. kuin, muissa. 
Sivistyneet ainekset maaseudulla tuntevat olevansa syrjassa 
ja.voivansa ainoastaan lapsipuolen asemassa'ottaa osaa maan 
kultttaurielamaan ja jrhteiskunnaUiseen eteenpainmenoon. 'Alot
teiden otto ja "asiainkarrastus on lamassa. ' Tuskin 'missaan 
maassa on maaseudun sivistyneistoh puolelta nl'aanfculttiurel-
listen, talo'UdeUisten .ja ykteiskunnallisten kysy'mysten kasit-
tely niin koykaa kuin meika. MeiUa tieteeUinen tyo ja kirjal-
linen kasittely on'miltei'yksinomaan paakaupunkilaisten huos-
tassa.ja maaseudun tarpeet, kokernukset ja kavainnot jaavat. 
usein .unhotuksiin ja' kyodyttamatta kokonaisuuden selvitta-
mista. Kasitys ykteiskunnalUsista ja taloudeUisista tehtavista 
on taman tilanteen'mukainen, Sosialineh kysym.ys-karjistyy 
jakarjistetaantoimettpm'uuden ja ymmartaimattcjmyydenpuut-

" ' I , ' - ' 
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teessa. ,Jo se suhde, ettei osata kayttaa paikakisia tuotanto-
ja apulakteita kasvavan vaeston tyon esineiksi ja tarpeisiin, 
on omiansa pitamaan pysahdyksissa paikakista ' eteenpain
menoa , ja .ehkaisemaan"" taloudeUisia toi|meent.ulGmakdpUi-
sujiksia. I,aajojen vaestokerrosten tyoansiot ja toimeentulo-
makdollisu^udet vakenevat ,taman kautta. K u n .siihen sitten 
liittyy sivistyneistonkin puolelta-tieta'ma.ttcjmyys ja ymmarta-
mattdmjrys asialiisuiidella ja tasapuolisuudella kasiteUa 
niita vaatiijnuksia, mitka ykteiskunnan kekitys tuo mukanaan, 
on maapokja tilanteen karjistymiselle valmis. J a kun toiselta 
puolen vastapuolenkin ymmartamatt^myys ja kaluttomuuskin 
ymmartaa oikeutettujakin'vaitteita' ja • pijokusteluja ei ole, 
kuten kyvin tunnettu, niinkaan karvinainen,. nijn. on tilaisuus 
vastakok^ien karjistymiseUe-ja niiden harkitsqtnattcimalle rat-
kaisulle sita suurempi. J a sosialinen tjrytymattomyys verso o 
tallaisessa tilanteessa mit^ parkaiten tuoden esiin -monessa 
tapauksessa aivan, oikeutettuja perusteita olemassa oloHeen. 

' K u n naita nakokoktia pitaa silmaka, niin ei liene kieUet
tavissa, etta tilanne'ei.ole tyydyttava ja etta ykteiskuntajm-me 
kenkisten'ja-taloudellisten voimien kerattaminen on tarpeen 
vaatipia. Tassa tyossa on. myos, kuten kaikkien kultturim^i-
den kokemus-osoittaa, tieteeUiseUa kasvatuksella tarkea osansa: 
sen'on luotava tieteeUisen ajattelun ja kenkisen jokdon perusta, 
joUe kansaUinen monipuolinen kulttuurityo voidaan rakentaa. 

Mutta tama tieteellinen kasyatus, ei voi samaUa- voimaUa 
ja tekoisuudeUa tapaktua ainoastaan paakaupunkiin' sijoitet-
tuljen korkeampien opin.ikjojen kautta, kuin jos naitakorkeam-" 
man sivistyksen ja kenkisen voiman keskuksia sijoitetaan myos 
maaseuduUe. Joskin senkaan toimenpiteen- kautta ei viela 
saateta oloja seUaisiksi kuin ne pitaisi oka —, ja sitatilannetta 
muutoin tuskin koskaan saavutetaan — niin sen kautta.kui
tenkin luodaan kuomattavia kenkisia voimalakteita maaseu-
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dulla ja heratetaan se pysjrmaan imiikana j a tutkijnaan henki
sen ja taloudekisen eteenpainmenonsa makdokisuuksia. J a ^ 
kaikkien kenkisten ja .taloudeUisten" voiniien jannitys, eika 
suinkaan vakimtmin sivistykseUisten ja„tieteeUisten, on uudeUe 
SuomeUe vastaisuuden' kilpataisteluissa valttamaton. 

• ', 1 ~ ; • 

' , s' ( " • • ' 

i l l . Keskittymisesta johtuvat epakohdat 
opetuksen ja tieteellisen elaman kannalta: 

epakohtia meilla. 

Mutta voimme tarkastaa korkeakoulujemme tarkoituksen-
mukaisuutta toiseltakin kannalta. kuin ainoastaan niiden. luku-
ma^raa Ja paikakista sj.joittarfl.ista'seuraaanaUa. 
X Vakem-piarvoinen .ei ole suinkaan niiden laatu ja sisaUys: 
missa maarin ne voivat^ nyk3iisessa muodossaan toteuttaa sita 
iorkeamman itsenaisen kansaUisen kulttuurin luomista' niin
kyvin kenkisellajsuin taloudeUiseUa alaka, jossa sukteessa nyky
ketki j a tulevaisuus astuessamme itsenaisena valtiona kansojen 
joukkoon asettaa ,meiUe aivan erikoisia vaatimuksia? ' 

MUlaiseksi muod'ostuu arvostelu talta kannalta? ' 
On luonnoUista, ettem/ne tassa voi ryktya tarkastelemaan 

korkeakoulujempue okjelmia yksityiskokdissaan. Mutta ..viitat-
takoon kuitenkin muutatmiin yleisiin seikkoikin, jotka korkea-
kQulukysymyksqn^me ratkaisun suuntaviivoja vetaessa mie
lestamme asettuvat' arvostelun taustaksi. 

Korkeakoulukysyimystamme arvosteltaessa kiintj^y kjiomio 
,luonnoUisesti siiken oppilasmaaraan, mika niikin tulvaa: 
onko se niin suuri, etta se tekee monistamisen tarpeeUiseksi? 
TekniUiseen ja kauppakorkeakouluik^me nakden sita ei tar-
vinne edeUyttaa, koska niiden oppilaspiaara on viela verrattain 
vakainen. EdeUisessa on nykyaan no in 500 j a jalkimaisessa 100 
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oppilasta. Knemman ajattelemisen aihetta antaa sen sijaan 
yliopistomme oppila^aara, joka jo lakentelee neljaa tukatta. 
Onko se -niin suuri, etta sen kakitseminen opetulcsen ja tie
teekisen tyon okjauksen kannalta tuottaa vaikeuksia? 

K u n vertaa ulkomaisten yliopistojen oppilasmaaria, niin 
ei voi suinkaan viela niista saada eittamatonta tukea useampien 
yliopistojen tarpeeUisuudesta meilla. Useissa yliopistoissa" on 
oppilasmaara paljon suurempi kuin meilla. Niinpa Pafisin y l i -
opistossa, joka on maailman suurin, oli talvilukukautena 1912 
—13, jolta viimeiset kaytettavinamme olevat tiedot ovat, kaik
kiaan vapaiden kuulijain kanssa ei vakemman kuin 17,556 
oppilasta., Berlinissa, joka • maailman yliopistoista oppilas-
maaraansa nakden on toiseUa sijaka, oli 14,178 oppilasta, joista 
kuitenkin yliopiston kirjoissa vaan 9,188. 'Moskovan yliopis-
tossa ok 9,760, -joista yliopiston kirjoissa 9,390. Wienin jli-
opistossa oli 8,784" oppilasta, niista 7,672 yliopiston kirjoissa. 
Budapestin, Miinckenin, Pietarin yliopistoissa oli kaikissa oppi- • 
laita 7,000—8,000 valiUa. ieipzigin vankg-ssa yliopistossa 
nousi se 6,143 ja I^ontoossa 4fiA7- Helsingin yliopisto,^ jossa 
vertauksenalaisena olevaUa ajankokdaUa oli 3,532 oppilasta; 
ok oppilaslukuunsa. nakden suiirimmasta laktien 39:s jarje's-
tyksessa. J a kun otetaan kuomioon, etta kailddaan oli yliopisto j a 
276, njin 'naemme, etta Helsingin yliopisto on maailman suu-
rimpia. 237 yliopistoa oli oppilaslukuunsa nakden pienempia kuin 
se. B i vakemmassa kuin 185 maailman 276 yliopistosta oli oppi-
lasluku alle 2,000 ja noin 100 yliopistossa oli se aUe 1,000 ja 
54 yliopistossa ' aUe 500. -

B i ole luonnoUisestikaari mitaan mittapuuta olemassa siita, 
kuinka suuri oppilasluku yliopistossa saa oUa, ennenkuin se 
kay kaitaUiseksi.:; "Snurissa sivistysmaissa, joissa lukuisat opet-
tajavoimat ja apuneuvot ovat tarjoUa, voi lukuisankin ylioppi-
lasjoukon kaUitseminen kayda paremmin painsa kuin pienessa 
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maassa, jossa ei vastaavia etuja ole olemassa.. - Mutta etta jo 
se oppilasmaara, mika Helsingin yliopistossa opiskelee, on niin 
suuri, etta se monika tieteen aloiUa tuottaa opetuksen perus-
teeUisuudeUe ja tieteekiseke kouluutukseUe vaikeuksia, ei liene 
kieUettavissa. • PersonaUinen sukde opettajan ja oppUaan va
liUa jaa monessa tieteessa pintapuoliseksi ja ulkonaiseksi jo 
oppUasmaaran lulcuisuuden takia. E i k a se kokemus, mika 
ulkomaisista suuryliopistoista on liikanaisen oppilasluvun tuot-
.tamista haitoista ole suinkaan edtdlinen. _ Ne vakvistavat vain 
sita tosiasiaa, etta epalcohdat meiUakin ovat kulkemassa sa-' 
inaan suuntaan. 

Nain ollen tuskin on kieUettavissa, etta yka kasvavan oppi-
lasmaaran kajoittaminen useampiin korkeakouluikin on jo ' 
opetuksen edun ja tieteeUisen okjauksen kannalta puoUustet-
tavissa. • . ' • 

'Voidaan tietysti toiselta puolen muistuttaa, etta tieteel
lisen ja • opetuselaman keskittyminen ykteen voimakkaaseen 
laitokseen on parempi kuin sen kajaantuminen useampaan 
pieneen ja seka opetusvalineisiin etta opettajavoimiin nahden 
keikkoikin. E i voi kieltaa talta muistutul<:selta aiketta ja kay-' 
tannoUistakin , merkitysta, , koska jo asian taloudellinen puok 
pakoittaa punnitsemaan ennenkuin rakennetaan useinkin kal -
liita laitoksia, joita eri alojen opetus vaatii. E i k a voi myos
kaan kieltaa merkitysta silta muistutukselta, etta tieteeUisen 
tyon vuorovaikutus ja eloisuus pys50^ paremmin kereiUa suu
ressa ajanmukaisessa, tiedeykteiskunnassa kuin pienessa ja 
kituvassa. Mutta kaikki on relatiivista ja ne' tiedot,-mita edeUa 
olemme osoittaneet ,maailman eri yliopistoyhteiskuntien'snu-
ruudesta, osoittavat, etta kailckein useimmat maailm'an y l i -
opistoykteiskunnat ovat, paljon pienempia kuin meidan yl i -
opistonljme. J a eipa.ole suinkaan vaikea 16yta,a esimerkkeja 
siitakaan, etta tiete.eUinen tyo ja opetustoimi voi kukoistaa 
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pienessa yliopistossa paljon paremmin kuin suuressa: tulokset 
riippuvat .mpnista muista seikoista kuin suuruudesta. Niinpa 
.kuopiautettiin Berlinin yliopiston loo-vuotisjuklassa 1910, 
•etta korkeakoulu, jossa on 12,000 oppilasta on »Uiiding» ja etta 
nuorison tieteekiseke .kekitykselle ja saksalaiseUe kulttuurille oli 

•onni, etta Saksalla pH niin monta pienta - yliopistoa maan eri 
osissa. Mita taas asian taloudekiseen puoleen tulee, niin onse 
:maan finanssitalouden asia voittaa vaikeudet, mutta tieteen 
on joka tapauksessa avoimesti esitetfava tarpeensa. 

Mutta' vakemman tarkeita tuskin ovat ne muut yleiset 
nakokokdat, jotka, kysymysta kasitellessa desentralisatsionin 

ikannalta sukeutuvat esiUe. Viittasimme jo edeka siiken kor
keamman sivistyselaman epatasaiseen jakoon, mika on seu-
rauksena korkeampien sivistysakjojen paakaupunkiin keskit-
tymisesta. Seuraavat kuomautukset niid.en sisaisesta raken-
teesta pantakoon viela edellisen lisaksi merkike. ' 

E i liene kiekettavissa, etta kaavamaisuuden^-^aara on 
.lakella oppilaitoksika, jotka yksinaisina kakitsevat alakaan. 
Se sisaisen kontrokin ja aikaansa seuraamisen tarve,^ minka 
'kilpailu tuottaa, on poissa j a , itset3rytyvaisyys ja vanhoista 
traditsioneista kiinnipitaminen saa vakan. ,̂ Nain_jiiinh5^in 
itse laitokseen kuin. opettajistoon nakden. Vaikka yliopistos-
tamme voineekin todeta, etta se,kunniaka voi kestaa m-aan 
•olot kuomioon ottavan_,jvertailun ulkomaisten yliopistojen 
kanssa, niin tuskinpa voi sitak^an vapauttaa, muistutuksesta, 
etta se moneUa alaka on kangistunut ja vankoikin kaavoikinsa 

.jaanyl. Jo yliopiston kaUinto, niinkyvin opetuksekinen kuin 
taloudeUinen, on rq.6nessa sukteessa vankettunut eika suinkaan 
•ole selitettavissa ainoastaan venalaisen ajan tuottam.ista muu-
tosten rajoituksista, vaan yksinkertaisesti saamattomuudesta. 
Kuyaavaa on, etta ykopiston rektori, jonka pitaisi oUa tieteel

lisen elaman j a kekityksen edustaja, saa kayttaa aikansa suu-
t 
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relta osalta kansliavirkamie]ien j'a kamreerin luontoisiin tekta-
viin, asiantila, joka ei -suinkaan ole kotkeakouluUe- edjiksi yhta-
vakan opetuksekiselta kuin yliopiston talouden kannalta. E t t a 
yliopisto eiole kyUin jaksanut seurata sen kulttuurielaman j a 
ykteiskuntatarpeiden ^monist^n^isen mukana, mika ykteiskun-
nassamtne -viiime vuosikyinmenina on eletty j a'eletaan, on myos 
tosiasia, jota ei voitane kieltaa. Jo yliopistoUinen paasytutkinto,, 
joka on yliopistollisen opetuksen pokjana, on jokseenkin_ sa
maUa kannaUa kuin vuosikymmenia sitten eika ole pitkia 
aikoja enaa vastannut nykyaikaisen .kansalaiselaman vaati
muksia. Vaikk?. joitakin muutoksia on tekty, niin on silla 
yha edelleen klassiUisuuden- leima, jonka 'tarkoituksenmukai- . 
suus nykyketkella pn kysyniyksenalainen. .' Virkamiestutkin-
not, • jpiden valvpminen on yliopiston tektavana,. ovat pitkia 
aikoja pysyneet seUaisinaan, uudistamatta ja ovat jale'Ua yk-. 
teiskunnan tarpeiden 'kekityksesta. Et ta opetuksekinen tyo 
myos antaa aiketta toivomuksille ykteiskunnan tarpeiden kan
nalta,' ei liene kieUettavissa. yhtavahan kuin sekaan, etta tie
teellinen tyo knlkee usein aivan vieraana naiUe tarpeille. Vaikka 
onkin tieteeUe sailytettava vapaa liikkumisala ikmiskengen 
viljelyksen tyomaiUa, koska se on kaiken tieteeUisen'eteenpain-
menon valttamaton edellytys, niin ei voine toiseltapuolen kietaa 
oikeutusta vaiatimukselta, etta korkeakoulun tieteellisen 
tyoskentelyn okjelmassa ja suunnittelussa' on aivan erikoista 
painoa pantava sen ykteiskunnan tarpeiUe, jonka'korkeinta 
kulttuurielamaa korkeakoulu palvelee. ^ 

Et ta meiUa viimemainitussakin sukteessa on korkea-
koulujarjestelyssamme toivomuksen varaa, riittavat jo muu
tamat viittaukset osoittamaan. - . . ' 

E i voi kieltaa, etta meika ykteiskunnaUisen ja taloudeUi
sen sivistyksen'tarve on viime vuosina ollut kasvamassa. Se 
ykteiskunnaUisen elaman' nousu, mika yleisen aanioikeuden ja 
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eduskuntalaitoksen muutbksen kautta tuH ykteiskuntaan, on 
pukeena olevassa sukteessa tuonut uusia paljon merkittavia 
vaatimuksia. Huomjattavia merkkeja' varsinkin taloudekisen 
op'etuksen eteenpainm'enosta on olemassa. Onkan Teknikinen 
korkeakoulunime ja Kauppakorkeakoulumme vasta joku aika 
sitten jarjestetty. j a ykopistqtnmekin saanut erityisen. maanvil-
jelystaloudellisen- tiedekunnan ja^ niyos yakituisen; edusta-
jansa , kansantaloustieteessa. Mutta on . luonnokista, etta 
nama seikat, jotka kymmenkunta^vnotta takaperin viela olivat 
kyvia asioita, vaativat nudekeen kekittamista. ajan vaatimufeten 
.mukaan. .Ovatko. sisaiset olot Teknikisessa korkeakonlussa'ja 
Kauppakorkeakoulussa kaikissa sukteissa ,ajan vaatimaka ta-
soka jaakdon tassa ratkaisematta. Etteivat nekaan' yksinaan 
ollen voi ajan mittaan kyUin. tekokkaasti palveka laajentuvan 
intensi'visem.maksi kayneen ja yka kekittjryan talouselainan 
vaatimuksia,, on. luonnoUista. , Mita yliopistoon tulee, niin on 
•ykteiskunnaUisten virkamiestemme kasvatuksessa, joka oii 
yksi sen tarkeimpia tektavia, suuri, punte olemassa 'siina,. etta 
virkamiesluokan valmistus lepaa miltei. kauttaaltaan juridisen 
tietamyksen varassa. ' I/ukuisat taloudeUisefja sosialiset. kysy
mykset, "jotka monilla kaUinnokisika aloika tulevat kysymyk
seen,- sa'avat osakseen ainoastaan pintapuolisen ja ylimalkaisen 
kasittelyn. ,Monet .virastomme, niinkj^vin korkeimmista val
tion virastoista- kunnaUisviranomaisiin saakka ratkaisevat pai-
vittain lukuisia 'taloudeUisia ja sosialisia kysymyksia ilman, 
etta keilla on perusteellisempaa 'tietoa, niiden taloudeUisesta 
j a ykteiskunnaUisesta kantavuudesta. ' Vaatimuksiin muntok-
sista tassa sukteessa tulemme myokemmin. Todettakoon aino
astaan, etta ykteiskunnan nykyisen"' pitkissa . karppan.ksissa 
eteenpain menevan kekityksen kannalta ovat muutokset y l i -
opistommekin taloudeUisessa-jasosialisessa kasvatuksessa tar-
peeUiset. . . _ _ . . _ . ' . ' ',.'"' 
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Mita muiliiii tiedonaloihin tulee, niin pantakoon niista mer
kike ainoastaan seuraavat viittaukset. 

Yleisen kulttuurielam amme kannalta ei liene kiekettavissa, 
etta muinaisuutetnme, kirjakisuutemme ja kasvatuksemme ken
kinen jokto,on yliopistQmmekin kaikkein tarkeimpia tektavia. 
Miten on laita tassa sukteessa? Toteamme, etta niin tar-
keassa aineessa kuin arkeologiassa ei ole vakinaista edustajaa 
ykta vakan kuin kansantieteessakaan. J a kuitenkin meidan • 
suo.malaisten ja ugrilaisten kansojen entisyys ja kansakiskeimon 
kajaUisuus avaa aivan erikoisen rikassisaltoisen tektavan,-joka 
kansakisen kulttuurin muistomerkkien tutkimisen kannalta on--
suuriarvoinen kansaUinen merkitys. Eipa voi oka tekematta 
sita muistutusta, etta nama nakokokdat ovat saaneet vaistya, 
ja on monesti mieluimmin okjattu tutkimustyo kaukaisiin 
villikansoikin, joiUa ei meiUe ole ainakaan sanottavampaa mer
kitysta. Joskin se tapahtuu tieteen nimessa, niin se on kan-' 
sallisten voimien tuhlaamista siUoin, kun otoat tektavat viela 
odottalvat'ratkaisuaan. Todettava lienee myoskin, etta oman 
kirjallisuuden tutkiminen ja erityisesti suomenkielisen vaak-
minen ei ole saanut sita kannatusta yliopiston -puolelta kuin 
olisi oUnt syyta odottaa. Kuinka koyka onkaan viela taUakin-
ketkella esim. Kalevala-tutkimuksemme. .Niin paljon kuin, 
siina kiitettavaUa kartaudeUa onkin tekty-foUdoristiselta kan
nalta, niin sen esteettisten ja kirjallisten kysymysten selvitta^ 
minen on vasta- aluUaan. Nousevasta karrastuksesta kirjaUi-
sessa sukteessa kaasalliskirjallisunden tutkimisen kannalta on 
viimeaikoina merkkeja olemassa, kuten Runeberg- ja K i v i -
tutkimus osottaa. On vaan kuolta pjdettava, etta se jatkuu. 
KasvatustieteeUinen kirjaUisuns on meidan maassamme' ja 
erityisesti yliopistossa oUnt monessa sukteessa laiminlyoty. 
TieteeUinen,, tuottavaisuus on jaanyt vakaiseksi' ja tuUenee 
yleisvaikutus taman alan opetusolojen riittamattomyydesta 
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yliopistoUisessa jaxjestelyssa esiin siina pyrkimyksessa, mika 
ilmenee. eritjdsen p.edagogisen korkeakoulun aikaansaamisessa. 

•' Emnfe ;saa uiyoskaan unkottaa tarkeaa seikkaa, nimittain 
kielioloja opetukseUisessa' sukteessa. Onkan se realinen tosi
asia, jonka'vaikutuksista riippuu erinomaisen paljon. 

Btta tassa sukteessa on yliopisisossamme paljon puutteita 
olemassa, on tosiasia,' jota ei voi kieltaa. Todettava on, etta 
laaketieteellinen tiedekunta on ruotsinkielinen eika paremmin 
ole sanottavasti laita fysillismatemaattisessa tiedekunnassa vie
lapa sellaisessa kuin maan vilj elystaloudeUisessakin tiedekun
nassa. Juridisen samoinkuin kistorialliskielitieteelHsen tiede-
kunnankin olot antavat myos muistutuksiUe- aiketta. ' Asia 
riippuu kistoriallisista oloista ynna muista seikoista, joikin 
syventymii^eji joktaa puolue- ja kielipoktiikan kiistaisille po-
luiUe. . Mutta se. tosiasia on ilmeinen, ettei ^suomalainen 
kansaUistunto aivan ymmarr^ttavista ja inhimiUisista syista 
ajan pitkaan voi.tyytya siiken, etta maan kdrkeakouluopetus 
on jarjestetty siUe nurinknriselle sukteelle,. etta opettajisto 
ei kaUitse oppilaittensa valtavan enemmiston kielta.. ' 

Merkittava on, etta nykyisen yliopiston opetuksen kielel-
lisen tilanteen pysymattomyys nayttaa olevan" selviUa molem-
mille kielirykmiUe. Ruotsinkieknen vaestorykma on jo kauan 
kautonut ajatusta' saada ruotsinkielinen yliopisto Turknun, j a 
onkin ajatus jo lakeUa toteutumistaan, ja suomenkielisenyaes-• 
ton keskuudessa on ajatus toisesta yliopistosta myoskin jo 

' kauan sitten kerannyt. Kysymys paikasta on oUnt. kyvinkin 
/vilkkaan pokdinnan alaisena. Motiivit omanldelisten yliopis

tojen luordiseen ovat molemmiUa kielirykmilla erilaiset, mutta 
.pyrkimykset osoittavat joka tapauksessa, etta asiain nykyinen 
tilanne^ei ole sellainen, etta se tyydyttaisi ja pystyisi naita 
P5n:kimyksia poistamaan. 
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B i voine kieltaa, etta varsin suuri 35^ monien epakoktien 
esiintymiseen on koko yliopistoUisen tieteelksen opetuksen ja 
elaman keskittyminen ykteen ainoaan paikkakuntaan ja lai-

• tokseen. « | ' . ^ ., , , 
iSTiin paljon kyvia puolia kuin tallaiseka keskittymiseUa oh 

okutkin,. koska se on ^oonnut' vakaiset kenkiset voimarnme 
ykteen, ja niin valttamatonta ymmarrettava kuin se riippuvai- . 
sessa asemassatnme jo talo,udekisista syista on ollut, niin yhta 
selvaa lienee, ettei se ajan^pitkaari voi tjrydyttaa. Meidan ei 
tarvitse "spinkaan vakeksya, viela vaheihman -halveksua sita 
kulttuurityon suoritusta, mika ylippistossamme on ma.an kult-
'tuurielaman hyvaksi tekty ja edelleen tekdaan. Mutta sen itse-
tietoiaesti tunnustaen, on .myos pidettava kuolta'siita, ettei 
yliopisto unokdu itsety3d;yvaisyyteen ja kangistu kekity^sky- • 
vyttomiksi, sikoin kuin ykteiskunnan kasvavat tarpeet vaa- , 
tivat tieteekistakin kasvatusta monistumaan ja asttimaan' 

- uusia polkuja. - , / - ' 
.̂ Lyhyesti sanpen: yliopistomme sisainen jarjestely ei enaa 

• talla •• hetkella undistuvan yhteiskunnan puitteissa sellaisenaan 
vastaa niita yhteiskunnan sosialisia tarpeita, joita uusi aika' on 
tuonut mukanaan, - yfitavakan^ kuin se ilman muistutuksia 
nykyisenaan voi toteuttaa sita,itsenaisen kansaUisen kultturin 
luomis- ja edustustektavaa,"mika siUa maan korkeampana s i - , 
vistysakj ona on., - ' ^ • . . . 
~ , Uudistuva ykteiskunta avaa uusia .);ektavia, joita' yliopis- , 

tomniekaan ei enaa voi yksinaan kallita ja edustaa. Korkeam
man sivistysalueen on laajennuttava ja sivistyssisaUon monis-
tuttava y.uden yhteiskunnan tatpeiden mukaan; , ^ 
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I V . Yhteiskuntataloudellisen kasvatuksen 
uudistaminen yliopistossa: valtiotieteellinen 

tiedekunta yliopistoon. 

,.01era,me edella osoittaneet, etta nykyinen kekitys asettaa 
tieteeUe ja korkeakooiluopetukseUe aivan erikoisia vaatinluksia' 
ykteiskunnan kannalta. Se vaatii meiUakin tieteeUisen kasva
tuksen mukautumista noudattamaan ykteiskunnan tarpeita, 
sam'oinkuin toiseltapuolen laajentuinaan niin, etta se vpi tie
teelksen vaikutuksen piiriin ja tieteeUisten tulosten kayttoon 
kerattaa ja vetaa mukaansa ykteiskuntamme taloudeUiset ja 
henkiset voimat maan j a vaeston luontaisia edeUytyksia ja keki-
tysmahdoUisuulcsia silmaUa pitaen. 

On luonnoUista, etta toiveet ensimaisena kohdistuvat maan 
tieteekisen elaman paakeskukseen yliopistoon. . E i ole tassa 
tilaisuutta ryktya koko laajhiudessaan tarkastamaan kaikkia niita 
toiveita, mitS kerilavan ykteiskuntamme kannalta voitaisiin 
kiinnittaa sen edustamaan tieteeUiseen kasvatukseen. Olen jo 
edeU'a viitanaut mujitamiin huomattavimpiin puutteisiin. Mutta 
mihun on kuitenkin erityisammin kosketeltava erasta alaa, joka 
ykteiskuntamme kannalta on erinomaisen tarkea, nimittain: 
ykteisfeuntataloudeUisen kasvatuksen uudistamista yliopis
tossa. 

.Uudistuksen tarve tassa sukteessa kohdistuu ennenlcaikkea 
yhteiskuntataloudeUisen eli valtiotieteeUisen tiedeknnnan ai
kaansaamiseen yliopistoon. Kysymys taUaisen tiedekunnan 
perustamisesta yliopistpon ei ole suinkaan uusi. Jo kymmen-
kunta vuotta takaperin, kun taman Idrjoittaja nimitettiin kan-
santaloustieteen vakinaiseksi edustajaksi yliopistoon, toin esiin 
taUaisen suunniteknan vastaisuu,den ohjelmana. Sittemmin on 
se eri tilaisuuksissa oUut pukeena, m. m. joku aika sitten otin 
kysymyksen ,esiUe KansantaloudeUisen Seuran perustavassa 
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-kolcouksessa pitamassani esitelmas'sa ja pari vuotta-.sitten Y k -
teiskuntataloudekisessa aikakaiiskirjassa. .'' . ' •: 

. Mitka, seikat tekevat -takaisen erityisen' tiedekunnan yH-, 
Qpistossamnae tarpeeUiseksi? 

Se On toiselta .-puolen kaikkiaUa .tapaktuva yka yksityis-
koktaisempi tieteiden erikoistuminen, toiselta puolen kaytan-
nokinen tarve, jotka siiken pakottavat. Ykteiskunnallisten ja 
taloudeUisten tieteiden ala on jo niin monistunjut ja syventynyt 
eri tutkimustektaviinsa nakden, etta eri aloiUa avautuvat omat 

, itsenaiset tieteeUiset tyoniaat,-jotka tarj;oavat yUin kyll in tyota 
ja runsasta satoa'tydntekijoiUeen. Kansantalouden teoreettiset 
kysymykset, kansantalouspoliittiset j a sosialipoliittiset tektavat, 
finanssi- j a tilastoUiset kysymykset raupdostavat jo kiukin yUin 
kyUin'laajoja. aloja muodostuakseen itsenaisiksi tieteenaloiksi ja 
vaatiakseen oma,t edtastajansa.^ Nykyaikainen, ykteiskunnan 
kekitys tekee sen lisaksi tietamyksen syventamisen ykteiskun
naUisten j a tal-oudeUisten kysymysten aloiUa myoskin kaytan-
noUisS tarkoituksia varten Valttamattomaksi. ^ Nykyaikaisia 
taloudeUisia ja sosialisia kysymyksia ei enaa voida ratkaista 
vanhojen kaavojen niukaan, vaan edeUyttavat ne tietoisuutta 
j a ksreUla oloa tektavan monisisaltoisyydesta ja" arkuudesta. 
Oil aika, joUoin me pidimme maisteri-sivistysta riittavana rat-
kaisemaan ykteiskuntamme mita moninaisempia kysymyksia, 
viime vuosikymmenet ovat menneet »kerrass66tinki»-sivistyksen 

• merkeissa ja ovat taman sivistyksen omaavat saaneet ratkaista 
j a hoitaa eri 'yhteiskunnaUisissk toimissa j a .virastoissamme mo
nia taloudeUisia ja sosialisia tektavia, joiden kantayuudesta 
heUla ei ole oUut perusteekisempia tietoja. TaloudeUisen ja 
sosialisen elamamme paikaUaan pysyminen ja nurinkurisuus ja 
monessa tapauksessa kritiikiton asiain ai'vostelu, josta- m. m. 
jo eduskuntammekin aikakirjat an1:avat viljalta esimerkkeja, 

'on taman asiaintUan nakyva tulos. Nain ei voi jatkuvasti oka. 
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Me tarvitsemme talqudellisesti ja sosialisesti kjouluutettua yirka-
miehistoa ISaninkonttoreihimme, ylihallituksiimtae, ja senaat-
tiimme pitamaan, huolta niiden kysymysten ratkaisusta,-jotka 
kokdistuvat' taloudekisiin ja sosialisiin kysymyksiin. - Naita 
virkamiekia tarvitsemme me lukuisiin liSinnah tehtaviin ja eri 

'tehtavia hoitamaan, joissa ei pelkka juridinen sivistys riita. 
Me travitsemme ykteiskunnaUisen j a taloudekisen sivistyksen 
omistavia sanomalehtimiehia, eduskuntamiehia, ynna muita 
yhteiskunnakisia toimihenkiloita. Samaka kuin pidamme kuolta 
juridisten virkamiestemme i valmistamisesta jurisia tektavia 
varten ykteiskunnassa, on meidan pidettava huolta yhteiskun- ' 
nakisten j a taloudeUisten virkamiesten kasyattamisesta naiden 
alojen vaalijoiksi ja toimikehkiloiksi. 

Naihin , tarpeisiin liittyy itsenaisten valtioitten, jaukkoon 
asl^uttuamme viela yksi, j ota emme saa unkottaa. Tarkoitamme • 
lahettUaittemme, konsuliemme ynna monien muiden itsenai-
sessa . valtiqssa tarvittavien diplomaattisten toimikenkiloiden 
valmistusta. - E i voi ajateUakaan niiden asiaUista j a menestyk-
sellista toimintaa jatkuvasti Uman, etta asianomaisiUa on valtio
tieteellinen kouluutus. Yliopiston on pidettava huolta siita, 
e t ^ sevoi tallakin alaUa toimiviUe antaa. yhteiskunnan ja ajan 
vaatimuksia vastaavan valmistuksen. - - , 
• , Ivykyesti sanoen siis: lukuunottamattakaan tieteen tarkoi

tuksia, jotka nekin jo itsestaan ovat tarkeita, me jo ykteiskun
naUisten ja taloudeUisten virkamiesten ja toimikenkiloiden kas-
vattamista varten tarvitsemme erityisen valtiotieteeUisen tiede
knnnan ja erityisen valtiotieteeUisen virkamiestutkinnon yk-
opistoon. •' • ; ' - . 

ValtiotieteeUisten aineiden erikoinen edlustus yliopistoUi
sessa opetuksessa ja sen edustamassa yhteiskunnaUisessa kasva
tuksessa, jokon edeUa olemme viitanneet, oh osoittautunut valt
tamattomaksi mmiaUakin. Tanskassa jaNorjassa on yliopis-
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tossa valtiotieteellinen tiedekunta juridisen tiedekunnan yhtey
dessa. . Saksassa ovat olot eri 5diopistoissa erilaiset. Toisissa 
kuten Strassburgissa, Freiburgissa v. B.', Wtirzburgissa ja Miin-
sterissa, ovatnama aineet juridisessatiedekunnassajaparissa, ku-' 
ten Tiibingenissa ja Miinkenissa, ovat omat pukeena olevan alaa 

. edustavat tiedekunnat', mutta useimmissa, kuten Berlinissa, Hal -
lessa a. S., Heidelbergissa, Jenassa, I^eipsigissa, Marburgissa, on 
pukeena' olevien. aineiden opetus .filosofisessa tiedekunnassa.-
Itavakan yliopistoissa on ykteinen oikeus- ja valtiotieteeUinen 
tiedekunta."' Sveitsissa on jarjestcly eri yliopistoissa erilainen. 
Neuhatel'issa on erityinen kaupaUinen osasto (section des sciences 
commerciales) juridisen tiedekunnan' ykteydessa. • Ziirick'issa on 
taas valtiotieteekinen tiedekunta, jokon kuuluvat myds -juridiset 
aineet. Englannissa oh pukeena" oleviUa tieteika edustuksensa 
m. m. I^ontoon yliopiston juridisen tiedekunnan erikoiseen osas-
toon jarjestetyssa, »I,ondon Sckool of'Economics and Political 
sciencc»-laitoksessa, jbUe taas on ollut mallina Parisin »Ecole libre 
des sciences politiques.» Esimerkkina pukeena olevien tieteiden 

'«dustuksen itsenaistymisesta on myos erityisesti Frankfurt am 
M. t>Akademie fiir Sozial und Handelswissensckaften» merkittava. 

, Yliopisto-olojen kistoriakinen kekitys, ykteiskunnakinen 
tarve, rakaUiset ja kultturelliset voimat ovat eri maissa niin 
•erilaiset, ettemme voi eika. ole -tarkoituksenmukaistakaan ra
kentaa omaa- opetustahune jonkun tdkomaisen makin mukaan 
vakttamatta meika Idytyvista edekjrtyksista. -Huomioon on 
•ote'ttava si'vistysrakenteemme yleiset puitteet ja ykteiskunpaUi-
nen 'tarve, samoinkuin toteut'tamisen yleiset edekytykset ja mak-

- doUisuudet. ' ~ ' , • ' 
Nykyaan on meika kansantaloudekinen' opetus jaettuna 

'filosofisen, juridisen, j a maanviljelystaloudeUisen-tiedekunnan 
kesken. Ainoas'taan ensimainitussa tiedekunnassa on, paitsi 
paria dosenttia, kansantaloustieteessa professorin virka, 

4 
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joka ensi kerran taytettiin v. igo8. Muista tiedekunnista on'-
maan-viljelystaloudeUisessa personakinen ylimaarainen professor! 
agraaripoUtikassa, 'joka kuitenkaan ei .ole oUut tilaisuudessa 
an'tamaan opetus-fca, ja juridisessa .tiedekunnassa apulainen ja 

. dosentti kansantaloudessa, finanssiopissa ja tilastotieteessa, 
kuten virakinen nimitys kuuluu. On todettava, etta varsin' 
kuomattava. karrastus kansantaloustieteelliseen tutkimukseen 
ja ykteiskuntataloudekisten ilmioiden.selvittamiseen on saatu 
yHopistokisen keratyksen kautta viime vuosikymmenen kuluessa 
luoduksi.. Siita 'ovat todistuksena ne luk-nisat kansantaloustie-
teekiset vaitdskirjat, mitka sisaltyvat sarjaari Acta oeconomica 
'fennica, samoinkuin sarjaan Taloustieteellisid tutkimuksia. T a -
' loudekisten kysymysten - nousevaa karrastusta todistaa myos 
julkaisusarja .Yhteiskuntdtaloudellisia kirjoituksia, samoinkuin 
voidaan merkita, etta on voitu pyrkia sivistysmaiden rinnake 
siinal-dn sukteessa, e-fcta on voitu pitaa yUa YhteiskuntataloudelU-
sessa aikakauskirjassa tieteekiseka pokjaka pysyva ja etupaassa 
ykopistokisten .voimien avustamana keskusteluorgaani kansan
taloutta harrastavien valika. lyisaantyvaa karrastusta on kuo-
mattavissa. yliopiston ukcopuolekakin. Varsin lukuisa joukko 
kansantaloutta opiskelevia on suorittanut korkeimmat tutkinnot 
alaUaan ja tayttavat nama nuoret mieket jo korkeimpia toimi-
asemia valtiossa j a ykteiskunnassa. Kysynta kansantaloudeki-
sesti sivis'tyneis'ta kenkilois'ta on taka ketkella erittain suuri. . 

Yliopistoke aset-fcuu yka sunrempia vaatimuksia.. 
K i • voine"--kieltaa, etta nykyinen jarjestely snureksi osaksi 

lepaa, kuten maanviljelystaloudekisessa osastossa, tilapaisten 
voimien varassa ja ê tta opetuksen keskitys erityiseen valtio-
tieteekiseen tiedekuntaan on asiake eduksi. Se tekee makdoUi-
seksi opetulcsen laajentamisen ja syventamisen tarkoituksen-
mukaisenimin ykteiskunnan ksaantyvaa tarvetta ja tieteeUista 
kasvatus silmalla pitaen. ' 1 •. . 
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- , Kuiiika laajaksi ja monia tieteen aloja kasittavaksi'iiusi 
•tiedekunta, tulisi, riippuu tietysti monista seikoista. Bnnen-
.kaikkea tulevat maa:aa/iksi ne rakakiset ukraukset, mita valtio 
tata tarkoitusta varten voi tekda, j a toiseksi ne kenkiset voimat, 
jotka ovat kaytettavana opsttajayoimien kokoonpanossa. Mutta 
nama seikat eivat kuitenkaan saa olla maaraavina^-sikoin kuin 
suunnitelmaa rakennetaan. E i voi ainoastaan rakavarojen tai 
tilapaisesti tarjona .olevien opettajavoimien kannalta suunni-
tella vastaisuuden tektavaa.. Siina taytyy laktea niista tarpeista, 
joita ykteiskunnalla on ja niista tektavista, jotka tallaiselle tie-
dekunnalle avautuvat. . ' : , ' 

On ainakin osaksi'kansantaloustieteen'yktenaisyyden sai-
•lyttamisen kannalta selitettavissa se, etta niinkyvin nleilla kuin-
monessa ulkomaidenkin . yliopistossa ykteiskuntataloudelkset 
tieteet ovat keSldtetyt yktenaiseen, nimittain kansantalous-
tieteen edustukseen. E i k a voi talta nakokokdalta oikeutusta 
kieltaa. Onkan ykteiskuntataloudellinen elama niin kietoutu-, 

• nut moninaisilla siteika ja vuorovaikutuksika eri.aloikinsa nak
den yktenaiseksi kokonaisuudeksi, etta tuskin voimme 'mitaan 
alaa eristaa toisistaan aivan erilleen.' .Sekaan'eroitus, mikin 

; i__ > . . 

usein ensi silmaykseka kiinnytaan, nimittain teoreettiseen ja 
kaytannokiseen kansantaloustieteeseen, ei ole niinkaan selva,-
kun otetaan kuomioon se lakeinen vuorovaikutus, missa nama 
eri puolet ovat keskenaan. Voipa painvastoin vaittaa, • etta 
kionet kompastukset, pintapuoliset .ja ketkelliset paikkansa 
pitamattomat vaitteet ja- alotteet kaytannoUisessaldu elamassa 
ovat syntyneet juuri sen kautta, etta ei oka selvika asian ylei- . 
sista - periaatteista ja riippuvaisuudesta kokonaisuuden ilmj-' 
oista ja taloudeUisista'laeista, samoinkuin toiselta puolen piit-
taamattomuus realisen elaman todeUisista arvoista ja makddUi-
.suuksista on vienyt monesti .teoreettisen ajattelun karkateille. 
Selvimman esimerkin siita tarjoaa se ristiriita, mika on olemassa 
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-•sosialistisen teoreettisen ajattelun j a realisen todeUisuuden va-
.liUa ja joka on saattanut monet sosialistiset vaitteet ja suunni-
telmat kompastumaan realisen elaman makdoUisuuksia ja moni-
naisia elaman eri vaatimuksia kuomioonottavaan todeUisuuteen. 

.Vastaisen teoreettisen ajattelun ja kasvatuksen tarkeimpia tek
tavia onkin saattaa tatna elaman teoreettjnen tarkastelu ja 
kaytannoUisten makdoUisuuksien ja edeUytysten arvioiminen 
lakemmaksi toisiaan ja luoda senkautta'arvostelupokjaa, joka 
on todeUisuuden, ja'totuuden mukaisempi kuin, mita nykyaan 
usein on laita, ja estaa niin hYvm teoreettisen tarkastelun kuin 

^kaytannoUisen arvioin^isen enemman kuin takan saakka teke-
masta erekdyttavia karka-askeleita. 

Talta kannalta ei siis ole oikeutettua eika tarkoituksen
mukaista, etta ykteiskuntataloudeUinen tiede tai, kuten se meUla 
nimitetaan, kansantalousjtiede,. ilman muuta paloiteUaan sen 
•ajattelun edeUytyksia' ja ilmioiden yktenaisyytta kuomioon-
-ottamatta. Yleinen kansantaloustiede voi sailya kokonaisuuden 

' edustajana ja koossapitajana j a kasittaa niinkjnrin teoreettisen 
kuin kaytannoUispoliittisen tarkastelun ja arvioimisen. Se on 
kyodyksi seka tieteeUe, etta kaytannoUekin. Mutta siita kuoH-

' matta on useita aloja, jotka niinkyvin tieteeUisen erikoisselvit-
-,telyn kuin ka3d:annoUispoliittistenkin .nakokoktien kannalta 
;ansait§evat tuUa omana alanaan tieteeUisesti edustetuiksi.' ^ 

Muutamia viittauksia tassa sukteessa jnerkittakoon. 
On muistettava,-etta monet kansantaloudeUisen toiminnah 

•alat ovat jo. siina maajrassa erikoistuneet ja S3ventyneet, etta 
niiden kasittely on muodostunut aivan erikoisten.tieteenalojen 
tektavaksi. Brikoistuminen on seka tieteen etta ykteiskunnan 
"talouspoliittisten tarpeiden kannalta puoUustettavissa. 

Aivan kyvalla syyUa voi asettaa kysymyksenalaiseksi, eiko 
uuteen tiedekuntaan olisi meidan oloissamme muodostettava 
;3)ari opettajanvirkaa, jotka erityisesti meidan kansantalouspoli-
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tiikassamme ovat tarkeat. Tarkoitari agraaripoUtiikan j a metsa-
, poKtiikan opettajanvirkaa. Nain onkin epaileniatta tektava. 

' Mutta kun otetaan kuomioon, etta meika -maataloudeUisessa. 
tiedekunnassa on aivan kiljakkoin .perustettu vakinainen opetta-
janvirka erikseen naike molemmiUe aineike, niin HeneepuoUus-
tettavissa, etta ne jaavat kuulumaan maataloudekiseen tiede
kuntaan, jossa ne'muitten opetusaineitteri ykteydessa tayden-' 
tavat taman tiedekunnan opetusta kokonaisjauden kannalta.. 
Tama jarj'estely muutoin on ykdenmukainen. sen jarjestelyn. 
kanssa, mika muitten taloudellisten korkeakoulu j en ykteydessa, 
on tapaktunut, kun njmittain niinkyvin kauppakorkeakouluun. 
kuin tekniUiseenkin korkeakouluun on perustettu oma kansan-

/ taloustieteen opettajanvirka, jonka tektavana asian luonnosta." 
on erityisesti pukeena olevien korkeakoulujen edustamien kan--
santaloudekisten alojen tieteekisen tyon valvominen. Meilla, 
on siis, kun maanviljelystaloudekisen tiedekunnan suunnitelma. 
metsa- ja agraaripoliittisen' opetuksen' jarjestamisesta'totente-
taan, tieteekinen korkeampi kasvatus edustettuna agraarip'oli--

• tiikan, metsapolitiikan, kaupan.seka teokisuuden'^kansantalon-
.dekisessa opetuksessa. Jo tama kansantalouspoliittisen tu tk i - ' 
muksen. erikoistuminen osoittaa, etta kansantalouspoliittiseka. 
tutkimuksella on aivan erikoinen ja laaja tektava. Tulevaisuu-
den asia on pitaa viela. erikoisemmin kuolta: .eristaa tarpeen. 
vaatimat eri alat ominaisiksi tutkimusaloiksi erikoisten-opet-
tajavoimien kuostaan. . ^ '< . ' . -

Mita tulee • sosialipolitiikkaan, niin ovat take alalle kbkdis-
tuvat kysymykset'yka enemman;n'ousemassa ykteiskunnassa 
paivajarjestykseen j a niitten' tieteekinen tutkiminen" tarjoaa. 
niin rikassisaltoisen aineiston, ettei qle muuta-kuin sekatieteeke 
etta; kaytanndke eduksi, etta tama ala saa oman edustajan. Se 
on sen lisaksi tarpeellinen sen uuden ykteiskunnan kannalta, jota 
rakennetaan ja jonta sosialipoliittisten- kysymysten kasittelyi. 
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niin hyvin tieteen kun kaytannon kannalta tnlee vaatimaan yka 
suurempaa kuomiota. YkteiskunnaUisen kysjonyksen karjisty-
minen voi estya ainoastaan senkautta, etta puolueeton tutkimus 
ottaa analyseratakseen ja arvostekakseen niita, pyrkimyksia, 
mita ykteiskunnassa tassa suhteessa liikkuu. Sosialisen lain-
saadannon ja muiden sosialisten toimenpiteiden. tarkoituksen-

, mukaisuus riippuu epailematta suuressa maarin siita, mika ta
vaUa sosialinen tutkimustyo ja sosialipoliittinen arvostelu \ekta-
vansa suorittaa. . s . - - , 

Finanssitiede ja sen tutkiminen tulee myoskin epailematta 
olemaan vastaisuudessa yka tarkeampi. Btenkin iniedan olois
samme on karsitty suurta puutetta siita, etta finanssitaloudeUi-. 
sen virkamiekiston kasvattaminen on ollut monessa sukteessa 
puutteeUinen, kun perustana ovat oUeet miltei yksinomaan' juri 
diset tiedot. Monet kompas'tuskivet ja erekdykset, jotka vuosi
kymmenia ovat tuntuneet ja tuntuvat tallakin ketkella,' ovat 
seurauksena tasta suoranaisesti finanssitaloudeUisesta tietamat-
tomyydesta, jota niinkyrvin valtio, kuin monet rakalaitoksetkin 
ovat jarjestelyissaan osoittaneet. Ne monet finanssi- ja vero-
taloudeUisel: kysymykset, jotka ykteiskunnassa liikkuvat niin 
hyvhx valtion kuin kunnan finanssien alaka ovat niin rikassisal-
toisia, etta niiden tieteellinen ja kaytannoUinen selvittaminen 

• antaa edustajaUeen kyUin tyota. 
' Kysyttanee, onkohan syyta, etta kunnaUispolitiikka tulee 

erityisesti edustetuksi uudessa tiedekunnassa. Onko nyt jo kun-
naltispoliittisten asiain tieteeUinen selvittaminen j a kaytannoUi
nen seuraaminen niin tarkea, etta se vaatii Onian edustajan. 
Vastaan kysymykseen imydntavasti, koska paiva paivalta kay-
vat nanaat kysypiykset yka monisisaltoisemmiksi ja yha tar-
keammiksi. Vastaisessa yhteis]?iunnassana,me saapi epailematta 
MunnaUinen toiminta yha suurempaa merkitysta j a kansalais-
ten keraantyiuinen yhteiskunnaUisiin harrastuksiin tatnan toi-
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minnan pohj alia on vastaisuuden erinomaisen tarkeita tektavia. 
Tieteen taytyy sejirata taman kekityksen maikana j a ottaa pok-
tiaksean niita kysymyksia, jotka taka alaka ykteiskunnassa 

- l i i k k u v a t . ^ - ' ^ ' 
Tilastotieteeka on jo niin oikeutettu ja todistettu asemansa 

^ kansantaloustieteen rinnaUa j a vuorovaikutuksessa sen kanssa, 
' etta se epailematta" ennen muita ans^itsee tuka kuomioon ote-

tuksi. Erinaisissa yliopistoissa ulkomaikakin on jo tama tieteen 
kaara kokotettu kansantaloustieteen rinnake. Silti vaikkapa 
voitaisiinkin viela kiisteUa siita, onko tilastotiede itsenainen 
vai aputiede, niin on syyrta jo tanla kiistakysymys jattaa syr-
jaau ' ja todeta se realinen tosiasia, etta tilastotieteen tektavat 
ovat niin moninaisia ia niin rikassisaltoisia, sen tieteekinen me-
nettelytapa,. sairiioinkuin, alakin' aivan erikoinen ja ' vaatii niin 
paljon kuomiota j a karjoitusta opetuksessa, etta ei liene epaile-
mistakSan, • etta tekdaan erinomaisen suuri palvelus seka tie
teelle etta vastaisten ykteiskuntatoimikenkiloitten kaytanndki-
seke kasvattamiseUe, j os take tieteenalake asetetaan oma edustus. 

. Mutta naiden lisaksi tarvitsemme uuteen tiedekuntaan 
muitakin opettajavoimia. • , ' • 

Sosiologia aikaa yka- enemman tuka tarkeaksi aiiieeksi, 
kun on kyS3'-mys ykteiskunnakisista'ja taloudekisista ilmidista. 
Onpa aivan eittamatonta, etta meidan monessa sukteessa on 
vaikea saada selvaa ja yleistajuista kasitysta, joUemme myoskin 
ota seurataksemme niita sosiologisia tutkimuksia ja yleissil-
mayksia, joita ykteiskunnaUisten ja taloudeUisten kysjmiysten 
selvitys sosiologian alalta saa. K u n on kysymys ykteiskunnaUi-
sista ja taloudeUisista,ilmioista, niin emme saa unkoittaa talons-' 
historiaa, jonka olema'ssaolo taUaisessa tiedekunnassa on valt
tamaton. Ykteiskuntailmioiden tutkiminen erityisesti kehityk-
seUisessa, valossa on jo valttamaton sen su^uren ykteiskuntakysy-
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myksen taustana, joka ykteiskunnassa esiintyy yka enemman 
kuomiota vaativana. '" . ' 

Mutta ykteiskuimaUiset kysymykset taytyy asettaa myos
kin '̂ '•kteyteen juridisten organisatsionikysymysten, kanssa. 
Talta kannalta tulevat t^rkeiksi mW.utamat juridiset aineet 
sekaiset kuin valtio-oppi, kakinto-oikeus j a sivili-oikeus, 
samoinkuin myos talousoikeus. ^ B i liene erimielisyytta siita, 
etta valtiotieteekisen tiedekunnan oppilailta taytyy vaatia eri-
koiset kurssit naissa juridisissa aineissa. Tama on sita'valtta
mattomampi, kun vastaisuudessa tassa tiedekunnassa - opis-
kelevat tulevat suorittamaan"'ykteiskunnassa tektavia, joissa 
naitten tiedealojen tuntemus on valttamaton. J a se on yka 
valttamattdniampi, jos aiomme, kuten toivottava on,' rakentaa 
virkamiessivistyksemme toisike taloudekisille ja sosialisiHe pe-
rusteUle vastaisuudessa. Juridisten, taloudekistien ja sosialisten 
uakdkantpjen vuorovaikutus on sikoin virkamieskasvatuksessa 
valttamaton. 

Nama viittaukset, joita olen esiintuonut, ovat ainoastaan 
osviittoina mainitut. Uusia tieteenaloj a voidaan tarpeeu mukaan 
perustaa ja erikoistuu ajan mukana. Mutta jo namat viittauk
set' valtiotieteekisen tiedekunnan kokoonpanoon, j a sen opetus-
alaan riittavat osoittamaan, etta taUainen" uudistus yliopis
tomme oloissa on oikeutettu. 

On tietysti luonnokista, etta ei rakavarojen eika opettaja-
vOimienkaan kannalta voida saada koko rakennusta yideka 
iskuUa luoduksi. -Mpnista seikoista riippuu, missa maarin eri 
alat ovat jarjestettavat vakinaisen professorinyiran kaltijan, tai 
apulaisen tai dosenttiopetpksen kautta. Ne ovat kysymyksia, 
joista myokemmin voidaan yksityiskoktaisemmin kiisteka. Mutta 
paaasia on, etta tieteekiset^ tyovoimat saadaan kokdistetuksi 
erilaisten ykteiskunnaUe tarpeeUisten paatektavien selvittami
seen j a etta yliopisto voinaiUa eri aloika opetusta tarjota. 

« 
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On sen lisaksi aivan valttamatonta, etta eri tiedekun-
.nat asettuyatlakaisenipaan Vuorovaikutukseen toistensa kanssa, 
koska S Q n kautta saadaan tekoisammin eri aineiden opetus laa
jempien oppilasjoukkojen kyodyksi. Sita opetusta, mita y l i 
opiston exi tiedekunnissa on olemassa j a spveltuuptikeena olevan' 
valtiotieteekisen tiedekunnan' taxkoituksiin, oksi oman tiedekti n-
nan aine-edustuksen okeUa kaytettava ja taxpeekisten aineiden 
ottaminen muista tiedekunnista uildessa tiedekunnassa sUoxitet-
tavaan-tutkintoonsaUittava. Niin onoikeastaan tapaktunut ta-
kankin asti.^kun monet opiskelij at maanviljelystaloudekisesta 
juridisesta jafysismateiaaJattisesta tiedekunnasta ovat suoritta-
neet j a yh'distaneet tutkintoikinsa kansantaloustieteen-kist.-
kialitigteekisesta osasto.sta. K u n otetaan i kuomioon," etta . sa
maan aikaan, kuten jo on ekdotettu, perustettanee professorin 
virat agraaxi- . jajmetsapolitiikassa > maanviljelystaloudekiseen 
tiedekuntaan j a,etta j.tiridisessa tiedekunnassa on kaytettavana 
opetusta monissa niissa aineissa, jotka-valtiotieteekisessa tiede
kunnassa eri tarkoituksia varten tutkintojen jarjestamiseksi 
ovattarpeekiset, ja naissa, samoinkuinmuissakin taydentavissa 
aineissa voitaisiin opetusta apuyoimien kautta jarj estaa, niin ei 
puuttiune edekytyksia uuden osaston toiminnaUe vuorovaiku
tuksessa muiden tiedekuntien i a n s s a verrattain siedettaviUa' 
ukrauksiUa. ' .. T 

. . Mutta on myoskin luonnokista ja valttamatonta, etta sa-. 
maUa kuin valtibtieteelHsta kasvatusta jarjestetaan, myoskin 
•suunnitekaan vastaava valtiotieteellinen tutkinto ja oppiarvo 
yliopistoon. Se on ykteiskunnakisen valtiotieteekisesti valmis-
tuneen virkaniiekiston • aikaansaaxniseksi valttal'matdn ja lakei -
sessa ykteydessa koko jarjestelyn kanssa. 

Bttei meiUa tassakaan sukteessa oka liian-aikaisia osoittaa 
se, e t ^ takaiset'.tutkinnot ennenmainittuja ykteisk.nnnakisia 
tarpeita silmlalla 'pitaen on jo olemassa Tanskassa ja Norjassa 
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j a kysymyksenalaisena se on Rux)tsissa, jossa on asiasta valmis-
tettu laaja mietinto, ttilematta kuitenkaan viela ratkaisuun. 
Saksassa on valtiotutkinto j a valtiotieteen tokt»rin arvp jo kauan 
okut ola-massa j a sen sovittamista kiinteaimnin elinkeinoelaman 
ja ykteisktinnan palvelukseen sutinnitellaan. -Ranskassa ja Eng
lannissa laktee opintpjarjestely puheenawleviUa alpiUa sapialta 
pphjalta. • ' . , 

Tutkintpjen sisakys pn lupimpUisestikin jarjestettava niita' 
edeUytyksia silmalla pitaen, jotka ovat valttamattomat'opiske-' 
lijain vastaiseUe toiminnaUe ykteiskunnassa. Mielipiteiden 
vaiktpa voi lupnnpUisestikin synnyttaa se sukde, missa juridiset 
j a puktaasti valtitotieteeUiset aineet tulevat tutkinnossa eduste
tuksi. Siina keskustelussa, minka.')>Verein fiir Socialpplitik» - v. 
1907 pani kysymyksesta tpimeen, pupUusti tpinen alustajista 
prof. Karl Biicher puktaasti valtiptieteeUista, tutkinto a, jossa 
paapaino olisi kansantalotideUa, finanssiopiUa ja tilastotieteeUa 
seka'julkiseUa oikeudeUa s. o.'valtio- ja kaUinto-opiUa, mutta 
ei niinkaan paljon juridisessa merkityksessa kuin siina ,yleis-
valtiollisessa, mita anglosaksilaisissa maissa ymmarretaan »poli-' 
tical science* j a Ruotsissa »statskiinskap». Yksityisoikeus ei 
Biickerin ajatuksen mukaan tarvitsisi sisaltya okjelmaan. Toi
nen alustajista T:ri Behrend puokusti sitavastoin nelivuotista 
ykdistettya kurssia juridikassa ja kansantaloustieteeUisissa ai
neissa. Seuranneessa kesktastelussa tunnustettiin yleensa seka 
teoreetikkoin'-etta kaytannon miesten puolelta Biickerin sutonni-

.telm^ oikeaksi, vaikka huomautettiin, etta se antaa liian vakan 
tilaa juridisiUe paS-aineiUe j a kaipaa siina sukteessa paranMusta. 

'Siina-valtiotieteeUisessa tutkinnossa eU n. s. diploomitutkin-
nossa, mika kHj attain on tpteutettu Jenan ylippistpssa, on viisi 
•obligatorista ainetta, nimittain teoreettinen j a kaytannoUinen 
kansantaloustiede, .finanssioppi, sosialipolitiikka (kPykainkpito, 
vakuutusoppi, statistiikka), julkinen oikeus seka sen lisaksi kaksi 
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vapaasti valittavaa ainetta,'joiksi saadaan valita joku seuxaa-^-
vista: taloudellinen maantieto, taloudeUinen historia, siirtomaa-
tiede, kauppa-'ja vekselioikeus, matematiikan alkeet, maan-
viljelystalous ja filosofia.. Tutkinnon suorittamiseen katsotaan 
normaalioljoissa meneyan kolme vuotta j a on sen suorittamiseen 
tilaisiuus muiUakin kuin vain ylioppilastutkinnon suoxittaneiUa. 

Saksan yliopistojen valtiotieteekinen tdktorinarvo on jo 
viime vuosisadan alkupuolelta olemassa ja on kaytannossa, niissa 
yliopistoissa, joissa valtiotieteet eivat kuulu filosofiseen tiede
kuntaan. Se panee paapainon vaitoskirjaan, joiden. laatu ei. 
kuitenkaan sanottavasti etoa filosofisissa,tiedekunnissa julkais-
tuissa samaUaisista vaitoskirjoista fil. tpktorin arvoa varten. 

^Huomattava ero juridisten j akansantaloudekistenopintojen. 
valika on Miinckepin yliopistossa, j ossa valtiotaloudekisessa tiede
kunnassa on vaan taloudeUiset j n teknologiset aineet edus-
tettuina. Tutkintoon kuulup., kunvaitoskirja kasittelee valtio-
tieteekista ainetta, • kansantaloustiede, finanssioppi j a tUastotiede 
seka joku lakeinen aine mista tiedekunnasta kyvansa. Obligato-'' 
risia eivat ole ei politiilcka-eika jnridiikka. Freibjurgin yliopis
tossa sen sijaan vaaditaan paitsi paaaineita, kansantaloutta j a 
finanssioppia, kaksi sivuainetta valtio-oppi eli politiikka ja sen 
lisaksi vapaasti valittava juridinen, filosofinen tai teknologinen 
' aine." Useissa yliopistoissa on julkinen oikeus obligatorinen, joko 
valtio-oikeus tai siiken-'lisaksi viela kaUinto-oikeus. 

' • Ranskassa on valmistavassa eli ensimaisessa tu'tkinnossa 
ykdistetyt seka juridiset etta valtiotieteeUiset aineet, mutta 
jatkuu sitten opiskelu toista tutkintoa eli toktorin arvoa (docto-
rat en droit) suoritettaessa kakdessa osassa; juridisessa (sciences 
juridiques) ja valtiotieteekisessa (sciences poUtiques et econo-
miques). Arvo saavutetaan viimemainitussa osassa kakdeUa 
suukiseUa tutkinnoUa j a. akademisella vaitoskirjaUa'. Ensi:p.ai--
nen suuUinen tutkinto kasittaa julkisen oikeuden, jalkimainen 
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. kansantalouden j a seii laheiset tieteet. Vaitoskirj a voi taas kasi-
teka kiimpaa- alaa takansa.. _ - " 

Varsin yksit37iskoktaisesti on valtiotieteekinen tutkinto 
jarjestetty Tanskassa. Siihen kuuluvat sf uraavat i i pakokista 
ainetta, niniittain: kansantalouden teoria j a politiikka, finanssi
oppi, Tanskan tkasto, tilastotieteen teoria, valtiotieteekinen 
encyklopedia, poliittinen.historia vuoden 1789 jalkeen, Tanskan 
yleinen oikeus, Tanskan valtio-oikeus j a Tanskan valtionkaUinto-
oikeius seka. kansainoikous." Ennen tata > tutkintoa'on suoritet
tava valjnistava tutkinto eli n. s. Philosop.hicum, joka tuottaa 
fil. kand. arvon, mutta ei saada suorittaa ennen ensi lukuvuoden 
loppua.. ValtiotieteeUinen tutjdnto tjuottaa polit. kand. arvon 
j a laudaatturi siina oikeuden suorittaa valtiotieteeUisen tokto
rin aJrvon. . . • j . " \ 

Norjassa on myoskin valtibtieteellinen tutkinto, mutta toi-
siUa perusteiUa. Se kasittaa seuraavat nelja ainetta: yhteis-

'kuntatalous, finanssioppi, tilastotieteen teoria, Norjan'talou
deUisten olojen historiaUisen j a tUastoUisen tuntemisen. Vaati
mukset itse tutkintoon ovat verrattain vahaiset, niin etta mei
dan ykopistomme laudatur-arvosana kansantaloustieteessa si-
saltaa, enemman kuin koko tama tutkinto ja edustaa kaikkia' 
naita aloja^ paitsi ^tietysti tilastoUinen osa sovitettuna Suomen 
olojen piukaan. Norj an valtiotieteeUisen tutkinnon saavat suo
rittaa mnutkin kuin ainoastaan ylioppilaat. •, - , 

On tietysti luonnokista, etta meUla tutkintoa suunnitel-
taessa on otettava kuomioon virkamiesten, ykteiskunnaUisten' 
samoinkuin valtioUisten toimikenkUoiden, vastainen tietojen 
tarve. Paaosan tSytynee muodostaa kansantaloustiede, finanssi
oppi ja tilastotiede, joiden rinnaUa valtip-oppkja kaUinto-oikeUs 
kaynevat valttamattomiksi, samoinkuin tutkintoa viela voitai-. 
siin -faydentaa erilaisiUa kursseiUa seUaisissa aineissa kuin esim. 
talons- j a sivUioikeus, samoinkuin toiselta puolen kursseiUa 

' , • , \

^ • ' ' - • '•• -
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historiassa j a sosiologiassa. Vapaus aineen valintaan olisi vis-
sissa rajoissa saUittava. Sen lisaksi olisi mielestamme valttar 
matonta saada aikaan erityinen valmistava tutkinto, joka suori-
tettaisiin ennen valtiotieteekisen kanditaattitutkinnon suoritta
mista j a sisaltaisi yleisia kansalaissivistysta ja vastaista tutkin
toa vaknistayia Sineita, muutos, joka olisi mielestamme saatava 
aikaan niyos valmistiiksena fil . kand. tutkinnonkin suorittami-
seke. Se vastaisi juridikd- j a medikofilia juris.kand. ja laaket. ̂  
kand. tutkinnoissa'ja olisi omansa kokottamaan ja syventa-
maan opintojen arvoa ja niiden perusteella kankittua kansalais
sivistysta.' , - - . ' - " 

Btta valtiotieteeUista tutkintoa.ja^sen antamaa valtio
tieteen kand. arvoa seuraisi opintojajatkettaessa valtiotieteen 
toktorin arvo hankittu'na erit3dseUa tutkinnolla j a patevaka 
akademiseka_ vaitoskirjaka senraa asian luonnosta. -

Onko pidettava kiinni siita, etta opintojen edeUytyk-
sena on aina oleva ylioppilastutkinto, voi tassa jattaa ratkaise
matta. Todettava on kuitenkin, etta monet seikat j a kekitys-
tendenssit ulkomaikakin riayttavat kulkevan siihen suuntaan, 
ettei etevike henkkoiUe, jotka muutoin ovat vastaavan pateyyy-
tensa osoittaneet, olisi asetettava ylioppilastutkinnon- tuotta-
maa kompastuskivea eteenpainmenoke.^Ahtaista muodoUisuuk-
sista kiinnipitaminen yoi tuottaa- tieteellekin enemman vakin- ^ 
koa kuin kyotya. Raja-aidat ja saannostelyt" ovat tieteenkin, 
alaka tarpeen, mutta niista vapautumista ei pie tektava mahdot-
tomaksi siUoin kuin se voi merkita voittoa seka tieteeUe etta 
yhteiskunnaUe. . ' 

J 
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V . Uusi suomalainen yliopisto: T u r k u 
sen asemapaikkana. 

-Mutta kaantykaamme maasguduke. 
Mainitsin jo edeka, etta on kyvin paljonerimieksyytta okut 

olemassa siita, vmikin toinen suomalainen yliopisto olisi perus-
tettava. E n enaa rykdy yksityiskoktaisenimin kasittelemaan sita, 
onko taUainen toinen yliopisto tatpeen vaatima. Olen j o aikaisem
min viitannut niikin yleisiin nakokoktiin, jotka takaista puolta-
vat. Erimielisyytta vain voi mielestani edekeen oka siita, mika ta
vaUa se tulee kokoonpannuksi, mitka tieteenalat siina ovat saa
vat edustuksensa, siUa taydellista kaikkia tieteen aloj a kasitta-
vaa yHopistoa ei yk'takkia voida luoda. J a ennenkaikkea: mikin 
osaan imaatamma tama toinen tieteen tyyssija on sijoitettava. 

Tunnettu asia on, etta Jyvaskyla-on jo pitkia aikoja aina 
viime vuosisadan puolivalista kulkenut toisen suomalaisen y l i 
opiston harrastusten etunenassa. Se on jo monia vuosia jar-
jestanyt kesan aikana kuomattavia yliopistokisia lomakurssej a' 
j a talla ikaankuin laskenut pokjan pysyvaisemmaUe vastaiseUe 
yliopistotyoUe. Satamaaria on siihen kesan^aikoina keraantynyt 
ykoppilaita ja vapaita opiskelijoita, erittainkin kansakoulun-
opettajia, tiedon aarteita saamaan. Vaikka tama karrastus on
kin okut melkoinen, ja todettava on, etta taman paikkakunnan 
traditsionit sen monine sivistysakjoineen mbneUa tavaUa vi i t 
taavat erityisiin etuoikeulcsiin korkeimpaan opinakjoon, niin 
ei voine kieltaa, etta paikkakunnan etaisyys monista kulkupai-
koista ja suuremmista vaestokeskuksista on niin syrjainen, etta 
se tuskin voi tayttaa niita vaatimuksia, mita maan toiseUe y l i -
opistoUe viela taUa hetkeUa as-amapaikkaankin nakden asete
taan. 

