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Suomen koskista j a niiden kayttamisesta. 
Esitelma, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa helmikuun 4 

paivana 1921 pit i yli-insinoori Huugo Mahni. 

Sika l i ku in vesistojen merkitys taloudeUisessa elamassa on 
kasvanut, s ikak Suomen kosMen tuntemus on vakitellen tul lut 
taydelKsemmaksi. Suomen sisavesistoissa vuosikymmenien k u -

.Inessa toimeenpantujen perkaustoiden, kulkuvaylarakennusten, 
•vesilaitosyritysten seka uittojarjestelyiden ykteydessa on jo 
a iko ja sitten hanki t tu melkoisen paljon tietoja maan koskista, 
v a i k k a k i n nama tiedot ovat olleet kajanaisia j a osaksi epatark-
koja . Arvokkaimpia naista vanhemmista tiedoista ovat ne 
vedenkorkeushavainnot, jo ita kulkuva3'ken varsi l la on suoritettu 
eraissa"vesistoissa, j a jotka osittain ovat alkaneet jo vi ime vuosi
sadan keskivaikei l ta saakka. Vuosisadan vaihteessa alettiin 
T i e - j a vesirakennusten ykkalHtuksen toimesta suorittaa , j a r -
jestelmalksia mittauksia maan tarkeimmissa vesistoissa j a 
vuonna 1907 perustettiin saman ykkakituksen ykteyteen er i -
t3dnen »Hydrografinen Toimisto», jonka asiaksi j a i j a tkaa maan 
sisavesistojen tutkimusta hydxografisessa suhteessa. A lkuto i -
naan on sanottu toimisto koonnut j a v . 1911 painosta julkaissut 
yleisesti levinneen oSuomen tarkeimpien koskien luettelon», 
joka nojautuen aikaisemmin kanki t tu ik in tietoikin eri koskien 
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putous- j a vesimaatasuiLteista tarkoi t t i valmistavau yleiskasi-
tykseu antamista maan vesivoimavaroista. Sanottu luettelo 
on kuitenkin, n i inkuin siina nimenomaan on knomautettu, er i -
naisissa osissaan melkoisen puutteeUinen j a epatarkka, vars in 
k i n on si ina maan pokjoisempien osien koskista ainoastaan muu-
tamia , epataydeUisia tietoja. 

Varsinaiset jarjestelmalksesti snoritetut hydrografiset t n t k i 
mukset, joiden pokjaUa koskien vesivoiman tarkempi tuntemi-
nen k a y makdoUiseksi, ovat naikin^asti edistymeet siiken maa
raan , etta maan tarkeimpien paavesistojen vesimaara- j a veden-
pinnan korkeussukteet n y k y a a n ovat melkoiseksi osaksi tunne-
tnt . Painettuina on jo v . 1904 ju lkaistu selostus Vuoksen v i r ran 
vedenkorkeus- j a vesimaarasukteista seka v . 1911 koko K y m i 
joen vesistoa koskeva laajempi hydrografinen selostus, j a s i ta -
paitsi on parkaiUaan valmistumassa Kokemaenjoen vesiston 
kydrografiaa koskeva jullraisn. Sen okella on yl lamainittn to i 
misto asettanut lukuisia uusia vedenkorkeusasteikkoja' maan 
vesistoikin j a .snorittanut jonkon vesimaaramittauksia." S ika l i 
k u i n toimiston tyot edistjrvat, laajenee j a tarkis tuu Suornien kos 
k ien perusteellisempi tuntemus vakitellen sellaisissakin' maan 
etelaisemman osan s i v u - j a pienem.nussa vesistoissa seka Pokjois-
Siiomenkin vesistoissa, joissa se vie la cn |)uutteelHnen.'' 

' K o s k a Suomen maanpinta yksityi&kokdissaan 'on sangen 
epatasainen, 'vaikkakin sen kaltevuus- j a korkeussukteet koko-
naisuudessaan ovat vakaiset , j a koska Idinteakal l io - ta i k iv i l iko -
pokjainen maapera e.staa jokia syovyttamasta nomiaan tasai -
s iks i , on Suomen vesistoikin muodostuneiden koskien lukumaara 
melkoisen suuri, mutta niiden putouskorkeudet ovat verrattuii ia 
vnoristoiftaiden vesiputouksun kuitenkin yleensa-pienet. Suo-
meUe ominaisesta jarvir ikkaudesta, joka va ikuttaa tasoittavasti 
vesistojen alasjuoksevaan vesimaaraan,'taas joktuu, ettauseiden 
koskien vedenpaljousvaiktelut ovat verraten vakaiset. Suomen 
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vesistoille ominaista on siis, etta n i i s s i on runsaasti pntonksel-
t a a n lo ivia koskia, joiden alasjnokseva vesimaara usein on ver 
raten tasainen. 

Suomen koslden vesivoiman kokonaissunruns on tavallisesti 
arvio i tu nousevan noin kolmeen miljoonaan kevosvoimaan. 
T a m a l u k u tarkoittaa seUaista luonnollista kevosvoimamaaraa, 
m i k a kestaa noin 6-^9 kuukautta vuodessa. Useista sy ista , 
jo ista edella on jo osaksi kuomautettu, ' on vaikeata tarkast i 
arvioida, ku inka suui i turbinikevosvoima Suomen koskista lopul-
ksest i voidaan. ottaa kyodylHseen kaytantoon. Tassa suhteessa 
on kui tenkin edempana mainittavalla- taval la suimnittaisesti 
laskettu, etta jos Oulujoen vesiston pohjoispuoknen osa maasta 
jatetaan lukuunottamatta, saatettaisiin muun Suomen koskista 
aikanaan saada noin 1,2 mjljoonaa turbinilievosvoimaa k y o -
dyUiseen kaytantoon. i\lutta vi imeksi mainittu l u k u saattaa 
'melkoisesti' sunrentuakin, s i i ta riippuen, ku inka korkeaUe eri 
koskien rakennusaste.m. m. Vesistojarjestelyiden avul la voidaan. 

• vastaisuudessa asettaa. • • -

On nimittain 'huomattava, etta vesistojen Inonnollisina ves i 
maaran tasaajina toimivien laajojen jarv ien vedensai lytyskykya 
voidaan k j ^ a k s i k a y t t a a siten, etta n i ik in ajoittain saastetaain 
j a ni ista ajoittain taas otetaan' enemman vetta kuin"" vesiston 
luonnoUinen vedenjubksn edeUyttaa, s ika tavoin saastaen ener-
gian kekittamistarkoitnkseen'sitakin vesimaaraa, m i k a muutoin 
juoksisi kukkaan . Tallaisten vesimadrdjdrjestelyjen avuUa vo i -
.daan etenkin eraiden suurempien joMen rakennuskelpoista ves i -

• voimaa vastaisuudessa erittain tuntuvast i ' snurentaa. . 'Vesi-
"maarajarjestelyiden menestykseffinen toteuttaminen vaat i i k u i 

tenkin n y k y a a n voimassaolevan vesioikeuslain osittaista inuut-
ta'mista, jota valt ion puolelta jb onkin r y k d y t t y valmistamaan. 

' Vesimaarajarjestelyn tarjoamien etujen ty3'^stin h y v a k s i k a y t t a -
' minen eraissa vesistoissa vaat i i myoskin, etta asianomaiseen 
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jokeen. rakennettavat , voimalaitokset toimivat ykdessa, syot
taen samaa voimajoktoverkkoa. Paits i vesimaarajarjestelyjen 
laaiuudesta on rakennuskelpoiseksi laskettavan vesivoiman. 
snurnns riippnvainen viela s i i takin, missa maarin jokien v i r t a -
paikat , vuolteet j a pienipntouksiset kosket voidaan ykdistaa 
toisiinsa t a i snurempaan koskeen j a siten saada aikaan se, etta 
joen koko putous tulee voimalaitoksissa makdoUisimman tyys t in 
kaytantoon. TaUaisten n . s. profiilijdrjestelyjen kautta on, paitsi 
•muita etuja, voitettavissa kuomattava kayttokelpoisen vesivoi
man l isays erittainkin seUaisissa sunremmissa joissa, missa j oka i -
nen putonssenttimetri jo edustaa kymmenia kevosvoimia. 

* * 

Suomen etelaisimman osan suurin kosldvoima on niissa paa-
. joissa, joiden kautta n . s. jarviylangoUa yktyneet vesistot pur-

kautuvat merta kokt i . Ni inpa esim. Vuoksessa, luettuna S a i -
maasta I ,aatokkaan, Kymijoessa, luettuna Paijanteesta mereen, 
j a Kokem'aenjoessa, luettuna Nasijarvesta mereen; voidaan ar 
vioida olevan noin 80 % vastaavien sadealueiden koko luoimol-
l isesta vesivoimasta. T a m a joktuu si ita, etta mainittu jar^vd-
y lanko on suurin piirtein melkoisen tasainen j a sil la olevien 
vesireittien putoussukteet senvuoksi, eraita latvavesistoja 
lukuunottamatta, yleensa vakaiset, jota.vastoin talta-ylangolta 
mereen joktavissa paajoissa.on verraten suuri putous; samaka 
k u i n n i i k i n on kokoontunut suuri vesimaara; Takais i in vesis
t o ik in on Inettava myoskin Oulujoen vesisto, jossa itse Oulujoen 
osake voidaan arvioida lankeavan noin kolme neljasosaa vesis
t o n koko vesivoimasta, v a i k k a k i n taman vesiston koikiset a l k u -
lakteet ovat melkoisen korkealla. Ykteeusa on yUamainitussa 

' neljassa joessa lakes kaks i kolmannesta Suomen koko si i ta luon-
noUisesta kevosvoimamaarasta, mika lankeaa Oulujoen sade-
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alueen pohjoisrajan etelapuolelle. Vuoksen vesiston osaUe y k s i -
naan tulee noin kolnaasosa j a itse Vuoksen virraUe noin 28 % 
vi imeksi maimtusta luonnollisesta kevosvoimamaarasta. 

Y le i skuvan saamiseksi suta, kuinka Suomen rakenuus-
kelpoinen vesivoima jakautun maan eri osun Oulujoen sade-
alueen pokjoisrajan etelapuolella, on kaytettavissa olevien 
tietojen mukaan tekty eraita laskelmia j a niiden nojalla saatu 
alempana mainitut tulokset, jotka kuitenkin on, vars inkin 
pienvesistoihin nakden, pidettava a ivan snunnittaisina. , 

Vuoksen v i r ran luonnoUinen kevosvoimamaara on k e s k i -
veden aikana, jolloin s i i ta alasjuoksevan vesimaaran suuruus 
on n . 570 sm ' , kk imaar in 540,000 kevosvoimaa. Paaosa tasta, 
luonnonvoimasta eli lakes 500,000 kevosvoimaa keski t tyy n. s. 
ykseen Vuokseen, joka ulottun Saimaasta Jaasken kirkon seu-
duiUe. K o s k a v i r ran vesimaara vaiktelee tavaUisesti v a i n 470— 
670 sni^m valiUa j a aarimmaisissa tapauksissa voi pienentya. 
350 sm^din t a i suuxentua 1,200 sm^:iin, tarjoaa v i r ta jo luonnos-
taan vars in tasaista voimaa. T a t a voidaan tulevaisuudessa 
v ie la keinotekoisestiMn tasoittaa Saimaan jarven jar jeste lya 
avnUa. Jos sen okella v i r ran putoukset ykdistetaan sopivaUa 
tavaUa toisiinsa, nun siiken rakennettavista voimalaitoksista 
voidaan saada turbiniakseleissa noin 380,000 tekoisaa kevos
voimaa. S ika l i ku in voimalaitokset jarjestetaan toimimaan 
ykdessa j a Saimaan vesivarasto tul is i t jrystemmin kaytetyksi , . 
saattaisi laitosten rakennusastetta vastaisuudessa edeUeen ko 
roittaa jopa puoleen miljoonaan turbinikevosvoimaanja s i i taMn 
y l i , riippuen voimalaitosten knormituksen laadusta. N y k y a a n 
on Vuoksen kosMvoimasta kaytannossa ainoastaan noin 14,000 
turbinikevosvoiniaa. 

Saimaan Hsavesistoissa j a suoraan Laatokkaan laskevissa 
vesistoissa voidaan arvioida olevan ykteeusa saatavissa ainaMn 
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noin 100,000 tnrbinilievosvoimaa, josta runsas kolmasosa jo on 
otettn kaytantoott. 

Kymijoessa, jonka Inonnokisen vesivoiman snurnns kesM-
ypden ailcana on 285,000 kevosvoimaa, voidaan laskea olevan 
rakennettavissa noin 165,000 turbinikevosvoimaa, josta nykyaan 
on ka^-tannossa noin kundesosa. Joen Hsavesistoissa lienee 
rakennettavissa ainakin noin 35,000 turbinihevosvoimaa, josta 
j o on otettu kajrtantoon noin kolmasosa.- Kokemaenjoesta, 
laskettuna Pyka jarvesta mereen, voidaan arvioida olevan saa
tavissa noin 140,000 turbinikevosvoimaa, josta na ik in aikoihin 
tulee otetuksi kaytantoon noin seitsemasosa, j a joen ksavesis-
toista noin 50,000 turbinihevosvoimaa, josta kuitenkin jo suu
r i n osa on otettu kaytantoon. 

Oulujoesta voidaan laskea vastaisuudessa saatavan noin 
180,000 turbinikevosvoimaa j a sen ksavesistoista noin 60,000 
turbinikevosvoimaa. Naista maarista on nyky is in kaytannossa 
ainoastaan lakes 5,000 kevosvoimaa. 

Suomenlakteen j a Itamereen laske'^dsta pienemmista vesis-
to i s ta voidaan arvioida saatavan ykteensa noin 35,000 turbini 
hevosvoimaa, josta suurempi osa jo on otettu-ka3dant66n, j a 
Pokjanmaan joista ka ikkiaan noin 55,000 turbinikevosvoimaa, 

j o i s ta lukuisissa myUyissa j a muissa pienemmissa voimalaitok
sissa jo kenee ka3d;ann6ssa noin kolmasosa. 

K a i k k i a a n voidaan Suomessa kaytantoon otettu vesivoima 
.arvioida n y k y a a n nousevan kk ima in igo,ooo turbinikevosvoi-
maan, josta kuitenkiri osa kekitetaan seUaisissa voimalaitok
sissa, m i t k a ennen pi tkaa ovat uudekeen rakennettavat. • Sano-
tusta maarasta tulee edekamainittujen neljan paajoen osake 
ainoastaan noin kolmasosa, v a i k k a k i n nama vesivoimansa 
suuruuteen'nahdeh ovat muikin vesistoiliin Verrattuina pain-
'vastaisessa sukteessa. 
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,: Se _ tosiasia, etta pienempien vesistojen kosket on otettu 
kaj 'tantoon paljon suuremmassa maarassa ku in snurjokien kos--
ket, j o tka paaasialksesti ovat \'iela luonnontilassa, v a i k k a k i n 
sunrkoskista - yleensa voitaisiin saada ka j t tovo imaa sukteeki-
sesti kalvemmiUa kustannuksiUa, joktuu suta, etta voiman suur--
tuotanto sellaisten keskusvoimalaitosten kautta , jotka jakais i -
v a t sakkovirtaa useam.niiUe kuluttaji l le, ei v ie la ole voittanut 
knomattavampaa alaa maassamme. Suomen vesivoimalaitokset 
ova t iuro i t ta in na ik in asti etupaassa rakennetut jonkin y r i t y k -
s e n o m a a , rajoitettua voimantarvetta varten, j a ne 'kuuluvat 
tavall isesti osana j ok onkin teokisnus- ta i kotitarvelaitokseen, 
j o k a on rakennettn kosken yiereen saadakseen si i ta kayttovoi -
maa. B r i snurteoUisnusyrityksiakin toimeenpantaessa on t a v a l -
Hsesti etsitty sekainen kosld, josta makdolksimman kalvaUa 
saataisi in juur i sekainen voimamaara, m i k a v a s t a i s i yr i tyksen 
omaa lak inta tarvetta , j a tal loin ovat suurkosket useimmissa 
tapauksissa okeet k i a n isot, vars inkin k u n nnden osittainen 
ka5i;ant66nottanunen useimmiten ttdee kaki iks i . Oikeudelk-
selta kannalta on myoskin okut vaikeampaa saada kayttooikeus 
j a rakennuslupa snurempiim koskiin, jotka jdeensa ovat kuulu -
neet vars in monille omistajike,, j a joiden rakentamismakdoUi-
suudelle vesioikeuslaki on asettanut melkoisia vaikeuksia. On 
nimit ta in kuomattava, etta edelksessa mainitut suurjoet ovat 
sekaisia, joissa padon rakentaminen koko kosken poikld joutuu 
rist ir i i taan loken j a si ian vapaan kulun kanssa, m i k a laissa on 
erityis ika maarayksiUa .snojattu. 

Alkuperaisimmat Suomen voimalaitoksista ovat vesivoimaka 
kayte ty t myk3rt j a sakat, - joista edellisia kenee ollixt Suomessa 
taman vuosisadan alussa y l i puoHtoista t u k a t t a j a ja lkimmaisia 
npiii kolmesataa. S ika l i . ku in v i l j a n jauliatus j a etenkin puuta-
varansakaus on y k a enemman keskittynjrt suurempien y r i 
tysten kasun j a on rakennettn suuria koyrysakoja, on vesivoi-
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malla ka37tettyjen'^pierL- j a kotitarvemyllyjen lukumaara pal 
jon supistunut, j a vesisakat suurimmaksi osaksi kavinneet k a y -
tannosta. Na ik in tarkoituksi in voitaneen arvioida n y k y a a n 
kuitenkin kaytettavan ykteensa noin 35,000 kevosvoiman snu -
ruista vesivoimaa. Suomen vesivoiman varsinainen suurkulut-
t a j a on punkiomo- j a paperiteolHsuus, jonka ykteydessa raken
nettn vesivoima n y k y a a n nousee noin 100,000 turbinikevosvoi-
maan, jaettuna useiden Icymmenien eri koskien partaalle raken-
nettujen tektaiden osalle. Naiden laitosten vesivoimamoottorit 
ovat suurelta osaltaan kytket3d: suorastaan tySkoneisiin; t a v a l 
lisesti on voimalaitoksessa sen oheUa inenempi sakkovoima-
asema tekdasten valaistustarkoitusta j a erinaisten sakkomoot-
torien ka3rttamista varten. E r a i s s a tapauksissa on takan teol-
Hsuuskaaraan kuuluvan yritj'-ksen ykteydessa kuitenkin raken
nettn erityinen laajempi j a uusiaikaisempi, vesivoimaka k a y p a 
saikoasema, josta osaksi mj^'daan virt-aa mnillekin kuluttajiUe. 
Tal la is ia ovat m. m. Nokian paperitektaan ykte3d;een perustettu 
sakkovoima-asema, josta n y k y a a n saadaan noin 7,500 hv . 
seka K a j a a n i n Puntavaraosakeyktion sakkovoima-asema 
Ammakoskessa, josta saadaan noin 3,000 k v . , y n n a Stockfors 
osakeyktion-rakentama sakkovoima-asema Kymi joen Klasaron 
koskessa, josta saadaan noin 2,000 k v . Punkiomo- j a paperi-
teolksuuden ykteydessa rakennetuista Kymi j oen koskista ovat 
mainittavimmat Vo ikkaan- j a Kuusankosket,- joista K y m i y k t i o 
n y k y a a n ka3d;taa n . 14,000 k v . j a joita na ina aikoina r y k d y -
taan uudesti rakentamaan, seka Anjalankoski , jonka toisesta 
puolesta Inkeroisten punkiomo naihin asti on kayt tanyt n . 
4,700 hv. , rakentaen kuitenldn parkaikaan jo vankentuneen 
voimalaitoksen s i jaan uutta sakkovoima-asemaa noin 14,000 
h v m konetekoke. Vuoksen koskista*ovat osittaisesti raken-
nettuina Tainionkoski j a Ensonkoski , joista edeUisessa nykyaan 
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keHtetaan noin 8,000 j a jalkimmaisessa noin 5,000 turbinihevos
voimaa. ' . . ' • 

Suomen munt vesivoiman kaytta jat ovat viimemainittnun' 
teollisuuteen verrattuina vaatimattomassa asemassa. Ni inpa 
kutomateoUisuus ka j t tanee .vesivoimaa lakes 8,000 k v . seka 
sakkokemialknen y n n a metalliteolksuus ykteensa noin 10,000 
k v . Sakkovoima-asemien rykn iaan kuuluvien vesivoimalai-
tosten osaUe langennee yhteensa noin 30,000 hv. , josta kuiten
k i n melkoinen osa kaytetaan itse voimalaitospaikkakunnaUa. 
Sakkovoima-asemista pukuttaessa Henee s y y t a mainita, etta 
maamme 38 kanpungista ainoastaan kolme saa sakkovoimatar-
peensa osittain tyydyte tyks i omasta vesivoimalaitoksestaan. 
S i t a vastoin on esim. Ruotsin 109 kanpungista 103 :Ua saatavana 
vesivoimaa. • ' 

Y le i s in purtein voidaan Snomen vesivoimarakennuksen 
kekittymisesta sanoa, e t t a s e verrattuna lantisten naapurimai-
den oloikin on viimeisena vuosikymmenena jaanyt paljon jaleUe. 
Ne laajat makdolHsuudet vesivoiman kaytantoon ottamiseUe, 
j oita sakkotekmikan kekitys on avannut m. m. tekdessaan mak
doUiseksi voiman surtamisen pitkienkin matkojen paakan, eivat 
v ie la sanottavasti ole ksanneet maamme rakennettua kevos-
voimamaaraa, vaan on tama paaasiassa jatkanut kasvamistaan 
siten, etta pien- j a keskisuuriin koskiin on rakennettn »omavarais-
laitoksia» paikalksten yritysten oman voimantarpeen t y y d y t t a -
miseksi, t a i siten, etta vankoikin voimalaitoksun on y k a Hsatty 
vesimoottoreita j a laajennettu ruiden vesiranneja, joUoin saas-
tavaisyyssyista usein on pantu enemman painoa siiken, etta 
l a k i n l isavoimantarve tuks i tyydyte tyks i tarvitsematta k a y -
tannosta poistaa entisia vaidiettuneita rakenteita, -kuin suken, 
etta voimalaitos saataisiin kokonaisundessaan uusituksi j a kos- ' 
k e n tarjoama voima undenaikaisemmin j a paremmin" k a y t a n -
t65n. Sodan aikeuttama epavarmuudentila j a moninkertaisiksi 
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kohoimeet rakennuskustannukset ovat osaltaan - vaikuttaneet . 
pidattavasti nnsien laajempisuuntaisten voimalaitosyritysten 
t.oimeenpane-miseen. • _ . . 

; Niiden \dtakisten tilastonnmeroiden-mnkaan,/joita .on kay--
tettavissa Rnotsista j a Suomesta, oli Suomen ka3d:ann6ssa.oleva 
vesivoima ku luvan vuosisadan akista .a ina vnoteen 1911 viela 
noin 24 % Ruotsin kaytannossa olevasta. vesivoimamaarasta. 
Sen jalkeen on sukde kuitenkin, suta kuokmatta, etta asukas-
lukumme lienee lakes 60 %• Ruotsin asukasluvusta.ja vesivoima-
varamme ainakin neljasosa Ruots in vesivoimavaroista, muut-. 
tunut maallemme y k a epaedullisemmaksi. Niinpa jo vuonna 
1916 ok Suomen rakennettu vesivoima ainoastaan I7,g % R u o t 

sin. rakennetusta vesivoimamaarasta j a vuonna 1920 oli 1:ama 
prosentti jo alentunut luknun 16,5. Jos maamme vesivoiman 
kaytantoon ottaminen s i ta vastoin. oksi seurannut vuosisadan 
alkupuoleUa. vaUinneessa, kyUaidn vaatimattomassa sukteessa 
Ruotsin vastaavaa kekitysta , oksi meika_vuoima 1920 jo tukut 
olla kaytannossa vesivoimaa 190,000 kevosvoiman sijasta noin 
270,000 kevosvoimaa, eH 80,000 kevosvoimaa enemman kuin 
todeUa ok kaytannossa. K o s k a Ruotsissa vuonna 1920 ok raken-
nuksenalaisena vesivoimaa noin 250,000 kevosvoimaa, oksi 
meilla saman sukdeluvun mukaan tul lut oka.samana vuonna 
rakenteilla 60,600 kevosvoimaa. TaUaista vertailua tektaessa 
on syjd^a kuomauttaa s i i takin, etta maamme parkaimmat suur
kosket rakennuskelpoisuuteensa nakden yleensa voivat kilpaiUa 
useampien Ruotsissa rakennettujen suurkoslden kanssa. . . • 

.". K u n sakkovoiman tarpeen y k a kasvaessa j a polttoaineiden 
saannin ttdtua vaikeammaksi , vesivoiman entista laajempi 
kaytantSon ottaminen kuitenkin on tul lut varsin t a r k e a k s i , 
taloudelliseksi Inj-symykseksi, on suken . meikakin ' nyttemmin 
alettu panna y k a enemman kuomiota. K o s k a suurten keskus
voimalaitosten rakentaminen suurine koneyksikkoineen, j o is ta . 
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T?,oimaa siirretaan laajempaan knlntnspiiriin, yleensa tulee seka" 
perustamis-_ etta l\oitokustannuksiltaan sukteelksesti ka lvem-
maks i ku in pienten voimalaitosten, on sunrkoskiemme rakenta-
misk3'symys takoin tukut paivajarjestykseen, sita snuremmaUa 
s y y U a Icun sopivista pienkoskista nlkaa monin seuduin oka puute, 
e ika 'na iden tarjoama . vc imamaara enaa r i i ta peittamaan 

laHtulevaisunden koko tarvetta . . . . 
.. Ni inpa on r y k d y t t y valmistustoimenpiteisun eraiden- snur-

koskien vastaista kaytantoon ottamista varten Vuoksessa, K y m i 
joessa j a Kokemaenjoessa seka yksinpa Oulnjoessakin. Vesi 
oikeuslain saannosten vapaampi tu lk inta , jossa pannaan entista 
€nem.man kuomiota voimalaitosyritysten suureen taloudeUiseen 
kantavuuteen, j a naiden saannosten osittainen munttaminen 
kaytannokisempaan suuntaan, oksivat omansa antamaan naike 
yr i tyks i l l e vakavamman pokjan. Vi ime aikoina on myos y k a 
enemman pyr i t ty kokonaan nudistamaan vankempia voima
la i toks ia tarkoituksessa saada seUaisten koskien vesivoima t a y -
•deUisempaan kaytantoon, j o tka n y k y a a n ovat va in osaksi t a i 
vankanaikaisesti rakennetut. Takais i in tarkoituksun on ,par-
i a i l l a a n jo tekeiUa koneistoja, j o tka edustavat noin 40,000 tur -
"iDinikevosvoimaa. Sodan aikana valknnut valaistusainepula on 
•osaltaan antanut vauhtia niike karrastnksike, jotka tarkoi t ta-
v a t maaseudun yleisempaa sakkoistamista., j a eraita pienempia 
keskusvoima-asemia seka joukko paikaUislaitoksia onkin tassa 
tarkoituksessa jo rakennettu. Valtio, jonka kallussa on varsin 
i n o m a t t a v a osa maan koskivoimasta, on puolestaan r y k t y n y t 
toimenpiteisiin, jotka aluksi taktaavat maan etelaosassa sike 
i u u l u v a n " suurkoskivoiman .kaytantoon ottamiseen seka v a k 
mistelutoiden snorittamiseen sen muuakakin sijaitsevien kos
kien rakentamista varten. lyakitulevaisuudessa - voitaneen siis 
odottaa Suomen vesivoimarakennustoiminnan astuvan uuteen 
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keMtyskauteen, jonka tunnuksena on sunrten keskusvoima
laitosten aikaansaaminen maamme paajokiin. 