Varsin voimakkaana" onldn viimeaikoina esiintynj^ vaati- • 
mus, etta toinen yliopisto olisi perustettava Turkujin. Asianhar-
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rastus yliopiston aikaansaamisesta tanne on esiintynyt jo, niin 
voimakkaana, etta on muodostettu erityinen yliopistoseura'tata 
tarkoitusta varten, joka seura myos toiminnakaan onoSoitta-
nut, etta se kay tarmokkaasti asiaan kasiksi. ' . ' 

Bika voine Tsieltaa,, etta Turku yliopiston paikkana voi 
tuoda esike tosiasioita, jotka toisen yliopiston perustamista 
tanne puoltavat. . ^ ' . -

Todettavaa on, etta Turku on vanka kulttuurikeskus ja 
maan ensimaisen yliopiston entinen,tyyssija. Se on seudussa,\ 
johon keskittyy rikas vaestoaines ja jonka moninaiset entiset 
maistot liittavat kulttuuriimme. E i k a voi kieltaa, etta Turku 
Helsingin jaUceen monessa muussakin suhteessa tarjoaa h3vat 
edellytykset yliopistoke. SieUa ovat Helsingin jalkeen parhaat 
kirjastot, samoinkuin tmydskin' arkistot, ja 'muutkulttuurilai-
tokset, kuten museot, ovat maan parhaimpia. Sinne keskittyy 
myoskin Helsingin jalkeen useimmat keskusvirastot, sa^moin-
kuin sieUa ovat laajat sairaalat, jotka vastaisuudessa voivat 
olla yliopiston opetuksessa tarpeeUiset. •' • 

E i k a ole myoskaan jatettava kuom'ioonottaimatta sita seik
kaa, etta Turku on Suomen ensimainen kaupunki lantta kohti. 
Tassa asemassa tulee se olemaan ensimaisena vastaanottamassa 
lansimaisia vaikutuksia j a ikaankuin knlkutiena niike virtauk-
sike, jotka sielta tulevat. On talta kannalta aivan valttamaton
ta, etta taalla okaan kereiUa j a etta osataan oikeaka tavaka 
ymmartamykseUa - ja. ayoin silmin ottaa vastaan'vaikutukset, 
sulattaa ne suomalaiseen sivistykseen j a maan kyodyksi. 
Nama vaikutukset voivat oka kyvia, mutta myoskin vaaraki-
sia *ja Viiden painostukseen voifiaan sortua, jokei oka ke-
reika. Ne eivat ole vahaiseksi arvosteltava, kun otetaan kuo
mioon, etta vilkas liikeykteys lansimaisen naapurimaan kanssa 
tuo taman vaikutuksen joka paiva kaytannossa esiin ja vaa
ti i itsenaista arvostelua j a siyistyksekista 'ymmartavaisyytta 
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• suhtautumaan nijhin oikealla tavalla- oman kansaUisen ole-
- muksemme kannalta. _ . . _ . ; 

Mutta voidaan liuomauttaa: Turkuunhan tulee toinen y l i 
opisto ruotsinkielinen. Tarvitaanko sinne viela lisaa suomen-
kielinenkin? . f , 

On itsestaan selya, ettei ruotsinkielinen yliopisto voi edus
taa m'aan kulttuuria kokonaisuudessaan eika myoskaan palveUa 
niita tarkoitulcsia, mita yliopistoUa suomalaiseUe kansanainek- ' 

, selle tassa maamme osassa on. Se tulee edustamaan ainoastaan 
' ruotsinkieUsta sivistysta.' Kj'-symy-s on epaUematta arkaluon-

toinen.,, Mutta ei voine kieltaa, kuten on aivan oikein kuomau-
tettu, etta kansamme suurin onnettomuus olisi, jos meika kekit-
tyisi" kaksi toisistaan erikista j a toisistaan yka eristaytyvaa, 
vielapa toisiUeen'vikaniielisten ainesten edustamaa sivistys-

. muotoa. . . '• 
Suomalaisen j a ennen kaikkea koko maan yktenaisen kan

sakisen sivistyksen kannalta on asianmi,ukaista, etta tanne maa-' 
- kuntaan kokoaa ruotsinkielisen korkeamman opinakjoii rinnaUa 

myoskin siromenkielinen.- Sen ei tarvitse merkita mitaan vasta- ' 
vaikutusta tai sotaa toista. yastaan, vaan veljeUista ykteistyos- ' 
kentelya mplempien niitten sivistysainesten kyvaksi, jotka tassa 
maassa naita opinakjoja kyvakseen kayttavat. KUpailu ja 
vuorovaikutus . tieteen mittaarnattomiUa tyomaiUa . tiio esiin -
kansallisuutemme .eri •' aineksista parhaat voimat ja totuuden 
etsinta epailematta-myos ajan pitkaan tasoittaaerimielisjyksia 
jotka ketken tilapaisista kiistoista joktuvat. J a eipa liene fepai-
lemista sitakaan, etta monet laitokset, j oiUa ei ole mitaan teke-

' m,ista kieliasian tai erikoiskarrastuksien kanssa eri kielirykmiUe 
tulevat -vastaisuudessa olemaan, naike .molemmike laitoksUle 
yhteisia j a tyoskennellaan niissa kaikessa sovussa tieteen ky
vaksi. ; Se on omiansa vaan vahvistamaan yhte'enkhuluvaisuus-
t-unnetta tassa maassa eri kielirykmie.n valika. j a. opettamaan-

\ 
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naille molen^^jille, etta ne'kuuluvat samaan'Suomen'kansaan, 
j a etia molemniilla on kylla tilaisuutta tayttamaani tehtavansa 
tieteelliseUakin alaka' j a , sivistystarkoitusten toteuttaJmisessa 
itsenaisen Suomen kulttuurin luomiseksi ja'sailyttamiseksi. 

.On vakemmasta • merkityksesta-kysymys siita, mitka tie
teenalat tulevat uudessa yliopistossa edustetuiksi.." "Jos kerran' 
lakdentme'silta kannalta,.. etta-tanne on syntyva uusi'-toinen 
suomalainen yliopisto, universitas litteraruin-, niin on aivan luon
noUista, etta sekekitetaanmyoskinmahdokisimmanmonipuoli-" 
seksi. ' On siUoin ainoastaan ajankysymys, mitka tieteenalat-
ensinna tulevat edustetuiksi ja mitka perustetaan myokemmin. 
On nimittain itsestaan selva, ettejmmfe yktakkia voi luoda lakea-
kaan_ siiken maarin taydekista yliopistoa kuin aikaisempi'on. 
Siiken eivat riita ei aineelliset var amme eivatka henkiset" voimam- • 
me. lyienee sentakden luonnoUista j a asiain pakosta joktuvaa, -
etta, ensinna' aletaan joUakin erikoiseUa tiedekunnaUa jalaajen-

"netaan sitten vakiteUen tarpeen-. m;ukaan- yka laajemmaksi. 
Tata, vaatii'kokemuksen saanti, samoin kuin tieteeUisten .voi
mien tarjoUa-olo ja kasvattaminen tekee taUaisen menettelyn 
valttamattomaksi. - ' - - " , . , 

• E i ole syyta tassa .ottaa tarkemmin. pokdittavaksi eri aloj a. 
Viitattakoon kuite'nkin muutamiin nakdkulmiin. . . . • 
'" Sosialfsen ja talqudeUisen tieteeUisen kasvatuksemtae kan
nalta olisi epailqmat"fca varsin tarkeaa, et"ta takankin maan osaan 

' voitaisiin.luoda korkea sivistyskarrastus naita aloja vaalimaan. 
Se edeUyttaisi ennen kaikkea'' erityisen ykteiskuntatalokdel-
lisen tiedekunnan perustamista, jossa ykteiskunnalliset ja talou-
dekiset aineet. sovitettuna maan tarpeiden mukaan, samoinkuin 
yleiseen korkeampaan kansalaissivistykseen kuuluvat -aineet, 
olisiyat edustettuina.. Ruotsalainen yliopistokarrastus Turussa 

' on takan saakka kulkenut etupaassa kaytannoUisen taloudeki
sen karrastuksen mefrkeissa, vaikka kekitys na3nttaa joktavan 
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siihen, etta myoskin muut ihhimikisen yiljelystj'-on alat tulevat 
huomioonotetuiksi. Jos lahdemnie -silta kannalta, etta suojna-
lainen kansanaines on sivistykseUisessa tasossa pysirtettava 
voimakkaana, niin etta se pystyy edustamaan itsenaiseke kan-^ 

• sake arvokasta ja omintakeista kengenviljelysta ja sen ilmaisu-
muotoj a inhimikisen toiminnan eri aloilta, niin ei liene kieketta
vissa, etta ykteiskunnaUisen ja taloudeUisen "kulttuurin viljele-
minen j a Sen edeky tysten koitamirien kansaUiselta kannalta on 
erinomaisen tarkea. Ilman • taloudeUisen kulttuurin korkeaa 
•tasoa ei myoskaan nCuu'hengenviljelys kukoista. On'lisaksi 
otettava kuomioon, etta lakeinen, yhteys ulko,maan kanssa luo^ 
monia edekytyksia kike-elamake j a ymparoivan maaseudun 
korkea vUjelys antaa-taloudeUiseUe toiminnaUe monia mahdol
lisuuksia. Jokei suomalainen kansanaines pida kuolta naiden 
makdoUisuuksiensa kekittamisesta, niin se' ennen pitkaa sor
tuu ulkomaisen vaikutuksen valtaaneika voi myoskaan k i l -
paUla maan ruotsinkielisen kansanaineksen kanssa tasa-arvoi-
sena eri kulttuuritektavien hoitamisessa. K u n Turun ykopis-

• ton vastaisia tehtavia suunnitekaan, ansaitsevat hamatkin na
kokokdat kaikkea kuomiota. " . • • 

Mutta on myoskin kuomattava, etta sikali kuin suunnitel-
dusta korkeakoulusta todeUakin, saadaan kekitetyksi yliopisto, 
universitas litter arum, niin siUa on monia makdoUisuuksia tekda 

' palveluksia kotimaiseUe tieteeUiseUe kengenviljelykseUe. I^uon-
nontieteiden ala oh maassamme viela verrattain vakan keki-
tetty. K u n ottaa kuomioon ne voitot, m-ita eri maiden taloudeUi
nen kulttuuri saa niista ennatyksista, mita esim. kemian alaka 
tekdaan, niin ei voi oka asettamatta toiveita' meikalaisenkin 
tieteen tektaviin taka alaUa. MakdoUisuudet- ovat mittaamat-
tomat.' Naiden alojen viljeleminen tieteen kannalta onsitatar-

• keampi maaUemme,kuh niiden-tulokset voivat palveUa j a ovat 
valttamattomat ykdistaa sen sosialisen elaman kanssa, mika 



Yhteiskunta fa tieteeUinen kasvatuksemme. •43 

1 
perustuu paaelinkeinoniime maanviljelyksen jasen.kanssalahei-
sessa ' vuorovaikutuksessa olevan metsatalouden eteenpain me-
noon. Molempien alojen eteenpainmeno edelljrttaa -kereika ole-
vaa tieteeUista tyota luonnontieteitten alaka ja niiden tulosten 
tarkastamista naiden alojen • toimintamakdoUisuuksien kan-
inalta-. Et ta myoskin laaketieteeUinen opetus sen alentuneen 
aseman takia, missa' se suomenkielisen kansati^ineksen kannalta 
yliopistossamme on, antaa paljon toivomisen varaa ja avaa suu
ria tektavia utidelle suomalaiseUe .yliopistoUe, ei kaipaa todisr 
teluja. •• . . , • i _ 

.' J a kelpoitusta tyosuorituksessaan tuntisi epailematta Hel
singin yliopisto, > jos osakaan siita lukuisasta oppilasmaarasta, 
mika'nykyaan opiskelee juridisessa, tiedekunnassa, .saisi kasva-
tuksensa muualla._ Se on siksi lukuisa, etta sen jakaminenkak-
den yliopiston kesken • ei olisi muuta kuin eduksi seka opetuk-
•seUe etta tieteeUiseUe tyoUe. .' • , • 

I,yhyesti:~kengen viljetykseri ja inkimiUisen toirninnan alat 
ja niiden kekittamismakdoUisjUudet ovat niin suuret ja 'rikkaat 
j a niiden eteenpaiii vi^minen maan kulttuurielaman kannalta 
niin tarpeeUinen, etta tektavien puutteessa ei uuden suomalaisen 
yliopiston taryitse oka. , , \ .'' . ' • 

V I . Taloudellisten yoimiemme mobiliseeraa-
minen: korkeakoulukysymyksemme maan eri 

osien luontaisten tarpeiden kannalta. . 

- On eras nakokokta, joka mielestamme vaatii korkeakoulu-
kysymystamme kasitteleniaan toiselta kannalta kuin ainoas
taan pyrkimyksena ^siiken universitas litter arum, joka. o^nsai-
lynyt korkeimpien opinakjoje'n -kunniasijaUa. Tarkoitamme 
sita taloudeUisten j a sosialisten. voiimiemime molDiliseerausta, 
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joka tulee yalttamattojnaksi kokottuamme itsenaiseksi valtioksi 
' j a astuttuammp siihen kansantalouksien kilpataisteluun, mika 
sodan jalkeen odottaa ja pakoittaa kaikkien kansojen suunnit-
telemaan ja jannittamaan taloudelliset ja kenkiset voimansa. 

• On valttamatonta, etta olemme tasta seikasta jo a joissa 
selvika j a rakennamme suunnittelujanime sita silmalla pitaer|. 
Se on meiUe sita valttamattomampi, kun aikaisempi riippuvai-
nen valtioUinen asemamme ennen muuta on teknyt, etta sosia-
lisessa j a taloudekisessa kultturissamme on erinomaisen paljon 
keskeneraista j a toivomisen varaa. 

Jos-tahdomme kansoja odottavasta taloudellisessa ja yleis-
kultturekisessa kilpataistelussa pysya pystyssa, on meidan janni-
tettava kaikk;i makdokiset taloudekiset j a henkiset voimamme. 
Ne ovat kpottavat' kaikki palvelemaan kansakista olemassa-
oloamme ja kansakista nousuamme. Ainoastaan s.illa tavaka 
voimme tuoda itsenaisen suomalaisen kulttuurin kansakisuuk-
sien kilpakentake ja pitaa yka itsenaisen Suomen. Mutta se 
edekyttaa, etta he voijnalahteet, mitka maan eri osissa ninuvat 
vedetaa n tahan kulttuurityohpn mukaan. J a se edekyttaa myos, 
etta korkeampi sosialinen kasvatus j a tieteekinen tyo desentrali-
seerautuu tata ykteista paaimaaraa palvelemaan. 

Jos tahdomme, etta maan eri osat ovat mukana tassa uu
dessa luomistyossa, niin on niiden tektava j a tyo suunniteltava 
j a okjattava niiden makiokisuuksien ja edekytystep mukaan, 
niita eri seuduika maatamme taloudekiseen ja sosialiseen kult-
tuuriin on. Emme saa tyytya ainoastaan siiken, etta jossain 
maamme kolkassa, vaikkapa paakaupungissa, saamme kerate-
tyksi yilkasta harrastusta ja jnritteliaisyytta, jos muu.osa maata. 
jaa vieraaksi tai knlkee edekeen hiljaisessa t^mpossa tuntematta 
mahdoUisuuksiaan. Taloudekisen j a sosiaksen kulttuurityon 
edek3d;ykset eivat.ole samat kaikkiaka: sen taytyy eri osissa 
maata pukeutua erkaisiin muotoikin ja karrastuksiin kayttaa 

\ 
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hyvakseen. niita luontaisia henkisia -ia aineeUisia rikkauksia, 
mita^ttxaanune eri'osat tar joavat. • ."*̂  " : 

Tieteellinen tyo on olij attava p^lvelquiaan naita -taloudeUi
sia j a sosialisia heratystarkoituksia:. 'Sen on tunkeuduttava 
maanime eri osiin ja otettava selviUe niiden edeUytykset ja oU-
jattaya ne niiden taloudeUisten ja sosialisten kulttiiurUahteiden 
kayttoon, joinin rnaani'nie eri osat antava-t tilaisuutta. Olejmme 
tofturieet ylerimaarin palvomaan, onttoa henkista • kulttuu-
r i ^ m e . Mutta muistettakodn: korkea ? taloudeUinen' kulttuuri 
on henkisen korkean kulttu,urin valttamaton edeUytys .ja. voi; 
viimgmainittu kekittya vaan vuoroyaijmtuKsessa j a ykteistyossa 
edekisen kanssa. J a. valtioUinen it§enaisy3''s j a sen sailyminen, 
riippuu ei suinkaan vakemmassa maarassa taman taloudeUisen 
j a henkisen kulttuurityon saavutuksista. . • - . 

Mutta kaantykaardme tarkastamaan, niita mahdoUisupksia; 
mita maamme eri osissa taloudeUisten j a sosialisten voim'ieimme 
ja lahteittemme m'obUiseerajmiseen nahden. on, vaikkS meidan 
tayfcyykin tassa yhteydessa rajoittua ainoastaan. muutamiin 
viittauksiih. ' , . . ' ^ - - • ' • 

Olemme edeUa' tarkistaneet.' I^ansi-Suomen korkeamman 
kulttuurin taryetta. , Miten on asian laita-Jta-SuomeSsa? 

Ita-SuorheUa on erittain raskas tektava suorittaa vartio-
palvelusta itaa vastaan.- Se painostus,-mika tassa sukteessa 
,on ja tulee ole^maan, on erinomaisen valtava ekka valtavampi. 
j a vaarakisempi kuin osataan aavistaa. Monimiljoonamen naa-
purikansa painostaa jo suureUa vofnaUaan ja erilaisiUa eduil-

/' laan, lukuunottamatta niita valtioUista laatua olevia. pyyteita, 
joita ei suinkaan tule puuttumaan. ;>Kun rykt5ry tarkastamaan,. 
mika tavaUa Suomen kansaUinen itsenS,isyys on turvattava tata' 
idan painostusta vastaan,-niin tuskin-voi siiken mu.uta vast.austa. 

""loytaa kuin,-e'ttS maan kenkiset ja taloudeUiset,voimat ovat 
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erityisesti talla suunnalla kohotettavat ja itsetietoisuuteen 
heratettavat. ' . • , , • _ ^ 

Mita siina suliteessa voidaan tehda? 
- Olamrae sita mielta, el̂ ta siina ei riita netavaHisetmenette-

, lytavat, mihinisa viime vuosikyjmmenina olemme tottuneet. 
E i riita, etta pukumme .isanmaasta ja suurista tehtavista ja 
kansansivistyksesta ylimalkaan. Meidan ta5i;3r7 laktea siita, 
• etta take kansalle on luotava parempiat elinekdot, nostettava 
sen 'kalet tyohon j a sen paa ajattelemaan, milla tavaka se 
voi itsenaisesti kohottaa elintasoaan ja samaka myoskin oimak-
sua niita kulttuuriaatteita kp:^keamm.asta sivistyksesta, mita 
nykyaika tarjoo kansan itsenaisen kultturekisen elaman per us-,' 
taksi. Toisin sanoen merkitsee se, etta meidan on kokbtettava 

)i ^ ' ' -taman maakunnan taloudekiset j a sosialiset voimat luopuaan 
itsekeen taloudelksta kulttuuria j a valmistautumaan sita tieta 
korkeamman kenkisen ktdttuurin omaksumiseen j a liiomiseen. 
Sen kautta voi se myoskin seisoa lujana.sita vaaraa vastaan, 
mika 'idastapain ukkaa. . . • • , 

- Naista syista pitaisin aivan valttamattomana etta tahan 
maakuntaan pernstettaisiin taloudelHnen korkeakoulu. ' Sen 
tektava olisi muodostettava taman maakunnan erikoisten elin-
makdoUisuuksien • makaan.,. . 

Tunnettu on, etta Viipurin laani on siina suhteessa eduki-
semmassa asemassa muusta Suomesta, etta sen maaomistusolot 
ovat terveet. Se on pienviljelysta j a pienmaanomistusta miltei. 
kauttaaltaan. Mutta siUa on viela se suuri etu, etta siUa on 
suuri Venaja -lahimmassa ostajapiirissaan, suuri niiljoonakau-
punki laheUa, johonka se-vpi saada menekkitilaisuutta jamyyda 
'tuotteitansa,' kun se vaan pystyy niita tuottamaan. Meidan olisi 
saatava tama maakunta oppimaan kayttamaan kyv;akseen tata 
erinomaista tilaisuutta. Olisi saatava alotekyky hereike,' korkea 
maanvkjelystaso luoduksi j a imydskin erityisesti siknaUapitaen 
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puutarha- j a pienvilj elystaj a sen tuotantoakaikissa muodoissaan. 
Se olisi omiansa kokottamaan yritteliaisj^'tta,' kerattamaan 
tyotarmoa ja luomaan pysyvaisyytta elintapaan ja viiktymysta 
maakan. • _ ' , . 

, E i yoine kieltaa, etta tassa sukteessa on paljon laiminlyoty 
ja etta laiminlyonnit kiinnittaa vaestoa karrastuksikaan'isan-
maansa tuotannoUiseen tyokon ovat synnyttaneet vaeston kes
kuudessa liian sumta xiippuvaisuutta ulkopuolisesta avusta, 
joUen sanoisi seikkailun kalua. • , 

Tunnettu tosiasiakan ^on,i etta verrattain suuret. vaesto-
fnaarat ovat'tassa maakunnassa liikkeeka itaan pain ja antautu-
vat eneimman tai" vakemman epavakaisijn toirniin. Voiania ei 
kayteta kansantaloudekiseen tuotantoon isanmaassa yktavakan • 
kuin nama jpukot tuntevat olevansa velvokisu^dentunteika 
sen koktaloon kiinnitetyt. Suuret lukuisat vaestdjoiikot olisi- • 
'vat saatavat naista'epavakaisista ammateista pois; ajurit.;£yy-
dista ja rikkamakauppiaat epavakaasta kukukaupasta . ja ' 
tilapaisia ansioita kakevista joukkioista vakavaan tuotannoki-' 
seen maanviljelystyohon. Sika tavaka saataisiin kokotetuksi 
tata maakuntaa, samoin kuinkoko Suomea, voiJmakkaasfeen 
taloudekiseen elamaan. . ' ' . -

-Mutta vaikka pidankin taman maakunnan vaestonkansaki- -
sen vastustuskykyisyyden ja sosialisen viiktyvaisyyden kannalta 
maataloustuotanhon kokottamista tarkeimpana tektavana tassa 
Suomen osassa, niin ei voine kieltaa, etta taka maainme osaUa 
pn viela aivan erikoisia' kekitysmakdokisuuksia teokisuuden' 
alaka. 'Ita-Suomeka on jo itseUaan monia raaka-aine- j a voima
lakteita teokisuudeUe. J a Venaja tarjoaa erinomaiseha raaka-
aineiden varastona ja myoskin toiselta puolelta erinomaisena 
markkinapaikkana take mas^kunnaUe aivan erikoisen tUaisuu- , 
den teokisuutensa kekittamiseke. Suiiri.puute taloudekisessa 
yritteUaisyydessamme on, etta emine ole osanneet kayttaa Vena-
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jan sunria markkinamalidollisuuksia kyvaksemme. - /Nyt saam
me -nakda Ruolsin yka itsetietoisemmin astuvan tiekemm.e. 
Taloudekinen kultturimme on nostettava, niin-etta se pystyy 
tehtavanSa pukeena olevassa sukteessa tayttamaan.' -Mutta 
siiken tarvitaan, • etta myoskin -Ita-Suomen luontaisia voimia 
kekitetaan ja valmistetaan laajake taktaavia, modernista teol-
lisuus- ja liike-elamaa seuraavia edustajia, jotka pystyvat ko
kottamaan myoskin teokisuuselamaa yleiselta kansantaloudeki-
selta kannalta korkeammaUe jokapaivaisen liikeakertelijan ta
soa. Tassa sukteessa on korkeamman talotideUisen ja sosialisen 
kulttuurin 'nostattamiseka Ita-Suomessa p i t a - tarkein kansaki-
nen tektava.. - -

Tekisimme kuitenkin erekdyksen, jokemtae ottaisi kuo
mioon taman maamme osan vaeston aivan erikoisia psykologisia 
taipum-uksia. 35i ole suinkaan tuntematonta, etta taka vaeston-^ 
Osaka, on • aivan erikoiset taipT|mukset kauppiastektaviin. Se 
taipumus pn aivan yleisesti levinnyt kansaan j a tulee nakyviin 
myos mdneUa alaka. Monet ita-suornialaiset l i i k ^ i e k e t ovat 

' kankkineet itsekensa ei ainoastaan paikkakuntansa, vaan myos
kin paljon laajempien piirienkunnioituksenta:^okkainajakau-
konakdisina yrittajina kaupakiseUa alaka. . On sentakden aiVan 
valttamatonta, etta tata kansan psykologista ofminaisuutta koi-
detaan ja kay tetaan maan kansantaloudekiseen tyokon. Voi
daan tietysti ,kudmauttaa toiselta puolen, etta onko viisasta 
kekittaa naita taipumuksia, jotka kenties liiankin voimak
kaasti vaestossa ilmenevat j a jotka, kuten kauppa yleensa, ovat 
internationalista laatua eivatka siis niin paljon pysty varjele-
maan ja'suojelemaan nikta vaikutukskta, mitka idastapain 
tulevat. Mutta toiselta puolelta taytynee merkita, etta namat 
ominaisuudet j a kansan taipum,us ei_ ole suinkaan ilman muuta 
poispyykittavissa eika kasitykseni mukaan ole tarpeekistakaan. 
On vaan pidettava huolta siita, etta taman kaupan edustajat 
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-saavat korkean arrimattisivistyksen ja myoskin kasityksen:' ta--
man^taloudellisen toimialan kansantaloudeUisesta kantavuu-
desta'ja merkityksesta isanmaalle j a etta he lahtevat toiminnas-

. saan silta kannalta. - Se nierkitsee sita, etta meidan on myoskin. , 
ludtava'- tahan maakuntaan.. korkeahihian sivistyksen omaava 
kauppiassaaty, joka osaa kaj^ttaa maan taloudeUisia voimia hyd-
dyUisesti j a osaa ka3d:taa hyddykseen myos niita suuria markki
noita, mitka suuren Venajan laheisyys SuomeUe • antaa. Jol -
lemme tata osaa, niin sen tekevat muut. • Yritteliaisyyden eri- .\ 

- ,4 • i - • • - • 

. koin'fenkasvatta,minen talle alaUe,.on sentahcjen.aivan erikoinen 
kansaUinen tehtava. • Ita-Suomen-elinkeinoelaman mahdoUi-' 
suuksista huolta pitaminen on epaileanatta yksi niita oikeuksia 

' j a velvoUisuuksia, jotka kuuluvat taman Suomen'osan asuk-
kaiUe viela suuremmassa maarassa kuin monien miiitten Suo
men osien. Talta kannalta katseUen nayttaa valttam^ttomalta, 
etta taloudeUiseen korkeakouluun ykdistetaan myoskin osasto 

"tarkeimmista kauppa-aineista erikoisesti siknaUapitaen niita 
ulkomaisia kauppatehtavia, mitka tulevat kysymykseen itaan 
pain. Tassa suhteessa on, kuten tunnettu, suuri punte olepassa 
j a tama tektava •tayttaa siis ei ainoastaan taman maakunnan,; 
mutta myoskin koko Suomen taUa hetkeUa j a arvosteltavana 

• olevassa,' tulevaisuudessakin paivakysyrhyksena ,• olevaa ; tar- • 
vetta. • ;• .-' " * :_. . ; 

K u n olen sita mielta, etta Ita-Suomeen perustettavaa talon- • 
deUista korkeakoulua suunniteltaessa olisi- pidettava silmaUa 
niinhyvin maanviljelyksen kuin teoUisuuden j a kaupaUisenela-

' man vaatimuksia puheena- olevan ,m;aaseudun elinkeinoelaman' 
' ja sen johtavien voimien kasvattamisen kannalta, niin olen sil-
""loin pitanyt-silmaUa (sita asianpuolta, etta namat taloudellisen 
elaman alat ovat usein mita laheisimm.assa vuorovaikutuksessa 

- keskenaan. TaloudeUisessa sivistyksessamme^on'se virhe, etta 
meiUa kasvatetaan ainoastaan yksipuolista vakea. ^Apnmatti-
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kotilu kasvattaa vain rajoitettua apmattia varten, mutta talou- -
dellisen korkeako'plun on nakopiiria laajennettava koko talolis-
elamaa ja kansantaloutta kasittavaksi. ' Taloudellisen elaman_ 
joktoasemassa olevan toimikenkildn taytyy tuntea ^ niinkyvin 
maanviljelyksen, teokisuuden ,kuin kaupan tarkeimmat paa-
maarat j a kansantaloudekinen • yleistektava. Kaytannokisessa 
elamassa useat tulevat tekemiseen kaikkien naiden alojen ' ja 
niiden arvostelun ~ kanssa. Tasta syysta on tarkeata, etta ke 
laajentavat nakopiiriaan naike eri aloike ja siita sjrysta on .myos
kin puolustettavissa, etta suunnitekussa korkeakoulussa anne-
taan opetusta kaikissa naissa aineissa. Se ei esta asiankarras-
tajia itse erikoistumasta niille erikoisaloike, jotka ttdevat keidan 

' varsinaisiksi elattj^n tektavikseen ja joika he tulevat vastaisuur 
dessa toimimaan. Valmistava, ^mmattikoulukasvatus antaa 
jo pohjatiedot erikoisaloilla. Mutta taloudeUinen korkeakoulu 
antaa tUaisuuden yleispiirteissa seurata myoskin muita aloja 
ja hankkia taloudekinen korkeampi sivistys, joka monipuoUsesti 
hyodyttaa. Se antaa henkisen pokjan yleisemmalle, laajakan-
toisSmmaUe j a syvemmaUe arvosteluUe taloudeUisesta elamasta 
j a sen eri iknioista kuin, mita usein nykyhetkeUa tapaa. • -

- Siirtykaamme pohjois-Suomeen. 
TaaUa koktaa meita "maakunta, jonkakehitysmahdoUisuu-

det ovat erinomaisen rikkaat, mutta joita takan saakka on erin-
ofthaisen suuressa maarassa laiminlyoty.' B i tarvitse paljon 
nuatkusteUa pokjois-Suomessa ennenkuin voi tekda sen huo-

-naion, etta tama maakunta tarvitsee aivan erikoista taloudel
lista nousua juuri maanviljelyksen alaUa. Olen monta kertaa 
Diatkustaessani lapi I^imingan kuuluisien niittyjen j a nahdes-
sani-niiden epatyydyttavan j a laiminlyodyn tilanteen ajateUut 
niita suuria tehtavia, mita tassa suhteessa on olemassa. Hera-

• tettaan ja viljeUjaansa odottavat viela myoskin Pokjanbnaan 
laajat suot, jotka'ovat ainoastaan vasta viime atkoina saaneet 
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kuomiota osakseen. J a laaj at luonnbnniittyalueet Pohj anmaan 
jokien ja , jaivien rannoilla kaipaavat-viela monessa suhteessa 
kaitsij aansa ̂ j a hyvakseen kayttamistav Kuinka suuria voittoj a V 
kansantaloudpUdmme voisikaan jarkiperainen karjatalous, johon' 
luonnon'eljuudet ikaankuin kutsuvat, saada taaka aikaan, jos.' 
sita,oksi tehtavastaan tietoinen ja ajan korkeimmaUa .tasoUa 
oleva'sivistys tukemassa. Suuri jnaara vaestoa tastakin maa-
'kunnasta lahtee etsimaan/onneansa kaukaisesta lannesta. J a 
kuitenkin tehtavaa pn kotimaassa: on tilaisuutta tydhon. ' T u -
hannet, sadattuhannet j a miljoonat, kadet loytaisivat epaile
matta taalla yUin kykin tyota raivatakseen toimeentulonsa itsel-
leen ja muiUe. Yhteiskunnan omistusoikeus j a valtasuhteet 
ovat jarjestettavat niin, etta tahan tilaisuutta tarjoutuu j a olen-

• I I 

pa. yarma siita, etta. omistusoikeussuhteitten kehittaminen ja 
yhteiskunnan valiintulo tata tarko.itusperaa skmaUkpitaen tulee 
myos • onnistu'maan. On velvoUisuutemme - kayttaa hyvak-
semme' taman maakunnan erinomaisen tikkaita ja suuria ke-; 
hitysmahdoUisuuksia kansantaloudeUemme yha tarkeSmmaksi 
kayvan maatalouden alaka. jSe on yksi niita voimanlahteita,' 
joista sfntyva" uusi, Suomi saa taloudeUisen pohj ansa. . 

;, . Mutta on valttamatonta, _etta maakunnan henkiset voimat' 
saadaan 'heratetyksi ja.yhdistetyksi sen pohjalaiseUeluonteeUe 
ominaisen tarmon kanssa, joka kerran heratettyna tulee epaile
matta saamaan myoskin jotakin aikaan. Tama maakunta on. 
eriUaanja kaukana muusta-Suomesta j a sen sivistysvirtauk-
sista saanut tott,ua elamaan oman onnensa noj assa. Se kaipaa 
keskuuteensa- sivistyslaitosta,, joka pitaa huolta ;sen voimien 
kehittamisesta. ' " . -. 

.'Vahaiset eivat ole suinkaan taman maakunnan kan-
santaloudeUiset tehtaval; ( toiseUa' alaka. Tarkoitamme , met-
sataloutta.- Tahan maakuntaan,. kohdistuvat valtion ja ' 
koko 'Suomen kaikkein , suurimmat , metsaalueet. - E i k a ole 

• . • ' .,>-, /' ' \ , ' , • • 
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suinkaan mikaan salaisuus, etta taka alaka on aivan erin
omaisen paljon .tektavaa. Naiden kasvun j a kekitj^-ksen jarki-

,perainen'j a tieteekinen tetkilminen j a niiden kayton okj aaminen' 
niin," etta ne tulevat m,aan kansantalouden kyodyksi on vastai
suuden suuri tehtava. 'Ole'mme saaneet tottua takan saakka 
siiJaen, etta ulkolaiset ovat raiskanneet j a riistaneet om aksi eduk-
seen tata kaikkein tarkeinta kansantaloudellista paaomaa, mutta 
•meidan on pyrittava siihen, etta voimme itsenaistya vastai
suudessa taUakin alaka j a. itse ottaa ohj akset j a hoidon kasiimme.'^ 

: Mutta tarvitaan myoskin opetusta j a ohjausta, joka kohdistuu 
erikoisesti silmallapitamaan niita kehitysmahdokisuuksia, mitka 
talla maakunnaka taloudeUisten lahteittensa hoitamisessa on. 

J a, aivan erikoinen tehta"v;a tarjoutuu tassa maakunnassa 
niin hyvin tieteeke kun kaytannokekin niitten makdoUisuuksien 
seivike ottamisessa, mihinka pohjois-Suomenvuoristot antavat 
aihetta. B i ' voi ninuta kuin snureksi saamattomuudeksi niin 
hyvin tiel̂ een kuin kaytannon kannalta merkita sita, etta vasta 
viime aikoina alantaie saada jonkunmoista aavistusta siina suh-' 
teessa. "Vasta vî 'me aikoina olemme saaneet jonkun verran sil -
maysta siihen, etta meidankin maassamme on makdoUisuuksia 
mineraalirikkauksille. Mutta emme saa tyytya ainoastaan odotta-
maan j a toteaniaan, etta senkin meilta utkomaalaiset vievat. 
Meidan on kasvatettava omia miehiamme ja omia kansalaisiam-
me myoskin take alaUe tutkimaan.tieteen unsimpia saavutuk-

-'sia silmaUa pitaen niita makdoUisuuksia, mita tassa sukteessa 
on olamassa. . ' ^ • ' • 

Bmm,eka saa myoskaan laiminlydda viela erasta tarkeaa eUn-
keinokaaraa, joka meidan vesirikkaassa tukatjarvien niaassa 
on epailematta yksi tarkeimpia. .Tarkoitan kalastusta. Pok-
jois-Suomi on siina suhteessa aivan erikoisessa asemassa, etta 
sen kalarikkaat joet ja myoskin merikalastus kerattavat aivan 
erikoista mielenkiijitoa. Oulunjoen tutkiminen talta kannalta 

1 
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on j o kaiisainvalisenkin komisionin okjeknassa 3 a odottaa ainoas
taan'tekij aansa, joka ottaa sen suorittaakseen.- Tieteeke taijou-
tuu takakin alaka'aivan erikoinen tektava, samoinkuin myoskin 
kaytanndke, ottaa seivike, mita siina sukteessa kala-aarteitt^--

, me jarkiperaiseka koidoka ja viljelyksella voidaan saada. E i 
liene epailemistakaan, ettavSiUakin alaka'on olemassa kansan-
taloudekisia kekitysmakdollisuuksia, .joita on yaalittava. 
• • Namat viittaukset taman maakunnan erikoisiin kansan-

'taloudekisiin j a elinkeinokisiin kekitysmahdokisuuksiinviittaa- • 
vat myoskin taloudekiseen- korkeakouluun. J a , maakunnan 
luontaiset edekytykset viittaavat .siiken; etta siina ta.ytjY oka 
edustettuna' niinkyvin-maatalous kuin myoskin metsatalous 
vielapa vuoritoimi ja kalastus. E n tarkoita sita,.etta kaikissa 
naissa aineissa pitaisi perustaa monia opettajainvirkoja j a niita [ 
kekittaa-jo keti alussa laajoiksi ykteniiisiksi tiedekunta-aloiksi. 
Mutta tarkoitan sita, etta se taloudekinen tutkinto, joka tassa 
taloudekisessa kprkeakoulussa suoritettaisiin, tarjoaisi asian-
omaisike tilaisuutta kankkia tietoja nailta eri aloilta. On vas
taisuuden asia laajentaa ja eristaa sitten eri tiedonaloja tarpeen 
mukaan. Mutta joka tapauksessa taytyy meidan pyrkia siiken,, 
etta ennen pitkaa myoskin tanne Suc|men perukkaan luomme ' 
tieteen akjon ja tiedon tyyssijan, joka jakaa' ymparistoonsa 

' tietoa taloudekisista ja sosialisista kysjmiyksista. Sen kautta 
voimme kerattaa karrastusta ̂ taloudekisiin ja sosiaksiin tekta
viin' j a kasvattaa toimihenkiloita, jotka tulevat taman maaktm-
nan eknkeinokisen ja ' samaUa myoskin kultturekisen elaman 
joktajiksi.- , . 

•TaloudeUista kulttuuria suunniteUessamme emine saa unok- . 
taa myoskaan kakfa erittain tarkeaa maatalousfcskustaa. Tar
koitamme Etela-Pohj anmaata j a Hametta. EdeUa mainittu on, 
kuten tunnettu, erinomaisen tarkea'maanviljelyskeskus. - Ison-
Kyron vainiot ja Vaasan tieno ovat jo kauan nimitet}rt Suomen 

'' V ' 
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vilja-aitaksi. Se osoittaa osaltaan, kuinka suuji merkityksellinen 
tama elinkeinonkaara on taalla. Tuntuu luonnolliselta, etta ' 
tama maanosa saisi osakseen korkeamman opinahjon maatalou-
dellisen tietaimyksen j a toiminnan vaalijaksi ja edelleen kehit-
tajaksi. Kuinka monia miljoonia oleramekaan jo pelkassa epa-
onnistuneessa lannoituksessa tuhlanneet tietamattomyyden 
konttoon, lausui" minuUe eras etela-pokjalainen maanviljelija 
puhuessani taUaisen korkeamman opinaijon tarpeeUisuudesta. 
Et ta jo taUakin ketkella maanvUjelys taalla on korkeaUa tasoUa, 
ei saa estaa vaatimulcsia korkealmmaUe asettamasta. Joskin 
nae voimpe jo joissakin paikoissa tyydyttavia tuloksia saada, 
niin ei kene eppilernistakaan, etta suuremmalla tietamykseUa, 
uusimmUla metoodeUla ja ajan vaatimuksia seuraamaUa' 
voimme saada viela parempi'a. 

Toinen tarkea maataloudeUinen keskus on lyakti. Jo kauan 
on kytenyt tarve saada korkeampi oppilaitos takan. kaupunkiiu 
j a onpa se, kuten tunnettu, kilpaiUut.Turun j a , Jyvaskylan 
kanssa toisen yliopiston paikasta. E r i piireissa on myoskin pal-
jqn keskusteltu siita,. etta koko imaataloudeUinen • opetus'oHsi 
siirrettava I^akteen. Jaakdon tama kys3miys vastaisuuden rat-
kaistavaksi. , Todettava* on ainoastaan, etta tama paikkakunta 
keskeisen asemansa ja'sen merkityksen kautta, .mika sUlamaa-
talduteen nakden on, nayttaa kyvaUa syyka olevan oikeutettu 
saa,maan erikoisen korkeamjman oppilaiitoksen maatalouden 
alalia. Varsin paljon on myoskin pukuttu elaintieteeUisen kor-
keakolulun sijoittamisesta tanne. Tuntuu silta kuin ne epai-
lykset, mita on lausuttu taUaista puukaa vastaan, eivat olisi 
parusteltuj a_. Jos taman ykteyteen voitaisiin sitten saada eri
koisia kursseja ja ' oppiaineita myoskin puhtaan maatalouden 
talaUa, niin oksi epaUematta taka tavaUa mielestani korkeakoulu-
kysymys talla paikfcakunnaUa ratkaistupaikkakunnanja maan 
arpeita silmalla pitaen.^ 'Se lakeinen as^m'a, niika siUa on Hel -
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sinkiin, jossa on jo Jbyrilla voimilla vatustettu maataloudeUi
nen yliopistoUinen tiedekunta, seka Viipuriin, jokon olemme 
suunniteUeet taloudelksta korkeakoulua, ei kuitenkaan olemie-. 
lestani seUainen seikka, etta se tekisi erikoisen korkeanafllan 
oppUaitoksen tassa etela-Hameen keskeisessa seudussa tarpeet-
tcpuaksi. Varsinkin jos sen paateiitava keskittyisi erityisen 
elaintieteeUisen opetulcsen aikaansaamiseen, niin se toteuttaisi 
tarkean erikoistektavan, joka ei,. ole maassarryme edustettuna. 
E ika voine kieltaa sita, etta. taUaisen oppilaitoksen aikaansaami-
nen meika on tarpeenvaatipia ja ainoastaan ajan kysymys. 

Viela on muistettaya eras tarkea paikkakunta, nimittain 
Ta,mpere. K u n taloudeUista "voimien, moiiipuolista niobilisoi-
mista suunnittelee, niin tulee ennen kaikkea'ajateUeeksi Tampe-
retta. Onhan se'Suomen teoUisen elaman-keskus, jokon koh
distuu teoUisen elajman virkea yrittelijaisyys. Keskeisen ase
mansa j a monien tektaittensa takia, se epaUematta saUyttaa 
kunniakkaan johtopaikan viela taUakin hetkella Suomen kau- • 
punkien'joukossa teoUisuuden alaUa. Sen Hike j a asema viit-
taisi erikoisen korkeamman teknikisen opetuksen aikaansaa
miseen. Onko erikoinen teknillinen korkeakoulu meidan maas-
samrae Helsingin Icorkeakoulun rinnaUa tarpeeUinen, en ota 
tassa ratkaistavaksi. Huomautan kuitenkin, etta se sama k i l 
pailun puute, mika ylipopistoon nahden meiUa on olemassa, on_ 
myoskin nykyaan olemassa tekniUiseen korkeakouluun nakden 
j a etta sama itseensa tyytyminen j a kenties erikoistapauksissa 
alotteiden puute yoi johtua tasta tilanteesta. Toisen teknikisen 
korkeakoulun aikaansaa(tninen kyvantaktoiseen kilpailuun tie
teen ja tekniikan saavutuksista olisi epailematta talta kannalta 
terveeUinen. ' ' 

Sen lisaksi on kuomattava, etta teknikisen kork'eakouluope-
tuksen uusiminen ei tarvitsisi suuntautua vanhem,man tekniUisen 
korkeakoulun maUiin, vaan olisi se suunnattava korkeamman 
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sivistyksen omaavien kaytannollistjen "tekniMcoienkasyattami-
seen tekniUisia johtotehtavia varten. Paasyvaatiimuksetolisivat 
asetettavat sen mukaan eika pidettava kiinni ehdottomasti siita 
ylioppilastutkintoa vastaavasta oppimaarasta, -mika viela 
aikaisemmassa korkeakoulussa on olemassa. Meidan mestari-
laitoksemme kaipaisi epailematta uudistusta korkeampien tyon-
j ohtaj ien j a teknillisen j a kaytannolliseuelaman j ohtoedustaj ien 

' kasvattamisen kautta. Minun ei tarvitse muttta kuin viitata ai- . 
noastaan siihen yksipuoliseen yritteliaisyyteen, mika rakennus-
teollisuudessamme on vaUalla. Miltei kauttaaltaan on tama • 
rakennusteollisuui levannyt- henkiloitten kasissa/ jotka' eivat 
ole "olleet tehtavansa tasolla, ' E i tarvitse muuta kuin silmaiha 
Helsingin kaupungin rakennusarkkitehtuuria ja monia teknilU-
s\a suoritukgia-todetakseen, etta laajempien.nakoalojen jatek-

•nillisen' tarkoituksenmukaisuuden suunnittelun.^ riitta'matto— 
myys jakyvynpintapuoksuus oh ollut vaikuttamassa. Jasaman-
laista puutetta voi.todeta moneUa muuUa kaytannoUisen elaman 
ja tekniikan kanssa-yhteydessa olevan yrittelijaisyydenalaUa. 

• \ -Kun ottaa taman kaiken tiuopiioon, niin ei voine kieltaa, 
etta tarvetta on olemassa erikoisen korkeampaa taitoa ja^sivis-
tysta omaavien _teknilHsten ' toimihenldloiden kasvattamiseen 
ja etta siis on syyta-ajatella uudistuksia demokraattisempaah 

- ja enemman kaytannoUista elamantarvetta - silmaUa pitaen, 
kuin, mita nykyinen tekniUinen" korkeakoulu edustaa.' . 

Vn. SosialiSpedagoginen kasvatus: J y v a s 
k y l a n korkeakoulukysymys j a kansalais-

korkeakoului , 
• ^ • . • • • ' ! ' . ;• ' 

- Niista tieteenaloista, jotka ' korkeampaa sivistystapime • 
suunniteltaessa myos'taUa hetkeUa ovat aivan erikoisen tarkeita, 
bn viela yksi piainittava, nimittain: sosialinen kasvatustiede. 
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Se\bn tarkea niihyvin talaudellisen' kuin sosialisen'kehityk-
semme kannalta. Voimme sanoa: se on monessa sahteesSa koko 
kulttuurielamamme ja henkisen kehityksemme.lahtokohta. 

• Se aika lienee jo ollut j a mennyt, jolloinka kasvatusta pi-
dettiin ainoastaan jonkunmoisena sivutoimena, joka valttamat-
toimyyden pakosta oU miten kuten jarj estettava. 'Sen jalkeen 
kuin kokeellinen sielutiede on.tehnyt aivan erikoisen huomat-
tavia edistyksia/on se asettanut-kasvatuskysypnyksenkin. tie
teekiseke pohtimiseke aivan uuden taustan: kasvatuksekinen 
tieteenhaara on noussut kokonaan toiseen asemaan kuin ennen 
.ja saanut realiserhman taustan.' Tunnettu tosiasia on/etta"jo 
Pohjois-Amerikassa.o'n erittain paljon tehty-taka alaka.- Sen 
yliopistoissa oli-muutama vuosi sitten yli 50 professorinvirkaa 
tassa ^ aineessa ja New-Yorkin Cplumbia-yliopiston pedagogi-
sessa-tiedekunnassa oli mainitussa aineessa ei vakemman kuin 
70 • opettaj aa. Jo tama pieni-viittaus'osoittaa, mita ennatyksia 
muuaUa on'saavutettu ja kuinka erikoistunut ja-monipuolinen 
tamakin tiedeala on.' J a kun otetaan kuoimoon, etta kasvatus 
laskee perustuksen^koko meidan vastaiseke kekityksekemme ja 

• etta koko kansalaiselaman saavutukset ovat siita mita suurim-
massa••maarassa riippuyat, niin taytynee myontaa, "etta, taka 
kasvatustyoka j a s^n edustamalla tieteeka'on erinomaisen tar
kea tektav-a'kansan koko tulevaisuuden kannalta. ^. • 

Nain ei ainoastaan kenkiseen, vaan myos taloudekiseen ja 
sosialiseen elamaan nahden. Emme voi aj ateka niita puhtaasti ta
loudeUisia ja sosialisia saavutuksia, joikin aikaisemmin olehrme 
viitanneet, makdoUiseksi, joUemme-saa kasvatuksenkautta luo
duksi sita heiikista peru'solemusta, joka sitten-pystyy niita toi-

,meenpanemaan! .Tieteekisen kasvatustutkijmuksen luominenja 
edustaminen erikoisesti tdmdn maan kansanluonnetta j a sen omia 
itsenaisia kekitysmakdoUisuuksia • silmaka pitaen on taman 
tieteenal'an- j a opetulcsen tarkea tektava taSsa maassa.' Se Hit-
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tjy lakeisesti siihen omien .henkisten j a taloudellisten voi
miemme mobiliseeraamiseen, miliin tieteellinen kasvatuk-
semme muihakin edella mainituUla sosialisen elaman aloilla 
olisi suunnattava. ' . • / ' . , 

, E i sentahden ole suinkaan tuulesta tdmmattu se pyrki-
mys,. etta on koetettu Jyvaskylaan aikaansaada erikoista 
pedagogista tiedekuntaa. Olen jo aikaisemmin huomauttanut 
siita, etta J5rvaskylalla.tuskin on mahdollisuuksia kohota'laa
jemmaksi yliopiston tyyssijaksi. Mutta sen kysymyksen yoim-

' me jattaa vastaisuuden varaan. Se korkeakoulupyTkimys,.mika 
tassa maamme osassa on pukeutunut Jyvaskyla'n yliopiston 

• harrastuksen' muotoon, saisi -mielestani pai-haim,man ratkaisun 
sen kautta, etta pernstettaisiin erikoinen sosialispedagoginen 
korkeakoulu juuri Jyvaskylaan. Tama kaupunki pedagogisten 
traditsioniensa, keskeisen, rauhallisen asemansa ja jo liyvalle 

' alulle pantujen pedagogisten harrastustensa kautta on siihen 
oikeutettu. Se monivuotinen kesayliopistokurssi, jossa pedago-' 
ginen oppilasmaara kansakouluopettajineen on ohut rnuista 

. suuresti yoitoUa, osoittaa osaltaan, etta taUa tietamyk
sen alalia on tassa seudussa- erikoisen hyvia edellytyksia. 
Se henkinenvaliojoukko, joka tam-an korkekoulun opettajiston 
kautta saataisiin keski-Suomeen sen oloja ja kulttuuria edusta
maan j a yUapitapaan olisi epai l^atta tervetuhut taiman Suo
men osan harrastusten.vastaisen kehityksen kannalta. -
j Sosialispedagogisista harrastuksista puhuessamme on mei
dan myos kosketeltava erasta korkeamman sivistyksen p3rrki-
mysta, joka m-jrpskin tahtdo. saada tuekseen erityisen korkea-
koulunsa s. p. korkeakoulun kansalaiskasvatusta varten. . T a 
han liittyy laheisesti se harrastus, mika ilmenee tyovaen kor-
.keamman opetuksen jarjestamisessa j a jokafmyos on pukeutunut 
tpiveisiin erityisen n. s. tyovaen yliopiston aikaansaamisesta. 

RuotsinkieliseUa tahoka.on tama harrastus jo saanut ta-
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vallaan toteutuksensa Syenska folkakademin-laitoksen . kautta 
Malmilla. Suoimenkielisella taholla on se ollut eri tilaisuuksissa 
puheena, • imutta kaytannoUisiin tuloksiin itse korkeakoulun 
aikaansaamiseen nahden ei ole paa!sty. On kuitenkin merkittava, 
etta sama harrastus on pukeutunut kaytannohisiinkin toimen-
piteisiin n.-ss. yliopistohisten lomakurssien kautta, jotka sittem--
min suUvat yhteen Jyvaskylan . kesayliopistokursseihin.. Sa
man korkeamman, kansansivistyksen harrastuksen kajtannoUi-
sia tuloksia ovat myos ne tyovaenluentokurssit, joita lukuun
ottamattakaan tyovaenopistoja on eri tahoiUa pantu toimeen. 
J a mainitsematta-ei ole myoskaan jatettava niita pyrkimyksia 
tieteellisen katsantokannan ja tieteeUisten tulosten levittami-

' Seksi, joita Suomalainen tiedeakatemia on toteuttanut pane-
maUa toimeen kokouksia ja luento,tilaisuuksia myoskin -maa
seudulla. ^ •' / ' " • . ' ; . 

K u n kansalaissivistysta tarkoittaviakorkeakoulujenpyrki--
\myksia -arvostelee, niin ei voi kieltaa, etta ne ediistavat oikeu
tettua paamaaraa: sa,ada tieteekinen katsantotapa ja tieteen 
tulokset selvitetyksi laajemmiUe kansalaiskerroksiUe kuin aino
astaan niiUe onneUisUle, jotka ovat jo nuoruudestaan paasseet 
korkeakouludpetuksesta • osaUisiksi. Yhteiskuntapme kaipaa-
kin tata. Olemme suureka'hyppaykfeeUa toteuttaneet yleisen 
aanioikeuden ja sen kautta asettaneet vaatijmuksen, etta jokai-
sen kansalaisen on osattava arvosteUa j a maarata kantansa-

' niikin yhteiskunnaUisiin j a poliittisiin kysymyksiin nahden, 
jotka kuUoinkin isanimaassamme ovat ratkaistavat. E i voine 
kieltaa, etta kansalaiskasvatuksemme ja yhteiskunnaUinen tieta-
myksemme ei ole oUut valmi'stunut taUfeasteeUe j a etta on ' 
tarvittu j a tarvitaan edeUeen suuria ponnistuksia saadaksemme 
yleisen arvostelun edellytykset imyonnettyjen kansalaisoikeuk-

' sien kanssa tasapainoon. Se harkinta ja monipuolinen'tarkas
telu, mita tieteeUinen tyotapa ja asiainkasittely edeU3i;taa, on 
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epailematta omiansa kasyattamaan tata arv6steluk3''kya ylei
siin kansalaistehtaviin nahden. ' 'Mutta ei ^ ainoastaan naihin.-
Se s u m ^ p i nakemys ja henkinen ratkaisemiskyky, m.ik:a on 
tuloksena korksammasta hengenviljelyksesta, 1yd leimansa myos 
elaman kaytannoUisiin pugliin olipa sitten kysymykseS'sa maa-
taloudeUiseentai teoUisuu-teen kutduva tyon toimeenpano j a 
suori-tus. • J a etta meiUa ammattitaso j a tyonsuoritus kaikiUa 
aloiUa kipeasti kaipaa tekij ansa taidon j a henkisen- arvostelu-
kyvyn nostattamista, on kyUakin tunnettu. - -

I^yhyesti: yhteiskun^amme niinhyvin poliittinen kuin am-
matiUinen taso kaipaa kohottamista ja siina suhteessa tieteeUi-
sen tyon saattaminen -vuorovaikutukseen yhteiskunnan kanssa. 
Se on epailematta yksi tarkeimmista tehtavistamme. Tarkoituk-" 
sen,mukaisesti suunniteltu kansalaiskorkeakoulu, joka ottaisi 
huomioon oppilaittensa henkisen tason ja asettaisi itsetietoiseksi 
paamaarakseen niiUe seUaisen henkisen lisan antamisen, joka 
nostattaisi ja tukisi- niita niinhyvin poliittisten kuin -muiden'' 
yhteiskunnaUisten ja amm,'atiUisten velvoUisuuksiensuofittami-
sessa, on sentahden tarpeeUinen j a puoUustettavissa. 

Onko yleinen kansalaiskorkeakouluopetus j a tyovaen kor
keampi si'vistyspyrkiinys eroitettava toisistaan, • Jaakdon tassa 
ykteydessa ratkaisematta. Muutama viittaus kuitenkin mer
kittakoon. On • luonnoUista, etta valiriistusasteiUa ensi tie
toja korkeakouluopetukseen'kankittaessa kuljetaan eri teita. 
Ykteiskunnallinen tyo ja ammatikinen tyonjako vaatii sita. 
Mutta kansalaiskorkeakouluopetuksessa, jokoin-o'n kysymyk
sessa yleisten kansalaistietojen ja arvostelukyyyn kasvattami
nen, se ei mielestamme enaa ole valttamatonta. Et ta kansalais-
korkeakoulunkin taytyy oppilaittensa- karrastusten mukaan 
voida tarjota opetusta eri alojen kasittelyssa ja-siis; jakautua , 
eri osastoihin, on luonnokista. 'Yhteisessa tyohuoneessa voi
vat siis eri kansalaispiirit yktya ja takoa kukin omaUa tavaUaan. 
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Se on .mielestamlme myos etu. Se on omiansa lisaamaan yh-
teistuntoa ja edistSmaan yhteiskunnallista tasa-arvoa. K u n 
opiskelevat taysarvoisina kansalaisina astuvat poliittisiin oikeuk-
siinsa j a niiden kayttoon, on tarkea, j a erinomaisen tarkea, muis-
taa, etta tyosuoritus ykteiskunnassa on kaikkien kansalaispii-
rien • velvollisuus ja etta yastakohdat siina sukteessa, samaka 
kuin ne ovat epaoikeutettuj a, ovat myos useassa tapauksessa 
enemman naennaisia kuin todekisia. . ' ^ ' < 

V I I I . Sivistyksellinen liikatuotanto: k a s v a 
tuksen ohjaaminen jhteiskunnan realisten 

tarpeiden mukaan sen vastapainona. 

Voidaan aivan luonnokisesti kysya, eiko useampien-korkea
koulujen aikaansaaminen ole omiansa synnyttamaan^ sivistyk-
sekista liikatuotantoa. O'nlco makdoUista, etta meidan pieni 
maamme voi kannattaa'ja yUapitaa useitten korkeakoulujen 
valmistamia-kansalaisia ja kankkia niike toimeentulon. 

Jos olisi kysymys ainoastaan virkamiesten valmistamisesta, 
niin olisi tama kys5miys hyyinkin arveluttava. Mutta meidan 
taytyy laktea silta kannalta, etta niin sanoakseni, ammatillis-
ten korkeakoulujen oppilaiden ei tulisi oka paaosaltaan viran-
tavoittelijoita, vaan niitten tarkoitusperana taytyisi oka. kas
vattaa itsenaisia kansalaisia, jotka ovat valmistautuneet itse
naiseen toimintaan naika kysymyksessa olevilla aloika. ' -

On ^tarkeimpia tektaviamme saada kasvatetuksi itsetietoi-
sia, laajemman sivistyksen omaavia shunnitelmakykyisia maan-
viljelijoita* teknikkoja,, teollisuudenkarjoittajia ja kauppiaita. 
Meiila on ykin kykin sellaisia kenkiloita,-jotka voivat tayttaa 
tektavansa' toisen jokdon alaisina ja palvelevinayirkamiekina 
ja toisen kaskylaisena.' Mutta meilla on erinomaisen vakan sel-

I • ' - , • ' , \

' / ' 

' * 
\ 
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laista vakea, joka voi itse pystya johtamaan liiketta, panna jri-
tysta altille ja teMa omakseen taloudeUisen elaman erilaisia 
tehtavia. Olenpa varma-siita, etta niinhyvin .maanvUjelyk-
semme, teoUisuutemme kuin kauppamme voi viela yUapitaa ja 
antaa elamantehtavia melkoista suuremmaUe joukoUe kuin 
nykyaan naiUa aloilla toimiviUe. • 

E i ole suinkaan tuntematonta, etta maamme eliiikeinoela-
ma on viela nuori ja etta tilaisuudet' sen kehittamiseen ovat 
erinomaisen suuret. Olemme jo edeUa viitanneet niihin erUai-
siin- mahdoUisuuksiin, mita eri osissa maata on olemassa maan
viljelyksemme,' teoUisuutemme ja kauppamme alalia. Tarv i 
taan vaan heratysta ja tieteeUisiin metodeihin ja tieteeUisiin 
.saavutuksiin perustuvaa suunnitelmallista yTitteliais3rytta. 

Korkeakoulut, jotka vaikuttavat maamme eri osissa si l -
maUapitaen erikoisia niin hyvin kansan psykologiseen elamaan 
kuin maan luonnoUisiin rikkauksiin perustuvia tarpeita ja kehi-
tysmahdoUisuuksia, voinevat paremmin kuin yksi tai pari, tal
laista korkeakoulua jossain maan kulmassa antaa tutkimuk
seen perustuvia osviittoja siita, mika yritteliaisyys ja mitka 
toimeentulomahdoUisuudet maan eri osissa parkaiten avautu-
v a t ' kansalaisten kaytettaviksi. 

Sivistyneiden ""yli'teiskunnaUisten toimihenkildiden valmis-
taminen yhteiskunnan ja maan realisten'tarpeiden ja kehitys-
edeU5rtysten mukaan on myoskin sivistykseUisen liikatuotannon 
vastapainona. Se synnyttaa' vahemman tyhjantoimittajia, 
koska se avaa toimeentulolahteita ja toiminnan mahdoUisuuk-
sia, rikastuttaa yhteiskunnaUista elamaa ja herattaa juuri si^vis-
tykseUisten voimien kysyntaa. J a tama kysynnan lisaanty
minen Inilee vaikuttamaan ei ainoastaan elinkeinoelaman alaUa, 
vaan myoskin muiUa yhteiskunnaUisen toiminnan aloiUa, koska 
se synnyttaa -tarvetta ja tilaisuutta sivistykseUisten voimien 
kayttoon myos muiUa aloilla. I^iikenteen, jarjestysta hoitavien 
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virastojen ja julkisen sanan toiniinnan mahdoUisuudet, lisaan-
tyvat j a kutsuvat yha useampia tydntekijdita palvelukseehsa. 
Emme voi yhteiskunnassa valmistaa jokaiseUe sita asemaa, 
johon han toivoisi, mutta me voimme valmistaa jokaiseUe tilai-
suutta kykynsa kehittamiseen ja arvioimiseen yhteiskunnaUi
sessa'kilpataistelussa. Valikoimisen ja myoskin mukautumisen 
laki maaraa tulokset. ' ' ^ ' ' • , 

On myoskin luonnoUista, etta realisia oloja silhiaUa pitaen 
meidan taytyy. paasyvaatimukset ja opintojen edellytykset 
niinsahoaksemme kansanvaltaistuttaa ja myoskin toiselta puo
lelta erikoistuttaa sosialisia paamaaria silmaUa pitaen. On tie-' 
tysti aivan luonnoUista, ettei se 'pohjasivistys, mika meiUa on 

. takan saakka oUut jokseenkin yleisesti korkeakouiuopetuksen 
pokjana, nimittain ylioppilastutkinto, ole taUaisissa tapauksissa' 
tarkoituksenmukainen. Meidan tayt3ry laktea myoskin koulu-

' sivistyksessa silta kannalta, etta se-tulee, kuten jo olemme kuo-
mauttaneet, uusmuodostuksen alaiseksi. Senkin taytyy laktea 

' enemman silmaUapitaen sita, mita kansalainen vastaisessa ela-
massaan tarvitsee. Kuinka toisellainen olisikaan meidan yk-

"teiskuntamme rakenne, samoinkuin'yrittelijaisyyden ja kansa-
laistoiminnan. tulokset, jos monet .ykteiskotilut ja alkeisoppi-
koulut olisivat realista elamaa varten suunniteUut. Nyt ne 
tuottavat suuria maaria kasvatteja, antamatta heille niita • 
tietoja, joita he 1 vastaisuudessa' tarvitsevat.^ Yliopistossa'ja 
muualla koettavat he' useinkin suurin vaikeuksin korjata niita 
vaiUinaisuuksia, joita, valmistava kasvatus on'jattanyt. Talou
deUisten korkeakoulujen paasyvaatimukset -taj^tyisi asettaa 

' ammatiUisia tietoja silmallapitavan pohjasivistyksen ja kay
tannoUisen toiminnan perustalla. Nain ollen pitaisin aivan 
luonnoUisena, etta esim. maanviljelyskoulut ja jatko-opistot 
taydennettyna vissiUa aineiUa, vaikkapa yksityisopetuksen tai 
erityisesti jarjestettyjen valmistavien kurssien kautta, olisivat 
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tilaisuudessa valmistamaan oppilaita taloudellisiin korkeakou- ' 
luihin. Niinpa myoskin kauppakoulu, samoijikuin teoUisuus-
koulu, yoisivat olla naihin pyrkiviUe pohjatietojen jakajina. 
Tama tietysti edellyttaa, etta' niidenldn anta:̂ mia tietoja t a y - ' 

, dennettaisiin, paitsi kaytannoUisesta toiminnasta hankitun ko
kemuksen, myos yksityisen opetuksen ta i . erityisten valmista--
vien kurssien kautta. Mutta olenpa varma siita, etta monet 

" henkilot voisivat naiUa pohjatiedoilla ja kaytannoUisessa ela-
•massa hankitun kokemuksensa avulla helposti tehda itsensa 
kelpoiseksi suorittamaan .ne erikoistutkinnot ja oppimaarat, 
mita vaadittaisiin korkeakouluissa .opintojen mehestykselliseen 
suorittamiseen. ' ' . . 

On tietysti luonnoUista, etta nama tallaiset korkeakoulut 
eivat voisi pitaa niin'korkean tieteellisista suorituksista kiinni 
kuin yliopisto- j a'etta niitten tulokkaat. olisiyat suuremmassa 
maarassa kaytannon iniehia kuin tieteilijoita. . Mutta toiselta 
puolelta ei voine kieltaa, ' etta yliopistojenkaan saavutukset 
eivat aina siina -suhteessa ole voittamattoniia. Kaikkein 
suurin osa'yliopistojenkin oppilaista jaapi kaytannon miehiksi 
ja ainoastaan = aniharvat jatkavat tieteen aloiUa. ' E n epaile, 
etta tieteeUinen kyky naissakin korkeakouluissa, raivaa itsel- • 
leen tiensa ja tuopi nakyviin ne saavutukset ja itsenaiset arvon-
lisat tieteen maailmaan, jotka hah tuntee' voivansa suorittaa. • 
Voipa kenties oUa painvastoinkin, nimittain, etta se kaytan
noUinen. elaman kokemus, jota naitten koulujen oppilaat tuo- / 
vat mukanaan, taydennettyna teoreettisiUa opinnoiUa ja tar-
koituksenmukaiseUa opetuksen ja johdon jarjestamiseUa voipi 
tuoda tieteellekin realisempia ja tyydyttavampia tuloksia k u i n ' 
pelkka teoreettinen valmistaminen. , 

Arvaan, ettei puutu niita, jotka pelkaavat korkeamman-
•sivistykseUisen tasomme alenevan naiden uudistusten kautta. 
Olen sita mielta, etta tama pelko on aiheeton. Totta oh, etta 

*\, . 
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humanis-klassillinen korkeampi sivistyksemme sa,api ,rinnalleeii 
kilpailijan realisempia elaman arvoja kasittelevan korkeamman 
sivistystyon laajenemisen kautta. Mutta siiken on taysi S5ynsa 
ja myoskin valttamattomyyden pakko. Me emme ela kansana 
ainoastaan sika, etta taalla on paljon runbnlaulajia, muinaisuu-
dentutkijoita, kieHmiekia ja filosoofeja. Nekin ovat tarpeelliset 
ja kansaUiseUe kulttuurike valttamattomat. ' Muttaxme tarvit
semme myos korkeampaa sivistysta omaavia tieteeUisesti kas-
vatettuja maanviljelijoita, teollisuudenkarjoittajia, teknikkoja, 
kauppiaita, jarjestelynmiehia, politikkoja ja ykteiskunnan tar
peisiin monipuolisesti syveiityneita'julkisen sanan palvelijoita 
ja ykteiskunnallisia toimihenkiloita, tyomiekia ja kansalaisia, 
jotka voivat eri aloilla tarttua niiden taloudellisten ja kenkisten 
voimieh ja voimalakteiden kayttoon, mita tama-maa eri osis-
saan tarjoo. AmmatUlinen elamantaso on ykdistettava tieteel
lisen ajattelun ja tieteellisen arvostelukyvyn kanssa, joka voi 
nakda realista elamaa kokonaisuuden kannalta, asettua sen. 
johtoon, loiktia esiin kansaUisia tydsuorituksia ja aikaansaada-
taloudeUisten ja henkisten voimien tehoisaa yhteistyota yh
teiskunnan hyvaksi. Se ei merkitse korkeamman sivistyksen 
alentumista, vaan laajentumista, monistumista ja uusien ela
man arvojen ja hengenviljelysmahdoUisnnksien huomioonottoa 
ja hyvakseen kayttoa. J a taloudeUisten ja henkisten voimiem-' 
me monipuolinen kaytto on edelljrtyksena ei ainoastaan kansaUi
seUe olemassa oloUemme, vaan myos kansaUiseUe nousuliemme. 
Se on myos perustuksena vastaisuudessa voimakkaalle ja kor-
kealle ei ainoastaan taloudeUiseUe, vaan myos henkiselle sivis-
tykseUe ja tieteeUiseUe tydlle. • . " • ' 

Mutta viela eras nakokohta. • ' " ' 
Onko mahdolksta, etta meidan pieni maamme voisi uhrata 

niin suuria taloudeUisia varoja, kuin monien korkeakoulujen 
yUapitaminen vaatii. Vaikka lahdemme siita, etta. ainakin 
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useimmat tayriyy yUapitaa valtion varoiUa niin on epailematta-
varsin suuressa maarassa "vedottava yalistuneiden kansalais-
temme uhrautuvaisuuteen oUa. mukana naita ' sivistyksellisia 
tietolahteita aikaansaadessa ja perustusta luodessa. Osoit-
teeksi'.siita, mita kotkeakoulun aikaansaamiseen. tarvitaan, 
mainittakoon, etta Goteborgin korkeakotdun menosaanto, oli 
ennen sotaa, joUoin siina oli 19 professoria kistoriaUis-kieiitie-' 
teeUisessa osastossa, vahan yl i 150,000 kruunua ja^Tukkolman 
korkeakoulun, jossa on kaikkiaan 19 professoria ja niiden' jou-

.kossa 10 fysismatemaattisessa tiedekunnassa, ;joiden paljon 
menoja vaativat. erityiset'opetuslaitokset nostavat menoeraa, 
noin 300,000 kruunua. Komitea, joka v. 1908 asetettiin tutkir ' 
maan, dlisikq ja miUa tkvoin korkein maatalous-, metsankoito-, 
maanmittaus- ja elainlaalcariopetus maassamme ykdistettavissa 
erit3dseen yliopistoon seka siina tapauksessa, etta seUainen y l i 
opisto kayaittaisiin tarpSenvaatimaksi, valmistaa ekdotuksen 
sen jarjestamiseksi, evasi v. 1910 antamassaan mietinnossa itse 
asian toistaiseksi, mutta laati ehdotuksen erityisen '»Taloudel-' 
lisen yliopiston)), niinkuin se laitosta nimittaa, ja jokon-ykdis-
tettaisiin maatalous-, metsankoito-,, maamittaus- ja elainlaa-
Idntaopetus, vuosirakasaannoksi ja paattyi koko vuosiraka-
saanto silloin 582,500 markkaan ja yksinom,aan elainlaaketie-
teeUisen tiedekunnan vuotuihen menosaantoarvio 137,300 mark-

, kaan. 
, Helsingin yliopiston vuotuiset menot olivat v. 1915 ei 

•vahemman kuin . 2,755.000 mk., mutta opettajakunta olikin 
239, joista 79 professoria. Monet valttamattomat kaUiit 
laboratoriot'ja opetuslaitokset kohottavat luonnoUisesti suu
resti menoeraa. TekniUisen korkeakoulun.' menot olivat sa-
naana vuonna, joUoin siina oli 64 opettaj aa, 451,508 mk. ja 
kauppakorkeakoulun menot noin 120,000 mk. 
• ., Mutta eiko sittenkin ole kansaUisvarojen .tuhlausta haas-
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kata korkeampaan sivistystasoon ja korkeampien oppilaitosten 
yllapitamiseen yhteiskunnan varoja viela suuremmassa maar 
rassa kuin jo nykyaan tehdaan. Olen sita mielta, etta nain ei 
qle laita. Tuskinpa koskaan kaytetyt varat ovat tuoneet 'suu
rempaa korkoa kuin silloin kuin ne on kaytetty sivistyksen ja 
yhteiskunnan sivistysvoimien kasvattamiseen. Jos namat kor
keakoulut voivat tuottaa ykteiskunnallemme ja isanmaan pal
velukseen kenkiloita, jotka yastaavat niita toiveita, mita h3rvin 
suoritettu opetustyd ja suunnitelma asettaa, niin tulevat ne 
elamassaan , ja toiminnakaan talouden ja sivistyselaman eri 
aloiUa monin kerroin tuottamaan ne ukraukset, mitka namat 
koulut vaativat. On 'sjryta luopua siita nurinkurisesta kat-

• santokannasta, joka tekee saastoja kansan kenkisten voimien 
kustannukseUa ja ' joka ei paasta julkisuuteen niita kykyja, 
mita kansassa piilee. Maamme taloudellinen ja sosialinen elama 
.on nyt kerta kaikkiaan • sellainen, etta sen hyvaksi tarvitsee 

I ukrauksia tekda ja ne ukraukset, mitka tassa tulevat kysymyk
seen, ovat verrattain pieni osa ykteiskunnan menoista. 

• Kansat ovat oUeet valmiita ukraamaan miljoonia ja mil-
j a r dej a'-sotatarkoituksiin, emmekokan me uskaltaisi uhrata 
muutamia miljoonia henkisten ja taloudellisten -voimiemme 
mobUiserausta varten siihen taloudeUiseen ja sosialiseen kilpa
taisteluun, johonka nykyinen yhteiskunnan tilanne j a uusi itse
nainen asemamme kutsuu. JoUemme uskaUa, jaamme jaleUe. 
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I . ' Johdanto. 
Huolimatta siita vilkkaasta taloustieteellisesta kirjallisesta 

toiminnasta, joka maassamme on aikaansaatu yliopistoUisessa 
tutkimustyossa seka harjoitettn kahden eri seuran keskuudessa 
seka myoskin itsenaisesti niiden ttlkopuoleUakin tai ainakin 
ilman niiden suoranaista kannatusta, on meiUa valitettu talous-
tieteeUisen ja talouspoliittisen tutkimuksen j a valistuksen'riit-
tamatt6my3rtta. Viimeksi on K. •0. Kilpi ilmilausunut syval-
lisemman ja runsaamman, kotimaan - oloihin perustuvan ja 
niiden kehittamiseentahtaavan taloustieteellisen tutkimuksen 
tarpeen ja tehnyt sen teoksessa, joka seUaisenaan on miellyt-
tava ja mielta kiinnittava"osa taman aslan nuorta, kasvavaa 
kirjakisuutta. ' " ' . 