* * * 

• On tietenkin vaikeata tekda varmoja laskelmia siita, kuinka 
suureksi voiman tarve tulevaisuudessa kasvaa ja missa maarin 
seka kuinka nopeasti meidan koskiemme vesivoirna tulee otet-

- tavaksi tai oksi otettava kaytantoon yH nykyaan jo kajrtannossa 
olevan" maaran. Nama seikat ovat riippuvaiset ruin monesta 
tekijasta, joiden ennakolta arvaaminen'on makdotonta. Sen-' 
raavassa on kuitenkin tassa sukteessa laskettu eraita ar"violu-
kuja, jotka perustuvat melkoisen varovaisiksi katso-fetaviin otak-
sumiin: 

Aluksi tekdaan-sekainen otaksuma, etta maamme voiman-
tarve siita kuokmatta, etta sakkovoiman ka3rtt6 on viime aikoina 
voittanut yka laajempaa alaa ja saanut yka uusia- mnotoja, 
kokoaisi ainoastaan samassa maarassa kuin kaytettavissa oleva 
tilasto vnosilta 1909—1916 osoittaa, ja lasketaan sen perus-
teeUa, kuinka suuri voiman tarve oksi "vuonna 1930. Ensinmai-
nittuina vuosina oU viraUisen teokisuustilaston mukaan Suo
messa kaj^tannossa: 

vuonna lampovoimaa teh. t v . vesivoimaa telt. l iv . yhteensa hv. 

1909 89,410 119,490 208,900 
I9I0 105,500 123,060 - , 228,560 
I 9 I I 110,110 133,840 243,950 
I9I2 123,100 138,470 261,570 
I 9 I 3 139.410 143,660 283,070 

145,390 154,560 - 299,950 
I9I5 154,120 ^ 160,030 , 314.150 
1916 153,860 164,770 . 318,630 -

I 
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Ottamalla liuomioon, etta sota-aika on supistanut kakden 
viimeisen vuoden lukuja, saadaan tulokseksi, etta voimankay-
ton kasvaessa saannoUisesti eli samoinkuin vuosina 1909—1914, 
tuHsi vuonna 1930 oUa kaytannossa ykteensa n. 600,000 kv. 
SaniaUa tavalla laskettuna nousisi vesivoimatnaara vuodeksi 
1930 n. 270,000 kevosvoimaan. Viimeksi mainittua lukua oUsi 
kuitenkin alempana mainituista sydsta korjattava. 

Tilaston mukaan on kaytetty vesivoima prosenteissa koko 
voimamaarasta oUut: 

V . 1909 57.2 
V . 1910 53.8 • 

V . 1911 54,9 
V . 1912 52,9 

V . 1913 ' - •So.-s 
V . 1914 5i,s 
V ; I915 • 50,9 

V . 1916 . • ' 51,7 

Samoina vnosina oli Ruotsissa' vesivoimaprosentti koko 
voimamaarasta:. 

V . 1909 - -57.2 
V . 1910 59.8 
V . 1911- 60,2 
V . 1912 62,4 

V . 1913 61,8 
V . 1914 " 61,5 

V . 1915 63.9 
V . 1916- 65.6 

Viimeksi mainituista luvuista ilmenee,'etta Ruotsissa vesi-_ 
- voimaprosentti on . suurin piirtein kasvanut, jota vastoin se 
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tneilla on osoittannt taipnmnsta alenemaan. Tahan on m. m . 
vaiknttannt se .seikka, etta ' Ruo ts in , suuxkbskieri ottaminen. 
kaytantoon suhteeUisesti halpoine rakennuskustannuksineen seka. 
voimansiirtoineen on oUiit omansa syr jayttamaan lampovoimaa 
vesivoiman t ielta. K o s k a on todennak6ista,'etta kekitys meika. 
lakiaikoina alkaisi menna samaan, kansantaloudekisest-i suota-
vaan suuntaan, voinee otaksna, etta ennen mainitusta w o d e n 
1930 voimatarpeen kokonaismaarasta- noin 60 % ek 360,000 
k v . oksi t3ryd3d:ettava vesivoimaka. T a m a n • mukaan' olisi 
sns, koska nyky i s in jo kaytannossa oleva vesivoimamaara 
on noin 190,000 kv:, . vuodeksi 1930 saatava rakennetuksi vesi 
voimaa Hsaa n . 170,000 hv . • •' 

- ISFjd; on kuitenkin kuomattava, etta edella ei ole otettu ensin-
k a a n luknun sekaisia uusia vesivoimaka tyydytet tav ia vo ima-
tarpeita ku in rantateiden sakkoistaminen, sakkokemiakisen. 
teolksunden kohottaininen j a maaseudun sahkovoimalla varus -
tamjnen, jotka oikeastaan v a i n odottavat voimansaantimakdol-
l i suutta , j a joiden voimankaytto tulee sunrenemaan, s ikal i k u i n 
ka ipaa voimaa tulee tarjolle. "Vaikkapa rautateiden sakkoista
minen a luksi tapaktnis ikin v a i n pienemmassa mitassa j a v a i k k a 
sakkokemiaUiseen j a si iken,kunluvaan sakkometaUurgiseen teol
lisuuteen seka maaseudun sakkoistamiseen' varattaisi inkin vain, 
vars in vaatimaton voimamaara, n i in lienee naihin tarpeisiin 
knitenkin laskettava vuoteen 1930 menness'a voitavan sijoittaa 
vesivoimaa ykteensa noin 80,000 a ' i dOjGoo hv . Na in oken 
olisi pyr i t tava saamaan Suomessa vuodeksi 1930 rakenne
tuks i " lisavoimaa ka ikk iaan noin 25o-,6oo a 270,000 k v . 
K o s k a suurin osa tasta voimamaarasta olisi sijoitettava maan 
etelaiseen osaan, jossa "Viipurin laanissa yksistaan on nyk3dsin 
kayrtannossa n . 33 % , Undenmaan laanissa n . 16 % , Hameen 

-laanissa n'. 21 % seka T u r u n j a Por in laanissa n . 16 % maan koko 
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kaytetysta voimamaarasta, oHsi tarv i t tava voima saatava -etu
paassa Vuokseu, Kyouijoen j a Kokemaenjoen koskista. -• • ' -
- - E d e k a oletettua Vesi voimantarpeen kasvua voidaan verrat
tuna Ruotsissa j a Norjassa tapaktnneeseen kekitykseen .pitaa 
vie la sangen vaatimattomana, j a varsin Inultavaa on, etta vesi -
voim-an • tarve j a sijoittamismakdokisuus rnaassamme todeki-
sesti kasvaa snuremmassakin maarassa. Mutta jo seUaisenaan 
osoittaa edeUa t ek ty selvitys, etta kysymys voimantarpeen t y y -
dyttamisesta ansaitsee mi ta vakav inta kuomiota, etenkin-kun 
suurkoskien rakentaminen, jo ikin n y t on pakostakin rykd3rt-
tava , vaat i i pitkaaikaisia valmistelutoita j a monivnotisen raken-
nusajan. ' • -

KansantaloudeUista saastavaisyytta silmakapitaen tuks i 
koskien rakentamistoiminnan tapaktua siten, etta ensiksi raken-
netaan ne kosket, joista saadaan -kalvinta seka edtdksimmin 
sijoitettavissa olevaa voimaa, j a vasta myokemmin ne kosket, 
joiden voima tnlee kalkimmaksi . Samaka olisi koskien rakenta
minen, nykyis i s ta vesistojen omistussukteista kuolimatta, suori
tettava si l la tavoin, etta-vesivoimaa ifxakdoUisimman suuressa 
maarassa saastetaan sopivien profiilijarjestelyiden avuUa j a 
etta alunpitaen varataan makdoUisuuksia voimalaitosten vas-
taiseen ykteistoimintaan seka vesistojen vesimaarajarjestelyn 
toteuttamiseen. TarjoUa olevan vesivoiman tyys t in k y v a k s i -
kayttamiseen on meilla s i ta enemman syy ta , koska vesivoima-
varamme eivat suinkaan ole loppnmattomat, vaan painvastoin 
voidaan otaksna, etta suurin osa vesivoimastamme jo muuta
man vuosikymmenen kuluessa on otettu.kaytantoon. 

Suurkoskien rakentaminen maamme paajoiss'a naiden'sopi-
vinta profukjarjestelya kuomioonottamaka, vastaisten samaan" 
vesistoon rakennettavien voimalaitosten ykteistoiminta, vesi-
maarajarjestelyiden toimeenpaneminen j a ainakin etelaisten 
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paajokien voimalaitoksia ykdis tavan voimajoMoverkon a ikaan
saaminen muodostavat siis paakokdat s i ina tulevaisuuden okjel-
massa, jokon vesi voimateoUisuutemme tarkeimmalta osal
taan on suunnattava. 



Hinta- |a elinkustannusindeksit.] 

Katsaus niiden perusteisiin. 

Meilla Suomessa vasta sodan aiheuttama sunnnaton H n -
tainnousu on herattanyt yleisempaa mielenkiintoa ky^symyk-
seen, miten taman nousun suuruus on tasmalksesti luvuika i l -
maistava. T a m a kysymys on 'kJa.jnyt erikoisen tarkeaksi , k u n 
palkkauskysymyksissa yritetaan sovittaa palkat eknkustan-
nusten-'-) kalkstumisen mukaisiksi , j a moneUa takoUa, vi imeksi 
valt ion virkamiesten palkkausasiassa, kysymys palkkojen jar -
jestamisesta automaattisesti r i ippuviksi elinkustannusten muu- " 
toksista n . s. k u k u v a n palkka-asteikon avuUa on pokdinnan j a 
ekdotusten alaisena.-

Mntta jo ennen sodan' aikeuttamaa kintojen taydellista 
muUistusta vankempildn snkupolvi on aina y k a uudestaan j a 
uudestaan val i t tanut elaman kaUistumista, j a onkin todettu 
yleisen kintojen nousun tapaktuneen kul lan ostoarvon aletessa 
vuosisatojen kuluessa. ICysymys suta, miten voitaisiin seurata 

• 1) Sea johdosta, etta usein puhutaan eliniason noususta, k u n Icysymys 
on elinkustannusten noususta, on huomautettava, etteivat nama suinkaan 
merkitse samaa. K u n esim. sodan aikana Ixinnat ovat nousseet j a seurauk
sena siita myos elinkustannulcset, ei elintaso, elinkanta, yleensa ole noussut, 
vaan painvastoin laskenut. ' ' ' ' ,• • 
2 ' 
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yksityisten tavaralajien kintojen mnutoksia.ja niiden vaiku
tusta elinkustannuksun seka siten saada selvike naiden kintojen 
• vaiktelnjen aikeuttama yleisen hintatason mnutos, on jo vume_ 
vuosisadan keskivaikeilla okut vireiUa. Toisin sanoen on tak- . 
dottu todeta elinkustannusten muntokset, niiden kaUistumnnen' 
tai kalpeneminen verrattuna aikaisempiin • aikoikin. Tata yr i -
tettaessa on kuitenkin otettava kuomioon_ pari seikkaa, jotka 
tekevat taman tektavan 'hjvin vaikeaksi." Bnsinnaldn ikmiset 
eivat enaa ela samaka tavaUa kuin ennen, elinkanta, »standard 
of kfe.», on muuttunut, elaman vaatimukset ovat toiset kuin_ 
enhen. Jos asunnot ovat suuremmat, vaatteet hienommat, 
kadut puhtaammat, terveydenhoito parempi, sairaalat yleisem-
mat j . n, e., on mahdotonta sanoa, miten takaisten etujen tuot-

•tamia kustannuksia on arvioitava ja verrattava^ menneiden' 
aikojen aivan erilaisiin olosuhteisiin. Tasta syysta on mahdo
tonta suoranaisesti vertaiUa, onko elama toisena ajanjaksona 
kaUiimpaa kuin toisena. E r i ajanjaksojenhyodykkeet eivat ole 
samat; syntyy uusia kyodykkeita; jotka osaksi tai kokonaan 
syrjayttavat vankat. Mutta vaikkei olekaan makdoUista tay-
deUisesti valaista eknkustannusten muntoksia, voidaan sen
sijaan rajoittaa kysymys siten, etta koetetaan selvittaa kakta 
asian'eri puolta, nim. ensinnakin, ovatko maarattyjen koko 
kansantaloudessa tarkeiden tavaroiden kinnat rakayksikkoon 
verrattuina muuttuneet samaan suuntaan, s. o., onk:o nmden 
tavaralajien kokonais-kintataso muuttunut, ja toiseksi, ovatko 
yksityisperkeen eknkustaimnkset, olettaen ekntavat munttu-
mattomiksi, nousseet rakayksikkoon verrattuina,. eli " toisin , 
sanoen, onko samanlaisesta kulutuksesta eri aikoina oUut mak--
settava enemman tai vakemman. 

Edelknen menettel3^apa, kintojen vertaileminen, n. s. 
'hintaindekseja kayttamaUa. on vanhempi. Hintaindeksi laske
taan" yleensa seuraavaUa tavaUa: lasketaan ykteen vissien kan-
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santaloudelle tarkeiden tavaralajien kanppakinnat maa-
ratylta vnodelta tai useampien vuosien keskimaaraiset.kinnat. 
Tama summa merkitaan ioo:ksi ja sitten lasketaan, mika samo
jen tavaroiden kintojen summa ok senraa\dna ajankoktina, ja 
verrataan tama summa ensimmaisen vudden tai vuosijakson 
keskimaaraan. Taten meneteltaessa edell3d:etaan, etta eri tava
ralajien kintojen vaiktelut, muutamien kintojen satunnaiset 
laskut ja toisten nousut,,kumoavat toisensa ja vaiktelujen paa-
snunta kay summista ilmi. Hintaindeksin laskeminen perustuu, 
kuten jrkaolevasta nakyy, tavarqiliin nakden edustavaan mene-
telmaan; kuomioon otetaan sellaiset tavaralajit, jotka eivat 
ainoastaan nyt ole tarkeita, vaan joiden merkitys on okut suuri 
jo kauemman aikaa. Tasta kuokmatta ei voine vaittaa sita, 

.etta joku tavaralaji indeksilaskelmissa vuosien kuluessa kadot-
taa-merkityksensa yleiskulntuksessa, ja sen kintain vaiktelut 
siis eivat enaa ole- kansantaloudeUe tarkeita, vaikka ne yka. 
vaikuttavat indeksiluvun mnuttumiseen ykta. paljon kuin ennen-
kin. Tavaralajit oil myoskin valittava mikak makdokista niin, 
etta ne ovat laadultaan verraten munttumattomia, jottei laatu-
muutoksista, s. o. parannuksista, joktuvat kinnankakistumiset 
aikenta vastaavaa indeksin nousua. YUaolevista vaikeuksista 
on seurauksena, ettei indeksilaskelmaa samalla perustaUa voi 
jatkaa kovin kauan, koska kulutuksen muuttuessa tavaralajien 
tarkeys kansantalouteen nakden mnuttun, eivatka laadut 
yleensa vuosikymmenien kuluessa pysy samoina. Luormokisesti 
indeksi ta l l5 inkin voi oka kuvaava. mainitun tavararykman 
kintatason muuttumiseke ja jossain maarin kuvastaa yleista 
suuntaa, mutta sen ei voi enaa katsoa samassa maarin edusta-
van yleisen kintatason vaikteluja. " - ' 

Hintaindeksin antamaan kuvaan" kintojen yleisesta muut-
tumisesta vaikuttaa myoskin se seikka, mika vUosi tai vuosijakso 
on otettu pemsajaksi. Btenkin kun- vain joku yksityinen 
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vuosi otetaan alknvnodeksi, on indeksiin nakden sunri merkitys 
siUa, onko tama alknvnosi okut kintojensa puolesta kakis vai . 
.knokea. Jos alkuvuonna on ollut tavallista korkeammat kin
nat, tulee indeksi senraavina vuosina osoittamaan selvaa lasku-
sunntaa, tai vain sukteellisen pienta nousua, kun sita vastoin 
kalpaan alkuvuoteen perustuva indeksi osoittaa suurta nousua. 
Taman epakokdan valttamiseksi on yka enemman alettu pems
ajaksi ottaa pitempi a.janjakso, esim. ^ kokonainen \mosi-
kymmen, samaka kuin koetetaan valita tama aika luin, ettei se 
•edusta yksinomaan nousu- tai laskuaikaa, vaan etta eri suunnat 
•eri vuosina ovat siina vallitsevina. Nykyoloissa, jolloin kintain 
mousu on ollut niin sunnnaton, eivat aUcuvnoden kintasukteet 
tosin ole niin tarkeita, koska hintojen noustessa, kuten meika, 
10-—II kertaisiksi, aikaisempien aikojen nousu- ja laskuaikojen 
hintaeroavaisuudet eivat tunnu saiiottavasti indeksissa, eivatka 
yaikuta sen suuntaan; palattaessa tasaisempiin oloikin on taUa-
kin kysymyksella merkityksensa. 

Koska, kuten aikaisemmin sanottiin, kintaindeksi perustuu 
tietoikin tarkeimpien tavaralajien kintojen muutoksista, on 
tasta snoranaisena seurauksena, ettei yleensa voi sovittaa toisen 
maan oloikin perustuvia indekseja toiseen maakan, jossa eivat 
samat tavaralajit ole n. s. standardtavaroita. - ' 

Varsinaisten kintaindeksien joukossa voi erottaa tulcku-
kauppa- ja vakittaiskintoikin perustuvat indeksit. Naista ovat 
edeUiset vankemmat ja paljon yleisemmat. Tunnetuin tukku-
kanppakintaindeksi on aikakauslekti Bconomist'in, joka perus
tuu 22 tavaralajin, eninimakseen raaka-aineen, porssinoteerauk-
seen. Se on julaistu vuodesta 1864 alkaen ja vertailun pokjaksi 
on otettu vuosien 1845-—50 kintojen keskimaarainen summa, 

..mika sikoin'ok•22'tfoT£-^Hucm^^vaK.,paljon suuremman luvun 
tavaralajeja on Soetbeer parmut Hampurin tukkukauppakintojen 
nojalla lasketun indeksin pokjaksi, nimittain Ii4,> jota vastoin 
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Sauerbeck julkaisee Journal.of tke Royal Statistical Society'n 
indeksin 45 tavaran kintain perusteeUa. Sauerbeckin laskemis-
tapa eroaa edella mainituista siina sukteessa, etta lasketaan 
erikseen kunldn tavaralajin indeksi, jaloppu- eli ykteisindeksi 
saadaan jakamaka taten saatujen erikoisindeksien summa nii -
den -Inkumaaraka. Amerikan Ykdysvaltain tyodepartementti 
julkaisee indeksinsa 257 eri tavaralajin liintatietojen nojaka, 
mntta yleensa ei nain suurta lukumaaraa ole otettu kuomioon 
indekseja laskettaessa. Yllamainitut, tunnetut indeksisarjat 
ovat kaikki punnitsemattomia indekseja, s. o. kaikld tavaralajit 
vaikuttavat lopputulokseen samaka voimalla siita ruppumatta, 
miten suuri kunkin knlntus kansantaloudessa on. Englannissa 
Board of Trade.julkaisee sen sijaan indeksia, jossa yksityisten 
(45) • lajien arvo kansan kokonaiskulutuksessa on otettu mitta-
puuksi, ja kunkin indeksi punnitaan sekaiseUa luvuUa, joka 
osoittaa sen sukteen koko kulutukseen. Taten saadut luvut las
ketaan ykteen 3a jaetaan punnuksien summaka. Takainen pun-
nittu indelcsi lakenee tavakaan eknkustannusindeksia. 

Varsinaista vakittaiskintaindeksia ei yleensa lasketa, vaan 
kaytetaan vakittaiskintatietoja n. s. elinkustannusindeksin-
laskemiseksi. ' -

.Eknkustannusindeksin 'tarkoituksena on valaista, mita. 
kintavaiktelut vaikuttavat yksityiseii talouteen, siis tutkia, mi 
ten paljon »elama» on kallistunut tai kalventunut. TaUaisen 
indeksin laskeminen' perustuu tarkkaan kotitalouden kulutuk
sen tuntemukseen. Sen jalkeen kuin etenkin viime vuosisadaka 
karrastus vakavaraisten tilan parantamiseen kerasi, tuk samaka 
kysymys keidan todelli'sten olojensa tutkimisesta paivajarjestyk
seen. Etenkin on tunnettu Le Playn kayttama metodi tutkia. 
yksityiskoktaisesti ja mita tarkimmin yksitydsen, erikoisesti 
valitun perkeen olosukteita ja elamantapoja. TaUainen tut-
kielma sisalsi kuvauksen perkeen tuloista ja menoista, asun-
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nosta, vaatetuksesta, pulitaudesta, ruoasta, ' kokoonpanosta, 
tyotavoista, uskonxioUisesta kasityksesta, moraaksta j . n . e. 
N i i n arvokkaat Icnin tallaiset monografiat ovatkin, ei takoin 
kuitenkaan viela ole kysymy's tilastoUisesti kasiteltavasta jouk-
kokavainnosta. A i v a n toiseen aarimmaisyyteen menee taas 
anglosaksilaisessa maailmassa aikaisemmin k y v i n yieinen t n t k i -
mustapa, joka ulottaa kyse lyn perkeen tuloista j a menoista 
ykden viikoir a ikana k y v i n laajoi lnn.pi ireikin, joUoin seurauk
sena taas on, etta ensiaineisto on sangen kataraa j a ruppuvainen 
satunnaisuuksista, knten vuodenajan vaikutuksesta kulutuk
seen j . n . e. Yleisesti on sen talda vume aikoina s i i r ryt ty ta l la i -
sissa tutldmuksissa kayttamaan vnoden kestavia t ikldr jo ja , joi
k i n tutkimukseen osaaottavien perkeiden paivittain on merki t 
t a v a k a i k k i tulonsa j a menonsa. Tosin useat perkeet p i tavat 
saannoUisesti k i r jaa naista seikoista, mutta koska tilinpito on 
karvinaista vakavaraisissa piireissa, joiden ekntapoja kotitalous-
tutkimus juur i pyrldi selvittamaan, ei vpida _ t y y t y a keraamaan 
vapaaektoisesti pidettyja t ikldr jo ja , _vaan on erityinen, nimen
omaan t a t a tarkoitusta varten laadittujen t i l ikir jo jen nojaka 
' tektava tiedusteln _ saatava .aikaan juuri_ tyovaenpiirien ekn-
kustannuksista. - - • 

• Tal lais ia tutkimuksia on useinimissa sivistysmaissa taman 
vuosisadan alusta alkaen pantu toimeen j a taUoin ka3itettavaa-
nienetelmaa on y k a tarkistettu. N i i n kauan Icuin kysymys oli 
v a i n perkemonografioista, joita ei keskenaan vertai ltu, ok t u t 
k imus tavaka'an kelpompi. K u n sen si jaan takdotaan saada 
yieinen, luotettava kasitys laajempien kansankerrosten ekn-
tavoista j a -kustannuksista, on tutkimus arkaluontoisempaa. 
Huomattavahan on, etta knlntus vaiktelee paikkakunnan tapo-
jen j a tutldttavien talouksien ykteiskuntaluokan, erUaisen-
kokoonpanon'ja-kenkilokoktaisen erilaisnnden seka niiden tulo
jen sunrnnden mukaan, pukumattakaan si ita, miten rakapalkaUa, 
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elavaa tySvaen elintavat eroavat maataloustyovaen ja maata-
vlljelevan vaeston knlntnksesta, joka kokonaan tai osittain pe-
rnstnn Inontoistalonteen. Yleisimmin tntkimus on kokdistettu 
rakapalkaUa elavien eknkustannnksiin, ja nimenomaan talloin 
vakavaraisten luokkien knlntus on ollut mielenldinnon esineena. 
Taten koottn aineisto on ekka myos yktenaisempaa kasiteUa, 
koska kenkilokoktaisten elintapojen eroavaisnudet tyovaen pii
rissa yleensa ovat pienemmat. K u n takaisia tutkimuksia on 
pantu toimeen, on kaikkio.ka osoittautunut malidottomaksi 
saada- tyovaen koykimpia aineksia ottamaan nukin osaa. En.sin-
nakin sivistys naissa piireissa on liiin vakainen, ettei kyeta pita-
majin tikkirjaa, eika muuteiikaan ole Inultavaa, etta ne, jotka 
elavat ainaisessa kuolessa jokapavaisesta toimeentulostaan, 
tuntisivat kalua ja mielenkiintoa kirjanpitoon. Nain oken tnt
kimukset tyovaen elinkustannuksista sus yleensa tulevat esitta
maan kyvin toimeentulevan ja samaUa kunnoUisimman tyolais-
piirin oloja, silla linolimattomat perkeet tuskin oi:tavat vaivak-
seen tiliensa merkinnan, eivatka ainakaaii jaksa tata jatkaa 
kokonaisen vu.oden kuluessa. ' , -

TilastoUisesti tallaista ensiaineistoa," perketikkirjoja, kasi-
teUessa tayt3ry se rykmittaa talouksien tulojen tai,.mika on 
sudnnikeen sama, niiden menojen snutnuden mukaan. Tama 
on tarpeellista ensinnakin siita syysta, etta tutkimukgenkan 
juuri tulee selvittaa, mita. muutoksia kulutukseen naiden tu
lojen erilaisuus aikeuttaa, ja toiseksi siksi, etta kyvin erilaisen 
kulutuksen nojalla lasketut keskimaaraiset luvut eivat edusta 
mitaan todelksia kulutusoloj a. ' . _ 

Erikoisesti vaikuttaa myos, kuten edella on mainittu, mo-
kakunnan suuruus ja kokoonpano sen kulutuksen laatuun. 
Yksin'elavan kenkilon elintavat ovat yleensa aivan toisenlaiset 
knin perkeiden; ajateltakoonpa vain., miten paljon enemman 
meika on noussut niiden vuokra, jotka vuokraavat yksinaisen 
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kalustettm t a i kalustamattoman kuoneen, ku in kokonaisen J iuo-
neiston vuokraajien, jo ika on okut kuoneisto kakussaan muuta 
man vuoden' ajan.- Toiselta puolen on toisia menoja, joiden 
nousu on suurempi perkeisun j a vars inkin snuriin perkeisiin, 
Icuin yksinaan ela-viin kenkilo ikin nakden. K u n on laskettu 
ydcsinaisten. j a eri sunrnisten perkeiden erikoiset elinkustannus
indeksit, onkin kava i t tu indeksien osoittavan kuomatta^da 
eroavaisuuksia. Yleensa elinkustannusindeksit on laskettu 
sellaisen perkeen kulutusta silmakapitaen, jokon -kuuluu per
keen isa , ai-ti^ja k a k s i ta i kolme lasta. 

K u n on laskettava elinkustannusindeksi, tarvitaan, paitsi 
ykamaini t tu ja tutk imuksia todeUisista eknkustannuksista maa-
ra t tyna ajanjaksona, j a tkuva vakittaiskintati lasto, jonka avu l la , 
kun edekisesta tutkimuksesta saadaan tietaa,. miten-suuria m a a -
r i a mi tak in ta'varaa saannokisesti Imlutetaan, voidaan sovittaa 
kunaldn eri aikana valk'tsevat k innat takan Imlutukseen. Taten 
voidaan laskea, miten paljon maaratynsuuruinen knlntus eri 

'a jankoktina tnlee maksamaan j a siten verrata aikojen kuluessa' 
tapaktuneita eknkustannuksien muutoksia. Duotettavan v a k i t -
taiskinta-aineiston keraaminen on kuitenkin sikak vaikeampaa 
ku in tukkukauppakintojen, etta laatujen moninaisnns j a niiden 
valiset suuret eroavaisnudet vaikeuttavat .edelksta.' K a y t a n 
nossa onkin pakosta okut t y y d y t t a v a keraamaan tavaUisimpien 
j a samalla tarkoin maariteltyjen tavaralaj ien kintoja,seUaisista 
myymaloista, joita vakavaraiset enimmin kayt tavat . Kuitenldn 
on ilmeista, ettataUaisina poikkeuksekisina aikoina, jommoinen 
koko maailmassa on vaUinnut suursodan syttymisesta asti , ei 
voida yl lapitaa teoriassa n i in tarkeata saantoa jatkuvast i samo-
j.en laatujen k inta in keraamisesta, koskapa sellaisia ei aina ole-
oUnt olemassa.- Pukumattakaan ruokapulan ajasta, joUoin 
useat elintarvikkeet kokonaan kav is ivat kaupasta, ei samaka 
lajinimeUa aina enaa tarkoiteta a ivan samaa laatua ku in ennen. 
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vaan on tyydyrttava snnnnilleen samojen laatnjen .liintoiHn. -
Samanlainen pula-ajan synnyttama ongelma valiittaisMntoiliin 
naliden on kys3'-mys siita, miten on meneteltava saannostelyn 
alaisiin tavaroiMn naliden, knn maaratty annos on niin pieni, 
ettei se tayta tarvetta ja siis pienempi laun aikaisemmin tut-
kittu knlntusmaara. Jollei luovu ajatuksesta maaratyn kulutuk
sen kustannusten laskemisesta, oksi takoin siis laskettava, miten 
suuri osa tavaralajin kulutusmaarasta saadaan annoksiUa ja ' 
paljonko on kankittava salakaupasta ja siis sen kintoikin. 
Tama on kuitenkin, -ainakin meidan oloissamme, kyvin vai
keata, koska n. s. salakauppakinnat oHvat kyvin vaiktelevat 
ja suureksi osaksi ovat jaaneet merkitsematta muistiin. Skan-
dinaa^dan maissa on yleensa turvauduttu saannosteltyikin kin
toikin, joskin jossain yksityistapauksessa. on katsottu tarpeelk-
seksi ottaa laskelmun uusi tavaralaji toisen, kaupasta kavinneen 
sijasta. Saksa,ssa, jossa saannostelyviela on voimassa,- on muu-
tamiUa takoiUa rykdytty laskemaan elinkustannusindeksia, 
ottamaka kuomioon annosten erilaisnnden aikeuttamat mun
tokset j'^ksityisten kulutukseen. Takoin on taenetelty seuraa-
vasti: laktokokdaksi otetaan ikmisen ravinnontarve, s. o. noin 

- 3000 kaloriaa paivassa, ja sitten lasketaan, miten snnren osan 
tarpeestaan kan saa tyydytetyksi annoksiUa, paljonko han voi 
kankkia lisaksi vapaasta kaupasta, ja lopun arvekaan kanen 
pakosta ostavan salakaupasta sen korkeikin kintoikin. TaUoin 
on siis inovuttu muuttnmattoman kulutuksen ajatuksesta ja 
arvioidaan knlntus osittain saannostelyn nojaka, ositt'ain verra
ten miekvaltaisesti. Tama menetteljrtapa on sus aivan poik
keuksellinen. 

YUaolevat selvittelyt elinkustannusindeksin paatekijoista 
. osoittanevat, etta taUainen indeksi parkaimmassakin tapank

sessa vain esittaa vissin ykteislcunnaUisesti ja tuloiltaan maarat-
tYjn. piiriin kuuluvan maaratynsuumisen-talouden-eknlmstan-
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nusteti muutoksia olettaen, etta knlntus on muuttumaton. 
Koska kuitenldn yleensa-kintojen muntokset aikenttavat muu
toksia kulutukseenkin, ei siis elinkustannusten todellisia muu
toksia taten voi deduktuvisesti arvioida, vaan oksi naiden totea-
miseksi senrattava vuosia kestavien tikkirjojen'avuUa kulutuk
sen ja samaUa todeUisten elinkustaimusten muutoksia. Nor-
maaliaikoina tapaktuu Icuitenkin kulutuksen- muuttuminen 
kyrvin kitaasti,- ja miUoin pemstana olevaa kulutusta ei kovin 
kanaa sailyteta ilman tarkastusta, voinee elinkustaminsindeksia . 
pitaa verraten tarkkana elinkustannuksissa tapaktuvien mun-
tosten ilmaisijana. Sen sijaan ei indeksi, joka perustuu tutkir 
mukseen ennen sotaa vakirmeesta kulutuksesta, tietenkS.an ole 
niin tasmalknen, etta sen nojalla voitaisun arvioida nykyisia 
todelksia eknkustannuksia, koska kaikkiaka'suuremmassa tai 
pienemmassa maarassa tapaktunut kintainmulkstus on aikeut
tanut kuomattavia elintapojen muutoksia. • Siksi useimmissa 

• maissa lasketut elinkustannusindeksit, jotka viela perustuvat 
ennen sotaa tutkittunn tai eraissa tapauksissa vain arvioitnun-
kin kulutukseen, eivat voi tasmalksesti ilmaista nykyisia todel
ksia eknknstannnksia, sen sijaan ne ovat k j m n selvia liinta-
muutosten suunnan osoittajia. Indeksi on silloin tavakaan pun-
nittu vakittaiskintaindeksi, jossa on otettu kuomioon,yksityis-
talonden tarkeimmat tavaralajit ja punnittu ne sen merkityk-
sen mukaan, mika niika maarattyna aikana ok eknkustannnk
siin nakden. • •• " . ' 

"Vasta vuodesta IQIQ alkaen Suomessa on alettu laskea n. s. 
elinkustannusindeksia ja viime vuoden loppupuokskoUa on 
Sosiaksessa Aikakauskirjassa alettu julkaista laskelniia sen 
vaikteluista. Varsinaista tukkukauppaindeksia ei meiUaj kuten 

• tunnettua, ole julkaistu. Mainittu indeksilaskelma perustuu 
toiselta puolen intendentti Vera Hjeltin tutkimukseen >>Ammat-
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tityolaisten toimeentuloeMoista vuosina 1908—09» ja erikoisesti 
suna valaistuihin, 1600-— 2̂000 ma.rkan tuloja-nauttivien per
keiden olosukteisiin, seka toiselta puolelta ensin TeokisuuskaUi-' 

"tuksen, nyttemmin Sosiakkakituksen julkaisenuin vakittaiskin-
tati_etoikinensin2i.itasittemmin, woden 1920 alusta alkaen, 40 
paikkaknnnalta eri osissa maata. Ensinmainitun tutkimuksen 
mukaan jakautuivat mainitunlaisen perkeen menot seuraavasti: 
menot ravintoon 55 %, vaatetukseen 11.6 %, wokraan 11.8 %, 
lampoon ja valoon 4.1 %, tupakkaan i.o %, sanomalektun 0.9 
% ja muikin menoikin T5 .6 % kokonaismenoista. Koska eri-
laisten tavaralajien kinnannousu on ollut erilainen, on luonnol-
ksta, etta takan kulutukseen perustuva indeksi lakinna kuvas
taa'^ vain seUaisen talouden eknkustannusten nousua, jonka 
menokudjetti on kokoonpantu'yllamainitulla tavaka, jota vas
toin se muikin talouksiin nakden on enemman,tai vakemman 
summittainen mittapuu. . ' -

On S3ryta kuomauttaa, etta mainittu tutkimus, kuvastaen 
kulutustapoja wosina 1908'—09, on- tavakaan liian vanka. 

, Etenldn, koska tyovaenliike taalla on nun uusi ja tyovaenluo-
kan asema niin muuttunut, ovat luultavasti sen elintavatkin, 
elinkanta, okeet melkoisen" muntoksen alaiset. Sitapaitsi On 
Suomessa erikoisen suuri sota-aikainen kinnannousu suuresti 
munttannt kulutusta viime aikoina. Taman takia on Sosiali
kallituksen Tilasto-osastq toimeenpannut nuden laajan tutki
muksen eknkustannuksista wosina 1920—21 etupaassa tyo
vaen keskuudessa ja pienemmassa maarassa virkamiesten-pii-. 
rissa. Niin pian kuin taman tutldmuksen tulokset ovat valmiit,-
on aikomuksena surtya laskemaan eknkustaimusindekseja sen 
nojaka. K u n mainittu tutkimus on suunniteltu tata tarkoitusta 
silmalla pitaen, voidaan suna paremmin ottaa kuomioon ne 
vaatimukset, jotka talta kannalta on asetettava sike. Siten paas-
taan eraista keikkouksista, jotka kaittaavat nykyisia indeksi-^-
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' laskujamme. Ni inpa, kun Vera H j e l t i n tutkimus otetaan las 
kelmien pokjaksi — j a meikakan t a m a on ainoa takanastinen 
kulutustutldmus •— tnottaa vaikeutta se seikka, ettei k a i k k i a 
menoja ole erikseen kasitelty, vaan etta seUaiset tavaralaj i t 
k i i i n jaukot, leipa j a sunrimot on pidetty yktena rykmana . N i i n -
i k a a n ei vaatetusta, kuonekaluja y . m. s. ole lakemmin eritelty.. 
T a s t a joktt iu, etta se kulutus, jonka kustannuksia lasketaan,. 
monessa kokden on ar^doitu. 

Myoskaan se j a t k u v a kintatilasto, jonka nojaka kulutuksen' 
tuottamat kustannukset lasketaan, ei -ole okut- taydeUinen; 
aikaisempina vuosina on koottn tietoja v a i n tarkeimpien e k n -
tarvikkeiden seka kalkojen kinnoista. N y t jalestapain on n a m a 
tiedot vuoteen 1914 asti taydennetty kasittamaan .muutamien 
vaatetuslajien, -vuokran, ' tupakan j a sanomalektien kinnat,. 
joten naiden eri rykmien indeksit voidaan laskea.. Kokonaan. 
kasittelematta jaavat kuitenkin »niuut menot» ek 15.6 % k u l u 
tuksesta, j a ar-vioidaan taUoin, etta ne ovat nousseet y k t a paljon 
k u i n k a i k k i tarkemmin maaratyt menot ykteensa. T a k a n r y k -
maan »muut ''menot» kuuluu useita sangen erilaisia teki jo ita , 
joiden kintojen j a maksujen sel-viUe saaminen monen teki jan 
sukteen on k3rvin kankalaa. Tarkeimpia taman r y k m a n t e k i 
joita" ovat verot, joiden tavaton nousu etenkin tana vuonna 
tulee suuresti kokottamaan kaikkien eknknstannnksia. Ni inpa 
a ivan summittainen laskelma niiden nousun aikeuttamasta 
vaikutuksesta indeksiin, olettaen, etta seka vuonna 1914 etta 
n y t omantunnonmukaisesti on maksettu seka kunnan etta v a l 
t ion verot, osoittaa, etta indeksi nousisi a inakin noin So-—100 
pisteeUa y k yUaolevaUa taval la lasketun indeksin maaran. 

K u n on kysymys virkamiesten eknkustannuksien nousun 
arvostelemisesta taman indeksin pokjaUa ja -virkamiesten palk
kojen jarjestamisesta k u k u v a n palkka-asteikon avuUa munttu-
vaks i indeksin vaikteluiden mukaan, on siis otettava kuomioon. 
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etta tama indeksi kokonaan perustuu ammattityolaisten kulu
tukseen, joka. sangen tuntuvasti er'oaa varsinkin korkeamman 
virkamiekiston kulutuksesta. 

Huokmatta niista keikkouksista, jotka taten kaittaavat 
seka muuaUa etta meilla laskettuja indeksilukuja ja joiden takia 
•ei indeksia voi pitaa" aivan tasmakisena eknkustarmusten muu-' 
tosten mittana, on kuitenkin ilmeista, e.tta eknkustannukset 
-saannoUisina aikoina yleensa ja poikkeukseUisina aikoina suurin 
purtein antavat oikean kuvan fcuUoinkin vaUitsevasta kekitys-
•suunnasta ja etta ne snkteeUisen kyvin valaisevat myos muu-
tosten suuruutta. " " 

• Maija Tudeer. 



Suomen snurempien maalaiskuntien 
jakamlnen , 

h y o d y l l i s e n - a k t m n a l l i s p o l i i t t i s e n a t e l i t a -
~. V a n a. ' 

Esitelma, jonka ktmnallispaiyilla Helsingissa helmikuun i paivana 1921 pit i 

. - professori Hannes Gebhard. 

Sen aikeen, jota tassa pyydan saada esittaa, sain jo 1890-
luvnlla ensimnaaiseila ulkomaanmatkallani, Sikoin tukn nmnn. 
tutkinxukseni okeUa verranneeksi toisiinsa maalaiskuntien pinta-
aloja ja asukaslukuja meika ja muualla. Huomasin sikoin, 
miten ne meika okvat aivan sukteettoman suuria muiden sivis-
tysmaiden maalaiskuntiin verrattuina. Siita laktien.olen aja-
tuksissani usein takan asiaan palannut, ~ mikoin. oleskeUessani 
loma-aikoina "Suomen maalaiskunnissa,~ mkloin taas uusiUa 
ulkoinaanmatkoika. K u n tama asia kuitenkin aina on okut 
syrjassa yarsinaisista tektavistani, en ole tukut siiken syvem-
min perektyneeksi enka sita ottaneeksi julkisutidessa pukeeksi, 
vaikka olenkin tullut vuosien kuluessa yka varmemmaksi 
sen sunresta merkityksesta ,ei ainoastaan rneidan maa-
laiskunnalkseke elamakemme vaan myoskin koko ykteiskun-
naUemme. ' . 
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Suomen maalaiskunnat ovat nyt paattaneet luoda itsel
leen ykteisen keskusekmen • kunnaUista' elamaa edistamaan. 

s-Ja kun minua pyydettun sen jokdosta tassa tilaisuudessa jotain 
esittamaan, olen luUkut olevan take kauvan karrastamakeni 
asiake kyodyksi, etta se tulee nyt pnkeeksi, vaikkapa vaati-
mattomasti valmistelttma. -Toivon naet, etta tama uusi keskus-
ekn varsinaisten asiaanperektyneiden toimikenkiloidensa kautta 
aikanaan ottaa sita edeUeen- kekittaakseen ja toteuttaakseen. 

TuUakseni itse asiaan, minun vakaumukseni — kuten sa-
'nottu' — on se, etta useimmat meidan maalaiskunnistamme 
'ovat aivan kian suuret, niin suuret, etta siita monesti karsu 
seka kuntien asiain koito etta kuntain asiain koitajat ja lisaksi 
viela maalaiskuntien sivistyksen '•edistyminen. 

Tata vaitetta valaistakseni olen laatinut ne kaksi tilastol-
lista ykdistelmaa, jotka tassa ttden esittamaan.-

I . Maalaiskuntien. keskimaarainen finta-ala ja asukasluku erdissd 
Euroopan maissa. 

. . • _ Tj 'Piuta-ala Asukasluku 

Suomessa 5.700 
•• „ 3,000 

Ruotsissa 1,700. 
Tanskassa' 33 „ 1,500 ~ 
Sveitsissa - . . 1 4 \ 1,000 
Baijerissa • • 10 „ 520 

Ensimmaisesta nakdaan ensiksi Snomen maalaiskimtien 
keskimaarainen pinta-ala verrattuna eraiden muiden Euroopan 
maiden maalaiskuntiin. Erotus on valtaava toiselta > puolen 
Suomen ja Norjan ja tois4ta puolen Tanskan, Sveitsin ja Bai -
j erin vakUa. Jos ajateUaan^. etta kunnat oksivat snunniUeen 
nekon muotoiset, nnn niiden laajuns oksi etelaisimmissa maissa 
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vain 3—4 km. ristiin ja Tanskassa 5-—6 krn. Rnotsissa, joka 
jaa naiden seka pokjoisinten maiden-keskivakke, maalaiskun
nat oksivat 12-—14 km. ristiin, mutta Norjassa ja Suomessa,-
20—30 km. Jos viela ajatekaan, etta kunnalHsten asiain koito 
yleensa sijaitsisi kunnan keskipaikkeika, nun matkat kuntien 
laitamilta niiden keskuksiin oksivat Sveitsissa ja Baijerissa 
vain noin 2 -km., Tanskassa noin 3, Ruotsissa noin 6—7, mntta 
Norjassa I I ja Suomessa noin 13 km. keskimaarin.' „ 

Taman ksaksi on muistettava, etta me tassa .olemme kik-
kuneet vain keskimaarika, voidaksemme tekda vertauksia, ja 

. etta meika Suomessa todelHsundessa on paljon suurempia kun-
' t i a kuin 670 km^. Suomessa on naet maalaiskuntia, joiden 

pinta-ala on: . v 

501—1,000 
1,001—2,000 
2,001—5,000 
5.001— 

J a kuitenkin olen laskujen ulkopuoleke jattan3d; Dapin-
maan kunnat. 1 , . 

Jos naista isoimmistakin kunnista oletetaan, etta ne ovat 
nekonmuotoisia ja etta Icunnan liaUinto missa 011 keskeUa 
kuntaa, niin niiden laitamilta tulee matkaa 20—25 km. ja viela 
sitakin enemman. , " ' . 

Mutta kunnatkan eivat alueeltaan ole noin tasaisesti ne
kon- tai ympyranmuotoisia, vaan kyvinkin epatasaisia muo-

. doltaan ja ksaksi mekla usein laajojen vesien-kajoittamia. 
J a kuinka monessa fcunnassa.sen kerddnen keskus on laki-

mainkaan sen maantieteeUisessa keskipisteessa? Kun otamme 
kuomioon kaikki namakin asiankaarat, voimme kasittaa, etta 
kuntien syrjaiset asumasendnt jaavat aivan makdottoman pit-
kien matkojen taakse. Kuinka erinpmaisen kankalaa tama on ei 

km^ 105 
. 36 

•14 
-..4 
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ainoastaan niille kuntalaisille, jotka asnvat noin kankana, vaan 
myoskin kuntien toimikenkiloike, ja kuinka kaitalHsta kunnal
listen asiain koidolle, on kelppo arvata. ' 

Takan voidaan nyt vaittaa, etta tarna epakokta aikentun 
maaiiime karvasta asutuksesta ja ettei" sille mitaan makda 
muuta kuin vuosisatojen ja vuositukansien kuluessa, kun asu-
kaslulcu kasvaa, niin etta on pakko siirtya eramaita asutta-
maan. Tassa vaitteessa onkin luonnolksesti paljon oikeutettua, 
varsinkin jos joku olisi niin ajattelematori, etta taktoisi Snomeen 
ekdottaa pinta-alaltaan nnn lapselHsen pienia kuntia, kuin ete-
lampana olevissg. vankoissa sivistysmaissa^ on. 

I^aktekaamme sen vuoksi vertailemaan eri" maiden maa--
laiskuntia niiden asukasUwun perustukseUa; siUoinkan tnUaan' 
melkoista jarjeUisempiin vertailuihiii. Maalaiskuntien keski
maarainen valdluku kasitelta-vina olevissa "maissa nakdaan 
ensimmaisen tilastolksen ykdistelmani toisesta sarekkeesta. 
Siita naemme, etta Baijerin maalaislamnissa on kesldmaarin 
noin 500 asukasta, Sveitsissa noin 1,000, Tanskassa ja Ruot
sissa noin 1,500—1,700, Norjassa noin 3,000, mutta etta vas
taava luku meilla lakentelee 6,000 :tta. 

Sus Norjassakin, missa maalaiskunnat laajojen, asumatto-
mien tunturiseutujensa -rooksi pinta-alaltaan lakentelevat mei
dan kuntiamme, asukasluku on keskimaaraltaan vakan yk 
puolet siita, mita'se on meika, ja Ruotsissakaan, missa suuri 
osa maata on ykta • asumatonta ja eramaista kuin. meiUakin, 
se ei nouse' enempaan kuin 30 % :un meidan kuntiemme keski-
maarasta. Viela monta vertaa suurempi on erotus etelaisempien 
j a tikeammin asuttujen maiden ja meidan maamme valiUa, 
J a kuitenkin luuHsi painvastoin kuntien asukaslu"vun tikeaan-
asutuissa ja k j m k a kulkuneuvoilla yarustetuissa maissa kuo-

3 
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leti voivan olla suuxemman kuin kaivaan asutuissa ja vaikei-
den kulkunenvojen rasittanussa maissa.' 

'Takan tulee viela lisaksi se, etta nama keskimaaratkan' 
eivat voi antaa oikeata kasitysta tosioloista. Sen vuoksi olen 
laatinut toisen' tilastolksen ykdistelman, jossa olen jakanut 
verrattavina olevien maiden maalaiskunnat nuden asukasluvun 
stiuruuden mukaan useampaan luokkaan (Taululcko I I ) . 

Ilman pitempia selvityksia nakdaan taulukosta, kuinka 
suuresti Snonn tassa sukteessa poiklceaa, kaildsta muista ver-
ratta\dna olevista maista. 

B i missaan munssa maassa ole niin paljon kolmeen 
^suurimpien luokkaan kuulnvia maalaiskuntia kuin Suomessa, 
ja kaikldaUa muuaka on pienimpien luokldin kuulnvia paljon 
enemman kuin meika. J a kun ksaksi tiedamme, etta meika 
pienet kunnat yleensa ovat vankimmilla sivistysseuduika j a . 
laajat kunnat painvastoin enimmiten vakemmin kekittyneilla 
seuduika, niin meidan jo naista vertailuista taytyy tuka suken 

' paatelmaan, etta -pienet kunnat ydeensa ovat vankemman ja 
voimaperaisemman kulttuurin, .suuret kunnat sita vastoin 
yleensa nuoremman ja'keikomman kulttuurin tuotteita. 

* * He 

Sita,. etta pokjoisissa maissa maalaiskunnat ovat todeka 
liian suuria, ovat monet Icimnat itseMn tunteneet. 

Niinpa Norjassa on -vnosina igoo'—1919 kuntia jakamaka-
tekty 99 uutta maalaiskuntaa, niin etta niiden keskimaarainen 
pinta-ala on saatu 600 km^:sta alas 50o:aan. Ruotsissakin, 
missa kunnat jo ovat kauan okeet paljon pienemmat kuin 
Norjassa ja meika, tektun samalla tavaka viela vv . 1880—1900 
38'uutta kuntaa. 



I I , Maalaiskunnat ryhmitettyina asukaslukunsa mukaan 
erdissd Euroopan maissa. 

Maat 

Niissa 
maalais

S i i ta sellaisia, joissa asukasluku on 
Maat kuntia 

ka ikkiaan alle 500 500—1,000 1,000—2,000 2,000— 5000 5,000—10,000 10,000— 
20^000 

y l i 
20,000 

0/0 0/0 0/0 °/o 0/0 D/O "/o 
S u o m i 
Norja 
Ruotsi 
T a n s k a 
Bai jeri 
Sveits i 

495 
634 

2,373 
1,176 
7,256 

3 0,6 
0,8 

16,2 
7.2 

66,1 

,16 3.3 
11,7 
28,0 
27,0 
25,i 

53 
201 
719 
556 
507 

10,7 
31-7 
30,3 
47.3 

7.0 

203 
280 
484 
206 
102 

41,0 157 31,7 59 11,9 4 0,8 S u o m i 
Norja 
Ruotsi 
T a n s k a 
Bai jeri 
Sveits i 

495 
634 

2,373 
1,176 
7,256 

5 
386 

86 
4.794 

0,6 
0,8 

16,2 
7.2 

66,1 

666 
316 

1,844 

3.3 
11,7 
28,0 
27,0 
25,i 

53 
201 
719 
556 
507 

10,7 
31-7 
30,3 
47.3 

7.0 

203 
280 
484 
206 
102 

44,1 
20,i 
17.7 

64 
99 
10 

9 • 
62 

10,1 
42 
0,7 
0.1 

10 
23 

2 

1,6 
0,9 
0,1 

S u o m i 
Norja 
Ruotsi 
T a n s k a 
Bai jeri 
Sveits i 2,992 2,170 72,5 • 760 25,'l 

64 
99 
10 

9 • 
62 

2.1 — • 
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'Suomessa on eraan virallisen ') selonteon mukaan vuosina 
i860—1919 muodoste'ttu 57 uutta kuntaa entisia jakamaka. 

J a kumminkin seUaisen aikaansaaminen on takan saakka 
meika oUut ky\nn. monimutkainen ja vuosikausia, jopa wosi • 
kymmenia vieva asia. 

Pahin naista kankaluuksista on okut se, etta kalknnoUinen 
maalaiskunta meiUa on takan saakka oUnt sidottuna kirkoUi-
seen seurakuntaan. Siten ei ole voitu muodostaa uutta kalkn-
nolksta maalaisJomtaa munUa'tavoin kuin siten, etta alue ensin 
on- erotettu itsenaiseksi senrafcunnaksi. Ja'tama on ensiksikin 
sukteelksesti kallista: nudeUe senrakunnake on " kankittava 
oma kirkko, oma kautansmaa, oina pappila j . n. e., seka pal-
kattava erit^dnen pappi ja lukkari. Jo nama sukteekisen suu
ret menot ovat tietenkin okeet' esteena rnoniUe kuntien jaoit-
telupyrinnoiUe. Mutta sieUakin, missa naita esteita ei'ole pe-
latty, on uusia vastuksia okut voitettavana. -Ensiksikaan ei 
nutta seurakuntaa voida. saada aikaan •— kuten tunnetaan' •— 

. ennenkuin sen seurakunnan kirkkokerra, josta lokkominen aio-
taan tekda, joko on munttanut pois tai kuollnt; taman takia 
monet jaoittelu3'ritykset ovat jaaneet vuosikymmeniksi lepaa-
maan. Mutta sitapaitsi tuokaisessa yrityksessa nousee monta 
vaikeata asiaa sclvitettavaksi, ja se vie taas paljon aikaa mo
nessa eri virastossa ja onpa valun kayn3d; niinkin vaikeaksi, 
etta yritys siitakin syysta on jaanyt lepaamaan. 

Niinpa vuosina i860—1919, joUoin syntyi vain 57 uutta 
maalaiskuntaa, on perustettu 87 uutta seurakuntaa. Esimer
kiksi yktena ainoana vuonna, 1919, erotettiin 8 uutta'senra-
inintaa, joista tietenkaan ei viela yksikaan ole ektinyt muo-
dostua-kaUinnolHseksi innnaksi. 

)̂ Ivainvalmistelukunnan ehdotus slainsaadannoksi ktmnallisen jaoituk-
sea muuttamisesta.» Helsinki 1920. Siv. 35—^38. 
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Naista tassa esittamistani vaikeuksista voitaneen kuiten
kin pian paasta valjemmiUe vesike. Omituisena, take jaoit-
teluaatteelle onuekisena sattumana on naet merkike pantava, 

,-etta samoikin aikoikin kuin Maalaiskuntien Liittoa on valnais-
teltu, on lainvalmistelulcunnassa laadittu ja askettain julaistu 
lakiekdotus ja nxietinto »Kunnakisen jaoituksen nauuttami-
sesta», mika ekdotiis pian joutunee eduskunnan kasiteltavaksi. 
Taman lakiehdotuksen mukaan erotetaan maalaiskunta-seura-

-kunnasta siten, etta kun jostakin laajasta kunnasta takdotaan 
osa erottaa eri kunnaksi, niin se voi tapaktua vakttomasti, 

•seurakunta-sukteista kuolimatta. Taten voitetaan aikaa j a 
asia kelpbttuu muutenkin. Sitapaitsi nuden maalaiskunnan 

.ei tarvitse, ellei se kalua, kirkolHsessa sukteessa muodostua eri 
senrakunnaksi. J a tastakan on selva taloudeUinen etu. Jos 
ei takdota eri seurakuntaa, voidaan joko jattaa kaikki senra-
kunnalkset asiat entisekeen,- taki vakin kustarmulsin niita. 
kekittaa. Jonkun kansakoulusakn ykteyteen voidaan uuteen 
-kuntaan rakentaa rukotiskuone ja sen lakeisjryteen erottaa oma 
kautausmaa, j . n. e. • 

: Sitapaitsi sanotussa laki'ekdotuksessa maalaiskuntien 
jakautumista mnutoinkin edistetaan ja jarjestetaan, niin etta 
se saattaa kayda entista kelpommin. Niinpa nuden kunnan 
perustamisesta yksikin ainoa kenldlo voi tekda anomuksen ja 
sen jokdosta kakitus panna toimeen tutkimuksen. J a jos .tal
loin kay selvike, etta nuden kunnan muodostaminen kavaitaan 
tarpeelliseksi kuomattavan epakokdan poistamiseksi tai yleisen 
edun sita vaativan, voidaan se panna- toimeen, vaikkapa se 
kunta, jota jaoitus koskee, sita vastustaisikin. 