' Nama vaatimukset astuvat nykyketkella entista ankaram-
pina eteemme. On kieltamatonta, etta' se tietojen - ja niikin 
perusteltujen. mielipiteiden.selvittely, joista nyt pn puke, jo 
sodan edeUisina saannoUisina aikojna olisi saanut olla yleisempi 
j a perinpokjaisempi, kuin mita se oli. KansaUisia laimin-
lydntisyntejamme, onkin kokdannut kamala kosto:- on mak-

•*•) K i l p i , IC. O., Suomen siirtolaisuus fa 19 :n vuosisadan kansantalous, 
s. 204 j . s. . - . . , 

"l 

/ 
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doUista etta maailmansodan Itiomat olosuhteet ja Venajan 
pnnataudin tartunta joka tapauksessa olisivat kiihottaneet 
yltiososialistejamme luokkasotaan, umtta kansanelimiston vas-
taanottavaisnus talle tartunnalle, taUe sen itsenaiselle olemassa-
•oloUe vaaralliselle myrkytyksefle ei olisi oUut niin herkka, jos 
yiiteiskuanallinen sotavalmiutemme olisi jossakin maarin la-
hermelfyt, tietysti vertoja vetamattakaan, sita sisaista valmis-
telua, jota sotilaallisen valmistelun rinnalla on Saksassa suori
tettu kolmen vuosikymmenefl. aikana. Kuinka liutiloiniaUa 
meille vieras esivalta sodan alknvuosina lioiti meidan asioi-
tamme, sen me kaikld tiedamme liiankin liyvin. Tiedamme 
myoskin, kuinka epavakainen oman, lujaa valtaa ja varmaa 
kannatusta vaiUa olevan hallituksemme toiminta on ollut kulu-
neen vallankumousvuoden aikana. On eletty, poliittisesti ja 
erittainkin talouspoliittisesti, paivasta paivaan, kiittaen Her-
raa tai kolitaloa, etta on riiinkin paasty eteenpain. Nyt sota-
ajan tuottama tilanne ja lopulta hurja kansalaissota tuhoisine 
seuxauksineen asettavat talouspolitiikallemme ' eteen melkein 
ylivoimaisia tehtavia,. Jos mieli niista selvita, on entista enem
man tarpeen »ratsionalinen talous- ja sosialipolitikka», joka 
oSaa tehda johtopaatoksiaan huomioonottaen tieteellisen tut
kimuksen tuloksia. 

MoneUa alalia puuttuu kotimaan taloudellisiin oloihin 
kohdistuvia tutkimuksia. Monet niista, joita on, osaksi jo 
ovat vanhentuneita, niinkuin esim. tUattoman vaeston ala-
komitean selvityfcset, edeUisella vuosikynameneUa useissa kau
pungeissa suoritetut asuntotntkimukset ja samoin osaksi jo 
toistakj'-mmenta vuotta sitten toimitetut eri teoUisuusalojen 
tyotilastoUiset tutkimukset, jotka eivat enaa vastaa esinx. me-
talliteoUisuuden sodan aikana saavuttamaa kantaa ja viela 
vahemman sita erikoistilannetta, jota voisimme kutsua rauhan-
pulaksi? • • ' 
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Olisi josmahdolListaminitamassakuttkaudessapiiserrettava 
taloustieteilijain aivoista kymmenkunta, • ainakin kymmen-
kunta tieteeUista tntkimusta 'sen toiniinnan poUjaksi, jblion 
UaUituksen on •ryM3d;tava kansaUisen elimiston pelastamiseksi 
•askeisista konristnksistaan terveeseen joskin nlkonaisesti vaati-
mattomaan elamaan." Mntta tiedetta, aatteita, ei poljeta 
maasta, niinkuin nakyy voitavan armeijoja luoda." On tyyty
minen suppeiHn selostuksiin, pikaisiin yleiskatsauksiin, <siina 
toivossa etta ne "edes jossakin maarin lielpottaisivat sen kan-
samme koktaloille arvaamattoman tarkean tyon suoritiista,. 
joka tarkoittaa/kalnsalaissotaan-sortuneen yUteisknntaraken-
nuksen uudestaan rakentamista rannioistaan. 

Niitten talouspoliittisten kysymysten joukossa, joiden suk
teen on tarpeellista voida asettua maaratylle kannalle, on tyo-
palkkakysymys yksi pulmaUisimpia. On tunnettua, etta tyo-
markkinain sotakonjunktuurit (sotateoUisuus ja n. k. »patteri-
tyot») seka elintarpeiden huikea .liinnannousu-ovat aiUeutta-
neet ennen kunlumattoman tyopalkkain kohoamisen, jota tyo-' 
vaen ammattiliitot tuon tuostakin nudistuvUla lakoiUa, mil
loin lisavaatimuksiin ei suosioUa ole taivuttn, ovat ajaneet 
periUe. Tunnettua on myos, etta mainittujen tydmarkkinain 
»liausse»a jo on senrannut tuntuva4»baisse», joka todennakoi
sesti tulee kestavaksi, joten palkkojen lasku olisi tavaUisissa 
oloissa luonnoUinen. Mutta kun valttamattomain elintarpeiden 
hinnat edeUeen ovat ja pysyvat korkeina — jos naita tarpeita 
yleensa on saatavissa millaan -UinnaUa — niin on selva, etta 
tyontekijat tulevat taistelemaan vaikka Uenkensa kaupaUa, 
jotta palkat eivat laskeutuisi ainakaan toimeentulominimin 
alapuoleUe, ja toimeentulominimia aryioitaessa ei voida kun-
noUiseen, ekkapa -erikoisammattitaitoiseen tyotekijaan nakden-
otta,a perusteeksi kurituskuonetasoa, vaan on o-tettava kuo
mioon asianomaisen paikkakunnan ja ammatin viime aikoina 
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-yleista elirttasoa,,tietenkin elintarvepulan pakosta tuottamine 
•rajoittiksineen. TaUaisissa oloissa oikean ja koUtnuUisen palk-
kapolitiikan perusteiden loytaminen on • tavaUista viela vai- ' 
keampi. 

Seuraavan esityksen tarkoituksena on luoda edes .jonkun 
verran valaistusta seka tyopalkkaprobleemiin yleensa etta 
niiUin tyopalkkakysymyksiin, jotka 1918 vuoden kansalais-
sodan jalkeen-esiintyvat UaUituksen j a eduskunnan ratkaista-
viksi maassamme. Tama selvitys ei luonnbUisestikaan, levot-
toman ajan tuotteena, kiireeUisten toiden lomas,sa kyUattyna, 
voi vastata niita tieteellisyyden vaatimuksia, joiUin alussa 
viitattiin. TaUakin alaUa on t3rytyniinen Uataleipaanjaparem-
man puutteessa koetettava pysya Uengissa sen varassa. , 

2. TydpalkkaMsite ja sen asema jakaantumisessa. 

Tyopalkkaa voidaan kasittaa kahdessa merkityksessa-, 
laajemmassa ja aUtaanunassa. Ivaajemmalta taloustieteeUi-
selta kaimalta on jokainen tulo, minka iUminen saa taloudel
lisen tyonsa vastikkeena, tyopalkkaa ^). Nain yleisesti kasi-
tettyna on tyopalkka jokaiseUe yksityiselle tuleva korvaus 
kanen kerrassaan kenkilokoktaisesta, t. s. kenkisesta tai run-
miillisesta panoksestaan taloudeUiseen tuotantoon. 

Tyopalkkapolitiikka' ei kuitenkaan-tarkoita tyopalkkoikin 
vaikuttamista nain laaj alia pokjalla. Se ei puutu itsenaisen 

• pienviljelijan omavaraistalouteen, kanen saadessaan oman j a 
/ perkeensa tyon tuloksista noiden toiden palkan. ' Se ei saan--

nostele vapaata ammattiaan itsenaisesti karjoittavan'laakarin, 
kirjaikjan tai asianajajan palkkioita. Se ei edes lakde maarai-
lemaan 'palkkoja kaikesta tydsopimuksen noj alia suo-

^) G i d e , Nationalekonomins gmnddrag, ruots. 'kaannos 1899, s. 430. 
A s c h e h o n g , Socialdkonomik, S. 637. 
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ritettavasta tyosta, niinpa esim. ei snnrten yhtioiden toimitus-
• johtajain palkkoja ja osapalkkioita. Tyopalkkapolitiikka ei 
' kasita tyopalkan kasitetta taloustieteen 'kategoriain mukaan, 

vaan sosialipoliittisesti: palkkatyolaisluokkaa,n knuluvain tyon-
tekijain yleisimpana tulona.^) Nain ollen voimme tassa, sosiali-

^poliittiselta kannaltamme katsoen, maaritella tydpalkan,tydn-
antajan, tydsopimuksen perustalla, palklcatyolaiselle snorit-
tamana tyonteon korvauksena. Tata korvausta on .toisinaan 
sanottu tyon kauppahinnaksi,. toisinaan —• esim. meilla. Har-
majain Taloustieteen Oppikirj assa )̂ — tyon vuokramaksuksi. 
Varovaisinta on kuitenkin olla kayttamatta tyopalkasta noita 
tavarain tai esineiden luovuttamista koskevista oikeussaan-
hoista lainattuja oppisanoja, jotka ovat omiaan johtamaan 

- kasityksia harhaan. Noita sanoj a kaytettaessa katsotaan ty ota 
ja sen korvausta esineoikeudelliselta kannalta. Mutta ihminen 
ei yhteiskunnallisesti katsoen ole esine kuin muut esineet-eika 
hanen tyonsa tavaraa, joka kelpaa lainatavaraksi ^). 

Meidan on nimittain pidettava mielessa, etta tydsopimus-
oikeuden —• mihin tyopalkkakysymyksetkin oikeudeUiselta pno-
leltaan kuuluvat — tavaUaan esineoikeudellinen kasitteleminen 
on meiUe peraisin roomalaisesta oikeudesta, joUe varallisuus-
oikeus oli kaikki kaikessa. Henkilokohtaisia oikeuksia ei sa-
massa. maarin silloin otettu huomioon. ' Yksityiset personalli-
snudet havisivat valtioon tai valtion hyvaksymiin valt.asuh-

• teisiin, esim. perheen j a perheenisan vallan aUe (patria potestas). 
Mika ei suinkaan estanjd; voimakkaita yksiloita, maailman-
liistoriaUisia voimaikmisia esiintymasta ja vaikuttamasta, juuri 
Z ; — - . » • -

^) Vert . V . P h i 1 i p p 0 V i c h , Yleinen kansantaloustiede, suom. siv. 
M.'). • • 

^1 Laura ja Leo Harniaja, Taloustieteen oppiHrja s. 2 0 1 . 

•'') H e . i i i z e P o t t h o f f , Soziale Rechte und Pflichten &. Ik j a 35. 
Sama Prohleme des Arheitsrechs s. 13). 



tuon julkisen vakan kannattajina, sen ruumiikistumina: • -Vapaa 
tyosopimus "ei kuitenkaan' okut vallitsevana tyon peruStana, 

vaan taloudellinen tyo oli snureksi osaksi omistus- ja vuokra-
oikeuden alaisten'or j ain tyota. Keskiajalla moninaisine • eri-
laatuisine alamaisuus- ja riipprivaisuusukteineen — mainitta
koon vain maaorjuus, varaUisuussukteet, • amrnattikuntalaitos 
kisaki- ja oppilassukteineen y. m. —•' kavi kekitys.vakiteUen 
epavapaasta tyosta vapaasen, t'yosiikde kekittyi valtasuk-' 
teesta oikeussukteeksi. Kuinka eroava" tama-sukde ol i ' nyky-
ajan tydsbpimukseen.:perustuvista tyosuliteesta, selviaa jo, 
opinkayneen tydntekijan nimityksista Saksassa (Geselle • = 
toveri) ja^,Ranskassa (compagnon - osakas). Undenaikainen, 
tuotannoUinen, oikeudellisesti joskaan ei suinkaan aina tosi- • 
asiallisesti vapaasen sopimukseen perustnva"palkkaty6;on siis 
nykyajan talousjafjestelmaan kuuluva »kistoriaUinen kategoria» 
j a tyj-opalkka, seka • taloustieteellisessa etta sosialipoHittisessa 
merkityksessaan, on siis sekin-kasitettava kistoriallisesti'eika* 
ekdottomasti perusteltuna kyodykkeiden jakaantumisen kaa-
ranp. ' ' '- ^ ' : . 

' f Joskin tassa tulemme'"kasittelemaan-tyopalkkaa sosiali-' 
pokittisessa mielessa, niin meidan ei ole unoktaminen,' etta 
sen kasite • sisaltyy taloustieteellisesti laajempaan tyopalkan 
kasitteesen, j a etta niin ollen niilla yleisilla taloudeUisiUa saan-

• noilla, jotka koskevat tyopalkkaa yleenSa yktena kyodykkeiden 
jakaantumisen kaarana, on merkityksensa tyopalkkaan nak- ^ 
den '̂ sosialipoliittisesti ^rajoitettuna kasitteena. . Nyt kasitel-
tavien kaytaniroUisten kysymysten valaisemiseksi saattaa siis 
oUa ky^odyksi luoda. Ij-kykaiken katsaus tyopalkan asemaan 
taloudekisessa j akaantumisessa. Mainittakoon tassa, etta koti-
maisessa taloudeUisessa kirj allisuudessa on takan kuuluvia ky-
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•.symyksia tnisimpien teoriain perusteella selvitellyt Karl Will-
•gren muutamassa laajemruassa tutkielmassa ^). -

TaloudeUisen tyon tuottamat hyodykkeet eli kaMsantalou-
deUiset tulot jakaantuvat vakiintuneen tieteisopin mukaan 
neljassa eri mnodossa:, maakorkona, paaomakorkona, tyopalk-
kana ja .yrittajan tulona. Nama paamuodot vastaavat itse 
asiassa tuotannontekijoita, jos tavanmukaisiin kolmeen: luon-
toori, paaomadn jaltyokon, viela lisaa neljannen, .nimittain| 
teknikisen aatteen ^). ' Tosin voidaan' sanoa, etta teknikisten ' 
aatteiden kyps5rttaminen, keksintojen tekeminen, kauppasuk-
teiden kekittaminen kuuluu tyokon j a saapi korvauksensa 
tyopalkkana, - mutta tunnustetaankan myos etta ron sangen 
vaikea piirtaa tarkka raja liikkeenjoktajan tai muun yrittajan 
oman tyopalkan ja kanen yrittajatulonsa valike. 

On kayty ja kaydaan yka seka taloustieteessa etta talous-
^ politiikassa suurta taistelua noiden jakaantumiskaarojen'arvo-

jarjestyksesta. Ikuinen taistelu. Mika on jakaantumiskaa-
rojen tai -osien todeUinen sukde ja arvo? Siita kiistekaan. • 
J a viela enemman kiistekaan siita, mika niiden »luonnollinen» 
tai »oikeudenmukainen» sukde oli&i oleva, 

Kaikissa.naissa tieteeUisissa vaittelyissa on kysymys tyo
palkan osasta, • ykteiskuntapoliittisesti polttavana, ollut etu-
sijalla. Henry George naki tyon paavastustajana tassa kamp-
pakussa tuotannon antimista maanomistuksen, jonka ansiotto-
man korkotulon verottamisella (»single tax») ykteiskunta saisi 
ka ikk i tarpeelliset tulqnsa, kokonaisuuden kyvaksi kaytetta-
viksi. - Marx'ilaisille ovat taas paaomankaltij at, olivatpa sitten 
-sen snoranaisia omistajia tai sen asiamiekina,taikka luoton 

•"-) oDen ekonomiska fdrdelningens gmndprincipen j a »Till fragan om 
nationalinko'nstensfdrdelningo, Bkon . Samf. Tidskrift 1916s. 145 j . s. j a 349 j . s . 

^) H e n r i k R a m s a y , Huvudlinjerna i.den finska industrins utveck-
ling, s. 77. • . ' ' • ' ' 

I . / 
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varassa toimivia yrittajia, paaviiLollisina, jotka riistavat tyo-
• vakea, anastavat sen luomia kyodykearvoja. Tassa aikamme 
suurtaistelussa on-maatpn j a paaomaton tyovaki Hyokkaavana 

.pnoleHa. Maanomistus ja paaoma puolustavat asemiaan, mil 
loin idtaasti peraantyen, milloin vastakyokkayksia tekden, 
mikali konjnnktuurit sakivat. N. k. sosialipoliittinen snunta, 
snkteekisesti riippnmaton, vapaamielinen valistnneisto, pyrkii 
ykteiskunnaUisessa toiminnassaan askel askeleelta valittaviin 
tuloksiin, kakien riitain sovittelijana koktnullisia perusteita 
seka reaksen tuotannon etta inkimikisep. toimeentulon vaati-
musten tyrydyttamiseUe. 

, E i ole edesaikomns tassa selostaa niita eri palkkateorioja, 
jotka.tieteisopissa ovat esiintyn.eet: rautaista palkkalakia, pakc-
kavarateoriaa, mottopoliteoriaa, tuotannokisuusteoriaa. Ka ikk i 
nama yritykset loytaa tyydyttava selitys tyopalkan laike eivat 
sittenkaan ole tata kysymysta loptdlisen patevasti ratkaisseet, 
ykta vakan. kuin rationalistinen filosofia aikoinaan pystyi sel-
vitt.amaan maailman arvoituksen. Yleiset, vaikkapa kuinkakin 
nerokkaat formulat, (kut^p. esim. von Tkiinen'in'in' yktalo: 
luonnoUinen tyopalkka A = ^ a p , joUoin a = tydntekijan elin-
tarve j a p = tuotteen arvo) 'eivat asiaa lopuUisesti selvita, mika 
ei esta niita joksikin aikaa voittamasta kiikkoisiakin uskovaisia 
itsekeen. On aina muistettava, etta palkkatyo j a nykyaikainen 
tyopalkka ovat maaratyn aikakauden kistoriaUisia ilmioita ja 
sellaisina kekityksen lain alaisina. Elavaa elamaa ei voida 
pusertaa tai jannittaa »ekdottomain-totuuksien» Prokusteen-
vuoteeseen. '. • • • . 

V Tyopalkka, sen muodostumista j a .sen kekitysta ei voi, 
deduktiivisesti eriteltavaksi, irroittaa kistoriaUisesta »mUieu»sta. 
Palkkatyo on kapitaligmin rinnakkaisilmio, jopa siten ett'eivat 
tyopalkat ole korkeimpina niissa maissa, missa on oUut suu
rimmat paaomat, vaan niissa, missa paaomain kasvaminen 
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on ollut voimakkain ^)., Toisin sanoin: toistaiseksi.suhteellisesti 
koyhassa maassa, joka joutuu maailmantalouden piiriin j a 
jossa taman jokdosta aikaa ..verraten nopea, »'amerikalainen» 
paaomain muodostus, pyrkivat tyopalkat korkeimmiksi, kuin 
ennestaan'varakkaammassa maassa, jossa taloudekisen keki- , 

• tyksen taktoi on»andante» eika »vivace». Sekainen maa bn Suomi. 
Mutta teoUisuus- j a kauppakapitalismin j a palkkatyon kes-

kinaisessa taistelussa ja kummankin kilpailussa maataornista-
van elintarpeiden tuottaj ain Inokan kanssa, esiintyy viela tekij a, ' 
-keista kaikista riippuvainen ja kuitenkin keita kaikkia kallit- ' 
sev'a: undenaikainen.valtio. Valtion oikensjarjestys, joka ske-' 
maattisesti ilmaisee sen kannan mille kansan oikeuskasitteet 
maarattyna aikana ovat orgaanisesti kekkeytyneet, puuttuu . 
jarjestelevasti taloudekiseen,elamaan ja vaikuttaa tuntnvasti" 
tulojen jakautumiseen toiseUa.'tavaUa, kuin mika olisi ollut 
teoreettisen taloustieteen (»theoretiscke Sozialsdkonomib), Diet-
zd) .kysyntaan ja tarjontaan j a rajakyotyarvoikin. perustuvain ' 
lakien'mukaista. Voisimme sanoa, etta ihmisella, persoonalli-
suudella. on nykyajan. valtioUe ei ainoastaan-taloudeUinen ja 
sotilaspoliittinen arvo vaan vielapa kumaaninen affektsioniarvo, 

•ja tama sivuailie myotavaikuttaa kuomattavalla tavaUa niihin 
• julkisiin'toimiin, joiUa tuotannon luomain hyodykkeiden vaik-
televaa, milloin paisuvaa, milloin laskeutuvaa, milloin nopeasti 
eteenpain rientavaa, milloin kidastuvaa j a. keikkenevaa virtaa 
ja sen jakaantumista jarjestellaan. )̂ • 

Tassa joktavana oUeen kistoriallisen kasityksen on'Ludvig 
Bernhard erinomaisen selvasti ilmituonut sanoin, jotka ansait
sevat toistamista suomalaisille lukijoille '^); • - . 

1) AscHehoug, p. 680. . , • - , 
2) \'ert. W i 11 g r e n, Ek. Samf. Tidskr. 1916, s. 369 j . s. ' 

Handworlerhuch .der Staatsmssensckaften, art. »Lolin und Lolinungs-
melhoden* V I nido.s, s. 513. — Vert, myos v. P li i l i p p o w i c h, Yleinen.' , 
kansantaloustiede, .siiom. S. 487. . . . . 
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' .— »Siina maarin kuin rahatalous paasi valtaan, koyhain-
'hoito uuciistettiin, valtio vastusti uuden tyojarjestelman pahim-
pia" vaarinkayrtdksia, tyontekijat. alkoivat tuntea itsensa eri 
saadyksi j a jarjestyivat, sikali myos saattoivat.olot parantua 
j a kavivat. myos paremmiksi, missa "edulliset taloussiiliteej; 
myotavaikuttivat asiain keldtykseen. Palkkain nousu v. 1850 
—1900 kavi" siten-mahdoUiseksi. •'•)» " -
' ' •)>Niin palkkaoppi munttnu suureksi sivistyshistorialliseksi 

ydeiskatsaukseksi. Tosin ovat palkkaan kuin muuhunkin arvon-
muodostukseen naliden tarjonta ja kysynta maaraavia. Mutta 
alkoon unokdettako, etta tassa ^tapauksessa tarjonnan ja ky 
synnan takana on ilimisryhmia- tunteijueen, tapoineen, suhtei-
neen,'- etta, heidan yhteiskunnaUinen asemansa ja jarjestayty-
misensa, heidan valtansa ja heidan heikkoutensa,• kaikki ne 
yhteiskunnakiset laitokset ja'oikeussaanndstot, jotka maaraa-
vat heidan tekojaan ja tekematta jattamisiaan, samalla vai
kuttavat palkkoihin j a palkkojen muutoksiin, jopa usein niita 
vakitsevatkino) — , . • 

Jos siis historiaUisen talousoppikoulun mukaisesti otamme 
kLUomiooln ne monet ja moninaiset, ei milloinkaan taysin arvioi-
tavat seikat, jotka vaikuttavat tyopalkan muodostumiseen, ja 
jos, siis samaUa emme pida makdoUisena lopuUisesti patevan 
palkkateorian muodostamista, niin emme kifitenkaan saa ko
konaan sulkea silmaamme palkkavarastoteorian snkteelliselta 
merkitykselta. Tama merkitys ei suinkaan myos pie soveltu-
maton kistorialliseen kasitykseen. Painvastoin.' Realipalkkaa 
ei voida vahvojen jarjestojenkaan paatoksilla, ei edes taysval-
taisen kansaneduskunnan saannoksilla korottaa mielin maarin. 
Rakapalkkain korotus, katsomatta kansantaloudelliseen tuot-

^) Palkkojen nousu Suomessa' on, jattamalla sikseen sota-ajan huima 
nousu,,Jokseenkin tasaisesti jatkunut -sniodesta'1871 alkaen; renkipaivatyon 
Verohinta v . 1871 Smk. 1:20, 1913 Smk. 3:50. _ • 
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toon, sen pysaWymiseen tai mahdolliseen yaiaentymiseen, - ei 
merkitse elintason,.nonsua sinaan; nimellispalkka voi kohota 
samalla kun ehka'realipalkka laskee tai ainakin .pys3ry enti-
sellaan. Usein rahapalkan korottamisvaatimusta perustellaan 
nimenomaan, silla etta realipalkka on laskeutunut. Olemassa^ 
olevat'nantintohyodykevarastot seka niiden korvaamisegn ja'-

• laajentamiseen tarpeelliset tuotantoehdot ovat lopulta. kaikkien-
rmlitulojefi .taloudellisina rajoina. Tyolaisetkaan" eivat nain 
ollen voi saada muuta kuin osan kulloinkin tarjona olevasta 
tulohyodykkeiden. (elintarpeiden, asuntojen, vaatteiden y. m. s.) 
kokonaisinaarasta. )̂ Tama osuns yaihtelee eri tyontekijaryh-
missa, tydtaidon, • tyotehon, jarjesta3dymisvoiman, perinta-
tavaUisten.elamanehtojen j a taloudellisten konjunktunrien mn-' 
kaan. Silla on kaksi latituudia: ylimruan maaraavat tuotantp-
kustannukset vahennettyina kulloinkin vallitsevalla alimmalle 
korkokannalla, alempi on taas,sama kuin asianomaisen tyo-. 
laisryhman suhteeUinen, ei suinkaan ehdoton toimeentulo-
minimi. , . 

/ 

' • 3. Toimeentulominimi ja minimipalkkain vaatimus. 

Niinkuin johdannossa jo huomautettiin, ei toimeenttdo-
minimi pie samaa^kuin alhaisin fyrysillisesti mahdoUinen elin-
kanta. Yhteislcunta ei odpta jaseniltaan, etta ne plisivat natka-

• taiteilijpita. On itse asiassa vaaraa puhua yhdesta tpimeen-
tulpminimista. Tamakin kasite pn relatiivinen. Sekin on snure, 
joka riippuu paikasta j a ajasta j a historiaUisten ehtojen alai-
sesta, asemasta yhteiskuimassa, niinkuin jo edella on' selitetty. 
Seka' aineellisessa etta henkisessa elamassa on taysi tasavertai-
snus Utopia, joka kaytanndhisen jarj en P U kriitiUisesti jatettava 
syrrjaan. • Kuta kansainvalisemmiri' typvakea kasitetaan, sita 

1) Y . P h i l i p p o v i c h , s. 478. ' 
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selvempaa tama yaite on.- Kiinalainen kuli on alemmalla elin-
'tasolla kuin; venalainen tyomies, ei ainoastaan pakosta vain 
perin^niaisilta tottumuksiltaan j a taipumuksiltaan. Suomalainen 
ammattityolainen tuntee, satunnaisesta aseveljeydestakin liuoli
matta, olevansa korkeammanarvoineii' yhteiskunnaUinen j a . 
taloudeUinen olento, kuin venalainen kadunlaskija, ja vaatii 
nain oUen snUteeUisesti »saadynmukaista» elantoa, Jota valiem-
malla M n »ei tule toimeen>>. • J a joka vahankin pn perelitynyt. 
Suomen typvaen elamaan, tietaa liyyin, kuinka tassa yhdeksi 
luokaksi itsensa. tuntevassa kansalaiskerroksessa sittenkin on 
eri lubkituksia, eri asteita olem,assa eri tarpeineen ja'.elintasoi-
neen, kivimaen paaUelyojasta ja tiileukantajasta aina kone-
latojaan ja koristemaalariin asti. , 

. . KuUakin tyolaisryhmalla,, seka kansallisesti etta ammatilli-
sesti rajoitetulla, on.siis olemassa jokin elintason liikkumisen 
aliraja. Baisi sijassa taman maaraa ravintoaineiden tarve ja 
niiden hinnat. I,.ahinna seuraavaha tekijoina,ovat asunto ja 
vaatetus. Maailmansodan tuottama pulakausi on osottanut, 
kuinka joustava kasitys naissa,' koUden saattaa oUa. E l inta -• 

. soon, joka pari vuotta aikaisemmin ei olisi oUnt tavaUinen edes 
ammattitaidottomilla sekatyolaisiUa, on nyt laaj oj en kansa-
laiskerrosten ty5rtyminen. Raskas paine on nyt toteuttamassa 
eraanlaisen tasavertaisuuden, joka ei laliene kesHtasoa kum-
maltakin puolen, vaan laUeinee yleista'j a eUdotonta toimeen
tulominimia. ' Mutta elintasqon kuuluu myoskin kulttuuritar-
peideh tyydyttaminen, ja siina ylivoimainen.-taloulieUinen 
paine ei kuiteiikaan yhta. pian ja helposti aikaansaa tasaver-
taisuutta alaspain, silla henkiset saastot eivat kulu niinkuin 
aineelliset, hiita ei koi syo eika ruoste raiskaa, j a juuri tassa 
luokkaerottikset, alkuperaisista taloudeUisista edeUytyksistaan 
huolimattakin, kuitAikin selvimmin ja pysyvimmin ilmenevat 
{Schmoller). ^ / ^ - ' 
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• \ T"̂  
Puhuaksemme Kant ' in kielta, voimme sanoa,-etta minimi-

palkkain vaatimus'on »ein Postulat der praktisclien Vernunft». 
Yleisimmassa muodossa lausuttuna tama vaatimus tietaa, etta 
tdysissa voimissaan olevan ihmisen suorittaman tyon, johon menee 
hanen kaikki ^voimansa ja aikansa, tulee-taata hdnelle'tyydyttava 

' elinkanta ^). Emme tassa kajoa sen enempaa toiseen, taman 
yhteydessa olevaan, viela alkeellisempaan kysymykseen, siihen 
nimittain, joka- koskee tydnsaannin bikeutta. )̂ Pysymme 
yksip.omaan kysymyksessa ykteiskunnaUisesti koktnullisia ela-
manvaatimuksia vastaavasta palkkatyon korvauksesta. 

Edeka on jo osotettu, etta on olemassa useita, historiaUi-
• sesti ja yhteiskunhallisesti ehdokisia' toimeentulominimeja. 
On myoskin selvinn3rt, kuinka monipuolista harkintaa kysytaan 
niiden maaraamiseen. Minka elintason saavuttaminen tai aina
kin pysyttaminen on kussakin tapauksessa tyydyttavaa, kok-
tuulksta, oikeutettua? • • 

Sii-ta yleensa-ykteiskunnan omatunto on selvilla tai, tosi
asioita palj astettaessa, pian paasee sel-vyyteen, mika nimeUis-
palkka, sita vastaavaan realituloon nakden, 'on epatyydyttava, 
koktuuton, epaoikeutettu. Ekdoton fyy-siUinen toimeentulo
minimi- on viimeisena alirajana. Tyota tekeva ihminen ei saa 
riittavan palkan puutteessa kuoka nalkaan tai viluun. Se on 
jo ykteiskunnallinen'selvio. Mutta palkkojen painaminen alas 
take rajalle on.jo katsottava kyvien tapojen -vastaiseksi.. Y r i -
tys, joka ei muilla ehdoilla kannata, ei ansaitse parempaa kuin 
kaatua. Ammattiopetuksen, tyonvalityksen, kotimaan- ja viime 
kadessa ulkomaansiirtolaisuuden asia on ase-ttaa .tyontekijat 
tilaisuuteen kayttaa voimiaan ja taitoaan tuottavammalla 
tavaUa. s. . ' - ' • • 

^) Z - w i e d i n e c k - S i i d e n li o r s t, Lohnpolitik, s. 355. 
^) Vert . Valvoja 1914, s. 555 j . s . — ynna snna ' viitattua kirjallisuutta. 
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\n kuitenkaan palkkojen tarvitsee painua alas nalka-
rajaUe, • ennenktun nykyinen ykteiskunnallinen 'omatunto jo 
Tfeagoi-polkemista vastaan. ' Se tuntee'koktuuttomaksi sen, 
mika • inenee alle maaratyn, kysymyksessa olevan tyolaisryk-
man relatiivisen toimeentulominimin^ joka 'siis o'n kukoinkin 
arvioitava. . Uudempi lainsaadantokin • edekyttaa seUaista ar-
viointia, niissa saannoksissa nimittain, joika pyritaan suojaa-
maaiii tyonottajaa- kokfuuttomalta" liyovoiman riistamiselta, 
samoin kuin vankastaan on suojattu lainanottajaa koronkis-
komiselba.-*-) TyooikeudeUisen suojeluksen takaamiseksi ansio-
lakteena- kaytetyUe k.enkk6kiseke tyovoimake I^ainvalmistelu-
kunta on v. fgoS. antamassaan ekdotukseksessalaiksi tyosopi-
muksista (13 §) ekdottanut saadettavaksi seuraavasti: — »Ty6-
sopimus on mitaton, jos tyonantaja, kayttaen kyvakseen tydn
tekijan kadanalaista tilaa, tietamattomyytta tai kevytmieli-

' syytta,'on'siina edustanut itsekeen tai toiseke tyonsuoritusta 
•^sekaista kyyitysta vastaan, joka ei ole koktuullisessa sukteessa 

sovittuun tyokon, tain muuten ekdoiUa, jotka ovat ilmeisessa 
ristiriidassa paikkakunnan tavan'tai sellaisessa tyossa tavaUi-
sesti noudatetun menettelyn kanssa. Samanlainen saanto 

' sisaltyy 1917-vuoden toisen eduskunnan kasittelemaan tyosopi-
' muslain eduskuntaesit5'-kseen. ' •» • .. 

Se koktuullisuuden tai ko'ktuuttomuuden" arvioiminen, 
josta tyopalkkaan nakden on,okut puke, ei luonnollisestikaan 
rajoitu ainoastaan • tydntuloksen j a palkan-vertailuun, vaan 
se kasittaa kaikki ne ekdot jaolosukteei;,. joiden alaisena tyo 

• on suoritettava (tyon laatu, sen kestavyys ja varmuus, tyoaika, 
tapaturmanvaara y.- m.). Tydsopimuksen koko sisalto, seka 
nimenomainen etta mainitsematon mutta tosiasiakinen, on tal 
loin' kuomioon, otettava. 

• . • , / 

1) Vertl Rikoslaki 36 L 10 § . - - • • • ' 
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Aivan erikoisesti on tyosopimnsten palkkapnolta kasitel-
taessa kiinnitettava palkkamnotoikin ja palkkaustapoikin, jotka 
oleeUisesti vaiknttavat paUcan mnodostelunn. Niikin on' sen-
vuoksi senraavassa luotava erityinen selvittava yleiskatsaus. 

Olemme asken edeUyttaneet, etta, ykteiskunnan omatunto, 
julkisen kuomion,kaantyessa tyopalkan j a tyydyttavan toi-' 

' meentulon sukteesen, asettuu arvosteleyaUe kannaUe,'-joko ky-
' vaksyen palkan koktnullisena tai vakeksyen sen koktuutto-

mana. Takaisen arvioimisen perusteena on tietysti oleva joku 
enemman tai vakemman selva, esillaoleviin taloudellisiin, sivis-
tyksekisiin - j a ykteiskunnaUisiin olosukteisiin nojautnva irormi. 
Alkuperaisimmassa muodossaan tallainen nornd perustuu tavan-
omaiseen, verraten vaistomaiseen, paivan kokemuksista jok-
dettuun yleiseen kasitykseen. Selvapiirteisempana j a varmem-
pana se ilmenee yksityisten tai -jarjestyneiden tydnantajain 
toiselta puolen ja jarjestyneiden tyontekijain toiselta puolen' 
tekemissa tydektosopimuksissa, eritoten niikin sisaltyvissapalk-
katariffeissa. Julkinen mittapuu on tassa tarkoituksessa jo 
olemassa siella, missa valtio tai ainakin kunnat yleisissa tois-
saan soveltavat joko viraUisesti tuhnustamiaan tai suorastaan 
maaraamiaan palkkatariffeja.- J a lopulta ei enaa puutu esi
merkkeja siitakaan, etta itse lainsaadantovalta on puut-tunut 
palkkatasoasiaan, saataen minimipalkkain maaraamiseUe eri 
ammateissa perusteet ja muodot. K a y sentakden valttamat
tomaksi tuonnempana myoskin tekda selkoa minimipalkka-

"liikkeen ajajista j a tekijoista. Samassa ykteydessa on myos. 
kasiteltava kysymyj-sta^ taUaisen palkkapolitiikan saavutta-
mista j a saavutettavista tuloksista tyontekijain elintasoon-
nakden. • ,' , • • ' 
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4. Palkkamuodot ja falkkaustavat. 

Tyopalkan kautta tyontekija saa osansa yleisen taloudel
lisen tuotannon luomista'ja jaettavista hyodykkeista, niinkuin 
jo ydempana, on esitetty. Taman tulonsa voi tyontekija saada 
joko suotanaisesti ka5d:ettavina.ja kulutettavina hyodykkeina.^ 
s. o. luontoisfalkkana, taikka muiden hyodykkeiden yleisina 
arvonmittofna kaytettyina vaihtohyodykkeina eli t. s. 

Naissa kahdessa palkkamuodossa ei ilmene ainoastaan 
teoreettinen vaan samalla kehityBhistoriallinenkin erotus, joka 
ei myoskaan ole vailla kaytannoUista merkitysta asianomaisten 
tyontekijain toimeentulossa. I^uontoispalkkamuoto on ollut 
mita yleisin vaihdantatalouden aikaisemmiUa asteiUa, joilla ei 
eiiaan tyyd3rta suljetun omavaraistalouden tuotteisiin, vaan jo 
hankitaan toisten talouksien tuottamia hyodykkeita,. mutta • 
joUla tama vaikto tapahtuu valittoman hyodykkeidenvaihdon 
muodossa TaUa talousasteeUa palvelukset siis korvataan 
luontoisantimiUa, eniinmakseen tyonantajan omassa taloudes-
saan tuottamiUa kyodykkeillaan. Mutta tama talousaste ei . 
suinkaan' ole havinnyt uudemman raha- j a luottotaloudeaj tielta, 
se elaa viela rinnan niiden kanssa, puolustautuen keskinaisessa 
»astetaistelussa» sita sitkeammin, kuta vankoiUisuuteen taipu-
vampi joku taloudenkaara luonteeltaan on. Kuten Vennola on 
kuomauttannt, pukeutuu maalaisvaeston vaikto esim. kaup-
piasteh kanssa meilla Snomessakin monessa tapauksessa. viela 
luontoistaloudeUiseen muotoon. 'Palkkauksessa, ennenkaikkea 
maalaisvaeston keskuudessa, laivalitkkeessa j a kotitaloudessa, 
on luontoistaloudeUisilla maksuauorituksilla viela tarkea sija 
erityisena palkkausjarjestelmana. ^). Tama palkkamuoto sa-

1) P h i l i p p 0 w i ftk, s. 8 j . s. ° ' \ 
^) J . H . V e n n 0 1 a, Luontais- ja rahataloudellinen astetaistelu kansan

taloudessa ja valtionfinanssit, s. 28. 
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malla kertaa edellyttaa ja aikaansaa lakeisemman henkild-^ 
koktaisen sukteen tyonantajan ja tydntekijan kesken. Se on 
•patriarkaalisen taloudenkallinnon palkkamuoto p a r e x c e k 
1 e n be. Se pys3ry' pystyssa, jopa Voi olla. valttamaton" asken-
mairdtuilla erikoistyoaloika'ja paikakisestikin seuduika, missa 
rakain varassa tapaktuva vaikdanta on keikosti kekittynyt. 
Ajateltakoon vaan esini. metsatyolaisia Kemijatven metsissa! 
He eivat yksinkertaisesti tulisi toimeen sieka saloilla, eUei kei
dan tyonantajansa, uusinunan raka- ja luottotalouden tekij6i-
l i in kuuluva puutavarayktio,^toimittaisi sinne elintarpeita ja 
muita kyodyUisia tavaroita kaytettaviksi palkanmaksuina, 
joko suorastaan tai maksuosotuksia tai rakaa vastaan. . • 

.\i taUaisissa tapauksissa tavataan usein raka- ja luon-
taispalkan rajoiUa olevaa palklamuotoa, n. k. UrucM-jdrjestd-
mdd. Tama j ar j estelma merkitsee sen, etta tyonantaj a pakottaa 
tyontekijansa sovitun palkan sijasta ottamaan vastaan muita, 
suorituksia, joista edeUiseUe itselleen voi olla voittoa. Selvim-
massa muodossaan se on esiintynyt siella,' niissa sovitmi' raka-
palkan sijaan^ on annettu rakamerkkeja tai osotuksia, jotka 
voidaan lunastaa ainoastaan tyonantajan tai jonkun kanta 
lakeisen kenkilon omistamassa, tekdaslaitoksen lakeisyydessa 
olevassa kaupassa tai kapakassa.^ Naista paikoista voi tyo-
lainen palkanmaksujen valiaikoina ottaa velaksi tavaraa, jonka 
kinta sitten palkanmaksussa, kay. kuittaukseen. Onpa seUai-
nenkin. palkkaustapa oUut kaytannossa, esim. Belgian kutomo-
teoUisuudessa, etta tyontekija On saanut paikkansa tyonantajan 
tekdastuotteina,. mitka taUoin "on merkitty korkeampaan ar-
voon,.kuin minka .kan on voinut niistS, saada muuttaessaan 
ne rahaksi. On kelposti ymmarrettavissa, etta »truck»-jarj es
telma on joktunut vaikeihin vaarinkaytoksiin, todeUiseen tyo-
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vaen xiistamiseen. Melkein kaikissa maissa on sentahden' koer 
tettu lainsaadannoUa sita ehkaista, mikali suinkin mahdoUista. )̂ 
• • Suohien voimassaolevan elinkeinoasetuksen 35 § :ssa annettu 

-truck-kielto on kuitenkin varsin" puutteeUinen, avaten mah-
doUisuuksia taUfe menettelyUe. Saannds kuuluu: »elinkeinon-
harjoittaja on velkapaa apulaisiUensa, tyontekijdiUensa j a oppi-
laisiUensa maksamaan sovitun rahapalkan maan kayrvassa ra -
hassa, ja alkoon rahanosotuksia tai tavaroita sen asemesta 
kaytettakd)). Mutta tama saannos ei tee rahapaUskaa ehdotto-

' masti pakoUiseksi. . Tydsopimusta tehtaessa voidaan esteettd-
• masti sopia siita, etta palkka osittain tai kokonaankin suori
tetaan luonnossa; truck-jarjestelma saattaa siis oUa. luvaUinen,. 
kunhan sen edeUytykset nimenomaan sisaltyvat tydsopimuk-
seen. )̂ Ainoastaan leipomotydsta on siita 4 p./kesak. 1908. 
annetun lain 5 §:ssa,_ aivan erikoisista, erittainkin terveydeUi-
sista syista, saadefty, etta tyontekijain'palkka on 'maksettava 
rahassa eika asunnon tai muiden etujen".muodossa. • Kuitenkin 
on kuomattava, etta tyqnantajalta on rahamerkkien ja maksu-
lippujeh'kayttaminen palkanmaksuissa kieUetty Rikoslain44 
luvun 27 §:n yleiseUa saanndkseUa, jonka m^ukaan se, joka ilman 
laUlista lupaa panee liikkeeseen setelin, osotuksen, maksulipun 
tai muuta, rahan merkkina kaymaan,, joutuu rangaistukseen, 
joka on sakkoa tai, enintaan kuuden kuukauden vankeutta. 

; lyainvalmistelukunnan mietinto ja ekdotus-laiksi^tydsopi-
muksista v:lta 1908 sisaltaa »truck»-menettel3yn, nahden seu
raavan, nykyista lainsaannosta' 'jonkun verran tarkemman 
kohdan (20' §): •»Tybpalkka on suoritettava maan kayvassa 
rakassa, tavaroissa tai etuuksissa sen'mukaan kuin sopimuk-
sessa orf maaratty^, ja alkoon tavaraa tai rakan osotuksia raka-

• . ^) A u l i M a r k k j i l a , Truck-j&rjestelmastii ja palkanvdhennyksista. 
.S. -'Tyovaensuojelus- ' j a Sosialivakuutusylidis,tyksen julkaisuja I I I . 5. • -

,̂  ^) M a r k k u l a , m. t. " W i ' l h . C h y d e n i i i s , Omirkesarbetsatalf 
•F. J . ' T . 1906, s. 828 j ' . s. 
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palkan asemasta kaytettako. ' Mnn sopimns on mitat6n.» — 
I/Uonnossa maksettavasta korvanksesta sanotaan ekdotuksen 
i 8 §:n 3 mom:ssa, etta se on maksettava etukdteen sen laadun 
ja paikkakunnan tavan mukaan. Voi n^-yttaa silta, kuin nama 
•saamiokset antaisivat riittavaa turvaa trnck-riistamiselta. Lnon-
taisetuina ,ei saisi tyontekijalle suorittaal' kanen kotitaloudel-
leen tarpeettomia tavaroita, joita .rakaksi muuttamalla, ekka 
tappioUa, kan vasta voi''paasta tyydyttamaan omia ja per
keensa elintarpeita. Mutta nama saannokset ovat luettavat 
lainvalmistelukmman , ekdotuksen aikaisemmin mainitun 13 §:n 
saannoksen valossa, joko saannostarkoittaatyontekijain yleista 
•suojelusta keidan tyovoimain ^riistamiselta koktuuttomilla tyd-
sopimuksika. OHsi vain suotava,' etta uusi tyosopimuslaiusaa-
danto kerrankin aikaansaataisiin eika jaisi vain ekdotuksiksi. 

•Palkkakysymy^sten Jarjestamiseksi tama, - kuten -nakyy, olisi 
•kjrvinkin toivottavaa. - • / . . . . 

- Y k t a tarkea laiin tyon vastikkeen, s. o. palkan suoritus-
muoto ' on sen laslcuperuste eli n. s. palkkaustapa. Niinkuin-
ttmnettu, on' - erotettavissa kaksi palkkaus tapain paamuotoa 
nimittain aikapalkka j a urakkapalkka. Nykyaikainen teoUi
suus-pitkake kekittyneine tyonjarjestelyineen on tuonut mu
kanaan lukuisia naiden paatyyppien muodostelmia ja ykdis-
telmia. ' ' ' '• ' . ' • • 

Kysymys kumpi naista molemmista paatyypeista on ase
tettava etusijaan on vankastaan ollut riidanalainen. Urakka-
tyon puolesta pukuu makdoUisuus suuremman tyotekoisuuden 
saavuttamiseen, -tuotantomaaran kokottamiseen kayttamaUa 
kannustimena suurempaa tyonasiota. XJrakkatyota ' vastaan x 
taas pukuvat kiikkean tyon kaitaUiset seuraukset,'joita ovat 
:}ydtuotteiden laadun kuononeminen, tyontekijain liikarasitus 
ja tapaturmain lukuisammuus teoUisuuksissa, jotka tyonteki-
jalta vaativat erikoista tarkkaavaisuutta, jota paitsi tama 
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•palkkausjarjesteltha -tyontekijaifl. kasityksen mnkaan oii omansa 
polkemaan palkkoja, sen jokdosta etta'parkaat uxakkatulok-
set katsotaan sa,ann6nisiksi tyotuloksiksi. Naita, senranksia 
•on knitenkin voitu jossaldn maarin keikentaa sopivasti toita 
•jarjeslamaUaseka'parannetnika urakkapalkan laskemistavoiUa. 

Urakkasdpimulcsia tekevat joko yksityiset'tyontekijat tai 
"myos tydntekijarykmat ottamaka ykteisesti suorittaakseen" 
rykmaurakan, jota ei suinkaan saa sekottaa n. s. koUektiivi-
seen tyosopimukseen' eli tyoektosopimukseen. 

/ - TavaUisessa ursikkasopimuksessa maarataan korvaus aino-
' astaan j onkin sovitun tyotuloksen pokjaUa, esim. tikenkanta-
jille 2 markkaa 50 pemiia 1,000 tiilelta. Jottei'kuitenkaan > 
"tyoansio urakkatyon jokdosta voisi polkeutua alle,itsekussaldii 
ammatissa.tavaUisen, samalla kun tyontekija tuoUaisessa tj'-ossa, 
rasittuu" enemip.an kuin muuten, on kaynyd; yka tavallisem-

-maksi, etta urakkatj^osta taataan jokin vakin tuntipakdsa. 
• Xama • maksetaan tavallisina • palkanmaksuaikoina, • esimerkiksi 
•viikottain, tyon kestaessa ja makdoUinen uraldsapalkan y l i -
jaama eli n. k. •)>pokjaralia» vasta sittenkun pukeenalainen tyo 

•on kokonaan suoritettu. Jos tyo syysta taki toisesta keskey-
tyy, syntyyr usein, sen jokdosta etta itse sopimuksen ekdot 

,"eivat ole selvatja toteensaatavat/riitoja ydijaaman maksusta. 
Vielakin mutkallisemmiksi kayvat nama olot, kun useat tyon-

• tekijat ovat-ottaneet-j onkin-tyon kokonaisuudessaan tekdak-
• seen ykdeUa .^kertaa ja ykteisella vastuuUaan urakaUa, s. o. 
. sopimalla edeUa mainitusta rykma,urakasta. SiUoin voipi sat-
tua, etta joku tydntekijoista tyon kestaessa taudin, tyonanta
jan taki'tyotoveriensa retteloimisten jokdosta, omaata oikus-

• taan tai muusta syysta luopuu ykteisesta tyosta j a riitaa syn-
• tyy kanen makdoUisesta oikeudestaan- saada osa yjijaamasta. 
"Taikka on tyonantaja osin maksanut. palkat suorastaan yksi-

^-tyisiUe tyontekijoiUe, osin naiden tavallisesti valitseman »esi-
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mielieno •valityksella, j a lopputilissa, kun .'joku, tyontekijoista 
ei katso saaneensa taytta osaansa yhteisista tuloista, .s j^tyy 
epaselyyjtta siita, .onko, hanen, ensi sijassa saatettaya .vaati-

'_mukse.nsa voimaan ty'^onantajaa vastaan paikkavaatipiuksena 
vai t3r6toyeriaan, »etuniiesta» vastaan kanteena .puutteellisen 
tilityksen johdosta. • E i voi kyllin vakavasti kehottaa kaikkia 

/asianosaisia orian etunsa vuoksi tekepiaan kaikki rylimauTak-
kaa koskevat sopimukset kirjallisesti seka mahdollisimman 
selviii ja seikkaperaisin maarayksin mikali laskuperusteita,. 
.palkanmaksua ja vastuunalaisuutta koskee. _ Jotta .tyonteki-
, joilla olisi tilaisuus-.asianmukaisesti valyoa etuj aan ura-kka-' 
palkan laskemisessa, on lainvalmistelukunta usein 'mainittuun 
l^kiehdotukseensa (22 §)' pamiut "seuraavan saannoksen:.; »Jos 
palkan 'maara riippuu mittauksesta, punnitsemisesta tai muusta 

.laskutayasta, joka tarkoittaa tyonttdoksen paljonden tai arvon 
maaraamista, on tyontekijotUa, oikeus edustajien kautta oUa 
siina lasna taki saada osaa siiken,kuuluyista asiakirjpista.- Muu 

_sopimus] on nutaton. ' Sekaisia edustajia valitaan tyonantajan 
•tyossa, olevien'tyontekijain keskuudesta niin pionta, kuin tyon-

• ,antaja, ja tyontekijat keskenaan sopivat.» Tamakin on askel 
teoUisuuskonstitutsionalismia,,kokti. . , , 

XJrakkatyokon nakden kuomautettakoon lisaksi Elinkeino- . 
, lain saannoksesta (37§), etta elinkeinonkarjoittaj an pitaa antaa 

kappaletydta va.rten.otetulle tyontekijaUe riittavaa tyota... Tama 
• lainsaannos tarkoittaa tietenkin • samaa kuin ,vapaa sopimus 
, tuntipalkan takaamisesta,> nimittain koktuukisen toimeentulon 
_ turvaamista tyontekijaUe. . , . 

• Jos sivnutamrue pitemmilta,-ajanjaksoUta, niinkuin y i i - , 
kolta, knukaudelta taki- vuodelta maaratyt'aikapalkat j a ainoas-. 
taan otamme kuomioon, ammattityossa yleisimmin kaytetyn 
laskuperusteen eli tuntipalkaU;, ansaitsevat siina kokden seu-, 
raavat seikat yleisempaa-.-kuomiota. Varsin yleista oil, ollut 
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etta niin sanotusta ylityosta, s, o. tyosta, joka teKdaan arkipaivin 
tavallisen-tg,lu-sovitun tyoaj an Jalkeen tahiv pyliapaivin, mak
setaan . korotettu tmitipalkka. Kakdeksan tunnin tydajasta 
.27 paivana marraskuuta 1917 annetussa laissa (3§ 2 mom.)-
saadetaan nimen omaan, etta ylityosta, mika tekdaan paivittai-
sen tydajan lisaksi, on maksettava kakdelta ensimaiselta tun-
nilta-vahintaan 50 % : U a ja sen jalkeen vakintaan 100%:11a 
korotettu palkka. ' Sama korotus on myos maksettava seUai-
sesta katatydsta, joka" y l i saadettyjen maksimaalityoaikojen 

•suoritetaan, kun luonnontapaktuma, tapaturma tai muu vaara 
ukkaa tai on keskeyttanyt tyon taikka mikoin tyon keskeytta-
minen aikeuttaisi'omaisuuden, tavaran tai raaka-aineen pilaan-
tumisen tai kukkaamisen (4 §.) " ' • 

Yleisesti tunnettua on, etta tuntkuvun. mukaan, lasketta-
vaa palkkaa ei ole tapana maksaa tunnittain, eipa edes paivit--
tain, vaan tavallisesti joka taki joka. toinen viikko uusiintuvissa 
saannoUisissa palkanmaksutilaisuuksissa. Taman tavan "on 
lainvalinistelukunta kalunnut saada laiksi, panemalla ekdotta-
maansa lakiin tydsopimuksesta (18 § ' 2 mom) nimeno'maisen 
maarayksen, etta. palkka, joka lasketaan paivalta-tai sita-
lykemmalta ajalta, on maksettava ainakin joka neljastoista 
paiva. / ' . 

Edeka jo. mainittiin'urakkapalkan ja aikapalkan muodos-
telmista ja ykdistelmista. Y k s i tuollainen ykdistelma, taatun' 
tuntipalkan • varainen urakkapalkka, on jo okut pukeena. Muita 
taUaisia palkkausjarjestelmia sanotaan tavaUisesti ykteiseka 
nimella palkintojarjestelmiksi, joissa taas on erotettava toisis
taan vakinaiset, joko tydnsuoritusten maaran taki laadun pe--
rusteeUa maaratyt palkinnot ja.kokoavat palkinaot-eli ylenevat 
palkat. TaUaisia jarjestelmia kaj^ muodostaminen kayttamaUa 

• perusmuotona'joko aikapalkkaa taki urakkapalkkaa taki kum-
paisenkin ykdisteknaa. Naiden vaiktelevain jarjestelmain seik-
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kaperaisempi selostus taytyj"- tassa yhteydessa sivuuttaa. • Nii -
'den kaikkien tarkoituksena on Hittaa tyontekijslin oma etu 
tyon suoritukseen. • Vielakin .pitemmalle on mentyr niissa y r i - ; 
tyksissa, joissa tyontekijoiUe on mydnnetty osalHsuus voittoon: 

'on sika keinoin saatettu tyo paaoman yhtidmieheksi liikkeesta. 
" ' Varsinaisten • palkkausjarjestelmain ulkopuoleUe menee 
- eraissa ' jTityksissa noudatettu tapa vuoden paattyessa taki 
'jossakin muussa huomattavammassa ajankokdassa myontaa 
•tyontekijoiUe lakjapalkk'oita. Nama joko ovat vakinaisia, 
"taki mydsi lasketaan ne sukteeUisesti vuoden varreUa suori-

' 'tettunn tyokon.. tah i ' saatumi palkkaan. On sattunut, etta 
'Helsingin 'raastuvandikeus on laillisena saami-ena^ tuominnut 
maksettavaks! tuoUaisen lakjapalkkion, kun se on toteensaa-
tavasti luvattu ja ollut yleisena saantona'jossakin laitoksessa. 
"Jos oUceuden kasityksen mukaan olisi ainoastaan lupaus lak-
•jan antamisesta ollut olemassa, niin olisi voimassa olevain oi-
•kensperiaatteiden mulcaan vaatimus aikeettomana evatty. • 



Vaestotilastomme uudistaminen. 
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Maamnie vaestotilastoUa on'vanliat kunniakkaat juuret. 
Sataseitsemankj^mmenta vtiotta sitten perustettu' Ruotsin-
Suonien' tabellilaitos ' oli aikoinaan esimerkiksi kelp aava kai
kille'muiUe .maille.' Kpottavat vaestotilastoUiset tiedot valit-

• tiin ja ' niiden antaminen 'jafjestettiin jo silloin niin tarkoitus-
' taan vastaavaUa tavalla," etta meidan paiviimme asti 'on'voitu 

rakentaa samake pokjalle. Vaadittavien tietojen lukna on 
lisatty, useikinkoktiin on tekty muutoksia, miitta yleiset peri-
'aatteet ovat edelleenkin samat. . t ' • • • 
• • Vuosikynimenien ja< vuosisatojen kuluessa yleiset vaesto-'i 
sukteet ja ykteiskunnan rakenne kuitenkin ovat munttuneet. 
"Vaesto pn lisaantyn3rt moninkeftaiseksi, entinen-yksinkertainen 

'jakaantuminen'verraten,'karvoikin ykteiskunta- ja ammatti-' 
rynmiin- on kavinnyt, inhimillinen toiminta on saanut uusia ja 
yha uusia mnotoja,-tyon erikoistumista on Senrannut vaestdn-
kin jakaantuminen'aseman "j a toimen mukaan, mita moninai-

, -^impiin ja erilaisimpiin- rjikmiin.' • Entinen- suuri pysyvaisyys 
.ja muuttumattomuus oh poissa, nykyaan • kaikki on nopeah', 
kekityksen ja vaiktelevien muutosten alaista, ikmiset muuttavat 
paikasta toiseen, siirtyvat toimialalta toiselle^ lapset eivat kuulu 
vankempiensa- ammattiin eika ykteiskuntaluokkaan,;toiminta-
'muodotkaan eivat-pysy entisina; toiset jakaantuvatuusiin eri-
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koisaloihin/ toiset haviavat olemattomiin ja toisaalla syntyy 
kokonaan uusia. * , 

Vaestotilastomme ei ole seuranmit tata kehitysta ja on 
niinoUen nj^kyaan pahoin vanhentunut. Entisia yksinkextaisia 
ja pysyvaisia oloja varten laadittu jarj estelma ei enaa soveUu 
nykyajan moninaisiin ja vaihteleviin olomuotoihin. Maamme 
vaestosta saamanime tiedot- eivat enaa ole lUotettavia eika r i i t -
tavia, he eivat tayta kaytannoUisen elaman enempaa kuiiji tie-
teenkaan asettamia korkeampia yaatimuksia. Tasta ovat vaes-
totilastoilijamme jo kauan olleet selvilla. Parannusehdotuksia 
on tuumittu ja eraita yrityksia uudi,stusten aikaansaamiseksi 
tehty. Valitettavasti ei tilastokomitea, joka on laatinut toista-
kymmenta [mietintda eri'tilastohaarojen uudistamisesta,. ehti-
nyt ottaa vaestdtilastoa Jcasiteltavakseen. .LaakintotUastoa 
koskevassa mietinnossa se. vain on tuUut kosketuksiin eraan 
vaestdtUaston puolen, kuolemansyytilaston kanssa. Sen aiko-
muksena oli juuri ryhtya tahan erinomaiseen tarlceaan tilastoon 
koko sen laajuudessa, kun siUoinen senaatti lakka,utti sen v. 1915-' 
Siten ei vaestotilastomme pie paassyt seuraamaan ulkomaiUa 
-tapahtunutta vaestdtilastoUisen tekniikan suurta edistysta,. 
vaan"on'jaanyt kauaksi jalkeen. ' • 

^ Kuten ennenkin perustuvat. maamme vaestoa koskevat 
tiedot paaasiallisesti papiston" kirjanpitoon. Taman pokjalla/ 
annetaan vuosittain erikoisten vahvistettujen vaestonmuutos-
taulujen mukaisia tietoja syntyneista,- kuoUeista, 'solmituista 
a-vioUitoista, lapsensynnyttajistta,' muuttaneista y. • m. Maara-
ajoin — nykyaan joka- kymmenes vuosi — tayttavat seurakun
tien esimiehet-n. s. kjrmmenvuotistaulnt, joissa annetaan tietoja 
vakUu-vusta ja vaeston kokoonpanosta eri jiakdkohtia silmaUa
pitaen.- Vuodesta 1870" alkaen on sitapaitsi maamme suurim--
misSa kaupungeissa toimeenpantu todeUisia vaenlaskuja, koska 
niiden papiston on ollut mahdotonta tyydyttavaUa tavalla an- ' 
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taa" edes kymmenvuotistaiiluissa i vaadittuja tietoja ja koska 
tietojen puutteellistius muuteikin- oli silmaanpistavampi kau--
punkeihin ja .eritoten suurehkoiliin kaupunkeiliin kuin maa-
seutuun nahden. Yrityksia koko maata kasittavan todellisen 
vaenlaskun aikaansaamispksi on Ikylla tehtj^ mutta ne eivat 
ole johtaneet mihinkaan. Minpa seka TilastoUinen Paatoimis-
to etta senaatti ja eduskunta olivat tehneet ehdot-uksia yleisen 
vaenlaskun toimeenpanemise'sta yuonna 1910, mutta Venajan 
ministerineuvoston ehdotuksen ihukaan hallitsija pyyhki val-
-tion tulo- ja menoarvioehdotuksesta vaenlaskusta aiheutuvien 
kustannusten peittamiseksi varatun maararahan. Vuodeksi 
ig i5 suunniteltua Venajan valtakunnan kaikkia eri osia kasit-' 
tavaa vaenlaskua varten ehti TilastoUinen Paatoimisto Suo
men osalta laatia seikkaperaisein suunhitelman, mutta maail-
mansota teki talla kertaa tyhjiksi toiveet saada todellisen vaen
laskun avulla - entista luotettayammat ja monipuolisemmat 
tiedot maamme vaestooloista. { 

Nykyisen vaestotilastomme; heikkoudet johtuvat osin tie
tojen kerailytavasta'ja siihen lii-t-tyvasta aineiston rajoituksesta, 
osin taas vaUitsevasta vaeston kirjanpidosta. Tarkeimpina 
puutteellisuuksina, joita siis ensi sijassa olisi pyrittava-poista-
rhaan, mainittakoon seuraavat.S 

I . Vakilukua koskevat tiedot ovat aivan 'virheeUiset. T a -
han, on -ny'-kyinen kirkoUineh kirjanpito syyna.' Kuhunkin 
seurakuntaan kuuluviksi luetaan niniittain melkoinen'' maara 
niiden muuaUa oleskelevia jaseriia.. Naita ei poisteta kotiseura-
kunnan'.kirjoista, .elleivat he rnuuttokirjalla ole siirtyneet toi-' 
seen seurakun-taan, ja koska rnuuttokir jan ottaminen paikka-

' kunnalta rfiuutettaessa ei ole jiakollista, saattaa paikkakunnan 
kirjoliiin merkitty vaesto ky'vinkin -tuntnvasti poiketa sentodel- • 
lisesta .vaestosta.' Pahinta kaikesta on, etta koska siirtolaiset 
vain poikkeustapauksessa ottavat munttokirjan maamme vaes-

1 > 



94^' . • A. E. Tudeer. . ' " • .' 

":—' — ~ ' ' T 

totilasto kasittaa. suuren maaran kenkiloita, jotka tosiasialli
sesti eivat enaa.kuulu maamme asujaimiin ja joista suurin osa ' 
ei koskaan • palaakaan tanne. . , , ' 

Toiselta puolen vaestotilaston ulkopuolelle jaavat kaikki 
ne-taaka oleskelevat ja tpimivat vieraiden maiden alamaiset,, 
jotka eivat kuulu , mikinkaan takalaiseen kirkoUiseen seura
kuntaan. ' ' ," 

Mutta vakilukutietojen .virkeellis3r5rden vaikutus ei supistu 
.yksinomaan siiken, etta ne antavat vaaran kuvan maamme' 
asutuksesta. I^uonnoUisena seuraulcsena'on, etta kaikki sukde-
luvut, jotka lasketaan vakiluvun pokjalla, tulevat virkeeUisia. 
Niin on sukteellisen avioliittoisuuden, syntyneisyyden,'kuollei-
suuden y. m. s. laita. .Tarkoituksena on tosin, etta Amerikassa 
oleskelevat kansalaisemme lakettaisivat tietoja kotiseurakun-
taansa keskuudessaan tapaktuneista vaestonmuutoksista, mutta 
todeUisuudessa ovat tanne saapun^et tiedot aivan vaillinaiset^ 

Koska parkaimmassa iassaan oleva vaesto' ja ennen kaik
kea miespuolinen on liikkuvin taalla kotimaassa. j a runsaslukui-
simpana,ottaa osaa siirtolaisliikkeeseen, on.askenmainitun puut-
teeUisuttdenseurauksena myoskin-se,. etta vaeston ikarykmitysta 
ja sukupuolijakoa'' koskevat tiedot eivat nekaan ole ,taysin 
oikeita. Sama koskee sitapaitsi suurem.massa tai pienemmassa 
maarassa^ kaikkia . muitaikin vaeston. kokoonjianoa ..koskevia 
tilastotietoja. , ' . '' > 

2. K u n seka vakilulcua etta. vaestdnmuutoksia koskevat 
tiedot annetaan tilastoa kayttavan keskusviraston kaltuun '^al-
miina taulukkoina, on seurauksena, etta tietojen kaytteiy on 
rajoitettu niikin ykdistelmiin, jotka on otettu taulustoihin. 
Muulla tavoin ei> tilastoaineiston kajdtaja voi tietoja rykmit-
taa, ei kaytannoUisten eika tieteeUisten tarkoitusperien saayut- ' 
tamiseksi. —• Esimerkkina mainitbakoon, .etta vaestotilastom
me k.-yVii. antaa tietoja avioliiton solmivien miesfen ja naisten 

\ _ - , • • 
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ikaryhmityksesta, mutta etta niin mielenkiintoinen kysymys,, 
kuin on avlokumppanien ian keskinainen suhde," nykyisin jaa 
vaille valaistusta vixallisessa tila^tossamme. — Seurauksena 
siita, etta tietojen antaminen on taten jarjestetty, on myoskin, 
etta niiden tarkastus tUastoaineiston kayttajan • puolelta jaa 
aivan vaillinaiseksi= Kihan TilastoUinen Paatoimisto voi muuta 
kuin tarkastaa, etta sunmiaukset pvat oikeat ja etta taulukot. 
vastaavat toisiaan. Miten taulukkdjen pohj ana olevat tie-
dot vastaavat tosioloja siihen ei tarkastus nykyaan paase ka - . 
siksi.. Tekevatko taulukkojen kayttaj at tyonsa oikeiden peri-
aatteiden mukaan,' vai kasittavatko kenties toiset heista taulu-
otsikOt muista ,poilckeavalla tavalla, sekin saattaa peittya oi-
keilta nayttavien lukujen taakse. ? SamaUa on kerta kaikkiaan 
maaratty, mitka tiedot kootaan, mita tietoja tutkija siis voi 
saada kaytettavakseen. J a tunnustettava on, etta useassa suh- • 
teessa nykyaan kaivattaisiin paljon yksityiskohtaisempia tie
toja, kuin saatavissa >on. Mainittakoon tassa ainoastaan, etta 
tiedot kotimaisesta- muuttoliiMceesta ovat aiva'n riittamattomat. 

. 3.. Tietojen antaminen kuuluu nykyaankirkoUisilleviran- • 
omaisille, seurakuntien papistoUe ja eriuskolaisseurakuntien 
esimiehiUe, mutta nama eivat yleensa omaa — eika sita heilta 
saata odottaakaaln— niin suurta seurakuntalaistensa tUntemusta, 
etta he tyydyttavasti voisivat antaa kaikki ne tiedot, jotka 
kuuluvat ajanmukaiseen vaestdtdastoon.' Siksipa heidan anta-
mansa tiedot, ennen kaikkea mita yiieston anmiattiin ja elin-
keinoon tulee, ovat sangen epaluotettavat ja ylimalkaiset, osit
tain melkein arvottomat. Koska kaikki tiedot annetaan kirkon-
kirjoihin tehtyjen merkintojen pohjalla, ja pappien on mahdo
tonta seurata ihmisten .siirtymista esim. ammatista 'toiseen tai 
yhteiskunnaUisesta luokasta toiseen, on seurauksena myoskin, 
etta tiedot helposti ovat vanhentuneita. 

Se seikka, etta vaestdtilastoUisten tietojen antaminen on 
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papiston asiana, on sitapaitsi sikali kaitaksi, etta nykyaan t y -
vinkin monet eivat takdo olla missaan tekemisissa kirkon~ kans
sa. Todennakoiselta tuntuu, etta ke laiminlyovat 'asiamnukais- . 
ten ilmoitusten- teon, mika taas tietenkin on omiaan aikeutta-
maan viTkeeUisyyksia • vaestotkastoUisessa aineistossa..' Taman 
vuoden alusta on tosin olemassa siviilireki-steri, jonka'tuUsi.voida 
poistaa- mainittu puute, mutta kun ilmoittiksen tekeminen siiken 
on vapaaehtoista, ei siita voine odottaa kovinkaan suurta apua 
tassa sukteessa. • i - ' ' . ' -

'Nama ovat vaestotilastomme pakimmat puutteekisuudet. 
Niiden lisaksi voisi kylla mainita muitakin, mutta koska ne ovat ' 
vakenxman laajakantoisia ja kelpommin poistettavia, voitanee 
ne tassa siyuuttaa. Tarkeinta on, etta yllamainittuikin kolmeen • 
'koktaan kiinnitetaan kuomiota, kun rykdytaan vaestotilastoam-
me uudistamaan. ' • ^ 

• Miten siis nama puutteekisuudet ovat poistettavat? Mika 
on lakinna tektava? , • ' - . 