Sanoin edelksessa, etta take jaoittekiaatteeUe ok onneUi-
nen' ykteensattuma se, etta uusi laki valmistunee samoikin 
aikoikin kuin naina paivina maalaiskunnaUista elamaa jarj.es-
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tamaan ja elahyttamaan perustettu laitos aloittelee' toiirin-
taansa. vSilla varmasti siita tulee olemaan suuri apu- kuntien 
jaoitteluUe, etta silloin, kun laki on saadetty, on olemassa eri
tyinen laitos, joka ottaa aatteen kuostaansa ja rupeaa varsi--
naisen toimintansa okella sita ajamaan. 

* * * 

Arvaan, etta Teidan joukossanne, arvoisat IcuuUjat, saat-
' taa olla useita sekaisia, jotka ovat tata esitystani senratessaan 
kysyneet itseltaan: )>mitakan hyotj^a siita voisi olla, etta mei
dan suuria kuntiamme kajoitettaisiin pienempun». „Pidan naet ' 
varsin luonnokisena, etta eteva, voimakas ja toimintakalui-
n.en kunnan joktomies, joka pitemman aikaa on ukrautunut 
pitamaan kuolta kotikuntansa asioista, ei voi uskoa, etta se 
t a i tuo syrjaseutu, joka kaluaisi paasta itsenaiseksi-kunnaksi,• 
iykenisi omin pain koitamaan asioitaan niin hyvin kuin mita 
on koidettu snnren kunnan ykteydessa. Nama knukjat odot-
tanevat minulta vastausta takan kysymykseen. 

Suuri kunta on useimmissa tapauksissa vaikea koitaa maa-
laisille, jotka eivat voi kokonaan antautua takan tektavaan, 

,vaan joiden oma talons myoskin vaatu aktuista skmallapitoa. 
Sen vuoksi' ensiksikin kunnan teettamat tyot sikoin, kun ne 
tapaktuvat etaisika syrjasendniUa, jaavat enemman tai va 
kemman ilman sUmakapitoa ja tulevat sen-vnoksi kuonosti 
snoritetuiksi ja kakuksi. ' Knnnan_talous kasvaa vuosi vuodelta 
niin laajaksi, etta sen koitoon taytyy ottaa yka enemman palk-
kalaisia. Namakin pitkien matkojen takia jaavat riittavaa 
silmallapitoa vaille ja tulevat sen vuoksi kakiiksi. -Taten huo-
let ja tyot kasvavat maalaisia ruin rasittaviksi, etta ke.eivat 
mieleUaan ota kunnaUe uusia sekaisia tekta-via, joita laM ei 
nimenomaan 'vaadi, vaikka 'ne itsessaan olisivat kuinkakin 
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hyody^llisia, kuten kati l5n, sairastuvan, laakarin.y. m. s. kank-
.kiminen, taki tilattomien asuttaminen. Nain kunnallisten 
asiain • hoidon kannalta. 

Sama keikkous kunnan asiain koidossa nakdaan, jos kat-
sotaan asiaa kuntalaisten kannalta. Kaynnit kmmakisissa ko-
kouksissa, veron maksuiUa y. m. s. kayvat jden rasittaviksi 
niike, jotka asnvat peninkulmien takana, ja sen vuoksi ne jaa
vat useinkin tekematta. Nain tulevat kuiman asiat kaukana-
asuviUe vieraiksi ja keidan etunsa jaa valvomatta. Siita syn-
t y y epaluuloja, katkeruutta, t3rytymatt6m3rytta kunnan toimi-
miekia koktaan, mika ei ole kyvaksi. 

Mutta taka asiaka ei ole merldtysta ainoastaan asianomai-
sille paikkakunniUe itsekeen, vaan sika on suutr yleisisdnmaalli-
nenkin merkitys. Sika kunnalknen toiminta itsessaan-on ylen 
keliittavaa kansalaisiUe: se, joka on kolme vuotta okut kun-
nakislautakunnan esimiekena, on varmasti koko jonkon laaja-
nakoisempi ja tietorikkaampi kuin jos kan' ei siina olisi okut, 
siis paljon moinpuolisemnnn sivistynyt. Samaten ne noin 20 
kansalaista, jotka kussakin ktmnassa ovat kolme .vuotta istu-
neet kunnanvaltuustossa. Siina maassa, missa on vain 500 
kuntaa, kekittyi^' taten kunnalkslautakunnan ^esimieken toi- ' 
raessa valin 500 kansalaista, kiin taas snna inaassa, missa on 
2,000 kuntaa, niita kekittyy .,2,000. ' j a samaten edekisessa 

. maassa taten sivistyy vain noin 10,000 ' kunnanvaltuuston 
jasenta, kun taas jalkimmaisessa maassa niita kouliintuu 40,000. 
Mita jo tama -merkitsee niin kansanvaltaisessa maassa- kuin 
meidan, sen voi jokainen kelposti aavistaa. 

I/isaksi on muistettava," etta jokaisesta kunnankalktuk-
sesta maalla on monessa sukteessa nyt jo kekittynyt mySskin 
•tarkea valtiokakinnon ekn ja mita monipuoksin sivistyskeskus. 
Ajatelkaamme tilastolksia tiedusteluja,, kuinka ne usein jaavat 
keikoiksi tai ka3rvat makdottomiksiMn laajoissa kunnissa, ja 



40 Hannes Gebhard. 

kuinka Suomen sen vuoksi tayt3r7 esiintya ulkomaikin nakden 
puoksivistyneiden maiden. veroisena. T a i . ajatelkaamme kai-. 

' kenlaisia vakstusrientoja, joissa kaannytaan kunnalHsten.viran-
" omaisten puoleen ja joissa naiden toiminta tavakisesti xajoittuu 

' kixkonkylaan. ' Kuinka exkainen tekokkuus onkaan koko maa
kan nakden taka toiminnalla siina maassa, missa kuntia on 
vain 500, ja siina, missa niita on 2,000. 
\a esimerkeista nakyy^ etta kuta enemman tata-asiaa 
ektii ajateka, sita enemman kasvaa se vakaumus, etta laajojen 
maalaiskuntien jakaminen fienemmiksi on suuriarvoinen, moni-
puolisesti hyodylUnen isanmaallinen tehtdvd take vasta peius-
tetulle laitokseUe, jonka syntymapaivaa me nyt vietamme. 



Vaestoliike maailmansodan aikana. 
• 

• VanhastaatL tunnettu tosiasia on, etta sota-ajat ovat 
omansa lisaamaan knoUeisuutta ja vakentamaan aviokisuutta 
ja syntymeisyodrta.- Voisi odottaa, etta sivistyksen lisaantyessa 
namakin sodan senraukset keikkenisivat, mutta'maailman-
sota siiken liittyvine ekntarvepulineen ja ykteiskunnalksine 
mullistuksineen on osoittanut, etta mainittu saanto edelleenkin 
pitaa paikkansa. Sota-ajan vaikutukset ovat tietenkin erilaiset 
eri maissa, suurimmat — kun entisen Venajan alueeka mno-
dostuneet valtiot, joista yleensa puuttuu tietoja, jatetaan syr
jaan — tappioUe joutuneissa keskusvakoissa seka Belgiassa ja 
Ranskassa, .joiden alneet olivat sotanayttamona, pienemmat 
muissa voittajavalloisSa. Maailmansodan laaja vaikutus ilme
nee siita, etta sodan vaikutukset vaestosukteisiin ulottuivat. 
myos 'useikin puolueettomiin valtoitun. 

Viela ei- tosin ole saatavissa taydelHsta tUastoa naista i l -
mioista^ ennen . kaikkea sikak, etta kuoUeet sotilaskenkilot 
enimmakseen on jatetty tkaston ulkopuoleke. Seuraavassa esite-
ta'an kuitenkin eraita, naita-kmioita valaisevia yleisnumeroita. 

SuhieeUisen kuolleisuuden suuruutta keskivakiluvun looo 
kenkeen verrattuna valaisee seuraava ykdistelma. 

Kuolleisuus vv. igi3—ig, "/oo. 
Vuosi Englanti Irlanti Ranska») Belgia Italia Espanja Sveitsi Tanska Ruotsi Suomi 

1913 13.8 17.I 17.7 13-9 - 18.8 22.1 ?4.3 12.5 13-7 16.I 
1914 14.0 16.3 19.6 14.2 17.9 22.0 13-7 " 12.5 13-8 
191S 15-9 17.6 19.1 12.9 20.4 22.0 13-1 12.8 14.7 15.9 
1916 14.7 16.3 l 8 . l 13.2 • 19.7 21.3 12.9-' -13-4 13-6 16.5 
1917 14.8 16.6 r8.6 16.4 19.3 ,22.4 13-5 ' 13-3 I3-4- • 17.6 
1918 •'18.3 18.0 23-8 ? 31.0- 33-5 18.9 • 13-0 17.9 28.5 
1919 14.9 18.0 ? ? . - ? ? 13-9 I 3 - I . 14.5 18.9 

1) Tassa kiijoituksessa esitetyt tiedot Ranskan vaestoliikkeesta kohdis- , 
tuvat vain niiiiin 77 departementtiin, joita vikollisattneijat eivat olleet mieHt-
taneet. . • 
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_ 
Kuten naista lutusarjoista ilmenee, ei siviilivaeston Icuol-

leisuuden nousu sotaakajrvissa maissa sodan ensi vuosina ollut 
erikoisen suuri. Vasta vuosi 1918, jokoin kaikkiaka raivosi kuo-
lemaa tuottava influensa (espanjantauti), oli tukoisa, mutta 
kuomattava ^ on, etta kuokeisuuden nousu .osittain ok aivan 
ykta suuri seUaisissakin maissa, jotka olivat saast3meet itse 
sodalta. Keskusvakoista ei ole tuoreita sulidelukuja saatavissa, 
mutta, knten ilmenee alia olevista lukusarjoista, jotka ilmaise
vat kuoUeiden absoluuttisen Immn eraissa maissa, na5i;taa 
Preussissa ja Itavakassa^) olleen jonkin verran suurempi kuin 
ymparyskiton maissa, mntta niinpa niita koske\din lukuikin 
sisaltyyldn osa kuoUeista sotilaskenkiloista. 

KuoUeiden lukii vv. igi3—xt). 

Vuosi Preussi Itavalta Ranska Suomi 

1913 620,455 "8,363 -̂  587.445 51,876 
1914 766,828 119,462 '647,549 50,690 
191S 902,025 140,211 655,146 52,205 
1916 787,669 136,402 607,742 54,577 
1917 848,479 147,384., 613,148 58,863 
1918 990,167 166,378 789,000 95,102 
1919 ? ? 621,000 62,932 

Kuokeisuuden nousu olisi varmasti kaikissa sotaakayneissa 
maissa ollut suurempi, eUei symtyneisyys, kuten alempana osoi-
tetaan, oksi vakentjmyt, samaka vakentaen kuoUeiden pikku-
lasten absoluuttista lukua. Tietoja puuttuu, kuten mainittu,. 
enimmakseen sodan snoranaisista ukreista.- Tam^ ei menneina 
aikoina olisi merkinnyd; kovin paljoa, silla okkan siUoin kaatu-
neiden luku useinkin pieni verrattuna rintaman takana tautei-

• kin sortuneiden luknun, mutta maailmansotaan nakden on asia 
toinen. KuoUeisundesta saatu-kasitys jaa epailematta mainit
tujen tietojen puutteessa melko vaiUinaiseksi. 

Snomenkin kuoUeisuussukteisiin ulottui maailmansota 
seuraamuksineen, kuten edeUaole-vista lukusarjoista ' nakyy. 
Vuodesta 1914 alkaen, joUoin kuoUeisuus saavutti_ alkaisim-

)̂ Sen nykyisessa laajuudessa. 
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man taalla todetnn tasonsa, on se vnosi vnodelta lisaanty-
nyt aina vuoteen 1918 saakka, jokoin maamme joutui sota-

^ nayttamoksi. Taman vuoden poikkeuksekisen suuri kuolleisuus 
-johtui osaksi punakapinasta ja vapaussodasta, osaksi myos 
karjistyneesta elintarvepulasta ja taallakin riekuvasta espanjan-
taudista. Viimemainitut seikat olivat myos paaasiaUisena syyna 
siiken,- etta kuokeisnns viela vuonna igigikin oli tavakista" 
•epaeduUisempi. • 

Syntyneisyydestd saa luonnollisista syista paljon taydeki-
semman kuvan, sen salaamista kun eivat mitkaan sotUaalkset 
nakokokdat ole vaatineet. ' Syntymeisyyden sukteelksta suu
ruutta valaisee. alia oleva ykdistelma. 

Syntyneisyys vv. igi3—rg, °/oO._ 

< 
1. 

g 

bd 

' I 
to 

n 
B 

< • 
2. 

1-5 
§ • 
Co S 

t 
% 
S 

1913 24:1 22.9- 18.3 21.6 31-7 30-4 23.1 25.6 23,2 27.2 
I 9 I 4 23-8 22.6 18.0 20.2 3 i - i " 29.8 22.4 25.6 22.9 26.9 

,191s. 21.9 20.0 11.3 16.1 30.5 30-7 19.3- - 24.2 21.6 2S-4 
I 9 I 6 20.9 20.9 • 9-4 12.8 24.1 28.9 18.7 ' 24.3 21.1 24,0 

1917- 17-8 19.7, 10.4 11-3 I 9 - S "29.0 18.2 23-7 • 20.8 24-3 
I 9 I 8 17.7 - 19.9 - 12.1 ? 17.1 - 29.5 i8.3 24.2 20.3 23.S 
1919 18.5 20.4 ? 

Syntyn 

? 

eiden 

? 

luku vv. 

18.1 22.7 19-6 19.2 

Vuosi 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 -

Preussi ~ ' .Itavalta Ranska Suomi 

1,173,416 
1,166,580 

890,714 
676,023 

• 604,534" 
609,777 

iS3,542 
151,862 
118,942 
94,199 
87,599 
87,594 

'? 

604,811 . 87,250 
• 594,222"|f ^87,577 

387,8061^', ( 83,306 
315,0871"; h 79,653 
343,310 S*'^^ 81,046 
399,000 ^ 1 79,494 
404,,ooo - . 63,896 

Sota-ajan vaikutus symtymeigyryfceeu alkoi useimmissa sotaa
kayneissa maissa jo 'vuoUna 1915. Ranskassa se saavutt i a l im-

• m a n maaransa seuraavana vuonna, jolloin syntjmeisyrys maassa 
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oli vain 9.2 °/oo di'pienempi kuin missaan munssa valtakun-
nassa ja lakes puolet'Ranskan saannoUisesta synty^eisyydesta, 
joka on pienundestaan tunnettu. _ Muissa sotaakayneissa maissa, 

•joista tietoja on saatavissa, saavutti symtyneisyys alimman' 
maaransa vuosina 1917 ja 1918, mutta missaan se ei, verrattuna 

- saman maan norrnaaliseen syntymeisyyrteen, vakentynyt ykta 
paljon kuin Ranskassa. Myos puolueettomissa maissa on k a 
vaittavissa synt5meisyyden yakenemista, vaikkei lakeskaan nun 
voimakasta kuin ' sotaakayneissa maissa, ja epatietoista on, 
missa maarin sota-ajan aikeuttama epavarmuus ja depressioni , 
okvat alenemiseen syyua, missa maarin se joktui. syntyneisyy-
den muutenldn tapaktuvasta alenemisesta, mika kekityssuuiita, 
kuten tunnettna, on ykteinen kaikiUe sivistysmaille. . 

Myos Suomen symtyneisyydessa. se aleneva suunta, nuka 
jo kauan on, ollut taalla todettavissa, on jatkunut entises-
taan kiiktyenkin. "Vuoden 1919 synt3n3eiden snkdelulcu, alin, 
mika Suomessa milloinkaan on todettu, joktui etupaassa siita, 
etta nun suuri osa miesvaestoa edelksena -vnonna ok poissa 
kotoaan, rintamaUa ja vankkeirissa. Siksi voidaankin todeta, 

'"etta syntyneisyys pukeena olevan vuoden jalkipuoHskoUa 
jaUeen alkoi tuntuvasti ,nousta. 

Vertaillessa edella esitettyja taulukkoja toisiinsa kuomaa, 
-etta syntyneisyydessa .tapaktuneet muntokset paljon suurem
massa maarin kuin kuoUeisuudessa ilmenevat ovat vakentaneet 
luonnollista vaestonlisaysta. Jos pidetaan vuoden 1913 lukuja 
normaaleina, ja-lasketaan, paljonko suurempi kuoUeiden j a pie
nempi syntyneiden lulcn -vn.osina 1914—1918 ykteenlaskettuna 

' oli, saadaan seuraavat luvut, jotka eraisiin sotaan osaaottanei-
siin maikin nakden tarkemmin valaisevat naita seikkoja. 

Vaenlisayksen: 
koko yaheneminen 

- 773.333 
1,559,990 
3,112,345 
2,229,452 

345,536 

S 3 T i t y n e i d e n KuoUeiden 
-valiemmyys enemmyys 

Englannissa '599,213 173,120 
' R a n s k a s s a . . . . 1,184,630 375,360 

Preussissa 1,919,452 1,192,893 
-, - „ siviilivaesto •— 310,000 •'•) 

Itavallassa . . . . 227,514 " 118,022 

•'•) Osin arvioitu. 
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SmiritL oli symtjoieiden vahemmyys normaalioloiliin ver-
xattuna Ranskassa, jossa syntymatta jaaneita keskimaarin w o 
sina 1914-—1918 oli 39.2 %. lyakinna seurasivat Preussi ja I t a 
valta, joiden vastaavat prosenttiluwt olivat 32.7 ja 29.6. Sita 
vastoin Bnglanti on tassa sukteessa vakemman karsinyt sodasta. 
— KuoUeiden samalla tavalla laskettu normaaktasoa suurempi 
maara oli suurin ek 38.B % Preussissa, mutta kuomattava on, 
•etta takan sisaltyy arvion mukaan n. 883,000 kuoUutta sotilas-
kenkil5a. Jos nama jatetaan syrjaan, ok vastaava snkdeluku 
vain 7.2 %. ToiseUa sijalla oli Itavalta, jossa kuoUeiden enem
myys vuoteen 1913 verrattuna oli 19.9 %] takankin luknun sisal-
•tyy melkoinen maara sotavakea, mutta naiden lukua eitunneta. 
Ranskassakin sota tuntuvasti vaikutti knoUeisuuteen, joka sota
vuosina keskimaarin oli 12.8 % norniaaktasoa suurempi.- Bng
lanti on tassakin sukteessa tuntenut sodasta vakemman kuin 
muut maat, mntta siellaldn ~kuoUeiden maara oli 6.9 % mor-
maaktasoa suurempi. 

Bdella olevan taulukon viimeisessa sarekkeessa olevat luvut 
•osoittavat vaenlisayksen vakenemista eri maidennormaalitasoon 
verrattuna. Mutta kun tama on kyvin erilainen naissa maissa, 
eivat esitetjd; luvut ilmaise mitaan siita, miten suuri syntyneiden 
iai kuoUeiden enemmyys, s. o. luonnoUinen vaestonksays tai -va-
keneminen sota-aikana tosiasiakisesti. oli. Tata valaisee seu
raava ykdistelma. 

Syntyneiden (rl-) tai kunlleiden-{—) enemmyys.vv. ic/i^—ig. 

•Vuosi Bnglanti Ranska Preussi Itavalta Suomi -

1913 + 376,915 -1- 17,366^, 4- 552,961 + 34,080 + 35,374 
1914 + 362,354 — 53,327 + 399,752 -1- 32,460 '+ 36,887 
1915 + 252,361 — 267,340 — n-,3i4 •—21,269 . 31,101 
1,916 + 277,303 •—293,818 — 111,646 — 42,203 • 4- 25,076 
1917 + 169,424 — 269,838 — 243,945 — 59,785 . + 22,183 
ig i8 -1- 51,200. — 390,000 — 380,390 • -r-78,784 - —. 15,608 
1919 - f 188,23s — 317,000' ? • ' • ? -1- 964 

Bnglanuissa ei kuoUeiden l u k u ' yktenakaan -vnotena^ ole 
oUut "symtyneiden lukua suurempi; siviikvaeston'luku on sota
vuosina 1914-^18 kaikkiaan Ksaantynyt 1,112,642 keugella. 
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Virallista tietoa sotaan sortnneiden Invnsta ei ole, mntta nayt-
taa siita, etta Bnglannin vakiliikn naiden viiden vuoden aikana 
on pysynyd: melkein paikallaan. Toisin on muiden sotaakay-
neiden maiden, joista tietoja on esitetty. —Ranskan siviikvaes-
ton vuosina 1914—18 karsima vaestontappio ok 1,273,343.. 
K u n takan ksataan sodan suoranaiset ukrit, joiden luku jnlki -
sundessa on arvioitu 1,320,000 kengeksi, seka saksalaisten mie-

-kittaman alueen vaestontappio, arviolta 200,000 kenkea, ynna 
vuoden 1919 luonnolknen vaestontappio,' saadaan loppntnlok-

- seksi, etta Ranskan vakiluku maailmansodan jokdosta vakeni 
noin 3 milj. kengella. — Preussin vaestontappio on melkoista 
pienempi. Siviilivaestodn nakden todeUista -tappiota ei lain
kaan okut, vaan on todettava noin 535,000 kengen vaenksays. 
Sita vastoin ykaolevan ykdistelman mukaan kuoUeiden luku 
vuosina 1914—-18 ok kaikkiaan 347,543 kenkea syntyneiden 
lukua suurempi. Naikin lukuikin eivat kuitenkaan sisaUy kaikki 

• kaatuneet. Arvion mukaan menetti Preussi kaatuneina, kun 
osa kavinneista luetaan niikin, noin 1:25 milj. miesta. Taman. 
mukaan oksi siis koko vaestontappio jonkin verran yl i 700,000 
kenkea eli vain neljasosa Ranskan samanaikaisesta vaeston-
tappiosta. Kuitenkin on kuomattava, etta sodan jalkeenkin 
jatkuva elintarvepula, valtioUiset muUistukset ja taloudeUinen 
akdinko todennakoisesti tulevat aikeuttamaan .vaestontappiota 
PreussiUe viela lakivuosina sodan paatyttya. — Myos Itaval 
lassa kuoUeiden luku nousi melkoista suuremmaksi kuin sjmty-
neiden luku, oken vuosien 1914—18 vaestontappio 169,581 ken
kea. Koska kaatuneiden kokonaislmmsta puuttuu tietoja, ei 
Itavakan todeUisen vaestontappion suuruutta tarkoin voida 
ilmaista. 

• vSuomesssa luonnoUinen vaenksays ensimmaisina. sota-
- vuosina vakiteUen pieneni; vuoden 1918 tapaukset aikeuttivat 

kuitenkin, kuten edeUaolevasta ykdistelmasta nakyy, melkoisen 
vaestonvakenemisen, mika on sitakin kuomattavampi, koska 
syntyneiden luku muuten viimeisten viidenkymmenen vuoden 
aikana aina on okut kuoUeiden lukua suurempi. 

Oksi erinomaisen mielenkuntoista seikkaperaisemmin va 
laista sota-aikaisia knoUeisuussukteita, mntta toistaiseksi on 
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siihen tarvittava tilastoaineisto kovin ninkjka. - Huomantetta-
koon vain, etta yleensa kaikki ikalnokat ovat, mika enemman, 
mika vakemman, osallisia kuoUeisnnssukteiden kuononemiseen. 

Viela on sjjta Inoda silmays sodanaikiiisiin avioliittoisuus-
lukuikin, sikabnkan tunnettna, etta avioliittoisuus on erinomai
sen kerkka kaikike elaman saannokista kulkua kairitseville 
vaikutuksike. AvioHittojen , absoluuttinen luku on ollut seu
raava: 

Solmittttja avioliittoja vv. igi'j—igig. 

Vuosi Englanti R a a s k a Preussi Itavalta Suomi 

1913 286,583 247,880 323,709 46,678 ' 18,923 
1914 294,401 169,011 286,197 46,981 - 18,381 
1915 360,88s . '75,327 177,566 29,076 17,785 
1916 279,846 108,562 176,872 27,741 19,297 
1917 258,855 158,508 198,573 29,695 20,004 
1918 287,163 178,000 229,857 40,738 15,008 
1919 369,411 447,000 ? ? 18,831 

Vuoden 1913 normaakna pidetta\^aan avioliittoisuuteen 
'verrattuna, joka on asetettu ioo:ksi, on siis aviolnttoja sotavuo

sina ollnt seuraava maara: 

Vuosi Englanti R a n s k a Preussi I tavalta ' Suomi 

1913 100 100 100 - 100 - 100 
1914 - 103 68 88 100 97 
1915 126 30 . 55 62 94' 
1916 98 44 . 55 •:-9 102 
1917 90 64^ 61 6^ - • 106-
1918 100 72' 71 • 87 79 
1919 129. 180 ? ? 100 

Bnglantia koskevat luvut osoittavat, toisin kuin muiden 
tassa esitettyjen sotaan osaaottaneiden valtojen, mielenkun
toista, etupaassa kai n. s. »sota-avioliitoista» joktuvaa nousua 
sodan 'ensimmaisina vuosina ja senraavina'vuosina melko pienta 
laskua. Kaikissa muissa maissa a'viokittoisuuden lasku alkaa jo 
vuonna 1914 ja on kyrvin paljon suurempi kuin Englannissa. 
Varsinkin on Ranskan aviokittoisuuden lasku pelottavan suuri, 
sieUa kun vuonna 1915 ei solmittu'edes kolmattaosaa sikalai-
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sesta tavallisesta avioliittomaarasta. Siksi onldn •vuoden. 1919 
kuippu sita korkeainpi, kun maa -vikdoin ok vapautettu vikoUis; 
joukoista, jotka viimeiseen saakka ukkasivat sita taydekisella 
turmioUa. 

, Suomessa avioliittoisuus aluksi laski ,noustaksensa jalleen 
vuosina 1916 ja 1917, mutta vuosi 1918 osoittaa, kuten saattoi 
odottaa, aivan pienta avioliittoisuntta. Taman vuoden snkde
luku olikin akn, mika Suomessa milloinkaan on todettu. 

Entisten sotien jalkeen on yleensa seurannut voimaklcaan 
vaestonksaantymisen aika. Kuten edella on kuomautettu, 
viittaavaf useat merkit suken, etta maailmansodankin jalkeen 
tuoUainen kausi olisi tulossa. Toiselta-puolen on varmaa,, etta 
raukantekoa seurannut taloudekinen pula seka valtiollinen ja 
ykteiskunnalknen epavarmuus ovat omansa keikentamaan vaen-
Hsaystakin. Todennakoiselta tuntuu, etta ainakin n. s. keskus
vakoissa, pukumattakaan Ita-Euroopan »jatkuvan vakanku-
mouksen» oloissa elavista kansoista, jalkimniaiset teki j at laki 
aikoina tulevat olemaan sangen voimakkaat. 

Mutta kaykoon taman miten kyvansa, se voidaan varmuu-
deka sanoa, etta maailmansodan pysyvaisena seurauksena tulee, 
varsinkin sotaan osaaottaneiden maiden vaestoon nakden — 
paitsi ekntarvepulan aikeuttamaa eraiden ikaluokkien ruumiil-
lista keikkoutta — olemaan se, etta varsinkin vuosina 1889— 
1900 ja 1915—-1919 -syntymeet ikaluokat, edelliset vain mies-
pnoliseen, jalkimmaiset myos naispuokseen vaestoon nakden, 
tulevat olemaan poikkeuksekisen karvalukuisia, ja etta tama-
vajalukuisuus tulee ilmenemaan, niin kauan kuin naikin ika-
polviin kuuluvaa vaestoa on elossa. 