•' Bimen kaikkea on ilmeista,, ettS. tarvitsemme todeUisen • 
vaenlaskun, seUaisen^ jollaisia snurissa ' sivistysmaissa maara-
ajoin on toimeenpantu jo vuosisadan verran'tai kauemminkih. 
Onkan kapea, ettei itsenainen Suomi tieda -vaestdnsa okceata 
lukna. Jos maamme aineissa tapak^tnu muutoksia, on vaen
laskun toimeenpano sitakin" tarkeampi, koska tiedot rajanta--
kaisten paikkakuntien yakiluvusta lienevat, vielakin - epavar-
memmat kuin oman' maamme. - '-

'Vaenlaskun " toimeenpano karvaan asutuissa 'osissa maa
tamme koktaa tietenkin suuria vaikeuksia, mutta voittamatto-
mia ne eivat suinkaan ole. Onkan ulkomaiUa kyvalla mene's-
tyksella suoritettu vaenlaskuja paljon vaikeammissa ja "alku-
peraisemmissa oloissa! Mutta valttamatonta on, etta ajoissa 
ryhdjrtaan laatimaan yksityiskohtainen suunnitelma-,siita, niita 
tietoja-kootaan-ja miten niiden keraily .on suoritettava. -Ja 
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hyvissa ajoin on perehdytettava paikalliset viranomaiset asiaan 
j a luotava tarpeelliset jarjestot 'seka yalistettava kansalaisia, 
jotka kenties muuten vierovat koko yritysta ja sakttavat sen 
onnistumisen vaaraan. Tata kaikkea varten tarvitaan paljon' 
valmistuksia, komiteatdita ja neuvotteluja viranomaisten ja 
eri paikkakuntien vaestooloj en stuntij^in _ kanssa. Keskeinen • 
asema tassa tyossa kuuluu luonnpstaan TilastolliseUe Paatoimis-
toUe, joka pitaisi oka ka3rtettayanaan "alaan perehtyneimmat 
voimat.' Okjeena ovat toiselta j)Uolen ulkomaiUa, toiselta puo
len kaupunkiemme vaenlaskussa saavutettu kokemus. Tilas-
toUisen Paatoimiston askenmainittua viiodeksi, 1915 suunni
teltua vaenlaskua varten senaatiUe jattamat suunnitelmat ja 
laskeltnat. ovat arvokkaana pokjana valmistustdikin rykdyt-
taessa. Koska nama mietinnot j a niikin liittyvat ekdotukset 
aineiston kerailyssa kaytettaviksi kaavoiksi ovat painettuinakin 
olemassa, voitanee tassa viittaamalla niikin luopua esittamasta 

'1 - - • 
yksityiskoktaisia ekdotuksia siita, miten ainekset ovat kerailta- ' 
vat, mita tietoja on koottava, initen niiden tarkastus, kaytteiy 
ja julkaiseminen jarjestettava ji. n. e. • Huomautettakoon vain, 
etta jos mieli saada vaenlasku aikaan vuoden 1920-lopussa, niin
kuin suotavaa olisi, ei ole varaa kukata aikaa, silla esitoita ei 
saa paivassa suoritetmksi. i; • ' 

• Tassa ykteydevSsa lienee paikaUaan kuomauttaa, etta vaen-
•laskun ykteydessa on koottavatietoja maamme asutussukteista, 
siis'^fcylien, talojen, torppien "ja, muiden asuttujen palkkojen 
luvusta ja kunkin vaestosta, mieluimmin'myos rakennuksista, 
kuoneluvusta j . n. e. • Naiden pienempien paikkakuntien"' vaen-
tikeytta voitaiiee tuskin kayda laskemaan, niin mielenkiintois-
ta kuin .se kieltamatta olisikin ja niin valaiseyat kuin tuoUai
sen laskun tulokset epailematta olisivatkin, mutta ainakin kun
tien vaentikeys on tarkoin saatava selviUe. Tosiasia on kuiten
kin, etta kuntia koskevat pinta-alatiedot moni§sa kokdin eivat 
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suinkaan ole luotettavia. Taytyy siis toivoa, etta maanmittaus-
haliitus laHiaikoina saa'tilaisuuden ryktya pukeenaplevia tietoja 
parantamaan. ~ ' ~ ' • • 

'Vasta todeUinen vaenlasku antaa meiUe maUdoUisuuden 
saada ne'-moninaiset tiedot vaestosta ja.sen jakaantumisesta 
sukupuolen, ian, syn-tyma- ja kotipaUcan, si-vistyksen, kielen, 
uskontokunnan, ammatin ja elinkeinon, yhteiskunnaUisen ase
man y.'m..- nakokohtien mukaan samoinkuin esim. talouskun-

' tien suuruudesta ja luvusta, lasten luvu-staa-violiittoa kohti j . n. e., 
joita tietoja ^'viranomaiset- tarvitsevat oikein haUitaksensa-

i maata tai tiede kaipaa voidakseen antaa seikkaperaisen j a oikean 
kuvan maamme vaeston demograafisista sukteista ja sen keki-
tysta vaUitsbvista laeista.' • ' ' ^ 

Mutta todellisen vaenlaskun aikaansaannUla ei kaildkia 
puutteita saada poistetuiksi. VaestoUinen kirjanpito kokonai-

, suudessaan on jarjeistettava uudeUe pokjaUe. {3i'viilirekisteri-on 
. tektava yleiseksi ja pakoUiseksi. Papiston taholta 'tullaan ken
ties periaatteeUisista syista vastustamaan taUaista muutosta, 
siUa merkitsisihan se sita, etta ilmoitukset syntyma- ja kuole-
mantapauksista, naimisiin menostaj- avioliiton purkamisesta 
y. m. s. tasta lahin olisi tehtava rekisteriviranomaisille. eika, 
kuten' nykyaan, seurakuntien. kirkonkirjojen pitajiUe. Jos 
yleiso taman okeUa taktoo kaj^ttaa papiston apua las-ten kasta-

'miseen, kuoUeiden hautaamiseen ja a-violiittojen vihkimiseen tai 
jos seurakunnat. sitapaitsi tahtovat pitaa kirj aa j asenistaan, on se 
kunkin' yksityisasia. Paaasia on, 'etta kuUakin paikkakunnalla 
on vain yksi viranomainen, joka pitaa kirj aa kaikesta vaestosta 
riippumatta siita, kuuluvatko henkilot johonkin maassamme 
lailHseen kirkkokuntaan vai eivatko. Koska tama muutos tulisi 
kofdn kaUiiksi, jos maaseudun joka kuntaan asetettaisiin uusia 
virkamiekia tata tarkoitusta varten, voitaisiin siviilirekisterin 
pito ykdistaa jphonkin muukun toimeen j a kenties'velvoittaa 
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jokin nykyinen viranomainen siita imolehtimaan. Voisihan 
kenties ajatella''sellaistakin^ mahdoUisuutta, etta esim. papit, 
jotka vankastaan ovat tottuneeib 'pitamaan kirjaa vaestosta ja 
siina tapahtuvista muutoksista, edelleenkin saisivat sen asiak-
seen. Erotuksena olisi vain se, §tta kirjanpito tasta lahin kos-
kisi 'kaikkia paikkakunnan asukkaita eika vain omia seurakun-' 
talaisia. Papiston tydtaakan kannalta erotus useimmissa maa-
laiskunnissa olisi vailla suuirempaa merkitysta, ainoastaan maam
me kaakkoisosassa,-jossa osa vaestoa on'kreikkalais-katolista, 
se olisi ^ mainitsemisen arvoinen. On sangen todennakdista, 
etta papisto ei ole halukas taten palvelemaan yhteiskuntaa, 
vaan mieluummin'kokonaan luovuttaa taman kansliatyon toi-

,siin kasiin. " Toiselta puolen on mahdollista, etta kirkosta vie-
raantuneet-ja sita kovin karsaasti featsovat henkilot, joita ny-
kyaan on suuret laumat, eivat olisi halukkaita kaantymaan 
papiston puoleen edes tamanluontoisilla 'ilmoittiksilla ja etta 
rekisteri siten jaisi vaillinaisefcsi. Mahdollistahan on, etta tal 
lainen jarjestely ei kavisi painsa, vaan etta on kaytannollisem-
paa antaa siviilirekisterin pitarninen joUekin toiselle viranomai-
seUe.' Silloin kai joku kuntien luottamusmiehista olisi sopivin, 
silla nimismies tuskin olisi oikea mies tahan toimeen, koska kansa, 
silloin kenties olisi haluton ilmoituksia tekemaan pelosta, etta 

' ne vain johtaisivat uusiin verotuksiin. Suuremmissa kaupun
geissamme taytyisi joka tapauksessa perustaa erityiset rekisteri-
viranomaiset, joiden yksinomaisena tehtavana olisi vaestoUisen 
kirj anpidon-pitaminen. ' • - j 

Siviilirekisteriin tehtavat meirkinnat tulisivat enimmakseen 
samat kuin kirkonkirjojen pulitaasti —• tai ainakin puolittain —• 
demograafiset muistiinpanot nykyisin. Eraissa suhteissa kirjan
pito kuitenldn olisi laajennettava, jotta ;Se vastaisi ka3d;annol-
listen ja tieteeUisten nakokohtien nyky^aan asettamia vaati
muksia. Joutuisimme ' kuitenkin liiaksi yksityisseikkoihin, 
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jos ryhtyisimme niita lahemmin tarkastamaan. I^ienee kuiten
kin S3ryta. liuomauttaa inuutamasta seikasta. 

Nykyaan ef kirkonkirjoissa tekda'eroa paikkakunnaUa-asu-
,vien ja muuanne muuttaneiden kenkiloiden valika.' Jalkimais-
ten joukossa on kuitenkin, l^uten aikaisemmin on mainittu, 
seUaisiakin kenldloita, jotka vuosikausia ja vielapa koko ela
mansa oleskelevat muualla kotimaassa, etupaassa-'tekdaspai-
koissa ja suuremmissa kaupungeissamme, taikka maan rajojen 
ulkopuolella, Amerikassa.| J a kun naista, etenkin viimemainit-
tuun. rykmaan kuuluvista, sangen niukalti saapuii tietoja, on 
seurauksena, etta kirjoisa esiintyy seUaisiakin kenkiloita, jotka 
aikaa sitten ovat kuoUeet: J a ellei nain viela olekaan, on aina-
kin varmaa, etta lieita koskevat tiedot yleensa lienevat h3?^in-
kin eteiidyttavia. Jottatnamat seikat-eivat liiaksi hairitsisi 
vaestdtilastoamme, olisi valttamatonta muusta vaesto.sta erot-
taa muuanne muuttaneet tai kaikld ne, joista ei jokonkin maa-
rattyyn aikaan ole saatu -tietoja. - Nain on menetelty Ruotsissa. 
SieUa - nimittain kirkonkirjoissa, jotka'-. naapurimaassamme. 
edeUeen ovat vaestoUisen tirjanpidon' pokjana, on erikoinen 
«de obefintligas kolumn», jokon joka -vuosi siirretaan tuntemat-
tomille teille kavinneet ja josta .nama jaUeen ilmestyessaanpaik-
kakunnalle siirretaan yleiseen osastoon.^ ' 'Kun vaenlaskut sa
maUa saataisiin maara-vupsien kuluttua, esim. joka kymmenes 
vuosi nudistuvksi, voitaisiin tekokkaalla tavalla tarkastaa 
siviilirekisterin tiedotjja tarpeen mukaan oikaista ne. Toiselta 
'puolen luotettava, kydittain ja taloittain jarjestetty siviilirekis-^ 
ten olisi erinomaisena joktona ja tukena vaenlaskua-jarjestet-
taessa, esini. laskupiiria miiodosteltaessa.ja taytettavia kaavak-
keita jaettaessa. • ' 

•Kun taten olisi saatu kirjanpito nykyajan oloja vastaa-
vaUe-kannalle, olisi myoskin tietbj en antaminen tilastoUiselle 
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keskiisvirastolte uiidistettava. Taikka oikeammin, viimemai-' 
nittu parannus on valttamatta ensi tilassa aikaanssatava koko
naan siita riippumatta, saadaanko edeliamainitut paxannukset 
toimeen vai.eiko!- | , ^ 

Tietojen nykyinen antotapa vaatii kirjanpitajalta me&o 
• paljon tyota ja ennen kaikkea suurta tasniallisyytta. Hanen 

tulee nimittain, kuten on mainittu, laatia valmiit taulukotja 
siis katsoa, etta kukin numero tulee oikeaan ruutuunsa ja etta 
tiedot kaikissa' eri taulukoissa vastaavat toisiaan. Kuitenkaan 
tulos'ei .saata tyydj.'ttaa tietojen kayttaj aa, joka .valttamatta 
tarvitsisi tiedot nopeasti kajdrettavakseen. Tama onkin jarjes-

. tettavissa aivan yksinkertaissUa tavaUa, nimittain siten, etta 
rekisterin pitaja vuosittain laatii otteet.kaikista vuoden varrella 
tapaktuneista vaestonmuutoksista. Hanen tulee" niinmuodoin 
joko luetteloUiin tai kortteihin merkita yksityiskoktaiset tiedot 
kaikista sattuneista• syntyma- ' j a kuolemantapauksista, solmi
tuista ja puretuista avioliitoista, paikjcakunnalle ja sielta mun-
tpista j . n. e. Kirjoitustj^o tulee kieltamatta taman kautta ny
kyista tuntnvasti snuremmaksi, mutta ssnsijaan paasee rekis
terin pitaja vaivaa'kysy^asta tietojen rjfhmittelysta ja yleensa 
niiden ensimaise,sta kayttelysta, joka siirretaan TilastoUiseen 
Paatoimistoon. Taman kautta voitetaan sekin huomattaya 
etu, etta tyo voidaan suorittaa vuoden varrella, esim. paivittain 

- kirjoittamaUa tilastoUiset ilmoitukset valmiiksi, kun koko tyo 
nykyaan voidaan suorittaa vasta seuraavan vuoden alkupuo-
leUa, kun kaikki tiedot ovat kooUa. -Kaildd otteet lahetetaan 
TilastoUiseUe PaatoimistoUe, joka Vapaasti voi yhdisteUa j a 
ryhmitella tiedot eri tarkoitusperien vaatimalla tavalla. Sa-

' maUa kun taten saataisiin^ yksi nykyisen vaest6tila,stomme ika-
vimpia puutteita poistetuksi) voitaisiin muutenkin rikastuttaa 
vaestdtilastoamme. lyuetteloihtn tai kortteihin ̂  sopisi nimit
tain ilman hankaluutta ottaa enemman tietoja kuin nykyisiin 

,', ' ' 
i 
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taulukkoiliin. Siten kavisi mahdoUiseksi valaista vaestdsuhtei-
tamme erailtii seUaisUtakin puoHlta, jotka nykyaan valitetta
vasti sopivan aineiston jpuutteessa ovat jaaneet valaisematta. 

• Tarkoituksenanime ei ole kayda yksityiskoktaisesti selvit-
tamaan, mita tietoja olisi vaadittava tai miten'niiden merkitse-
misen tulisi tapaktua. Saattaa kuitenkin oUa paikaUaan esittaa 
muutama nakokokta, joka olisi otettava kuomioom 

Mita ensinnaldn avipliittotilastoon tulee, on entisten ver-
tailujen lisaksi viela laskettava vikittyjen miesten ja naisten 
luvut verrattuna avioliittoiassa olevien naimattomien, leskien 
ja alvioeron saaneiden lukuikin seka samoin ensimaisen avio-
liittonsa solmineiden-luvut verrattuna naimattomien ja toista 
tai my'-dkaisempaa kertaa vikittyjen kivut leskien ja avioeron 
saaneiden avioliittoiassa olevien kenkUdiden lukuikin. Nama suk-
deluvut on sitapaitsi laskettava erikseen kultakin-ikaluokalta. 
Vasta taman kautta saadaan vaeston kekitykselle niin tarkeaan 
avioliittokysymAfeeen tarjoeellista valoa. ' . 

- Niinikaan ovat kedelinallisyysluvut, joita •meilla nykyaap 
tuskin oUenkaan lasketaan,, otettav^t viraUisessa vaestotilas-
tossamme kuomioon. Tarkein on ' avioUinen hedelmallisvys, 
mutta' my'-oskin aviottomalla hedelmallis5'ydeUa on merkityk
sensa. Kummatkin sukdeluvut on tietenkin laskettava ika-
luoldttain. Ilman naita sukdelukuja on mahdotonta oikein 
arvostella esim. .syntyneisyyden alenemista, mika-ilmio meiUa
kin viime aikoina on esiin-t3myt h3rvin voimakkaana. ^ 

Syntyvaisyyden vastakkaisilmid, kuolevaisuus, kaipaa niin
ikaan entista perinpohjaisempaa kasittelya. Ennen kaikkea on 
tilasto kuolemansydsta • nudistettava. Nykyisin,- kun .^kuoleman-
syita tilastossamme esiintyy aivan harvoja; joten laheskaksi 
kolmasosaa' kuolemantapauksista-tUaston mukaan on 'jmuiden 
svidem aiheuttamia, jainamaldn sjryt peru-stuvat papiston ilmoi-
tuksiin, jonka ei laheskaan kaikissa tapauksissa 'Voi olettaa 
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pmaavan edell3rtyksia todellisen kuolemansyyn selville saami- _ 
seen, ei vaestotilaston talle dsalle voi antaa sumtakaan arvoa. 
Ainoastaan siina.' tapauksessa, etta tiedot kuolemansyista saa
daan laakarien • kntamista kuolemantodistulcsista, on aikaan-
saatavissa-taysin aikaansa vastaava tkasto. Jos maaseudulla 
ei laakarien puutteen takia viela voida asettaa laakarin antamaa 
kuolemantodistusta pakoUiseksi, voitaisiin] kenties toistaiseksi 
ottaa kaylantoon tilastokdmitean ekdottama menettely. Taman 
mukaan pappi kuolemanilmoitukseen merkitsisi tarkat ' tiedot 
taudin ilmenemismuodosta ja merkeista, joiden noj alia laakari 
jalestapain ilmoitukseen . merkitsisi todennakdisen kuoleman-
syfn.^) K u n nama ilmoitukset ja todeUiset fcuolemantodistuk-
set luokitettaisiin tarkoitustaan vastaavaUa tavalla, paastaLsiin 

• nykyisista kurjista luyuista. ' ' -
• . Muuttoliiketta, • seka maassa miiuttoa | etta siirtolaisuutta 
ja maakamnuuttoa, koskeva tUasto on sekin saatettava ajan-
mukaiseUe kannalle. EdeUiseen nakden on kuomattava, etta 
nykyiset-tiedot, jotka ilmaisevat vain muuttaneiden luvun ja 
sukupuolen, pvat aivan riittama-ttdmat. Taman lisaksi on 
yalttamatta annettava suunnUleen kaikki ne tiedot, mitka siviili-
rekisterista saadaan, siUa muuten on makdotonta tutkia muut-
tojen syita ja seurauksia. . - ' 1 ^ ' ^ 

Mita taas siirtolaisuustUastoon tulee,i on se valttamatta 
saatettava ^ditejrteen yleisen vaestoliiklceen kanssa, siUa- ny
kyaan ne ovat aivan irrallisia toisistaan eika niita edes valitto-" 
masti voi kayttaa rinnan koko^todellisen vaestdHiklceen selvitta-' 
miseksi. Tiedot-maakan palanneista siirtolaisista ovat sitapaitsi 

' ' nyky'-aan niin vaillinaiset, ettei niille voi antaa mitaan'arvoa. 
. • EdeUamainitut seikat ovat osin otettavat kuomioon, kun 

'laaditaan kaava-t alkutietojen antamista varten. Osin ne ovat 
• - .' . . . . V . 

1] Tilastolcomitean mietinto I I I . Laakintatilasto. Helsinki , 1904. 
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esitetyt toivomuksina, jotka kohdistuvat tilaston jtdkaisemiseen. 
On nimittain kohtuutonta vaatia, etta yksityinen vaestdtilas-
tollinen aineiston ka3r(;taja xyhtyisi niin laajoihin tdihin kuin 
esim. yllamainittujen siihdelukujen laskemiseen alkuaineistoa 
kaj'ttamalla, ellei niita "eika kenties edes niiden laskemiseen 
tarvittavia absoluuttisia lufciija ole painettiuna saatettu'jtdki-
suuteen. - ' " 

Tassa yhteydessa lausuttakodh sekin toivomus, etta seka 
uudet etta ennenkin julkaistut suhdeluvut esitettaisiih pienem-
miltakin alueilta kuin nykyaan. • Toisia suhdeltikuja esitetaan 
nykyisin vain koko maahan nahden, toisia erittain kaupungeista 
ja maaseudulta ja,toisia taas myoskin laanittain., Mutta kun 
ei eri laaneissa erbteta kaupunkeja ja maaseutua, ei laania kos-
kevien lukujen vertailuUa usein ole-suurtakaan arvoa. ,Eroa-
vaisuuksista ei nimittain saata tehda juuri mitaan johtopaa-
tdksia vaestdsuhteiden tbdelliseen erilaisuuteen nahden, koska 
ne useassa tapauksessa johtavut tai ainakin saattavat'johtua 
yksinomaan siita, etta laanien vaesto jakaantuu eri tavaUa 
kaupunkien ja maaseudun kesken. Siksi on tarpeellista, etta 
tastalahin julkaistaan ainakin laanien kaupunkeja ja maaseutua' 
erikseen koskevat suhdeluvut. Myoskin suurimpien .kaupun
kiemme vaestonmuutokset ansaitsevat enemman huomiota, 
kuin niihin nykyaan on pantu viraUisessa tilastossamme. ' 

YUaolevassa on'koe-tettu esittaa eraita nakokohtia, jotka 
ansaitsevat huomiota vaestdtilastoamme uudelle kannalle jar-
jestettaessa. Me elamme nyt uudistusten ja ripean toiminnan 
aikaa. Mika'on puutteeUista ja vanlaentunutta, heitetaan romu-
koppaan ja uutta luodaan sijaan. Alkoon vanhentunut vaesto
tilastomme yksin jaakd rnuistuttamaan menneita aikoja! EZay-
takddn rohkeasti siihen kasiksi ja tehtakddn muutokset.kyllin 
perinpohjaisia, jotta luotu jarjestelma ei heti jalleeh ole paik-
kailun ja parannuksen tarpeessa. 
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SUOMEN V I L J E L L Y N MAAN A L A N K A S V A M I 
NEN 19- ja. 2 0 - V U O S I S A D A L L A . • 

."' )>Suomi on. liionnostaan hedelmallinen maa, laakeampi kuin 
vuorinen. Maa on melkein kaikkiaUa sovelias maanviljelyk- ' 
seUe.,>> • . . 1 

' •- • Nain kertoo ComU de Santi eraassa vuonna i8ip Koopen-
kaminassa julkaisemassaan Idrjassa Suomesta. 

J a kan jatkaa;" »Muutamat osat ovat sangen kjrvin viljel-
Ijt, mutta toisissa paikoin sita vastoin ei viela nae kuin kaner-
vakankaita, soita, sanunalildcoja'ja Inuita maita,-jotka vain 
odottavat raivaamista.»^) -

lyaskelmat ovat oso-ttaneet,' etta siiken aikaan kun mai
nittu kirj a ilmestjd, iSio-luvuUa,, oli Dmaassa, joka melkein 
kaikkiaUa oli sovelias maan-viljelyl«seUe»-peltoa, 1.45 % maan 
koko maa-ala^ta. (Maa-alaan ei siUoin luettu vesia eika met-
sattomia vuoria). Nii-ttya oli 5.1 %. /-

Viela -vuosisata myokemmin, v. 1910. olivat vastaavat lu -
•vut vain-5.7 % (peltoa) ja 2.9 %_(niittya). 

, Pukeenaoleva lausunto on yktena osotuksena siita, minka-
arvoinen se tieto on,i joka taloudellisissa asioissa saadaan ylei
sista lauselmista.. J a useat vankat talouselaman kuvaukset 
ovat juuri tallaisia laatusanakuvauksia. ' ' 

-'-) Comte d e S a n t i : Tableau • statisiique et topographique du grand 
ducfid de Finlattde. Copenhague i S i o . vSiv 3. 

^) Aineita Suomen maanviljelystilastoon. Helsingissa 1 8 6 9 . ' S. V. T . 
^ . n i , I , siv. 18: I ' " . , • . 

- Maataloustiedustelu Suomessa vuonna igio. S. V . T . I l l , 9 . ' S i v . - 1 . 

I 
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Comte de Santin tiedot eivat yleensa oUeet omia tietoja, vaan 
muista lahteista saatuja. Ne perustuivat Vihirnxs. • Djufbergiip 
kuvaukseen Ruotsm valtakunnasta. J a Djurbergin samoinktdn 
Tuneldin y. m. teoksiin kirjoittajat talta ajalta usein nojaavat. 

Tuneldilla on melkein vastaava lausunto: »Suomi on luon-
nostaan hedelmallinen, hyva-asemainen ja: ihana maa. Useim-' 
missa paikoin-on hyvaa peltomaata, mainittava maara sunrem
pia ja pienempia viljelykseen kelpaavia soita ja nevoja, kuo
mattavia kohka- ja koivu- y. m. metsia, kedelmallisia niittyja 
ja ruohikkoj,a.»'—• — »Suomessa on muikin Rnotsin maihin ver
raten enin mokatavaroita.» )̂ 

Djurberg sanoo niinikaan: )>Suomessa on viimeisina vuosina-
vilj elys'sangen paljon edistj-nji; japarantunut. Niin ok laitaseka 
'maanviljelyksen etta niittj'jen kcidcn ja monien hiuidsn hxo-
dyUisten hitosten. Kun vertaa Suomea valtakuiman kolmeen 
muukun paaosaah, on' talla maalla sukteellisesti enin rucka-
tavaroita.»^) • / . . ,. • 

On ilmeista, . ettei talkJsista yleisista - lausunnoista, jotka 
muuten e/Siintyx^at tjypillisimpina ackenwallilaisissa tul ldnrk-
sissa »valtiomerfciJ[isyyksista» ja joita sivrm^ennen .sanoen esim. 
19-vuosisadan alku-csan maakerrain kertcmukset ovat tayn-
nansa, saada paljon tasmallista valeistrsta vUjeJysckikin Sro-
messa 19-Vuosisadan alussa.- Yktavakan voitaisiin niista saada 
valaistusta siiken kys\Tnykseen, milla tavalla maan viljelysolot 
19-vuosisadalla kekittyivat, vaikka niita verrattaisiihkin vastaa-
vi in yleisiin lausuntoihin- vuosisadan' mydhaisemmalta ajalta 
j a talta vuosisadalta. ' •. ". , 

On senvuoksi"' turvaudnttava tasmallisempiin ' tietcihin. 
Toisin sanoen on turvaudnttava suoranaisiin laskelmiin viljel-
Ijn maan alasta'Viime vuosisadan alussa ja vuosisadan kuluessa 
sen jalkeen." • . ' • ', 

^ ' . ' ' ' 

E r i c X u n e l d : 'Geographic Ofver Konungariket Swerige Samt Ddr-
under hSrande Lander,^'Txsd]e. Bandet. S t D c k h o l m 1794.* S iv . 246, 2 5 2 . , 

_ ^ ) D . D j u r b e r g : Beskrifning om Svearike.' Pjarde Bandet, inne-
fattande K n l a n d . Beskrifning om Storfurstendomet Finland. ' ^Stocldiolm, 
1808. Siv. 3 2 . " ' • 
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Tassa tarkoituksessa otetaan alempana kasiteitaviksi seu
raavat lakteet, jotta saataisiin kuva Suomen viljekyn maa-alan 
kasvamisesta vuosisadan, aikana. Nimittain: 

X. Huotsi—'Suomen taululaitoksen'vaestotaulut. Vuonna 
1802 laadittiin naike yaestotauluiUe uudet kaavakkeet. Niiden 
mukaan papiston'oli annettava tietoja myos eraista maanvilje-
h'-ksen tilaa koskevista kysymyksista. Nama kysymykset oli
vat: avonaisen- maan ala, kuinka suuri osa siita on kylvetty, 
eri viljelyskasvien kylvd, >satoluku kullekin yiljalajike, kevos-
ten, lekmien, nuoren karj an ja larnpaiden luku. 

^ Kaksi ensimaista kysymysta: . »kuru ' mycken dppen jord 
i ' kvar Forsamling fanns, huru stor del deraf besaddes», ynna 
katjatiedot' olivat ilmotettavat viisivuosittain laadittavissa 
vakilukutauluissa; muista kysymyksista olivat-vastaukset an-
nettavat vuosittaisissa yaenmuutostauluissa. 

2. Braat laskelmat viljekyn maan alasta Suomessa 19-
vuosisadan alussa. Nania laskelmat julkaisi Valiaikainen tilas
toUinen virasto vuonna 1869 vikossa )>Aineita Suomen maan-
vilj dys -tilastccn.» (S. -V. T . I l l , 1). I^askelmat perustuivat Maan-
mittauksen ylikallitulisen' antamiin tietcikin isojakotoimituk-
sista seka mydkemmista mittauksista eri tiloUla kussakin kuh-
nassa. ' «. _ ' • '• ^ . 

. Nama tiedot ovat eri ajoilta: toisista kunnista 1700-luvulta, 
toisista 1800-lnvulta. Mutta la^kutoimitusten kautta on maari
telty mittausten keskivuosi, joksi koko maaUe 'on saatu vuos-
1813. Naiden tietojen etu on siina, etta ne perustuvat nimeni 
omaisiin mittauksiin, niiden kaitta siina etta tiedot ovat eri 
ajoilta. . , • 

' Samassa julkaisussa, jossa yastamainitut tiedot esitetaan, 
annetaan myos tietoja viljeUyn maan alasta Suomessa vuonna 
1864. 

• 3. Vuosisadan keski-vnosikymmenilta ovat eraat yksityi-
's'et tutkijat esittaneet laskelmia pellon ja niityn. alasta. Ne 

1) H e n r i k N i c s.n i ex: Om Svenska Tabell-Werket, dren 1801—ZS03. 
Utsade,, Skord, O p p e n jord, Kreatnr. Kongl. Vetenskaps Academiens ,Nya 
Handlingar, Tom. X X X . F o r A r 1809. Siv . 116. 
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•eivat kuitenkaan ole itsenaisia laskelmia, vaan'perustuvat joi-
iiinkin aikaisempiin tietoihin. Niihin on sitte lisatty maaratty 
prosenttimaara 'viljeUyn maan oletetun kasvamisen varaUe. 
Sanotaan esim.: 25 • % >mt6fver hvad Xandtmateriuppgifter ut-
visa» j . n. e.̂ ) 

4. ' EdeUeen'1880- ja 1890-luvuilta on, osaksi kuvernoorien' 
vuosikertomusten.pohjaUa, tietoja viljeUyn maan alasta julaistu 
)>Katsauksissa Suomen taloudeUiseen tUaam^ (S. V ; T . I l -sar-
jassa).. . . ' " ' 

i89D-luvulla ovat nama tiedot saatu lisaamalla aikaisem
piin tietoihin uutisviljelysten kautta tuUeen uuden maan maara. 
Tiedot uutisviljelyksista ovat kuitenldn todennakoisesti yhta 
vahan.' tyydyttavat kuin 1880-luvun suoranaiset ilmoitukset 
peUon ja niityn alasta. . " - ' 

5. Vihdoin on mainittava eras yksityinen laskelma vUjel-
lyn maan alasta vuodelta 1897, seka Tilattoman vaeston ala-
kbmitean varsinaisen tiedustelun kautta kokoomat tiedot vuo
delta 1901 ja MaanviljelyshaUittdisen niinikaan tiedustelun 
kautta hankkimat tiedot vuodelta 1910. -

Seuraavassa esitetaan yleiskatsaus naihin- tietoihin ja sen 
jalkeen tarkastetaan, mita niista'muodoUisesti j a asiaUisesti 
nayttaa olevan sanottavaa. * 

i ) Naista laskelmista ks. (C. W. . G y l d e n ) : Finlands vatten-area och 
Agovidder. Suomi 1842. V I . Siv . -ig. , , 

H . J . . K i 611 e r f e 1 d t: Reflexioner angdende Finlands dgovidder och 
folkmdngd, med anledning af uppgijtema i Suomi i8tf2. Hdtfet VI och 1843 
Haft. I. Suomi 1843. Siv . 2 9 9 . 

-V_ G. J . H a U s t e n : Laroboh i Geografi. Helsingfors 1853. Sir. 
123 muist. 

/ 
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Siiomessa o l i : 

L i ionnon-
niittya 

- h a . 

• L a s k e l m a n tekija 
tai . lahde. ' Pel toa 

- - h a • 
V. 1805 Allekirjoittanut, {Ni- ' . 

canderin eraan tie- • • 
don polijalla) . . 455,417 

„ 1813 Valiaikainen Tilas
toUinen Virasto. . ' 455,156 

'„ 1842 C. W. Gylden " 407,650 
„ 1843 H . J . KjdUerfeldt . . 509,562 
„ , 1852 C. W. Gylden (myd-. 

Uempi laskelma)' 441,500 
„ 1853 A. G. J . HaUsten •.. 532,500 
„ 1864 Valiaikainen TUast. 

Virasto 
„ • 1880 Kuvernoorien vi is i -

vuotiskertomukset 840,197 
\5 „ • 1 920,889 

„ 1890 Tilast. Paatoimisto 980,000 
. „ 1895 . ,* 1,115,000 

„ ' 1897 E . Tk . SaUmen y.m. 1,170,230 
•„ '1900'Tilast. Paatoimisto 1,267,000' 
„ 1901 Tilattoman vaeston 

Alakomitea 1,568,072 1,281,232 
„ '1910 Maanviljelyskallitus 1,878,235 959,407 

K a ' k k i a a n 
v ; l je l iya 

maata . 
h a . 

1,608,721 
858,500 

1,073,125 

1,541,500 
1,135,000 

2,063,877 
1,266,156 
1,582,687 

1,983,000 
1,667,500 ' 

845,411 .2,908,635 3,754.04-

1,366,882 
1.375,747 

2,207,079, 
2,296,636 

2,359.237 3.529.467 

2,849,304 
2,837,642 

lyuonnollisesti ovat useimmat edella esitetjd; laskelmat 
ja tiedot vain enemman tai vakemman likimaaraisia. JSTiin on 
laita ensinnakin aikaisempiin tietoikin nakden. 

Muutamat kuomautukset • ovat tassa paikaUaan. 
K u n on saatava selviUe, miUa tavaUa viljeUyn maan ala ' 

Suomessa' 19- j a 20-vuosisadaUa kasvoi, on tarkeaa, etta •viime 
.Vuosisadan aUnivuosilta saataisiin oikeat tiedot. Mutta vai-
keus on siina, etta 19-vuosisadan •alkuvuosien tiedot ovat erin
omaisen suuressa maarassa -toisistaan eroavaisia.,,. 19- j a 20-
vuosisadan vaikeajalta sitavastoin on todennakoisesti suunnU
leen oikeita tietoja saatavissa. 
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Asianlaita on seuraava. • i 
^ Ne' tiedot, jotka vuoden 1805 vakilukutauluissa koottiin 
)>avonaisen • maan» alasta, antoivat tulokseksi, etta »avonaista 
maata» Suonien laaneissa olisi ollut kaikkiaan 395.520 tynnyrin-
alaa. Jos tama maara ilmaistaan iia:eissa, saadaan 197,760 ha.-
»avonaista maatai), joUa tarkotettiin peltoalaa, 

Vaikka otetaan huomioon, etta Vanha Suomi'silloin ei ollut 
mukaan laskettu, poikkeaa.'tama tulos erittain suuresti siita 
tuloksesta, joka toista tieta, ylempana mainittujen Valiaikaisen 
tilastoUisen viraston laskelmien mukaan (vuodelta i86g), saa
ti in pellon alaksi )>keskivuotena» 1813. ' ' 

Jattamalla pois Viipurin,laanin, olisi muun Suomen pellon-
ala ollut 366,924 ha. J a tarna maara on suunnilleen lahes toista 
vertaa niin suuri kuin avonaisen maan ala 'vuoden 1805 vaki- ' 
lukutaiilujen mukaan. ' • ^ , 

• Tulosten eroavaisuus oh siksi huomattava, etta se tekee 
viime vuosisadan alun,tiedot sangen hailyviksi. -

Alleldrjoittanut on sen -vuoksi kiinnittanjd; huomiota eraa-
seen seikkaan, joka koskee naita »avoimen maan» alatietoja 
-vuoden 1805 vakilukutauluissa. • 

, Asia on nimittain niin, etta Ruotsi-Suomen taulukomissio-
nin takoka on itsekin suuressa maarin epailty ykaesitetyn vaki -
lukutaulujen tuloksen paikkaansa pitavaisyytta. 

Taulukomissionin sikteeri ilmoittaa naet ylempana .piaini-
tussa selonteossa "vuodelta 1809, e-tta vakilukutaulujen tiedon-
antajat eivat ilmeisesti 1805. vuoden vakilukutaulua laatiessaan 
ole ymmartaneet »avoimen maan» kasitetta niin kuin se oli tar-
kotettu. )>Muutamat ovat kasi-ttaneet, etta ainoastaan kylvetty 
osa pekosta on merkittava avoimeksi maaksi. Muutamat ovat 
merkinneet kylvamattoman maan, -muutamat taas, kuten juuri 

* olisi pitanyt tekda, ovat merkinnee-t seka kylvetyn etta ky lva -
mattdnaan osan, muutamat - asiaan- kuulumatontakin maata. 
(»obehdrig mark»).-̂ ) 

Mutta viela tarkeampaa on etta kyseenalaisessa selonteossa 
vuoden 1805 vaenlaskun tuloksista ei esiteta-yksistaan suora-

•) H e n r i k N i c a n d e x: m. k. siv. 126. 
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naisten tietojen''polijalla saatua tulosta avoimen maan alasta.' 
Vaan sen ohella esitetaan toinen tulos, joka perustuu kylvo-' 
tietojen nojalla tehtyyn laskeknaan. 'Ja taman arvioinnin tulos 

^ on huomattava. Siita kay nimittain selviUe, etta taUa tavaUa 
saatu tulos osottaa lahes toisen verran niin suuren »avoimen 
maan>> alan kuin suoranaiset ilmotukset.- Tulos on naet 734,376 
tynnyrinalaa avointa. maata Suomessa v. 1805. Yllamainitussa 
selostuksessa nimitetaan nain saatua lukua nimella »suurin toden-
nakdinen avoimen hiaan ala», »h6gsta sannolika rymden af 
Oppen jord.» ^ > • '• ' ' ' • '. 

Omituista on, etta tata tulosta, joka saattaa oUa.lahinna 
todeUisuutta, ei yleensa esiteta niissa lahteissa, jotka minuUa 
ovat kasissa, • - • - , " ' - • - , ' ' 

Djurberg ihnottaa yksistaan eraan pienen luvun.. »Den 
Jord'som haUes open t i l Aker, stiger t i l 373,450 Tunnland; det 
ar en Attiotredjedel af I/andets areala Vidd».-^)' 

• Samoin Rabbs J a itse Valiaikainen tilastoUinen virasto, 
jonka omat'laskelmat olivat johtaneet niin paljon suurempaan 
alaan, viittaa yksistaan tuohon Djurbergin ilmoitukseen. Se 
sanoo: »Af aldre berakningar rdrande Finlands akervidd-och 
angsvidd ma anfdras: D. Djurberg (ar 1808) i Beskrifning ofver 
Svearike, 4:de Bandet pag. 8 anger det davarande Finlands 
aker t i l l 373̂ ,450 tuhnland>>. )̂ • J ; ^ • 

I KontroUilaskelnia, josta ylempana on mainittu,' on siis ' 
suuressa maarin jaanyt huomioonottamatta. - • 

• -AUekitjoittanut ~on arvellut etta »i8i3)> vuoden ja 1805 
vuoden erittain ristiriitaiset tiedot Suomen viljeUyn maan alasta 
voitaisiin mahdoUisesti jossain maarin sovittaa ottamaka lahtd-
kohdaksi tama Nicanderin julkaisema kontroUilaskelma. ^ Jos 
naet sen kautta saatuun tulokseen, 734,376 tynnyrinalaa eli 
367,188 ha, ksataan Viipurin laanin pelto-ala vahan 33lydhem-

• 1) D j u r b e r g : ' m . i. siv. .8 . 
2) p . J . R a b b e : Ofversigt af-nativifeten, mortaliieten,och_ folkmdngden 

i Finland for iiden frdn i'/3i till 1850. Historiallinen Arkisto . -JI . S iv . SA-
• 3) S. V. T. Ill, siv. 18. • , 
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-maita ajalta, saataisiin Suomen peltoalaksi v. 1805 455,417 ha ^). 
Tama tulos lahenee jotenlin lil-imaille Valiaikaisen tikstollisen 
viraston tulcsta. (455,156 ha) vuodelta 1813.̂  Erotus olisi aino
astaan muutama sata hehtaaria. 

Mita sitten tulee laskelmiin tai tietcihin Suomen viljeUyn'-
maan alasta ig-vuosisadan myohemmilta vuosikymimenilta 

'nayttaa silta kuin jossain maarin luotettavimmat niista olisivat 
• seuraavat. Ensinnaldn Valiaikaisen tilastoUisen viraston las

kelma vuodelta 1864. '̂ ) EdeUeen E. Th.' Sallmenin tieto 
(Suomen Kartaston teksti, vanhempi laitos). AUekirjoittanut 
on tassa viimemainitussa. laskeknassa arvioimalla erottanut 
erjikseen pellon ja n i i t jT i alan muuUa'kuin yksityiseUa maalla. 
Alkuperaisessa laskelmassa ne esiintyivat naet yhteisena lukuna,-

, Myos tietoja, jotka kohdistuvat kulumassa olevaan vuosi-
sataan, nim. vuosiin 1901 ja 1910, taytynee pitaa suhteellisen 

lahelle todeUisuutta osuyina. Nehan perustuvat varsinaisiin 
' tiedusteluihin jokaisesta maan eri kunnasta jaon niita ainakin 
• osittain jotenkin yksityiskoktaisesti tarkastettu. • 

Ottamalla kai l cn edella esitetym kuomioon nayttaisi silta, 
etta mikali makdollista todenmukainen kuva viljellyn maa-alan 

. kekityksesta Suomessa 19- j a 20-vuosisadaUa saataisiin' kayrfc-
tamaUa tietoja vuosilta »i8i3)>, 1864, 1897,1901 ja ig io . Naihin 
voidaan lisata interpoleramalla saatu 'viljeUy'-n maa-alan ar-vio 
vuoden ,1880-vaiheilta). - ' • \ 

ViljeUyn maa-alan ja erikseen pelto- ja luonnonniittyalan 
. kasvaminen olisi siis Suomessa, sen nykyiseUa alueeUa 19-

vuosisadan alusta lahtien ollut suunnilleen seuraava: 

2) v i ipurin laanin peltoala siten laskettuna tulisi olemaan todeUisuutta 
jonkun verran suurempi, koska se on maaratty myoiemmalta ajalta. Mutta 
toiselta puolen on jalkeen vuoden 1805 myos eraita pohjoisia kuntia siirretty 
kuulumaan Suomeen. ^ 

)̂ Ainoa, joka naissa tiedoissa saattaa ehka vaikuttaa suhteellisesti jon- \ 
kunverran suurempia tuloksia aikaisemmilta vuosilta, on se asianlaita, etta 
vuodelta 1813 j a 1864 vastaavat tiedot.ihnoitetaan sisaltavan peltoa ja pelto
maata seka niittya ja niittymaata. 

• / 
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: ' Suomessa oli:-~. 
, - P e l t o a ' • Luonnomiiittya YhteensS. vilieltya 

I , maata 
h a h a • = h a 

y . 1813 455,156 1,608,721- 2,063,877 . 
, • - „ 1864, . . . . . . 845,411. 2,908,635 - 3,754,046, -

- • -= „ 1880/ 1,007,820 2,633,936-^3,641,756 
,,1897 1,170,230 2,359,237 • • 3,529,467:.. 

J .- , ,1901 1,568,072 - 1,281,232- 2,849,304 
„ 1910 1,878,235 . 959.407 2,837,642 

Yllaolevien-lukujeii valaisemiseksi esitettakoon muutamia 
vertailuja. . - - ^ ' • 

Jos ensinnakin verrataan peltoalan kasvamistayakiluvun' 
kasvamiseen Suomessa 19- ja 20-vuosisadalla, osottaa vertailu, " 
etta peltoala on kasvanut paljon nopeammin kuin vaesto, ja 
varsinkin nopeammin kuin maanviljelysvaestd. '' , 

Peltoala on-naet sukteessa vaestoon kasvanut seuraavaka 
tavaka: - , . ' ' , ' 

- Suomessa oli: . v . , 
Maanviljelysvaestea 

Peltoa Vaestoa • (ammatissa-
) I h a , kaikkiaan.!) " toimivia) 

V. 1813 >' 455,156 1,078,332 412,536. 
' „ 1864 . . . . . . 845,411 1,826,981 " _ 647,876 
„ "1880 .' 1,007,820 2,055,782 - n. 750,000 
,,1897 . . . . . . . 1,170,230 , 2,5-40,033 • n.'850,000 
„ 1910 1,878,235 2,921,197 .•\ • 896,697 . 

, . , ' . Maan-viljelys-
Pelto - Vaeste , vaesto 

Ivisaannys-% ' • ' 
' .,- vv. 1813/1910 313 % 171 % , ' . ^ 117 % 

Tama tulos, .joka' osottaa pekon alan nopeasti kasvaneen 
vaestoon verraten, on kiukan odottamaton. Muistetaankan 

)̂ Tarkottaa lasnaolevaa -vaestoa. Vuonjia 1880 olen taman arvioinut 
5,000 henkea pienemmafcsi knin -viraUisen tilaston ilmottaman vaeston, johon 
sisaltyy myos ulkomaiUa olevia siirtolaisia; -vuonna 1897 6 0 , 0 0 0 henkea pie-
nemmjiksi. - • . -

/ 
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vilj an maahantuonnin' suuri lisaantyminen vallankin viime 
aikoina. Mutta pellon alan kasvamista arvosteltaessa on huo
mattava I . etta aikaisemmin suuri osa sadosta saatiin kaskista, 
2. etta karjanrehukasvit mydhemmin ovat anastaneet yha suu
remman osan pelto-alasta, j a 3. etta vaeston ravintotarpeet. 
ovat kaupunki- ja teoUisuusasUtuksen kasvaessa suhteellisesti-
lisaantyneet. Vihdoin 4;. on muistettava, etta luonnoniityn ala-
1813/1910 suorastaan on vahentynyt. Taman kautta peUon 
ja ' luonnonniityn yhteenlaskettu kokonaisala vuosisadan 
1813/1910 kuluessa on kasvanut paljon vahemman kuin seka 
kokonaisvaestdn etta erikseen maanvUjelysvaestdnkin kasva
minen samaan aikaan on oUut. 

Naniat suhteet nakyvat seuraavasta: 
> _ Ajanjaksona 1813/1910 kasvoi (-f) ta ivaheni (— 

Koko-viljelysmaa .-. - f 37 % • 
peltoala , • + 3^3 ', -
luonnonniitty —• 40 

Koko vaesto -|- 171 
" Maanvilj. amm. toimiva vaesto -|- 117 „ 

Kysymysta, missa maarin nykyinen pelto- ja niittyala suh-
• teessaan vaestoon vastaa keskimaarin suurempaa varallisuus-
arvoa kuin samat alat.vudsisata taaksepain, ei ylempana maini-
tuista syista kay ratkaiseminen yksin viljellyn maan alaa tutki- • 
malla. Sato- y. m. tulokset ovat myos otettavat huomioon. 
Mutta tassa yhteydessa ei niidenkasittelemiseen ole tilaisuutta. 

Mita tulee peltoalan kasvamiseen muutamissa muissa mais
sa, esim.-Ruotsissa, on siita-esitetty seuraava laskelma. Pelto
ala olisi "^ig-vuoSisadan alusta 20-vuosisadan alkuun kasvanut 
h. 350 %:Ua. Kasvaminen olisi ollut nopeampi kuin Suomessa. 
jossa se, kuten ylempana mainittiin, oli 313 %. 

, ' Nayttaa kuitenkin silta,_ etta Ruotsin peltoala 13-vuosi-
sadah alussa siina [Sundbdrgin esittamassa) laskelmassa, jonka 
pohjalla^mainittu %-ma.ara on saatu, olisi maaritelty toiseUais-

' ten perusteiden mukaan kuin Suomessa. Ruotsin peltoala olisi 
siis viime vuosisadan alussa tullut arvioiduksi sukteellisen pie-
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neksi Suomen peltoalaan verraten j a saattaisi mainittu nopeampi 
kasvaminen taten jossain maarin oUa muodoUisista syista riip-
puva. \

» Saksan valtakunnan nykyisella alueella...kasvoi peltoafa. 
Rybarkin'mukaan 19-vuosisadan kuluessa^ (v. iSoo-—'1900)^43' 
%. Melkein koko tama kasvaminen tuli''ajanjakson-v. 1800/1878 
osalle. Jalkeen vuoden ' 1878 olisi alan kasvaininen oUut tuskin 
I %, vaeston kasvaessa 39 %.^) 

Painvastoin kuin Suomessa ei Saksassa siis enaa viime vuo-
' sikymmenina. juuri ole .ollut. tilaa viljetyksen korisontaaliselle 
laajenemiselle. "Viljelyksen kekitykselle on yka enemman voi-
maperaisyydentajrtynyt antaa leimansa. , ' • . . 

- ' " , • " • • • O: K. Kilpi.' 
'——\> ' X .. • 

-. . r ) . I ; U 3 o ' ' B r e n t a t i o ? . Die deutschen Getreidezolle. B iae Denkschrift, 
zweite, neu bearbeitete Auflage. Stuttgart imd Berlin 1911. Siv. 8. 

! 
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. A S U N T O T A R K A S T U K S E N J A A S U N T O L A I N 
AIKAANSAAMINEN. 

"" Asuntotarkastusta jarjestava lainsaadanto meidan maas
samme on kovin puutteeUinen. Ainoat sita koskevat saannok
set tavataan joulukuun 22 paivana 1879 annetussa terveyden-
Uoitoasetuksessa. Taman asetuksen 5 §:n mukaan kaupun
geissa »yleisen_ terveydeidioidon valvomiseksi asetettujen' ja 
siihen oikeutettujen henkildin tulee,terveydenhoitosaannon 
maaraysten ja muiden annettujen kaskyjeh noudattamisen 
peraanlsatsomista ja tutkimista varten, esteettdmasti paasta -
talonpihaan, ulkohuoneisiin, tyohuoneisiin, tehtaaseen, ravin-
tolaan ja tydvaenasuntoihin.» Mainittu saannds ei ole riittava 
j a on sita lisaksi tahdottu tulkita, mikali se koskee tydvaen-
asuntojen tarkastusta, siten, etta tarkastulcsenalaisia ovat vain 
seUaiset asunnot, jotka tyonantaja on tyovaestdUeen luovutta-
nut asuttaviksi, kun sen sijaan muut tydvaenasunnot jaisivat 
ulkopuolelle sen 'tarkastuksen, - johon terveydenhoitolauta-
kunta tai sen palveluksessa olevat henkilot ovat oikeutetut. - -
Kaikki muut, myoskin vahavaraisten asunnot, jaavat meidan " 
lainsaadantdtaime mukaan tdkopuoleUe tarkastulcsen muutoin 
kuin vain poikkeustapauksessa. Terveydenhoitoasetuksen 5 
§:n mukaan naet on kahdeUa tai useammaUa terveydenhoito- , 
lautakunnan jasenella oikeus, kun lautakunta on heiUe antanut 
erityisen Idrjallisen valtuuden, mika on huoneiston haltijaUe 
esitettava, tarkastaa yksityisen asunto, jos »tarttuma-aineita 
tai muuten terveydeUe erittain haitaUisiaikohtia'on yksitjdsten 
asuntohuoneissa». 'Toinen taUainen poiklceukseUinen asunto-
tarkastus voi ^tuUa kysymykseen, terveydenhoitoasetuksen • 8 
§:n mukaan, silloin kuin asianomainen viranomainen on lauta-

f ' ' • 

I 
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kunnalle ilmoittanttt,-etta vuokralle annettu huoneisto on-tar-
peellisen valon,'ilman j a lammon puutteen, taikka kosteuden, 
siivottomuuden tahi rakennuksen". laadun w o k s i texveydeUe 
vahingollinen. . ' - • ' ( 

M i n kuin tasta nakyy, ei meidan lainsaadantdmme tunne 
mitaan varsinaista,. jarjestelmallista j a kaikkiin vuokrahuoneis--
toihin ulottuvaa asuntotarkastusta. - [Tasta ^ seuraakin, e-fcta 
tehokaSta asuntotarkastusta ei voida ajatella, ennen kuin on 

(aikaansaatu tarpeellinen lainsaadanto,' joka antaa terveyden-
hoito-viranbmaisiHe tarpeeksi suuret valtuudet.riittavan ja te-
hokkaan asuntotarkastuksen toimeeiipanemiseen. 

Vuosikymmenia sitten on muissa Buroopan maissa ja Ame--
rikassa kiinnitetty huomiota varsinkin vahavaraisten asuntojen 
tarkastukseen. Useimmissa maissa onkin asuntotarkastus 
aikaansaatu" - toisissa kunnailisena toimenpiteena, toisissa val
tion toimesta. Niinpa Ranskassa. asun-fcotarkastuksesta saajtiin 
aikaan lainsaadanto jo v. j85o.ja Bnglannissa v. 1875. 

Englannissa asuntotarkastuksesta annettua lakia sitten 
taydennettiin j a sen piiria laajennettiin v. 1890 j a E n s i 
mainen asuntotarkastus Englannissa oli jatetty- kunnaUisiUe 
terveydenhoitoviranomaisille,. joiden palvel-uksessa . olivat ter-
veystarkastajat »sanitary inspektors.* Naiden asiana oli antaa 
ohjeita ja maarayksia "huoneistojen puhtauteen-ja kosteuteen 
nahden.- Edelleen bli asuntotarkastuslaissa maarayksja kellari-
kerroksiin nahden, joiden sisustaminen asunnoiksi jo -sitten 
vuoden 1875 on ollut Englannissa kieUetty, lukuunottamatta 
I^ontoota. Vahavaraisille tarkoite-ttuja'-vuokrakasarmeja var
ten,. joista oli pidettava luetteloa, oli erikoisia .maarayksia voi
massa. Paaasialliset toimenpiteet. olivat "vahingoUisuuksien 

, (nuisances) poistaminen, jonka tuli'tapahtua paitsi rakennuksia 
' kunnossapitamaUa, pitamaUa paikan puhtaana, estamaUa -vie-' 
' marien, ka3d;a-vien y. m. epaterveeUinen tukkeutuminen. JoUei 

n. s. vahingoUisuu-tta saata poistetuksi tarpeeUisiUakorjauksUla, 
kieUe-ttiin taloa kayttamasta ja oli se uudestaan rakennettava, 
johon sai maaratyn'raha-avustuksen. - Asuntotarkastusta var-

" ten oli Englannin kaupungeissa- terypydeiihoito-yiranomaisilla 
jo" alussa. suuri henkildkunta. lyohtoossa esim. oli jo v. 1895 

/ ' 
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56 ylempaa ja 231 alempaa tarkastusmiesta, joita'tuli yksi jo-
kaista 2,545 taloa ja 18,706 asukasta kohti. ' - ^ 

Tata Englannin asuntotarkastustav on taydennetty syys-. 
ktnin 2 paivana 1910 annetulla asupto- ja kaupunkien asema-
kaavalailla,. jonka maarayksista, mikali ne kohdistuvat asunto-
tarkastukseen, mainittakoon seuraavat paakohdat. Paikalliset 
kminallisviranomaiset' ovat lain , mukaan velvoUiset huolehti-
maan ajoittaisesta asuntojen tarkastamisesta, jonka_ kautta-
"heidan on otettava selviUe piirissaan oleviep. huoneistojen" 
puutteellisuudet. • Asuntotarkastajana toimii laakari. .Asnntotar-
kastajan on laadittava ' lu'ettelo jokaisestahuone-'stosta j a tassa 
luettelossa pitaa oUa merkittyna kunkin huoneiston pinta-ala, 

• tarvitsematta kuitenkaan kayda selviUe'kunkin siihen kuulu--
van huoneen-pinta-ala, ja mita puntteeUisut^csia kussakin tar-
kastuksessa on.kaynyt selville. Erikoisesti maariteUaan muu
tamia seilckoja, joihin tarkastuksessa on kiinnitettava huomiota 
j a jotka ovat erittain'tarkeita. Tarkastuksessa on todettava, 
ettei huoneistoon' tuleva vesi ole saastaista, etta hnoneistossa 
on likaviemari, e-tta Valosuhteet 'ovat riittavat, etta siina on 
riittavat - ilmanvaihtolaitokset, etta huoneisto puhtauden -suh-
teen- tayttaa kohtuulliset vaatimukset, etta kadiin kivetysta, 
viemareita, "nlkopuoleUa olevia' terveydenhoidoUisia oloja vas-, 
taan ei ole - muistutettavaa ja etta talossa on tuhkan ja jatteiden 
taUetuslaitteet. Jos jokin huoneisto tarkastuksessa havaitaan 
terveydeUisessa suhteessa sopimattomaksi ihmisasnnnoksi, voi
daan sita kieltaa kayttamasta." PuntteeUisuudet j a.epakohdat 
ovat korjattavat sen ajan kuluessa, jonka asuntotarkastaja oh 

'maarannyt. Edelleen.niaaraa.annettu laki, etta tarkastajan on 
merkittava kaikld hayaintonsa kirj aan tai kortille. Sitapaitsi 
tulee hanen tehda lerveydenhoitolautakunnan kokouksessa ' 
selvaa 'tarkastuksessa 'tekemistaan havainnoista • seka niista 
valttamattomista toimenpiteista,' joihin."on ryhdytty .olojen 
parantamiseksi. Kaikki nama seikat merkitaan myoskin lauta-
kiinnan poytaldrjaari. - ^ • - -

- Jo aikaisemman Englannin 'asuntotarkastuksen vakuute-
tetaan aikaansaaneen- huoniattavan parannuksen asunto-oloissa 
ja kohottaneen asuntotasoa, mika seikka kay jo selviUe siita-

I ' . • •' -
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kixi, etta' englantilainen 'tyomies ei yleensa enaa "tyyciy yliden 
huoneen tai liuoneen ja keittion kuoneistoon, vaan etta kaneUa 
tavakisesti on kaksi kuonetta, Jcaksi siistia ja' kodikasta kno-
netta ja keittid. •"•Miten paljon tama 1910 annettu asuntolaki 
on aikaansaanut parannusta asunto-oloissa, on okut vaikea 
vakitsevan sota-ajan vuoksi saada selviUe. Mutta kuomioon 
ottaen sen verrattain pitkaUe.menevat saannokset ja tervey-
denkoito-viranomaisUle antamat valtuudet, voimme me •olla 
varmaty etta sen vaikutukset ovat oUeet paljon suuremmat 
kuin aikaisemman lainsaadaimdn. • • • . 

Saksassa on asuntotarkastus toteutettu Hessenissa 1893, 
Baijerissa 1901, "Wiirtembergissa. 1907, Hampurissa. 1907, Bre-

' menissa-1910 ja I^iibekissa 1908 seka• Badenissa,. Saksissa ja 
Preussissa. Badenissa on asuntotarkas-tus pakoUinen kuimissa, 
joissa on yl i 10,000 asukasta ja Preussissa suuremmissa kaupun
geissa. Saksassa on. asuntotarkastusta varten asetettu joko 
erityisia asuntotarkastajia tai si'tten asuntovirastoja taikka 
asuntokoinissioneja. Asuntokomissionien jasenina 'on usein 
myoskin naisia. Asnnto'virastoilla on palveluksessaan erityinen, 
tektavaansa sopiva kenkildkunta. Suuremmissa kaupungeissa 

. on asuntotarkastajika kukakin oma piirinsa. Saksan kaupun
geissa on tama pakoUinen asuntotarkastus jarjestetty aivan 
jarjesteknaUiseksi, seUaiseksi etta tarkastajat^kajrvat kadulta 
kadulle, talosta taloon, tarkastavat joka asunnon vakinijaan-
kin kerran vuodessa. Ensi kertaa tarkastusta toimitettaessa" 
'merldtaan asunnosta kaikld tiedot muistiin seka toimitetaan 
asunnon mittaus. •Kaikista asunnoisfa on erityinen korttijarr-
jestelman mukainen luettelo, josta selviaa kaikkia asuntoja 

•koskevat olot. Asuntotarkastajan tektava ei'ole ainoastaan 
poliisiviranomaisen tektavaa, vaan rnydskin neuvojan tekta- • 
vaa, joka koettaa paraansa mukaan le"vittaa tietoja ja valistusta 
asunto-oloista, Asuntotarkastaja neuvontatoimessaan panee • 
suurta painoa puktauteen ja jarjestykseen kodissa, antaa okjeita 
asuntojen tuolettamisesta,' puhdistamisesta, ' kkivana pitami-
sesta, desinfisioimisesta sairauksien jalkeen j . n. e.. 

Tarkemmin .tutustuessa Saksan asuntotarkastukseen voi 
suuremmissa kaupungeissa panna merkiUe, etta asuntotarkasta-
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jina tai tarkastusvirastojen jasenina on laakareita, seka sellai
sia kenkiloita, jotka eivat ainoastaan ole perektyneet sosiali
siin oloikin ja asuntokysymykseen, vaan joiUa on tuntemusta 
teknikisika alotlla ja eimen kaikkea rakennusteknikisella alaka, 
jotka tuntevat palkkausoloja, sairaskoitoa, koykainkoitoa y. m. 
Badenissa, Saksissa ja Baijerissa ovat asuntotarkastuslainsaa-
danndn niukaan asuntotarkastuksen alaisina kaikki asuin-, 
makuu- ja tydkuoneet kasittavat talot tai niiden osat, seka 
niikin kuuluvat keittidt, kaytavat, kekarit jar yliset. Toisissa 
valtioissa ja vapaakaupungeissa asuntotarkastus ulottuu vain 
pienempiin kuoneistoikin, toisissa i—'3 kuonetta kasittaviin, 
toisissa i—-4 kuonetta kasittaviin kuoneistoikin. 

• Mainittakoon tassa • ykteydessa, e:tta Saksan suurempien 
kaupunkien tekokkaan asuntotarkastuksen ansioksi lasketaan 
m. m., etta- kuolevaisuus .on niissa kuomattavasti vakentynyt. 

Belgiassa on asuntojen tarkastus n. s. asunto- j a menestys-
komissionekla, jotka asetetaan kunnan esityksesta ja joika on 
tektavanaan- paitsi tarkastusta, tutkia asunto-oloja. Belgian-

•kin asuntotarkastuksen mainitaan saaneen asunto-oloissa pal
jon parannusta aikaan. Amerikan Ykdysvaltain -useimmissa 
valtioissa on toteutettu kunnallinen asuntotarkastus ja saanut 
paljon asunto-olojen parantamiseksi aikaan. ' , • ' 

Ryktymatta selvittamaan asuntotarkastusta ja sen kyo
tya eri maissa, taytyy todeta, etta meika vahavaraisten kansan-
luokkain asuntotaso on huomattavasti alempi kuin Lansi-Euro-
passa. J a juuri taman asuntotason kohottamiseksi olisi tehokas' 
asuntotarkastus tarpeen,* kUn meika usein .puuttuu alkeekisin-
kin kasitys asunnon, kuoltamisesta ja koitamisesta'. Asuntojen 
kuolimattoman koidon' tai sanokaamme paremmin hoidotto-
muuden -vuoksi pilataan paljon alkujaan hyviakin tyovaen 
y. m. vakavaraisten asuntoja, jopa siina "maarin, etta asunto 
tuottaa tavattomia vaaroja asukkaan terveydeke ja hengeUe. 
EpaterveeUiset asunnot eivat ole ominaisia ainoastaan kaupun-
geille. Me vpinime niita merkike panna huomattavassa maarin 
maaseuduka, varsinkin taajavakisika tehdasseuduika. Mutta 
eivat myoskaan maatydvaen asunto-olot ole mitenkaan kiitet-
tavat, vaan painvastoin monin paikoin eri-ttain kurjat. 
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M • Olojen parantainiseksi olisi valttamattoman tarpeen, etta 
meilla aikaansaataisiin tehokas asuntotarkastus. 

Asianomaisten kunnan ̂  viranomaisten asiana tulisi oUa 
• tehda maan hahitukselle esitys, etta kuntaan on asuntotarkas
tus jarjestettava. Tama asuntotarkastus olisi annettava kun-
tain terveydenhoitoviranomaisten toimeenpantavaksi. Asun-' 
totarkastusta toimeenpantaessa olisi seurattava niita samoja 
johtavia'periaatteita kuin Saksan .jk Englannin lainsaadanto 
on noudattanut. Sen taytyy oUa pakoUinen ja uloitua ei ainoas
taan kaupunkeihin, vaan myoskin maaseuduUe, jossa asunto--
olot antavat erittain-paljon aihetta vakaviin muistutuksiin, 
mita niihin terveydeUisessa suhteessa tulee. I/iika-asutus. j a 
epaterveeUiset, asunnot ovat yhta paljon ominaisia seka kau-
pungeille"etta maaseudulle, joskin viime mainitun asunto-olojen 
lieventajana onkin'tydskentely raittiissa ulkoilmassa, Kaupun
geissa asuntotarkastuksen .alaisiksi olisi maarattava kaikki 
vuokrattavat asuin-, tyo- ja ravintolahuoneet, ynna niihin kuu
luvat kaytavat, kekarit, yliset ja olot huoneiston laheisyy-
dessa. 1 . . _ . ' 

Maaseuduka saisi asuntotarkastus ulottua kaikkiin' huoneis-
toihin. ' Tosin suurfcen maanvilj elij ain ' j a, teoUisuudenharj oitta-
jain omissa seka parempipalkkaisten virkamiesten asunto-
oloissa ei ole sekaisia epakoktia kuin esim. pienvUjelij ain, torp-
parien, makitupalaisten," maatydvaen ja teoUisuus- y .m. tyo
vaen, jotta ensin mainittujen erottaminen asuntotarkastuk
sesta voisi kayda painsa, mutta kun ottaa kuomioon keidan 
vahaisen lukumaaransa ja sen seikan, etta tarkastuksen ulotta-
mihen kaikkiin asettaa eri ykteiskuntaluokat siten samaan ase-
maanj on se varmaan paljon helpottava mahdoUisesti tarkastusta 
alussa kohtaavaa vastarihtaa juuri niiden taholta, jotka sel
laista kipeimmin kaipaavat. • , " 

Johtavana periaatteena taytyisi oUa myoskin, etta tarkas
tus on systemaattinen, s. o. se kokdistuu vuoshtain kaikkiin 
huoneistoihin, jotka ovat tarkastuksenalaisia. Ensi kerran 
tarkastusta toimitettaessa olisi toimitettava huoneistojen mit-

'taus, minka kautta saataisiin selviUe, kuinka palj on kohtuudella 
niihin voi ihmisia sijoittautua, ilman etta ne tuottavat tervey-
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delle^ vaaraa. 'Vuosittain tapahtuvissa tarkastuksissa selville/ 
kayvat seikat olisi merkittava jokaisesta kuoueistosta muistiin 
kayttamalla siina. korttijarjestelmaa. 
- ,, Mutta ei olisi tyydyttava ainoastaan siilien, etta jarjeste
taan. tekokas j a ' tarkoitustaan vastaava kunnallinen asunto
tarkastus. Meilla tarvitaan erityinen. asuntolaki. Ne maa-
raykset asunto-olojen jarjestamiseksi, jotka tavataan kunnalli-
sissa • terveydenhoito-, rakennrfe- ja poliisijarjestyksissa,'eivat 
enaa naet ole riittavia, eivatka neanna riittavaa ohj etta yhden-
mukaiselle ja yhtenaiseUe toiminnaUe. Sita paitsi ne ovat ha-
jaUaan eri asetuksissa, mika seikka ei suinkaan ole omiaan'hel-
pottamaan niiden. tulemista tunnetuksi ja edistamaan niiden 
noudattamista seka noudattamisen valvomista,-.eri tehtavat 
kun joutuvat eri viranomaisten suoritettavaksi ja eri alat-eri 
viranomaisten valvottaviksi." .-• • , ' 

/ Asuntolakiin, jonka aikaansaaminen nayttaa meiUa ole
van valttamattoman tarpeellinen, .olisi pantava maarayksia 
tulisijain laadusta yksityishuoneissa, korkeimmasta sallitusta 
asukasluvasta huonetta kohti, asukkiolojen jarj estamisesta 
terveen j a siveeUisen perhe-elaman vaatimuksia vastaavaUe 
kannaUe, asukkiolojen, j'otka ovat tydvaestomme asunto-olojen 
vitsauksena ja pahentajana, maarayksia • siita, ' etta kuUakin 
huoneistoUa. taytjry oUa tarpeeUiset sailytyskpmeronsa, kuten 
ruoka-.ja punvaja, maaraykset asunnon huonon hoidon varalle, 
seka miten keUarikerrokset, miUoin ne ovat jarjestetjrfc asun
noiksi, ovat- suojeltavat kosteudelta, kaasuilta y. m. ^seikoista. 

V . ' ' ' K. W. Hoppu.-
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Alfred Manes: Staatsbankrotte. Wirtsch.aftliclie,- und reclitliche 
Betrachtungen. " Karl Siegismund, Berlin 1918. Sivuja 302. 

^Rmk. 13: —. - - ' ' " ' - . 

• - Tunnettu saksalainen kansantalouden tutkija, joka etupaassa 
on tunnettu vakuutustieteekisten teostensa kautta, on-teoksessaan 
Staatsbainkro-tte ryktynyt kasittelemaan -aito saksalaisella perin-
pokjaisuudeUa niin mielenkiintoista aiketta kuin valtiovararikko. 
Teoksen alussa ensin selvitetaan, mita valtiovararikoUa ymmarre
taan, -luodaan katsaus julkisiin lainoikin ja valtion -alituiseen vel-
.kaautumisen lisaantymiseen iseka valtiovararikkojeri tilaan v. 1916. 
Edekeen selitetaan ero valtion ja yksityisen luoton valika seka osoi-
tetaan,' etta valtion velkaantumisen ^ historia on • valtiovararikon 
kistoriaa. Toisessa luvussa sitten tekija antaS. katsauksen valtio-
vararikkojen vaikeista alkaen aina vankasta-ajasta ja Vararikoista 
ennen kristillisen. ajanjakson_alkua. ; Sitten kaydaan lapi keskiaika, 
osoitetaan, etta ruktinaiden -yksityinen vararikko oli myoskin val-
tiovararikko. Sen jalkeen kerrotaan valtiovararikot i7:lle ,vuosi-
SadaUe,seka esitetaan kuomattavimpien varariHcojen vaikeet. E i r -
joittaja aivan'dikejn -kuomauttaa, etta tana aikana vasta syntyy 
varsinainen julkinen luptto. Siikenastiset ruktinas-," ja -kaupunki-
luotot- muuttuvat saatyluotoiksi.. Julkisen luoton" lisaantjmiiseen 
Vaikuttaa armeijan ja laivaston luominen. Kun useat valtiot okvat 
kaulaansa myoten velkaantuneet,' kaytettiin valtiovararikkoa mu-
kavana - ja tarkoituksenmukaisena \a - liikavelkaantumisestia 
^aastakseen.- • • "' - " 

• i8dta vuosisadalta igrnnen vuosisadan alkuun voidaan pukua 
siirtymiskaudes-ta kansakuntain velkaantumismuotoon. kuotto suu-
xenee takan aikaan tavattoniassa maarin. Napoleoli Jatt i 15-vuo-
tisten vaivojen ja 60 voiton tuloksena ^Ranskalle-759 miljoonan ve
lat. Seuraa sitten puoli vuosisataa, joUoin valtiovararikot vake-. 
nevat; . . . . • , , • ' 

Senjalkeinen aikakausi aina 2o:lle vuosisadalle muodostaa n. s. ' 
produktiivisen valtiovelkaantumisen. Valtiovelkbja ei niin paljon 
ka3H;eta sotalaitoksen tarpeiksi kuin liikenneneuvojen, kuten, rauta-
teiden y.'- m. seUaisen aikaansaamiseksi. Takan aikaan on kaksi 
maailman paikkaa, joissa valtiovararikot ovat melkein-jolsapaivai-
sia: Btela- ja Kaakkois-Europan seka Etela- ja Keski-Amerikan 
valtiot. Esin],erkkina naista tjiypUlisista vararilckoja'tekneista val-
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tioista voidaan mainita Columbia, joka vuodesta' 1820 vuoteen igi6* 
teki 13 kertaa'vararikon. 

Viidennen jakson valtiovararikoissa muodostaa sitten maail
mansodan luoma aikakausi, jonka kruunaa Venajan loistava valtio-
vararikko. . . . • " 

Teoksen kolmas luku on omistettu valtiovararikkojen syiden 
ja niiden valttamisen selvitykseUe,, Tekija kuomauttaa, etta val-
tiovelat ovat aina politiikan vaikuttamia. Tassa kan siteeraa rans-
kalaisen rakaministeri I^usin sanoja: tekkaa kyvaa politiikkaa, 
niin mina takdon tekda Teike kyvat finanssit. J a myontaa taytyy, 
etta naissa sanoissa on totuus,: mikali asia koskee'maailman suur-
valtoja. Mutta soveltaa ne voipi myoskin pieniin valtakuntiin. 
Huonpsta poktiikasta seuraa myoskin valtiovararikko, joka on ykta 
ominaista kaikike valtiomuodoike, niin monarkialle -kuin tasaval-
lallekin, kuomauttaa tekija. , > •. . . 

Keljannessa luvussa tekija selvittelee, mita seurauksia on sit
ten v'altiovararikoka. Siita joutuu ensi sijassa karsimaan yksityiset, 
jotka valtioke ovat luottoa myontaneet, sijoittamalla yarojaan val
tion papereikin. Seurauksena valtiovararikosta usein on joukko 
yksityisia vararikko j a. _ He eivat naet, enaa voi sitoutumuksiaan 
tayttaa. Voipipa.takainen valtiovararikko saada juuri sen kautta, 
etteivat yksityiset'yoi tayttaa sitoumuksiaan, aikaan,yleisen pulan,. 
joka vaikuttaa kaikille kansantalouden aloike. Erikoisen laaja mer
kitys on papefirakavararikolla, joka tdottuu mita laajempiin piirei-
kin. Tekija sitten'valaisee, mita seurauksia valtiovararikoilla on 
eri maissa ollut. , . I " 

Viides luku on omistettu valtiovararikkojen kasittelylle kan-
santalous- ja finanssitxeteessa ja kuudes luku sen kasittelylle oikeus-
tieteessa. Tekija esittaa eri kansantalouden tutkijain ja.oikeusoppi-
neiden mielipiteita ja lausuntoja. , . . . . . . 

Seitsemas luku kasittelee niita toimenpiteita, jotka ovat tar
peen ulkomaisen saamamieken suojelemiseksi valtiovararikkojen 
varaUe. Siina tekija esittaa-viisi eri koktaa, nimittain vakuuden-
annon, toisen valtion valuntuldn, finanssikontroUin, suojelusliitot 
ja sovintotuomiot. '' 

Kakdeksas luku, kaikkiaan 30 sivua, on omistettu Venajan 
' valtiovararikon esitykseen, jossa esitetaan vararikon vaikeet ja syyt. 
Viimeinen luku kasittelee valtioalueiden muutoksia ja sen-vaiku
tuksia valtiovelkoihin seka- valtiovelkain jarjestelya aluejakojen 

'jokdosta. -' 
Ivopussa on ta,yalknen saksalainen )>Ausblick>, katsaus, jossa 

koetetaan luoda , katsaus, miten tulevat valtiovararikot olemaan 
tulevaisuudessa. Kun kirja on kirjoitettu aikana, jqUoin Saksa 
naytti olevan -viela mahta-vimmillaan •—• kirjan, esipuhe on paivatty 
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\dime lielluntaina —katselee tekija tietenkin asioita sellaisep kasi
tyksen valossa, etta mita • valtiovelkoihin tulee, .on Saksan asema 
siinakin suhteessa turvattu,' siita huolimatta,. etta'kolmas osa maan 
"kansalHsvafallisuudesta on sotalainoina.. Ktuna -Saksalla on se, 
etta lainat ovat kotimaisia.' Ympaiysvaltain saarto on aiheuttanut 
sen, ettei ulkomaista tuontia.ole ollut, mika seikka taas on maaran
nyt valtiolainain luonteen, ne ovat kotimaisia, kun ne painvastan 
sessa 'tapauksessa olisivat - huomattavaksi osaksi ulkomaisia. Tie
tenkin ottaen kuomioon, etta Amerika olisi sodan alussa • finans-
.seranut myoskin Saksan,. niin kuin se on saanut tekda ymparys-
valtain kanssa.^Tuskin, pn' kulunut puolta' vuottakaan siita,' kun 
tekija on viimeiset rivit teoksestaan kirjoittanut ja olot ovat koko-, 
naan muuttuneet. Ulkonainen maktavuus on mennyt. Ja sisai-
sesti nayttaa-myoskin ukkaavalta. • Se kaiken kavittava pyrkimys, 
mika on ollut niin .oleellista Venajan vaUankumoukseUe, nayttaa 
myoskin sieka taalla nostavan paataan Saksassa. Jos terve jarki 
ja ykteiskuntaa sailyttavat seka uudet, todella luovat, voimat me-
nettavat joktavan aseman, ei ole mahdotonta, etta se kuva, jonka 

' tekija on antanut Venajan valtiovararikosta, osittain •— ikava sanoa 
— voi soveltua kanen isanmaakaan. 

. Teos on monessa suhteessa hyvin mielenkiintoinen. Se tarjoaa 
.erikoista mielenkiintoa sen vuoksi, etta siina kasitelty aihe on var
maan maailmansodan jalkeisessa selvittelyssa viela monen yaltion 
edessa. Vaikka tekija katsookin asioita puhtaasti saksalaisten-sil-
malasien lapi, niin muistaa han kuitenkin tieteelksen auktoriteet-
tinsa ja ainakin koettaa olla niin puolueeton kuin isanmaanystava 
seUaisen suuren kansojen taiston tuokinassa, johon hanen maansa 
ottaa kaikin voimin osaa, voi oka. ' ' . • 

v' •-. ^ . • • . ' K.W. H. 
Ossian Haggman: TullfolitisM ABC., Fragor for dagen. i8. Hel- • 

singfors xgiS. .Holger Schildtsi forlag.. Sivuja 58. Hinta 3: 50. 
^ Kasiteltavana oleva esitys on, tekijan ilmoituksen mukaan synty-
nyt'niiden kokemusten johdosta, joita tekijalla on oUut ottaessaan osaa 
tekeilla olevan uuden tuUitaksaehdotuksen valmistelutdihin. TuUi-
taksakomitea on nimittain oUu't hyvin vahan *tyytyvainen niihin 

. tuloksiin, joita se on saanut kaannyttyaan laajempien piirien puoleen 
toivossa saada, ohjeita ja lausuntoja uuden tuUitaksan laatimisen 
varalta. Taman tuloksen arvelee tekija johtuueen osaksi siita la-
maannuksesta, joka meilla tuUikysymyksiin nahden on ollut olemassa 
seurauksena siita, e-tta maan tullipolitiikka viime aikoikin asti on 
ollut venalaisen hallitusvallan kahlehtimana. . 

Esitykseen sisaltyy, paitsi'axvostele-via huomautuksia vankasta 
nykyaan voimassaolevasta tuUitaksasta, selontekoa kauppapolitiikan 
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yleisista paljon kiistelljdsta suuntakysymyksista. Mutta.sen okessa 
kqsketellaan kirjassa myos niita joktolankoja, joita uuden tuUitak-

: "san olisi noudatettava. Tataa puoli asiasta on kuitenkin luonteel
taan melkoista vaikeampi. ..Mta tulee sota-aikaan, on ilmeista, etta 

- vanhat kauppapoliittiset kiistakysjmiykset finanssituUeista,. suojelus-
tuUeista^ agraarituUeista, taistelutuUeista, • dtncpingista, y. m. ovat 
menettaneet suuren osan merkitystaan oloissa, jokoin kaikenlaisf^t 

, tuonti--ja vientikiellot, kompensatsionit ja lisenssit vallitsevat, joUoin 
- yksityisesta tavarasta toisessa. maassa maksetaan 54..ayria, toisessa 
•maassa 80 markkaa;'kintataso toisessa maassa on kokonnut 100.%,., 
toisessa maassa 1,000 % ja joUoin valtio itse usein harjoittaatavaran 

• _, valitysta. - Mita taas tulee. sodan jalkeisen ajan tullipolitiik-
• kaan, ovat siiken vaikuttavat ratkaisevat tekijat,-nun paljon kuin 

asiasta nyt jo kirjoitetaankin, suureksi osaksi tuntemattomat. Paitsi . 
puktaasti taloudeUisia seikkoja on kuomattava- etta esim. sosiaaU-

- poliittis'et nakokokdat sodan-jalkeisina aikoina -v-oivat saada muuttu-
neen merkityksen riippuen siita, minkalaiseksi tydvaenluokau'val-

. tiellinen•asema sodan jalkeen muodostuu. . ' . '̂ • ^ -
I^ahin kajtannoUinen vaatimus, joka sota-ajan jokdostavusein 

*.on esitetty, on p-tta tuUimaarien korottamisiUa on suojeltava valtio ' 
silta tappiolta, minka rakan-drvon alen^roinen aiheuttaa tuUituloissa., 
Viimemainittua seikkaa koskevan taidun esittaa tekija -viimeista edel- ' 
lisessa kappaleessa. Tassa kokden lienee kuomattava, etta tuUiluon-
toiset suoritukset eivat kuitenkaan naktavasti. ole vakentyneet itse . 
asiassa aivan niin paljon kuin varsinaisten tuUimaarien arvonalennus 
osottaa. Nykyisen saannostelyn ja.-tavarain tuonti- ja -vientimeka-

• nikan aikana esiintyy naet muita maksuja, joita voi pitaa tuUin Ver-
. ratta-vin^, yaikkeivat kaykaan niiden nimisina.'- Myoskin mita ,tuUi-

suojelukseen tulee, joktuu edellisesta, ,etta rakanarvdn alenemisen 
aikeutt^ma tuUisuojeluksen keikkeneminen ei ole aina ykta suuri ' 

X k u i n mita' tuUimaarat rakariarvon alenemisen jokdosta ovat vaken-
' tyneet. Sota-ajafa poikkeukselliset olot vaikuttavat "sita paitsi mo-
, nella tavoin muuten- suojelevasti, .lukuunottamatta oUenkaan' sita 

seikkaa, etta koko tuUisuojelus naiden samojen olojen jokdosta useissa 
kokdin menettaa entisen merkityksensa tai on kokonaan tpisin aryioi-
tava. - » ' • • . ' ^ -

Monet sota-ajan luomat tuUipoliittiset kysymykset voisivaf tulla 
laajankin- keskustelun esineiksi. - Tassa ykteydessa ei se ole, paikal-

V laan. Esitettavana^ oleva,. asessori Haggmanin kirja on kirjoitettu 
vilkkaastija t'ottumukseUa ja ansaitsee sen tarkoituspera, laaj em-^ 

, ' man yleison tutustuttaminen, kuten tekija sanoo, tukipolitiikan aak^' 
kosiin, kaikkea tunnustusta. - . 
• , . . ' .: • ' ' 0. K. k. - • 
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K A T S A U K S I A . 

Maatalous. 
Pumpulisato Yhdysvalloissa 1917. Amerikan" Ykdysvakain 

'pumpuksato ,v. 1917 on laskettu 11,248,242 juoksevaksi paaliksi,' 
V . 1916.011 sato xi,356,944 paalia, v. 1915 ii,o68;i73 paalia ja v. 
.1914'15,905,840" paalia. Satoa pidetaan verrattain kuonona. '" 

Yhdysvaltain sadon raha-arvo 1917 oli parempi kuin koskaau 
• viela takan asti. Se on laskettu 21 miljaardiksi dollariksi. "Vehna-, 
sadon maara lasketaan 650,828,000 buskeliksi, vastaten 636,318,000 

* buskelia v. 1916 ja 806,361,000 buskeliksi keskimaarin viisivuotis-
kautena 1911—1915. . ' • . '' ^ - " 

TeoUisuus. 
Petrolituotanto Yhdysvalloissa. Amerikan Ykdysvaltain raaka-

petrolituotanto v. 1917 lasketaan 342 miljoonaksi barreliksi, vastaten 
300 miljoonaa barrelia v. 1916, 210 miljoonaa barrelia-v. 1910 ja 64 
miljoonaa barrelia V . 1900. Vuoden 1917. tuotanto vastaa kakta 
kolmaimesta kc^o maailman petrolituotannosta. "Yhdysvaltain 

- tarkeimmiUe tuotantoalueike jakautui maara v. 19x6 seuraavasti: 
Oklakoma 107 miljoonaa barrelia,, Kakfornia 91 rhiljoonaa barrelia, 
Texas 28 miljoonaa, Illinois j 8 miljoonaa ja Ivouisiana X5 miljoonaa 
barrelia. ,'• , • i • 

Raha-, pankki- ja porissiliike. 
Suomen Pankki. Suomen Pankin tila kay selville eri kuukau-

sina seuraavasta asetelmasta, rnkjoonin markoin: • 
1918 ". 1918 1918 

' ' • . ' 15/8 • - 14/9 i s / i o • • 15/11 

Metallikate" 1 , 0 5 9 . 0 1 ) 1 , 0 7 2 . 7 1 ) ' 1 , 1 2 7 . 4 2 ) 1,118.4 

Sii ta metallikassa - 4 2 . 7 4 2 . 7 - ' • ' 4 2 . 6 4 2 . 7 
Kotimainen luotonanto . . V . . . . . " 61.8 • 6 6 . 3 74.5 8 2 . 4 
Avista sitoumukset 1,148.6 , 1,165.5 1,225.4 1,219.5 | 

Siita setelisto' "" 9 3 6 . 7 1,007.5 1,070.0 ^1,127.4 

„ valtion p a n o - j a ottotili . . — — 20.5 ' •— 

,, muiden s:a •. ' 1 9 6 . 6 ' 1 3 6 . 9 ' 110.7 75-9 

Kayttamaton setelinanto-oikeus 109.0 103.9 97.3 95 -o 

1) Si ita valtiovaraston sitouinuksia 152.9 mil] ! mk. 
2) Si ita valtiorahaston. sitoUmuksia 114.7 mi l j . mk. ^ . 

/ 
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Suomen pankin toiminta V. 1917. Suomen Pankin toiminta v. 
/. 1917 paattyi 90.9 milj. mk:n tappioon. Tappion on aiheuttanut 

Venajan rahan kurssitappio, joka koko. vuodelta tekee 158.9 milj-' 
' mk. . Pankin voitto- ja tappiotik osoittaa tuloja:, korkoa kotimai

sesta lainausliikkeesta 3 . 3 milj., korkoa ulkomaisilta kirjeenvaihtaT 
jilta i i . i miij. mk., korkoa obligatsid^neista 21.1 milj.', kurssivoittoa 
4X milj. ja provisioneja 0.2 milj. mk. Menopuolella ovat menoerat: I 
palkat 0.9 milj., ylim. maararakat, elakkeet ja pankkivaltuusmies-
ten'palkkiot 0.2 mhj., seteken valmistus 0.7 milj., erinaiset kulut 
0.3 rnilj., kurssitappio Venajan rahasta' 158.9 .milj. ja obligatsionien 
•airvon alentuminen 6.4 milj. mk. ' . 

Tappio bn korvattu: kayttamattomilla voittovaroilla 8,2 milj.,. 
vararahastolla 62,4 milj.. ja' kantarakastosta otetuilla varoika 20̂ 8 

. milj. mk. Pankin kantarahasto oli-vuoden lopussa 4,7 milj. mk.,* 
kun se vuoden alussa oli 25 mhj. mk. Vararahasto on kokonaan 

-mennyt tappioihin. . , ' I I - !.:_' 

• - • • TaUetuspankit. TaUetuspankkien' tila miljoonin markoin on 
okut seuraava: • , . • 

• " 1918 1918 • 1918 . 1918 

3 0 / 4 '• 3 0 / 6 ' , 3 1 / 8 • - 30/9 - 31/10 

Luotonotto: " • ' ' " . ' ^ ' 
Talletukset 1,542.6' 1 ,633. i - ' 1,803.7 1,942.9 2 , 0 6 2 . 9 

Juotseva ti l l . . . . . . . . 393.3 4 0 5 . 2 . - 5 4 1 . 6 537.9 ^ 5 2 8 . 3 

Kotimaiset kirjeeavaili - , . . * • 
,taja.t 191.o 186.1 137.9 173-9 164.2 

Talletukset yhteensa 2,126 .9 . 2 , 2 2 4 . 4 2 , 4 8 3 . 2 . ' 2,654.7 ' 2 , 7 5 5 . 4 ' 

Luotonanto: . - V - • • ' ' 
Vekselit '. .355-8 374.9 . 4 3 2 - 9 , 491-4 ' '519-4 

Kassakreditiivit 2 3 6 . 4 ' 247.4 282 .9 317-7 • 3 7 4 6 

I/ainat • •. ; 8 8 o . > ' 8 9 6 . 3 1,016.9 1,118.4 i ,199-6 

Kotimaiset kirjeenvalh.- ' . ' . » , ^ - ' 
. tajat ' 4 7 8 . 5 ' 5 7 0 . 2 . 6 6 1 . 6 7 0 9 . 7 ' 7S''5.5 

(J . 
^ 1,951-4 - 2 , 0 8 8 . 8 2 , 3 9 4 . 3 - 2,577.2 2 , 8 2 2 . 1 

- ' Kassat - 333.7 2 6 8 . 6 - • 242.5 • 212.1 162.4 

Kauppa. 

'Englannin j a Yhdysvaltain kauppa puolueettomien maitten 
kanssa kay seivike. s6uraavista tauluista: .. ' • 
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Englanti ja fuolueettomat maat. Arvot i,ooo punnissa. 

Tuonti seuraavista maista : 

I .1914 191S 1916 ' ' 1917 1918 
Ruotsi 5,9og 6,837 8,829 4 ,544, '11,246 
Norja . . . ' ^ 3,575 6,881 8,955 ' 8,315 . 1.3,758 
Tanska 12,054 12,371/ 10,631 - 11,787 • 5,487 
Hollaati i i , 493 i l , 9 5 i ' 10,274 10,744 i,Q47 
Svei ts i . 5,775 7,489 • 8,551 ' 5,830- 8,656 
E s p a n j a 6,873 '9,044 12,766 " . 11,268 ' 14,471 

Yht. 45,679 • 54,573 -59,988 52,488 55,535 

• Vienti seuraaviin maihin: 
t 

S -Uotsi _ 3,757 3,875 • 3,207 1,261 977 
Norja 3,543' ' 3,803 s ; i34 ' 4,380 - 1,680 
Tanska 25995 3,696 5,059. 3,809 980 
Hollanti ..' '. 8,127 . 9,024 12,035 9,731 7,136 
Sveitsi 2,084 2,433 ' 1,949 3,164 2,608 
E s p a n j a 3,686 3,109 3,720 2,677 2,040 

' - Y h t . 24,142 _ 25,940 31,104 '25,022 15,430^ 

Edellisessa on otettu huomioon maan tuonti ja vienti tammik.'— 
kesafcuuu aikana vuosina 1914—1918. , 

Yhdysvallat ja puoluedtomat maat. Arvot 1,000 doUareissa. ^ -
* V Tuonti seuraavista maista: 

• 1 9 1 4 '1915 1916 ' 1917 1918 

Tanska . . .' ^.. 3 ,270 3,161 3,422 ' 2 , 0 0 2 ' • 955 

Hollanti 3 6 , 2 9 4 ' 3 2 , 5 0 9 38,535 3 1 , 8 4 2 i s , 8 2 i 

Norja ' 9 , 1 9 7 - 1 0 , 6 6 9 6 , 8 5 2 . 7,108 3 , 9 8 1 

E s p a n j a . . 2 4 , 6 5 9 ' 18,027 2 7 , 8 6 4 ' 3 6 , 8 6 3 , ' 2 5 , 3 8 2 

Ruotsi ' 11 ,590 11,661 - i i , S 4 7 ' 2 3 , 6 4 2 ' 9 , 5 7 9 

Sveitsi • 2 5 , 3 3 0 19,335 2 1 , 7 7 5 - 2 0 , 2 5 3 . , 1 8 , 2 9 7 

Y h t v 110,3.40 9 5 , 3 7 2 110,295 121,710 7 3 , " 5 

Vienti seuraaviin maihin: 

Tanska . . . . ' , . . 15,670 7 9 , 8 2 4 55,872 5 6 , 7 2 9 ' 4 , 9 7 ° 

Hollanti 112,216 1 4 3 , 2 6 7 9 7 , 4 7 6 1 0 9 , 5 0 4 10,839 
Norja , 9 , 0 6 7 - 3 9 , 0 7 5 53,645 8 2 , 0 1 7 . 2 1 , 9 3 3 
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Ij;spanja^_^. ! 30,388., '3.8,113 '••.52,835' •76j993 7' 6 9 , 2 6 3 

Ruotsi ,14,644 78,274 ' 51 ,980 •. '•45,116,- 4 , 1 5 3 , . -

Sveitsi .'. i , 0 2 0 , 2)7^6 ^^S.i&z , 2 2 , 3 2 6 ' 16,686 

. • • • Y h t . 183,005 , 3 8 1 , 2 8 9 3 0 9 , 8 9 3 • 3 9 2 , 6 8 5 127,844 

, • r 'iTuonnin .fa viennin suinma: • 

'• . r^anska . - . . . .• - . . 1 8 , 9 4 0 • 8 2 , 9 8 5 5 9 , 2 9 4 - 5 8 , 7 3 1 ;5',925 

• • Holianti 148.510 175,786 -.136,011 -141,348 ' ' " 5 6 , 6 6 0 " 
• -Hliropa '• 18,264 . 4 9 , 7 4 4 , 6 0 , 4 9 7 - ^ 8 9 , 1 2 5 - . 2 5 ^ 1 4 . . 

.^sg.aaja • 5 5 , 0 4 7 , . ' 5 6 , 1 4 0 8 0 , 7 0 1 ; ; i 13,856 ' 9 4 , 6 4 5 

-Ruotsi ' 2 6 , 2 3 4 89,935^ ' 6 3 , 8 2 7 6 8 , 7 5 8 . 1 3 , 7 3 2 

• ̂  ' ' Sveitsi 2 6 , 3 5 0 2 2 , 0 7 1 • 2 9 , 8 5 8 4 2 , 5 7 9 34,983 I 
••. • ' • "Vht. ,293,345 4 7 6 , 6 6 1 430,1-88 5i2t,395 2 0 0 , 9 5 9 , 

\ ' - • . ; 

' " • Y , •. - Vuosi.Qn laskettu 1/7:st-̂ —•3o/6:een ja -y-ista igiS-on ainoastaau 
kuukatfbta 6tet-t;u lukuun. - . ^ , 

' „ Liikenne. , 
> , " • - % ' • , ^ " ' ^ . . 

Ja,pajnjj(i ;laivaii,i;^k;einnus.teoJlisuus.' Japiauin telakoika v. 1917, 
oli ,rakenteilla kaikkiaan 105 kauppa-alusta,- joiden yhteenlaskettu 
kantavuus on 497,076 tonnia. E r i telakoille nama jakautuivat seu-
raa-yasti: ' ' '• •: , - . ' / ' •- " 

Mitsu-bishi-telakka' , lo alusta S7,8i 'o tonnia 
Ka-wasakj- . „ . . 14 „ x 8 2 , 0 5 0 , „ 

Osaka- ' >, A 36 „ 1 7 0 , 7 0 0 

' . \ Asano- . _ . . ' : , . . ; ' 9 ' „ . . 6 0 , 0 7 8 „' ' 

' .Ishika-wajima-, ' , '. 9 „ 2 2 , 2 0 0 1 „ 

0 ^ 0 - ' - '„ • 4 V ,, ' 9 , 2 9 0 „ 

. •„ 'Uraga „_ . .'.^.'.V.. . .• ' . . . ' . 13 . „'• " 7 5 . 8 3 8 - '. » 

' ) , •• Fujinagata • „ ' . : ' ' 6 " 1 2 , 6 0 0 . „ 

' ' ' Ha'rinia- „ . . ; . . ' . . , ' i"" ,', ' 2 , 6 0 0 -" „ 

- Matsuo- ' „•' • . ' . . ' . . . . . . , 2 "„"'. ' 6 , 0 6 0 ' „ 

• ^ - Hatada- • . ' .y . . . ' i " """,", " 1 , 8 5 0 ' , 

Niin kuin esitetyista, numeroista sel-viaa, on laivarakenhustoi-
, - -minta Japanissa varsin "dlkas. Erikoisesti pistaa silmiin se seikka," ' ' 

,; ... etta telakat ovat verrattain suuria. 

• • / 
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>ILASTOLLINEN O S A S T O . ' " 

~ Osakeyhtiot Englannissa. Englannissa ja Irlamiissa vv. 1916 
ja 1917 rekister6i1;yjen osakeyhtioiden Itiku ja niiden nimellinen 
osakepaaoma oli seuraava: 

, • ' • " • ' 1916 " 1917 

, L u k u NimelUnen - ' L u k u NimeUinen 
, ' ' . • • - osakepaaoma • ' osakepaaoma 

. . - • ' £ . £ ^ 
Hii l i - i rauta-ja.terasteollisuus . 148 2 , 3 8 5 , 4 0 5 ' 176 7 , 2 3 3 , 3 0 0 
KaivosteolUsuus ( p a i t s i U i l i - j a rauta) ^ 59 i j 7 7 3 , 6 4 0 54 i ; 4 4 7 , 5 0 9 

.Tekstiiliteollisuus _- '153 3 , 8 4 3 , 6 0 0 ' ^176 3 , 3 5 9 , 2 5 0 

Panimot j a vakijuomayktiot 14 5,217,305 9 ' 4 2 0 , 0 0 0 
K u m m i - j a oljyteoUisuus . ' . . . 32 1,511,225 .,, 32 1.411,100 
V e s i - j a maaliikeruieylitiot ' 177 4 , 9 9 9 , 0 9 0 164 5,465,127 
K a a s u - , vesijotto-, saliko- j a voima- ' . 

la.itokset ' 1 1 ' '72,512 . 8 ' 158.500 

Maaomaisuus i 5 0 - 1 ,017,276 6 2 3 , 3 5 5 , 9 5 0 

• R a h a - , pankki- , diskontto-, vakuutus- ^ • . , " 
. ' j a muut laitokset ' '. 8 4 ' 3 , 4 0 7 , 0 0 0 150 8 , 5 4 4 , 5 6 5 
H u n t 'yritykset . . . > . ' - 2 , 6 6 5 -26,215,818 3,132 3 6 , 4 1 8 , 6 2 5 

" Yhteensa 3 ,393 5 0 , 4 4 2 , 8 7 1 3,963 6 7 . 8 1 3 . 9 2 6 ' 

- -y 

< 





S A K S A J A T A L O U D E L L I N E N IMPERIALISMI. 
• ^ Kirjoittanut Martti • Pesonen. 

- ' Saksan taloudeUinen kehitys ig-vuosisadalla. ^ 

Kysymys Saksan asemasta maailmantaloudessa on oikeas-
taan liian laajakantoinen ttdlakseen kasitellyksi taUaisen tut- . 
kielman puitteissa. Mutta se on siksi mielenkiintdinen, etta * 
pintapuolisuuden ukaUakin halutti kayda siiken kasiksi. .'Moki; 
tarkeakiii seikka on,saanut jaada sivuun. sUla tarkotus on oUut 

,pysya yksistaan paaasiassa: osottaa kekityksen kulkua ja sen 
vaikutusta Saksan asemaan. Sentakden on katsottu asioita -
kauppatUaston valossa. Tosin se ei anna-tarkkaa kuvaa kan
santalouden tilasta ja asemasta, mutta riittavan selvan yleis-
k u v a n j a tarkasti sukteet ulospain. ^ 

Saksan tdkomaanlcaupasta ei voi -oikeastaan pukuakaan 
ennen" Saksan'valtakunnan perustamista i8 . I . 1871, mutta 

' vertailun vuoksi se on tarpeeUista ja eri yaltioitten kuuluminen 
tulkliittoon ja Saksan valtioliittoon antaa jonkunlaisen oikeu-
tuksen. Mitaan varmoja numeroita ennen i . I . i872:ta ei kui
tenkaan ole Ja'senkaan jalkeen ne eivat ole jarjestaan verran-
noUisia. Taytyy sentakden tyytya todennakdisyys-laskelmiin. 
Niiden mukaan oli Saksan kauppa 

I 
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V. 1830 740 milj. Rmk kenkea kohti 25 Rmk • 
„ 1840 1320 „ ^, „ „ 41 „ , 
,,1850 2100 „ „ ,„ „ 60 „ 
„ i860 3200 „ . „ „ " „̂  84 „ 
,•18704240 „ ', „ •• ' „ 106 „• 1) '-

KeHtyksen taman jalkeen osottaa seuraava taulukko. 
Siita kuomaamme, e-tta se on okut'voimakas. Tuonti on pai-
noltaan kasvanut 1872—1910 350 %, arvoltaan 105.%,. 
viennin vastjaavat prosen1;it' bWf 4^0 ' j a 125.' Erittain selvasti 
tulee kasvu nakyviin'niissa numeroissa, jotka osottavat kenki-
loa kokti tulevia paino- ja rakamaaria. Y k a enemman on Saksa 

Saksan'yhieiskauppa 1822—igio.^) _ ' , 

"Vuosi 
. T u o n t . i V i e n t i 

"Vuosi 
1000 t. Hank. Milj . Henk. 1000 *t. ' H e n k . Mil j . Henk..- -

kohti R m l i . kohti kohti R m k liOhti 
/ 

1 1872' 14397-7 0.34 4S9I-9 110.9 10999.0 0.27 3587-0 86.6 

/ 

1 
1875 16183.1 0.38 4801.7 119.5 12771.4 0-31 . .3791-1 88.8-
1880 I 7 i " , 5 0.3S 4425-7 97-9 18775.0 0.42 4431-6 98.0 
1885 18769.6 0.40 3173.5 67.7 19965.1 0.43 3143-1 67.0 
iSgo 29915.4 0,61 4628.9 93-7 20596.8 0.42 37587 76.1 
189s 33702.1 0.64 4565-3 &7-3 • 24973.1 0.48 3768.5 72.6 
1900 46982.4 0.83 6406.1 1:3-6 33809.1 0.60 510I.4 90.5 
1905 55538-6 0.92, 7777-1 128.3 41557-3 0.69 6220.3 102.6 
1910 70735.6 1.09 9335-1 143-8 60465.7 0.94 80797 124-5 

alkanut ottaa osaa maaiknantalouteen. Sen osuus maailman-
' kaupasta on tasaisesti kasvanut ja samaka se on yka enemman 

tukut riippuvaiseksi siita.' Vientinumerot jo osottavat, etta 
Saksan on taytynyt lakettaa tavaroita ulos ja ostaa taas 
»tavaroita» ulkomailta, minka seikan tuonti-numerot osottavat.' 

1) Harms Volkswirtschaft und Weltwirtschaft (Prohleme der "Welt-
virtschaft-VI)'s. 179. • . • . ; , ' ; ' . . ' 

. )̂ Harms, m. t. s. 180 (Tilasto on korjattu.) .. • 

I 
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Vuosi S a k s a n Ranskan Englannin A m e r i k a n Vuos i osa maapallon ykteis-ulkomaankaupasta % i) 

•1-885 10.3 10.4 ' 19.2 . 9-7 • 
1890 I I . I 20.8 9.4 
1895 I I . I 8.6 • ": 17.8 9-5 
1900 • 12.2 10.1 ' 19.7 • 10.4 
1905 12.0 - 8.7 17-5 9.8 
I910 ' .12.0. .. .9.4 • 16.9 9-5 * 
1911 12.5 \. 16.4 ,9-8 

Mutta vasta molempien numeroiden lakempi tarkastelu osottaa 
taman seikan merkityksen. 1 

Ravinto- ja nautintoaineiden seka karjantuonti on nopeasti 
lisaantynyt, kenkea kokti 81.5 •% (1872—'1910).'Koko tuon
nista tuli taman rykman osaUe v. 1872,22.3 %, v. 1890 32.7 %, 
V . 1900 29.2 % ja V . 1910 27.8 % . Neljaa paaviljalajia (veknaa, 
okraa, ruista, kauraa) tuotiin v. 1872 23 milj. sent.- arvoltaan. 
208 milj. Rmk. j a vietiin 14 milj. I44:sta milj . Rmk:sta. Sensij aan 
1910 tuotiin 124. milj. sent. 778 milj. Rmk:n arvosta ja vie-

Raaka-aineet, tehdastuotieei, ravinio- ja nautintoaineet {jakarja) 
,erikoiskaupassa^).^. 

I . Ravinto- ja nautintoaineet- seka karj a. 
. , T u o n t i ' V i e n t i 

. mil j . .Rmk kenkea kohti milj , R m k henkea kohti 
1872 871.6 2 I . I Rmk . 504.0 12.2 Rmk 
1890 1.397-0 28.3 „ • 470.7- 9.5 „ 
1900- . 1,762.8 31.3 „.-- 517.6 _9.2 „ 
1910 2,482.3 38.3 „ • 761.0 11.7 „ 

//. Ruaka-aineet ja puoli tuotteet. -

1872 1,675.0 40.5 RmV 786.6 19.0, Rmk 
1890 1,767.4 35-8 ,-, • 708.3 14-3 „ 
1900 2,803.1 49-7 • 1,111.4 19-7 „ 
I9I0 5,083.3 78.3 „ 1,918.2 29.6 „ . 

^) Statisiische Jahrbuzh f. D. R. 1 9 0 3 , 1907, 1 9 0 9 , 1914-

2) H a r m s , m. t. s. 183. 2) m. t. s. 1 8 ; . 

I 



136 / Martti Pesonen. 

IH. Tehdastuotteet. 
1872 709.6 17.1 Rmk 1,027.1 24.8 Rmk 
1890 981.1 ^ 19.9 2,147.5 43-5 Jt 

1900 1,199.7" 21.3 2,982.4 52.9 i J 

I9IO 1,367.9 21.1 •• - . 4.795-5 73-9 33 

t i in 30.7 milj. sent. 224milj. Rmkrsta. Rtdstaja kauraa tosin 
viedaan enemman kuin'tuodaan, mutta maan koko viljantar-
Vetta ne vienti-ylimaarat eivat suinkaan pysty tyyd3d;tamaan 
Sen osottaa seuraava taulu v:lta 1910.^) 

V e h n a y . O h r a Ruis K a u r a 
Tuotanto . . 77.2 milj.s. 58.1 milj.s. 210 milj.s. 158.0 milj.s. 
Nettotuonti - ' • 

(vienti) - 4i'.2 „ „ 59.9' „" ,,•-—'8.6 „ „ 0.4 „ ' „ 
, Kokonaistar-

ve ' 118.4 „ ,•„ 118.0 „ „ 196.3' „ „ 149.0 ;, „ 
Tuonti % • .-. 
, (vienti) 39-9 % 50-8 % ^ —4.1 % ' -0.2 % ' 

'Naiden viljalajien'tuonnin-enemmyys oH v.'igio 8.53 Rmk. 
henkea kohti, v. 1872 i : 45 Rmk ^). Kuvaahan tama jo varsin 
selvasti kuinka tarkea,-tama tuonnin haara Saksalle on; 1 6 % 
naiden viljalajien tarpeesta taytyy tuottaa ulkomailta ja ta
han ei ole otettu viela lukuun maissia, jonka tuonnin enem
myys on •' i6-kertainen ja riissi, jota tuodaan kaksi kertaa 
enemman kuin oma maa tuottaa. — 

" Maataloustuotteita -tuotiin v. 1910 n. 6 % kertaa enemman 
kuin V . 1872 ja maksettiin niista 469.1 milj. Rmk. vastaten53.5 
mil]. V , 1872^) " "• •' 

> Jokainen saksalainen maksoi v. , 1910' ravinto-aineista ja 
karj asta, yleensa maataloustuotteista 16.25 Rmk. (v. 18722.28 
Rmk.) Takan -tulee lisaksi nautintp-aineista 6.93 Rmk. (v. 1872 
5.13). . Sokerin viennika tata passiivisuutta kyka maksetaan, 

1) H a r m s , m. t. s. i 8 6 ^) in. t. s.'s i 8 6 . 

H a r m s . ? k . s. 187. x ' • - I '-
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mutta lopputulokseksi jaa, etta Saksa on ravinto-ainenien saan-
tiin nakden tukut yha enemman ulkomaisesta tuonnista riippu-
vaksi.i) , • ^ " ' 

Riippuvaisuus ulkomaista tulee nakyviin myos raaka-
aineitten tuonnin alaka. • Niih rikas kuin Saksa onkin maan-
aarteista ei se kuitenkaan ole pystynyt tyydyttamaan teoUi-' 
suutensa tarpeita. Yks in rautamalmiakin, jonka tuotannon 
alaka se nykyaan (v:sta 1890 alkaen) on toinen, tuodaan (1910) 
2.34 Rmk edesta kenkea kokti enemman kuin viedaan vasta
ten 0.065 Rmk V . 1872. Absoluuttisesti on tuonti noussut 
24 mkj. sentnerista v. 1872 1,904.2-milj. v. 1910. Samoin tuo
daan muitakin malmeja enemman kuin viedaan. 

Ensisijake raaka-aineitten tuonnin alalia on puuvika, 
jota V . 1912 tuotiin n. 580 milj . Rmk'arvosta. EampaanviUaa 
tuodaan n. 400 milj. Rmk:ka, kuparia v. 1912 313.0 milj. Rmk, ' 
nakkoja j a vuotia 250.8 milj. R m k . T a y t y y jo tuoda k iv i -
kikiakin-yl i 130 milj-, vaikka Saksan oma tuotanto on kyva 
kolmas maailmassa ja vienti melkein kaksi kertaa suurempi 
kuin tuonti.^) Puutavarain tuonti on'noussut 169.8 milj. Rmkcsta 
V . 1872 281.1 milj:aan v. 1910. )̂ Tavattomasti on noussut 
kautsun J a guttaperkan tuonti: 71 milj. Rnik v. 1872 —-2046 
V . 1910.*)^ - • - - • 

Raaka-aineittenkin tuonnin alaka saamme siis todeta Sak- " 
san riippuvaisuuden -ulkomaisista maakmanmarkki noista. 

Toisenlaisen kuvan nayitaa Saksan tekdastuotteiden kaup-
pa. \n alaka nousee 17.1 Rmk:sta henkea kohti 2i^i:een 

1) Vastalckaisen mielipiteen esittaa C a s s e 1, Deutschlands wirtschaftliche 
Widerstdndskraft s. 9 8 . Mutta jkutea y l la on osotettu ei han voi olla bi-
keassa. • - • ' " • - .. 

2) Stat. Jahrb. f. D. E. X913. . - , t . 

^) H a i m s . m.i. s. T.QZ. 

I. e. 

I 

/ 
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1 

viennin alia 24.8:sta 73.3 RmV:aan! Se taktoo sanoa n. 6 mil -
jardia " R m V . v. 1913!^) Tasta koneita ja rautatavaroita oli 
V . 1912 n. 1,200 milj. Rmk., ptmvillatavaioita 421.6 milj., silk-
kitavaroita n. 19b mkj., anilini- ja tervavareja n. 134 milj. So-
keria vietiin melkein sama maara, vaatteita y. m. n. 120milj., 
j a monia muita.^) . • . . 

TeoUisuustuotteiden kaupan alalia on melkein joka tavara-
lajin vienti tuontia suurempi. Tama tendenssi on naihin aikoi
kin asti tukut yha selvemmaksi, vaikkakin monet tutkijat ovat 
osottaneet useiUa aloika kotimaisen kulutuksen snkteekisesti 
suurempaa kasvua j a siis viennin vastaavaa vakentynlista.-^.) 
Viennin enemmyys metaUitavarain kaupassa on noussut 0.9 
Emkrsta kenkea kokti v. 1872 15.16 Rmk:aan V ; 1910; koneitten, 
kulkuneuvojen ja ja aparatien kaupassa on vastaava nousuo.8 
Rmkrsta- 9.7:aan'.*) Kemiakisen teoUisuuden kekitys on' muut-
tanut V . 1873 oUeen,tuonnin enemmyyden 243.3 Rmkmvienti-
enemmyydeksi.^) - • 

'Heitamme viela yleissilmayksen Saksan ulkomaankaupan 
kehitykseen vetaaksemme sitten siita joktopaatdkset. ,. . 
; EdellaJ olevan'^taulun mukaan .on Saksan ykteisfcauppa 
kasv. vv.- 1872—^910 113%, tuonti erikseen 103.3 % J a vienti 
125.3 %• , , • ' "".• • 

. • 1870—'1886 oli nousu 40. 9 % 
4 .. • ' 1880--1890 „' ' „ 25,0 / • • 

' . 1890—1900 „ . . „ ' 38.9" „ 6) 

1) Stat. Jahfb; f. D. i ? . . i 9 i 4 . 
••' Stat: Jahrb. f.D. R. igi3 ', ' ' "' , 

^) S o m b a r t ' D j g ieutsche Volkw. im-ig. Jahrb. Z a l i n , Deutschl. 
wirtsch. Entw. s. 2 0 5 . ' - * 
. H a r m s, OT. j . 5. s. 196. - • • ' 

^) Main, sivu." . . . '.. 
^) Ivaskettu Sombaitin muk. m. t. s. 483. 

i 
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Bnglannin kaupan kehitysta osottavat prosenttiluvut oli
vat 31.0, 15.4, 19.0, Ranskan 63.2,—-lo.-s, 7.5, Amerikan 76.0 
13.4", 36.4.^) Sombartin mukaan kasvoi Saksan ulkomaan kaup
pa w . -1870—'I900 140 ' %, Amerikan 150 %, Ranskan 57.1 % 

. ja Bnglannin 81.2 %., Tosin ei voi viela puhua Bnglannin tai 
Ranskankaan asettamista koroillaelajaksi,. kuten Kjellen tekee, 
mutta onhan sentaan Saksan ja Amerikan keiutystendenssi 
toinen., . - • , 

V:sj:a 1888 pn Saksan kauppabalanssi passiivinen kuten 
kaikkien muittenkin teohisunsvaltain. ' Niin! Saksa on muut-
tunut, maanvilj elysvaltiosta teoUsuusvaltioksi ^.) Se vie yha 
enemman tehdastuotteita ulos ja tuo elintarpeita seka raaka-
aineita maahan. .Sen osottavat seurkavat prosentit, vaikka 
ovatkin hy^in lyhyelta ajalta.^). \ 

Eri tuonti- ja vientiryhmien osa Saksan erikois-kaufasta. (%) 

„ . - El intarpeita Raaka-aineita Tehdas-tuotteita 
yuosi • Tuonti ' Vienti' Tuont i Vienti Tuonti Vienti 

60.9' • 
64.2. • 

•67.7 
64.4. , 

• •-. • . • \. 

Tunnettu valtiomies ja kansantaloustutkija Heifferich 
sanoo, etta Saksa eienaa pysty tyydyttamaan kuin % osaa elin-
tarvekysynnasta*); loput on tuotava ulkomailta, ostettava suu-
reUa tekdastuotteiden viennika aivan kuten Herkner sanoo. 
Mutta, voidakseen vieda > tuotteitaan, tayrbyy Saksan turvau-
tua osaksi ulkomaisiin raaka-aineisiin. 

1897 • 25.3 •7.9 • 43-2 • 21.5 19.8 
1902 33-9- 8.9 44-1. .24.1 •, 19.0 
1907 27.9 8.1 56.6 24.2 15-9 
I9I2 30.0 8.9 55-0 28.5 - 15-0 

^) Nama numerot perustuvat toiseen tilastoon. 1 
2) Viela igi6,Economist siita ei tosin tieda. 

Stat. Jahrb.-f. D. R \ • "'^-^ 

Handelspolitik. , 



• I 4 0 •- • ' Martti Ppsonen. -

Saksa on siis riippuvainen •^• ^ _ . 
i ) ulkomaisesta elintarvetuotannosta, • -• • 

-" • 2) " -„ xaaka-ainetuotannosta, . •, , \ . • , -
•• ' -3 ) ulkomaisista vathtoalueista. • 

Naiden lisaksi tulee viela yksi .nakokokta.' 
Kapitalistinen kekitys" edellyttaa paaomien'syntymista. 

Tata okkin' kelpo suuressa maarin tapaktunut' Saksassa esi-
kapitalistisena aikapa (kayttaaksemme Sombartin nimltysta). 
Se siis puolestaaA teki makdokiseksi Saksan talouselaman tavat-

• toman noiisun. Mutta yrityksiin sijoitetut paaomat ovattuot-
"taiieet siina maarin, etta Saksan orna kansantalous ei enaatar-
jo'a kaikike 'taten sjmtyneiUe 'paaoimille riittavaa korkoa ja 
sijoitusmakddlksuuksia. Seuraus on okut, etta jo -vuosisadan-
vaikteesta alkaen on saksalaisia paaornia sijoitettuulkomaiUe! 
y , .1913 nama tekivat Helfferickin laskujen ̂ mukaan n. 20. mil-
jar dia Rnafc. koko kansakisomaisuudesta, joka on' .arvioiini n. 
330 miljardiksi,^),. Bnsiksi sijoitettiin rakoja sangen mieleUaan 
n. s. eksoottisiin papereikin, mutta kun'Venezueiasta y. m. afaa-
rit osottivat taman enemman'kuin vaarakiseksi, ruvettiin etsi-' 
maan uusia rakamarkkinoita. •' 

Voimmekin lopettaa tarkastelun takan ja todeta Saksan 
riippuvaisuuden;' ,••' • - -*'•'' . . - . ' - . '• 1 • 

4) ulkomaisista paaomansijoitusalueista.' ' ' 

_ J . ' I I . " „ • • ~ : '.-̂  -

'• Kaupfa- ja-yleisfoUi'ttinen'kehitys. ' '• > 

i860- ja 70-lu'vut olivat taloudeUista.nousuaikaa useimmissa • 
maissa. Niiden tuotanto pystyi ainakin jossain maarinkUpai-
lemaan toisten kansantalouksien kanssa' maailman "markki-

•'•) Dresdner Bank, Tysklands finansiella styrka s:-7: ' .Harmsin mukaan 
3 5 0 miljardia, m. t. 2 4 3 . ' . , • ' ' " ' . ' . 

• . . " ' X " • ' 
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rLoilla. Tieteessa monopoliasemassa' oleva vapaakauppa vas-
tasi nain ollen ainakin ensisilriiaykselta eri maiden etuja. Mutta 
—• hausse-periodia seurasi kriisi-sarja vuosina 1873—'Sojapal-
jasti vapaakauppasystemin olemuksen. Se oli kasvattanut 
mutitamien maiden teoUisuuden enneiikuulumattomaan kor-
keuteen rnaatalouden kustajmukseUa.Oli tuottavampaa vieda 
teUdastuotteita j a tuoda eUntarpeita. Nousua seurasi kuitenkin 

•lasku.' »Suuryritykset, jotka olivatponnistaneet'tuotantoaan 
kuluneina vuosina, xautatiet, kanavat, 1 laivanrakennus, tele-
grafiverkon- laajennukset, tekniUiset muUistukset teoUisuuden 
alaUa, kaUdd nama olivat saavuttaneet ainakin ajaksipaamaa-
ransa ja rdideii vaikutus tuli nakjrviin ankarasti karjistyneena 
kilpailuna.^) Taman lisaksi vaikutti sarnaan suuntaan raha-
kantareformi - useissa maissa ja ennen kaikkea, europalaisen 

-maanviljelyksen asema, jonka merentakainen, etupaassa ame-
rikalainen kUpaUu tunki pois tarkeimmalta vaUitoalueeltaan,^ 
•Englannista, ja jonka kannattavaisuutta kotimaan.markkinoiUa 
tLhkasivat laskevat Uinnat."^) • Valtioitten finanssitarpeet myos
kin osaltaan pakottivat katsomaan • asioita samaan suuntaan., 

Maailmanliikenteen syntyminen oli AmerikaUe ja VenajaUe 
tehnyt makdoUiseksi vaUoittaa Lansi-Europan vUjamarkkinat. 
Suuret agraarimaat voittivat suunnattomasti taUa vienmUa 
ja juuri sentakden ne eivat enaa kalunneet maksua viljaylijaa-
mistaan vientimaiden teoUisuustuotteissa, ne, kalusivat omaa 
teoUisuutta ja loivat sen' suojelustuUeUla.» )̂ • • • ' 

. • YkdysvaUoissa on oUut tuUej a niiden •synt5miisesta saakka, 
etupaassa valtion finanssitarpeitten takia, mu-tta myoskin maan- . 

^) P h i l i p p O T i c l i , , Grundriss, der politischen Oehonomie I I . I . s. 2 9 6 . 
2) 1. e. • ' • "' •' •' • 

2) •,_ .- . • ' , • ... .. 
^) S c h m o l l e r , Grundriss der allgemeinen Volksieirtschaftslehre. I I . 

s. 6 2 4 . , - • • I , • 
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viljelyksen; suojelemiseksi. ' Jo varliain ruvettiin vaatimaan 
teollisuudenkin' suojelusta. .Demokraatit vaativat kohtuulli-
sia, republikaanit korkeita tulleja. Kilpailu paattyi jalkimais-
ten. voittoon v. 1890, joUoin kuuluisa »Mac Kinley-biU» lopuUi
sesti jobti' Yhdysvallat korkeatuUipolitiikkaan. )̂ Einanssitar-
peet pakottivat Venajankin saatamaan-v. 1877 korkean suoje-
lustuUin (maksutapamaarayksen muodossa). Mutta_̂  pian senjal-
keen sieUakin ruvettiin kauppa- ja teoUisuuspolitiikkaa johta
maan. protektionvismin merkeissa. Englanti yksinaan on. py
synyt vapaakaupan kannalla, mutta se on pyrkinyt »poliit-
tisesti ja taloudelisesti saamaan maailmantalouden varmaan 
talteensa ympardimaUa maailman monopolimaisesti kaabeleiUa 
ja hiiliasemiUa seka luomaUa jattUaismaisen sotalaivaston seka 
uusia, suunnattomia siirtomaaalueita- luodakseen siten alaa 
kaupaUeen ja^ teoUisuudeUeen.))^) Tosin Englannin valtiomiehet 
ovat lupauksissaan saarnanneet »kaikkien'etujen yhdenvertai-
taisuutta» ja »iavoimen oven politiikkaa», ̂ ) mutta Bernard 
Shawin mukaanhan juuri englantUaisiUa valtiomiehiUa. sanat 
ovat ajatus1:en j a tekoj en peittamiseksi ja toiselta puolen me 
myoskin tiedamme mita »avoimen oven politiikka» on. Sen 
osottaa sekin, etta Englannin siirtomaavalta on w . 1866— 
99 kasvanut 12.6 milj. km:%ta 27.8:aan.*) »The world was 
growing rapidly english.» • > • . • v. . 

Vapaakauppaperiodia on senrannut kolme suurta imperiu-
mia, jotka pyrkivat 'muodostamaan itsenaiset'. talousalueet 
>>genug fiir sich selbst.» U . S. A. on jo kauan tydskenneUyt koko 
mantereen yhteenliittamiseksi. .• Mutta Meksiko-ja A. B . C -
liitto Panaman toiseUa puolen ovat osanneet varoa doUaria ja 

. ' I , 

1) m. t. s. 6 2 7 . 

^) S c l i m o l l e T , Die Wandlungen der europ. Handslsp. s. 379. 
•• .8) S a l i s - b y r y , Guildhallissa V. 1 8 9 3 . 

S c l i m o 11 e r, m. art. s. 3 7 3 . 

/ • ' ' f ' 
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sita. seuraavaa riippuvaisuutta. Vasta nyt, maailmansodan 
aikana —• mikali on luottamista tanskalaisen »Politikenin>> 
kronikoitsijaan -^on Ykdysvaltain onnistunnt ottaa kuomat
tava askel takan suuntaan. Sen taxkempaa emme siita tieda, 
mdtta onhan Etela-Amexikan vaUoissai kuomattavana alkua 
talouselaman nousukausi ja sen aikeuttama piotektionismi' 

Venaja puolestaan on osottautunut yka kaluttomammaksi 
•sopimuspolitiikkaan. • Osottaakan sita tukisota Saksan kahssa 
ja mieliala nyrt viimeksi'kauppasopimusta unsittaessa. Eng- ' 
lanti on takan paivaan saakka pitanyt Cobdenih perintdapy-. 
h.ana, mutta' kauppa- ja tukikysymyksia poktittiaan asetettu 
komitea ei ennusta kyvaa. j a onkan saatu tietoja, jotta ilmoit-
tavat Englanninkin astuvan pxotektionismin teille^' Ohneksi 
vai dnnettomuudeksiko itsekeen, se on exi asia. ' 

Agxaximaitten suojeluspyrkimykset ovat kuitenkin " jo 
vaxhain. saaneet aikaan edellista vastaavan. iknion, nimittain 

. -englantilaisen • »imperialismin.)> Koska Englannin monopoli 
inaakmanmaxkkinoika huomattiin menneeksi, heiasi ajatus 
•saadakoloniat'sailymaan vaihtoalueina. , Niiden tuli muodostaa 
)>Impexial Eedexation» emamaan kanssa. Se olisi siis »yhtyma> ,̂ 
mutta seUaisenakin sen axveltiin tuxvaavan Biitannian tule
vaisuuden. Sikoin siixtyi Ckambeilain ja vei aatiieen uusiUe 
uxiUe. Han odotti, etta Englannin jai.kolonian taloudeUinen 
ykteenkuuluvaisuus on paljon taikeampi kuin' poliittinen ja 
•etta kun kerran on saavutettu taloudeUinen ykteys, tuo se var-
maan 'mukanaan jonkinlaisen poluttisenkim.^) ' Sentakden 
•oli luotava niiden ympaxiUe tuUimunxi mpnta maailmaa vas
taan. , Seuxauksena oli Kanadan 33 1/3% suosituimxnuus-tuUi 

^1) S cjh. u l z e -G a e V e r a i t z pitaa jaUdmaista vailitoelitoa 'toden-
aiakoisena m. t. ss. 2 6 0 , 77. - ' ' ', \

2) A s k e ŵ, Britischer Imperi'alismus s. 10. ' 
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emamaalle'V.'1900. Tata , oyat seuranneet Australia, Uusi-
Seelanti 3 a Btela-Afrika. ' • • > , 

- • Me naemme suunnan. ' . • 

Bdella on kuvattu kauppapoliittinen keliitys. Se on aja-
nut valtiot merille ja meiien taakse etsimaan markkina- ja vaik-
toalueita. Samaka kun kansat ovat tukeet entista enemman 
riippuvaisiksi naapuristaan, ovat ne luoneet sukteita kaukai-
simpiinkin maikin. - On syntynyt maailmantalous ja maaiilman-
markkinat ja niiden vaikto- j a tuotantoalueet ovat muodostuneet 
kansojen elineduiksi. »lSriista syntyy .^kaknauksia ja siten maail
mantalous tulee riippuvaksi maailmanpolitiikasta.))^) 

Maailmanpolitiikka on vasta viimeisen puolivnosisadan 
tuote. Bnnen.Berlinin kongressia voimme pukua vain europa-
laisesta politiikasta, sika asema Buropassa oli valtioike maa- • 
raava. Mutta venalais-turkkilaissotaa w . • 1877—'78 seurasi 
poliittisen tasapainon aika, joka toi raukan ja pysakd.yksen 
Buropaan; konttinentin luonnoUiset voimat, joita_sitoivat 
toiset yktavakvat ja voimakkaat, suuntautuivat sikoin vakim-
man vastustuksen suuntaan: ulos Buropasta.))") • -

Maailmanpoktiikka, ja yleensa politiikka, ei merkitse aino
astaan samaa kuin kansakistenelinetujenajaminen. Niita tay-, 

' tyy puolustaa aina miUoin ne ovat valittomasti ja selvasti ukat-
tuja, mutta samaka on seurattava tarkkaan ja makdokisuuden 
mukaan koetettava vaikuttaa siiken kansainvalisen maktiase-

. man muuttamiseen, joka aina tapaktuu, ja joka viime sijassa 
maaraa valtioitten itsenaisyyden ja vapauden.))^) Oikeastaan' 
politiikka kummassakin tapauksessa on kansakista, mutta ja lk i 
maisessa se>saa enemman sanoisiko, .»ideologisen», yleispoliitti-

•'•) D e i i i i , Welwirtsch. Newbildungen. s. 13, 
2) R o s e , The Development'of Nations iSyo—1900,8.512. 

' ^) S t a v e n o w , Vdrldspolitik och svensk nationalpolitik pa Gustaf IT 
Adolfs tid. Ord och B i l d 1917 11:0 i ss. i— -2. ' - \ 
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sen luonteen. TaUa ei suinkaan ole sanottu ettei se olisi samaUa 
xealipolitiikkaa. Sen osottavat selvasti nykyiset plot. On muo
dostunut »valtain konsertti» ja ainoastaan siiken osaaottaviUa 
on makdoUisuus itsenaisesti —> mita sitten poliittinen itsenai-
syys myontaa —• "ajaa asioitaan. . 

I I I . 

ImperialisUnen 'Vatkaisu. 

Olemme edeUa nahneet mikin Saksan taloudeUinen kekitys 
on vienyt. Se on siina maarin kietoutunut maailinantalouteen, 
etta ulkomaiset tuotanto-, vaikto- ja paaomansijoitukset ovat 
muodostuneet sen kekityksen ja edistykseri edeUytykseksi, 
Kauppa- j a suurpoliittinen kekitys merkitsee sUloin SaksaUe 
elaman ja olemassaolon ukkaa. SiUa onkan siUoin,'kun joku ' 
kansa ei saa vapaasti "kekittaa voimaansa j a luoda kultturiaan, 
•kysymys olemas^aolqsta. Se on olemassaolotaistelua kansain 
kesken. J a turha on siina etsia sy3d;a tpiselta tai toiselta puolen. 
Bdut tdrmaavat vastakkain. Sikoin ne joko voidaan sovittaa 
tai syntyy taistelu. '. 

Taman mukaan olisi - SaksaUekin kaksi tieta kauppasopi-' 
musten ja ekspansionin. ' /• 

EedeUinen keino on luonnoUisesti se, jota-me toivoisimme 
kaikkien kansain kayttavan. Mutta —• samaUa kuni on syntynyt 
maaUmantalous kansantalouksien ylapuoleUe on- maaUman-
oikeus jaanyt syntymatta, on tosin »kansainoikeus», mutta 
eikan se ole kuin ftengliscke^ Seerauberreckt» (ka3rttaaksemme 
saksalaisten varitettya nimitysta), kansaUisuusrajojen sisaUa 
vaUitsee oikeus, niiden ulkopuoleUa »veri ja rauta*. On muka 
uneksittu maaUmantalouden vievan maaiknanrauhaan, mutta" 

' —' se veikin maailmansotaan. Selvempaa todistusta ei tarvita 



f46 ' Maftti Pesofien. - ' 

sopimustien- toivottomutidesta. 'Se kay 'keMtyssuuntaa--vas-' 
taan, ,;eika siis''takaa-menestysta. • •• '' 

• • •' • SaksaUekin on siis makdoUinen vain sama- nusmerkantUis-
tinen ratkaisntapa; mika muiUekin vaUoiUe. —•• •" •• " '• • 

' Saksan talondeUinen ja-pokittinen seka kansaUinen alen-
. nustila i8oo-luvun ensimaiseUa puoUskoUa oli,kerattanyt Sak
san kansan ajattelemaan yktenaista kansallisvaltiota. Tama 
ajatus vei kaytannoUisiin yrityksiinkin, mutta sai lopulta vais
tya reaktsion tielta. 

1830-n jalkeen oli' tullut julkisuuteen j>piensaksalainen» 
okjelina: Saksan ykdistaminen Preussin jokdoUa.i) ' Mutta 
keskipakoiset'Voimat' oiivat viela'tarpeeksi suuret estamaan 
vapaaektoisen ykdistymisen. 'Yktenaisen Saksan luominen" oli 
sentakden We'ren jaraudan»'tyo.2) "' . . . . . . . 

• Treussi yksistaan pystyi taman tektavan "ratk'aisemaan. 
J a se teki s'en'IBismarckin'johdoUa niin nopeasti'ja taitavasti, 
etta muu'Europa kuomasi akkia.fcoko politisen aseman keski-
Europassa 'muuttuneen. ' •' Saksalais-ranskalainen ' sota muutti 
Europan politiikan. Se loi Saksan keisarikunUan .'. . • Se antoi' 
siUe Europassa "kiistamattdman ylivaUan.»^) 

»Pyytamattdmana ja vastenmielisena vieraana uutta suur-
valtaa pidettiin kun se kolmen loistavan sodan jalkeen pelotta-
vana astuieuropalaiseenvaltioykteis6dn,'ja vaati omaansa maa
ilman runsaasti varustetusta pitopoydasta.*) ' 

• •'Valtakunnan syntyminen"merkitsi kuitenkin kaannetta.' 
Ennen i87o:tapli paamaarana'»Reick»; mutta'kun se oli saavu-

^) H a r a 1 d s, De iyska enhetsstrdvanden..' Staatsvetenskaplig T i d 
skrift 1916. s. 192. 

2) S c h m o l l e r , CliaraUerhilder'. s. '72. ' • ^ 
^) S e i g.n o b o s, Histoire politique de VEurope contemporaine s. 777. 

B ii 1 o w, Deutsc hepolitik. s. 5 (DeutsUand • untder Kaiser Wi l te lm. 
H . ' B d I ) . Lampreohkt, Deutsche Geshichte der jiingsten Vergangenh. n. Gegen-
wart. I I . s. 2 7 2 . . .' ' 
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tettu, astuivafvailliat kansaUiset ja vapaamieliset'aatteet , ja 
voimat: jaUeen esiin. : Seurasi »Ausbau-des • Reiclies.»^), Poliit-' 
tisista ia taloudelisista;syista .Bismarck koitti. ehkaista libera-
listis't;eh''aatteitten-ja o'ppien liian suurta-va.ikutusta, mutta 
turhaan., i873:n.kriisi ja aina i88o-een kestaya baisse -sekano--
pea industrialisoituminen,-jonka kaannevuodeksi Pohle'tahtoo. 
asettaa- vuoden 1875 muuttivat aseman kokonaan. 'Bismarck 
oli- -.. yaatinut. tuUej a finanssisyista.. Jos' tata - ennenoli oUut ,̂  
Saksan etuj en ja liberalisen valtiopaivaenemmistdn miehpiteen 

' mukaista -ajaa' vapaakauppapolitiikkaa=, oli nyt painvastoin: 
vaadittiin tiiUisuojelusta kotimaiseUe teoUisuudeUe-ja.maataloii-
deUe. -. KansaUisliberalinen' puolue, .joka'oli - suureksi osaksi 
kokoonpantu teoUisuudenharjoittajista, supistui ja'maatalous--
piireista muodostunut konservativinen puolue kasvoi. •• .̂̂ 1876-

•perustettiin saksalais-konservativinen - puolue " ja seuraavana' 
vuonna valittiin 13 konservativia enemman valtiopaiviUe kuin 
edeUisissa vaaleissa:. KansaUisliberaaUt menettivat 25 -paikkaa, 
osittain sosialidemokraateille. )̂ Seuraavana' vuonna Hddel 

J a Nobiling tekivat murhayrityksensa • keisaria vastaan. -.Tata 
kyvakseen kayttaen Bismarck kajotti valtiopaivat .saadakseen 
yka suuremman konservativisen edus'tajiston. Se onnistuikin. • 
(Tulokseen vaikutti mnutkin syyt). . J a jaUeen olivat - fe isa- ' 
rinrinnaUakonservativiset makdit kirkko ja Ita-Saksan aateli»^). 
Sosialistilald taas painoi alas sosialidemokratian.. •• Biberalismin 
aika' oli' mennyt ja aikakauden peru'ssuunta tuli -konservativi-
seksi. - -' • " 

• Bismarck esitti 2. V . 1878 valtiopaiviUe tuUitariffi-ehdo-

•- 1) DeutschalndamScheidewege.s. 8 7 . Vert, hanen ja'Weberin pole 
, /. /. N. St. 1900, s. 320, j .n.e. . ^ _ • _ . 

, 2 ) - L e n s o l i , Gesch. Bismarcks s. 43.4. ' . . . • 

3) M a r c k s, Kaiser Wilhelm I. s. 3 4 5 . 
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tiiksen. • Huolimatta' liberalien ankarasta vastustuksesta se 
hyvaksyttiin 7. V I I . 2 i7 :ta aanella i i 7 : t a vastaan. )̂ I . 1880 
uusi tatiffi astui voimaan- (osittain jo ed.ellisena'vuonna).-2) 
i879:n taxiffia pidetaan melko yl^iseisti Saksan ensimaisena 
hydkkaystoimenpiteena toisia valtioita vastaan ja impexia-
listisen politiikan ensimaisena voittona. Onko se sita? 

Myontaa taytyy,'etta uusi taiiffi mexkitsi suunnan muu-
-̂ tosta kauppapolitiikassa. Mutta »vexxattaessa tata uutta tulli-
taxiffiekdotusta muiden maiden taxiffeikin taytyy keti sanoa, • 
etta se on vaxsin koktuukinen,' sika se antaa pienemman suoje
luksen kuin Amexikan, Ranskan ja Itavakan taxiffit. - . ̂ ) J a 
toiseksi on aivan vaaxin syyttaa Saksaa uusmexkantilismin j a . 
impexialistisen kauppapolitiikan alkkmisesta, silla kuten edeka 
olemme nakneet, sen ovat alkaneet muut (jos nyt okenkaan on; 
jaikevaa pukuakaan alkajasta). Mutta koska nyt kexxan on 
)musmexkantilistisia» pyxkimyksia niin se, katsoen Saksan omiin 
oloikin ja yleiseen politiseen' kekitykseen, on- pakotettu astu-
maan samake tieke. . • ^ • , 

Saksa .saattoi'voimaan suoj elustuUit. Toisten valtioitten 
autaxktiset pyxkimykset asettavat siUoin suojelustuUipolitiikan. 
konsekvensiksi siiitomaapolitiikan.*) SiUa,- kun maailman
talouden ykteiset ja .yleiset vaiktoalueet.aUcavat joutua jonkun 
yaltion ja kansantalouden monopoliksi, taytyy toistenkin kank
kia samanlaisia monopolialueita. J a tallaisiakan Ovat juuxi 
koloniat. Emamaa voi vaikuttaa, eUei kokonaan maaxata nii -
den tuUitaxiffia . ja muiUakin keinoiUa tuxvata etuj aan. , J a 
tilasto QSot taakin etta emamaaka on snuxin osa siixtomaitten 

\ 

•'-) P 1 a t k e, Gesch. der neuesten Zeit. I I I . s. 587. " ' ^ 
^) J a s t r o v , Handelspolitik, s. 6$. , ' ' 

. ' ^) S c.h. a. xli-a.^','Handels- og ToldpoUtik s. $1-^. < ^ . - • 
Z o e p f 1, Kolonien und Kolonialpolitik. s. 946. • Art . Hd-w. der_ 

T l . V I . . . • ~ • ' 
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kauppaan.., Niinpa v. 1911 oli Englannin osa aMkalaisten,ko-
loniainsa kaupasta 74 %: tuonti Englannista 59. %, vienti sinne. 
84%. Ranskan osa kploniain tuonnista 41 % j.a viennista 38 %. 
Saksan.kauppa Kameruniin on 80 %, Nigexiaan vain 10 %.^) 

K u n Saksan keisaxikunta syntyi olivat siUe sisaiset asiat 
taxkeimpia ja ulkopolitiikan tektava pli senjokdosta sailyttaa 
xanka ja antaa siten tkaisuus niiden xatkaisuun. Mutta taman 
sisaisen tyon xinnaUa kasvoi valtakunnalle tektavia/jotka kaan-
sivat politiikan suunnan tdospain.' - K u n Bismaxck naki Saksake 
valttamattomaksi ottaa osaa maailmanpolitiikkaan kalusi kan 
taata ensin asemansa Euxopassa. • Sen teki. makdokiseksi po
liittinen asema venalais-tuxkldlaisen sodan. jalkeen. Saksaka 
oli liittomakdoUisuudet Venajan j a Itavakan kanssa. Pitempi- • 
aikainen liitto naidenkolmen monaxkian kesken ei oUut makdol-
linen.-ja kakdenkin. kesken se oli. vaikea kysymys. Bexlinin 
kongressin aikana Bismaxck naki, etta Saksan ja Venajan tiet 
nyt lopuUisesti" exosivat»2). ,-Seuxaus olii etta kan otti xatkaise-
yan' askeleen liittolaiskysymyksessa. Se .tapaktui Itavallan 
eduksi ja sopimus aUekirjoitettiiii 7. X . 1873. .Bismaxck ei.suin
kaan pitanyt • tata liittoa ekdottoman vaxmana. - Mutta han 
naki sen xealisen mexkityksen — joskaan ei siina laajuudessa 
kuin mydkempi aika on opettanut ja sen jokdosta teki xatkai^ 
sunsa.®)- Italia oli.lahestyn}^; Saksaa pian xanskalaisen sodan « 
jalkeen.. Senjalkeen kun Caixoli, »yiimeinen Ranskaa xakastaya 
ministexi» • oli . .exonnut kekittyivat sukteet nopeasti. Mutta 
vasta 2. I . 1883 Italia yixaUisesti astui Itavakan ja Saksan l i i t -

. , ,J 1). Z o e p f 1, >«. art. s. 9 4 4 , 9 4 6 —47 . . ^ . . , 

^) I j a m p r e c i t, m. t. Ti. s. 247. • ' ' ; j. 

^) Vert . ed. esitysta m. t. I I . . s s . 2 3 8 — 7 1 . 

• ' 2 
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, t 
toon;^) Nain syntyi triple-alliance. J a kuten myokenipi kehi
tys osotti, se takasi Saksan ylivaUan Europassa. Nain oli Saksa • 
saanut maMoUisuuden astua inaailniassa' IdlpatanteriUe kole-
rdsoivain kansain joukkoon. Se tuli* kuitenkin mydliaan nayt-
tamdUe. Parhaat palat oli jo viety. Ainoastaan Afrikassa nayt
t i olevan toiveita siirtomaavallan luomiselle. Myoskin Etela-
meren saariUa saattoi Saksan yritykset viela onnistua, • 

Bismarck oli ottanut-ensimaisen askeleen tahan suuntaan 
jo V . 1880 sekaantumalla n. s. Goddefrey-afariin, Han. olisi 
halunnut toimittaa silloin perustetulle »Deutsche Handels- und 
Plantage- Gesehschaft in ' der Siidsee»-nimiselle seuralle valtion 
avustusta, mutta- valtiopaivat hylkasivat ehdotuksen.^) ' Tama 
sai Bismarckin• pysymaan viela syrjassa siirtomaapolitiikasta, 
mutta han odotti vain sopivaa tilaisuutta toimintaan. Se tuli -
k in pian. • • ' • •' • - • ' 
' • • -Saksalaiset kauppiaat olivat jo 1850-luvulta alkaen perus-; 
taneet konttorejaan Afrikan lantiseUe rannikoUe, • 1870-luvun 
lopulla ja-80-luvun alussa syntyi siella levottomuuksia ja-rette-
Idita.' Saksalaiset - kauppiaat j a heidan .valtaamansa 'alueet 
tuHyat uhatuiksi j a yedottiin sentahden valtakunnan apuun 
SiUoin Bismarck otti ratkaisevan askeleen.- Han lahetti 24. I V . 
1884 • Saksan/konsuilUe -tuon- kuiduisan sahkosanoman, jossa 
ilmoitettiin Saksan valtakunnan ottaneen suoj elukseensa alamai-
sensa alueineen.'- J a 19, V . sai' G. Nachtigal tehtavakseen julis-

• taa -suojeluksen Angra' Pequenan alueeUa ja Togossa ja Eame-
runissa. ' Samana < vuonna oli )>GeseUschaft,fiir deutsche K0I0-', 
nisatiom-perustettu ja sen edustaja tr i K a r l Peters valtasi-Ita-
Afrikassa alueita,- Nekin'otettiin valtakunnan suojelukseen. '-• 

~ ~ ~ ' ' / 
^) S t u r m l i o e f e l - E a e m i c i e l , Geschichte d'er neuesten Zeit. Ill 

s. 5 3 0 . . • ;• - " ' • ' -

•'-) M o r r i s , History of Colonization-II; s. 2 9 4 . , ; • ' - • 
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-/ Nain syntyi Afrikaan nelja • saksalaista koloniaa: lyounais-
Afrika, Kamerun, Togo ja Ita-Afxika. 

Samana vuonna Bismaxck otti uudestaan esiUe Etelamexen 
suunnitelmansakih. Uudella Guinealla* toiminut kauppaseuxa 
oli vallannut sielta alueita ja ne otettiin myoskin valtakunnan 
suojelukseen. ' V . 1885 nostettiin lippu MaxshaU-saaxilla j a ' 
KaxoleintUa, mutta jalkimaiset taytyi jattaa'paavin tuomion 
mukaan Espanjalle, jolta ne kuitenkin v.-1899 ostettiin yMessa 
Palau- ja Maxiani-saarfcen kanssa. Mainittuna vuonna sai Saksa 
sopimuksensa kautta Samoa-saaxista Upolun ja Savaiin seka 
Manonon ja Apoliman. /Jo kakta vuotta aikaisemmin oli val -
lattu Eiautsckau Sckantung-niemeUa. . , • 

Siina on'Saksan siixtomaavalta. Se on'syntynyt nopeasti 
ja taytyy myontaa, ilman taisteluita (muiden valtain kanssa 
nimittain). Mutta diplomaattinen taistelu on okut sita anka-
lampi, Bismaxck' oli ' kuitenkin siksi suuxi mestexi, etta kanen 
onnistui selviytya'sii'ta taistelusta" voittajana. 'Taman kixjoi-
tuksen alaan ei kuulu syventya. siiken puoleen sen enempaa. 
Mutta toteamme vain, etta Saksan menettely on ollut kaikaile-
matdnta. Se on kayttanyt vakea ja voimaa taktonsa lapiaja^ 
miseksi- se on lukenut omat pyyteensa laiksi ja muitten vaa-
X5r7deksi. Se on kayttanyt samaa oikeutta, jota saksa;laiset 
sanovat Englannin kaytta.'van, »mexixosvo-oikeutta». Mu'tta —• ^ 
tama menettely ei ole sen pakempaa kuin muittenkaan Valtain. 
J a koko kolonialpolitiikasta' voimine Sombartin kanssa sanoa, 
ettei se ole muuta kun oxganisoitua xydstda, vaikkakin sen bar-
joittajike sangen tuottoisaa. • " ' ^ ' / 

/ , _, ' . - . • 

I ' _ ' ' • • 
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I V . 