- " • ' A . E . .Tudeer. 
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Kyosti Jarvinen, Der ZaMungsverkehr im Aussenkandel Finnlands 
vor. der Ausbildung des einheimischen Bankwesens. Probleme 
der Weltwirtscliaft, H . 30. Jena 1921. 
Professori Bernhard . Harmsin tunnetussa jiilkaisusarjassa on 

.maisteri Kyosti Jarvinen julkaissut otsikossa mainituka nimella 
tutkimuksen Suomen ulkomaankaupassa noudatetuista..maksuta-^ 
voista j a maksuliikkeesta viime vuosisadan alkupuokskoka,.tarkem
min sanoen ennen kotiiuaisen' pankkilukkeen alkua. Tutkimus pe
rustuu lakinna siiken aineistoon, joka tekijalla'&n ollut kaytettavissa 
toiininimi Hackman & Co: in ' ja . Peter Malm J r : i n kauppakirj'oista 
j a kirjeenvaikdosta, jonka okella tekija on kayttanyt painettua lakde-
kirjallisuutta. ' 

• Ensimmaisessa iuvussa'tekija kasittelee ulkomaisen maksuliik-
keemme yleista kekitysta ulkomaankaupasSa. Ensitamaiselle keki-
tysjaksoUe, joka kesti 17. vuosisadan^ puolivalun, oli tuimusmerkil-
l ista valiton maksuliike ostajan j a mjryjan valUla; fcauppa oli joko 
'^?mktokaUppaa. tai tapaktui suoritus vatntelien tavarafcaupan kaUtta, 
tai suoritettiin maksu rakassa.' Toisen kekLtvsiakson aikana. joka 
jatkui 19. vuosisadan keskivaikeike, tapaktui maksuliike Ulkomaisten 
kauppa- ja pankkikikkeiden 'vaktykseka, ulkomainen vekseli paa-
asialksimpana maksuvalineena.' Kolmas kehitysjakso alkoi silloin, 
kun kotimainen pankkiliike oli paassyt juurtuinaan. 

. ' Toisessa Iuvussa tekija esittaa suuren joUkon esimerkkeja Hack-
man & Co:in ulkomaisissa liikesukteissa noudatetuista kauppa- j a 
maksutayoista w . 1790—1870. KoknannesSa Iuvussa selvitekaan 
samalla tavalla kauppakubne Peter Malin, Jr : in ulkomaisia kauppa-
sukteita vv . 1828—1858. Kummassakin Iuvussa on paljon arvokasta 
aineistoa, jonka nojalla tekija antaa Valaisevan kuvan senaikuisessa 
"uJkomaankaupassamme kaytetjdsta riiinhyvifi kauppa- kuin maksu-
tavoista. • • 

Nelj as l u k u kasittelee alkomaisten pankkiirien toimintaa maksu-
liikkeen valittajina seka Suomen. Pankin toimintaa talla'alalia raka-
reaksatsionin jalkeisina vuosikymmemna. Ulkomaisia pankkiiri-
l i ikkeita , ; jotka useasti .samalla olivat kauppaliikkeita, kaytettnn 
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perimistelitavissa, axbitragitoimissa, merivakuutuksen jarjestami-
sessa, tukisuorituksissa, toisinaan konsignatiotavaran finansioi-
misessa y . m. Suuret suomalaiset toimiuimet olivat ykteydessa 
pankkiiriliikkeideu kanssa kaikissa -suurissa kauppakeskuksissa. 
Toiselta puolen joutuivat suomalaiset suurliikkeet toimittamaan 
taalla pankkiirialaan, kuuluvia tektavia ulkomaisten asiakkaiden 
puolesta j a toimeksiannosta. 

Viidennessa Iuvussa esitetaan j^kteenveto tutkimuksen tulok
sista, mika jo aineistoa esitettaessa on tavallaan kaynyt i lmi. 

Ilmoitettavana oleva tutkimus muodostaa taloudeUiseen k i r -
jakisuuteemme ar^j-okkaan lisan, jokon jokaisen kansantalousmie-
ken on syyta tutustua. 

P.K. 

Valliotieteiden kasikirja. T o i m i t u s : Leo Harmaja {pa.a.toitmt-
taja), A._E. Tudeer (ensimmainen toimitussikteeri), Tapio Voion-
maa^{toinen toimitussikteeri), Einar Book, Rafael Erich, Jaakko 
Forsman; Rudolf Holsti, 0. K. Kilpi, Antti Tulenheimo. Toinen 
nide. Tietosanakirja-Oy. Helsinki. 192X. 

»Valtiotieteiden kasikirjan» tapaisen "suurisuuntaisen ykteis-
kuntapokittisen kakuteoksen julkaisenuseen ryktymista on meidan 
oloissamme pidettava erittain kiitettavana, mutta samaUa myos 
varsin rokkeana tekona. Muissa maissa, joissa jo varemnun on ju l 
kaistu samantapaisia kasikirjoja valtiotieteiden laajalta alalta,-on 
oUut ennestaan olemassa rikas' ykteiskuntapoliittinen MrjaUisuus, 
jossa lukuisat erikoiskysymykset ovat tulleet mouipuolisesti j a pe-
rusteeUisesti valaistuiksi. K u n naissa maissa lisaksi ykteiskunta-
polnttisen tutkimuksen alaUa on runsaat kenkiset voimat, on suuri-
suuntaisimmankUL kakuteoksen toimittaminen sukteellisen kelposti 
suoritetta-dssa. Toisin on sitavastoin laita meilla, jossa kansan
talouteen j a sosiakpolitiikkaan tieteellisesti sy\'entyneet kenkilot 
ovat nielkdn sormin laskettavissa j a jossa ei erikoiskirjalksuutta 
talta alalta juuri nimeksikaan' ole, joten mikaan vankojen' tietojen 
kompkoinunen ei voi -tuka kysymykseen. Tietenkin voidaan meilla 
kayttaa kyvaksi vastaa-vien ulkomaisten kakuteosten artikkeleita, 
mutta oman maan olojen esittamiseen ryhdyttaessa ei niista ole 
apua saata-yissa. K i auta takoin muu kuin laatia erikoistutkimus 
»Valtiotieteiden kasikirjaa» varten. Taman takia kay julkaisutyo 
luonnollisesti paljon vaikeammaksi j a enemman voimia kysyvaksi 
kuin maissa, joissa valtiotieteellinen -tutkimus on jo astunut ensi 
askelta pitemmalle. - • - ~ 

Mutta myontaessamme nama vaikeudet, on meidan samalla 
niiden v-oittamisesta annettava sita suurempi tunnustus. Niinpa 
meidan tayt5rykin »Valtiotieteiden kasikirja» asettaa tavaUisten 
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hakuteosten tasoa korkeammalle. »Valtiotieteiden kasikirja» ei vain 
keraa ykteen ennen saavutettnja tuloksia, vaan se rikastuttaa v a l -
tiotieteellista kirjallisuuttamme kokonaan uusilla. tutkimuksilla j a 
niin ollen vie myos itse tiedetta eteenpaiu. K u n tarkeimpien kaku-
sanojen kirjoittaminen yleensa onkin jatetty kunkin erikoiskysy-
myksenparkaimmake tuntijake, on siten valtetty pintapuolisuuden 
j a ylimalkaisen kasittelyn vaara, mika niin kelposti ukkaa aakko-
selksia tietokirjoja. 

»Valtiotieteiden kasikirjau)) asken kmest3mytta toista nidetta 
silmaklessa ke'rattaa erikoista mielikyvaa juuri se vankka asiantun-
temus, mika useimroille artikkeleille on luonteenomaista. Tama 
asiantuntemus d kuitenkaan ole vaatinut ilmetakseen pitkia, erin
omaisen monimutkaisesti muovailtuja lauseperioodeja, joita etenkin 
Saksassa pidetaan tieteelliseen tyylun ekciottomasti kuuluvina, vaan 
kieli on yleensa lykytta j a ytimekasta. Tama on sita ilakduttavam-
paa, knn mekla takan saakka tieteellisissakaan julkaisuissa ei lahes
kaan riittavasti ole' mnistettu niita velvollisuuksia, joita meilla 
on omaa kieltamme koktaan. 

Yksityisissa artikkeleissa on useita,' jotka ansaitsevat mainin-
nan. Niinpa on tassa niteessa m. m. ensimmainen yktenainen esitys 
elintarvepolitiikasta, tirektori Martti Koveron kirjoittama. Ens im
mainen laatuaan kenee myos maist. I lmari Saaren artikkeli »Diplo-
matia». Toktori keo Harmajalta on useita'Valaiseviaj kotimaan 
oloja silmallapitaen laadittuja kirjoitdmia finanssitieteen alalta, 
knten »Elinkeinoverot», »Erikoismaksut»,»Ifinanssitiec'e», jokon l i i t tyy 
laaja kirjallisuusluettelo, j a »Henkil6verot.» Perusteellisesti kir joi -

^tettuja seka samaka aikeensa puolesta yleisempaa midenkiintoa 
keratta'via ovat myos sellaiset kafcusanat kuin toktori Paavo Korpi-
saaren »Diskontto j a diskonttopolitukka» seka »Emissionitoimi j a 
emissioniykti6t», toktori O. W. I^oukivuoren laaja »Henkivakuutus», 
ylitarkastaja Onni Hallstenin »Elinkorko j a dakekassat», »Elain-
vakuutus»' j a )>H3^oteekkivakuutus)>, ylitarlsastaja 'Vaino Juuselan 
»Huoltotoimi» j a »Hyvantekevaisyys». I^ainopillista puolta koske
vat artikkelit »Elinkdnolainsaadant6» (varatuomarit J . N . kektinen 
j a B . A. vSundstrom seka esittelijasikteeri A. lyisto), »Elake» (oikeus-
kansleri A . Ckarpentier), »Hakinto-oikeudeUinen lainkaytto» (kor-
keimman kallinto-oikeuden presidentti Hugo Rautapaa), »Haltija-
paperit» (varatuomari EeroBoekm) ovatalanparkaimpienasiantunti-
joiden laatimat. Teoreettisia kysymyksia karrastavia vidiattanevat 
varsinkin toktori I lmari Koveron )>Hinta ja lunnanmuodostus», tok
tori Heikki Renvallin »Fysiokratia» j a maist. I^aura Harmajan »His-
toriallinen oppisuunta». 'Viela on niteessa joukko elamakertoja m. m. 
sdlaisista miekista kuin Ckamkerlain, Engels, Henry George, Hegd, 
Grotius, Hume, Comte, Bokm-Bawerk, seka suomalaisista: Antti 
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Chydenitis, I / . G. von Haartman, Ang: Hjelt, A . J . A . Boxstrom ja 
monista muista. • ~ • ' •' ' ' , . 
• • Yleisvaikutuksena taytyy sanoa, etta »Valtiotieteiden kasikir-
3an» toinen nide arvokkaalla tavaUa ta3rttaa ensi niteeseen sisalty-T 
neet lupaukset. . ' . ^ ' ' 

• . - • ' • N. K. 

Suomen TilastoUinen Vuosikirja 1919, Uusi sarja. Seitsemastoista 
- • vuosikirja. 1919. Helsinki 1920. Hinta 20 mk. 

,•• • TUastoUisen Paatoimiston julkaisema TilastoUinen. Vuosikirja 
vuodelta 1919 on tullut julkisuuteen kokonaan uudessa asussa. Heti 
ensi-nakemalta kerattaa. kuoroiota julkaismi koko, mika on supis-
tunut entise.staan enemmalla kuin puoleUa. K u n vuoden 1918 vuosi
kirjassa sivulukti oli 678, on se nyt uudessa vain 285. Taulujen luku 
ei kmtenkaan ole ykta mnsaasti vakentynyt; edellisessa oli maara 
384, nyt 240. Tama jo viittaa siiken, etta sisalto ei ole supistmiut 
•ainakaan ykta runsaasti kuin koko. Tarkemmin uuteen vupsikir-
jaan tutustuessa kuomaa, etta siita lojrfcaa miltei samat tiedot kuin 
aikaisemmistakin vuosikirjoista. Sielta taalta kuom.aa ky l la tauluja 
kavinneiksi, jopa erailta aloilta varsin runsaastikin. Niinpa vakun-
tustointa valaisemassa on uudessa vuosikirjassa vain 5 taulua entis
ten ,41- asemasta. Paaasiassa teoksen supistus on kuitenkin saatu 
aikaan siten, etta ladelma on 'makdolksimman tiukaa. Taulukko, 
joka ennen taytti .koko sivun, on nyt saatu maktumaan pnolelle. 
•.Osittain- on tilaa saatu saastymaan myoskin siten, etta samaa alaa 
koskevat tiedot on koetettu saada entista.'eueminan ykteen, joten 
.useita tauluja on voitu • ykdistaa. ~ / . 

Vuosikirjan esipuheessa mainitaan, etta julkaisu on koetettu 
saada makdolksimman yleiskatsaukselliseksi. Tii lta ka,nnalta lak
tien on pyritty karsimaan pois k ian yksityiskoktaiset tiedot. Epaile
matta tama periaate onkin oikea. TaUaisessa ykteiskuntaelaman 
kaikkia makdolksia puolia valaisevassa tilastoUisessa kasikirjassa 
ei ole tarvis yksit3dskoktiin syventya. Se tektava on erikoisj'ulkai-
suilla. • , • . . , • 

Taulujen jarjesteJy vuosikirjassa on kieltamatta varsin vaikea 
tektava. Usein on-pakko luopua sisaUonmukaisesta jarjestyksesta 
va in .sentakden, etta jotakin taulua ei voi sijoittaa" oikeaan. paik-
kaansa sopivan tilan puutteessa. vSisallonmukainen taulujen jarjes-

' tys-oksi kuitenkin voitu paljon suuremmassa maarin sailyttaa, kuin 
mita on tapaktunut -vaosikirjoja toimitettaessa. Tama koskee niin 
kyv in vuoden 1919 kuin aikaisempiakin vuosikirjoja. Jo vaestotilaston 
osassa esiintjry kuomattavaa sekavuutta. : Viela almiinpis-tavampi 
epajarjestys. valli-tsee. valtakunnan kouluoloja kasittavassa osassa. 
Tiedot pikkulastenkouluista, kansanopistoista, kiertokouluopettaja-
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seminaareista on siroteltu minne on sattunut. • J a i e s k e n ykopisto-
tkastoa esuntj'y yktakkia pieni taulukko valuaistavista kouluista/ 
Tallaiset seikat ovat itsessaan pikkuasioita, mutta jos ulkomaalainen, 
joka ei ttmne-esim. kouluolojamme, vuosikirjan avulla koettaa niista 
saada selkoa, lukee kiin valmistavat konlut • jonkinlaisiksi korkea-
kouluiksi, ecoles-preparatoires, silla korkeakouLut tulevat vuosikir- ' 
j assa yliopistotietoj en j alkeen, joskaan ei ikan vakttomasti. Erekdys 
ei ole skloin aivan mitaton. Kuten jo viitattiin, tama kiintean jar
jestelman puute on esiintynyt tkastolksissa'vuosikirjoissa jo aiem-
min, joten se on sangen ymmarrettaviina perintona siirtjmyt uuteen 
sarjaankin. • - ' , ' , • 

-Kasikir jau kayton kdpottamiseksi olisi paikallaan vuosikirjan 
laajimmissa osissa jaotella taulut eri rykmiin sopivain yleisotsikkojen 
alle.- Jos kuitenkaan itse tauluissa ei useampia otsikoita katsota 
t'arpeellisiksi, olisi yleisotsikoita kajrtettava ainakin sisallysluette-
lossa, kiukan muuta tekstia kuomattavammalla kirj asinlajilia painet
tuina. Usein pitaa kiireesti loytaa esiin. vaestotilastosta maarattyja 
tietoja. Mutta ennen kuin niikin paasee kasiksi,,on kaytava miltei 
lapi koko laaja sisallysluettdo, koska yksityiskoktaista rykmittelya 
ei vuosikirjassa nykyisin ole. 

Yl lam^nitut seikat ovat kuitenkin pikkuasioita varsinkin n i i 
den ansioiden rinnalla, joita uudella vtiosikirjalla on eddliseen ver
raten. Varsin tarkea parannus on sddn, etta uuteen vuosikirjaan 
on liitetty luettelo valtakunnan virallisen tilaston sarjoista. J a pa-
lataksemme'pienen kiertokatsauksen jalkeen siiken, mista lakdimme, 
vuosikirjassa aikaansaatuiMn supisttiksiin, on mielikyvin todettava, 
etta taten on saatu aikaan kuomattava taloudellinen saasto. T i las 
toUinen Paatoimisto on taten antanut erinomaisen esimerkin, jota 
olisi virallista tilastoamme toimitettaessa pitkin knjaa senrattava. 

• . ' V. A. 

Annuaire international de statistique, pubke par 1,'Office permanent 
de ITnstitut International, de Statistique, I — V I I , I^a Haye. 
1916—1920. • • . -

• Vankastaan on tunnettua, etta maarattya kmiota valaisevien 
tilastotietojen kankkiminen lukuisista eri maista aina koktaa suuria 
vaikeuksia. Pukumattakaan siita vaivasta, minka laktdden etsimi-. 
nen j a tietojen poimiminen-lukuisista julkaisuista valttamatta tuot
taa, vaikeuttaa tuoUaista tyota .se, etta saatavissa olevat tiedot k a r 
voin ovat taysin verrannoUisia. Toisen maan tilasto valaisee ilmion 
ykta toisen vain toista puolta,. nuUoin samoilla nimikkdlla ei t a r 
koiteta aivan samaa, milloin taas puuttuu tietoja kokonaan. Siksi 
onkin midik3rvaUa tervekdittava Kansainvalisen TilastoUisen Inst i -
tuutin aloitetta ryktya julkaisemaan kansainvalista tilastolUsta vuo-
sikirjaa. 
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SummitelmaltaarL esitettavana oleva julkaisu jonkin verran 
eroaa aikaisemmista vastaavista kasikirjoista. Nussa on nim. yleensa 
samaan niteeseen keratty eri aloja koskevia tkastotietoja,-ja aika 
ajoin julkaistu uusia, tuoreilla tiedokla varustettuja painoksia. Sita 
vastoin Kansainvalisen Tilastolksen' Instituutin julkaisemassa vuosi
kirjassa kukin nide kasittelee maarattya alaa antaen siita serkkape-
raisempia tietoja. Sita vastoin ei ainakaan viela ole julkaistu tuo-
reempia tietoja iniltaan alalta, jota aikaisemmin on valaistu. 

Tiedot on, mikali makdoUista, julkaistu ykdenmukaisina sovit-
tamalla maat allekkain tai perakkain samoikin taulukkopuitteisiin, 
mutta osittain on, ilmeisesti olojen erllaismtden ja saatavissa olevien 
tietojen erUaisen rykmityksen takia,-ollut pakko julkaista eri maita 
koskevat tiedot erikseen omine'^jaoituksiueen. Silloinkin, kun eri mai
den tiedot on saatu xykmitetyiksi samojen otsikkojen alle, todistavat 
monilukuiset ali-viitat ykdenmukaisuuden puutetta. 

Vuosikir j an "vusi ensimmaista nidetta, j oista -glides -viela on ilmes-
tymatta, kasittelee vakilukua, vaeston rakennetta javaestoliiketta. 
'Vakiluvusta annetaan tietoja nun kauas taaksepain, kuin asianomai-
sen'maan tilasto tarjoo lakteita; tuoreimmat tiedot ovat enimmak
seen -vuodelta 1910 (1911). Vaestoliiketta valaisevat katsaukset 
paattyvat, maaUmansodan takia, Kuroopan maihin nakden vuoteen ' 
1914, mutta Amerikasta on saatu osittain tietoja aina -vuoteen 1917. 
Yleiskatsauksen saantia kelpottavat eraat diagrammit ja varilliset 
kartogrammit. — V I niteessa valaistaan tyovaenoloja, kuten tyo-
palkkaa ja-aikaa, tyottomys^ta, tyonvalitysta j a tyonseisauksia y.m. 
Tiedot kokdistuvat enimmakseen viime vuosikymmenen vuosiin, 
va ikka vanhempiakin tietoja osin on otettu huomioon, J a paattjva-t 
milloin vuoteen 1915, milloin vuosiin 1918 tai 1919, onpa joitakin tie
toja vuoden 1920 alkukuukausilta. — V I I nide sisaltaa tietoja eri 
aloUta, _ kuten alkeisopetuksesta, maanviljelyksesta, ' postista, y k -
tiois-ta, osuustoindnnasta, asunto-oloista j a t u k k u H n n o i s t a . — V I I I 
niteeseen tulee tietoja valtion raka-asioista, tuotannosta, kursseista 
y . m. ' 

Taydennykseksi edelliselle on Kansainvalinen TilastoUinen-Insti-
tuutti kesJilla 1920 alkanut julkaista myos kuukautista aikakaus-
kir jaa. Bulletin Mensuel de 1'Office -permanent, jossa annetaan tietoja 
•eri maiden tukkukinnpista j a naiden indekseista, elinkustannuksista, 
kursseista, eraiden keskuspaukkien asemasta j a tyottomyydesta. 

. Ar'E. T. 
-WUhelm Mautner,'> Der Bolschewismus, Voraussetzungen, GescMchte, 

Theorie, zugleih eine JJntersuchung seines Verhaltnisses zum 
Marxismus. Berlin, Stuttgart, I^eipzig 1920, s. 3 6 8 4 - X X I I I . 
Kuten tunnettua muodostavat Marsin »Paaoman» kolme osaa 

va in puolet siita suurteoksesta, jonka kirjoittamista kan piti elaman-
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tehtavanaan-. Muut kolme osaa jaivat kirjoittamatta — niiden jou
kossa myoskin se, jonka nimeksi kan kirjeessaan Engelsike ok pannut 
i>Valtio». Nain oken Marxin kasitys Valtiosta j a sen asemasta siina 
»ykteisknnnalUsessa vakankumouksessai), jonka kan vaittaa kavitta-
van nykyisen ykteiskunnan ja luovan nuden, ei sailynyt jaUdmaail-
malle systemaattisesti j a yktajaksoisesti esitettjma, vaan sinne tanne 
pienempiin kirjoituksiin pirakdelleina sirpaldna. 

Mutta sita mukaa kuin sosialidemokratia keluttjd valtiodamaan 
tekokkaasti osaaottavaksi j a joka paiva ta i t i ikkaa tarvitsevaksi 
puoluedsisi j a sita mukaa kuin sen keskuuteen ilmestyi ykteiskunnal-
lisen vallankumouksen adventisteja,. sen pikaisen tulon odottajia — 
sita mukaa kav i »vallankumouksellisen» tyovaenluokan sukde v a l -
tioon, erittainkin ykteiskunnakisen vakankumouksen saapuessa, 
polttavaksi kysymykseksi. Kansantalous- j a yktdskuntateorioista 
oltiin verraten yksimidisia, mntta menettelytapateoriassa alkoi eri-
mielisyys.- • . 

Palauttaakseen karkailevat proletaariset sielut vallankumous-' 
menettelytapateoriassa jaUeen »puktaan)> marsdlaisuuden pokjalle, 
kirjoitti I/enin kirjansa »Va]tio j a vallankumous)). Siina kan Marxin 
j a Engelsin lauseita kokoillen j a niiden oikeata tulkintaa kakien esit
taa oppinsa mardlaisesta vallankumousteoriasta. • Se on kunteasti, 
I,emnin kuivaka j a kasittedksella tyykka kirjoitettu M i j a , )>sosiali-
petturien» j a i)opportnnistien» pannaanjulistus. Benin yr i t t i siis 
tayttaa sen vaikean aukon, mika oli Marxin j a Bngelsin oppeikin 
jaanyt. —• Tama Beninin k ir ja onkeskeisinbolskevismin tunnustus-
kirjoista. 

K ipa ikme, jos njt esitettavana oleva teos keskittaakin bolske-
vismia arvostdlessaan takan teokseen suuren kuomion. Toktori 
Mautner — en tieda nukin Idr i in kan kuulunee midipiteiltaan — on 
arvostelussaan laktenyt samalta pokjaltakuin Beninkin. H a n tut- , 
k i i , onko lyeninin vallankumousteoria oikeata marxilaisuutta. 

Tutkistdu on mita suurinmiassa maarin asiallista, sdvakasit-
teista j a loogikista. Arvostdu on raskas ja murskaava. Harvoin 
lienee vastustaja kanen omilla aseillansa pantu kylmasti j a jarkakta-
matta niin avuttomaksi, kuin nnta Benin teorioinensa esiintyy taman 
arvostelun valossa. Paitsi sita, etta osoitetaan Beninin teoria taysin 
epamarsilaiseksi, osoitetaan sen lisaksi kanen esittaneen vastakkaisia, 
ristiriitaisia oppeja, osoitetaan kanen m. m. vakaa enUen Venajalle 
tuloausa v. 1917 olleen sita midta, etta Venaja ei ole kypsa yktds -
kunnaUisdle vallankumouksdle •— osoitetaan bolskevikit, nama op-
portionismin suurisanaiset vikolkset, mita alkaisimmiksi opportunis-
tdksi , joilla on korkeimpana okjeena »mika on valttamatonta, se on 
oikdni). SeUaisikddn kenkiloille, ktdn m. m. aUekirjoittaneelle, joi
den mielta ei marxilainen verbaali-inspiratsioni muuten kiinnita sen 
vuoksi, etta ei uskota Marxin yktdskuntakehityksen koroskooppiin. 
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on sangen mielenMintoista- olla todistajana tallaisessa perinpohjai-
sessa, mntta silti omalta-kannaltansa-erinomaisen asiallisessaloylyy--
tyksessa. • - - ' ' ' ' ' . ' ' 
- Suurta j a vaktonta mielenkiintoa kerattavaf teoksessa olevat 
Venajan olojen kuvaus j a vallankumousliikkeiden Hstoria seka eraat 
mutitkin tiedot. Allekirjoittaneelle on ollut tuntematonta esim. etta 
eraiinlaista neuvostoliiketta"on esiintynyt Englannissa jo kartismin 
aikoina j a etta sotilasneuvostoja on ollut Cromwellin ajoilta saakka. 
. . . . . - . • • ' K. N. R.-

Magnus Feitelberg, Das Papiergeldwesen im Rdte-Russland. Stati-
stiscfie Beitrdge zur Wdhrungsfrage Russlands. - Berlin 1920. Ver-
lag von B.. B - Prager.- - • 

, Yllamainittn valtiotieteiden toktorin, Moskovan kansantalou
dellisen instituutin dosentin Magnus Beitelbergin teos antaa suppeu-

I destaan kuolimatta selvan j a asiallisen yleiskatsauksen Neuvosto-
Venajan kaikkia vertauskoktia vailla olevasta rakalaitoksesta. Se 
uumeroaineisto, jokon esitys perastuu, on peraisin bolskevikivalta-
kunnan raka-asiain komissariaatista, osaksi sen virallisista julkai
suista, joten kirjan tarjoamat'tiedot lienevat niin Inotettavia kuin 
Neuvosto-Venajan olojen sekavuuden kuomioon9ttaen suiiiMn vo i 

- toivoa, varsinkin kun Idrjoittaja on lahdeainekistoaan kasitellyt 
kriti ikkla. Tutustumineii .tolitori Feitdbergin Hrjaseen, joka on 
tarkoitettu pieneksi lisaksi nykyaan kaikissa maissa vilkkaan pok
dinnan alaisena olevan paperirahakysjTnyksen •selvittely5m, tarjoaa 

• erityista mielenkiintoa nykyketkella, jolloin maamme juuri valmis-
tautuu aloittamaan uudelleen kauppasukteita Venajan kanssa. 

Aluksi kasittelee kirjoittaja lykyesti Neuvosto-Venajan finaiissi-
lainsaadantoa ja tekee silloin sen sattuvan kuomautuksen, ettei mar-
raskuuliun 1919 mennessa julkaistujen y l i 400 finanssiasetuksen jou
kossa ollut yktaan rakan emissionioikeutta koskevaa. 