Tulokset. • \ 

I^askiessamme Saksan imperialistisen talouspolitiikan tu
loksia on otettava kuomioon se, mita sen politiikan ajajat ovat 
tavotekeet.' Meidan tulee sentakden ensinnakin tutustua Bis-

• marckin kansantaloudekisiin mielipiteisiin. Bismarckika ei 
tassa, paremmin kuin monessa muussakaan sukteessa, okut 
mitaan »lapiajateltua» systemia. Han oli ennen kailckea polii-
tikko ja valitti asioista niiden poliittisen merkityksen takden.^) 

, Sentakden kanen kantansa talouspolititkassakin munttui. A l -
kuaan kan oli vapaakaupan kannaka, sitten kannatti finanssi-
tuUeja ja lopulta stiojelustulleja.^) MJutta.juuri se seikka, etta 
Bismarck katsoi asioita realipoHtiikan eika periaatteiden va
lossa, aikeutti muutokset mielipiteissa ja lopulta luj an vakau-
muksen autarktisesta talouspolitiikasta ja sen valttamattdmyy-
desta Saksake. Bismarck naki maatalouden ukatun aseman^ 
kasvavan industrialisoitumisen ja suuren maastamuuton. .On 
totta, etta kan kalusi snojeka maanvilj elysta, mutta ei niin pal
jon junkkareita kuin talonpoikaista, keskikokoista. ja pienta 
maanvilj elysta karjoittavaa luokkaa.^) Bismarck ei kuiten
kaan kalunnut vakisella pitaa pystossa maataloutta, vaan naki, 
etta — kayttaaksemme Arndtin sanoja—-DAuck als Industrie-
staat kat Deutschland den Zukunft»*). TeoUisuntta kalusi han 
kasvattaa toisestakin syysta. Valtiqpaivapnkeessaan 26. V I I . ' \ 
1884 kan sanoi nimittain etta »vienti!on keino maastamuuton 
estamiseksi.» Hah, ikaankuin vaistomaisesti kasitti ettei emi-

1) S c t n e i d e r , Bismarcks Finanz u. Wirtschaftspolitik s. I . 
2) D i e t z e 1, Bismarck. Art. Hdw d. St. W. I I I . s. 70. 

^) D i e t z e l , m. art. s. 7 0 — 7 1 . y 

Die wirtsclidftlichen Folgen vom Deutschlands Entw. zum Industrie-
staat 529. . ' \ 

I 
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gratsiota "voida auitaa fcolonioilla,-vaan on luotava teoUisuus, 
joka antaa riittavasti'kannattavaa-tyota kasvavaUe vaestdUe. 
Mutta, kuten edeUa on osotettu, teoUisuuden kasvattaminen j a 
suojelustuUipolitiiklca jolitaval: myos siixtomaapolitiikkaan. 
Bismarck naki taman ennen muita Saksassa, puUeessaan valtio-
paivUla 13. I I I . 1885 kan sanookin: »Siirtomaiden .tulee - edis
taa uusien vaiktoalueiden saantia teokisuudeUe, laajentaa kaup-
paa ja pitaa dvi avoimena saksalaiseUe tydUe, saksalaiseke s i -
vistykseUe ja saksalaiseUe ' paaomaUe.)> Bisniarckin korkein 
paamaara oli'vapau1±aa Saksa taloudellisine tarpeineen toisista 
siirtomaapolitiildcaa karjoittavista maista. h) 

Kolonialipolitiikkaan siis Bismarckin ajoi maastamuutto. 
Saksa "olikin siUoin kun" siirtomaat kanldttiin maaUman ensi-
maisia emigratsio-maita. Zoepfl tosin vaittaa, .ettei Saksa,ole 
alottanut siirtomaapolitiUckansa. sUloin kun sen'maastamuutto 
oH suuri, mutta jos katsomme tilastoa niin kuomaamme, etta 
kan on erektynyt.^) • , " 

Bismarck siis valitsi imperialistisen ratkaisutavan. Mutta 
tasta luopui kanen seuraaj ansa kanslerina kreivi Caprivi. Han-
kan esim. lupasi ottaa Bounais-Afrikan vain ykdeksi vuodeksi 
koetukseke pystyisikd se kustantamaan itsensa. Caprivin siirto-
maapolitiikka ok loogiUinen seuraus kanen kauppa-sopimus-
politiikastaan. Caprivin erottua' on kallistuttu kuitenkin Bis 
marckin teille. Nain on teknyt ennen muita BiUow. Keinot ovat 
vaikdekeet, mutta paamaara on pysynjd; samana. 

Tata taustaa vastaan" voimme iiyt katsoa imperialistisen 
ratkaisun tuloksia . Jo edeltapain on sanottava, etta arvostelun 

\ '" • 
1) H e r r f u h r t , Das Kolonialprogrfimm des Fiirsten Bismarck und 

seine prakt Durckfiihrung'. s. 513. 

. 2) Z o e p f l , Kolonien und Kolonialpolitik. Art. Hd-w. der St . W . B d . 
V . s. 9 4 2 . ' • ' ; . 

\ 
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lausuminen on pexin vaikeaa. Se selviaa jo siita, etta pokditta-
vana on esim. 'suojelustukipoUtiikan vaikutus. Bmme kalua 
»kadota)>.yksityiskoktiin, sika tektavan laatu pakottaa katso
maan asiaa toiselta kannalta. _ _ > 

Ensinnakin: mika. on Saksan koloniain merkitys?- ' 

I . Afrikalaisen koloniat. 

»German African Empire» jakautuu alueen ja asukasluvun 
puolesta seuraavasti (Stat Jakrb. 1914 mukaan):" 

A l u e Pinta-ala 
km 2 "Vaesto Valkoisia 

Ita-Afrika ' 995,000 7,646,000 5,336 
Xounais-Afrika ... 835,100 81,000 14,830 

790,000 2,649,000 1,871 
87,200 1,032,000 368 

Ykteensa 2,707,300 11,408,000 22,405 

Onkan se koko laaja alue, mutta jos vertaamme sita vas
taavaan Englannin alueeseen Afrikassa 325 milj:ine asuklcaineen 
tai'Ranskan yl i 6 milj. km^, niin saamme paremmankasityksen. 

Katsomme kysymysta taas kauppatilaston valossa, koska 
silloin selviaa keti koloniain merkitys emamaaUe (Taulut seu-
raavalla,: sivuUa). 

' . / , 
' ' Tuonti 1,000 Rmk.'^) 

A l u e 1901 1903 190S 1907 1909 19H 1912 

H 
. I t a - A f r i k a 

, L o u n a i s A f r i k a . 

9-5II 
9.397 
4,72"3 

10,075 

11,188 
19,638 
6,105 
7.931 

17,655 
13,467 
7,760 

23.632 

23,806 
17,297 
6,700 

32,396 

33.942 
17,723 
I I 235 
43.713 

45,892 
29,317 
9,620 

45,302 

50,309 
34,242 
11,428 
32,499 

Yhteensa 33-706 34,862 62,514 80,199 97,613 130,131 128,478 

-) B a r t h . , Unsere Scht^tz^ebiete. s. 9 8 . Z o e p f l , m. art. s. 9 4 8 . 
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Vienii^ 1,000 Rmk. 

A l u e 1901 1903 1905 1907 1909 1911 1912 

I ta -Afrikan 4i623 7,054 9,950 12,500 13,120 22,438 31,418 
K a m e r u n 6,264 7565 9,315 15,891 15,448 21,251 23,336 
Togo 3,691 3,616 3-975 5916 7,372 9-317 9.9'>9 
Lounais -Afr ikan 1,242 3,444 216 .i,6r6 22,573 22,573 39.0 i5 

Yhteensa 15,820 21,679 .23,238 35,823 1 58,011 81.579 103,748 

Kokonaiskauppa oli v. 1901 49,526,000 ja v.1912 232,226,000 
'.Rmk. nousu siis 468 %. - Viennin arvo on noussut 650 %, tuon

nin 381 %. Kuten naemme, on kekitys oUut tavattoman r i -
peaa. Saksan osa kaupasta on oUut keskimaarin 68 %: 

Ita-Afrikassa 52.7 % • 
Togossa 60.2 „ . . 
Ivoun.-Afrikassa 78.4 „ '•" -
Kamerunissa .., 80.5 ,, , 

Tuonti on voimakkaampi kuin vienti, mutta selittyry siten, 
etta suojelusaltteet lakettavat etupaassa halpbja raaka-aineita, 

• kun. taas tuonti muodostuu kaUiimmista • tehdastuotteista. ^ 
Tuontitavaroita ovat vaatteet, puvut ja langat)>. Alkuasukkaat 
mpeavat vakiteUen,kapeamaan alastomuuttaan ja ostavat ka i -
kenlaisia siveydenmerkkeja». »-̂ ) Myos tuodaan eHntarpeita, 
etenkin Bounais-Afrikaan. KolmanneUe sijaUe tulevat rauta 
j a rautatavarat, koneet y. m. "Yleensa tuodaan,yakan joka 
lajia.2) . ' ,̂  

. Viennin alaka ovat. kasvimaailman tuotteet voittavia. 
Koprat, palmusydamet, palmudljy, maapakktnat ja sesaih teke
vat n. 70 % koko viennista. Kautsua viedaan paljon, sitten 
kaakaota, sisalkamppua, kahvia y. m. Puuvikanvienti on no-

1) R o h r b a c h , Die Kolonie, s. 86 
2) B a r t h, m. t. s. lOo. . 

/ 
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I " 
peasti keliittymassa. 'Nalikoja ja vuotia viedaan yhta paljon 
kuin sisalhamppuakin. - Norsunluuta vietiin v. igog-n. 2 milj . 
edesta. 'Kuparimalmia saadaan myos, mutta pitka kuljetus-
!matka tekee saannin mitattdmaksi. Viime vuosina ovat lyou-
i • . -

nais-Afrikan . tuotteet herattaneet • Saksassa - siirtomaaharras-
s 

.tuksia. . 
Bsitet3d; numerot ovat jo osottaneet, etta koloniain apu 

Saksalle on perin pieni.^) Seidel ennustaa viela tulevaisuuteen-.. ' 
kin nahden, ettei ainakaan aivan laheinen tulevaisuus voi 
osottaa koloniain viennin huomattavampaa nousua. Samoin 
on tuonnin laita.^) ' / I I . Eielameren koloniat. 

Mihin kuuluvien alueitten pinta-ala ja vaestdsuhteet.'sel-' 
viavat allaolevasta taulusta.^) ' • . 

A l u e Pinta-ala 
k m 2 

Vaesto Valko-
ihoisia 

240.000 
1 2.476 

2.572 

1 602.000 

38.000 

968. 
'459 

•544 

Karoliinit, Palau-, Mariaani-ja Marschall 
240.000 

1 2.476 

2.572 

1 602.000 

38.000 

968. 
'459 

•544 
Yhteensa 245.048 ] 640.000 1.971 i 

Naitten alueitten kauppa on kehittynyt seuraavast 
(i,ooo:ssa Rmk:ssa*): 

1902 1904 1906 1908 1910 1912 

Tuonti 5.879 5,797 8,381 7,593 9,441 14,201 
Vienti 3,777 3,922 5,641 8,724 18,199 17,132 

Yhteiskauppa • 9,656 9,719 14,022 16,317 27.640 • 31,333 

• ' I ) S e i d e l , S c h n e ' e . ' R o h r b a c h , B a r t h , H e i l b o t n , 
M e y e r , Z o e p f l y. m. tukevat tata kasitysta . 

2) Unsere Kolonienj.s.6o. -

8) Stat. Jahrb. 1914. 

B a r t h, Unsere Sshtitzgeb. s. 9 8 . . . '. . 

. / 
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Ensinnakin pistaa silmaan kaupan aktiivisuus. j a kehitys 
on ollut nopeaa taaUakin: tuonti" noussut 1902— 1̂2 241.5 %, 
vienti 453-5'.%. yhteiskauppa 324.5 %. "Tama johtun ennen 
kaikkea pkntasiviljelyksen menestyksesta.' Erittainkin Sa-
•moalla'ja Uuden Pommerin rannikoUa se bn kehittynyt. Tar
kein vientiobiektionkopra, jota V . 1912 vietiin 10.05 milj-Rlnk. 
edesta (Saksaan tasta'9.6milj.). Mikronesiastaviedaan n. 5 milj." 
edesta fosfateja. Sitten seuraa fkaakao y. m. vahemmiisssa 
maarassa.' ' '• , , - <• 

-Kokonaisuudessaan tuo'33 mdjoonan^kauppavaihto,' josta 
n. 40 %'Saksan kanssa on perin vahainen. Mu'tta saaret bva't 
kehityskykyisia. Etenkin • kopratubtanto tulee kasvamaan, 
siha'v. 1912 oli- 7.5'milj. palmusta vasta 2/5 tuotantokykyisia.^)-
Alueen pienuus panee kuitenkin rajan kehitykselle ja voi'oUa, 
etta. Etelameren koloniain tuonti Saksaan jaa, siihen i/iooo 
osaan Saksan koko tuonnista, missa se nyt on (1912). . " / ' 

' I I I . Kiautschau. ' 

, Sen alueen laajuus bn 552 kni^. Mutta rherkitys siita huo--
limatta suuri. • Kiautschau on" kauppa-asemana" saa\'uttanut 
'huomattavan aseman Saksan koloniain' joukossa. Kauppa-
yaihto on melkein yhta suuri kuin afrikalaisten koloniain, nous-
ten i8,748,ooo:sta v. 1901 n. 200 milj;; v. '1912. ' Naapurinsa 
Tsckifun se on jo v. 1907 sivunttannt. Kauppa on paaasiafli-
sesti lapikulkukauppaa ja siitakin' ttdi vain pieni osa' Saksan 
osake. 'V. 1912 oli sinne tuonti Kiautsckausta 44 mil j . 'Rmk. 
j a vienti 12.8. Etusijalla tavaroista ovat puuvika ja paperi, 
sitten maadljy, aniliinivarit. y. m: Noin kolmas osa tavaroista 
on kiinalaista alkuperaa.^) Kiautsckaun^ takamaat ovat mel
keinpa rajattomasti kekityskykyisia. Mutta, jotta taman kaup-

^) M e y e r , Gegenw. u. Zukunft der d. Kolonien, s. 5 i - \ ' 

> 2) B a r t li,'- -m. t. s: '102. M e y e r, m'. t. ss. 5 2 — 3 . - Stat.- Jahrb. 1914. 



1^8 Martti Pesonen. 

pa- ja laivastoaseman merkitys koloniana kasvaisi, pitaisi sen 
alueerikin kasvaa. . 

Edeka oleva lykkanen tarkastelu osottaa, etta Saksan kolo
niain inerkitys ei ole todeUakaan suuri. Etkan niiden kokonais
kauppa V . 1912 okut kuin 465.5 mkj. Emk. J a v. 1913 Saksa 
toi kolonioistaan npin 53.4 milj. edesta, s. o. 1/200 osan koko tuon-
nistaan. Tosin on kiukan lokdukisempi tulos^kun. tarkastelem-
me yksinomaan troopikisten 'tuotteiden tuontia. Saksan kolo-
mat toivat siita 5 %, yksin afrikalaiset 4 %, onkan sinne sijoi-
tettu paaomia n. 6 a 700 mkj. Rmk.-. Kokonaisuudessaan pn Sak
san koloniain arvo laskettu 5 mkjardiksi ja se ei ole paljon. 

Myontaa ta3rtyy kyka, etta koloniat ovat kekityskykyisia 
j a etta on takan saakka koidettu niita huonosti.. Minpa Peters 

. sanoo, etta ekei Saksa opi paremmin koitamaan koloniojaan 
on parasta mydda ne Englannike.^) Saksan kolonialinen kaup-
papoktiikka on laktenyt kokonaan vaarista periaatteista kun 
se on pitanyt kolonioja tukipoUittisesti tdkomaina. Koloniain 
kauppaa on siten vakingoitettu. Mita on riistetty Saksan maail-
mankaupan kjr^aksi, mutta ei varmaankaan kostotta.^) "Sa-

. maUa kun Englanti ja Ranska ovat pyrkineet lakentymaan 
kolonioja, on Saksa, stdkenut ne pois."—' • . , I 

Naimme nain etta suojelustuUipolitiikan valttamaton tay-
dentaja, siirtomaapolitiikka, on okut melkein tulokseton,Var-. 
sinkin kun ottaa huomioon ne suuret rakakiset ukraukset mita 
koloniat ovat vaatineet. Taten oh jo oikeastaan osotettu vaa
raan osuneeksi koko imperialistinen talouspolitiikka, sika kun' 

^pyritaan autarktiseksi ja juuri ne alueet, joikin autarkia perus
tuu ovat melkein noUan arvoiset, niin on siUoin koko rakennus 
huonoUa pokjaUa." 1 • 

^) Was lejirt uns die engl. Kol. pol.'&hr. lo . 
J o i . l i n g e r , . . D a e koloniale Handelspolitik. s. 365, 

t -
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• Taman jalkeen on jaleka.suojelustukipolitiikan\arvostelu. 
Saksan kauppa (Spezialkandel) jakautm eri maanosiin nak

den seuraavasti.^) - • . ' 

Maanosa 

1889 1910 

Maanosa Tuonti Vienti Tuonti Vienti Maanosa 

Milj 
Rmk. 

Henkea 
kohti 

Milj. 
Rmk. 

Henke.a 
kohti 

Milj. 
Rmk. 

Henkea 
kohti 

Milj. 
Rmk. 

Henkea 
kohti 

I . Europa 3239-9 65.0 2509.7 50-3 5196.8 -80.07 5623.9 86.65 
2. Afrika 39-6 0:8 .22.1 0.44 418.0 6.44 181.3 2,82 
3- Aasia . . . . . . . 128.2 2-57 84-3 1.7 828.3 12.76 332.3 5.12 
4- A m e r i k a . . . . 635-4 12.7 613.6 12.3 2190.7 33-76 1255-0 •19-34 
5- Australia j a 

Polynesia . . J>1'^ 017 23-5 0-47 293.0 4-5 r 718 I . I I 

2 - 5 = - 838.3 16.8 734'S 15-0 3730.0 57:47 1840.4 28.36 

Saksan kauppa v. 1889 oli'7,343.5 milj. Rmk, siita tuonti 
4,087.1 ja vienti 3,250.4 milj.; v. 1910 olivat vastaavat luvut 
15,408.8, 8,934.1 ja 7A7A-7 milj. Europan osa Saksan kaupasta 
oli V . 1889 81 %, V . 1910 58 %. Vienti Europan maikin on^ 
laskenut 77 % s t a 75:teen. • • • 

Tuonnin alaka sen sijaan naemme eri kekityksen. Tuonti 
Europasta -pn noussut 60;,%, mutta ei-^europalaisista maista 
345 %'• »Vienti Europaan perustuu" ei-europalaiseen tuontiin.^) . 
Mutta kuten Harmskin kuomauttaa, tama jo osottaa, etta Euro-
pan ulkopuoleUa on .kekittymassa alueita, joihin vienti tulee' 
kasvamaan. ; Onhan sen jo tUastokin osottanut: 1890—-1900 
nousi vienti sinne 40. %, 1960^10, 75 %. Asiat ovat kerta 

"kaikkiaan niin, etta Saksan riippuvaisuus merentakaisista maista 
-tulee erittain Selvasti nakyviin niin hyvin oman tarpeen tyydyt-
tamiseen kuin muihinkin nahdem.^) 

•'•) Stat. - Jahrh. pohJaUa j a H a r m s i n mukaan. . - ' ' 

2) H a r m s , Volkswirtschaft'und Weltwirtschaft, s. ig<^. 
m. ti s. 2 0 0 . , • ' • - • 
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Tasta johtuu 'kaTippapolitiikalle monenlaisia tektavia. 
Maailmanliikenteen izaxkotuksena on tietysti kankkia makdoUi-
simman ja riittavan snuri maara vieraitten maitten tuotteita 
Saksan kansan-kuJutettavaksj'.^) , .Senmukaan tulisi; tuontia 
edistaa., Mutta Saksa tuOntipolitiikka pjorkii painvastoin suoje-
lustukeika estamaan tuontia yksin omista kolonioistaan „puku-
mattakaan inuista maista. Tosin' voidaan kiisteka .siita kenen 
rnaksettavaksi tukit • joutuvat, mutta 'tosidsiaksi "jaa; etta 
tulleika on taipumus eristaa ja siilkea suojelemansa' alue. 
Vieiitipolitiikka sen sijaan - koettaa edistaa kansainvalista liiken-
netta,.,mutta huonoka menestykseUa, knn sen taytyy 'taistella 
oman tuontipolitiikan vaikutuksia vastaan. , _̂  , ' , 

Tanla teorian kannalta. Mutta kun katsomme'asiaa tilas
ton valossa, kudmaamme kammastykseksemme, ettei vieraiden 
maiden- tukipolitukka olekaan voinut ehkaista Saksan talou--
dekista »maailmanvaltaa» kekittymasta.' - Huolimatta tukeista, 
vaikka ne olisivat korkeit'akin, on Saksan kauppa'voimakkaasti 
kasvanut, itse korkea'tuUimaikinkin. Voisi ^ aj ateka etta jos 
kefran-suojelustukeiUa on haitakinen vaikutus, niin sen pitaisi 
nakya, pitaisi nakya, etta-.eristamispyxkimykset ovat saaneet 
aikaan kaupan snuntautumista • toisike takoiUe.. Mutta ^tata ei 
ole kuomattavissa. Se taas selittyy siita etta Saksan kaupan 
sukteet ovat okeet niin lakeisia, etteivat ne ole voinee katketa,' 
Saksan kaupan edekytykset ovat okeet seUaisA, etta se on kyen-< 
nyt valtaamaan alaa xanskalaisilta keidan omissa kolonioissaan 
ja -sailyttamaan Kanadan maxkkinat kuolimatta impexialisti-
sesta etuoikeusasemasta KnglanniUe. ^ Saksa, on niin luj asti 
riippuvainen maailmantalqudesta, - ettei - se ole voinut luopua 
yhdestakaan sen osasta, vaan on painvastoin vaUannut uusia.-

TaUa ei ole sanottu, ettei suojelustukeilla olisi okut kaitaUi-

-) A r tt d t, Deutschlands Stellung in der Weltwirtschafty s. -i&o:' 
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sia vaikutuksia Saksan ulkomaiseen kauppaan. Sen elinvoi-
maisuudesta vain jdktuu, etta'se on Icantanut ne; sen organisat-
siosta ja kauppiaitten taidosta johtuu, etta on voitu tulleja uaak-
sattaa ulkomaiUa. On kuitenkin aloja, joiUa tullien ja uusmer-
kantilismin vaikutukset nakyvat. Sellainen on ensinnakini 
Saksan maanvUjelys. Yksimielisen todistuksen mukaan. se ei 
•ennen sotaa kanna'ttanut. Maatalousuojelusta seurannee'6.kor-
keammat Hinnat olivat nostaneet maapoUjan arvoa ja nykyinen 
maanomistajapolvi saa sen karsia. B ika se yksin. Koko va-
hempivarainen kansanaines saa maksaa veroa uusmerkantilis-
mUle elintarpeitten Uinnoissa. J a teollisuuden karjpittajat, 
psa heista, valittaa tuUien kaUistavan heidan tuotantoaan. Toi
set taas vaativat uusia tuUeja tai vanhoja korotettayiksi,' .v, 

, -On 's i i s tyytymattdmia.' SuojelustuUipolitiikaUa on siis 
•oUut.kansantaloudeUisesti ja erittainkin sosialipolitisesti vahin-
goUisia' seurauksia. Miten -niista paasta? Miten saattaa Sak
san kansantalous lujaUe pohjaUe? 

Tulevaisuuden kuvia. 

BdeUa.on osotettu mihin Saksan taloudeUinen kehitys on, 
vienyt. On samoin tuUut selvaksi, etta imperialistinen rat-
kaisu ei ole onnistunnt. Saksalaiset ovat huomanneet taman 
tosiasian ja-se on herattanyt suunnitelman'toisensa-jalkeen. 
Saksan pelastamiseksi »Dekadenz»ilta, kuten Bernhardi sanoo. 

Jos tahanastinen imperialistinen ratkaisu oh osottautunut 
vahan tuloksia tuottavaksi, niin se johtuu siita, etta Saksa on 
niin mydhaan tuUnt etuj aan valvomaan. Mutta joskin histo
rian onneton k-utku on.estanyt suufen, itseUeen riittavan maa-
j a siirtomaavaUan syntymisen on 20--vuosisadan tehtava ottaa 



( 

\ 

162 , ' • Martti Pesonen. 

tama takaisin.^) Milla perusteella Englannin 42 milj. henkea 
hallitsee lahes 400 miljoonaa?^)' • Ainoastaan siha, etta se on 
pitanyt itseaan • saaliinhimoisena etualalla.»^) Nain on sille 
joutunut 1/5 osa maasta. J a samalla aikaa on nykyinen Saksa, 

" vain muxto-osa vanhasta keisarikunnasta, se kasittaa vain mux-
to-osan Saksan kansasta.»*) 28 % saksalaisista on valtakunnan 
rajojen uUcopuolella.' J a kuitenkaan tama ei ketaah liikuta. 

, Kuinka huutavatkaan italialaiset Trentinon ja Triestin tah-
den»!°)j Pysyminen nykyisella kannalla on mahdoton (Bern
hardi) .• J a muistakin syista, 10 vuodessa kasvaa.Saksan vaestd 
80 miljonaanja nykyisella-alueeUa se ei' voi saada> tuottavaa. 
tyota (B.). 'Saksan siis taytyy laajentaa aluettaan; ne ajat ovat 
menneet, joUoin Saksa lapsUlaan xikastutti muita maita (B.) 

Tosin teoUisuus antaa tyota, mutta: »TeoUisuus on vain 
hatavaia.^) J a - toiselta puolen juuxi teoUisuuden kehityksen ' 
kautta Saksa on yha enemman joutunut xiippumaan muiden mai
den mielivaUasta (B.). Sentahden on ensinnakin hankittava 
vaestdUe maanvUjelysaluetta ja teoUisuudeUe vaihto- ja maxk-
kina-alueita, joita sevoi omanmielensamukaanka3rttaa. Siina 
suhteessa oh Valittavana ulkomaat tai koloniat (B)., 

Saksan kUpaUijat eivat ole oUenkaan-paxempia kolonisteja 
ja sentahden onkin'Saksa kasvavan vaeston peiustaUa oikeu
tettu ma'aUmah alueisiin.'') ' J a maaUman sivistyksen nimessa. 
se on velvotettu siiken.®) " ' ' ' , 

• B e r n i i a - r d i , Britain as Germanys Vassal, s. 6 1 . -

2j T a n n e n i ) e r g. Das grossere Deutschl. s. ig6.. • ; 

, ^) C r a m b, England och Tyskland, s. lOO. 

B e r n l i a r d i , Tyskland och ndsta krig, s. 54. - . • - . 
. ^) T a n n e n b e I g, m.t.&.zg. 

^) T a u a e n b e r g, w. s. 196. 

B 'e r n h. a r d i , Britain as Germanys Vassal. S . $6. '' 

• B e r n b a - r d i , »z. s . ' S s . ' ' • - ' -

f 

) 

\ 



163 

Ensimaisesta esiint3rmisestaan alkaen Hstoriassa ovat sak
salaiset »pyrkineet sivistyskansain ensimaiseksi.» KeHtys osot
taa, etta saksalainen sivistys riippuu saksalaisesta ekspansio-

inista. »Maailmanvalta tai.perikato.on sentahden liistqrian oso-
tuksesta Saksan ratkaisu. Toista vaihtoehtoa ei ole »(Bernhardi).' 
Saksalaisen sivistyksen poliitikka ei suinkaan ole valloitus j a vaki-
valta pohtiikkaa. Tajrtyy maalla ja merella luoda sellainen voi-
ma, ettei kukaan uskalla hydkata ja taman turvassa sitten tyds-
kenneha tuon rauhallisen paamaaran saavuttamiseksi.^) J a 
eUei tata tieta saavuteta tuloksia silloin taytyy )>tykkien kielen 
puhua.2»)' • • 

Saksalaiset- imperialistit nakevat siirtomaapolitiikaUeen", 
kaksi tieta: Afrika ja Berlin-Bagdad. Naista on edeUinen maail
mansotaan Saakka oUut imperialistieh unelmien melkein yksin
omaisena esineena. »Afrika • on' ainoa rhaanosa, j osSa Saksan, 
aineiden hahkintaa ei voi katsoa paatetyksi.))^) Imperialistit 
ovat ajatelleet ensinnakin sellaista ainetta; joka kasittaisi man
tereen kesMosan rannasta rantaan: tfEquatoriale Afrika,».' Sen' 
laajuus olisi-noin 650.milj. ha ja asukkaita n. 33 34 n i i l j . * ) H . 
Delbriick taas'on' esittan3d; seUaisen suunnitelman,'etta I t a -
Afrika luovutettaisiin Ranskalle-ja EnglanniUe ja saataisiin kor--
vaukseksi syntymaan lansiraimaUe alue, jossa 800 milj. ha:lla 
asuisi 25 mUj. ihmista.) - - . • • - • • • 

Saksalaiset ajattelevat tassa''muutamien edeUytysten va 
rassa. On nimittain siUa tavaUa, etta Kongo ja Angola ovat 
suurvaltain lahimpia makupaloja ja Saksalle on Invattu osa. 
Tosin on -RanskaUa osto-oikeUs Kongoon, mutta se asia ehka 
voitaisiin »jarjestaa>>, koska .esim. Englanti e i ole tunnustanut, 

•*-) E . o l i r 'b a c t,- Deutsche Gedanke, s. 2 0 6 . • - I 
2) m. t. s. 1 9 1 . , . ' I ' ' { , 
8) E . o h r'b a c h , BJ. i . s. 2 0 5 . 

*) K j e l l e n , StormaUterna.-s. \i62. ' • - -

- . - / 

V 

I 

/ 



Martti Pesonen. i 

Kongoa Belgian omaksi. (Sodan aikana tama on tapaktunut 
j a tama -peruste siis impexialisteiltamme katoaa). Portugali-
laiset taas eivat voi kayttaa Angolaa kyvakseen eivatka sita 
tarvitse. Onkin olemassa. englantilais-saksalainen sopimus 
Angolan jakamisesta siina tapauksessa, etta Portugali sen myd 
(P-okrback "kuomauttaa viela, ettei sikoin saisi kitsastella). .Sen 
mukaan saisi Englanti|itadsan, Saksa lantisen..- Mutta Delbriickin 
mielesta Englanti , voisi antaa koko alueen SaksaUe Kuweitin 
sopimuksen korvaamiseksi.^) Voisipa alueen vaikdon kautta 
saada ulottumaan poildd Afrikan. . Samaa mielta on Rokrback^). 
Tannenberg kaluaa myoskin kankkia Suur-Saksalle uusia alueita 
Afrikasta: Mozambiquen ja Sofalan = 768,740, km^'ja y l i 3 
milj. asukasta, Senegambian, Dakomen, Nigerian,. lyansi- ja 
Pokjois-Tsckad-alueen, Guinean ja I/iberian = 4,129,380 rm^ ja 
n. 14 milj. as. Taman Keski-1. Ekyatonak Afrikan lisaksi tulisi 
yield osa Marokkoa..^). Keski-Afrika on.tavattoman kedelmaUi-
nen, troopiUinen m a a j a se saattaisi ineidat puiiviUaan nakden 

• /Vapaaksi muista vaUoista. • .Norsunluun j a kautsukin sukteen 
maaraisi_ Saksa yksin»*) Tulevassa Saksan Afrikassa voisi elaa 

',1—2 milj. kolonistia. He oksivat maanomistajia ja'ylaluokka, 
joke alempi mustarotu .tekisi tyota.^) Kuinka suunnaton kei
dan. taloudekinen j a kulturimerkityksensa - olisikaan! _ Jokn-. 
stonin mielesta voi Saksa laajentaa siirtomaavaltaansa -Afri
kassa osilla Ranskan .Kongoa, -Espanjan Guineaa ja Portugalin 
alueita. maJidoUisesti myos Belgian Kongossa.^) , . , . 

Toisia imperialistisia kirjaikjoita eivat afrikalaiset suunni
telmat t5r7d5ta sika eikan ;Afrika kelpaa. asutusalueeksi, ei sieka 

; ^) Zielen der deutschen Kolonialpolitih. •• Art. Pr. Jahrb. Bd. 14.7. S. sog. 
2) f_ g. j j / . -

m. t. s. 2 6 4 . . . . ."- . ' ,'• 

, m. f. s. 2 6 5 . ' • 

5) R o h r b a c l i , stn.t. s. 134. , •• 
^) Common sense in foreign -policy.. S . 4 5 . • • . 

\ 



voi syntya siirtbmaavaltaa, jossa vallitsisi »saksaiainen ajatus» ' 
(Rolirbach). Saksa ei kylla- nykyaan tarvitse asutusaluetta, • 
mutta se aika voi tulla. Sentakdeii onkin keidan suuntansa 
Berkn-Bagdad (B.-^B.) . ' - ' • 

' • Taman ke lisaksi perustelevat seuraavaan tapaan. 
Kolmen imperiumin syntyminen pakottaa Keski-Europan 

suojelustukipolitiikan tieke, se pakottaa Keski-Europan vaUat 
'littymaan ykteen kuolektiakseen eduistaan. Mutta kaytanndUi-
sesti ei tama ole makdokinen. 

t . . . . I i :ksi , koska imperialismi pyrkii muodostamaan suljetun 
kauppavaltion. Takan ei Keski-Europa pysty. . 

2:ksi, koska romaniset ja germaniset kansat eivat voi l i it -
tya ykteen. ^ ' ", 

Niin siunauksekista kuin tama olisikin, on se makdotonta.^) ' • 
Mutta aktaammassa »skaalassa» se eklca onnistuisi," niin, kekitys \ 
nakyy siiken ktdkevan.a) Tata tieta syntyy »Suur-Saksa.» 

»Suur-Saksaan'> tulisi kuulumaan ensinnakin ^Itavakan 
maat, paitsi Unkari. »Koska ei kerran ole itavaUankieltakaan, 
ei itavaltakis^Ua suufvaltioUa ole mitaan oikeutusta*. Tona-

-van ja Balkanin'maitten kanssa muodostettaisiin tuUiliitto. ^ 
»Tois2ka puolen olisi Suur-Saksa maailmanmaktinaj a teoUisuus-
j a kauppavaltana, toiseUa puolen Unkari, Bulgaria, Rumania, 
Serbia, Albania ja Kreikka maanviljelysyaltoina.» Tama suun- . • 
nitelma on niin itsestaan ymmarrettava, etta olisi ikme, jos se , " -
saisi ankarampia vastustajia. Taistelu Englantia,- Ranskaa ja 
Venajaa vastaan olisi tietysti valttamaton, mutta onkan kaik
kien muittenkin kansain»taytynyt taisteUa ykdist3anisensa puo
lesta (Tannenberg.) »Suur-Saksa» vaUoittaisi Turkin alueet 
Aasiassa. Sitten saataisun toteuttamalla Wilcoksin suunni-

1) B o r g i u s , Handelspolitik und Handelsvertrdge, s. 2 $ . 
2) S c h a f f l e , Aus meinem Leben. I I s. 2 3 7 . P h i l i p p o v i c h , ^ 

Ein Wirtschafts u. Zollverband, s. 3 2 . 

. • 3 



\ 

i66 • • •" • Martti Pesonen.' 

telmat, - Orientin . vilja-aitta'uudelleen kuntoon. --Silloin olisi-• 
«Sinir-Saksa»- »geniig fiir sick selbst.» Silloin ei tarvitsisi enaa-. 
kautoa 'noita suurelle kansalle kapeakisia kolonisatsio-ptLukia -
suurtiloille.^) Tsekit kylla kolonisoitaisiin etela-slaavin.jouk- . 
koon, jotta,saksalainen asutus tulisi yktenaiseksi ja kansaUiset' 
kahnaukset loppuisivat. »Suur-Saksalla» olisi omat tuotanto-" ' 
ja vaiktoalueensa. Se'kaUitsisi Europassa ja Aasiassa olevien 
osiensa lisaksi kaikkia alueita,-jossa asuu - saksalaisia ja jossa 
sen-intressit olisivat tarkeamfnat kuin muitten ((Tannenberg).' 
Nain alkaisi AfrikaUekin suuri keidtyskausi. Sinne munttaisi 
saksalaisia kolonisteja j a, sieka kasvaisi uusi tytarkansa, joka 
ykdiste-ttyna veren siteika emamaakan kannattaisi saksalaista 
kulturia.ja ajatusta maailmassa (Rokrback) — J a joka maailman 
sivistyksen nimessa' rydstaisi, neekereita »Suur-Saksan» 'kyvaksi! 

' E i .voi pidattya panemasta tuoUaista knudakdusta Saksan 
imperialistien komean rakennuksen peraan. Mikin seUaiset 
suunnitelmat voivat osottaa nykyinen sota. Sen enempaa ei 
tarvita osottamaan imperialismin siunauksia. 

E i kutdu asiaan mveta ennustelemaan tulevaa snuntaa 
1 

Saksan talouspolitiikassa, mutta edella esitetyn perusteeUa jou
tuu tekemaan sen joktopaatdksen, etta imperiakstinen talous
politiikka sortuu omaan makdottomuuteensa, etta se nostaa 
vastaansa vievat, jotka aikeuttavat kaanteen toisaaUe. Kehitys 
kulkee keilakduksittain ja silloin ei nae muuta tieta, kuin etta 
eristaytymispyrkimyksia seuraa ykdistymispyrkimykset. 

Mutta mika ajaa imperialisimiin, vaikka sen" seuraulcset 
ovat selvat ja tuntuvat, vaikka se kyvinvoinnin ja raukan s i -

' jasta tuottaa kavidta ja kuolemaa. .Mita on imperialismi? 
»Atkuaan sana »imperialismi» inerkitsi'kaUitsijan (impera-

torin) poliitista.systemia, siina tapauksessa, etta kan kalusi'laa-

•'•) W i n t e r s t e t t e n , Berlin—Bagdad, s. ,57. 

\ 
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jentaa valtaansa yl i ttiaideii ja kansain»>) Tassa merkityksessa 
voimme pukua itamaitten,"RoOinan ja Keskiajan valtioitten 
j a kakitsijain imperialismista. Disraelin paivista alkain yriimar-
tavat englantilaiset imperialismiUa 

1) . brittilaisen kolonialivakan eri osien ykdistamista yk
deksi valtakunnaksi, . - - , 

2) pyrkimysta laajentamaan. tata valtakuntaa.^) ' •,' 
Muissa valtioissa voi luonnoUisesti vain jalkimainen puoli 

oUa kuomattavissa, sika niikakan ei ole itsenaisia kolonioja. 
Mutta ei kaikki alueelknen laaj entaminen ole imperialismia. 
Pyritaan liittamaan valtakunnan rajojen ulkopuoleUa olevat 
samaa kansallisuutta olevat ykdeksi kokonaisuudeksi: se on 
natsionalismia. 

ImperiaUsmi on korkeaUe kekittyneen teoUisuuskapitalis-' 
min tuote. Se merkitsee kansakunnan pyrkimysta muodostaa 
yka suurempi maanviljelysalue.^) David kasittaa imperialismin 
merkitsevan »varje varldsekonomisk, utvidgning av kdpenskap, 
industri. eUer bankverksamket».) Samaa mielta on Askew,*) 
TaUainen on naiden koknen sosialistin kasitys imperialismista." 
Mutta se on sangen vajavainen. A. Weber on samaka kannalla 
kuin Askew ja David ja';gainostaa erikoisesti autarkisten ja 
imperialististen pyrkimysten oleellista eroa.^) Aivan niin. 
Autarkia onkin paamaara ja yksi keino siiken paaseiniseksi on 
imperiaUsmi. Weberin tekemaa eroa ei siis ole olemassa. 

Kapitalistisen valtion talouspoktiikka pyrldi valtaamaan 
vaiktoalueita. Tassa sika on kaksi tieta: vapaakaupan ja autar-
kian. BdeUa olename* nakneet kuinka Saksa-on valinnut jalld-

)̂ D a v i d , Sosialdemokratien i vdrldskriget. / 
2) A s k e w , Der briiische Imperialismus, s. 4 .n 
^) K a u t s k y, Der Imperialismus. Art. Neu Zeit. 32 I I . 9 0 9 . 
*) m. t. s. 76; 2) m. t. useassa .kokdin. " ' 
^) Deutschland und wirtschaftliche Imperialismus. Art. Pr. Jahrb. Bd. 186. 



168 Martti Pesonen. 

maisen. Sutmnan maarasi valtio, mutta myohemmin on tama 
uusmetkantilistinen ratkaisutapa herattanyt Saksan kansan 
laajoissa kerroksissa ajatussuunnan, jota edella huo tunnetut 
kirjailijat edustavat. Naemme, etta" he ovat vakuutettuja aja-
tustensa' ehdottomasta oikeudesta. Naemme, etta heita kaik
k ia elahyttaa sama tunne. J a se tunne on imperialistinen. Se 
•on pantu kokoon —> kuten huomaamine —' sangen monista 
•aineksista. 

»Ensimainen, huomattavin tekija, se, joka' antaa imperia-
listiseUe; kasitystavaUe koko luonteen ja voiman, on tiedoton 
kasitys joukon <(ylemmyydesta». On sanottu Gobineau ja 
muut — etta tama johtuu rotutunteesta^,) mutta historiahan 
osottaa, etta usean eri rodun kansat ovat maaratyUa kehitys-
asteella omaksuneet imperialismin.^) ' . 

Imperialismiin sisaltyy viela kilpailun, taistelun tunne. 
Se on epailematta refleksi taloudeUiselta alalta.*) J a tama 
tunne ajaa toiseen: kukistarnisen haluun. Joukkojen toiveet 
j a kasitykset kristaUisoituvat taks i -n .s . imperialistiseksi kasi-
tyskannaksi, joka salaperaisen prestigen, melkeinpa uskonnon 
Itavoin haUitsee joukkoja. K u n kerran ajatus j a tuntemistavan 
luonne on tallainen, pitaa se luonnoUisena kaiken vastustuksen 
kukistamista. Niinpa onkin'imperialisti mahtifilosofi, imperia-
listi. Mu-tta joukkojen sielu j a tahto voi ilmeta monenlaisenk. 
Joskin taloudeUinen onni ja menestys saa ne joskus omaksumaan 
irhperialistisen' ajatustavan, niin aivan samat tekijat voivat 
aiheuttaa aivan painvastaista. Ja-me tiedamme, etta'joukot 
mieluummin omaksuvat juuri taloudeUisen imperialismin vasta-
kohdan, vapaakaupan. Bro on vain siina, etta ylemmat joukot 

^) H e n n e ' b i c q , Genese de I'Imperialisme Anglais, s. g. 
z) K 1 em. min g, Allgemeine Ktdttirgeschlchte. ^ 

- 3 ) S t e f f e n , Krig och KuUur I I , s. l o . ' -
*) I ^ a m p r e c l i t , »». s. 326. 
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omaavat ^taipumiiksen edelliseen, alemmat vapaakauppaan. 
Tama on hieman kaavamaista, mutta kun ajattelee miten mo
lemmat joukkolajit ovat pantu kokoon, niin on se kasitettavaa. 
Alemmat joukot ovat niita, jotka palvelevat taloudellista impe
rialismia, jotka kantavat sen taakan,. ylemmat taas nauttivat 
imperialismin kedelman. Imperialismi on kuitenkin siksi kaksi-
nainen vaikutukseltaan, etta se nostaa jotikot vastaansa j a 
niinpa naemmekin nykyaan tukoisan vastavaikutuksen myUer-
tavan maailmaa. . . . - . . 

V I L J A T U L L I K Y S Y M Y S S A K S A S S A . 
Kirjoittanut Niilo Orasmaa. 

I . / 
. Saksan viljatullin kehitys v.ieen'igos. 

Oltuaan aikaisemmin vapaakaupan kannaUa jatti valtio-
kansleri Otto von Bismarck v. 1878 'valtiopaiviUe ekdotuksen 
suojelustullijarjestelman kaytantddnottamisesta Saksassa. "Seu-
raavana vuonna' valtiopaivat kyvaksyivat kanen esityksensa 
ja uudessa tuUitariffissa maarattiin. m.m. viljaUe seuraavat 
tuUit: veknaUe, rukiiUe ja kauraUe i : —• Rmk. ja muiUe vi l ja-
lajeiUe 50 Pf. 100 kg:lta. , , . , , 

Taman kannanmuutoksen syyt olivat seka taloudeUisia 
etta, poliittisia. < _ 

Saksan teoUisuutta oli, v. 1870—71 ranskalais-saksalaista 
sotaa valittomasti seuranneen nousukauden jalkeen kokdannut 
V . 1873 taantumus, joka aikeutti teoUisuuspiireissa suojelus-
tuUimielipiteitten valtaanpaasyn. Maanvilj elij at olivat taUdin 
viela vapaakaupan ystavia, kun sitten olosukteitten muutokset 
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jnuualla maailmassa japarantuneet liikesuliteet saivat heidan-
kin keskuudessaan aikaan samanlaisen kannanvaikdoksen. 
Amerikassa nim. oli teollisuuden kuono aika pakoittanut tyd-
miehia siirtymaan itavaltioista lanteen. SieUa ke saivat kuo-
keaUa viljeUakseen suuria maa-aloja. Ykdessa tuntuvien kulku- • 
neuvojen alaka tapaktuneitten parannusten kanssa aikeutti 
tama raktien alennuksen ja kuokean vilj an tulvimisen Europan 
markkinoiUe ei yksin Amerikasta, vaan myoskin Intiasta, Argen-
tinasta ja Venajalta, josta valittomasti seurasi viljankintojen 
nopea laskeutuminen. Saksan viljanvienti ulkomaike taukosi 
j a samaan aikaan vaeston nopea lisaantyminen aikeutti viela 
kokoavan viljantuonnin maakan. Seurauksena oli, etta luktd-
sat maanvilj elij at •—' etupaassa ne, jotka sodan jalkeen olivat 
kaUiiUa kinnaka ostaneet tiloja — joutuivat vararikkoon. T a 
ma teki ennen vapaakaupan kannalla oUeista Saksan maan
vilj elij dista suojelustuUien kannattajia. 

Ne poliittiset syyt, jotka aikeuttivat Bisniarckin kannan
muutoksen olivat seuraavat: Hanen sukteensa kansaUis-vapaa-
mielisiin, kanen takanastisiin kannattajiinsa alkoivat kylmeta. 

, J a kun nama sitten kylkasivat kanen ekdotuksensa tupakka-
monopoolista valtiokassan vakvistamiseksi, tapaktui lopuUinen 
valien katkeaminen. Bismarck alkoi siUoin etsia itseUeen tukea 
vankoiUisista piireista. SuurteoUisuuden ja 'maanviljelyksen 
taloudellinen akdinkotila-tuli kaneUe avuksi, ja kan kokotti 
taistelukuutonsa koko kansaUisen tuotannon, teoUisuuden ja 
maanviljelyksen, suojeluksesta ja alkoi suojelustuUien pokjaUa 
luoda itseUeen uutta enemmistda. SamaUa kan toivoi siten 
voittavan puoleUensa Etela-Saksan konservatiivit, jotka takan 
asti olivat asettuneet valtiota koktaan vikamieliseUe kannaUe.^) 

" 1) Vxt. B r e n t a n o : Die deutschen Getreidezolle siv. 9—-lo; C o n r a d 
Kansantalouspolitiihka, siv. 6 5 2 — 6 5 4 j a M a x I , e n z: Geschichte Bismarcks, 
siv. 4 3 4 — 4 4 2 . ' 
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I 

V. 1879 aiitonominen tuUitaxiffi ei, kuiteiikaan iaan3rt pitka-
aikaiseksi. Pian osoittautui, ettei tama ensimainen askel ollut 
kyllin pitka tarkoitetun paamaaran . saavuttamiseksi, mutta 
samalla >>siten oli astuttu kaltevaUe pinnaUe, jota myoten jou-
duttiin yleiseen tullisotaan ja sitten vuosi vuodelta edelleen 
korottamaan tulleja.))^) V . 1885 korotettiin vehnan ja rukiin 
tuili -3 Rmk:aan, ohran ja kauran tulli i : 50 Rmk:aan, v. 1887 
veknan ja rukiin tulli 5: —• Rmk:aan, kauran 4 Rmk:aan j a 
okran 2: 50 Enik:aan 100 kg:lta. Tasta oli seurauksena, etta 
ne maat, jotka siten joutuivat karsimaan, korottivat vastaa-
vassa suliteessa ja enemmankin tuUejansa Saksan tavaroiUe 
j a 1890-luvun alussa- Saksan kauppapolitiikka oli aivan umpi-
kujassa. Ruktinas Bismarckin .seuraajan, kreivi Caprivin, 
vaikeaksi tektavaksi jai ratkaista pulma ja siita kan selviyiyi 
kankkimaUa valtiopaivain kyvaksymisen viljatukien- alentami-
selle 3: 50 Rmk:aan 100 kg:lta ja tekernaUa silla pokjalla kauppa-
sopimukset. Kuinka vaikealta j a toiyottomalta asema jo naytti, 
sita todistavat m. m. keisari Vilkelmin'sanat, kun kan nimitti 
kreivi Caprivin tyota »pelastavaksi teoksi.» 

Tasta onneUisesta ratkaisusta ja siita suotuisasta vaiku-
tuksesta kuolimatta, joka kreivi Caprivin politiikaka oli Saksan 
taloudekiseen kehitykseen, alkoivat agraarit mita kiikkeim-
man • taistelun kanta ja koko kauppasopimusjarjesteknaa vas
taan. Saksan politiikan yleisesta konservatiivisesta luonteesta 
johtui, etta taman taistelun lahiihpana seurauksena oli valtio-
kanslerin' ero. Han tarvitsi agraarien tukea muussa politiikas-
saah m. m. armeijan jarjestelykysymyksissa ja kun han ei enaa 
nauttinut riittavassa maarassa heidan luottamustaan, jatti han 
paikkansa v. 1894. Hanen seuraaj ansa ruhtinas Hohenlohen 
aikana tuli vaatimus korkeammista viljatulleista yha aanek-

1) C o n r - a d , Kansanialouspalifiikka, siv. 654. 
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kaammaksL , Se kietouttd jaJleen kallituksen varustuspolitiik-
kaan ilmeten m. m. v:den .1900 valtiopaivilla laivaston lisays-
ekdotuksen. kasittelyssa vankoiUisten vaatiessa kaUitukselta 
sitovia lupauksia viljatukien kokottamisesta.- Vastatessaari 
kaUituksfen puolesta'lausui von Thiehnann, etta kakitus on pon-
tevasti suojeleva Saksan. maatalouden etuja ,seka tuUitariffin • 
muodostelussa etta uusista kauppasopimuksista paatettaessa 
jattaen viljatullien korkeuden maaraamisen kokonaan. riippu-
vuksi kys3niLyksen valmisteluista.^) 

Agraarien takolta karjoitettu kiivas agitatio ja yktamittai-
set puheet maanviljelyksen-epaedullisesta asemasta eivatrmen-
neetkaan kukkaan. -Kun kreivi' von Bulow v. 1900 tuk ruktinas 
Hohenlohen seuraaj aksi Saksan valtakunnan kanslerina, - mai-
h i ts ikan uuden tukitariffin aikaansaamisen lahimmaksi poliit-

_ tiseksi tehtavakseen. • J a kun kakitus laajojen valmistelujen 
jalkeen v.' 1901 sai valmiiksi ehdotuksensa ok se luonteeltaan 

. entista' paljon protektiomistisempi ja siina okvat agraarien vaati
mukset otettu paaasiallisesti huomioon.- ' • 

Siina valtiopaivain istunnossa, jossa tama esitys ensi ker
ran oli kasiteltavana lausui valtiokanslefi yon Bulow m'.'m. seu-
raavaa: • • •. -

• »01en, hyvat herrat, jaUeen maininnut maatalouden ensi 
sijalla, koska ykdessa liittoutuneiden haUitusten kanssa olen 
siita vakuutettu, etta se kauan on useissa valtakunnan osissa 
oUut erikoisen vaikeassa tilassa, kun siUavalin -teoUisuus ja 
kauppa -viime -guosikym m enina kehittyivat suhteeUisesti suo-
tuisammin, ja etta siUe sentahden siihen suureen merkitykseen 
nahden,'mika siUa on kansakunnan puolustus- ja ra-vitsemis- -
toimaan, on suotava se kaikkinainen tuen ja a-vnin maara, mika 

^) G - e r l o i f , Finanz- und Zoljpoliiifi, sir. 357 358. 
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voidaan sovelltittaa meidan taloudellisen elamamme perus-
elxtoilun.%). ' • 

HaUituksen ekdotus ei kuitenkaan saanut seUaisena valtio
paivain li3rvaksymista. Vasemmistopuolueitten asettuessa jyrr 
kasti vastustamaan tuUikoxotusta, pitivat vankoilliset taas puo
lestaan _ ekdotettuj a. korotuksia riittamattdmina. .. Kiivaitten 
j a pitkien taistelujen jalkeen sosialidemokraatisten edustajain 
karjoittaessa kerkeamatonta obstruktiota/'saatiin aikaan enem-
mistdpuolueitten kesken sovitteluekdotus, jonka kakitus i l -
moitti k3rvaksyvansa. J a jouluk. 20 p:na v. 1902 valtiopaivat' 
vikdoin kolmannessa lukemisessa kjrp-aksyivat uuden tuUi-
tariffilain, joka astui voimaan v. 1906. Siina maarattiin viljalle 
seuraavat minimi- ja maximituUit: 

Uusi tariff! Vanka tariffi 
rukiille Rmk 5:'— E m k 7:—' E m k 5:— E m k 3: 50 
veknake „ 5:50 „ 7: 50- '„ 5: — • „ 3:5o 
okraUe. 
mallasokr, „ 4:'— „ 7 
kauraUe . •„ 5:-— , , 7 
maissike 

2:25 „ 2 : — "• 
4:— „ 2:80 
4::-^ . „ 2:-^^) 

Uuden tariff in tarkoituksena oli lykyesti sanottuna taata 
Saksan- maan-viljelykselle korkeammat hinnat kotimaan mark; 
kinohla, turvata Saksan teoUisuutta ulkomai^essa kilpaUussa, 
vahentaa Saksan riippu-vaisuutta ulkonaisesta tuonnista kayt-

• tamaUa enemman kuin tahan asti valtakunnan omia apulahteita 
seka varustautua uusiin kauppasopimusneuvotteluihin ulko-; 
maitten kanssa.^) • ^ 

Taistelu viljattUleista ja niitten vaikutuksesta ei kuiten-; 

1) F i i r s t B-U.I0-W-S Seden II,'sir. 1 2 — 1 3 . ' 
2) N . s. sopimustuUi. , 
^) Vrt . P e s c h c k e K o e d t , Tysklands Toldpolifik, siv. 3$. 

\ ' 
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kaan loppunut takan. Viime'vuosina on se pukjennut uudel-
leen umpeenmenevien kauppasopimuksien jokdosta. Arvostelu 
on kokdistunut viljatukien tuloksiin, ja on sen avulla takdottu 
osoittaa, etta v. 1902 tapaktunut tuUien korottaminen ei ole 
vastannut tarkoitustaan ja etta maan taloudelliselle kekitykseUe 
olisi okut eduksi pysya kreivi Caprivin n. s. sopimustukien kan
naka. • Mutta ennenkuin siirrymme tarkastamaan, mita tieteel
liseUa arvosteluUa tassa sukteessa on esitettavana, lienee pai-
kaUaan luoda l?:atsaus niikin. syikin, joita agraaripolitiikan tut
kijat ovat esittaneet vUjatuUien puolesta. 

I I . ' . 
' AgraaripoUtikot Saksan viljatullien syista. ' 

Kysymys viljatuUien oikeutuksesta liittyy yktena renkaana 
siiken vaittelyyn, joka koskee vapaakaupan tai suojelustuUi-
jarjestelman etevammyytta. Aikeen laajuuden vuoksi on mi-
nun kuitenkin syrjaytettava'naitten vastakkaisten, melkeinpa 
maailmankatsomuksiksi muodostuneitten kantojen ja niiden 
todistelujen yksityiskoktaisempi esittely, todistelujen, jotka 
kummaltakin takolta on tuotu naitten teoriojen tueksi. T y y -
dyn sen vuoksi vain pSapiirteissaan esittamaan ne motiivit, joika 
agraaripolitiikan tutkijat esiintyvat viljatukien puolesta. 

'Taistelun laktdkoktana on kumpi on asetettava etusijaUe 
maailmantalous vai kansaUinen talous, joka vuorostaan joktaa 
toiseen kaistakysymykseeli: onko Saksa agraarivaltio vai teoUi-
suusvaltio,'tai, jos tama viimeksimainittu kysymys ratkaistaan 
niin, etta myonnetaan-Saksan olevap seka agraari- etta teoUi-
suusvaltion, kurnmaUeko siina tapauksessa on annettava etu-
sija. Ne, jotka panevat 'paapainon agraarivaltioUe, taktovat 
joktaa maan talouspolitiikkaa kansakista taloutta tukemaUa —• 
ke nakevat sen maanviljelyksen suojeluksena; ne, jotka pane-
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vat paapainon teoIlisuusvaltioUe, kannattavat maailmantalotitta 
j a taktovat etta maan kauppapolitiikan suunta maarataan sen 
mukaan. Edelliset pitavat paamaarana, etta kotimainen tuo
tanto, etupaassa viljantuotanto, tyrydyttaa . makdokisimman 
taydelksesti kotimaisen tarpeen, jalkimaiset, etta Saksan kan
san, jonka vakiluku kasvaa, jonka alue on rajoitettu ja joUa on • 
sukteekisen vakan luonnonrikkauksia, tulee tekda tyota maa
ilmaa varten, jotta maailma tydskentelisi sita varten. 

Ne syyt, joika viljatukien oikeutusta puolustetaan, voidaan 
jakaa kakteen rykmaan: puktaasti agraaripoliittisiin seka val-
tiokisiin tai kansaUisiin. • 

Kuten jo edeUa aikaisemmin on mainittu aikeutti-tavatto
man nopea j a tuntuva kinnanlaskeutuminen Saksan siirtymisen 
vapaakaupasta suojelustuUijarjestelmaan. - J a taUaisessa ta- • 
pauksessa katso vat sellaisetkiri kansantalouden tutkijat, jotka 
•eivat varsinaisesti ole tuUien kannaUa, viljatullit oikeutetuiksi, 
vielapa valttamattdmiksUdn. , oNain voi oUa laita siina.karvi-
naisessa tapauksessa, etta viljankinta maassa akisti laskee san
gen kuomattavasti ja ukkaa sen kautta sydsta maanvilj elij ain 
suuren enemmiston taloudeUisen olemassaolon ja. varaUisuuden 
turmioon.- Maanviljelija, joka.nakee kavidn silmainsa edessa 
j a parempien aikojen toivossa pyrkii pysymaan pystyssa joiikin 
vuoden, koettaa oka makdoUisimman. saastavainen. Taman 
vuoksi kan laiminlyd kaikki parannukset, vielapa. niinkyvin 
lakennusten kuin- irtaimiston korjauksetkin. Maatilan arvo 
taman vuoksi alenee ja.sen tuotantokyky vakenee. Huonosti 
•koidetut rakennukset pian rappeutuvat, karj an vakentaminen 
vaikuttaa maan lannoitukseen epaeduUisesti, vetojuktain j a 
koneiden puute estaa maan sopivaa kajrttamista, josta on seu
rauksena viljeknain rappioUe joutuminen ja metsittyminen. 
Jotta taUainen rappioksi joutunut tila saataisiin ykta tuotta
vaksi kuin ennenkin-tarvitaan kuomattava- paaoma ja paljon' 
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tyota. Paaoman tappio, joka siis aiheutuu maatilan rappeutu-
misesta, ei siis koske ainoastaan maanvilj elij aa, vaan koko 
kansantaloutta ja sen vuoksi on ykteiskunnan asia estaa seUai
nen syntymasta».. ISfain kirjoittaa Conrad.'^) J a kan lisaa, etta 
»jossen vuoksi maanvilj elij a tuntee kintoj en laskemisen jokdosta 
perustuksensa jarkkyvan, niin on valtion velvollisuus astua v a 
kin kanen kyrvakseen ja saataa joksikin ajaksi viljatuUi, jos sen 
vaikutuksesta voi maanvilj elij alle oUa etua.» 

K u n on kysymys Saksan maatalouden jatkuvasta tukemi-
sesta viljatuUien ja yka nousevien vUjatuUien avulla, vedotaan 
yka edeUeen maanviljelyksen akdinkotilaan, joka on seurauk
sena viljakintojen. laskeutumisesta, kokoavista tyopalkoista* 
j a tyovoiman absoluuttisesta vakenemisesta, mika on vienyt 
maanvilj elij an yka kasvavaan velkaantumiseen ja maatalou-
teen sijoitetuUe paaomaUe-tulevan korondaskeutumiseen. S a ; 
maUa vedotaan maanviljelyksen erikoiseen merkitykseen Sak
san taloudeUisessa elamassa'ja, talouspolitiikalle annetaan oma, 
kansaUinen savynsa ja sen mukaan siUe asetetaan myos erikoi
set vaatimukset. »SiUa tieteeUiselta kannalta ei ole lainkaan 
tunnustettava oikeaksi, etta talouspolitiikan tarkoituksena ek
dottomasti taytyisi oUa pyrkia .makdoUisimman kalpaan hyo
dykkeista huolehtimiseen vaestdUe.))^) J a niin esittavat kay -
tanndUiset agraaripolitiikot valtiopaivUla ja .sen ulkopuoleUa 
vaatimuksia kintatason pysyttamisesta tai, kuten he sanovat, 
hintatason laskeutumisen estamisesta ' viljatullien avulla, j a 
naita vaatimuksia tukevat monet agraaripolitiikan tutkijat. 

)>SaksalaiseUe maataloudeUe ja^ senmukaisesti koko saksa
laiseUe . kansantaloudeUe on elinkysymys, etta viljankinta ei 
laske aUe tuotantokustapnusten. Jos tama tapaktuisi, oksi 

1) C o n r a d , Die' Getreidezolle. ilandworterbucli der Staatswiss., ' 
I V , siv: 8 3 1 — 8 5 2 . • . ' • 

- ^) X>ie.h.l, ZurFrage der Getreidezolle,, siv. .4. 
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seurauksena, etta viljanviljelysta tayrfcyisi tuntuvasti rajoittaa " 
j a kayiantoonottaa laajaperaisempi yiljelystapa. 'Nyt on kui
tenkin vaeston lisaantymiseen ja maan suurenfcamattomnuteen 

• katsoen erikoisesti toivottavaa tai • valttamatonta, etta maa
taloudeUinen vUjely saa yha voimaperaisemman luonteen, etta 
tuotettujen maantuotteiden maara jatkuvasti lisaantyy. Jo 
njt taytyy Saksan tyydyttaa noin 1/7 viljantarpeestaan ulko-
maiseUa tuonnilla.- Viljelyksen rajoittaminen olisi omiansa vie
lakin sunrentamaan nyt vaUitsevaa vajausta, vaildca vaestd 
pysyisi saman suuruisenakin, ja siten yha lisaamaan riippuvai
suutta ulkomaista. Katsoen Saksan valtakunnan mannermaa-
asemaan voisi tama seikka sota-atkoina vaikuttaa kerrassaan 
turmioUisesti.^) ^ • . . " 

J a taman katsantokannan mukaan on sitten maaritelty va l 
tion tehtavat. Niinpa 'kix]oitta.a. Buchen'berger: »Valtion-tehta.; 
vana on korkeimman onnen nimessa asettaa yhteisesti voima-
keinonsa kaiklden eika vain kuluttajain etuj en mukaisesti. Se 
tunnustaa €nnen kaikkea maataloudeUisen amniattis§.adyn 
suuren • kansaUisen merkityksen'valttamattdmampien elintar
peitten tuottaj ana, ammattisaadyn, jonka jasenet voivat odot
taa valtakunnaUistg, turvaa ja huolenpitoa jo sentakia, etta ei 
mikaan viela niin kulcoistava kaupan ja teoUisuuden kehitys 

woi antaa korvausta maalaisvaeston laajempien kerrosten r iu-
tumisesta.»2) ja_ jjjjjj hanen mielipittensa, etta Saksassa ja 
muissa mannermaavaltioissa maataloudeUinen suojelustuUipdli-
tiikka merkitsee korkeimpia valtion etuja edistavaa politiik
kaa.))^) Valtion tehtavien suhteen ovat î oscAey j a Daie samalla, 
kannaUa. Dade kirjoittaa m. m.: »MaataloustuUien periaat-
teeUinen oikeutus vastakohtana koko kansantaloudeUe on, 

1) G o 1 1 z, AgrarpoHtik, s iv. 3 7 0 . . 
^) B u c l i e n t e r g e r , • Grundzuge der AgrarpoHtik, siv. 195. 
^) B u c h e n b e.r g e r, »t. i . , s iv . 216. . . ' 

I 
X 
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^ ' samoin kuin teollisuustullienkin,' ottamatta huomioon, miten 
tarkeata valtionrakastolle, .johdettavissa siita merkityksesta, 
mika molemmiUa suurilla ammattiryhmilla on valtiolaitokseen.-
K u n nykyaikaisen valtion tektava on ei aiiioastaan ykteiskun
nakinen kuolenpito, vaan myoskin edistaa voimakkaasti kaikkia-

> kulttuurivoimiansa aineekisessa ja kenkisessa Sukteessa, niin'ei 
se voi poiketa velvokisuudesta koettaa kaikin voimin estaa' niin 
suuren ammattikaaran kuin maatalouden tukoutumista.»^} 
J a jotta Saksan maatalous voisi kannattaa pitaisi —' Daden-
mukaan —̂  vilj asta edeUeen saada ainakin ykta paljon kuin 
i860—'99 vuosUta - saatu keskimaarainen kinta on.^)' 

Tassa sukteessa agraaripolitikot vetoavat Bnglannin anta-
maan esimerkkiin. Siella —̂  sanoo Goltz^) — on viljankinnan 
laskeutunaisen jokdosta taytyn3rt rajoittaa maanvilj elysta j a 
muuttaa peUbt laidunmaaksi, jonka jokdosta tulokset ovat sel-
laiset, etta.'Buchenberger varottaa jaljittelemasta seUaista vapaa-
kauppapolitiikkaa. »Taman Bnglannin 'vapaakauppapolitiikan 

. ykteydessa oleva kekitys ei todeUakaan ole sellaista, joka voisi 
ikastuttaa mannerma'avaltoja sita jaljittelemaan.»^) 

Hintakysymyksen ykteydessa ovat agraaripolitikot lisaksi 
usein esiintuoneet sen vaitteen ja sita kayl t i m. m. Bismarck 
uuden taloudeUisen politiikkansa tukena, etta viljatuUien va i 
kutus ei tuntuisi kotimaassa, vaan saisivat ulkomaat kantaa 
sen kokonaan.. lyaktematta yksityiskoktaisesti selvittamaan 
tata viljatuUien puolustajain ja vastustajain valista riitakysy-
mysta mainittakoon siita vain, etta Conrad on silla kannaUa, 
etta viljatuUista karsii kotimaa.^) SamaUa kannalla on myds-

^) D a d e , -.Die AgrarzoUe, siv. 96. 
^) B a de, m. t. siv. 36. ^ 
^) G o l t z , AgrarpoHtik, siv. 270.. 

B u cb. e n ' b e r g e r, Grundziige der AgrarpoHtik, siv. 212. 
5) C o n r a d , Die Getreidezolle. Hd-vv. d. St . 'W. I V , siv. 8 2 4 — 8 2 6 . 
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kin Brentano^) ja eras uudempi, suojelustuUeja puolustava tut-, 
kijakin, .Diehl, inydntaa taman kannan oikeaksi^.) Mainitta-, 
koon. tassa ykteydessa, •,etta Dj'eA^-myontaa eraan toisenkin. 
kintakys5miyksen ykteydessa viljatnlken puolesta esitetyn .vait
teen Brentanon todistelun mukaan vaaraksi"*,) nim. vaitteen, 
ettei leivankinta olisi riippuvainen viljankinnasta, = todistelu, ' 
]ota.'Bismarck niinikaan kaytti uuden .suuntansa, tueksi. • 

Maatalous on jokaisen valtion valttamaton peirnstus, ny-
kyisijla kinnoilla. on maatalouden olemassalo ukattu, -ne ovat-
ne paatodistelut, jotka Saksassa on esitetty pysyvaisien vi l ja
tuUien puolesta. . . \ ' . , 

Conrad esittaa kuitenkin niita vastaan eraita vastavaitteita.. 
EdeUisen jokdosta kan lausuu: • »Ei missaan kysymykseen tule-
vassa maassa ole kysymykseUa nain jyrkasti esitettyna mitaan 
kaytannoUista merkitysta.'- Qn • tapana esittaa se vain karkaan 
jphtamista varten. »0n vain tutkittava onko maanvilj elysta 
ukrauksUlakin sailytettava nykyisessa laajuUdessaan, yai onko 
sita edekeenkin laajennettava muun vaeston kustannukseUa.?-

, Vastaukset naikinkysjmiyksiin ovaf erilaisten" olosukteiden jok
dosta erUaiset. On kuitenkin kylj attava se maanomistajain' 
vaatimus, etta valtion olisi valiintuloUa ja muun vaeston kus
tannukseUa'keiUe taattava peruspaaoman (Anlagekapital) kor-
ko.*) Mita tulee silken olemassaolonukkaan, joka maatalouden 
asemassa nykyisten kintain vaUitessa vaikeuttaa, kuornauttaa 
Conrad, etta siina on ilmeista liioittelua. »Eiainoastaan Itavalta, 
jossa viljatuUi nykyaikoikin saakka'on oUut vaikutukseton, r 
mutta kaikissa tapauksissa palkat ovat alemmat kuin Saksassa, 

•'•) B r e n t a n o : Die deutschen Getridezolle, sir. 19—-25. 
^) D i ch. 1, Zur Fra ge der Getreidezolle siv. 27. . - -
^) Viljatnllit kohottavat kaikissa tapauksissa vi l janUntoja j a s e n kautta 

myos aiheuttavat leivan kaljistuniista». D i e h l , m. t., siv. 3 1 . 
• *) C o n r a d , Agrarpolitik.,'B.d.w. d. St. W . I , siv. 2 2 2 . 



I 

iSo . Niilo Orasmaa. 

vaan myoskin Tai|.ska, Hollanti ja Belgia ovat sailyttaneet 
vilj anvilj elyksensa, j a vielapa_Englannissa, j ossa vilj anUnnat ovat 
paljon alhaisemmat, mutta palkat sita vastoin paljon korkeam
mat, puute tyovaesta paljon suurempi, on viljelys tosin taantu-
nut, mutta on pysyn3rt voimassa suuressa osassa maata ja on 
viime aikoina jalleen ruvennut laajenemaan.» J a Conrad lisaa, 
ettei Englannin maanviljelys suinkaan kehittynyt korkeitten 
viljatullien turvissa ja aikana, vaan juuri tullien poistamisen 
jalkeen 1840-luvulla. E i k a Saksassakaan hinnan laskeutumi
nen ole johtanut vilj anvilj elyksen rajoitukseen eika missaan 
ole siirrytty laajaperaiseen viljelykseen, ei nay merkkiakaan 
seUaisen vaaran olemassaolosta. Kuitenkin han myontaa, etta 
1880-luvuUa ja aina viime vuosiin saakka viljatuUit. olivat ja 
ovat oUeet valttamattomat.^) ' . ' 

EedeUa esitettyjen viljatuUeja puolustaviensyittenlisaksi 
esitetaan viela- "useita muita todisteluja. Niinpa Roscher 
esittaessaan seka viljatuUien puolesta etta niita vastaan tuotuja 
vaitteita, tekee selkoa'hyvinkin monesta.^) Han mainitsee vasta-
kohdan yrittaja- ja kokonaisetujen valUla, vastakohdan kansan-
j a maailmantalouden valUla; jos vUjanvUjelys nykjdsiUa hin-
noiUa osoittautuu kannattamattomaksi, estaa ilmasto, siirty-
ista kannattavampaan ' rehuviljelykseen ja karjataioutmeen; 
maataloudeUinen maakorko on suurimmaksi osaksi tydUa saa-
vutettua, kaupungeissa se on ansaitsematonta. »Maataloustul-
lien' - poistamiseUa aikaansaatu maataloudeUinen ." maa-
koron laskeutuminen ja maakoron kohoaminen kaupun
geissa on sentahden sosUalipoliittisessa suhteessa taysin epa-
oikeutettu», lausuu Roscher. Yleensa ei agraarituUien pitaisi 
vaikuttaa -maanhinnan kohoamiseen, vaan kohtuuUisen koron 

1) C o n r a d ^ Die Getreidezolle. Hdw. d. St . W . i V , siv. 8 3 2 — 8 3 3 . 

2) R o s c i l e r . System der Volkswirtschap I I , s iv. 7 6 0 — 7 7 6 . 
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saavTittamiseksi'talianastiselle maapaaomalle. Roscher valittaa, 
ettei ole olemassa taman kysymyksen selvittamiseksi valtta
matonta kyll in tarkkaa tilastoa maanMntojen vaihtelusta Sak
sassa. Siella ja taalla sattnneet maanMntain nousut ovat seu
rauksena suureksi osaksi rakennusten lisayksista japarannulc-
sista seka karjanioidon laajennuksesta johtuvasta irtaimiston 
lisayksesta. Viljatullien tuottama kydty ei kolitaa ainoastaan 
suurviljelysta, vaan myoskin talonpoikaisviljelysta. Maatalou
deUinen tuotanto luouusiaarvojaarvoja,li.avittamatta, samaan 
aikaan kuin suuJin osa teoUisuutta muuttaa arvoja, jonka ohessa 
ka5rtettyja arvoja tai raaka-aineita, kuten Idvihiilta ja malmia', 
ei voi enaa korvata. MaataloudeUinen tuotanto tekee viljeUyn 
maan jatkuvaa koliottamista kautta maan itsensa yha tuotta-
vammaksi. 

EdeUeen mainitaan viljatullien puolesta, etta vaikkakin 
agraaritulleja saanndUisesti pidetaan suojelus- ja saUytystulleina, 
koska ne suojelevat enemmalta hinnanlaskulta, on niitten luonne 
kasvatustulleina sama kuin -teoUisuustullienldn. Nykyaikai
sen agraaripolitiikan tarkeihipia tehtavia on saattaa maatalou
deUisen viljelystekniikan, karjanhoidon, valtion tilanhoidon, 
lannoituksen, vuoro vilj elyksen ja koneitten alalia saavutetut 
tulokset .koko maataloudeUisen vaeston ja erittainkin talonpoi-
kaisluokan hyvaksi. Tassa suhteessa voivat myoskin agraari-
tuUit oUa muitten toimenpiteitten tukena helpottaen ohimene-
van. hintatason korotuksen avuUa siirtymista' vanhasta vilje-
lystavasta uuteen. Taman kautta ja jalkeen koko tuotannon 
noustua laskee hintataso kylla jonkun verran, mutta siten bn 
saavutettu se suuri tulos, etta vilj elysmaa antaa suuremman 
sadon, joka lisaa kansallistiiloa j a tekee vaeston ulkomaista 
riippumattomammaksi. • ' • 

Useissa -.kohdin. naitten todisteluittensa ohessa agraari
politikot esittavat vapaakaupan kannattajain vastavaitteet 

. ,4 
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riittamattomasti todistetuiksi. Niin on laita kysymyksen 
maanarvon nonsusta, niiniltaan, vallankin vanhempien agraari
politiikan- tntkijain mielesta, kumpiko saa kantaa viljatullien 
rasituksen sisamaako vai ulkomaat," kysymys, jonka ratkai
susta jo edella olen tehnyt selkoa. Samaten kuka saa maksaa 
agraaritulleista johtuvain korkeampain elintarvehintain kus-
tannukset, siUa ei ole tarkkaa selvyytta, kirjoittaa Roscher', 
elintarvehintain j a palkkojen vaihtovaikutuksesta.• Edelleen 
ka5iletaan todisteluna viljatullien puolesta kysymysta vaeStd-
lisayksesta ja yksipuolisesta -vientiteollisnudesta. Tassa kysy
myksessa esittavat viljattdlien puoltajat sen mielipiteen, etta 
vaeston suurempi lisaantyminen on vain silloin valtioUe eduksi, 
ja -vuotuisaUe vaestdylijaamaUe voidaan antaa varma ja pysyva 
tyoansio. Sita' ei vientiteoUisuus heidan mielestaan voi jatku-' 
-p-asti antaa, siUa maailmanmarkkinain vastaanottavaisuudeUa-
kin on raj ansa, vaUankin kun kaikki maat p3n:kivat kohotta-' 
maan oman maan teoUisuutta ja tyydyttamaan siUa kotimaisen 
kysynnan. SiUoin^on vain se teoUisuudenhaara katsottava' 
varmaksi, jonka painopiste on kotimaisiUa markkinoUla. 

Jos nyt jatamme kysymyksen agraaripoliittisen*puolen j a 
siirrymme niihin poliittisiin syihin, joiUa tuetaan vaatimusta' 
saksalaiseUe viljaUe asetettavasta tuUista, niin pyrki Bismarck 
ensi sijassa muitten tarkoituksiensa oheUa kayttamaan - sita 
finanssituUina valtioirahaston kartuttamiseksi. 'Vaikka muuta-

,mat agraaripolitiikan • tutkijat m. m. Buchenherger, GoUz ]a. 
Dade^ vielakin puhuvat -viljatullien merkityksesta valtiorahas-
toUe, ovat'ne nyt jo'luonteeltaan kuitenkin kokonaan muuttu-

ineet ja kasitellaan niita yksinomaan puhtaina suojelustuUeina.i) 
Sen sijaan on entista enemman joutunut etualaUe todiste-

1) B u c i . e n ' b e r g e r , Grundziige der AgrarpoHtik, siv. 2 1 8 — ' 2 1 9 ; 
G o l t z : , AgrarpoHtik,'sir. 267 2^,276; D a d e ' Die Agrdrzolle, sir. 96. 

\ 
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lut viljatullien tarpeeUisuudesta siina' suhteessa, etta Saksa 
niitten avulla vapautuisi ulkomaisesta riippuvaisuudesta, mika 
mahdoUisen^sodan varalta on maantieteeUis-strateegisista syista 
erittain tarkeata. Taman ovat seka Roscher etta Goltz ottaneet 
huomioon.^) Myoskin Conrad viittaa samaan seikkaan, mutta 
kan ei pida niakdoUisena rajojen taydekista sulkemista. Se voi 
tapaktua meren puoleUa ja Venajan- ja Ranskan takoUa, mutta 
silloin jaavat Itavakan j a Sveitsin raj at auM ja nykyaikaisten 
kulkuneuvojen avuUa tarve kyka saadaan tyydytettya. Ny
kyisten sotateknikisten apuneuvojen aikana ei sota voi Euro
passa kestaa kovin kauan ja lykyen ajan, y l i vuoden voidaan 
vaittaa nalankata kotoisiUa ravintoainevarastoiUa panimoiden 
ja-tarkkelystektaitten kustannuksella ja kayttamaUa muuten 
karjanrekuksi tarkoitettua viljaa.^) Nykyinen sota on kuiten
kin osoittanut Conradin samoinkuin niin monen muunkin, tassa 
sukteessa nakneen tulevaisuuden' liian valoisana. 

Toinen tarkea syy, jonka useimmat agraaripolitikot eri
koisesti aUeviivaavat, on se, etta. teoUinen kekitys kokoaa vaes
ton teoUisuuskeskuksiin ja vakentaa siten maan puolustusvoi-
main kelpaavaisuutta,' sika teoUisuuskeskuksista saadaan suk
teeUisesti paljon vakemman asevelvoUisuuskelpoisia rekryytteja 
kuin maaseudulta.^) Tassa sukteessa maaseutuvaestdn vakene-
minen jo sinansa merki-tsee koko kansan yleista keikontumista.'*') ^ 
Tasta lausuu m. m. Dade Wagnerin mukaan: »Nama seikat 
huomioonottaen ei maalaisvaeston erikoista asemaa eika sen 
merkitysta terveeUe sosialiseUe jarjestaytymiseUe, kansan uudes-
t i syntymiseUe eika sotajoukon fyysiUiseUe ja kurin a-vuUa luo-

^) E . o s c l i e r. System der Vvlkswirtschaff I I , s iv. 9 7 0 , G o l t z , Agrar
poHtik, siv. 2 7 0 . 

2) G o u r a a . Die Getreidezolle. Hd-w, d. St . W . I V , - s i v . 8 3 3 . 
^) D i e h i , Zur Frage der Getreidezolle, sir. 144—145. 

R o s c h e r , System der Volkswirtschap I I , sir. 7 6 2 . 



/ 

1 8 4 Niilo Orasmaa. 

dulle selkarangalle, ole viela'otettu lainkaan huomioon. Juuri ' 
•meidan nopean teoHisuuskeMtykserome ykteiskunnalliset seu-
rausilmidt, kuten maaseudup tykjentyminen vaestosta ja teoUi-
•suusalueitten liikakansoitus, muodostavat painopisteen agraa-
ris^n suojelustukin arvosteluke.^) ' DieM pitaa ratkaisevana 
•sukteeUista merkitysta kumpiko maalais- vai teokisuusvaestd, 
antaa 100 kenkilda kokti enemman asevelvokisia joUoin maa-
-seutu esiintyy kaupungin rinnaUa vakvempana.'^) . Conrad puo
lestaan lausuu naitten vaitteitten jokdosta, ettei sukteeUinen 
kunnjUisuus riipu , yksi ' ruuiniiUisesta voimasta, vaan meidan 
aikanamme suuressa maarin sivistyneisyydesta. J a tama on 
yarmaankin teoUisuusvaestdn keskuudessa suiirempi, ja epai
lematta paljon kelpommin edistettavissa kuin maalaisvaeston 
keskuudessa. 8) . 

Osittain naikin samoikin seikkoikin vi i i taa. Roscher. esit
taessaan Saksan agraaripolitiikan suuntaviivoja. Viimeisen 
miespolven • aikana tapaktuneet uudestiarvioimiset taloudeUi
seUa, tekniUiseUa ja sosialiseUa alaUa, suuri vaeston lisays sa-

- moinkuin suurvaltdjen muuttunet poliittinen ja- strateeginen 
jarjestaytyminen ovat tekijdita, jotka ka3^anndUisen kansan
talouden on otettava kuomioon, jos se taktoo pitaa pystyssa 
nimitystaan kansallisena valtiotieteena.»*) J a nama ovat ne 
syyt, joita Billow tarkoitti lausuessaan Saksan valtiopaiviUa 
v.den 1902 tullitariffiesityksen alkukasittelyssa: »Terveen j a ' 
jarkevan maailmanpolitiikan perusta on juuri voimakas kan-

N saUinen kotimaanpoHtiikka. Toinen ei sulje toista pois, vaan 
on toisen edeUytyksena. MaaUmanpolitiikka, joka jattaisi koti
maisen "tyon suojelukse'tta, joka ei erikoisesti kuolektisi maan-

^) D a d e , Die AgrarzoUe, s iv . 9 6 . ' - ' 
2) D i e h l , Zur Frage der Getreidezolle, s iv . 144. 
3) C o n r a d , AgrarpoHtik. Hd-w. d. S t . ' W . . I , s iv . 2 2 3 . ^ 
•*) R o s c h e r , System der Volkswirtschaft II, siv. 8 5 9 . 
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taloudesta, oKsi fantastista, epatervetta ja penisteetonta poli
tiikkaa.^)» " " 

Mielenkiintoista on viela tassa ykteydessa tarkastaa, kuinka. 
korkeaksi olisi tukisupja agraaripolitikojen mielesta maarattava^ 
Siiken kysjmiykseen on annettu kyvin erilaisia vastauksia.. 
Goltz asettaisi tukin raj aksi: rukiiUe Rmk 3:'—^—'5:—, vek
nake Rrok 4: — — 5 : 50, Dade, jonka mukaan kuten^ edella jo 
on mainittu,. Saksan maatalous kannattaa ainoastaan v. i860—• 
99 keskimaaraisiUa kuippukinnoika, esittaa tata silmalla pitaea 
tukien raj aksi: rukiike Rmk 5:'—-, veknaUe Rmk 6: —«, kaurake 
ja olutokrake 3: 50 ja rekuokrake, maissike, oljykedelmike j a 
eseike Rrok i : —vi imeksimainittu puktaana finanssitukina.®), 
Ka3d;anndUisten agraaripoktiikkojen vaatimukset menevat k u i 
tenkin pajon pitemmake, ke vaativat, etta esim. rukiin ja ,vek-
nan ttdli korotettaisiin Rmk:aan 7: 50.*) Goltz pit9.a kuitenkin 
udnnokisena jarjestaa viljankintain vaiktelut tukin avuUa siten, 
etta tuki on korkea mikoin viljankinta on aikainen, aikainen, 
makdokisesti kokonaan poistettu, mikoin vilj a on kallista.^) 

/Han suosittaa siis n. s. liikkuvaa tukiasteikkoa, jota jo aikaisem
min on kaytetty Ranskassa'ja Englannissa, mutta joka vasta 
viime aikoina on saavuttanut kannatusta 'Saksassa. Seka. 
Conrad etta Diehl ovat kuitenkin asettuneet sita vastustamaan.^) 

Suojelustukiperiaatteen kovin pitkake viemista eivat ag
raaripolitikot kuitenkaan suosita. Siina tapauksessa ovat suo
jelustuUeja vastaan kokdistetut moitteet esim. Buchenbergerin 

1) Fuyst Bulows Red'en I I , siv. i J . 
2) G o l t z , AgrarpoHtik, siv. 2 7 9 . . ' • ' , ' 

D a d e , Die AgrarzoUe, siv. 9 5 . . \ 
• G e r l o f f , Finanz-und ZollpoHtik, sir. 392' mainitsee agraarien 

iohtomielien v o n W a n g e n h e i m i n esittaneen taUaisen vaatirnuksen 
5) G o l t z , AgrarpoHtik, siv. 276. ^ • \ 

C o n r a d : Kantansalouspolitiikka, siv... 6 9 2 — 6 9 4 ; •. D i e k 1: Zur 
Frage der Getreidezolle, siv. 150. ' 
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mielesta oikeutetut. J a liiallisena on jo samoin pidettava maa-
talouspiirien vaatimusta sellaisesta tullisuojasta, joka vuodesta 
vuoteen takaisi vuosisadan huippuhinnan. MaataloudeUinen 
suojelustuUikaan, yktavakan kuin kaikki suoj elustuUit, ei saa 
olla muuta kuin taistelu- ja puolustuskeino, innostamis- ja ke-
koituspalkinto, sen ei pida joktaa seisaukseen vaan edistykseen, 
ei kasvatettava kestavaa vastustus- ja kilpailukykya, vaan lii-> 
taasti kekitettava vastustus-^ ja kilpailukykya,» kirjoittaa' 
Buchenherger.^) ' 

Tassa ykteydesSa ei ole, muutamia koktia lukuunottamatta, 
puututtu kuin okimennen niikin vasta vaitteisiin, joita vi l ja
tullin vastustajat ovat esittaneet. Ne ovat jaaneet lakemmin ^ 
esittamatta sen vuoksi, etta ne tulevat niin kyvin "suojelustuUi
politiikan yleiseen luonteeseen kuin yksityiskpktiinkin nakden 
esike selostaessani lakinna sita arvostelua, joka on tukut vuo
den 1962 tuUitariffin ja sen pokjaUa laadittujen kauppasopi-
musten osaksi. , / , 

M E T A L L I K A S S A JA, SISAINEN R A H A L I I K E 
S O D A N A I K A N A . 

Kirjoittanut Kalervo Noponen. 

. I - • . . 
Niista keskuspankin toimintaa ^ koskevista laeista, joita 

kaUitukset keti sodan pukjettua antoivat, on seteleiden kultaan 
lunastettavaisuuden poistaminen.kauaskantoisin. Tama tapak
tui kaikissa Europan maissa Englantia lukuunottamatta. E n 
nen sotaa oli tosin Itavallassa ja Italiassa setelipankit vapau-

1) B u c l i e n b e r g e r , Grundzuge der AgrarpoHtik,-sbr. 2 1 9 — 2 2 0 . 
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tettu kullan luovuttamisesta, mutta tama ei kaytannossa mer-. ' i' 
kinn3rfc paljon, koska mainittujen maiden keskuspankit tasta -
kuolimatta lunastivaf seteleitaan. 

Ennen kaikkea taktoi kallitus taka lailla turvata metaUi-
kassaa, tuota »koko luottolaitoksen pokjimmaista tukea». MetaUi-
kassa oli siis vaarassa. Mutta mika vaara sita ukkasi? Sota 

' kenties vaati sen kupenemista. —• Ennenkuin ryhdymme vas-
tausta antamaan luomme pienen silmayksen_ metaUikassain 
tilaan j a tektavaan raukan aikana. 

Normaaksena aikana vaiktelee, keskuspankin metallikassa • 
yleensa sangen vakan. Erillaan naista pienista vaikteluista on 
kavaittavissa, varsinkin, kun" tarkastamme esim. Ranskan, 

, Saksan tai "Venajan metaUikursseja, keskuspankissa olevien 
kultavarastoj en yleinen kasvi|.. Missa maarin eri inaat ovat 
lakempina vuosina ennen sotaa lisanneet'kultakassojaan, siita 
antaa kuvan allaoleva taulukko.^) ' ' .' 

" I • ' : • ' / ' • 

I ^ • Rmk. • / 

Saksa Ranska Englanti I tav . -Unk. Venaja 

1876 - 1,619 587 253 725 
1895 1,012 2,665- 796 565 1,267 
1907 ^ 843 . 2,974 . 712 1,180 • 2,147 
I9 I2 1,191 3,323 789 1,318 . 2,955 

, Tama ilmenn3d: metallikassojen lisaantyminen ei kuiten
kaan ole joktunut ka5H;annon vaatimuksesta tai ole"vien olosuk
teiden pakosta vaan on kullan kankkimiseen rykdytty tulevai-
suutta silmaUapitaen. . • , 

Nuo pienet vaiktelut taas, jotka saattoivat tulla kysymyk-
. seen, aiheutuivat s-aureksi osaksi seteleiden lunastamisesta kalta-

1) S o m a r y, s. 79. 

1 / 

1' 
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.rahaan. Maarattyjen rajojen sisalla onkin tama makdoUista. 
LuonnoUisesti on vaikteluikin enemman syyta seUaisissa maissa, 
joissa pienimmat seteHvalddrit ovat niin korkeita, etta ne kalu-
taan usain »sarkea)> ja vaiktaa pienempiin kultarakoikin. Kuten 
tunnettua, on esim. Englannissa pienin seteli £ io:n arvoinen; 
Ranskassa on vastaava luku 50 frc. EdeUamainitut maat vaa-

, tivat taman perusteella verrattain suuria kultamaaria kikkeensa 
yllapitamiseksi. - SeUaiset maat sitavastoin, joissa setelit ovat 
verrattain pienia (5 Smk., 5 kr. j . n . e.), tarvitsevat tuskin n i -
meksilcaan kultaa sisaisessa liikkeessaan ja vain kyrvin karvoin 
tulee se niissa kysymykseen seteleiden lunastamiseksi. 

I I . . ' 

Jos siis sisainen Hike kaipaa riormaalisissa olosukteissa mi-
tattdman pienen osan metallikassasta, eiko tata sita enemman 
tarvita ulkomaiUe laket^ttavaksi? Eiko kultaa tarvita runsaasti 
epasuotuisan kauppabilanssin tyydytykseksil? — Tama tapak
tuu tddeUisuudessa kyvin karvoin; esim. Ruotsiin nakden se 
ei ole. tapaktunut kertaakaan.^) 

Onkan naet tunnettua miten ulkomainen kauppa tapaktuu 
ei kultaa. vaan vdsselfdtalJsarvttamaUa (enimmakseen lykytaikai-
sia avistavekseleita). On kyUa luonnoUista, etta maan kauppa-

, bUanssi on t'aipuvainen muodostaniaan miUoin. suuremman, 
•milloin pienemman aktivisen tai passivisen ylijaaman. Mutta 
taman ei tarvitse joktaa kultalaketyksiin. . Ulkomaat voivat 
naet myontaa lylckaysta s. o. ne a/v-vekselit, joita ne eivat ole 
tarvinneet asianomaiseUa maalla saamiinsa. tuotteiden tai pal-
velusten korvaamiseksi, voivat ne suostua vaiktamaan toisun 
samanlaisiin, ja taman sita suuremmaUa syyUa, jos asian
omainen maa koroittamalla diskonttoa on teknyt laina-(lyk-

1) J a e g e r . ' , 

1 . ' . ' 
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kays-)'ehdot.velkojalle entista, suotuisemmiksi. • Edelleen voi 
passivisen saldon maksaa tai sen syntymisen estaa obligationien-
ja osakkeiden avulla, joita viedaan ulkomaille. Jos naita.ei ole 
kylliksi saatavissa tai jos naiden-bankkiminen tuottaa voitta-
mattomia esteita, voi valtio ryktya —• kansan ykteisetu tata 
naet saattaa vaatia —• itse valmistamaan _ valtio-obligationeja 

•ja laket-tamaan niita ulkomaille. Nain tulee otetuksi ulkomai
nen valtiolaina, joka sekin siis on samalla keino ulkomaisten 

"kultalaketysten estamiseksi. , • ,-- 1 . 
Niinkauan kuin maa pitaa skmaUa, etta sen ulkomaika 

oleva a/vyvekseleihin kinnitetty valuutta.ldytaa kyUiksi kysyii-
taa olkoon, etta tama sitten kokdistuu yalikisesti ulkomaa
laisten-kaluamiin asianomaisen maan tuotteikin, palveluksiin, 
obligatsioneikin, osakkeikin y. m., Jo i ta kaikkia mainitiiUa 
a/v-valutaUa»'yoi ostaa —< ei kullan vientia ole peljattavissa. 

f Siina tapauksessa taas, etta maan valuta ei ulkomaika saa 
Dsakseen kydliksi suurta kysyntaa, alenee sen kinta. Ulkomaa
laisten vaatiessa jokaisesta maasta valutayksikostaan entista-
enemman asianomaisen maan valutaa, on tasta luonnoUisena 
seurauksena, etta jalkimaisess'a ma,assa kokoaa edellisten valu-
tojen kinta. Jos taman kinnan kokoaminen on niin siiuri, etta 
tdkomaiUe kannattaa samaiT suoritukse'n korvaukseksi lakettaa 

, vekseleiden sijaan kultaa kuolimatta siita, etta taman kuljetus-
kustannukset o-v-at suuremmat (sanotaan esim. % %) kuin pape-
reiden, on tasta luonnoUisena seurauksena kullan maasta vienti-. 
Kultaa taas saadaan metallikassasta, joka nain oUen kupenee. . 
Kullan lakettaminen jatkuu siksi, kunnes maassa olevien ulko
maalaisten a/v-vekseleiden kinta on jalleen alentunut, ja oman 
maan yalutan kinta on vastaavasti kokonnut tuosta tilasta 
(alemmasta kultapisteesta), joUoin vekseleiden rinnaUa kannatti 
lakettaa kultaa. ^ ; 

Eykyesti voimnie siis sanoa, etta »kulta virtaa sielta, missa 
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se on huokeampaa sinne, missa se on kalliimpaa.» Onhan naet 
ilmeista, etta maan valutan arvo. aletessa maailman markki-
noiUa, alenee myoskin —• mikali naet puheenaolevassa maassa 
setelit ova,t lunastettavia ja kaikki 'raha siis samanarvoista —•' 
kultarahan arvo; kulta on talloin puheenaolevassa maassa huo-
keampaa kuin esim. naapurimaassa ja vaSta tama tosiasia voi 
antaa aihetta kullan siirtymiseen-edellisesta jalkimaisiin. Tuo 
lainausmerkMen valissa esittamamme Ricardon lauselma on 
viela selvempi sovelliiteltuna siihen tapaukseen, etta suoras
taan af aarin kannalta olisi eduUista vieda kultaa toisesta maasta-
toiseen ja taten-tulla osaUiseksi valittajapalkldosta. TaUdin 
taytyisi kahden maan valutojen valisen eroituksen luisua y l i 
kullan vientikustannusten rajoittaman alan.^) Tama on ktd-
tenkin sangen harvinainen tapaus, ja sen esiintymiseen ta3rtyy 
oUa vaikuttamassa aivan erityisen poikkeukseUisia sjdta, kuten 
esim. se, etta jossain maassa rahan »sisaihen.arvo» alenee, s. o. 
joko paniikin tai valtion setelilainan aiheuttamana onlaskettu 

lukkeeUe suuret maarat seteleita ja rahan suuruuden tahden 
saatu sen arvo alenemaan. - - ' 

Kuten jo sanoimme, saavat yksityiset helposti kultaa ulko
maiUe lahetettavaksi siten, etta he noutavat sita keskuspankista 
vaihtamalla seteleihin. ^ 

- TodeUisuudessa eivat kuitenkaan yksityiset j a yksityispan-
Mtkaan juuri laheta kultaa ulkomaUle, vaan-keskuspankki itse 
fyhtyy tahan jo aikaisemmin, ennenkuin maan' valuta ehtii 
niin paljon aleta, etta yksityiset saisivat aihetta kultalahetyk-
siin. Taten jos niin tahtoo sanoa —• »keinotekoiseUa» kulta-
lahetykseUa tahdotaan estaa )>taloudeUisten lakien)> valittomasti 
aiheuttama kultalahetys, joka todennakoisesti paisuisi edeUista 

'•'-) s. o. toisen m a a n ' y a l u t a n kurssin alentaa toisessa viela alle kulta-
pisteen. , , ' 
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suuxemmaksi. On naet liuomattava, etta ottaessaan nain aloit-
teen kultalalaetyksille, keskuspankki vaihtaa luovuttamansa 
metallin ulkomaalaisiin axvopapereihin (lahinna ulkom. a/v-
vekseleihin), joiden kysynta taman kautta kotimaassa tulee, 
paremmin t3rydytetyksi ja samalla niiden hinnannousu ehkais-
tyksi . . • - • ' 

I I I . . • 

• K u n vertaa kultakassojen suuruutta siihen osuuteen, mika 
niilla on rauhanaikaisissa olosuhteissa, herattaa ehdottomasti 
ihmettelya niiden useinkin tavaton laajuus. Sisaista rahalii-
ketta varten niita ei tarvita palj onkaan —• jokunen vissi maara, 
milloin liikkeessa ei ka3d;eta pienia seteleita. )̂ E i voi kuiten-

1 

kaan kieltaa, etteivatkd ne ulkomaista liiketta varten olisi tar-
peellisia, mutta, sita ihmeellisempaa, niita ei tahan tarkoituk-
.•seen ka3d;eta juuri nimeksikaan, vaan.valitaan pikemmin muita 
keinoja. , , .' 
, ' On kuitenkin huomattava, etta suorastaan laki pakoittaa 

pitamaan metaUikassoja suurina. Nama lait, jotka on saadetty 
mukauinimaan sisaisen rahaliiklceen s. o. liiklceella olevan sete
listdn mukaan, maaraavat esim. Saksassa, et1:a s-atelistdsta tay
t y y olla Vs peitetty kuUalla (ynna ri. k. valtiokassansjteleilla, 
joilla niillakin puolestaan on taydeUinen kultakate). Itavallassa, 
Italiassa ja Yhdysvalloissa on metallipeite oleva'40 %. Vena-
jalla on vastaava prosenttimaara 50, sen osan setelistoa, joka 
kuitenkin paisuu yl i 600 milj . rpl:n taytyy olla kokonaan kul -
lalla katettu. Kattamaton setelinanto-oikeus, joka Venajalla 
siis oli 300 milj . rpl., on Englannissa £ 17.2 milj. _ Ranskassa, 
jossa ei ole katemaarayksia, pn kuitenkin saadetty, etta sete
listo ei saa rauhanaikana kohota y l i 6.800 mhj. frangin; kuten 

1) J a e g e r. ' 
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tunnettua on talla maalla kuitenldn maailman, suurin metalli
kassa. • ̂  

VatsinMn viime aikoina, emme tarkoita viela sota-aikaa, 
joka on luonut mukanaan vielakin radikalisempia'kasityksia 
metallikassasta ja setelikatteesta —• on muillakin takoilla suk-
tauduttu arvostelevasti naihin metahikassaa koskeviin lakeihin. 
Ne on tavaUaan taytynyt aivan mielivaltaisesti laatia. 'Tuon 
yhden ainoan lain sailyttamiseksi nkkomattomana on useinkin 
taytynyt ryhtya toimenpiteisiin, jotka ovat olleet sangen tur-
mioUisia kansantaloudeUe. ' Niinpa esim. Somary^) huomaut-
taaldn aivan oikein, etta nuo valtavat kriisit, joita Englannissa 
lahes vuosisadan kuluessa' tasta hetkesta on oUut havaittavissa, 
ovat mita suuremmassa maarassa karjistyneet niiden toimen
piteiden johdosta, joihin on ryhd;^ty laiUisen katesuhteen y l la -

, pitamiseksi. E i Peels act'in kumoaminen, vaan ne toimenpi-' 
teet, joihin on ryhd3rtty, jotka tarvitsevat tehda tata, ovat 
vaikuttaneet vahingoUisesti. ' .'' ' 

Paras todistus "katelalden kaytannoUisesta puutteenalai-
sundesta on juuri tuo nuden suuri erilaisuus'erimaissa (Belgiassa 
on esim. setelistdn metaUikate lo %; useimmissa muissa maissa 
taas, kuten edeUisesta kay ilmi 30 a 40 % ) . Katesadnndt ovat 
kuitenkin historiaUisesti- ymmarrettavissa. Puolisen. 'vuosi
sataa sitten nuden hydty oli epaUematta suurempi kuin vahin-
goUisuus. Mutta jo nykyaan,,joUoin setelipanklden toiminnalla 
on vuosisatainen kokemus, ei enaa tallainen keinotekoinen tur-
vaUisuuden takuu nayta valttamattdmalta. 'Voimme jo tassa 
ohimennen huomauttaa, etta tuskin on syyta paivastaisiin huo-
mautuksiin senkaan jalkeen, kuin maaUmansota on tuonut uusia 
kdkemuksia. 

)̂ S d m a r y, kapp. 31. 
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- Ttinnettualian on sodan aikana-syntynyt liarvinaisen suuri 
rakan runsaus. K u n mtdstamme toisaalta miten j arj estaan mel-
kein kaikissa maissa liikkeeUaolevan setelistdn ja metaUikassan 
vakUa ttdi oka laiUinen riippuvaisuussukde, on juuri talta kan
nalta erinomaisen tarkea kiinnittaa siiken erityista kuomiota. 

Rakan runsaus riippuu luonnoUisesti valtion setelilainasta-
Mutta on muitakin syita olemassa. Tasta saamme todistuksen 
katsomaUa puolueettomain maiden seteliantoa. )̂ Jos seuraam-
me pankkien viikkoraporttien rnukaan Ruotsin, Tanskan, Nor-
jan ja HoUannin ynna Sveitsin-setelinantoa niin kaantyy kuo-
mio'erityisesti siiken akkinaise^n nykaykseen, joka raukan ja 
vaiktokokda,ssa niuodosti ikaankuin portaan edelHsen olosuk- • 
teista jalkimaisen olosukteisiin. ^ \
,  Miksi Norj an setelinannossa emme ole kavainneet taUaista 
akkinaista kasvua,'joktuu to dennakdisyy den, mukaan siita^ etta 
Norjassa jo ennen sotaa-aina tammikuusta v. 1914 oli kavaitta
vissa UsaantyT^a seteknanto. ' K u n otamme viela kuomioon, 
•etta pankki diskontto 24 paivana kesak. 1914 koroitettiin 4 % 
% i s t a 5 %'.iin, todistaa tama sita, etta jo ennen sotaa oli satun-
naisen kairidn aika Norjassa. Ennestaan laajaksi paisunut sete
listo vaimensi sodan kynnykseUa tapaktuvaa kyppaysta niuo-
dostumasta ykta jyakaksi kuin muissa Skandinavian maissa. 

. Tuntuvin ja tjrypiUisin tama »kyppays» oli Sveitsissa, erit
tain voimakas HoUannissa. Asiaan , antaa .valaistusta myos 
•seuraavassa esitetty taulukko. , 

Miksi taulukossa emme Tanskaa ole ottanut lukuun, jok-
tuu siita, etta »Tanskan kansaUispankki» julkaisee ainoastaan 
kunkansiraporttej a. 

•'•) Nama eivat kayttaneet setelilainaa. ^ 

/ 
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Mill. 

Ruotsi Norja Hollanti Sveitsi E s p a n j a 
K r . K r . • Hfl £ £ 

I/iikkeella oleva setelisto: 
syysk. 8. 1914 — . . 282 152 38.4 17.2 79-7 
elok. 25. 1914 206 121 25-9 10.7 46.8 

Ilmennyi; kasvu: 76 31 . 12.5 6.5 2.5 
s:ma prosenteissa 29 20 33 38 4 

Viela voimme tarkastaa Bnglannin setelinantoa, ennen var 
sinaisen setelinannon ottoa. ' , , . • 

£ Mill. 

I/iikkeella oleva setelisto heinak. 29 1914: 29.7 • 
36.1 

6.4 
18 

Tuo £ 6.4 mill:n lisa tapaktui Bnglannin pankin aika-ajoin 
suljettuna-olon takden vain neljassa paivassa (jossa lykyessa 
ajassa setelisto siis oli kasvanut 18 %:lla!)^) " 

' V . 

Tuo akkinainen seteknannon lisa joktui kaikkien merkkiea 
mukaan yleisen rakapulan syntymisesta sodan, puhkeamisen 
kynnyksella. Akkinaisen rakapulan syntyminen taas on vie-
tava ykteyteen luottoliikkeen kammennyksiin joutumisen kans
sa, Juuri tama runsas setelinanto ok olennaisimpia tekij dita 

1) D a v i d s o n 6. 
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saattamaan setelilainaa kayttamattomatkin maat • seteleiden 
lunastettavaisuuden poistamiseen. • ' 

Pelattiin naet, etta ihmiset yleisen epaluulon vaUitessa eivat 
- t3rytyisi ainoastaan siihen, etta saavat sijoituksistaan y. m. 

niin paljon'rahaa kuin mahdollista, vaan vaatisivat nimeno
maan'kultaa. Suuxi setelinanto vaxsirlkin hexattaisi yleisdssa 
epaluuloa. Katesaanndt uhkaisivat sita suuxemmaUa syyUa 
likkoutua, kun setelistdn suuxeneminen ja seteleiden lunastami-
sen aiheuttama metaUikassan pieneneminen tapahtuisivat tois
tensa xinnakkaisilmidina. Seteleiden lunastamattomiksi jtdista-
minen • naytti sita valttamattdmammalta kuin myos ulkomai- . 
nen liike uhkasi vaatia entista enemman kultaa. 

Ryhtyessamme taxkastamaan tuota taxkeaa seikkaa, missa 
maaiin epaluulo olisi voinut johtaa seteleiden lunastamiseen,-
taytyy tunnustaa, etta on vaikea'antaa asiassa mitaan-ehdotto
masti vaxmaa vastausta. Psykologisia syita on naet tassa vai 
kuttamassa. Somaxy tosin pitaa • xahalaitoksen oUessa nykyi
seUa asteeUaan, epaluulon aiheuttamaa kuUan peximista keskus
pankista miltei mahdottomana. Meidan tayt3r7 kuitenkin tun
nustaa, etta paniikki-tunnelman vaUitessa, seliaisen, joka esim. . 
juuxi syntyi nykyisen valtavan suuxsodan puhjetessa, setelistdn 
lunastaminen epaluulosta ei oUut haxvinaisuus. Tahan on meiUa 
olemassa ilmeisia todisteita nykyisten tapahtumien ajalta, vaik
kakin toisaalta taas samaiset tapahtumat viittaavat .siihen, 

' etta on kysymys vain ohimene-v'asta ilmidsta. 
Huomioita puheenaolevasta seikasta voi luonnoUisesti tehda 

vain niihin maihin nahden, joissa setelit olivat lunastetta-via. 
Nain oli laita Bnglannissa; kuin myos Ruotsissa, HoUannissa 
ynna exinaisissa muissa Euxopan puolueettomissa.maissa sodan 
ensi-viikoUa. Ruotsissa vaadittiin seteleiden sijasta kultaa Da-
vidsomn mukaan 2.7 miU. kx. Summa on mitattdman pieni 
vexxattuna siihen maaxaan, mika pankista nostettiin seteleissa. 

\ 
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Tassa onldn paras todistus siita,. etta seteleita kohtasi paniikin 
aikana yleensa kansan Inottamus. 

Englannissa kieltavat Keynes ja Jaffe seteleita lunas-
tetun epaluulosta. He mydntavat tosin, etta melko suuxi sete
leiden lunastaminen tapaktui sodan kynnyksella,'mutta yksin
omaan vaiktoxakan puutteesta, jota taxvittiin sodan pukkea-
misketkeka tavakista enemman, koska taUdin, paitsi sita, etta 
oli kuukauden loppu, s. o. koxkojen- ja palkkojenmaksun aika, 
myos mobiksoimiseen taxvittiin pikkuxakaa ja koska. maasta 
muuttavat ulkomaalaiset myos tarvitsivat tata. / 

HoUannissa taytyy meidan todeUakin myontaa epaluulon" 
.oUeen mita taxkeimman tekijan seteleiden lunastamiselle. Hilde-
bxandin mukaan sieUa syntyi todeUinen »de Zilvexjackt» —• 
jota nimitysta maan omat asukkaat kayttavat. Keskuspankin 
kopeakassa aleni ykdegsa viikossa noin 9.000.000 floxinista, 
600,000 floxiiniin. 
- '. • s 

V I . 

Niinkuin jo osaksi viittasimmekin, oli epaluulosta joktuva . 
seteleiden lunastaminen okimenevaa laatua. . WickseU'iUa ta-
paamtne tasta -seikasta kyvin xokkean lausunnon; kan muun 
muassa lausuii: . . . E t t a Ranskan pankki olisi mainiosti voinut 
(sisaistakin liiketta sUmaUapitaen) saUyrttaa seteleiden lunas
tettavaisuuden, on minusta paivan selvaa. Vaikkapa sen neljan 
mUjaaxdin suuxuinen kultakassa olisi kokonaan lunastettu yksi
tyisten katkdikin, olisi se niista koukuteltu jaUeen Umi, niin-
pian kuin, olisi taxjottu valtion puolelta vakautettu laina kok--
tuuUisiUa ekdoUla. )̂ 

Meidafi ei taxvitse kuitenkaan turvautua teoreettisiin olet-' 
tamuksun. Saksassa esittu jossa tuona jannityksen ,viikkona 

^) D a v i d s o n lo . - ' - ' 
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ennen sodan ilmilieVldin- leimahtamista 23—'31 heinak. (1914) 
vaihdettiin seteleita ktdtaan 103.7 Rmk., ruvettiin pian 
tuomaan kultaa sisaisesta liikkeesta. takaisin keskuspankkiin. 
Tama tapaktui niin suuressa maarassa, etta luovutettu summa 
Davidsonin mukaan elok. 7:n' ja syyskuun i 5 : n .(1914) paivan 
valika ok 110.2 mik. Rmk. Gn kuomattava, etta tama tapak
tui Saksassa, jossa keti-sodan pukjettua valtavat setelilainat 

' laskettiin liikkeelle ja jossa syyt luottolaitoksen kammentymi-
seen ja panukkiin olivat karvinaisen painavat,. valien tultua 
katkaistmksi seka ita- etta lansinaapurien kanssa.^ 

Mielenkiintoista on'kavaita miten Saksa jo-etukateen ok 
tassakin sukteessa valmistautunut sodan varalta. -Nunpa oli 
jo ennen sotaa postitoimistoikin i a rautatieasemake kiinnitetty 
taulukoita, joissa kekoitettiin makdokisimman suuressa- maarin 
valttamaan ktiltaa maksuissa. Sitapaitsi-oli jo ennen sotaa 
rykdytty yksityisten avustukseUa keskittamaan kultaa Reick-
banldn metakkcassaan, tama jatkui kuumeisella innoUa sodan 
pukjettua. ViittaamaUa patrioottisiin tunteisiin ok kouluissa, 
esiteknatkaisuuksissa y. m. painostettu »kullasta kieltaytymisen» 
tarkeytta. .~ • 

' Jotta'pienen rakan tarpeeUisnus ei pitaisi kultaa sisaisessa 
liikkeessa,' laskevat useimmat maat liikkeelle pikkuseteleita. 

''Saksassa iknestyvat .liikkeeseen »lainakassasetelit, jotka edus-
tivat niinkin alkaisia valdoreja kuin 10, 5, 2 ja i Rmkrn; Bng-
iannissa taas,' »currency notes)>-nimis3t valtiosetelil: arvoltaan 
£ I ja £ 2. Ranskan pankki laski liikkeelle seteleita, joista al-
kaisin ok arvoltaan 5 fr.; »Pariisin'kauppakamari myos erinai-
siUa ekdoika 2, i ja 14 frangin seteleita. Venajaka oH lukkeessa 

> ykden kopeekankin seteleita; Skandinavian maissa kruunun 
ja meika kuten tunnettua, markan. '—- Kaikki tama pikkusete-
leiden kikkeellelasku ei.kumminkaan jokdutarkoituksesta imea 
kultaa pois sisaisesta liikkeesta. 
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Yleensa taytyy • sanoa, etta'maat verrattain pian pikku-
. setelipolitiikkansa • avulla saivat kullan . keskitetyksi metaUi-

kassaan. I/iikkeessa'sita'myolLemmin ei enaa-luonnoUisestikaan 
oUut, • sitavastoin kyl la yksityisten katkoissa,-joista se vasta' 

' vaMteUen sitten siirtyi pois, kuitenkaan ei • liikkeeseen vaan 
enimmakseen maan kesktispaiikkiin.- Sita maaraa,- joka-salaa 
erinaisissa maissa yktisyisten kasien kau-tta -lieneekin siirtynyt 
ulkomaille, ei voi kovin tuntuvaksi arvioida. '. . - • • • • 

Ranskassa tapaktui tama kullan metakikassaan keskitty
minen kitaasti verrattuna muikin maikin.^) Ranskan pankki 
luo'vutti Davidsonin mukaan yksityisten katkdikin lakipaivina 
ennen sodan pukkeamista 300 miU. fr. Vasta v.-1915 alkoi kul 
taa kuomattavammin virrata sisaisesta liikkeesta pankkiin,-niin 
etta mainittuna vuonna syyskuun 28:n ja lokakuun 29:n paivan 
valiUa sisaisesta liikkeesta tuUut'kulta paisui Davidsonin mu-

' kaan 600 miU. frangiksi. . -

V I I . • ' 
f 

Seteleiden lunastettavaisuuden poistamiseUa takdottiin, 
kuten jo sanoimmekin,'tdrjua myos sita »vaaraa)>, joka joktuisi 
ka-tteen rikkoutumisesta. Oikeastaanhan. tama vaara • tulisi 
kasittaa ykdeksi epaluulon aiheuttaman vaaran kapssa, sika * 
juuri pelko katteen rikkoutumisesta aikeuttaisi epaluulo^ pan
kin suorituskykya-koktaan,. joktaen taten seteleiden lunastami
seen. Mutta kakitusvalta naytti kasittavan asiat toisin, sUla 
poistaessaan seteleiden lunastettavaisuuden ja tektyaan taten 
epaluulon vaikutuksen tykjaksi, mikali makdoUista, katesaan-
tdjen rikkomattomina pysyttanaiseksi. 

^ Kasitys seUainen, etta epaluuloUa olisi jotain merkitysta 
rakan arvoUe taydeUisen paperikannan vaUitessa, joUoin liik-^ 

^) D a v i d s o n / . 

I .' • ' , -
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liikkeella eiole oUenkaan konttokuranttirakaa, on ekdottomasti 
vaara. Heckscker ja Brisman pitavat taman seikan toteamista 
yktena kaikkein mielenkiintoisempana ja tarkeimpana nyk3dsen 
sodan , palj astamista-totuuksista rakateorian. alalia. Rahan 
arvon maaraa kyseessaolevassa tapauksessa yksinomaan sen 
runsaus j a kiertonopeus. • . , • • ) • 

Katesaantpja pelattiin kuitenkin olevan • vaikea sailjrttaa 
siitakin kuolimatta, etta'metaUikassa seteleiden lunastamatto-, 
muuden turvissa ei pienenisi. Olikan naet tuo katesuhteen toi- ' 
nen jasen - T - setelisto'—' yha uhkaavasti kasvamassa. . Sentah- ^ 
den katesaantdja, vaikkakaan ei huomattu, niin kuitenkin muu-

^ tettiin —• tosin .mahdoUisimman vahan huomiotaherattavasti.-
Ruotsissa esim. sai suplementtaariseen katteeseen laskea kaikki 
keskuspankin lornbardilainoikin perustuvat vaatirhukset, joiden 
panttina ok' aikaiseminin katteeksi kelyanneet valtiopaperit ja 
obligatsionit. Kattamaton »setelinanto-oikeus» kokotettiin 125 
milksta 250 miUl kruunuun. " ' ' ' > • 

- Saksassa laskettiin katteeseen 240 miU. Rmk:n suuruinen 
sotarakasto (»sota-aarre)>), jota ei kajrfcetty varsinaiseen tarkoi-
.tukseensa —• mobilisoimiskustannusten korvaamiseksi, vaan 
siirrettiin. Reickbankin kassakolviin muun sieUa,olevan maky-
leivah» lisaksi, kuten WickseU sanoo. 

• Rakan kokoaminen sotatarkoituksiin, kuten siis Saksassa-
kin nykypaivina on ollut laita, on ikivanka tapa. ^ Naita rakoja 
oli aijottu kayttaa kuitenkin sodan alussa, ei sen loputtua. • Nain 
oli myos suunniteltu noikin 240 mill. 'Rmk:aan nakden, jotka 
ranskalais-saksalaisen sodan jalkeeh. oli .katketty Spandaun 
panssaroituun »Julius;torniin)>.'̂  KokoamaUa ' taUainen sota
rakasto oli takdottu yalttaa sita ikavaa kokeimusta, mika oli 
olemassa i87o:n sodan ajoilta: mobilisoimista varten tarjottu 
sotalaina epaonnistui taydelksesti; Mainitun tapaktuman jal 
keen on kidtenkin seka valtion krediiti etta kaUddnaiset luot-
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tomttodot, niin suuresti parantuneet, etta sotarahastQa voidaan 
pitaa vantentuneena laitoksena. '.Asian vahvistaa sekin. tosi-' 
asia etta rnuutkaan maat eivat ole kayttaneet kultaa mobili-
soimiseen, vaan sailyttaneet sen setelistdn katteena, (Ranskan 
suuniiaton metallikassa kasitettiin myds samalla sotakassaksi, 
vaikkakaan eroitusta jalkimaisen ja varsiiiaisen metallikassan 

' valiUa ei oltu tekty kuten Saksassa.), . ' ' • 

V I I I . ,- . , • 
' ' Useista tarkeista • sodan mukanaan .tuomista kattamis-
tavoista voimme pukua vasta eri setelilainasysteemien. yktey
dessa.- Ennenkuin kuitenkin siirrymme naikin ansaitsee kie-
man yksi'tyiskoktaisempaa tutkimusta, missa maarin eri maat 
ovat voineet lisata metaUikassaansa ja takan kautta ekka va-
pautua noista tavaUaan tnielivaltaisista katesaantdjen kdllen-
tamisesta, joikin riittavan metakin puutteessa oli taytynyt 
turvautua. ' ' . ' , 

. Seuraavassa annamme esityksen Ruotsin, Tanskan ja Nor-
jan kultakassain kasvusta miU. kruunuissa. 

Riiotsi Tanska Norja 

1914 1915 1914 1915 1914 1915 

103 109 .76 105 44 . 38 
104 113 78 . , 33 42 

8o' 107 33. 46 
>} 79 33 56 

105 }j - 82 }f 33 JJ 
82 ii . - 33 33 

104 78 S3 ' 13 33 

103 75 33 47 33 

103 73 33 41 — ' 

104 72 • » 40 - — • 

• — . 81 . . 
33 

— 
109 95 — * £8 — 

f 

/ - ' . 
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Koska mainittdssa maissa ennen sodan puhkeamista oli 
vain liyvin vahan knltaa-liikkeessa j a koska kullan lunastami
nen sodan puhlceamishetkeUa oh mitattdman pieni, ei sisaisesta 
liikkeesta ole voinut tulla paljon kultaa mainittujen maiden-
keskuspankkeihin. Ulkomailta on taman kullan siirtymisen 
sus taytynyt tapahtua suuressa maarassa. Kullan ostosta ulko
maista luoltoa vastaan ei ole voinut oUa puhetta, koska mikaan 
maa ei halunnut mydda tuota kaivattua metaUia. Kullanvirtaa-
misen maahan voimme vain asettaa yhteyteen yleensa puolueet 
tomiUe maille. suotuisaksi kaantyneen maksuhilanssin kanssa. 

•Kun Ruotsi, Norja ja Tanska saivat varoja metallikas
sansa • snurentamiseksi, tdkomailla, —. edtdliseksi kehittyneen 
kauppabilanssinsa tahden, taytyi useiden muiden^maiden, kuten 
aikaisemminkin- jo 'olemme maininneet, haalia sita sisaisesta 
liikkeesta. Davidsonin mukaan on Saksa esirn. metahtkassansa 
valtavasti kasvamaan yksinomaa,n sisaisesta liikkeesta otetuUa 
kuhalla.' Sivuha 42 esitamme Reichbankin metaUikaksasta laa-
ditun taulukon. • . . 

Oliko osa tasta Reichbankin metallikassan lisayksesta tulr 
lut ItavaUasta, kuten muutamat otaksuvat, ei voi' varmasti 
menna paattelemaan. Joka 'tapauksessa kieltavat saksalaiset 

Saksan Reichbankin kultakassa rniU.'R'mkioissa." 

1 / 
1914 191S 

1 

2 3 . 
heinak. 

31 
heitiak. 

31. 
lokak. 

•31 
heinak. 

30 

lokak. 
15 

marrask. 

1,357-
\

1,253 1,858 2,401 2,432 •2,433 
Juliustornista saatu 

— 240 240 240 240 
Sisaisesta liikkeesta 

104 . 261 804 835 836 

•I 

J 
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tiedemieliet taman. Jos taas puolilettomista maista olisikin 
tukut kultaa, olisivat kuitenkin ne ktaltalaketykset, joita Saksa 
taas puolestaan laketti edeUisiin esim. Ruotsiin, taydekisesti 
kumonneet painvastaisen kultalaketyksen, joten kumpaankin 
suuntaan kayvien kultalaketysten ykteistuloksena ei ainakaan 
okut Reichbankin metakikassan kasvaminen.^) Sisaisen'liik-
keen' luovuttaman kullan takden oli myds Ranskan pankin 
metakikassan suureneminen aUaolevassa taulukossa^) esitetyssa 

Mik. fr. 

1914 1915 

' 30 29 28 . I I 
heiaak. keinak. lokak. marrask. 

4;i29 4,104 4,141 4,730 ' 4,782 
kopeakassa — .368 640 625 363 • 361 
metallikassa — 4,744 4,776 4,497 5,093 5,143 

maarassa okut mahdoUinen. ' Kuten taulukosta nakyy, pienen-
nettiin pankin hopeakassaa. Tama- joktui todennakoisesti vaik-
torakan lydmisesta liiketta varten. (Asiasta'emme ole saaneet 
tietoja, jotka voisi katsoa varmoiksi.) \

'Ivopuksi esitamme viela vertaUeyan taulukon, joka koskee 
kaildda' Europan suurvaltoja (Englantiakin, jonka metaUi-' 
kassasta pukumme myokemmin.) • . „ 1 

Keskuspankki 

Valuta, jossa 
maara on: 

lausuttu , 
•1914 1916 

Keskuspankki 

Mill . 31 
heinakuu 

29 
telmikuu 

Saksan Rmk 
... ..n • 
- . 1,357- - =2,456 . 

fr. • .4.104 . 5,031 
£ 40.16' 54.82 

•1,601 • 1,621 
Itav.-Unk '. 0-kruunu 1,238 

'I 

-) D a v i d ' s o n 7. — D a v i d s o n 7. 
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'! Miten taas asiat olivat Etuoopan puolueettomiin mailiin 
naMen, joista jo olemme esittaneet Skandinaavian maita kos-
kevia tietoja, siita esitamme viela taulukon, )̂ jokon olemme 
ykdistaneet HoUannin, Sveitsin ja .'Espanjan kultakassoista 
saamiamme tietoja. ... . • . • . . . 

£ MiU. 

1914 191S 

heinakuu. lokak. huktik lokakuu 

2 3 is 30 17 • 18 25 30 

HoUanti 13̂ 5 32.0 
Sveitsi ...." ••7.2 

13̂ 5 
9.0 

32.0 
• 9-7 

Espanja . . . ' . V 

••7.2 
21.7 

9.0 
24.1 — 30.0 

• 9-7 

Olemme edella painostaneet eroitusta sisaisesta j a ulkomai
sesta kikkeesta saadun kuUan -yaliUa. On kuomattava, etta 
jalkimaisesta lakteesta saatu kulta on maaraltaan rajoitettu. 
Sen mukaan onko kuUan saanti rajoitettu, voi onko toivoa ulko
maalaisten lakteiden jatkuviin kultaluo-vutuk'siin, jakantuvat 
Europan maat kakteen suureen rykmaan: a) puolueettomiin 
mailiin, joiUa on snotuisa kauppabilans^i j a b) sotaakayviin, 
joiUa on epasuotuisa. ' . 

" \ . ' : ..' ' • 

Jos^pidamme setelistdn sunrenemiseen vaikuttavia tekij dita 
negatii-visina ja metaUikassan suuljenemiseen vaikuttavia posi-
tiivisina tekij dina, taytyy meidan myontaa, etta positiiviset 
tekijat vaikuttavat suuresti puolueettomiin maikin, kun taas 
• ;̂  ' ; X. ' _ . 

)̂ Davidsonin antaman numerotietojen perusteella. 
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negatiiviset ajatelkaamme esim setelilainan kautta suuien-
tunutta setelistoa.—• sotaakayviin. Silti on .olemassa myos teki-
joita, jotka vaikuttavat negatiivisesti kumpaankin maarykmaan., 

Teoreettisesti voimme exoittaa kokne exi tekij aa jotka kaik- . 
k i vaikuttavat, seteliston laajentumiseen. • ' , 

11) luottolaitoksen kammentyminen (paniikki), 
2) setelilaina,.. . . . . • " _ ' ; 
3) intexnationalinen',kintain kokoaminen. 
Tekijat ja 3 vaikuttavat sotaakayviin maikin, .kun 

taas puolueettomiin tekijat i ja 3. Yleisesti .on tunnettua, miten 
," kansainvalinen kintainkokoaminen on ilmennyt kaikkiaka. 

Bxistettyna ilmenee tama tekija puolueettomissa naaissa, joissa 
setelilainaa ei, ole.̂ ) Tama intexnationalinen, kintain kokoa-
mineUi joka sangen luonnokisesti on aikeutunut kuljetusvai-
keuksieri lisaantymisesta, laaka-aineiden saannin kankaloitu-
misesta y. m., on puolueettomissa »setelilainattomissa» valtioissa 

, vaatinut yka siiuxempia setelimaaxia liikkeeseen", niin ettei aino
astaan pa'nikdn aikeuttanlaiia akkinainen setelitulvaole^ajan-
pitkaan kaynyt taxpeen vaatimaksi,' vaan• tastakin yl i viela 
seteleita taxvittu. ' , , , 

Intexnationalinen kintain''kokoaminen ei kuitenkaan ole 
puolueettomissakaan maissa okut yksin vaikuttamassa'setelis
ton kasvamiseen. Kuten myokemmin saamme nakda, on niiden 
setekstoa ksannyt ulkomailta tukut kulta. Mutta koska tama 

- on tuonut mukanaan myoskin metakikassan kasvun, eliminoim-
me sen pois tassa kokden tutkimustamme, jossa takdomme tax-
kata niita exikisia kmidita, jotka toisaalta vaikuttamaka metalli- ' 
kassaan, toisa,alta liikkeellaolevaan setelistddn jaxkjrttavat-nai
den keskenaista lakimaaxaista laajuussukdetta. • 

'Viela takdomme tassa ykdeydessa kuomauttaa,, ennenkuin 

)̂ B r i s m a n s. 16 efc. "̂ ^ -

' 1 ' '. 

\ 
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siirryEtrtne eteenpain, etta tama internationalinen Mntainnonsu-
ei ole kaikissa itiaissa luonnollisestikaan oUutylttasuuri:' Se.-on 
riippunut kulloinkin rriaan •maantieteellisesta'asemasta ja siita- ' 
tilanteesta, jokon se bn sodan pydrteissa'joutunut. , •'• a' - • 

Katsomatta' erityisemmin juuri •.nykysodan'''aikuisiin - olo
sukteisiin, olemme pakoitetut paattelemaan, etta ki-ntojen ko- • 
koaminen antaa, mikali" naet takdotaan sailyttaa-tuo'laiUinen 

, •riippuvaisuussukde'setelistdn j a'sen katteen valUla,'yka-nusia 
metaUikassan suurentamiseen' kokdistuvia vaatimuksia (juuri-
senkaiitta etta setelistoa'tarvitaaii entista enemman.); \ ', :• 

Puolueettomien maiden onnistui, kuten-jo edeUisesta esi-. ^ 
' tyksesta 'voinee osakSii kuoinata,' tayttaa nama setekkassansuu-

rentumiseen kokdistuvat vaatimukset.'- Rubtsin valtiopankki 
joka esim. oli saanut oikeuden laajentaa kattamatonta^ setelin-
anto-oik'euttaan 125 mUl. kruunttUa, ei todellisuudessa koskaan 
soveUuttanut tata kelpoittavaa. lakia" kajdianndssa. ̂ ) - Sotaa-
kayvien maiden" tuli'sita-vastbin keksia yka uusia- »tulkitsemisiaf -

I katesaanndiUeen;'mutta tasta seuraavassa. • ' • 

SUOMEN V I R A L L I S E N T I L A S T O N Y L E I S E N -
^ ORGANISATSIONIN U U D I S T A M I S E S T A . ^ 

/ ' ' .. . kiijd'ttan.'a.t A.,E^.Ttpdeer. _ ^ ' . 
Maarnme muuttunUt. valtioUinen asema, Suomen, as-tami-t 

nen -itsenaisten valtakuntien joukkoon .asettaa kaikiUa aloiUa 

- 1) H i l d e ' b r a a ' d 2 . ' ' , ' ' - •" 
^) Kansantaloudelliseft -yhdistyksen.kokouksessa marraskuim 2 2 , p : a a 

1918 pidetty esitelma,- Sen joMpsta syntypeessa keskustelussa ^hdotettiin , / 
kaannyttavaksi Valtioneuvoston puoleen-anomuksella, et£a ryhflyttaisiin - efi-
naisiin 'toimenpiteisiin Slioinen -rirallisen tilaston saattamiseksi .ajan'-vaati
muksia vastaavaUe tasoUe. Asetetun komitean laatima esitys Hyvaksyttiin 
Vhdistyksen kokouksessa joulukuun 11 p:na, minkii jalkeen se on jatetty HaUi
tuksen iarkittavaksi . 

I 

. • r 
• j 
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ttusia•vaatimuksia valtioUe ja sen elimiUe., Monenmoiset laaja-
kantoiset yUteiskuntapoliittiset-kysymykset odottavat ratkai-
suaan., Joka alaUa tulee valtion jarjestavana jaoUjaavaiiavUsein 
myoskin toimeenpanevana voimana maarata sivistykseUisen, 
taloudeUisen ja ykteiskunnaUisen .kehityksen suunta moniksi 
ajoiksi. Kaikki tama vaatii varoja, joiden saamiseksi verotus-
kin on kokonaan uusittava, Mutta rahat eivat yksin riita. Aset-
taapa niiden jarkeva ja tarkoitukseninukainen hankkiminenkin 
erilaisia veroja, kasittavaUa verotusjarjesteimaUa aivan erikoi
sia vaatimuksia,'-jotta. ei vahingoitettaisi kansan yeronkanto-
kykya eika liiaksi .rasitettaisi toisia. yhteiskuntaluokkia • toisten 
eduksi. Uudenaikainen valtion • menestyshuolto ja • siihen 
liittjrva verotuspakkb edeUyttaa tarkkaa , maan j a siina asuvan* 
vaeston tuntemusta. • Minkaanlainen' menestyspolitiikka- ei voi -
kantaa k3rvia' kedelmia, eUei- se perustu tarkkoikin "tietoi
hin maan j a kansan oloista j a elamasta, tarpeista;-yaraUisuus-

' sukteista j ' . n. e. Nama tiedot saattaa yksih tUastd antaa. - S i -
^ \n tama useasti lapsipuolen asemassa oleva"-tieteenhaara on 

valtioUe ja sen haUinnoUe mita tarkein. Toinen haUintohaara 
tar-dtsee toisia tUastotietoja, toinen toisia ja vaikka viranomai
set kenties" eiyat-aina kasita kayttavausa ylenkatsomaansatilas-
toa apuneuvonaan,. on,-tosiasia se, etteivat • he, aiykyaan voisi 
tuUa toimeen vaUla tilaston antamia tietoja. Asia on niinkuin 
Bayerin valtioministeri von Brettreich kymmenen vuotta sitten 
pukuessaan tilaston uudistamisesta sattuvasti' sanoi:' »TUastoa 
katsotaan usein yl i olkain, jopa vahaksymaUakin, koska'rno'r * 
nasti ajateUaan vain numeroita eika hyvan, oikean tUastdkayt-
telyn sisaista arvoa. Mutta ei kay kieltaminen, etta jos tahtoo 
oikein arvosteUa maan eriluontoisia taloudeUisia ja ykteiskun-
haUisia tarpeita ja iknidita, on valttamatonta' voida nojautua 
hyvaan,-tieteeUiseUa perusteeUisuudeUa valmistettuun tUastoon 

^ - , ' ' ' •' 
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j a siis myoskin luoda vastaavat edellytykset tuoUaisen tUaston 
aikaansaamiseksi.)) ' . • 
- • Koska tUasto taman okeUa-saatta tekda kyvia palveluk
sia toiselta 1 puolen " kaytaimoUiseUe elamalle, toiselta puolen 
ykteiskuntatieteiUe, on tarkeata nykyisessa kaannekokdassa 
pitaa tarpeeUista kuolta Stiomeri viraUisen tUaston'kekittami
sesta. . / . . ' - • ' • • ' 

• Kieltamatdn-ja tunnettu tosiasia on nimiiitain, etta nykyi - , 
. nen virakinen tilastomme monessa sukteessa.ei pysty tyydytta

maan siUe asetettavia koktuullisiakaan vaatimuksia. Toiset 
tilastokaarat. eivat aineiston luotettavuuteen,' monipuoHsuuteen 
j a ka3d;telyyn nakden ole aikansa tasaUa, toisia tarkeita tilasto
kaaroja puuttuu-meUta kokonaan. Minpa-ei sovi ikmeteUa, 
jos • eri .• viranomaiset-valittavat sita, etteivat voi'saada tarvit-
semiaan.'tilastotietoja maamme ykteiskuntaelaman, .eri puo-
lista. Mutta kaUinnon ja lainsaadanndn joktavat'piirit'eivat 
talloin ole oikeaUa tavaUa suktautuneet-tUaStooi.. • Niissa aja
teUaan 1 naktavasti seuraavaan tapaan: »tilafetosta- emme saa tar-, 
•vitseniiamme tietoja; tilasto on kuonoa eika sUle voi.antaa ar
voa; niinmuodoin--on sen kaytettavaksi annettava makdoUisim-

- man vakan varoja». - Bi.siis oteta kuomioon, etta maararakojen 
niukkuus on erittain.-painavana sy5ma viraUisen tilastoiji-ny-
kyiseenepatyyd3rttavaan tilaan.•• Varojen puutteessa ei tUasto-
toimiin-saada riittavasti .tydvoimia, varojen puutteessa julkai-

y sut valmistuvat niin kitaasti, etta tiedot ektivat vankentua. 
Samasta S5ysta'-virakinen tilasto ei seuraa aikaansa,/koska 
tilastotoimiin-ei voida ,kiirirdttaa riittavaa maaraa itsenaiseen 
tieteeUiseen tyokon pystjriria miekia. ' . • . • . 
- - Yksityisten tilastokaarojen- parantamisesta' ja kekittami
sesta, niin-myds-viraUisen tilaston ulottamisesta u-iisiUe- aloiUe 
oksi paljon sanottavaa, mutta se puoli jaakdon tassa koskette-
lema-tta. ' • - • • 
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Jos tahdotaan saada vhrallinen tilastomme hyvalle kannalle, 
'on valttamatonta ryhtya syvemmalle meneviin "muutoksiin.' 
Suomen virakisen tilaston yleinen jarj'esfely, itse organis'atsio-
ni kaipaa uudistusta. ' - > 

Mita . siis on tehtava? " Minkalainen organitatsioni" on luo
tava, jotta saisimme parhaat takeet. h3rvista tuloksista? ' 

Ennenkuin koetetaan antaa vkstaus naikin kysymyksiin, 
on paikaUaan tekda selkoa 'virakisen 'tilaston' yleisen' organisat
sionin jarjestelmista. 

1 • • ~ . - . • . 

r • . 1' t , ' 
Suurin piirtein-katsoen' naita jarjestelmia on kaksi: "jok6~ 

on maan virallinen tilasto keskitetty, sentralisoiinl,' t a i . o u ^ 
kajaUinen eli desentralisoitu.' Naiden jarjestelrhien" eduista j a 
haitoista on vaitelty.kyvinkin paljon.' E r i maissa 'on nouda
tettu miUoin toista, miUoin toista'jarjestehhaa, miUoin taas 
kayty keskitieta. * ' ' " ' • . ' 

KeskitetyUa' tilastoUa tarkoitetaan sita, ' etta kaikkien 'tai 
ainakin useimpien tilastokaarojen hoito on jatetty yhdeUe aino-' • 
alle, laajaUe tilastolaitokseUe, joka itse valmistaa tektavat ky -
selyt, yastaanottaa ensiainekset nuta keraavUta' laskijoUta tai 
niilta viranomaisilta, joiden toiminnah ykdeydessa ne ovat syn-
•tyneet, seka. kayttelee .ja julkaisee humeroaineiston j a siihen 
perustuvat selonteot. HajaUinen menetelma bh taas olemassa, 
miUoin kukin hallinnoUinen laitos itse, joko valiftdrnasti hdUihto-
virkamiesten toimesta tai alaistensa tilastoiniesten valitykseUa, 
huolehtii sen alaan' kuuluvasta tilastohaarasta. . ' , ' 

HistoriaUisesti katsoen on jalkimainen jarjestelma van
hempi. . Alkuaan oli' nimittain eri haUintolaitosten alaan kun-
luvia tilastollisia tehtavia aivan vahan; ne S5aityivat'haUinnol-
listen" tehtavien sivutuotteina, joiUe ei pantu sutirta painoa. 
Niinmuodoin joku hallintovirkamies mukavasti suoritti ne vali -
tydnaan. KaikkiaUa on .kehitys kuitenkin vienyt varsinai'sen 

1 
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tilastotyon kasvamiseen seka maataan etta laatuun nahden. 
K a v i .tarpeeUiseksi haUintolaitoksiin kiinnittaa erikoisia virka-
miehia tUastoUista laatua olevien toiden suorittamista varten 
ja vartavasten kouluutettujen .tilastomiesten paUdjaaminen 
nayttaytyi naissa oloissa tarkoituksenmukaisimmaksi' ratkai-
suksi.' Seuraavana asteena, joka nopeasti on saavutettu kai
kissa laajemmissa laitoksissa» oli .erikoisen tilastoUisen konttorin, 
toiniiston tai osaston perustaminen. Taman rinnaUa on useissa 
maissa, joissa hajaUinen jarjestelma on vaUaUa, muodostettu 
erikoinen, tilastoUinen virasto huolehtimaan vaestdtilastosta 
seka niista tUastohaaroista, jotka eivat luoimostaan kuulu niin
kaan erityisen haUintoviranomaisen alaan. ' • ' , . 

HajaUisen menetelman puolesta on esitetty paaasiaUisesti 
. seuraavaa. Taheinen yhteys haUintolaitoksiin tuottaa tilaston 
kannalta kaksi etna; ensiksikin taUa on tilaisuus kayttaa hy-
vaksensa haUintovirkamiesten saavuttamaa , asiantuntemusta 
saaden samalla elvyttavia alotteita tosielamassa mukana ole-
vilta; toiseksi haUinnoUinen kurinpitovalta on orhansa edista
maan tilastotietojen nopeata saantia. HaUintoviranomaisiUe 
jarjestelma taas tarjoo; sen edun, etta ne ilman ajankukkaa ja 
hankaluutta voivat saada toiminnassaan tarvitsemansa tUas; 
toUiset tiedot ja saada ne itse kaluamassaan muodossa., Keski-
tettya jarjestelmaa kannattavien taholta huomautetaan tahan' 

* - . . . . osin etta mainitut edut usein ovat naennaisia, osin, etta ne 
eivat ole sidottuja yksinomaan hajalliseen jarjestelmaan. E n 
siksikin on, niin he vaittavat, eri, tilastoUisen osaston muodosta--
minen tosiasiaUisesti jo katkaissut haUinnon ja tUaston valisen 
laheisen suhteen, joten tallaisesta hajallisesta jarjestelmasta — 
j a sehan on yleisin —' ei enaa ole suurempia etuja kuinkeskite-
tystakaan jarjestelmasta, -edeUisen kuitenkaan voimatta tarjota 
jalkimaisen etuja, joista enemman alempana: Mita erikoisesti, 
tulee haUintoviranomaisten asiantuntemukseen, huomautetaan 
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eri virastojen valisen ajatuksenvaiMon nykyaan kayvan painsa-
niin helpoUa, etta erikoinen tilastoUinen virasto ykta .•Uymn 
kuin tilastoUinen osasto voi saada tarvitsemansa tiedot ja opas-:-

, tukset. Painavampi on • kuomautus haUintolaitoksen .tilasto-
tarpeesta. TavaUaan tama kyUa tulee paremmin toteutetuksi 
hajaUisen-jarjestelman vaUitessa, kun tilastokonttori. on.,suo-
raan Uallintolaitoksen alainen. - Tosiasiassa ei. jalkimaisen joU-
taja kuitenkaan yleensa eUdi. seikkaperaisesti seurata eika yal -
voa tilastoa ja yleensa Uanelta.puuttuu seka tarpeelliset erikois-
tiedot,. tilastoUisen menetelman ja-tekniikan-tuntemus, etta 
kalua siiken. . TilastoUinen osasto tulee niinoUen toimimaan 
sangen itsenaisesti Uman sanottavaa yhte3rtta sen kaUintolai-
toksen kanssa,-jonka alaisena se on. Varsinaiseksi eduksi jaa 
siis se, -etta virasto kelpommin voi saada erikoistutkimuksia-
suoritetuiksi ja tUastotietoja' juokse-vien asioiden koidosta, euT 
nenkuin aineiston kasittely on loppuunsuoritettu. Vaitetaanpa, 
e-tta missa kalKntoviranomaisen toimintaa kasitteleva tilasta 
on siirretty tilastoUiseUe keskusvirastoUe, taytyy kallintolaitok-
sen omiksi tarpeikseen kasiteUa samoja aUcuaineksia ja .siten 
luoda uusi tilasto, vaikka kenties suppeammassa muodossa kuin 
varsinainen -virallinen tUasto. K u n taten syntyisi kaksinlcer.!. 
taista tUastokayttelya samoista seikoista, veisi tilaston keskit-
taminen siis ojasta aUikkoon. Toisinaan taas tilaston kayttelya 
ei voi siirtaa pois kaUintolaitoksesta, koska tama yktamittaa 
tarvitsee omia toitaan varten samoja asiakirjoja, jotka ovat 
tilastonkin ensiaineis1;ona. 