Ainoa, inika_rajoittaa setdinantoa, on tarvittavan materiaalin, 
papenn ] ajyariaindd en puute. Nain aikaansaadun setelituivan paisu-
misesta mainittakoon seuraavat kkimaarin todeUisuutta vastaavat 
numerot: Bolskevikien valtaanpaastessa syksylla 1917 oli setelisto" 
18,918, I . . I . 1918 25,642, 1.1. 1919 54,613, 1.1. 1920 2'24,626 j a I . I V . 
1920" 339,697 milj . ruplaa. Seteldta on neljaa paalajia: tsaarinrup-
lat, duumanraplat, Kerenskin maksuosoitukset j a neuvostomplat. 
Nykyaan on enimmin liikkeessa viimeksimainittuja. Muut raka-
lajit ovat saaneet agion j a kavneet vka karvinaisemnuksi^'~n3Ea, 
knten Fe]telbere_jiuomauttaa. on uusi todislais _Greskamin lain 
pidkkangapifavaisyydesta. Mainittujen rakalajien lisaksi on l i ik -

•keessa paiJsaUisten naUrtuseknten varsinkin valtakunnan rajaseu-
duilla kikkeeseen laskemia omia setdeita, .joiden kokonaissumma 
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kuitenkin on sukteekisen vakainen verrattuna keskushallinnon emis-
sioniin. , . _ ' 

Mista tama. sunnnaton paperirakatulva joktuu, siiken antaa 
vastauksen bolskevilden budjettien j a valtiotalouden tarkastelu. 
Neuvosto-Venajan tulo- j a menoarvioiden erikoisuutena on kansan-
talouden sosiaksoimisesta joktuva verotulojen vaheneminen valtion 
kikeyrityksista j a regaaleista saatuikin tuloiMn verrattuna. Vuoden 
1919 loppupuokskoa varten laaditussa budjetissa tekiyat edelliset 
enaa vain 9,7 %, jalkimmaiset sita vastoin 87,3 %. 'Mutta ykteis-

.' kmmallistetut liikeyritykset eivat tuota mitaan, eivatka edes kykene 
peittamaan kustannuksiaan. Vuoden 1918 loppupuoliskon budjettiin 
otetuista tuloista saatiin todeUa kokoon vain noin 14 %. K u n lainoja 
luonnollisesti ei ole saatu, on vajaus yksinkertaisesti peitetty setelin-
annolla. — Menoarvion eri paaluokista ovat suurimmat sotalaitok
sen,' korkeimman kansantalousneuvostonseka elintarve- j a liikenne-
laitoksen-komissariaattien menot.' 

Paperirakan tarvetta lisaa viela taydelknen rakan sijaisvali-
nadeiTla luottolaitoksen puute. Bolskevildtkan keti vaitaan paas-
fyaan ryktyivat sosialisoimaan yksitjispankkeja, joista Moskovan 
kulutusosuuskuntien pankki ainoana poikkeuksena sai toimia vuo
den 1919 loppuun. Samalla lakkautettiin talletusten ja girotililla ^ 
ole'vien rakojen maksu melkein kokonaan. Varsinaisista pankkitoimi-
tuksista ja'oikeasta pankkitekniikasta ei enaa voinut - olla puketta-
kaan. Tallaisissa oloissa lakkasi luotonanto itsestaan. Er i t ta in v a -
laisevaa on, etta valtiolaitostenkin keskinaiset laskut-usein suori- • 

• tetaan puktaassa rafiassa. '• ——— . , 
' TTain~MsirevTkrr'ovat joutuneet painvastaiseen aarimmais3ry-

teen kuin nukin keidan teoriansa taktaa, skla konununistisessa v a l -
tiossakan pitaisi rakan kayda kokonaan tarpeettomaksi. Rakan 
kajrtannosta poistamista pohdittiinkin usein neuvostokallituksen 
alkuaikoina, mutta on se, samoinkuin suumriteltu devalvationi jaa 
nyt ainakin toistaiseksi toteuttamatta. 

llmoitettavanamme' oleva kirjanen tarjoaa siksi runsaasti tie
toja Neuvosto-Venajan rakataloudesta, ettei niiden, paapiirteittai-
nenkaan selostaminen ole lykyen kirja-esittelyn puitteissa makdol-
linen. - Edellaolevat viittaukset kirjasen sisaltoon eivat olekaan tar-
koitetut muuksi kuin jonkinlaiseksi kekoitukseksi kakdlle aikakaus
kirjan lukijokle tutustua toktori^ Feitdbergni keskitetyssa muodossa 
esittamiin tilastolksiin tietoihin Venajan fedefatiivisen neuvcsto-
tasavallan »p3,peritaloudesta». ^ 

; . . . -A. R—io. 
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Maa- ja metsatalous. 
Suomen karjakanta ja meijeriliike maailmansodan aikana. 

Varsinaisgn. maanviljdyksen tuotaatopuoleen eivat sota-ajan poik-
keukselkset olot ole sanottavasti vaikuttaneet. Korsivil jan ykteen-
lasketut kylvo- j a satomaarat osoittavat vain vakaisia vaikte-
luita, jotka enemman ovat riippuvaisia vuosien laadusta knin itse 
aikakauden poikkeuksdksuudesta. 

Karjakannassa sen sijaan tuntuu ajan vaikutus melkoista sel-
- vemmin, vaikka ei* siinakaan niin sikniinpistavana kuin kenties saat

taisi odottaa. K a k t a vuotta vanhempien nautadainten luku aleni 
I,i78,i92:sta vuonna 1913 T,076,27i:aan vuonna 1918, d i sus lakes 
9 %. Bekmien luku aleni enemman kmn S %, mutta soimien tun-

• tuvasti enemman eli lakes 19 %. Vuosi 1919 osoittaa nautakarjan 
luvun taas nousseen i,ioo,686:een, mika maara on lakes ykta suuri 
kuin nautaelainten luku vuonna 1916. — • • - • 

Hevosten lukumaara on vakentynyt jonkin verran enemman 
kuin nautakarjan, nimittain 297,i83:sta vuoima 1913 262,38o:een 
vuonna 1918, sus enemman kuin 11 %. . Vuosi 1919 osoittaa tassa
k in kokden nousua, vaikkakin suktedlisesti pienempaa kuin nauta-
karjaan nakden. 

Paljon kuomattavampi kuin viljamdljdykseen j a karjakanta an 
on sota-ajan vaikutus ollut mdjeriliikkeeseen,.lakinna voin valmis-
tukseen j a vientiin. K u n voita-vuonna 1913 valmistettiin lakes 14 
mil j . kg, oli .vastaava valmistusmaara vuonna 1918 vain 6 milj. kg, 
j a kun voin vienti v . 1913 ok 12.6 mil j . kg, oli se v." 1918 vain 0.5 milj. 
kg j a V. 1919 v idakin pienempi, niuiittain ainoastaan 0.4 milj . kg. 
Mdjerien lukukin vakeni kuomattavasti, d i 655-.sta vuonna 1913 
4i9:aan vuoima 1918. Tama vakennys kokdistui fcuitenkni etu
paassa pienekkoikin yksityismdjerdkin d k a se sus sekaisenaan mer
kitse niin paljoa kuin peUdsta numeroista voisi luulla. Maassa ny-
kyisin olevat mdjerit kykenevat todennakoisesti maidontuotannon 
lisaantyessa valmistamaan palj onkin suuremman voimaaran kuin 

. vume vuosina on tuotettu. ' I . L . 
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Valtion arvopuuvarasto vuoden 1920 alussa. " Valtion met-
sien arvopuuvarasto arvioitiin vuoden 1920 alussa seuraavasti: 

1,3 m korkeudella 25—30 cm tayttavia puita 127,701,442 kpl . 
— „ — „ 30 cm j a enemman,, — „ — 90,348,195 „ 

. - Ykteensa 218,049,637 „ 

YUaole^den ja edelliselta vnodelta m. m. Tilastokisessa Vuosi
kirjassa. julkaistujen tietojen (v. 1919 ykt . 197,341,620 arvopuuta) 
valinen ero joktuu paaasiassa siita, etta vuoden 1920 laskelniassa on 
•ensi kerran otettu kuomioon myos Annan tektaan nietsat, jotka silloin 
arvioitiin seuraavasti: 

1,3 m korkeudella 25—30 cm ta3rttavia puita 13,327,694 kpl . 
— „ — —.,— 30.cmja enemman „ — „ — 6,166,931 „ 

Yhteensa 19,494,625 „ 

Annan tehtaan metsia arvioitaessa on laskettu mukaan myoskin 
koivupuut. 

Valtion puutavaraliuutokaupat V. 1920. V : n 1920 yleisilla puu-
tavarahuutokaupoilla myjftiin ykteensa 1,271,875 kpl . sakdpuita, 
•Smk:n 35,950,564: 30 hinnasta. Hinnaksi yksikkoa kokden tuli sus 
28 mk. 27 p. Vertailuna edellisiin vuosiin' mainittakoon seuraavat 
luvut: 

-
-

Yksikko-
Vuonna Sakapuita kpl. Hinta Smk hinta Smk 
1919 1,542,548 — 23,125,981:10 14: 99 
1918 1,055,849 — 8,592,510: 11 8: 14 
1917 657,058 — 4,117,797: 80 6: 27 
1916 1,228,318 - — 9,431,689:18 7: 68 
1915 1,585,790 — 6,992,368: 97 4 :41 
1914 1,179,013 — -3,926,602: 52 3: 33 
1913 - 2,122,023 9,139,525: 64 4: 31 

Hankintapuutavaraa luovutettiin v. 1920 Smk:n 12,497,282: 91 
arvosta, niiden kankintakustannusten noustessa Smk:aan 
8,251,873: 75. 

T. W. 

Kauppa. 
Suomen ulkomaankauppa tammikuussa v. 1921. Kauppatilas-' 

ton mukaan oli Suomen kauppavaikto tammikuussa kaikHaaB 
290,160,944 mk. Tuonti oli 194,729,910 mk. j a vienti 95,431,034 
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rdk.; jolioii sisaltyy. takaisinvietyjen. tavaroiden arvo 2,750,614^ mk. 
Tuonnin enemmyys oli siten tamnukuussa 99,298,876 mk. Tammi-
kuun tuonti oli 59,670,405 mk. pienempi j a koko vienti 52,176,574 

- mk. suurempi kuin vastaavana aikana v. 1920: Tammikuussa 1920 
tuonnin enemm3ys oli 211,145,855 mk. ' -

Tarkeimpien maiden kesken jakaantui Suomen kauppavaikto-
tammikuussa seuraavasti. Tuonnissa on ilmoitettu cif-arvo j a vien-
nissa fob-arvo. • • -

[ • , Tuonti milj . mk. Vienti milj . ink. 

514- 37-6 
Saksa ' 59-2 ' ' 11.6 
Amerikan Ykdysvallat ... 29.7 - - 25-3 

19.6 3-2 
Tan,ska : 3-6 3-0 

1-3 3.3 
3-1 0.4 
1.0 ̂  • 0.8 
0.9 0.9 

16.0 
0.9 

54 . 0.1 
Kauppavaikto yllamainittn jen maiden kanssa teki tammikuussa 

1921 96 % koko kauppavaikdosta. Koko edellisena vuonna oli vas
taava luku 92 %. ' - It**aw I 

Tarkeimpien tuontitavararykmien arvot tammikuulta seka vas-
taavalta ajalta edellisena vuonna nakyvat seuraavasta ykdistel
masta. 

- - Tammik. 1921 Tammik. 1920 
milj. mk. ~ milj. mk. 

Elaimista saatuja raokatavaroita ... - 9-8 • 1.2 
3-3 22.5 

Siirtomaantavaroita j a mausteita 52.3 • 6o.r 
13-3 lO.I ' 
•3-9 12.2 
3-8 26.7 

Vuotia, nakkoja, turkiksia y. m 4.2 13-3 
46.7 19.8 
25.7 12.8 
7.2 9.9 

Oljyja ja_ rasvoja 4-3- 7.8 
4.1 7-9 

Yllamainittujen tavararykmien ykteinen tuontiarvo oli tammi
kuussa 1921 91.8 %, tammikuussa '1920 80.3 % seka koko vuoima 
1920 87.2 % koko tuoimista. 

Viennissa ovat seuraavat tavararykmat tarkeimmat: 
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. Tammik. 1921 Tammik. 1920 
- - . , milj. mk. . milj . mk. 

Elaimista saatuja ruokatavaroita' 7.1 • 3.2 
Puutavaroita ja'puuteoksia 6.4 6-.4 
Paperivauuketta, pakvia, paperia y. m. • 76.8 . 17.8 • " • 
Vuotia, nakkoja,; turkiksia y. m. 0.07 . '12.4-

YUamainittujen tavararykmien ykteinen .vientiarvo oli tammi
kuussa 1921 94.7 % j a vastaavana aikana edellisena vuomia 92.0 % 
seka koko vuonna .1920 97.1 % koko viennista. . . 

Voita vietun tammikuussa 115.o tonnia, .arvoltaan 3,734,3 tuk. 
•mk. Vastaavat luvut edellisen vuoden tammikuulta ovat 1.3 ton
nia j a 35.8 tuk. mk. Juuston vienti oli 79.0 tonnia j a 1,788.9 tuk. 
mk., vastaten 52.9 tonnia j a 1,312.9 tuk.mk. edellisen vuoden tammi
kuussa. 

Puutavaroiden j a puuteosten rykmasta tekevat rikmaruUat 
335.6 tonnia, vast. 3,103.3 tuk. mk. j a faneeri 358.7 tonnia vast. 
867.6 tuk. mk. ykteensa 62.2 % rykman koko vientiarvosta. Ede l 
lisen vuoden tammikriussa vietiin rilunarullia 416.3 tonnia, vast. 
4789.5 tuli. mk. j a faneeria 832.9 tonnia, vast.' 1,380.5 tuk. mk. Mui
den puutavarain j a puuteosten vienti oli tammikuussa dnoastaan 
2.5 mil j . mk., vastaten 0.2 milj . mk. samana j d k a n a edekisena 
vuonii'a! ' • • -

Paperivanukkeen, pakvin, paperin j a niista vaknistettujen teos-' 
ten vientiarvo 76,846.4 tuk. mk. oli 80.5 % tammikuun koko vien
nista ja.59,073'.7 tuk. mk- edellisen vuoden tammifcuuii saman ryk
man vientia suurempi. " . , . ' E . K. 

Pankki- ja vakuutusliike. 

Yksityispankit v. 1920. Vuoden 1919 lopussa oli yksityispankkien 
luku 23. Vuoden 1920 kuluessa alkoi toimintansa kaksi uutta pank-
k i a nim. Palokeimo & K : i Pankkiosakeyktio j a Alands Alctiebank. 
Toisaalta ykdistyivat Vaasan Osake-Pankld, Turun Osake-Pankki 
j a Bandtmannabankeu, Aktiebolag Suomen Biittopankld,''Osake-
yktio iiimella. Pankkien lukumaara ei siten-muuttunut. • 

Pankki en" tarkeimmat omai varat, osakepaaoma j a vararakasto, 
•ovat kolmen viime vuoden lopussa olleet seuraavat (milj. mk): 

Wsays -(+) 
1918 - . 'I919 . J 1920 1919 .. 1920 

•Osakepaaoma 323.0 . 604.5. '873.0 .. + 281.5 , 268.3 
Vararaiastot '..216.3 -291.6'-". 317.2- ,-TH 75-3 -h ^.l-^ 

Yhteensa'.539.3. ,-896.1 1.1.90.2' +356-8 +2^4.1 
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Kuten yllaolevista luvuistafkay ilmi, oli pankkipaaoman kasvu 
V . '1920, varsinkin ottaen kuomioon rakan' arvon kuonpntuminen, 
melkoisesti vakaisempi kuin edellisena vnonna. 

V-aoden alussa oli keskinaisen korkosopimuksen tekneiden pank
kien korkein korko taketustililla 5 % % ja juoksevalla t i l ika 3 %. 
iauktikuun alusta koroitettnn vastaavat korkomaarat 6 % : i i n j a 
4 % : i i n . MarraskuuUa purettiin korkosopimos, jonka jalkeen otto-
lainauskorot ovat nousseet vakemman yktenaisesti. Vuoden 1921 
alussa maksoivat suuremmat pankit 12 kk:n talletuksista 7 %, 6 k k m 
6 % % ja juoksevalla-tiklla 5 %. Pienempain pankkien vastaavat 
korkomaarat olivat useimmissa tapauksissa 7 -7 Ja- 6,%. Anto-
lainauskorko on viime aikoina-ollut useimmin 10—12 %. 

Yksit3dspaukkien kotimainen ottolainaus alempana mainituika 
tileika onkolmen vnme vuoden lopussa okut seuraava (milj. mk.); 

- . , - I/isays (+ ) tai 
1918 1919 1920 vahennys (—) 

- - 1919 1920 
Tallefustili ; . 1.993.8 ,2.285.3 2.453.4 + 29J.5. i68.r 
Saastokassatili 222.8 262.0 • 272.2 + 39.2 + 10.2 
Juokseva t i l i '470-9 483.1 605.2 + 12.2 +122,1 
Kirjeenvaiht. t i l l - 158.9 354-2 282.4 + 195-3 — 71-S . 

• Vhteensa 2.846.4 3.384.6 3.613.2 '+ 538.2 • + 228.6 

Yllaolevat luvut osoittavat, etta kotimaisia talle-tuksia ei v. 1920 
karttunut puoltakaan edellisena vuonaa kertyneesta" maarasta. 
Kirjeenvaiktajain t ikl la talletukset suorastaan vakenivat. Huomiota 
kerattaa myoskin, etta talletulcset juoksevalla t ikl la ovat v. 1926 
kasvaneet kuom.attavasti enemman kuin edellisena vuonna. 

Yksityispankkien antolainaus eri tkeika on kolmen viime vuoden 
lopussa ollut seuraava (milj. mk.): 

I/isays (+) 
• I9I8 • I9 I9 1920 I9 I9 . . 1920 

Vekselit 503.5 1.052.3 . 1.509.7 -J- 548.8 _ + 457-4 
Lainat '..- 1.291.5 1.688.4 I.927.5 -f- 396.g -f- 239.J 
Kassakreditiivit 405.5 693.9 793.3 + 288.4 + 99-4 
Kirjeenvaihtajat 810.7 1-065.5 I.335.7 + 254,5 - f 270.2-

Yhteensa 3.011.2 4.500.1 5.566.2 +1.488.^1 + 1.066.r 

Yllaolevat luvut osoittavat siis, etta antolainaus v. 1920 on kas
vanut vakan y l i miljaardilla markalla eli n. 1/3 vakemman k-ttin edel-

. lisena vuonna. Suurin lisays tul i vekselien osalle. 
Yksityispankkien kotimaista luketta tarkattaessa- kiinnittaa. 

kuomiota, etta antolainaus on vbinut lisaantya viime vuoden kuluessa 
' vakan enemman kuin miljaardilla markalla, vaikka ottolainaus j a 
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omat Varat ovat kasvaneet vani n. 520.7 milj . markalla. Taman 
erotnksen selittaa paaasiassa se seikka, etta kuomattava osa pank-
kiemme ottolainauksesta on nykyaan ulkomaalaisten markkasaata-
via, jotka pankkien bkansseissa sisaltj^at ulkomaisten kirjeenvaik
tajain t i l i in . Ulkomaan valuutan osto.vSuomen rakalla on edelleen 
aikeuttanut naissa veloissa suurta kasvua." Rediskonttaukset ovat 
myoskin kasvaneet, vaikkeivat kovin suuressa maarin, nim. 163.1 
markasta vuoden alussa 208.6'nulj. markkaan vuoden lopussa. 

' Yksityispankkien kotimainen otto- j a antolainaus (kuomioon-
ottaen samat t ik t kuin edella) on vuoden 1920 eri kuukausina kekit
tynyt seuraavasti (milj . mk.) 

Ottolainaus Antolainaus 
Lisays (-f) tai Lisays {+) tai 

ai i l j . mk. vakennys (—) Milj. mk. vahennys (—) 
Tamniikuu 3 •497-4 + T:S2.8 4.544.9 -1- 44-S 

• 3-429-7 • — 67.7 4.596.9 + 52-0 
Maaliskuu 3-'4i9.o . JO. 7 4.681.4 + 84.5 

.• 3-443.6 • H- 24.6 4.762.0 4- 80.6 
3-448.7 + 5-1 . 4-839-8 + 77-S 

Kesiikuu 3-525-9 - f 77-2 - 4 -9II-S + 71-7 
- f 82.1 5.108.8 + 197-3 

3.628.1 , -4- 20.1 ' • 3-238.1 + 129-3 
3̂ <57S-0 + 46.9 S-4i5^3 + 177-2 

• 3-739.6 - + 64.6 5.522.4 - + 107.1 
Marraskuu •3-630.9 • —108.7 5.568.0 + 45-6 

3-613-2 — 17-7 5.566.2 ' — 1.8 

Rakamarkkinain t i la on sus vuoden kaktena viimeisena kuu
kautena suuresti kuonontunut. Kotimainen ottolainaus vakeni y k 
teensa 126.4 uiil j . markalla, nuka pakotti pankit ankarasti supista-
maan antolainausta. Tosin on tassakin otettava kuomioon ulko
maalaisten talletukset. K u n valuuttakauppa lokakuun lopulla v a -
pautui, kaytettiin otaksuttavasti entista suurempia sumnda Suomen 
rakaa rtlkomaisen valuutan ostoon. Osa talletusten vakenemisesta 
on sen vuoksi epailematta naennaista, pdkkia siirtoja talletustilekta 
ulkomaisten kirjeenvaiktajain tkdlle. 

Yksityispankkien asema ulkomaihin nahden, jos saataviksi lue
taan ulkomaiset kirjeenvaiktajat j a ulkomaiset vd<selit j a vdoiksi 
ulkomaiset kirjeenvaiktajat kreditpuolella, on seitseman viime 
vuoden lopussa ollut seuraava (milj. mk): 
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Saatavat • Velat Nettosaatavat (-f-) 
• nettovelka {•— 

r • -1:914 -44-7 ^ 2[.0 + 23-7 
- •• 191S • 38.3 37-7 + 0.5 . 

I9 I6 • 56.7 56.1 - f 0.6 
-•1917 -57-9 - 75-6 — 17.7 
• - ' 1-918 ' -• 60.6 158.7 - — 78.1 ' • 

1919 •108.9 • 561.3 • —452.4. •• 
- 1920 - 54-6 • 795-9 . — 741-3 

Yksityispanlddeti nettovelka ulkomaiUe on edellisen mukaan kak
tena viime vuotena kasvanut 663.2 milj." markalla, josta v. 1920 osalle. 
tulee 288.9 ™ilj • markkaa. 'Se, etta pankkien bilansseista ei yleensa-kay' 
ilmi, ktiinka suuri osa naista veloista on Suomen rakan maaraisia, 
tekee, kuten ylempana.on kuomautettu, vaikeaksi kotimaista otto- j a 
antolainausta koskevain lukujen nojalla tasmalksesti arvostella raka
markkinain tilaa j a eri pankkien likviditeetti a. ,K. J . K'. 

' Henkivakuutus v. 1920. Kotimaiset keuMvakuntusyktiomme 
"ovat vuden vume vuoden aikana myontaneet kenkivakuutuksia: 
-V. .1916 104,630 kpl . 168,0 mjlj . mk. V . 1919 116,710 kpl. 313.4 milj . mk. 
•V. 1917 1 1 9 , 4 1 2 - „ 214.6 „ „ v . 1920 102,535 „ . 413.0 „ „ ' , 
V . 1918 58,869 „ - 164.2 „ „ ' . . . , 

' "Vaikka ottaakin kuomioon rakan arvon alenemisen, on v:n 1920 
tulosta pidettava melkoisen kyvana. ~ On naef kuomattava,' etta 

'maamme kenkivakuutuskanta on edellisina -vuosina, kuten y l la ole-
'-vista numeroista' kay sel-ville, ksaantynyt erittain voimakkaasti j a 
etta -viime vuonna rakaolot alkoivat arveluttavasti kiristya. Viela 
d.'-vuoden 1920 vakuutuskanta ole tiedossa,.mutta varovasti ottaen, 

'sen voi arvioida 'vnoden paattyessa olleen ainakin-1,806 milj . mk. 
eli y l i 500 mk.'asukasta kokden. — Vertauksen vuoksi mainittakoon, 

'etta Ruotsissa oli bruttovakuutuskanta vm 1919 paattyessa 2,873 
'mil j . kruunua (siita jalleenvakuutuksina saatuja 389 milj.) janetto-
.vakuutuskanta noin.2,500 niil j . kr . , j a Norjassa (kotim. kenkiv. y k -
tioiden)' 958 milj. kr. Osoitukseksi siita vqimaperaisyydesta, luilla 
kotimaiset kenkivakuutu.sykti6t toitnivat, pantakoon takan niiden v. 
1920 myontama maara j a kolmen enin kankkineen ruotsalaisen j a 
samoin'kolmen'enin kankkiaeen norjalaisen kenkivakuutusyktion v. 
1920 myontama maara: . ' . 

Suomi -Kuotsi • Norja- ' -
Suomi 238 mil j . mk. - Thule 74 mil j . kr. I d u u 41 milj . kr . 
K a l e v a 88 „ „ ' Eramtiden 52 „ „ Norske Folk 35 „ ,, 
Salama 86 „ „_ Svea 45' „ „ Gjensidige 29 „ „ 

'Ruots issa toimi v. 1920 22 kotimaista yktiota j a Norjassa i x . 
0. W. L . 
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Valtiotalous. 
Eri maiden valtiovelka. Vertailevaa esitysta eri maiden valtio-

• velasta on vaikea laatia, silla monessa maassa voidaan valtiovelalle 
antaa kaksi eri arvoa, iohtuen siita, etta rakan ostokyky kotimaan 
markkinokla on kokonaan toinen kuin maan rajojen ulkopuolella. 
I/isaksi sisaltyy useimpien maiden valtiovelkaan seka raukanaikaisia 
etta sota- j a sodanjalkeisia lainoja, jotka siis on otettu eri aikoina 
j a jotka iriin ollen edustavat aivan eri arvosukteita maan rakakan-
taan nakden. Niiden takaisinmaksaminen tapaktuu myos aivan eri 
aikoina todennakoisesti kokonaan eri arvosukteiden valktessa. Var-
mimman nnttapunn tarjoaisi vertaku eri valtioiden kansallisvaraki-
suuteen tai kansallistuloon.' Myoskin'velkojen ryknuttely sen mu
kaan, onko niita kaytetty tuottaviin vai tuottamattomiin tarkoituk
siin, antaisi jotenkin luotettavan tukikokdan vertailuUe. Sekaisia 
asetelmia ei valitettava'sti tata nj^kya'voida laatia. Erikoistietojen 
puutteessa ykteenveto tarkeimmista tiedoista tarjoaa jo sangen 
kavainnollisen kuvan. _ ' _ 

Seuraavassa taulukossa on koetettu esittaa kuomattavimpien' 
valtioiden raukanaikaisten velkojen sukdetta sodanjalkeisiin. N u -

E r i maiden valtiovelka iruosien 1913 ja 1919 lopussa. 

Valtakunta R a h a -
yks ikko 

Valtio velka Lisays 
o/o:ssa 

Valtiovelka 
asuk. kohti Valtakunta R a h a -

yks ikko ennen 
sotaa 

sodan 
ja lkeen • 

Lisays 
o/o:ssa ennen 

sotaa 
sodan 
j a l k . -

Miljoonissa 
Sa l i sa R m k . 5,158,01) 196,100,01) 3,702 79,4 3,246,0 
Burner. Yhdysval lat D o l l a r ! 1,028,0 2) 24,225,05) 2,257 11,0 226,3 
Suurbrit . j a Irlanti Punta 706,0 i) 7,882,0*) 1,016 15,6 174,1 

Smk. 172,9 1,485,9 759 53,5 445,6 
F r a n g i 33.637.0 219,388,0 552 849,4 5,773,4 

Italia L l i r a 15,281,1 78,107,7 411 440,7 2,137,2 
F r a n g i 4,626,6 19,591,6 323 623,2 2,565,0 

Norja K r u u n u 360,1 1,016,9 182 152,7 386,4 

K r e i k k a D i a k m a 1,216,5 3) 3,236,16) 166, 254,5 431,6 

K r u u n u 360,91) 925,o4) 156* 1 2 V 303,6 

Ruotsi « 648,3 1,567,0 142 117,4 269,6 

HoUanti G u l d e n ! 1,161,6 2,764,1 138 198,3 407,8 
F r a n g i 1,710,3 3,700,2 116 454,2 939,9 

J e n i 2,719,i 3,527,0 30 51,0- 61,8 
E s p a n j a Peseeta 9,562,3 12,013,1 26 479,3 579,8 
Argentiina Paperipeso l,238,p 1,2.70,8 3 157,0 152.2 

1) 31. 3. 1914; 2) 30. . 6.- 1913; )̂ 31. 12. 1914; ^yzi. 3. 1920; 
(5 30. 6. 1920; 1*) 31. 3. 1920. 

S 
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merot perustuvat asianomaisten maiden hallitusten antamiin tie
toihin j a osoittavat, nulloin ei toisin ole ilmoitettu; valtiovelan snu-
runden joulukuun 31 p. 1913 j a 1919. Venajalta j a Itavallasta ei ole 
ollut tietoja ka3rtettavissa. 

Knten voi odottaakin, on Saksan valtiovdka ksaantynyt suk
teelksesti enimmin. Kuitenkaan ,ei laskelmassa ole viela otettu kuo
mioon ententen Saksalle asettamaa raskasta korvausvelvoUisuutta. 
Ykdysvaltojeii esiintyminen taulukossa toisella sijalla kay ymmar-
rettavaksi ottamaka kuomioon, etta Amerikka ennen sotaa oli ainoas
taan vakassa maarassa velkaaiitunut. Ranskaa j a Ital iaa koskevat 
suktedlisen alkaiset prosenttiluvut joktuvat 'suta, etta molemmat 
maat olivat jo ennen sotaa knomattavassa maarassa turvautuneet 
luottoon. Suomen valtiovelan lisaantyminen kokonaista 759 % : l l a 
ei ole-niinkaan kuolestuttavaa kuin ensi ketkessa voisi luulla, sika 
korkea prosenttiluku joktuu yksinkertaisesti suta, etta Suomen v a l 
t iovdka ennen sotaa ok mitattoman pieni. Taulukon viimeisesta 
sarekkeesta nakyykin, etta maamme valtiovdka kenkea kokden oli 
verraten vaatimaton. . '• 

Kunnallistalous. 

Taksoitettujen tulojen kolioaminen kaupungeissa. Suomen 
Kunnalkslekden viimdsessa numerossa vuoddta 1920 on julkaistu 
erinaisia tilastokisia tietoja vuonna 1920 vuoden 1919 tulojen 
perastuksella toimitetusta kunnallistaksoituksesta Suomen kau
pungeissa. Mainitun vuoden tulojen vertaaminen aikaisempien 
vuosien tuloihin tarjoaa erikoista midenkiiiitoa etenkin sen takia 
etta tiedot tuloista on nyt ensi kertaa saatu niiden ilmoitusten pe-
rasteeka, joita tulojen nauttijat ovat kuktik. 9 p. 1919 tulojen ilmoi-
tusvdvolksuudesta annetun lain mukaan vdvolkset antamaan tulois
taan. 

Tarkastettaessa kaytettavissa olevia numeroita kuomaa tulojen 
kasvaneen sangen kuomattavissa maarin. Vuoden 1919 kokonais-
maara oli nim. 2431,7 milj . mk, vastaayan luvun vuonna I918 oUessa 
vain 1264,4 milj. mk. Kokoaminen oli sus kokonaista 1167,3 milj . 
mk eli 60,7 % j a suurempi kuin lakinna edekisina vuosina, sika vuo
desta 1917 vuoteen 1918 tulot kokosivat vain 25,9 % ja vuodesta 
1916 vnoteen 1917 lakes 50 %. Vuodesta 1914 alkaen on tulojen 
nousu kokonaista 474,7 %. Tulojen kokoamiseen vuonna 1919 on 
tietenkin osaltaan vaikuttanut myoskin vkkastunut liike-dama j a 
rakan arvon y k a jatkuva aleneminen, mutta voitaneen kuitenkin 
pitaa varmana, etta tekdyiUa tuloilmoituksilla on ollut suuri osansa 
siiken, etta tuloja esittavat numerot ovat todeka kokoimeet niin 
tuntuvasti. 
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Kiinnitettaessa htioraiota tulojen vaihteluiliin vuodesta 1918 
vuoteen 1919 eri kaupungeissa kuomataan, etta vain ykdessa kau-
pnngissa, nimittain Torniossa, ovat tulot laskeneet. Tama piene-
neminen 7,6 milj. mk:sta 5,0 milj. mk:aan, ek 53 %, lienee katsot
tava seuraukseksi siita, etta sodan aikana Tomion kautta snuntan-

^tunut kauttakulkukikenne, joka oli aikeuttanut luke-elaman vkkas-
tumista paikkakunnalla, nyttemnun on taas suuntautunut etdai-
sempiin kaupunkeikin. Kaikissa muissa kaupungdssa tulot sen 
sijaan kasvoivat. Sukteelksesti suurin kokoaminen, 5,2 milj. mk:sta 
16,5 milj. mk:aan eli 213,5 %>' on todettavissa I f missa, jossa nou-
suun nahtavasti on suurelta osalta'vaiknttannt sikalaisten suurien 
sakalaitosten toiminnan elpyminen ja puutavaran viennin vilkastu-
minen. Suuressa maarin tulot-ovat kokonneet myoskin Uitdessa-
kaupungissa, nim. 7,7 milj. mkrsta 17,8 milj-. mk:aan eli 139,9%, 
Hangossa 5,9 milj. mlsrsta 14,1 milj. mk:aan, d i 137,1 %, lisalmella 
5,4 milj. mk:sta 11,7 milj. mk:aan, eli 116,3 %, Kafaanissa 7,3 milj. 
mk:sta 15,1-milj. mk:aan, eli 108,1% ja Maarianhaminassa, jossa 
nousu oli 4,3 milj. mk:sta 8,7 milj. mk:aan eli 103,8 %. Kolmessa-
toista kaupungissa ok tulojen nousu 50—100 %. Naiden joukossa 
on maanune suurimmista kanpungdsta vain Helsinki (nousu 75,2 % ) 
jakeskikokoisistam. m. Oulu (61,0 % ) , Kuopio (93,1 "%)> Pon (84,8%) 
ja Kotka (83,8%). Pienin, 13,0%, oli kohoaminen Savonlinnassa. 

Jos viela tarkastetaan vuoden 1919 tulojen kasvua verrattuna 
tidoilnn vuonna 1914, siis viimeisena saannolksena vuonna, niin 
todetaan nousun naitakin numeroita .silmallapitaen olleen snurim-
man, kokonaista 891,0 %, Kemissa. Y]i 700 % oli kokoaminen 
Kotkassa, Uudessakaupungissa ja lisalmella: Kajaanissa ja Kaski-
sissa kasvoivat tulot yli 600 %. 'Yli- 500 % oli kokoaminen taasen 
Helsingissa, Viipurissa, Kuopiossa, Lakdessa, Jyvdskylassd ja Sorta-
valassa. Pienin oli kokoaminen U'udessakaarlepyyssd, 202,6 % ja 
lakinna pienin Hangossa, 237,4 %. Uudenkaarlepyyn asujamiston 
tulojen nousun pienuuteen lienee vaikuttanut joitakin vuosia sitten 
tapaktunut kaupunkiin joktavan rautatien myjnti. Kaupunki on 
senvuoksi joutunut jossain maarin eristetyksi ja tama sdkka on puo
lestaan estanyt talondeUisen daman kehitysta. Tulojen verraten 
vakainen lisaantyminen saarmoUisun oloihin verrattuna on Han
gossa taas todennakoisesti johtunut snta, etta laivakikenne, joka 
Hangon kaltaisessa merikaupungissa vaikuttaa ratkaisevasti talou
deUiseen elamaan, on sotavuosina ollut lamassa. 

E. W. • ' 

Venalaisen sotalaitoksen kaupungeille ja maalaiskunnille a i -
heuttamat menot vuosina 1914 — 1918. TUastoUisen Paatoimiston 
keraamien tietoj en mukaan nousivat venalaisen sotalaitoksen kaupun
geille j a maalaiskunnille vuosina 1914—1918 aikeuttamat menot yk-
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teensa 24400.539 markkaan. Tasta summasta tuli kaupunkien osalle 
16.514.240 mk ja maalaiskuntien osalle 7.886.299^mk. Suurimmat 
menot koituivat kaupungeille majoituksesta ja mojoitukseen kaytet-
tyjen kuoneustojen korjauksesta, ykteensa 14.680.495'mk d i 88.9 %. 
Yksityisista kaupungeista joutuivat eniten karsimaan Helsinki j a 
Viipuri, joiden kokonaismenot olivat 4,1 j a 3,1 milj . mk. Y l i i milj.^ 
mkm menot olivat myos Tampereella j a Porilla, tekden 1,9 j a 1,2 
milj . mk. Maalaiskunnista ovat Vaasan, Oulun, Turun-Porin j a 
Akvenanmaan laanien kunnat joutuneet suktedlisesti enimmin kar
simaan majoitusrasituksista. Vaasan laanin maalaiskuntien menot 
olivat kaikkiaan 2,5 j a Oulun laanin 1,1 npilj. mk. Myoskin maalais
kunnille koituivat suurimmat menot majoituksesta j a majoitukseen 
kaytettyjen kuoneustojen korjauksesta, ykteeusa 4.623.884 mk eli 
58.6 % kaikista venalaisen sotalaitoksen maalaiskunnUle aikeutta-
mista menoista. Hevosten j a karjan pakko-otosta joktui, maalais
kunnille menoja 1.556.542 mk eli 19,7 %. Huomattavan raenoeran 
muodostivat myos varustustyot, jotka tuottivat maalaiskunnille 
ykteensa 1.144.679 mkm menot. - -

E r i sotavuosille jakautuvat venalaisen sotalaitoksen aikeutta
mat menot seuraavasti: . . _ 

MaalaiskTUitien Yhteensa 
menot mk. mk. 

} 457-332 4.771.260 
2.552.II9 7.201.176 
3.565.019 - 9.059.821 , 
I .3II .829 3.368.282 

Vuoden 1918 menoista joktui runsas kolmasosa majoitukseen -
kaytettyjen kuoneustojen korjauksesta. 

Yhteiskuntapolitiikka. 
Tyovaensuojelus- ja huoltonayttely Helsingissa. Tyovaensuojelus-

j a kuoltonayttelydden tarkoituksena on tutustuttaa tyonantajat, 
tyovaki, kygienikot, opiskeleva nuoriso j a k a i k k i mnutkin asiankar-
xastajat nykyajan saavutuksiin suojdustekniikan, ammattikygienian 
• j a tyovaenhuoUon alalia. Tekemalla tunnetuiksi naille aloille kuidu-
vat ajanmukaiset laitteet j a jarjestelmat, on niiden tarkoituksena 
kerattaa karrastusta tyovaenkuoltoon. I/isaksi ne antavat teokisnus-. 
laitoksille opastusta tekoldsaiden suojduslaittdden kankkinusessa 
tapaturmien j a muiden tyossa terveytta ukkaaVien vaarojen varalta 
seka tyovaenkuoUon jarjestamisessa. Tutustuttamalla tyovaen am-
matti - ja-yleiskygieniaan j a niiden merkitykseen terveyden saib^tta-

Vuosi Kaupunkien 
menot mk. 

1914 I.986.416 
1915 2.347-512 
1916 4.649.057 
1917 5.494.802 
1918 2.056.453 
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.misessa, iieuvovat ne tyovaestoa terveyteen-ja terveelliseen elaman-
• tapaan seka tyossa etta kotioloissa. 

Naiden tarkoitnsperien saavuttamiseksi on takaisiin laitoksiin 
asetettu naytteille makdokisimman monipuoknen ja taydelknen ko
koelma esineita, varusteita, kuvia, taulukkoja j a kirjallisuutta suo-
jelustekniikan, ammattikygienian j a tyovaenkuoUon alalta.- Kokoel-
m a t o n jarjestetty makdolksimman kavainnolksesti j a .varaste-£tu 
seikkaperaisilla selvityksilla. Alaan taysin perektyneet nayttelyn 
toimikenkilot okjaavat katselijoita antaen tarpeen vaatiessa lisasel-
vitysta j a nayttaen suojeluslaitteiden toimintaa kaytannossa. Y l i -
opistojen, teknillisten opistojen, ammatti- y. m. koulnjen opettajilla 
on tilaisuus kayttaa opetuksessaan apuna nayttelyjen kaytannollisia 
opetusvakneita. Pitamalla naita oloja koskettavia luentojaan nicyt-' 
telyhnoneistossa ja valaisemalla esitystaan kokoelmien aineistoUa 
j a nayttelyissa loytyvilla lukuisilla skioptikonknvasarjoilla, tulee 
opetus kavainnoUisemmaksi ja oppilaat saavat siita suuremman 
kyodyn. Nayttelyissa olevan taydellisen- ammattikirj aston avulla, 
joka kasikirjastona on yleison kaytettavissa, on asiankarrastajilla 
tUaisuus perinpokjin tutustua naita aloja kasittavaan kirjallisuuteen. 
Teollisuuslaitoksille j a tyonantajille ovat nayttelyt suurena apuna 
suojalaitteiden summittelemisessa ja tyovaenhuoUon jarjestamisessa. 
Nayttelyn kokoelmat ovat keidan kaytettavissaan j a sielta ke voivat 
saada ekdotuksia, piirastuksia j a kankintatarjonksia sellai.sia laitteita 
varten. Tarjoten liikkeille ja yksityisille kenkiloille tilaisuuden aset
taa naytteiUe naille aloiUe kuulnvia keksintoja j a parannuksia van
koikin laitteisun, auttavat nayrttelyt suuresti-tarkoituksenmukais-
ten uusien keksintojen j a uusien aatteiden tunnetuksi tulemista.. 

Tallaisten nayrttdyiden suuri.ky-oty tyovaensuojduksen edista-
j'ana on ilmdnen j a kaikkialla tunnettu ja tunnustettu. Niiden va i 
kutus suojelustekniikan- kehittamisessa j a tyopaikkojen kygienisten 
olojen parantajana on ollut tuntuva.- MielenkiinnoUa jailakduttavan 
suuressa maarin on tyovakikin tutustunut niikin s6\dttaen kaytan
toon niissa saamansa opetuksen. Useassa suurkaupungissa j a teol-
lisuuskeskiiksessa on aivan suurenmoisia j a tayddlisia tamantajpaisia 
nayttelyita, joista esim. Charlottenburgin on maailmankuulu. Hel - -
singissa on taUainen pysyva tyovaensuojelus- j a kuoltonayttely ollut 
vuodesta 1910. -Kymmenen vuoden kuluessa on se kekittynyt pie
nesta alusta verraten monipuoliseksi, osaksi kyvinkin taydelliseksi, 
niin etta se nykyisin, muntettuna uuteen tilavaan kuondstoon j a 
uudeUeen jarjestettyna seka lisattyma, on varsin midenkiintoinen. 
Seuraava katsaus nayttelyn kokodmiin antakoon hieman kasitysta 
sen laajuudesta. -

Nayttdyssa on kakdeksan osastba, jotka ovat omistetut suojdus--
tekniikau; tyovaenhuoUon, ammatti- ja ykteiskuntakygienian eri 
puolille. Kahdessa osastossa on -nahtavana teolUsuudessa j a maan-
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viljelyksessa kaytettavia, tarkoitaksenmiikaisia koneita sopivine 
suojalaitteineen j a tyomieken terveytta varjelevine varustemeen, 
jotka suojelevat tyontekijan tapaturmalta j a poistavat tyossa"kekit-
tyvan polya ja vakingokiset kaasitt jo keti niiden Icekittymispaikalta, 
ennenknin ne paasevat leviiimaan tyoknoneen ilrnaan j a tekemaan 
sen terveydeke kaitakiseksi. Koneet pannaan najrttelyaikoina kayn-
tiin laitteiden tekokknuden j a tarkoituksenmnkaisunden nayttJimi-
seksi. H5^gienise3sa nayttelyssa on useampia osastoja, jotka valaise
vat ammatti- j a ykteiskuntakygienian eri puolia. Siella on nakta-
vana teolksuuslaitoksiin sopi"VLa ilmanvaikto-, lammitys- ja valaistus-
laitteita, fcn"via j a piirastuksia kokonaisista tektaista, joita jarjestet-
taessa terveydelkset nakokokdat on otettu kuoniioon... NaytteiUe 
asetettujen kaytannoUisten tyopukujen, suojeluskasineiden, silma-
suojuksien, kengitysnaamarien y. m. samanlaisten varusteiden avulla 
tekostetaan tyovaen kenkilokoktaisen puktauden j a varovaisnustoi-
menpiteiden merkitysta. Kuvien, vakamallien j a taulukoiden avulla 
kiinnitetaan kuomio niikin terveytta ukkaa"viin vaaroikin, joita eri 
ammatit tuovat mukanaan, j a annetaan neuvoja niiden vakentami-
seksi j a valttamiseksi. Erikoinen osasto on onustettu teoUisuudessa 
kaytetyille myrkyUisille aineille. Useimmista teolksuusmyrkyista 
on naktavinanaytteita, ja okeenliite-tjdssa tauluissa annetaan neuvoja 
myrkjrtysvaaran valttamiseksi j a neuvotaan ensi toimenpiteet myr-
kytetyn koidossa. Keukkotauti on myoskin saanut oman osastonsa, 
jossa esitetaan keuhkotaudin merkitys tyovaentautina j a neuvotaan 
ne puktaus- j a varovaisuustoimenpiteet, joiden a"vulla taudin levene-
mista tyopaikalla j a kodeissa voidaan menestyksella ekkaista. Asunto-
j a ravintokygienian alalta on myoskin monipuolinen ja vAlaiseva 
kokoelma, joka valaisee tarkoituksenmukaisen asunnon ja'sopivan 
ra"vinnon-merkitysta terveydelle. Useimmat muntkin ykteiskunta-
kygieniset ky,symykset, kuten raittiuskysymys, koykainkoito, raaja-
rikkoisten koito j a -opetus, ovat myoskin nayttelyssa edustetut. 

Tyovaenkudito-osasto on erittain monipuolinen. Alkaen laitteista, 
jotka tarkoittavat tyossa kokdanneiden tapaturmien seurausten l ie-
ventamista, kuten neuvot ensiapua varten tapaturmissa, tektaiden 
sidekuoneet j a proteesit tapaturman ukreja varten, on siella aineistoa 
tyovaenhuoUon kaikilta aloilta. Seikkaperaisin piirustuksin, valo-
kuvin j a tilastoUisin tauluin annetaan siella valaiseva esitys malli-
tektaiden yllapitamista, tyovaen terve3H;ta j a menestymista tarkoit-
tavista 'laitoksista, kuten kygienisista tyovaen asunnoista, ruoka-
loista, voimistelusaleista, nrkeilukentista, kesasiirtoloista, ammatti-
kouluista j a kirjastoista, lastenseimista j a -tarkoista seka muista 
samanlaisista laitoksista, samalla kuin osoitetaan nnden merkitys 
seka tyovaen etta itse teollisuuslaitosten menestymiselle. Useat 
kotimaisetkin teoUisuuslaitokset ovat taal la ' vdineet asettaa nayt
teille kauniita todistuksia tyovaen menestymisen karrastuksestaan., 
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Krikoisen mielerLkimtoinen j a monipuolmen on nayttelyn yMey
dessa oleva, oman kokonaisuutensa muodostava lastenkuolto-osasto. 
Havainnolksesti esitetaan sieka vakamalken, kuyien jn taulujen 
avuUa jarkiperainen lastenkoito j a sen merkitj'-s seka yksiloUe etta 
koko kansaiunnan olemassaoloUe. Osastbn jaostot kasittelevat 
raskaudentilassa j a lapsivubteessa olevan aidin koitoa, lapsen 
synitymista j a kekitysta, lapsen koitoa, luonrioUisen ja keinotekoisen 
ravitsemisen merkitysta, imevaisten tauteja seka lasten- j a aitien-
kuoltoa. Nay^tely antaa jokaiselle aidtUe j a lapsen kuoltajal le , 
monta k3rvaa neuvoa keidan tarkeassa ja arkaluontoisessa tekta-
vassaan. 

Bykyen selostuksemme tarkoituksena on ollut kiinnittaa asian-
karrastajien huomiota tyovaensuojelus- j a kuoltonayttelyyn, jonka 
suunnittelusta j a jarjestelysta on annettava knnnia etupaassa nayt
telyn joktajalle intendentti Vera Hjeltille. 

J , E. K. • 

' Osuustoimintaliike. 

, Suomen osuuskauppaliikkeen eri haarat tilaston valossa. Noin 
20 vuoden kuluessa on Suomeen syntynyt osuuskauppaliike, joka 
seka laajuutensa etta sisaisen rakenteensa lujuuden vnoksi on 
saanut osakseen oikeutettua tunnustusta ulkomaisiltakin asian-
tuntijoilta. Se on siinakin sukteessa ollut voimakas, etta se oli ekea 
ja yktenainen sen ankaran puolueettomuuden takia, jota siina 
jokdonmnkaisesti noudatettiin. ' Taman kaiken iVUoksi kykeni se 
lyhyessa ajassa luomaan itselleen )xSuomen-Osuuskauppojen Keskus-
kunnassa* (S. O. K:ssa) oman tukkululdseen, joka todella voi vetaa 
vertoja vastaaville liikkeiUe ulkomailla. 

Nain vuoteen 1916 saakka. 
Silloin pyrkivat sosialistit saamaan S. O. K m jarjestysmuotoon 

sellaisia aanioikeusolojen muutoksia, jotka oksivat tekneet kekle 
makdoUiseksi vakitellen paasta siina vaitaan. K u n taina ei-onnis-
tunut, panivat ke v. 1917 toimeen Suomen osuuskauppaliikkeen 
kahtiajaon pemstaen seka oman erityisen osuuskauppojen aatted-
lisen luton etta tukkuliikkeen -nimella Osuustukkukauppa (O. T . K . ) 

Tama kaktiajako on tosin eraissa'suktdssa merkittava Suomen 
osuuskauppaliikkeen keikontumiseksi, .mutta toisissa" suktdssa sita 
on pidettava onnekisenakin meilla, missa olot ovat kehittyneet sek • 
laisiksi kuin ne nyt ovat. E i voi kidtaa, etta osuuskauppakike on 
kajaantumisen jalkeen laajentunut voimakkaasti, sen sijaan etta 
useana vuonna tassa sukteessa oli okut seisakdusta kavaittavissa, 
vaikka takan voimakkaaseen nousuun oh tietenkin vaikuttanut 
myoskin maailmansota. ' 
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' . Toiseksi taytynee myoiitaa, etta nykyoloissa on kyva, etta kum-
mankin snunnan paajoukoiUa, >niaaiaisika j a sosialisteika, on omat 
jarjestonsa, jossa ke kumpikin kairi3rtymatta voivat karjoittaa itse-
hakintaa' ja tnntea itsensa taysvaltaisiksi. ' On midestamme koko 
maan ednn kannalta kyva , etta sosialisteika on oma voimakas osuns-
toimintajarjestonsa, jota ke saavat koitaa oman mielensa mukaan j a 
pitaa omanaaii sortamatta toisia; siina kd l la on tilaisuus karjaantua 
koitamaan suuriakin ykteisia asioita. Samaten on mielestamme 
onndlista, etta maalaiset voivat cUa taysvaltaisina, dvatka toisten 
polkemina, mukana oman jarjestonsa koidossa ja siten kasvattaa 
itsestaan ykteisten asiain koitajia j a keissa itsessaan itsetuntoa. 

K u n kajaannus tapaktui j a molemmat eri rykmat rupesivat 
taistelemaan toisiaan vastaan, otti se rykma, jossa porvarikiset j a 
etupaassa maalaiset ovat enemmistona, itselleen nimen »puolueeton», 

, j a se rykma, jossa kaupunkilaiset j a etupaassa sosialistit ovat enem
mistona, nimen »edistysmieknen» osuuskauppaliike. K u n nama nirtti-
tykset dvat ole oikeita, kutsumme seuraavassa, missa tilastotietojen 
perasteeka verrataan molempia rykmia toisunsa, niita niiden lut -
tojen mmilla, mika on tapana ulkomaillakin j a nuka'midestamme 
on asiallisempaa. Eddlistei i . kiton nimi on »Suomen Osuuskaup
pojen Yldnen I/iitto», jonka seuraavassa lykennamme »Y. I,)>ksi; 
jalkimmaisten kiton nimi on »Kuluttajain Keskusliitto», minka tassa 
lykennamme »K. K»ksi. Voihaii olla makdoUista, etta kaikki n. s. 
»puolueettomat» eivat kuulu »Yldseen I/iittooii» j a etta kaikld n. s. 
»edistysmieliset» eivat kuulu »Kuluttajain Keskusliittooii», mutta 
paaasiata tuoUaiset poikkeukset eivat kairitse. 

. Seuraa,vassa vertaamme ensiksi ' eri rykmien »voimasuktdta». 
Niita kuvaavat eri tavoin kumpaankiii rykmaaU kuuluvien osuus-
kuntien j a niiden myymalain luvut seka miden jasenmaaiat j a omat 
paaomat seka luiden tukkuliikkeiden suuruus. 

' K u n taistdua eri suuntien yalilla kaytiin, naytti aluksi siita 
kuin molemmat suunnat .olisivat olleet kutakuinkin. ykta vahvat, 

V takdottiinpa sosialistisdta takolta vaittaa keikin l i ittyvaa suuntaa 
vakvemmaksikin. Se osoittautui ainakin. edustajialopuUiseen rat-
kaisukokoukseen lakettaneideii osuuskaufpojen lukuun nakden s i l 
loin jo erekdykseksi. K u n sosiakstiset kaupat sitten, jouduttuaan 
vakemmistoon, erosivat j a perustivat omat keskusjarjestonsa, osoit
tautui, etta K . K:kon k i t ty i ainoastaan 94 osuuskauppaa, kun sita 
vastoin Y - B m rykmaan jai 475. Sen jalkeen on edeUisten luku ensin 
vakentynyt. j a sitten jonkin verrgji kasvanut, niin'etta se nyt {1921) 
on 107, jota vastoin Y . I /m ryhman osuuskauppojen luku on kasva
nut 534:aan.. Takan tulokseen vaikuttivat kyl la suurelta osalta 

-vapaussodan ja sen-jiUkdset tapaktumat, joikin tassa emme takdo 
kajota. Mutta osaltaan on tuo K . K m ' rykmalle epaedullinen ver-
tailu erekdyttava. Skla osuuskauppaliikkdden voimaa d voida 
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mitata yksin eika edes etupaassa kauppojen luvun perusteeUa. T t m -
nettuakan on, etta -maamme suurimmat osuuskaupat (Helsingin 
Elanto, Oulun, Eotkan, Tampereen) ovat K . K m rykman kauppoja, 
j a tunnettua on niinikaan, etta sen ryhman pyrkimyksena on edel-
leenldn luoda suuria kaupunkilaiskauppoja, jotka levittavat sivu-
myymaloitaan pitldn maakuntia, jota vastoin Y . I/m^ryhma pyrki i ' 
luomaan itsenaisia osuuskanppoja kukunldn kuntaan. , -

Oikeampi on siis vertailu eri rykiniin kuuluvien osuuskauppojen 
myymalain lukujen val i l la . Sellaisia oli v. 1919 Y . I / :n rsrhmassa 
1,523 j a K . K m rj'lixnassa. 611, ek m 30 % myymalain koko luvusta. 
Mita eri rytmiin kuuluvien osuus^uppojen jdsenmadriin tulee, oli 
se Y . I /m rykmaan kuuluvissa kaupoissa v. 1919 lopussa lahes 180,000 
•kun taas K . K m ryhman kaupoissa oli vakan y l i 120,000 jasenta eli 
siis 40 %. Tassakin sukteessa on edellinen rykma eron jalkeen kas
vanut paljon'voimakkaammin-kuin jalkimmainen. 