HajaUiseen'- jarjesteknaan -liittyy toiselta puolen useita 
keikkoja puolia, joita on yaikeata syrjayttaa. ••Ensiksikin kay 
toiden jarjestely pienessa vi'rastossa usein kankalaksi. Harva-
lukuisen kenldldkunnan ykden jasenen siirtyminen muuanne 
kairitsee'suuresti tyon keskeyt5miatdnta ja saannokista edisty-
mista. . Samoin tUapaiset lisatydt kelposti aikeu-ttavat pysak-" 
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dyksen juoksevien toiden hoidossa j a naidenkin jarjestaminen 
tasaiseksi- kay usein "vaikeaksi, kun yleensa sattuu, etta kaikki 
ensiainekset saapuvat samaan' aikaan vuotta. . -Seurauksena 
onkin' yleisesti "julkaisujen ' melkoinen'mydhastyminen. Sita
vastoin'suuressa keskuslaitoksessa, jolla on mita-erilaatuisimpia 
toita tehta-vinaan, on paljon helpompi jarjestaa tydt saanndUi
sesti ympari vuoden sujuviksi.' . Ainekset saapuvat eri arkdihin 
'vuo'tta,'toisen osaston Uenkildkuntaa voidaan tilapaisesti "Siir
taa -auttamaan toisen osaston mydUast3nieiden • toiden' joutu-
mista, ja tilapaiset, ylimaaraiset tydt' samoinkuin UenkUdn-
vaikdokset tuntuvat tietenkin vakemman suuressa kuin ' pie-
nessa 'virastossa. "•',.. ' ; " ' . ' . 
- ; Toinen desentralisoinnista joktuva varjopuoli on se, etta 
tama jarjestelma ei ole omansa - koukuttelemaan pyst5rvia voi
mia tilaston-palvelukseen. Jotta naita saisi "tUastoalaUe vede-

'•fcyiksi, tulisi keUla nimittain oUa kjrvat ylenemismakdoUistiudet, 
j a niita kajaUinen jarjestelma. ei yleensa taijoa. Tosiasia on 
niniittain, etta tUasto-virkamies karvoin siirt5ry -tUastovirkaan 
toisessa kaUintolaitOksessa kuin, siina missa kan kerran on saanut 
paikan ja minka tilastolHseen aineistodn ja tyokon kan diiperek-
tjnjt. "Viela karvinaisempaa on tilastoUijan kokoaminen ylem-
paaii 'virkaan varsinaisen kaUinnon' alaUa.. Koska siten ylene-
mismakdoUisuudet jo ennakolta ovat- melkein kokonaap. kat-
kaistut, on se'vaara olemassa, etta-tUastovirkoikin ei kajaUisen 
j arj estelman. vaUitessa saada pystyvaa" vakea. 

•HajaUisen jarjestelman varjopuoliin on viela luettava tUas-
tovirkamieken eristetty asema. E i kan'yleensa tule lakeiseen 
ykteistydkdn saman -viraston kaUintovirkamiesten kanssa eika 
kan myoskaan paljonkaan'joudu kosketukseen muualk- palve-
levien tilastomiesten kanssa. Hanen kekityksensa jaa usein 
yksipuoliseksi ja \puutteeUiseksi; seurauksena onkin kelposti, 
etta,tU'asto kangistuu ja kudlee-.eika seuraa aikaansa. 
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Braat'jarjestelmaan liittyvat pienemmat haitat voidaan 
tassa sivuuttaa. Sensij aan on valttamatta viela tehtava sel
koa eraasta -.varjopuolesta, haitasta, joka kenties on jarjestel-' 

• man pahimpana kompastuskivena. K u n tilasto;onttajahinen, on 
nimittain kovin. vaikeata jarjestaa viraUisen tilaston ylin joUto 
todella teUokkaaksi.. J a etta tUasto yhta hyvip. kuin mika muu , 
Valtiotoiminnan haara hyvansa tarvitsee keskeista johtoa, on 
ilmeista. Onhan' tilasto .yhtenainen .toiminta-ala, jossa yhte-
naisen johdon puute aiheuttaa epajarjestysta ja suunnitehnan-
puutetta niita seuraavine turhine kustannuksineen ja epatjryr 
dyttavine tuloksineen.. TUaston tulee valttamatta olla yhden 
-ainoan, sita sen kokonaisuudessa johtavan, edistavanjatatkas-
tavan'-viranomaisen alainen, jonka erikoistehtavana tama toi
minta on.- Ainoastaan tuoUaiseUa johdoUa voidaan tilasto jar-
] estaa systemaattisen, • harkitun .suunnitelman mukaan. Ta i - , 
laisen johdon puutteessa jaa eri tilastohaarojen kehitys sattu-
man varaan ja riippumaan siita. satunnaisesta mielenkiinnosta, 
jonka ne saavat osakseen valtiomahdin^ yleison j a asianomais
ten haUintolaitosten puolelta. ' Jokin .tarkea tilastohaara saat
taa seUaisissa - oloissa jaada aivan lapsipuolen asemaan, samaUa 
kuin toista, kenties vahemman tarkeata, suositaan huomioUa, 
maararahoiUa y. m; . Sitapaitsi on. se .-vaara; aina laheUa, etta 
tilastohaaraUe annetaan. merkitysta vain sikali, kuin se tyydjd;-
taa asianomaisen- haUintolaitoksen .tarpeita, jptavastoin toiset 

•puolet,' joika kenties yleiselta kannalta olisi monta'vertaa suu
rempi merkitys, jaavat kekitt^matta... Yktenaisen jokdon puut
teessa, kun ei- minkaan -viranomaiseh asiana ole valvoa tUas
ton taydeUisyytta ja ryktya alotteentekoon puutteeUisuuksien 
poistamiseen, tilasto ei saata .pysya aikansa - tasaUa • siitakin 
syysta, etta olosukteiden- kekityksesta tarpeeUisiksi kayneita 
uusia tUastokaaroja ei kuomata, yaikka. niiden yleinen merkitys 
olisikin suuri,-ekei ykdellakaan kallintolaitokseUa satu olemaan 



Suomen viraUisen tilaston yleisen organisatsionin xmdistamisesfa. 313. 

suoranaista hyotya niista. Sitavastoin sattuu helposti, etta eri 
viranomaiset keraavat ja julkaisevat tilastotietoja samoista 
seikoista aiheuttaen siten tarpeettomia-kustannuksia ja turhaa 
tyota seka tilastbilijoiUeen etta.tietojen antajille. 

Myoskin tilaston. sisaiselta kannalta on yhtenainen johto 
tarpeeUinen. B r i tilastoUaarat eivat niniittain ole' irrallisia, 
toisistaan riippumattomia.' Ne muodostavat painvastoin ehean 
kokonaisuuden; yhdessa ne antavat kuvan yhteiskunta-ela-
niasta ja sen eri puolista. BUei niUla ole yliteista johtoa, jaa 
tietojen yerrannoUisuuskin kovin pieneksi j a kokonaiskuvan 
saanti vaikeaksi. . . • ' ^ ' . , 
'• ' Katsoen kaikkeen edellainainittuun ei sovikaan ihme-

tella, etta niissa maissa, joissa hajaUinen jarj estelma'on vaUaUa, 
oh koetettu luoda elin, joka rikkomatta hajallisuuden periaa-
tetta antaisi takeita johdon'yhtenaisyydesta. Tassa tarkoituk
sessa on muodostettu tilastoUinen keskuskomissiohi, joka miUoin 
minldn nimisena edustaa tilaston ylinta johtoa. Kaytannossa 
komissionit yleensa eivat, ktuteiUcaan ole toteuttaneet niihin 
•kiinnitettyja toiveita. Ne eivat ole voineet yUapitaa eri tilasto
haarojen valista yhtenaisyytta ja yhdenmukaisuutta eivatka 
valvoa naiden merkityksen. oikeata suhdetta . taikka yhtajak-
soisella arvosteluUa seurata eri haarojen puutteeUisuuksia, kay-
tettyjen" menettel3rtapojen vaiUinaisuuksia, tulosten virkeeUir 
syytta y. rn. s. Rajoitettu on • niinikaan niiden kyky tekda 
alotteita eri tilastokaarojen kekittamiseksi ja uusien aikaan
saamiseksi. 'Silloin talloin -kokoontuvalta monipaiselta lauta-
kunnalta ei yleensa edes voi odottaa, 'etta se, pystyisi tallaisia 
tektavia suorittamaan. Missaan tapauksessa eivat keskusko-
missionit ole voineet poistaa muita tilaston kajallisuuteen li it -
tyvia varjopuolia, joita edeUa on kosketeltu. Siksi tilastoUi
set komissionit sangen - yleisesti ovat jaaneet vaiUe merkitysta, 
usea-ei pie kokoontunut juuri koskaan, onpa jokunen tarpeet-

6 



214 A. E. Ttideey. 

•itomana lakkatttettukin. Niin ka-̂ d esim. taalla Suomessa aikai
semmin toimineen tilastokomissionin, ja Ruotsin viraUisen • t i 
laston uudistamista varten asetettu komitea on muutama vuosi ' 
sitten antamassaan mietiimdssa ekdottanut sikalaisenkomissio- • 
nin niinikaan lakkautettavaksi. . 

.Tilaston keskittaminen ykteen ainoaan laaj aan ammatti-
virastoon tarjoo naissa sukteissa suuria etuja. Bri'tilastokaaro- ' 
jen yktenais3yden ja verrannoUisuuden valvominen kay itses
taan kun kaikkien tilastokaarojen jokto on samoissa. kasissa 
ja kun talta takolta, keskusviraston paallikdlta, saattaa odot-
taa seka asiantuntevaa arvostelua etta karrastusta. Niinikaan 
on varmaa, etta kun koko tilastoUinen koneisto on keskitetty 
ykteen laitokseen, jonka tektavana m. ra. on seurata ykteiskunta
elaman kekitysta ja • uusien tilastoUisten selvittelyjen tarpeeUi-
suutta, tatakin puolta valvotaan aivan toisin, kuin jos se on 
uskottu vain ajoittain kokoontuvaUe komissioniUe, jonka jase-
nista' ei yksikaan' katso omaksi asiakseen seurata kaUdda 
tilastokaaroja ja tUaston tarpeita. 

Niinikaan pystyvien voimien saannin ja kekittymisen kan
nalta on keskityksesta suurta etna. Virkamiesten ammatti-
sivistys tulee aivan toiseUa tavaUa perinpokjainen ja inoni-
puolinen suuressa virastossa, jossa virkamiekia voidaan kayt
taa milloin ykteen, miUoin toiseen tyokon ja jossa nama tyds-
kentelevat etevan, innostuneen jokdon alaisina ja jokapaivai-
sessa ykteistoiminnassa samoja asioita karrastavien virkatove- , 
rien kanssa,. kuin jokaisen toimiessa -omin pain eriUaan muista. 
Samaten on syyta otaksua tuokaisen viraston voivan saada 
palvelukseensa k3rvinkin pyst3riria voimia, sika suuressa viras
tossa on'kelppoa jarjestaa eriluokkaisia virkoja, joten ylenemis-
makdoUisuudet ovat 'kyy&t. ' • . 

. Selvaa on myoskin,.etta tydt voidaan jarjestaa paljon tar-
koituksenmukaisemmin suuressa laitoksessa kuin monessa pie-
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nessa. .Tarpeen mukaan on kelppo siirtaa tyovoimia osastolta 
toiselle, rtiutta niiden siirtaminen liallintolaitdk sesta toiseen 
ei juuri tulle kyisymykseen. 

EIeskitet3m tilaston heikoksi puoleksi on, kuten aikaisem
min on mainittu, vaitetty .sita, etta ykteys kunkin alan 
kallintoviranomaisten ja samaka.'itse toimialan ja todekisen 
elaman kanssa,kay irralliseksi. Tilasto ei saa tarpeekista tukea 
naiden virkanaiesten asiantuntemuksesta ja nama puolestaan 
eivat ykta nopeasti voi saada tarvitsemiaan tilastotietoja.' Toi-
"selta puolen on osoitettu, etta tilastotoimistojen perustaminen 
kaUintolaitoksiin tosiasiakisesti tassa sukteessa jo on poistanut 

' kajaUisen jarjestelman tuomat 'edrit. Sitavastoin on kieltama
tonta. etta ensiaineiston laatu eraissa tapauksissa estaa tilas
ton erottamista asianomaisesta kaUintolaitoksesta. Huomat
tava on lopuksi, etta edeUeenkin on'olemassa sellaisia" tilasto
kaaroja, joissa tilastoUinen tyo on niin vakapatdista, ettei se 
vaadi eri miesta eika ammattitilastoilijaa, taikka senluontoista, , 
etta se syntyy esim. tarkastustydna ilman eri toimenpiteita kal-
linnoUisen tyon okella. TaUaisissa tapauksissa ei" tietenkaan ' 
tilaston siirtaminen keskUsvirastoon tule kysymykseen. 

E r i maissa on, kuten alussa on mainittu, viraUisen tilaston 
'yleinen jarjestely kyvinkin erUainen. Melkein kaikike rnaille 
on tosin ykteista," ettei kumpaakaan jarjestelmaa ole sovellettu' 
jokdonmukaisesti. Saantona on nimittain, etta jotkuttUasto-
kaarat valmistetaan kakintotoimien ykteydessa, samaUa kun 
toisia kaytellaan erikoisissa tUastoUisissa' ammattivirastoissa, 
joita aina jossain maarin saattaa katsoa- tilastoUisiksi keskus- ' 
laitoksiksi. Mutta sitavastoin vaUitsee mita suurin kirjavuus 
siiken laajuuteen nakden, missa kallintoviranomaiset snoritta-
vat tilastoUisia toita, niinikaan tilastoUisten konttorien, osasto-
jen ja toimistojen lukuun seka varsinaisen tilastoviraston toimi-
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•alan laajuuteen naliden samoinkuin katsoen siihen, mitka tilasto
kaarat valmistetaan kakintoviirastoissa ja mitka ovat keskite-^ 
tyt. Kuitenkin voi erottaa kolme yleista tyyppia. 

Keskitettya tyyppia edustavat Saksan valtakuhta, Unkari 
Australia, Tanska, Norja y. m. Naissa kaikissa on olemassa 
suuri keskusvirasto, jokon kaiklg tarkeimmat tilastokaarat ovat 
keskitetyt. Talldinkin valmistetaan eraat tilastokaarat keskus
viraston ulkopuoleka. Tata laheUa on myoskin Itavalta, jossa 
kuitenkin" elinkeinotilaston suurinta osaa ei ole keskitetty. 

Painvastaisena tyyppina voidaan pitaa englantilaista. 
Englannissa. on nimittain tUasto'hajoitettu lukuisiin haUinto-
virastoihin. / MinkaaiUaista yhteista johtoa tai-yhdyssidetta ei 
ole olemassa ja uusien alotteiden tekeminen kuuluu parlamen-
tille. Tasta tyypista on amerikkalainen saanut alkunsa. Y h 
dysvaltain ja Kanadan tilastoUe on nimittain ominaista, etta 
samaUa kun edelleenldn useimpia tilastohaaroja valmistetaan 
hajaUisen jarjestelman mukaan, -'on vaenlasku kehitetty" erin
omaisen laajaksi. ja monipuoliseksi, joten sen aineksia ka3rtte-
levasta virastosta siten tavaUaan on syntynyt jonkinlainenkes-
kuslaitos. ^ ' • . ' 

Kolmantena tyyppina voidaan pitaa ranskalaista. • Niissa-
kin maissa, esim. Ranskassa, Belgiassa ja Suomessa, joissa 
tama tyyppi vaUitsee, on tilasto kajaUinen. Brotuksena eng-
lantilaisesta on etupaassa se seikka, etta alotteita uusien tie-
dustelujen suorittamiseen yleensa tekdaan haUintoviranomaisten 
taholta. • , ' ' ' •> 

Useissa maissa on tilastoUinen keskuskomissioni muodoUi-
sena keskuselimena, vaikka sen vaikutus tosiasiaUisesti ydeensa 
on vahainen. 

Ruotsin tilaston voi lahinna lulcea kuuluvaksi ranska-
laiseen tyyppiin,^ siis' samaan kuin Suomenkin, vaikka sika-
lainen. tilasto onkin tuntuvasti keskitetympaa kuin Suomen 
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ja Ruotsin tilastoUinen paatoimisto niinikaan myos,on paljon 
suurempi laitos 'kuin takalainen.-. Siita huolimatta ' Ruotsin 
viraUisen tilaston ydeisen Jarjestelyn uudistamista varten ase
tettu komitea vuonna 1910* julkaisemassaan mietinnossa on 

, ekdottanut siirryttavaksi vielakin keskitetympaan muotoon. 
Taman ehdotuksen mukaan, joka, meiUakin ansaitsee kuomiota, 
on nimittain'tarkoituksena siirtaa kaikki'tarkeimmat tilasto--
haarat uUden tilastoUisen keskusviraston valmisteltaviksi. 
Keskityksen astetta kuvaa se, etta-viraston henkUdkuntaan eh-' 
dotuksen mukaan- tulisi kuulumaap, .paitsi ylitirektodria, 4 osas-
tonpaallikkda, 7 ensimaista aktuaria, i4aktuariaj a ykta monta 
amanuenssia seka • 59/kirj anpitaj aa j a' konttorikujuria ja 55 

-muuta apulaista. Tilaston"yktenaisyjrtta ja kekitysta valvo
maan asetettaisiih I sitapaitsi tilastoUinen, neuyosto, jossa y l i -
tirehtodri j a osastonpaallikot oksivat itseoikeutettuja jasenia 
ja jokon sitapaitsi kuuluisi m. m. tieteen j a liikemakilman edus- ' 
tajia. Tilastokisen 'neuvoston kaytetta-vaksi tulisi keskusviras
ton -vuosittain. laatia, seka kertomus kaikista edekisen vuoden 
varreUa sUoritetuista tilastotdista kuomauttamaUa'niiden mah-
dollisista puutteista ja kenties tarpeeUisiksi katsotuista uudis-
tuksista etta l y k j t esitys "ulkom^iden tarkeimmista tilastol-
lisista suorituksista lakinna silmaUapitaen niita Uudistuksia, 
jotka nayttavat-Ruotsissakin seurattavilta. . ' . . 

Suomen tilasto on,' kuten tunh'ettua jarjestetty, hajakisuu-
de'n periaate-fcta noudattaen. - Keskusvirastomme, TilastoUinen 
paatoimisto, on vakainen laitos. Onkan siina vakmaisia virka
miekia vain 'viisi ja laskuapulaisia ykdeksan seka .sen lisaksi, 
mikak'maararakoista liikenee, pari amanuenssia ja.ylimaaraist.a 
laskuapulaista. Jos jattaa syrjaan ne tUastokaarat, jotka Paa-
tdimistQ on-yalmistanut, mutta jotka nyt ovat siirretjrt jonkin 
haUintoviranomaisen alaisiksi, kuuluvat Paatoimiston alaan: 
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.yaestotilasto, joka kasittaa seka" vaestonimititos-etta vakiluku-
tilaston jalkimaiseen liittyvine.selontekoineen vaenlasku j eri tu- ' 
loksista, siirtolaistiustilasto, vaalitilasto, jaamistotilasto, kuntien 
•finanssitilasto seka koyhainhoitotilasto ja alkoholitilasto, joista 
kaksi viimemainittua saxjaa kuitenldn siirretaan vastaperustet-
tuun sosialiriallitukseen.. Sitapaitsi Paatoimisto vuosittain ju l -

"kaisee laajarivuosikirjan ynna tilastoUistentiedoriantojensarjaa. 
KaUdci muut Suomen viraUiseen tilastoon kuuluvat sarjat, joita 
kaikkiaan on alun neljattakymmenta, julkaistaan muualla, 
eri keskuskaUitusten ,y. m. kallintoviranomaisten ja heidan 
alaistensa tilasto-osostojen toimesta. Eraat sarjat ovat tosin 
lahinna asianomaisten laitosten vuosikertomuksia>, joiden tilas
toUinen aineisto on verraten vakainen, mutta toiset sarjat ovat 
tUastoUisestikin mita tarkeimpia. Mainittakoon vain kauppa-
tilasto, merenkuUcutilasto, maanvUjetys- ja karjanhoitotilasto, 
teoUisuustilasto, oikeus- ja rikostilasto,' terveyden- ja sairaan-
hoitotilasto, tapaturmatilasto, apukaSsatilasto, " metsatilasto; 
vakuutustilasto, pankki- ja saastdpankkitilasto, panttilainaus-
tilasto seka opetustilasto. Jos takan lisataan tydtilasto ja 
tilattoman'vaeston alakomitean tilastotutkimukset j . m. TUas-
tbUisen paatoimiston ulkopuoleUa suoritetut. enemman tUa-
paista laatua olevat tilastotydt ja etta tilastoa valmistavia 
kaUintoviranomaisia on suunnUleen ykta monta kuin tilasto-
kaarojaldn, kuomaa selvasti, miten hajaUinen maamme tilasto 
on. Sitapaitsi taaUa oUaan kokonaan muodoUisenkin ykdys-
siteeh puutteessa, sittenkuin entinen -tUastoUinen keskuskomis-
sioni vuonna 1884 tarkoitustaan vastaamattomana lakkautet-
tiin. "Yktenaisyyden valvominen, kaiken tilaston seuraaminen 
arvosteluUa ja puutteehisuuksista huomauttaminen samoinkuin 
tUaston kekityksen vaatimien alotteiden tekeminen kuuluu 
okjesaanndn mukaan TilastoUiseUe paatoimistoUe. Pa'atoimis-
ton tyovoimat' ovat kuitenkin siksi vakaiset, etta tuo maaraj^s 
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on jaanyt.yaille la.ajempaa merkitysta. Uusieii tilastokaarojen 
luomista ja vankojen uudistamista ovat erinaiset valtionkomi-
.teat suunniteUeet. Naista vuonna 1901 virakisen tilaston uudis-r 
tamista varten asetettu komitea. on ollut pysyvampi luonteel
taan ja on siten saanut suorittaakseen eraat entiseUe tilastoUi
seUe keskuskomissioniUe kuuluvat' tektavat. Komitean laati-
mista mietinnoista, - joissa tekdaan ekdotuksia sangen monen 
tilastokaaran uudistamisesta tai uuden tUaston aikaansaami
sesta, on kuitenkin valitettavasti vain osa joktanut tuloksiin; 
useat ekdotukset ovat sitavastoin ainakin toistaiseksi jaaneet 
toteuttamatta. 

Taman pitkaUe menevan kajaUisuuden, taUaisen yktenai
syyden puutteen seuraukset ovat ikneiset. . Suonien viraUista 
tilastoa rasittavat keikkoudet.ja puutteet, joista edeka oli puke, 
on nimittain suureksi osaksi pantava juuri nykyisen organisat
sionin laskuun. Yktenaisen jokdon puutteestakan joktuu, 
etta tilaston edustus maaraaviin piireikin, kallitulcseen ja edus-
kuntaan seka kaUintoviranomaisiin nakden on niin kovin keikko. 
Voimakkaan keskuselimen puutteessa tilastoviranomaiset eivat 
saa pontta esityksilleen, tilastoUisiin seikkoikin ei panna tar
peeksi kuomiota; tyydytaan mieluummin puutteellisiin ja epa-
luotettaviin seka vankentuneisiin tietoikin kuin myonnetaan 
tilastotarkoituksiin riittavat maararakat. Jalestapain oUaan 
kyUa sitten kyvinkin valmiit moittimaan tulosten kuonoutta 
j a syyttamaan tilastoviranomaisia siita, etta tarvittavia numero-
tietoja ei ole saata-vissa, mutta aikanaan eikuolehdita siita, etta 
riittavia maararakoja mydntamaUa tekdaan tarpeeUisten tieto
jen kaiikkiminen, tarkoituksenmukainen ka3rtteleminen j a no
pea. julkaiseminen makdoUiseksi. .- , ' • .:• 

-, BdeUasanotusta- kay selville, .minka suuntaisiin toimenpi
teisiin on rykdyttava. Suomen viraUisen tilaston kokottamiseksi. 
Bnsiksikin on valtion valttamatta mydnnettava tilastotarkoi-

/ 
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tuksiin-entista paljon runsaammat maararahat, jotta voitaisiin 
lisata tilasto virkoj a tarpeen mukaan ja maksaa tilastomiehille 
kunnolliset palkat. Nyk^dnen aika on nimittain osoittanut, 
.etta parempia tuloja tuottava liike-elama on omansa koukutte
lemaan puoleensa valtion virkamiekia yleensa ja erikoisesti 
niita, jotka kansantaloudellisten opintojensa ja virkatoimiensa 
jokdosta ovat joutuneet tutustumaan talouselarnaan. Jotta ei 
tilasto jaisi yksinomaan nuorten^ kokemattomien tai kenties 
ensi sijassa muunlaiseen toimeenkelpaamattomien virkamiesten 
koidettavaksi, on niinmuodoin valttamatta maksettava kunnol
liset palkat tUastomiekiUe. Tama ei ole tarpeellista yksistaan 
tilaston vuoksi, vaan ennen kaikkea valtion j a ykteiskunnan 
takden. On nimittain varma, etta nain kaytetyt varat monin 
kerroin tulevat koryatuiksi toiselta puolen siina, etta valtion 
menestyspolitiikka, joka on uuden Suomen rakentamisen perus-
edekytyksia, saa luj an tietopokjan, mille rakentaa, ja siten voi 
aikaansaada suotuisia tuloksia, ja toiselta puolen valtio varojen 
kayttaminen naikin tarkoituksiin suoranaisestikin ttdeekannat-
tamaan, koska sen kautta saadaan luotettavia tietoja siita, 
miten verotus tarkoituksenmukaisimmin on jarjestettava. . • 

Mutta tama ei' ole kylliksi. Riittavat kayttdvarat, • niin 
tarkeat kuin ovatkin, eivat viela anna takeita"k3rvista tuloksista^ 
ellei tilaston yleista organisatsionia samaka kekiteta tarkoitus
taan vastaayammaksi. • • • ' 

Tarkeimmat nakokokdat, jotka taUdin ovat otettavat huo
mioon, ovat seuraavat:. . ' 

1 . ViraUinen tilasto on saatettava yhtenaisen johdon alai
seksi; • ' - . -

2. Tilaston keskuselimelle on sopivaUa tavaUa-annettava 
kyky viraUisen tilaston kaikinpuoliseen valvomiseen. ja sen 
kehittamiseen tarpeen vaatimusten mukaan; seka 
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3- Tilastolle oii iiaiikittava arvovaltaa jg. voimaa seka hal-
lintoviranomaisten-etta yleison silmissa. 

• -Naiden paamaaxien saayuttamiseksi on ensinnakinluovut-
tava .hajallisesta jarjestelmasta sen nykyisessa muodossa. 
Kuten edellaolevasta keskitetyn ja hajaUisen jarjestelman ver-
tailusta ilmenee, ovat nimittain edellisen edut yleensa suurem
mat kuin jalkimaisen, vailcka sillakin on heikkoutensa.. "Jos 
siis olisi luotava tilasto-organisatsioni alusta alkaen, olisi kes-
kitetyUe jarjestelmaUe annettava etusija. Mutta Suomessa 
hajaUinen jarj estelma-yanhastaan on olemassa; se on taaUa 
historiaUisen kehityksen tulos, jonka vaihtaminen aivan uuteen 
olisi vakinaista ja kovip. suuria hairidita aiheuttavaa. Yr i tys 
taUaisen syvaUe menevan uudistuksen aikaansaamiseksi koh-
taisi siita syysta todennakoisesti, liian ankaraa vastustusta 
asianomaisten hallintovirastojen puolelta. Tahan. katsoen. lie-

.nee tarkoituksenmukaisinta kulkea keskitieta. HaUintolaitok-^ 
sissa nykyaan valmistettuja tilastohaaroja ei siis yleensa-oHsi 
syyta.'siirtaa niista pois. Mutta samalla on kuitenkin luotava 
luj a keskuselin. Toisin sahoen, .tilastoUinen keskusvirasto on 
laajennettava huomattavasti. , , . • 

Yritys siihen suuntaan on jo tehtykin. "Viime kevaana 
.TilastoUinen paatoimisto nimiitain jatti HallitukseUeesityksen-
viraston uudistamisesta. Taman mukaah muodostettaisiin 
Paatoimistoon kaksi osastoa, joista toinen etupaassa kayttelisi 
vaestdtilastoa, toinen taas talouselaman eri puolia valaisevia 
tilastohaaroja. Kumpaista.kin osastoa jphtaisi osastonpaaUikkd. 
SamaUa Usattaisiin myds aktuarien ja • arnanuenssien luku 
kaksinkertaiseksi. Tama ehdotus, jossa sitapaitsi esitetaan oh-
jelma tilaston ulottamisesta valaisemaan useita kunnaUisen,' 
taloudellisen ja sivistykseUisen elaman puolia, joihin viraUinen 
tilastomme ei nykyaan puutu, ei kuitenkaan viela' ole johtanut 
tuloksiin; • . ' 
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Tama ehdotus on sopivana pohj ana ryhdyttaessa luomaan 
uutta • tilastollista keskusvirastoa. Mita sen kayteltaviin tilas-
tohaafoihin tulee, ei tassa yhteydessa ole syyta puuttua tahan 
puoleen yiralHsen tilaston uudistamista. Paitsi nykyisia ja 
useita uusia, valtioUe ja yhteiskunnaUe mita taipeeUisimpia 
tilastohaaroja, joiden kaytteleminen kuuluisi keskusviraston 
ohjelmaan, voitaisiin siihen kenties siirtaa "jokunen niistakin 
tUastohaaroista, joiden valmistaminen nykyaan on eri kaUinto-
viranomaisten asiana. - , 

Sensij aan on s y j i a kiinnittaa kuomiota itse viraston uudis-
tamiseen. Erikoisen tarkeata on. valvoa, etta tilastoUisesta, 
keskusvirastosta tulee laitos, -joka todeUakin pystyy .suorit
tamaan tektavansa, olemaan tilaston joktavana keskuseli
mena, jonlca tulee valvoa seka eri tUastokaarojen valmistusta 
etta yleensa tilaston kekitysta ja 'ottaa alotteet tarpeellisiin 
parannuksiin. Tata silmalla pitaen on siis perustettava riittava 
maara korkeita, kyvin paUcattuja virkoja, joikin voidaan saada 
itsenaiseen tieteeUiseen tyokon pysty via, suurempaa. tilastoUista 
kokemusta saavuttaneita virkamiekia.' Ainoastaan taten voi
daan odottaa, etta tilastoUinen keskusvirasto pystyy seuraa
maan tilaston kekitysta ulkomaiUa ja .ykteiskunnan tilasto-

'tarpeita kotimaassa ja , mika on tarkeinta, kaytanndUisimmalla 
tavaUa tekemaan kuomionsa hedelmaUisiksi virakisen tUaston 
hyvaksi. . Taten muodostettuna tilastoUinen keskusvirasto 
eri- osastoineen ja eri asteisine monilukuisine• virkoineen .tar-
joisi useita niita etuja, jotka. tilaston keskittamisella saavute- ' 
taan, samaUa kuin sailyttamaUa nykyinen jarjestelma. tur^^at-
taisiin = tilaston ja kaUinnon .valinen .yhteys.. Keskusviraston 
tulisi taman lisaksi toimia eri .tilastohaarojen ja niissa palvele-^ 
vien tilastomiesten" valisena .yhdyssiteeria esim.. siinakin muo
dossa, etta siiken kootaan laajatUastoUinenldrjasto, jokonseka 
kotimaasta eita ulkomailta kankitaan seka tieteisopillisia teok-

0 
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sia etta tilastollisia julkaisuja makdoUisimmai]. tay delliset ko-
koelmat. Jotta eivat eri hallintokaarojen tilastoilijat saisi liian 
yksipuolista kopluutusta ja jotta kenkildkolLtainen tunteminen 
liittaisi maan kaikki tilastoilijat ykteen, olisi karjoittelu keskus-
virastossa maarattava pakoUiseksi tilastovirkoikin paasemiseke. 

Taten muodostuisi tilastollisesta keskusvirastosta .todeUi
nen keskuselin, joka on valttamattoman tarpeellinen, jos maam
me virallinin tilasto on saatava kekitetyksi .aikansa tasaUe. 
Mutta vaikka keskuselimen luominen-jo edustaakin kyvaa edis-

' tysaskelta, lienee syyta taydentaa tilaston yleista organisatsio 
• nia viela toisellakin tavalla. Ruotsin'tilastokomitean ekdptus V 

tilastpllisen neuvpstpn perustamisesta plisi meiUakin ptettava 
varteen ja annettava keskusvirastpUe tupUainen tuki. Siiken 
tulisi'kuulua toiselta puolen tUaston edustajia, keskusviraston 
paallikkd ja ylemmat \drkamieket seka tarkeimpien keskus
viraston .ulkopuolella olevien tilastokonttorien joktajat, toi
selta puolen joitakin kaUinnon, tieteen ja kaytannoUisen elamaii 
edustajia. ' Tarpeen niukaan se sitapaitsi voisi kutsua erikois- ' 
alojen asiantuntijoita avustaviksi jasenikseen. 

Neuvoston tektavana olisi toiselta puolen asiantuntemuk- ' 
sekaan avustaa tilastollista keskusvirastoa maan viraUisen tUas
ton valvomisessa ja k^kittamisessa ykteiskunnan tarpeen vaati- . 
musten mukaan ja arvovallallaan tukea sen tekemia esityksia •, 
ja antaa niiUe pontta j a voimaa. Toiselta puolen tulisi tilas
toUisen neuvoston oUa nyt kaivattuna ja tuiki • tarpeellisena 
tUastoUisen keskusviraston ja eri hallintovirastoissa toimivien 
tilastokonttorien seka naiden virkamiesten valisena ykdys-
siteena. Ka ikk i tilaston jarjestelya, kuten konttorien tai uusien 
virkoj en. perustamista, patevyysvaatimusten asettamista ja 
palldsaetujen maaraamista koskevat asiat oUsi aina alistettava 

, puheena olevan neuvoston karkitta-viksi. Niinikaan tulisi neu
voston antaa lausuntonsa kaikkien sellaisten virkoj en tayttami-. 
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sesta, joiden haltijalle kuultm yastuunalaisia tilastollisia teh.-
' tavia. • • , • 

Jotta neuvoston melkoinen jasenluku ei vaikuttaisi-liai-
tallisesti sen tydsuoxituksiin, tulisi sen tarpeen vaatiessa toimia 
eri jaostoissa, ennen kaikkea tulisi siUa olla pieni tydvalio-
kunta tai toimeenpaneva jaosto, joka kasittelisi kaikki vakem
man tarkeat asiat. - ' . -

TilastoUinen neuvostb ei taten kokoonpantuna tosin olisi sa
nottavasti alotekykyinen eika siina sukteessa entista tilastoUista 
keskuskomissionia parempi, mutta tasta kuolimatta siita tilas-
toUiseen keskusvirastoon nojautuvana- laitoksena epailematta 
koituisi tilastoelin, joka. olisi omansa arvokkaasti edistamaan 
ja edustamaan viraUista tilastoa ja kokottamaan sen arvba. 

ViraUisen tilaston parantamiseksi olisi edeUeen virkoj en 
nykyisia patevyysvaatimuksia tarkistettava ja ykdenmukaistu-
tettava. KaytannoUisen karjoittelun okeUa op'kansantaloudel-
lineri sivistys, joko filosofian tai valtiotieteiden kandidaatti-
tutkinto, jos, kuten suotavaa on, jalkimainen ennen pitkaa"saa
daan aikaan, tektava ykteiseksi patevyysvaatimukseksi alem-
manasteisiin, lisehsiaattitutkinto taas ylemman asteen tilasto
virkoikin nakden. ' ' , • 

SamaUa kuin kaUintolaitoksissa toimivien tilastokonttorien 
joktajille asetetaan entista suuremmat patevyysvaatimukset, 
olisi, jotta saataisiin t'akeita eri tilastokaarojen kekittamisesta 
ykteiskunnan etuj en mukaisesti, syyta muuttaa keidan ase-

. ma'nsa jiippumattomammaksi. Niinpa olisi niissa keskuskallituk-
' sissa, joiden tilasto on laaja j a tarkea, tilastokonttorin jokta-
jasta tektava asianomaisen kaUituksen aanivaltainen. jasen. 
Tata toimenpidetta on sitakin suuremmaUa syyUa puoUettava, 
koska tilastokonttorin j ohtaj a, edhstaen 'kansantaloudellista 
sivistysta, olisi omansa tuomaan keskushallituksen usein yksi-
puoliseUe ammatiUiseUe. ja teknilliseUe seka lainopilliselle asian-
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tuntemukselle arvokasta lisaysta, joka seka viraston toimin-". 
nassa etta etenkin taman kehittamisessa epailematta on osoit-
tautuva perin-byodylliseksi. ' ' - ' -

K u n tilaston yleipen organisatsioni yllahahmoitetulla ta
valla uudistettaisiin pitamaUa silmalla toiselta puolen tyon 
tebokkuutta, toiselta puolen sita,. etta itse organisatsionista-
ilmenisi miten tarkea virallinen ,tUasto on valtioUe ja yi-hteis-
kunnalle, on syyta odottaa, etta itse tilastokin aivan toisin kuin 
nykyaan pystyisi, tayttamaan sille kuuluvan laajan tehtavan, 
antaa, yhteiskuntatieteille, kaytanndlliselle elamalle j a .ennen 
kaikkea valtioUe sen tietoppkjan, joka on tarkoitustaan vastaa
van menestyspolitiikan valttamattomana edeUytyksena. 'Siten 
maamme virallinen tilasto voisi kantaa^kortensa" edessa olevaan 
suureen tyokon,'uuden Suomen rakentamiseen. 

L A A N l N T I L A S T O N U U D E S T I J A R J E S T E L Y . 
Suuren osan TilastoUiseen Paatoimistoon ja keskusviras-

toikin saapuvasta tilastoUisesta ainei'stosta antavat kunnalli-^ 
set ja alemmat kakinnoUiset viranomaiset eri osista maata.-
Ikava kylla on tama aineisto usein laadnltaan ala-arvoista jok-
tiien siita, etta niilla toimikenkildilla, joiden tektaviin laketetty-
jen taulukaavakkeiden tayttaminen kuuluu, useimmissa ta
pauksissa ei ole karrastusta takan tyokon, jonka kyddyUisyytta 
j a merkitysta ke eivat kasita eivatka siis pane parastaan saa
dakseen ensitiedot" niin oikeiksi ja tarkoiksi kuin makdollista. 
Takan tulee lisaksi, etta keiUa useimmiten ei ole aavistustakaan 
siita, miten keidan antamiaan tietoja tnUaan ka3rttamaan, mika 
merkitsee sita, etta ke eivat ole selvika tilaston Varsinaisesta 
tarkoituksesta; useissa epailyksenalaisissa ja epavarmoissa ta 
pauksissa taman seikan tunteminen kuitenkin on valttamaton, 
jotta nama tapaukset tulisivat taysin oikealla tavalla merki-
tyiksi ensitaulukkoja -taytettaessa. Niita tayttamisohjeita. 
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jotka •—' ikava Icylla liian karvoin seuraavat .kaavakkeita, ei 
koskaan voida laatia niin taydellisiksi, etta niista olisi kyotya 
kaikissa erilaisissa makdokisesti ilmaantuvissa i tapauksissa. 
Ykteiskuntaelamassa, ilmenee tukansia ja taas tukansia vivak-
duksia, joita ei kaikkia voi edeltapain ottaa kuomioon j a ennen 
kaikkea tulevat paikaUiset omituisuudet ja tavat vain harvoin 
oikeuksiinsa tamankaltaisissa kaayam'aisissa okjeissa. E p a 
kohdat, jotka johtuvat siita, 6tta rpielivaltaisuus ja huolihiatto-
muus paase vat vaikuttamaan tkastoUisten ensitietojen laadin
taan ovat niin melkoiset ja yaara, etta niita kasittelemaUa saa-
dut lopputulokset ovat arvottomat, niin suuret, etta on otettava 

•huomioon jokainen makdoUisuus vaikuttaa, ensitietoj"fen luotet-
tavaisuuteen. 

Koska suuri osa paikallisten. ^yiranoinaisten laatimista 
tUastotiedoista .lahetetaan laaninhaUitulcsiin siella yhdistetta-
vaksi, tuntuu luonnolliselta antaa naiden virasto j en tehta vaksi 
lakernmin tutkia ja tarkastaa keiUe tullut ,ensiaineisto.' Y le i 
sesti tunnettua on kuitenkin, etta tama tarkastus nykyaan on 
vain nimeUinen ja kokonaan arvoton. Todellisuudessa on laa-
ninkaUitusten virkamiekilla muita ja keille tarkeampia kaUin-

, noUisia tektavia, joiUe he omistavat suuriinman harrastuksensa. 
' Jotta tarkastuksesta olisi jotain hydtya, taytyy'' sita varten 
asettaa erikoinen kenkild, jonka luonnokisesti on oltava ammat-
'titilastoilija. Takainen ennakkotarkastus helpottaisi huomat
tavassa maarin keskusvirasto jen tarkastustydta; tarkastajaUa 
olisi tilaisuus lahemmin seurata sita tapaa, jolla paikaUiset viran
omaiset laativat ensitilaston seka antaa neuvoja j a" ohjeita siina 
kaytettavaan menettelytapaan nahden, joUoin myds kaikki pai
kalliset erikoisuudet voidaan ottaa huomioon. Jo ensimai
sessa mietinndssaan TUastokomitea ehdotti tilastoiljian virkoja 
perustettaiviksi laaninkaUituksiin'ja nyt viimeksi on Kansan
taloudeUisen Ykdistyksen kallitukselle jattamassa Suomen 
viraUisen tilaston uudistamista koskevassa esityksessa kuomau-
tettu, miten toivottavaa olisi, etta tama ekdotus nyt vikdoihkin 
toteutettaisiin. - Mainitussa esityksessa viitataan myoskin siiken 
merkitykseen, mika laaninvirastoUa tulee olemaan epailematta 
lakitulevaisuudessa jarjestettavassa yleisessa- vaenlaskussa. 
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, . TilastoUe ei kuitenkaan voitane katsoa olevan kyodyksi, ' 
jos laanintilastoilija saisi toimekseen yksinomaan. tarkastus-
tdita seka okj eitfcen'antamisen ensitilaston laadinnassa, mutta 
muuten toimisi postikonttorina; joka valittaa tilastoUisten • tie
tojen lakettamisen paikaUisilta viranomaisilta keskusvirastoikin. 
Sellainen toimi ei voisi houkuteUa ammattisivistyksen saanutta 
tilastomiesta ja juuri sellaisia tarvitaan kyseessaoleviin paik-
koikin. Vain henkilot, jotka ovat kasiteUeet erilaisia tilastoUi
sia tietoja ovat'patevat antamaan neuvoja ensitauluja taytet
taessa, siUa vain he pystyvat kasittamaan ja arvostelemaan 
kaikkia niita vaikeuksia, jotka liittyvat niiden tarkoithksen-
mukaiseen laadintaan ja ratkaisemaan, miten on meneteltava 
esiintyvissa epailyksenalaisissa tapauksissa. .I/aanintilastoilijan 
taytyy senkin. vuoksi olla taysin pateva ammattimies, etta kan • 
luultavasti melkein poUckeuksetta tulee, olemaan eri maakun- ' 
tien ainoa asiantuntija, joka siis on antava apua ja neuvoja 
kaikille tilastoa harrastaviUe yksityisille j a yhtyneiUe. Se seikka' 
etta melkein kaikki maanammattitilastoilijat asuvat Helsin
gissa on suuresti vaikeuttanut .kunnoUiseh tilaston aikaansaa
misen pikkukaupungeissa ja maaseuduka. Olisi senvuoksi erit
tain tarkeata,-etta"laanintUastoilijat saisivat tilasuuden suorit
taa itsenaista, luovaa-tilastollista tyota ja tama voisi sopivasti 
tapaktua siten, etta keidan tektavakseen annettaisiin laanin 
\niosikirjan julkaiseminen. 

TaUaisesta vuosikirjasta oksi monessa sukteessa sangen ' 
paljon kyotya. .TilastoUisen Paatoimiston julkaisemassa, vuosi
kir j assa ovat tiedot yleensa rykmitetyt ja ykdistetyt laanittain , 
(usein kuitenkin erikseen kaupungeista ja maaseudusta) ja on
kan luonnoUistakin, etta tilan saastamiseksi ei voida erikseen* 
tekda.selkoa kustakin".kunnasta. Ivaaninvuosikirjan tektava 
olisi senvuoksi tassa J sukteessa taydentaa Paatoimiston vuosi
kir jaa antamaka yksityiskoktaisempia . ja pienempien maan-
tieteeUisten alueitten mukaan jaettuja tietoja, jotka osaksi 
olisivat ykdistetyt suurelle yleisoUe vaikeasti saatavissa ole
vista tilastoUisista erikoisjulkaisuista,> osaksi kankitut tarpeen 
vaatiessa panemaka toiineen erikois-kiertokyselyja. TaUaisia 
taydentavia tietoja" tarjoayat nykyisin Helsingin ja Turun kau-

/ 
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punkien julkaisemat tilastolliset vuosikirjat ja ne olisi otettava 
esikuviksi laaninvuosikirjoja laadittaessa. Esimerkkeina niista 
aiheista, joita laaninvuosikirjoissa kasiteltaisiin mainittakoon 
tassa seuraavat: tarkeimmat vaestotilastoUiset tiedot kunnittaiuj 
vertailevat tiedot kuntien ja seurakuntien kdykainkoidosta, 
opetuslaitoksista ja raha-asioista, elinkeinoelaman eri puo
lista (maanvilj elysta, metsankoitoa, kalastusta, teollisuutta, 
kasityoammatteja luottolaitoksia) valaisevat tiedot y. m. 
Jos laanin tilaistoilijat saisivat tayden vapauden ka5rtettavissa 
olevien maararakojen puitteissa muodostaa vuosikir j an'sisaUdn 
parkaan kykynsa mukaan voitaisiin kaikki paikaUiset erikoi-/ 
snudet saada tilastoUisesti valaistuiksi, minka okessa voisi .syn
tya terveeUinen kilpailu^eri laanien kesken. 

Mita sitten kustannuksiin tulee, ei'liene syyta niita pelata. 
K u n suurin osa. vuosikir j aan tulevista tilastoUisista tiedoista 
tulisi otettavaksi kelposti saatavissa olevista asiakirjoista ,ja 
painetuista lakteista ei sen ykdisteleminen vaatisi paljoakaan 
tyota, joten ykden tai kakden laskuapulaisen pitaisi olla laanin-
tilastoilijaUe tarpeeksi. Painatuskustannuksiin taas luulisi 
olevan makdoUista saada avustusta kunnallisilta yktymilta, 
maanvilj elysseuroilta 5̂ . m. jarjestdilta, joiUe niita lakinna kos-
kettelevia aloja valaiseva yksityiskoktainen tilasto epailematta 
on mielenldintoinen. Voitaisiinpa ajatella.sitakin, etta kunta-
yhtyma, jokainen esimerkiksi on olemassa Uudenmaan ja Pok-
j anmaan ruotsalaisten maalaiskuntien kesken, ottaisi toimek
seen vuosikirjan julkaisemisen, jonka toimittamisesta laanin-
tilastoUija kuolektisi. Valtion avustus vuosikirjan- julkaise-
mista varten rajoittuisi niin ollen tilastoilijan ja kanen apulais-

*tensa palkkaukseen, jonka okessa valtio makdokisesti voisi 
myontaa avustusta painatuskustannuksiin. — Asiain nain oUen 
ei kustannuskysymyksen pitaisi merkita niin paljon, etta laanin-
vuosikirjakysymyksen yksinomaan sen takia tarvitsisi raueta 
tykjiin.' 

Oiio Bruun. 
N * 

• / • . ' • , -

\ 
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L A I V A N R A K E N N U S T O I M I N T A SUOMESSA. > 
Huolimatta rakennustarpeideA^ ja rakennusaineideii vai- ] 

keasta saannista ja kalliista' hinnoista"seka korkeista ty'dpal-
koista na3H:taa laivam'akenniistoiminta melko vilkkaalta. E t u - -
paassa na3rttaa rakennustoiminta kokdistuvan sellaisiinaluksiin, 
jotka ovat sopivat Itameren liikenteeseen, mutta rakenteilla. 
on joukko aluksia, jotka ovat tarkoitetutvaltameriliikenteeseen-
kin. Rakennusaineena kaytetaan 'puuta. Merenkulkukaki-
tuksen Tilastokonttorin kankkimien tietojen mukaan on meren 

I rannikolla eri paikkakunnilla- aluksia rakenteilla seuraavat 
maarat: ^ ^ - ' ' • 

, Ahvenanmaan -piiri: '- luku kantavuus 
brutto tonnia 

Saltvik ' f. '3 . : 1.450 
' 2 " ' 70b • 

3 1,450 
2, / gio 
2 .650 

Geta .. .• .• " I 80 ; 
Ykteensa 13 5,240 

' Turun—'Rauman piiri:' 

I • 
• / 

400 
Fori '. I 350 

"I 220 
3' 1,100 

Dragsfjard • 2 1,200 
I 750 
I 300 , 

. , Ykteensa 10 4.320 . 

. Pohj anmaan piiri; . 
I ' " 214 _ 
2 - 753 

• 4 1,000 
I 450 . • 

7 

/ 

/ 
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Pohjanmaa^fiiri: . ^ , 
Vaasa ! ,, . .• i , 250 
Pietaxsaaii '." i • 250" 
Kokkola . . . ' 6 ' 1,475 
Himanka i - 75 

•Yliteensa 17 4,467 

Uudemman piiri; ' ' 
Poxvoo . 6 ' •' 1,405 . 

Viipurin piiri: 
Koivisto 7 1,900 
Sakkijaxvi 2 " 745 
Vehkalakti .\ 350 -

, , Yhteensa 10 2,995 

Bdella luetelluilla paikkakunnilla on paxaillaan siten xaken-
teilla 56 alusta, joiden bruttokantavuus on 18,427 tonnia. Ve
sille laskemiseen nahden jakantuvat ne exi vuosille seuxaavasti: 

Vuosi -luku • kantavuus 1 
_̂  ,̂  " ' • ' \ . bxutto tonnia , ' 

1917 2 650 
• 1918' • 17 4,728 

1919 31 • 10,399 
1920 6 2,650. - . 

• •' ' • Yhteensa 56 • 18,427' ' 

Tassa mainitut alukset ovat kaikki puxjealuksia. Saatujen 
tietojen mukaan tulee.naista 38 alukseen, joiden bxuttoveto-
maaxa on 14,149 xekistexitonnia, myoskin moottori., I/Uokitetta-
vaksi tulee xakenteilla olevista aluksista 32, joiden bxuttoveto-
maaxa on 12,254 xekistexitonnia.' " . 

Paitsi naita puualuksia, on Kemissa xakenteika kaksi snu-
xekkoa komposiittialusta, joiden kaaxituson xautabetonista, 
nlkdlanlcut, kansi -̂ja kaxneexinki puusta. Toisen ,bxuttoveto-
maaxa teknee noin 670. xekistexitonnia ja laskettiin se syksyUa 
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vesille. 'Toinen aluksista tulee suurempi. Milloin se 'joiituu 
vesille laskettavaksi, ei viela ole tietoa.' 1 • • , 

Ahvenanmaalla on viela rakenteilla kalideksan purjealusta, 
joista Merenkulkuhallitus, tiedustelusta kuolimatta, ei ole saa-

•nut mitaan tietoa. 
Paitsi purjealuksia, on paraillaan KoivistoUa rakenteilla 

yksi puinen koyryalus, jonka bruttovetomaara tulee olemaan 
355 rekisteritonnia ja joka- jo on laskettu vesille. ^ Kaskisissa 
on rakenteilla yksi puinen koyryalus, jonka bruttovetomaara 
tulee olemaan 450 rekisteritonnia ja joka lasketaan vesille igig. 

Pienempia kdyryaluksia, jotka ovat tarkoitetut etupaassa 
Mnaulcsiin, on rakenteilla runsaasti. Vaasassa rakennetaan 
kuusi.ka,ppaletta, Varkaudessa viisi j a Heinolas'sa yksi matkus-
tajakdynryalus. lyektoniemen telakalla on rakenteilla viisi rau
taista kdyryalusta. • • , ' • " 

Paijanteen vesistoUa on rakenteika viisi lastiprodniua, eri 
omistajain laskuun. Saimaan piirissa on puisia koyryaluksia 
rakenteilla nelja, joiden bruttovetomaara tulee olemaan kunkin 
jli 100 rekisteritonnia. Sita paitsi on Saimaan vesistdilla raken
teika yksi moottorialus, jonka vetomaaraon noin joo rekisteri
tonnia. Saimaan vesistdilla on myoskin joku maara proomuja 
rakenteika. ' ' , _ 

Kaikkiaan on maassa, paraillaan rakenteilla noin 100 eri-
laista kauppa-alusta, joiden bruttovetomaara-on-noin 25,000 
rekisteritonnia. 

. K. W. Hoppu. 
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j ^ I R J A L L I S U U T T A . , 

Walther Rathenau: Tulevat ajat. W. S. Oy, 1918. 
Uusi'talouselama. ' ,, 
Rauhanajan talouden teh

tavia. ' ' „ 

19-vuosisata alkoi yksilollisyyden j a vapauden ikannoimisella j a 
senmukaisesti sepyrki toteuttamaanindividualismin j a liberalismin 
jo aikaisemminkin julistettuja aatteita. Vuosisadan voi sanoa paat-

'tyneen niissa merkeissa ja nyt viela toisen kynnyksen talla puolen 
on noilla viime vuosisadan aatteilla paikoin' entinen asemaa;isa. Yha 
viela julistetaan yksilon suurinta arvoa ja vapaan kilpailuh jarjes-
tavaa voimaa yhteiskunta- ja talouselamassa. . Ja. kuitenkin me 
naemme, etta nuo aatteet,'joiden voitto loi entisten aikain suurim-
pia 'Saavutuksia, ovat nykypaivina saapuneet sille kehityksensa 
asteelle, joUoin tarvitaan tarkistusta, vielapa vankojen korvaa- , 
mista uusiUa. Niinpa naemmekin viime vuosisadan vaihteen jo 
toisessa valossa: esiinastuvat koUektivismin opit. 

; Yleensa ajattelussa vielapa ykskolksessa tuntemisessa ykteis
kunnaUisen rinnalla paasevat valtaan uudet ajattelemisen ja" tun
temisen tavat. Maaraavaksi astuu sukde,yksilon ja ykteison,va
liUa. Erittain selvasti tama ilmenee ykteiskunta- ja talouselaman 
alalia'ja juuri sentakden, etta tassa kokden yksilollisyyden ja va
pauden kauniit voipiat ovat vaarissa puitteissa luoneet vahvimmat 
varjonsa. Jo varsin varhain tama" loi vastavaikutuksensa, mutta 
kuitenkaan ei meidan aikanamme voine olla epailyst.a, .ê tta 20 vuo
sisata on liberalismin reaktion vuosisata. On. vaikea-tarkemmin 
maaritella taraan reaktion luonnetta ja kuva-ta sen ilmioita, mutta 
pokjaUa on aina kasitys etteivat liberalismin opit yksistaan vie 
-oikeaan. ' \ - • ' 

Talouselaman ja ykteiskunnan alalia on nykyaan paivan tun-
nussanana »sosialisoiminen», liberalismin kieltaminen. Ykteisknn-
nallistuttamisen aatteet ovat saaneet ra'vintoa kahdeltakin taholta, 
sosiaUstisista jarjestelmista ja valtiososialismista. Se on tosin sosia-
lismi ja sosiakdemokratia, joka nykyaan kuljettaa sosiaksoimisen 
aatteita ja tyota, mutta niiden tunnetuimmaksi kannattajaksi on 
kuitenkin noussut Walther Rathenaii. Han ei ole suinkaan yksin, 
ei liikemiespiireista eika-talouselaman kuvaajain joukosta, mutta 
moni seikka on aiheuttanut sen, etta "ajateltaessa tulevia aikoja se.., 
tapahttui »Vom kommenden Dingen»-nierkeissa. » 
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l/uulen ettei ehka "tarvitse kuvata .tarkoin ja yksityiskoktaisesti 
niita suunnitelmia ja. ajatuksia, joita Rathenau esittaa noissa otsi-; 
kossa mainituissa teoksissaan. Kaikki sentapainen on jo jokaisen 
tietoisuudessa ja Rathenau ei esita mitaan uutta.. Siita huoHmatta-
han on omituisen mielenkiintoinen mies. Han iskee puoleen jos 
toiseen, kapitalistinen talousj arj estelma, ei loyda armoa,, mutta sa
maka Rathenau sanoo itsensa irti sosialismista. . Tosin saksalainen 
arvostelu ei sita usko, vaan esim. prof. Carl von Tyszka asettaa kir-
jassaan »Die,Sozialisierung des "Wirtschaftslebens» Rathenaun talou
delliset opit sosialististen joukkoon. Ja - eihan yhteytta kyllakaan" 
voi kieltaa, kun ajattelee joitakin puolia, mutta kyUa taytyy sit
tenkin tunnustaa etta .Rathenau on eri hengen mies. Han" seisoo 
kahden maailmankasityksen, individuaksmin ja koUektivismin va
liUa., Toisella hetkella han on individuaHsti, toisella ketkella jotain 
muuta. Ratkenaun loisteliaat si\nit tarjoaVat omituisen sekoituk4en 
eri suuntaisia aatteita ja ajatuksia. Han kuuluu jdimenotalouteen 
samoinkuin koko kanen talouselaman kasityksensa ja kasittelyhsa 
on rakennettu ykmenotaloutta ja.sen kasittelya varten. Ratkenau 
on »sota-ajan ajattelija'», "mutta vaikka niin onkin, niin se nimi on 
kunnianimi. Syvalla siveellisella vakavuudella viitoittelee Rathenau 
pelastuksen. tieta nykypaivien elamalle ja ikmiskunnalle.. Han on 
merkilksen ajan'merkiUinen mies. 

' ' • • , I - M. J. P. 

K A T S A U K S I A . 

^ - ^ Maatalous. 
Sato V. 1918 maassamme on laskettu seuraavaksi: 

Vil jalaj i 

Sato TTarve Bro 

Vil jalaj i 1,000 i 1,000 
hi. ' ruis-kg. 

1,000 1,000 
h i . ruis kg. 

, 1,000 
hi. 

1,000 
ruis-kg. 

Ruis 
Okra 
Kaura 
"Vehna 

3,88of 252,200 
1,980', 88,704 
8,975! 242,325 

. 90 i .8,978 

8,225 li 575.750 
1,520 i 72,960 

_ .7,415 1 222,450 
2,590 I 199,500 

—4.350 
-1- 460 
-I-I.560 
—2,500 

—323,550 
+ 15,744 
+ 19,875 
—190,522 

Ykteensa 14.925 592.207 19,750 ii,o7o,66o —4.830 —478.453 
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Vajaus naihin neljaan paaviljalajiin nahden on siis ruiskiloissa 
-laskien 478,453,000 kg. s. o. 45 %. —• Perunasato .on laskettu 8,950 
tuk. kl. , maara, joka ainakin normakoloissa katsottaisiin riittavaksi. 

ViraUisen ekntarvesaannostelyn mnkaan ei iaitaan vajausta 
oksi olemassakaan, mutta tunnetustUian on kaupungeissa ja muissa 
suuremmissa kulutuskeskuksissa vallinnut suuri puute. .Ekntarve-
saannostely ei arvatenkaan olisi voinut tata vajausta poistaa. Ulko
maisen viljantuonnin tahden on asema nyt kuitenkin toinen. 

Ruotsin ma^vi i je lys v. 1916. Koko maa-ala-jakautui seuraa-
vasti: 

* 

ha. ;̂  % 
Puutarhaa 48,240 0.12 

Metsa- ja takamaata f : 23,164,368 , • 56.43 
12,850,775 3X.3I 

Peltoalasta kaytettiin 20.9 % kauranviljelykseen, 9.9 rukiille 
(9.6 kevatruis), 4.4 ohralle, 5.3. sekaviJjalle, 4.0 perunalle, rehukas-
veille 34.4 y. m. • 

Sato jakautui seuraavasti (desitonnia): 
2,327,450 - - _ 

Kevatvehnaa .... 

,• 135,000 -
, Ohraa' 2,982,570 

12,384,350, 
3,692,440 

••• •. 14.973,500 
9,372,420 

Rehujuurikasv. . 
- 56,479,370 • . 

yleensa on vilj an kokonaistuotanto vahentynyt, samoin on 
kg. tuotto ha'kohden osittain laskenut, niinpa syysvehnan 2,110 
kg. V . 1915 1,950 kg:aan, syysruis 1,560—1,480 kg. Nousujakin on, 
mutta v:teen 19x3 verrattuina ovat kaikki laskeneet. 

. Sadon kokonaisarvo on laskettu 1,363,652,000 kr. vastaten 
i,27x.,976,6oo kr. v. 19x5 'ja 887,737,000 v. igrs. . . . 

/ 



liatsaiihsia. 235 

Kun kaikki eri satolajit muutetaan satnoiksi yksikoiksi saa
daan sadon kokonaismaaraksi 6,670,523,000 yksikkoa, joista keinaa 1 
ja olida 49,7 %, viljaa 37.5 % ja juurikasveja 12.8 %. .Varsin la
heUa naita maaria ovat vastaavat" prosenttiluvut sadon arvosta, 
ollen vUjalle 40.9 %, juurikasveille 12.7% ja heinalle ja oljille 46.4%. 
Verrattuna edellisen vuoden vastaaviin lukuikin, kuomaamme sen 
heinan ja oUden suhteen vahvasti nousseen, muuten vahentyneen. 

J3^aluku on 6.7 ja on se kahta edelUsta vuotta korkeampi (v. 
1915 6.0 ja 19x4 5.4); V..1913. se oli kuitenkin 6.9 j a v. 1910 7.3. 

- lyeipaviljaa tuli 151 kg. henkea kohti, v. 1915 186 kg. ja 1914 
184 kg.' • . • , . 

Maataloustiedustelu Ruotsissa v. 1918. Ruotsissa toimitettiin 
viime kesana maataloustiedustelu'koskien viljeUyn maan kayttoa 
ja karjalukua. > •., 

EdeUinen nakyy seuraavasta taulusta: : 

Vil ja laj i ICylvoala lia \s tai villi, "/o. 
1918 1917 

Syysvehna 126,276 106,799 18.2 
Kevat ,, 27.519 26,252 4.8 . 
Syysruis 358,616 299,339 09.8 
Kevat „ 23,683 29,545 —19.8 
Ohra 184,749 176,989 .i. < 
Kaura 730,548 781,138 - 6.5 
Seka vilj a 264,259 249,963 5.7 i 
Ruokaherneita 29,428 • 19,053 54-5 
Rehuherneita 6,716 5,430 23.7 
Papuja .2,386 1,857 28.5 I 
Vikkeri 3,694 11,934 —69.1 I 

Vilja 1,757,874 1,708, 99 2.9 

• Perunan viljelys.ala on 'noussut 10.2 %, ollen 163,497 lia. v. 
1918. Heina- ja laidunmaina oli 1,353,951 ha. ja kesantona 269,111 
ha. Elaikkiaan oli viljeUyn maan laajuus 3,824,766 ha; kasvu 0.9 % 
edelkseen vuoteen verrattuna. • ' ' ^ 

Karjakanta jakaantui seuraavasti: • _ ' ' 
'V. 1918 V. 1917 l̂yis. tai vak% 

Hevosia - 714,362 715,101 ,' — 0.1 
Sarvikarjaa 2,583,113 3,020,381 —14.5 
Lampaita ...i 1,408,451 1,344,202 4.8 ' 
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Vuohia • .: ' 133,265 '̂ 135,690 — 1.8 
Sikoja 633,671 1,09,967 --38-5 
Siipikarjaa ; 4,809,643 .6,080,110 —20.9. 
Mehilaisyhd : 133,502 ' 140,878 . — 5.2 

• - . / 

Karjakantaa on pienentanyt rekujen puute. Hevosten luku 
on-pysynyt melkein entiseUaan, kuitenkin. on tyohevosten ja nuor-
ten hevosten luku' kasvanut muiden vahentyessa, Samkarja-on 
kauttaaltaan vahentynyt, samoin siat, vaikka.kin emasiat, hyvin 
vahan. - . . . • .. -

TeoUisuus.-

Englannin kivihiilituotanto ok V..1918 (5. i . 18—4.T.19) 226,699 
ttxh, tonnia, 21,060 tuh. tonnia pienempi kuin edellisena vuonna._ 
Kaivostyomiesten luku on pysynyt "jokseenkin entiseUaan ollen 
984.000. Tuotannon suhteelksta suuruutta osottaa se, etta kutakin 
kaivostyomiesta kohti tuli 236 tonnia kivihiilta, vastaten 252 ton. 
V. 1914. Palkat ovat tana aikana nousseet melkein kaksinkertai-
siksi: v. 1914 olivat keskimaaraiset palkkakasttonukset tonnia kohti 
6 s. 2.92 d.;'vm 0918 6 ensikuukauden keskimaara taas ok 12 s. 1.95 d. 

Kauppa. 

Englannin ulkomaankauppa 1918. "Viime namerossa tehtiin 
selkoa Englannin kaupasta puolueettomain maiden kanssa. Nyt 
on kaytettavissa tietoja Englannin koko ulkomaankaupasta v.lta 
1918 (paitsi vientitavarat armeijalle). Erittain valaisevaa on ver-
rata niita edeUisten vuosien numeroihin. Saamme siita seuraavan 
taulun (punnissa): 

Vuosi Tuonti Vienti 
Engl, tavar. Ulkom. tavar. 

1914 
1915, 
1916 
X917 
.iqi8 

768,734,739 
696,635,113 
851,893,3.50 
948,506,492 

1,064,164,678 
1,319,338,591 

525,245,289 
430,721,357 
384,868,448 
506,279,707 
527,079,746 
498,473,065 , 

109,575,037 
95,474,166 
99,062,181 
97,566,178 
69,.677,46i 
.30,956,0 9 

\ 
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Tuqnti on siis punnissa laskien kasvanut v:n 1915 jalkeen, mutta 
se joktuu paaasiassa kintain noususta.- Viennin alaka nakyvat so
dan Vaikutukset taydessa arvossaan. Kun ottaa kuomioon • rakan-
arvon alenemisen ja kintain nousun tajtyy seka kotimaisten etta 
ulkomaisten. tavarain viennin laskua pitaa tavattomana. 

Tuonnin ja viennin jakaantumisen ja laadun'osottavat seuraa
vat taulukdti , ' , 

Tuonti igi3—18. 
1,000 punt. 

19x4 1915 1916 1917 1918 

Ruokat., * 

juomia, 
tupakka 
Raaka 
aineita 

290,202 296,969 380,875 419,166 454,711 572,660 juomia, 
tupakka 
Raaka 
aineita 281,823 236,532 286,569 336,762 384,799 458,859 
Tekdas
tuotteita 193,602 160,490 181,450 189,194 218,565 280,164 
Sek'al. 
Postip. 3,108 '2,644 2,999. . 3,354 6,090 7,656 

Summa 768,735 696,635 851,893 948,506 1,064,165 1,319,339 

Kotimaisten tavarain vienti IQ13—18. 

1,000 punt. 

1914 1915 1916 • 1917 1918 

Ruokat., 
juomia, 
tupakk. 
Raaka-
•aineita 

32,588 

69,905 

26,948 

56,713 

25,081 

52,354 

29,495 
!i 

64,345 

16,232 

67,162 

12,067 

60,838 
Tekdas
tuotteita 411,368 338,634 292,927 393,398 423,614 403,721 
Sekak 
(Postip.) 11,384 8,426 14,506 19,042 19,972 21,847 

Summa 525,245 430,721 384,868 506,280 527,080 ; 498,473 
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Huomaamme, etta vienti on kehittynyt laskun merkeissa. 
Tuonti puolestaan on tasaisesti noussut, erikoisesti voi panna mer-
Idlle elintarpeitten tuonnin maaran, joka nayttaa pysjmeen suh
teellisesti-entisella tasoUa, jos ottaa huomioon jaUeen hintain nou
sun. RaakapuuviUa, joka On Englannin tarkein tuontitavara, on 
V. 1918 ensisijalla 150,286,308 punnalla (v. 1917 110,590,634), mutta 
painomaaraltaan se on laskenut. Samoin on yleensa muidenkin 
tuontitavarain laita. 

Tarkeimpia tuontitavaroita:. 

Rautaa 144,436 ton. 
Paperia 1,177,860 ton. 
Voita . 1,614,625 ton. 
Puumassaa 465,810 ton. 

. Puutavar. 1,589,524 loads. 
Tuiitikkuja 737,492 (10,000). 

\ Raha-, pankki- ja porssiliike. 

Suomen Pankin tilaa vuoden lopuka osottaa seuraava yhdis-
telm.a: , ' ' " , , 

' • • • 31/12 I 

MetaUikate ' ' 1 ,233.0. 

Siita metaUikassa . . .-. 4 2 . 7 

Kotimainen luotonanto .' 8 i , O i 

Avistasitoumukset ^ 1,351.9 

Siita sefelisto 1,156.2 

„ valtion pano- ja ottotili ' 6 0 . 4 ' 

„ muiden sama 108:6 

Muita avista-sitoiim ' 3 6 . 6 

ICayttam. set. anto-oik. '. - •.. 6 4 . 6 

Muutamien maiden varat j a velat. »Jahrbucher fiir National-
okonomie itnd Statistik»-aikakauslehden taman vuoden tamniikuun 
nuinerossa on julkaistu seuraava, Sveitsiu pankkiyhdistyksen val-' 
mistama, sangen hauska ykdistelma huomattavampain valtioiden 
varoista ja veloista' (milj. frangia): 



Katsauksia. 239 

t_ 
==3 

0 

W 

a \ 0 \ i N > 0 ' - ' ^ ' ^ ' ^ r o ' ^ ^ M r o ^ O 
« " cT i -^ -̂̂ "̂  t_ 

==3 

0 

W 

0 
: -i 
0 

M 'A s: 
01 v o v o l - ^ Tt- 0 0 c-s 0 " f o (M 

\0 \n CO -t 

0 
: -i 
0 

M 

d rt 
g s 

- ^ i < - i - T i - - ^ o i ^ t o 0 M o \ t v . b , C O C O 0 »j-iTfO M t - i - i t v - j x o u - i D s . ! - , r o C O - - i 
•LT, ^ xn i-* i-i ^ KO ' - ' ' ^ 

W M 

•:^tlnSI^•BI 

(N-JCOu - l I>^^_(Cv^^OlJ^^-OCO 

'0° 

H ^ 
fx! 0 ^ 

0 0 0 0 0 0 0 ' • ^ 0 0 - = d - 0 O 0 C \ 
0 0 O C O 0 0 C A C O O C O ' O O v C ^ C O 
^ O ' ^ ' ^ ^ i , ' ^ ' " ! , ' ^ ' ^ * ^ G e o t - v . ' ; } - « « 

o ^ oo" ^ o " ' o i j - i i-T c o " c>r c<r o ' * v-T i-T '0° 

d rt 
§ s 

C 0 r o O O 0 0 O - 7 f - O O - ^ ' ^ C 0 » n i r ^ 
0 0 * 0 O ^ M ^ ' - i Q ^ C O ^ C n O O i O o i O 
j ^ i - ^ ^ ^ C ^ C ^ V O ^ C O ^ C O u ^ i J - i C O U - J M 
i-( CO to \0 P-l CO oP 

CO M 01 W 

0 O l o o . O o O r t v O o ' O ' O O O O 
a \ " » o t - . - ^ t ^ M i j ^ u - i i . n ' o c o c o 0 
C T i M C O C O N ^ " ^ 0 1 l > v w M C-l - u n - ^ i - i 
x f - t o (M c> i * " . x { - M " 

W c8 rt . m 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O O O O O O O O C O O O O O N O V O 

CO c ^ c o v o v o c o i j ^ ^ i o c x M ^ c T ^ o t C o ^ 
t - ' ^ O C O i - i - ^ t v . C - l i - i ( M i ~ H i - i < M M o i 
CO CO W 0 \O w ' 

I s 
O O O O O O O C O ^ O c o O C ^ O O l 
O p c o 0 0 0 " 0 O w c O M l o N C O M 
v n v o ^ w r o c o O w 0 0 , C N . U - ) < M O t - ^ ^ o 
l o w ^ l o i - T - ^ o ' M ' M ' c o i - r i - r c o c o c ^ 
u - i X T ^ CO 1 0 "LO W 

^r-^ 

1 l l i ^ l l i l l l l l l l l 
Taulu nayttaa olevan koko suurella liuolella valmistettu, kui

tenkin on sjyta muistaa, etta eri laskut ja' arviot kansallisvaralli-
suudesta usein sangen suuresti poikkeavat toisistaan. Niinpa voi
taisiin suurimpiin talousmaihin nahden esittaa koko joukko toisen-/ 
laisia laskelmia, mutta eivat ne yleensa tunnu olevan sen varmempia 
kuin taman taulun esittamat. Huomattava on, etta tassa esite
taan Englannin ja Saksan kansalksvaraUisuudet- yhta =;uuriksi, kun 
sen sijaan huomattavimmat saksalaiset firianssimiehet ja tutkijat 
katsovat Saksan jo siymittaneen Englannin.-