Mita tavaravaihtoon tulee, nousi v. 1919 Y . B m rykman osuus
kauppojen myynti lakes 569 mil j . j a K . - K m lakes 266 milj . mk:aan, 
Sus K . K m rykmaan kuuluvat osuuskaupat ovat valittaneet tava.-
roita noin 1/3 Suomen osuuskauppojen koko myyntimaarasta. 

Omia paaomia oli Y . B m rykmaan kuulmnlla- osuuskaupoilla 
V. 1919 vahan y l i 32 milj. j a K . K m kaupoiUa lahes 15 % mil j . mk, 
joten eri ryhmien kaupat tassakin kokden muodostavat suunnilleen 
samat sukteet. 

E r i ryknnen voimasukteita osoittavat myoskin ne luvut,, 
jotka kuvaavat kummanldn ' rykman keskus- eli tukkuUikkeitd: 
S. O. K : n myyntimaara oli vuonna 1920 323,5 milj. j a sen omat 
paaomat vuoden lopussa 16,1 mil j . mk; O. T- myjmtimaara 
taas oli 98,8.milj. mk j a sen omat paaomat 6,4.milj. mk. ' Tassa 

.sukteessa sus sosialistien jarjesto on k^dla melkoista heikompi, 
mutta sita arvosteltaessa tulee muistaa, etta se on vasta muutaman 
vuoden vanha j a etta se perastettiin kaikkein • pakimpaan aikaan, 
jolloin sota,'. saannostelyt seka osto- j a raktivaikeudet olivat pakim-
millaan. . " •. 

Tama n3rt eri rykmien 'woimasuhteista.)) Vertailun perusteeUa 
voidaan siis katsoa, etta Y . B m rykma tata .fUykya on suunnilleen 
kaksi kertaa niin vankka kuin K . K m rykma. Mutta tal la ei suin
kaan ole sanottu, etta K . K m rykma silt i olisi itsessaan keikko tak i 
vakapatoinen; painvastoin on se riittavan suuri niuodostaakseen 
oman elinvoimaisen jarjestonsa, kunhan se vain on sisaiselta raken-
teeltaan vankka j a terve. 

- Bahtekaamme jatkamaan eri ryhmien vaksta vertailua siihen 
katsoen, niissa maarin ne ovat sisaisesti vankkoja, siis tutkimaan 
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niiden kvaliteettia, knn edellisessa olemme tutustuneet niiden k v a n -
titeettiin. 

Snomen osunskaupoista laaditaan hjvin setkkaperainen vuo-
tuinen liiketilasto, joka kuvaa kikkeen sisiiista kehitysta. Takainen 
on valnnstunnt vuodelta 1919 silla tavoin, etta siita voidaan tar-
kastaa kummankin eri kaaran osuuskanppoja erikseen. 

Otamme tassa verrattaviksi, miUaisia liiketuloksia eri kaarat 
ovat saavuttaneet, miten ne ovat vakavaraisia, nnten uskokisia eri 
kaarojen paikalliset osuuskaupat ovat ostoksissaan olleet ondlle 
tukkuliikkekleen, seka milla tavoin kummassakin ryhmassa on vuosi-
voittoja ka3rtetty. 

TaUaisia vertailuja on jo varemmin tebnyt n. s. opuolueetto-
mien» kiton (Y. I/m) tilastotoimiston joktaja, maisteri H . Holmstrom 
saman luton aanenkannattajissa, )>Samarbete»ssa varemnun j a »Yh-
teishyva»-lehdessa v. 1921 n:o 1. Mutta taman han on snorittanut 
sellaisessa tavalla, etta se on ollut omansa johtamaan luldjoita 
karkaan. 

Tilastosta kay m. m. ilmi, etta lukekusiannuksei nousivat Y . I/'.n 
kaupoissa vain 4,2:een, mutta K . K m kaupoissa 9,5 %din myyunin 
raka-arvosta. Taman herra H . tahtoo selittaa merkitsevan sita, 
etta K . K m liiton kaupoissa muka )>yhteisia varoja» kaytettaisiin 
kuonommin kuin Y . I /m kaupoissa. Tassa on kuitenkin otettava 
kuomioon, etta K . K m rykmaan kuuluvat sellaiset suurlukkeet kuin 
k/lanto, Oulu y. m.,' joilla on omia suuria tuotantolaitoksia, nutka 
luonnollisesti tuntuvasti koroittavat liikekustannuksia; ne olivat 
esim. Elannossa 19,6 % j a Oulun Os.-kaupassa 12,5 %. * Samasta 
syysta olikin K . K m osuuskauppojen myryntiylijaama (bruttotulos) 
13,2 % myynnista, kun sita vastoin Y . I ,m kaupoissa se oli ainoas
taan 7,6 %. Y k t a vaaraa olisi siis ylistaa Y . I /m rykmaa liikekus-
tannusten pienuudesta kuin K . K m ryhmaa bruttoylijaaman suuruu-
desta. Puhdas ykjaama (m.ttotulos), joka todekisuudessa osoittaa 
liiketulokset oikeimmin, oli 2,9 % myrynnista Y I /m j a 2,6 % K . K m 
ryhmassa, eli siis kuitenkin y k t a suuri. . • 

Kummankin rykman vakavamisuuden mittaajana kerra H . 
ka3rttaa edella esittanjiamme onnen paaomien summia sellaisinaan. 
tullen suken johtopaatokseen, etta kun Y . I / :n kaupoiUa on y l i 100 % 
enemman omia paaomia kuin K . K m kaupoiUa, niin nuden. sisainen 
vakavaraisuus'muka olisi yhta »paljon voimakkaampi» kuin toisten. 
On kuitenkin otettava kuoniioon, etta eddliseen kuuluu monta ver
taa enemman osuuskanppoja kuin jaUdmmaiseen. joten Y . I /m kun
kin osuuskaupau osalle tulee vain n. 60,000, mutta K . K : n osuus-
kaupoille lakes 160,000 mk omia varoja kullekin. Mutta voidak
semme saada taysin asiallisen kasityksen kummankin ryhman osuus
kauppojen vakavaraisuudesta, on sita tutkittava tarkemmin. 
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, V . 1919 ol ivat-Y. I / in ryhman osuuskauppojen tavaravarastot 
•28,1 % myynnista, K . K : n 24,6 %. Saatavia yksityisostajilta oli 
Y . B m kaupoiUa 0,7 % liikevaihdosta, K . K m kaupoiUa ainoastaan 
•0,2 %; saatavat ryhmaostajilta olivat sukteelksesti ykta suuret. 
Tavaravelkoja oli Y . Bm kaupoUla 16,6 % kikevaihdosta, K . K m 
.15,1 %. Omat paaomat muodostivat' edelksessa ryhmassa' 17,9 
ja jalkimmaisessa 17,2% kaikista veloista. Taten nakdaan sus, 
•etta vakavaraisuudessa molemmat ryhmat ovat kutakuinkin yhtdldiset. 
Eroavaisnudet ovat varsin vakaiset. 
* Viela voidaan -verrata pukeena olevia rykmia myoskin suken 

katsoen, miten niissa on osuustoimintapenaatteita noudatettu. Yktena 
mittapuuna tassa sukteessa pitaisi voida kayttaa sita, missa maarin 
eri rykmiin kuuluvat osuuskaupat ovat kayttaneet tukkuliikettaan. 
Mutta tata mittapuuta on kaytettava oikein! Tilasto osoittaa, etta 
;S. O. K m jasenosuuskauppojen ostokset S. O. K d t a v. 1919 tekivat 
•27,0 % niiden liikevaikdosta; vastaava luku oli O. T . K d t a 20,6 %. 
TSlaista luvuista ei kuitenkaan saa tekda sita joktopaatosta, etta 
jalkimmaisen jasenkaupat olisivat yakemman uskokisia omalle'kik-
keeUeen, kuten kerra H . vaittaa. Taytyy muistaa, etta O. T . K . on 
paljon nnorempi kuin S. O. K . , eika siis viela kykene siina maarin 
tyydyttamaan jasentensa tarpeita kuin S. O. K . , silla O. T . - K d l a 
ei ole niita omia teoUisuuslaitoksia kuin S. O. K d l a eika esim. rauta-
tavaraosastoa, joka nyt lienee S. O. K m suurimpia. Painvastoin 
voitaisiin esitettyjen sukdelukujen perastuksella ikmetella sita, etta 
S. O. K m osuuskaupat ovat ostaneet omalta liUskeeltaan niinkin 
vakan kuin tilasto osoittaa. Mutta tosiasiallisesti tilasto on viela 
toisessakin sukteessa erekdyttava. SUla siina ei ole otettu kuomioon 
•sita, etta osuuskauppojen liikevaiktoon kuuluvat myoskin ne suu
ret tavaramaarat, joita maalaiskaupat ostavat Hankkijalta, ipika 
myoskin on niiden oma keskusliike. Jos nekin olisi voitu tilastossa 
•ottaa kuomioon, nousisi S. 0 . K m jasenkauppojen % - l u k u melkoi
sesti, ehka, 4o:een % : i i n . Taten siis osoittautuu, etta se vertailu eri 
•osuuskaupparykmain uskoUisuudesta omalle liikkeelleen, mika tek
daan edella esitettyjen %-lukujen perusteeUa, on monessa sukteessa 
virkeellinen j a sen vuoksi makdoton. 

Toisena mittapuuna osuustoimintaperiaatteiden noudattami-
•sesta voidaan kayttaa^ sita tapaa, milla eri ryhmissa on kay
tetty vuosivoittoa. Edellisessa mainitusta tilastosta ilmenee-, etta 
K . Krn rykman kaupat ovat jakaneet jasenUleen 36,1 % vuosiyli-
jaamasta, jattaen 59,1 % liikkeeseen, jota vastoin Y . B m kaupat 
-ovat'jakaneet jasenUleen ainoastaan' 19,1 % ja jattaneet liikkeeseen 
76,5 % ylijaamastaan. Tama vertailu todistaa ilakduttavaa osuus-
toiminnallista sivistysta maalaisten osuuskaupoissa, joita yleensa on 
toiselta takolta mieleUaan S3r5^etty painvastaisista pyrkimyksista. 
Taman ykteydessa voidaan myos kuomauttaa, etta K . K m osnus-
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katipoista oli v. 1919 ainoastaan 8 sellaista, jotka pidattivat koko 
ydijaamansa liikkeeseen, kun sita vastoin Y . X : n kaupoissa nnta oli 
109. Mutta tama joktuu osaksi suta, etta edeUisten joukossa ei ole 
ollut monta nutta, jota vastoin jaUdmmaisissa on suuri maara uusia, 
jotka saantojensa mukaan ovat vdvolkset siirtamaan ensi vuosina 
koko'ylijaamansa rakastoikin. lyisaksi voidaan todeta, etta kum
massakin rykmassa on lakes puolet sdlaisia osuuskanppoja, jotka 
eivat jakaneet oUenkaan ostovoittoa jasenilleen. Tama tosiasia on 
merkittava K . K : n liiton kunniaksi, silla sUta takolta on jo lainlaa-
dinnassakin yritetty vaikuttaa siiken suuntaan, etta voittovarojen 
siirtamista rakastoikin vaikeutettaisiin. Mntta yleensa osoittaa 
tama vertailu, etta K . K m liiton osuuskaupat vuosivoiton-kayt-
tamisessa ovat menetelleet melkoista kuononunin- kuin Y . I rm. 
Tama on siis vertailun ainoa kokta, missa K . K m liiton kaupat 
osoittavat kvalitati ivista keikommuutta. 

Eddksessa esitetjt tilastolliset vertailut eri osuuskauppakaa-' 
rojen liiketuloksista, vakavaraisuudesta j a uskoUisuudesta osuustoi-

• mintaperiaattdlleen osoittavat siis, etta eri rykmien vakset eroavai
snudet tosiasiallisesti dvat ole suuria. Painvastoin voidaan katsoa, 
etta K . K m ryhman osuuskaupat v m 1919 tilaston mukaan ovat 
jotakuinkin kestaneet vertailussa sisaisesta "voimakkuudesta toisen 
ryknian rinnalla. J a sekan onkin luonnoUista, koska siiken kuuluvat 
usdmihat maamme vankimmista j a monessa sukteessa. vankoista 
osunskaupoista. 

K u n siis v:n 1919 tilastotietojen perusteeUa koetetaan esittaa 
K . K m liiton osuuskanppoja epaluotettavimtniksi kuin Y . I /m, niin 
siina kaytetaan tilastotiedetta vaaiin j a rikotaan juuri sita puolueet-
tomuusperiaatetta vastaan, jota se jarjesto on taktonut pitaa i t s d -
leen ominaisena, minka palvduksessa tallaista menetelmaa kayttava 
tilastotoimisto on. J a sita ei voi olla pakekstCmatta. 

Aivan toinen asia on, miUaiseksi sosialistien osuuskauppaj ar-
jesto tulevaisuudessa kehittyy. Sil la nyt jo sanotaan kommunistien 
vallanneen muutanua sen osuuskanppoja.' Jos sita jatkuu, j a jos ke 
rupeavat, kuten on nayttanyt, kayrttamaan osuuskauppojen vuosi-
voittoja puolueensa rahalakteena, voi koko jarjesto siita karsia. 
Mutta se tulee, jos se tulee, nakyviin vasta tulevien vuosien tilas-
toissa.' J a tilastontutkijan vdvoUisnus on malttaa mielensa j a 
odottaa tosiasiain kehitysta. 

' ' Hannes Gebhard. 
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' ' Vaestoliike. 
Suomen siirtolaisuus vuonna 1920. Ennakkotietojen mukaaii 

ok Suomesta laktevien skrtolaisten luku v. 1920 kaikkiaan 5,594. 
Verrattuna lakinna edellisiin vuosiin ksaantyi siirtolaisuus monin-
vertaiseksi, mutta verrattuna ennen .maailmansotaa vallinueisiin 
aikoikin siirtolaisuus edelleenkin oli pieni. Siirtolaisten luku on nim. 
viime aikoina ollut seuraava: 

V. 1911 9,372- ' v . 1916 5,325 
„ 1912 10,724 „ ; i 9 i 7 2,773 . 

' „ 1913 '20,057 „ 1918 1,900 
„ 1914 6,474 „ 1919 1,085 
„ 1915 4,041 „ 1920 5,594 

' t . Kuten emrenkin on Vaasan laani myos vuonna 1920 ollut siirto-
laisuuden varsinaisena pesapaikkana. vSidta oli naet kotoisin 2,425 • 
kenkea d i 43 % siirtolaisista. lyakinna seurasivat Turan-Porin (729), 
Viipurin (534), Oultm (499) j a Hameen (467) laanit. 

Siirtolaisuus on edelleen ollut epanormaalia m. m. sikali, etta 
siirtolaisista 3,078 ok naisia j a vain 2,516 miekia, kun, kuten tunnet
tua, saannollisina aikoina mieket skrtolaisten keskuudessa ovat mel
koisesti naisia lukuisammat. ' . • ' \ 
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Maatalduden kannattavaisuuden tutkimus j a 
sen kehittaminen meilla ja muualla. 

Kirjoittanut -

Professori Hannes Gebhard. 

Maataloustieteiden taloudellinen puoli Icasittaa, kuten t u n 
nettua, kaks i eri kaaraa, n imit ta in maatalouden kansantalous-
tieteen ek agraaripoktiikan j a maatalouden yksit3dstalonstie-
teen. Edelknen tarkastaa maatalouden eri i lmioita koko k a n 
san, ykteiskunnan, jalkimmainen yksityisen maanvi l jekjan ja -
kanen ti lansa kannalta. Edekisen aineistona on paaasialksesti 
ollut lainsaadanto , j a yieinen maataloustilasto, jalkimmaisen 
aineistona yksityisten maatalouksien^ olot. Esimerkiksi maa-
taloustyovaen k y s y m y s t a kasittelee edekinen skta kannalta, 
miten tyovaenolot oksi jarjestettava lainsaadann5n avulla, jotta 
ne - ykteiskunnalksesti oksivat makdolksimman k y v a t , j a l -
kinunainen taas s i i ta kannalta, mika tavoin tyovakea oksi 
kayte t tava maatilan eri toissa, jotta nama tuksivat edulksim-
m i n snoritetuiksi. Huol imatta si ita, etta molempia na i ta t ie -
teenkaaroja on tieteekisesti kasitelty jo lakes vuosisadan ajan, 
t a y t y y in i ta molempia viela pitaa verraten nuorina. Mutta se 
osa maanvkjdyksen yksityistaloustiedetta, jota sanotaan maan-

1) Tama pidettiin ensiksi esitelmana Kansantaloudellisen Yhdistyksen 
kokouksessa maalisk. lo p. 1921; sittemmin on siihen lisaelty eraita selven-
nyksia esitelman jalkeen syntyneeu keskustelun johdosta. 
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•viljelyksen liikeopiksi, on vasta askettain'loytanyt itselleen ver
raten iLedelmakisen tntkimusmetoodin, ja sen vnoksi sita voi 
tavallaan sanoa suorastaan uudeksi tieteenhaaraksi. 

Tama uusi tutkimusmetoodi on siina, etta on luotu makdol
ksimman seikkaperainen kirjanpitojarjestelma yksitydsia rnaa-
talouksia. varten ja rykdjdity erityisten konsulenttien. avulla 
opettamaan maanviljekjoita sita kayttamaan, seka jarjestetty 
toimistoja, joissa tkit on paatetty. , Taka tayoin'on koottil 
yktalainen ja tarkasti kontrokoitn tutkimusaineisto, jota on 
mvettu tilastoUisesti kasittelemaan; nain tntkittavat tilat on 
rykmitelty ja vertailtu eri nakokantojen mukaan, ja siten on 
voitu selvitella niiden brnttotuotantoa, niiden liikekustannuksia, 
maanviljekjain omia talouskustannuksia seka vikdoin tilain 
antamia nettotuloksia ja niita eri asiankaaroja, jotka nukin ovat 
vaikuttaneet posituviseen tai negatuviseen suuntaan. E i k a 
vain koko talouden, vaan myoskin sen eri kaarojen kannatta-
vaisuuteen. , " 

TaUaiseUa tutkimustyoUa on, kuten tarkoitettukin, luon
nolksesti' ensi sijassa merkitysta nuUe maanviljekjoiUe, jotka 
ovat yktyneet yritykseen antamalla alkutiedot tilankoitonsa 
kirjanpitoa varteii. Sika saamalla taten saannoUisesti vuosit-
tain seikkaperaisen tiknpaatoksen maatalondestaan, ovat ke-
paasseet tilaisuuteen seuraamaan taloutensa eri tulo- ja meno-
lajien kekitysta vuodesta vuoteen ja siten nakemaan, mika kok
taa voidaan menoja saastaa, mika tuloja lisata, mitka maatalou-
den eri kaarat kannattavat,. mitka eivat, mita kaaroja voidaan 
kekittaa, mitka on lopetettava j , n. e. Nama knomiot ovat tu l 
leet viela paljon selvemmin esille, kun rnaanviljelijat ovat saa
neet sen tilastolksen julkaisun, jokon keidan ja muiden tutki -
mustj'okon kittyneiden maanviljekjain tikt on eri-nakokan-

.^noilta jarjestetty verrattaviksi toisiinsa. 
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Talla-tavoin kolioaa tutkiniuksen arvo jo yleisenunaksi. 
• Se kykenee vakitellen antamaan arvoklsaita okjeita sellaisikeldn 
•maanviljekjoiUe, jotka eivat oUenkaan ole oUeet siina mukana. 
J a tasta ei ole enaa askel pitka sille asteeUe, etta tama tutkimus
metoodi, joka alunpitaen oli aiottu vain valaisemaan maan-

.viljelyksen yksityistaloutta, rupeaa antamaan valaistusta 
myoskin maanviljelyksen kansantaloustieteeUe seka siten ok
jeita valtion • toiminnaUe maatalouden k3nraksi, joten se siis 
tarjoutuu~ agraaripoktiikan palvelukseen. Professori Ernsi Laur, 
joka Sveitsissa' rupesi _tata tutkimusmetoodia ka3d;tamaan 
jo V . 1901, onkin jolcu vuosi sitten julaissut laajan, erittain. 
arvokkaan agraaripokittisen okjelmateoksen Sveitsia varten,. 
jossa - .kan pitkin matkaa nojaa • tUitutkimuksistaan saa-
vuttamiinsa opetuksiin. E i k a siina kylkn. Taman tutldmuk
sen tuloksista on nyt jo okut hyotya kayrtannoUisellekin agraari-

.politiikalle. Nunpa esim. Sveitsissa on sen tuloksiUa voitu saada. 
maatilain omaisuusverotuksessa se erinomaisen tarkea periaate 
toteutumaanV etta tiloiUe pannaan taman tutldmuksen tuloksiin 
perustuva tuottoarvo eika' kauppa-arvoa. Nnnikaan on' Tans
kassa oman maan kankinnassa tilattomiUe otettu kuomioon 
taman tutkimuksen tuloksia pientilain kannattavaisuudesta. 
Suuriarvoinen tassa suhteessa on myoskin ollut se sen antama 
tnlos, etta pientilat tuottavat ekntarvikkeita myytavaksi pelto-
kektaaria kokden kuomattavasti enemman kiiin keskikokoiset 
ja suurtilat, sika sitenkan on todistettu vaaraksi se_^sosialistien 
vanka ja alituisesti uusiintuva vaite,' etta pientiloiUa ei muka 
ole merkitysta kaupunld- ja tekdasyaeston elattamiselle. 

K u n tutldmusmatkoiUani vume vuonna Sveitsissa ja Skan-
dinaavian maissa tukn oivaltamaan nyt kasiteltavana olevan 
tntkimnstyon suuren merldtyksen kansantaloustieteeUe ja 
agraaripoktiikaUekin, paatin koettaa suken vahan perehtya j a 
tehda sita tassakin seurassa tunnetuksi. J a kun minun vakau-
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mukseni mukaan tama tntkimnstyo, asianmnkaisesti kekitet-
t 3ma , tnlee olemaan snntiaivoisena apnna maatalouden kansan-
taloustieteeke meidankin maassamme, on mielestani okut syyta 
taaka jnlldtuoda niita toivomnksia, joita meidan tieteemme 
kannalta taytyy esittaa sen -parantamiseksi. 

Aluksi pyydan saada esittaa muntamia vertailevia tietoja 
siita, miten tama uusi tnitkimustyo on jarjestetty mnntamissa 
m a i s s a . " 

Kuten jo mainitsin, sai tama tntkimus alkunsa Sveitsissa 
V. 1901 (Saksassa se on jo vankempi).' Sikoin uusi toimisto sai 
t ikt I I I tilalta; v. 1910 sika ok 270 ja v . 1920 420 tutkimustilaa, 
j a aikomuksena on edekeenldn ksata tata lukua. 

Sveitsista tama uusi tutkimusmetoodi vakiteUen otet-
• tiin_tanne pokjoismaikinkin. Bnsimmaisena pokjoismaista 
- takan ryktyi Norja, joka v. 1911 jarjesti maataloudeUi-

sen t i l i - ja luketilastoUisen toimistonsa, saaden silloin 39:n 
' tilan tdkt kasiteltavikseen. V . 1915—16 tiloja ok jo 110, mutta 
1919-^20 enaa vain 96. Seuraava maa oli Suomi; tanne saatun 
V . 1912 samanlainen toimisto ja siiken 122m tilan tikt; v. 1914 
tiloja ok va,in 94, v. 1916 taas 135 ja v. 1920'220. 'Sen jalkeen 
tuk Tanska v. 1916 75m tilan tUeilla; v." 1919—20'nnta oli jo 
385 ja tata nykya kenee niita jo 500. 'Viimeisena tuk Ruotsi, 
jonka liiketilastokinen toimisto aloitti toimintansa vasta ̂  v. 
1917, mutta keti-jo 183 tilaUa;-tama luku on kasvanut tasai-' 
sesti niin nopeasti, etta se-jo v. 20 ok 350, ja lakitulevaisuu-

_dessa toivottiin saatavan se 5oo:aaii. 
Taten naemme sus, etta tutkimustilojen luku on kasvanut 

Sveitsissa, Tanskassa ja Ruotsissa tasaisesti ja jalkimmaisissa 

1) Nama tiedot olen saanut osaksi eri maiden asianomaisista -vnosijul-
kaisuista, osaksi yksityisesti professoreilta E r n s t Laur ' i l ta Sveitsissa ja H . 
Larsenilta Tanskassa sekii agronomeilta I<udvig Nannesoniita Ejiotsissa, 
Nils Krosbylta Norjassa ja maisteri K . J . E l l i la l ta Suomessa. 
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maissa myos nopeasti, niin etta se kussakin naista maista 
noussee 5oo:aan. Sita vastoin on tama luku Norjassa vaken
tynyt ja Suomessa vaikdekut, jaaden edelksessa maassa noin 
ioo:aan ja Suomessa parun sataan. -

Tutkimustyo on jarjestetty osittain eri lailla eri maissa. 
Suomessa ja Norjassa kootaan kaikki aineisto tilastotoimistoon,. 
joka tarkastaa sen ja pdattaa tikt ja sitten tekee tilaston. Ruot
sissa on 3 maakurmakista tiktoimistoa teknyt valmistavaa tyota, 
lakettaen tilastotoimistoke knukansiraportteja tkeista. Tans
kassa paatetaan melkein kaikki tikt valmiiksi maakunnalksissa 
tiktoimistoissa, joita v. 1919 ok 22; tilastotoimiston tyo on siten 
tuntuvasti pienempi kuin muissa maissa. 

Mutta Tanskassa ainakin pienviljelijain tilitoimiston tyota 
viela melkoise,stikelpotetaan siten, etta ktmkonsulentti on kay-
njt tiloilla'tekemassa inventtaukset^ niin kan samalla on jatta-

'njt .sirme kaavakkeet knukansiraportteja-.varten ja opetta-
nut ne asianmukaisesti ta3d:tamaan. . 

Sveitsissa on toisenlainen jarjestelma." Sieka on verraten 
tikeassa kierta\da tUinteon konsulenttej a, jotka okjaavat j a 
avustavat maanviljekjoita siina maarassa, etta tilastotoimisto 
yleensa saa! keilta jokseenkin valmiit tilit kayrtettavakseen. 

Taten on luonnokisesti. kenldloknhnan lukukin eri tilasto-
toimistoissa kyvin vaikteleva.. Tanskan toimistossa on ainoas
taan joktaja, apulaisjoktaja ja 3 laskuapulaista ( i nainen), siis 
ykteensa vain 5 kenkea, vaikka tiloja ok lakes 400. Norjassa 
sita vastoin, jossa tiloja ok vain 96, on 9 kenkea toimiston toissa, 
nim. joktaja, apulaisjoktaja ja 7 naisapulaista. Suomessa on 
samaten joktaja, apulaisjoktaja ja 7 laskuapulaista (niista 6 
naista). Ruotsissa on joktaja, 4 osastopaallikkoa ja 16 lasku-
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1 
apulaista (niista 6 naista), siis 21 henkea. Sveitsissa on joh
ta ja ja 10 apnlaista (4 naista). 

'On syyta panna merJsille, etta Tanskassa on 5:sta hengesta 
4 miesta, Ruotsissa 2i:sta 15 miesta ja Sveitsissa ii : 'sta 7 miesta, 
kun sita vastoin Norjassa on gista vain 2 ja Suomessa gista vain 
3 miesta. Miehista on useimmilla joko.maatalous- tai kikemies-
.ammattisivistys. , ' •' ' 

-"Edelksessa esitetyista asiankaaroista joktuu osaksi se, etta 
tilastotoimisto jen tyot valmistuvat kyvin eri ajoissa eri maissa. 

Sveitsissa on nyt jo ilmestynyt julkaisu, joka perustuu" 
v v m 1919— 2̂0 tileihin; 

Tanskassa ilmestjd -viimeinen julkaisu, kasittaen vvm 
'.1918—19 tilit, V . 1920; 

Norjassa ja Ruotsissa kmestyivat vasta w : n 1917̂ — 1̂8 
tilien tulokset v. 1920; ja 

Suomessa vastaava julkaisu valmistunee kuktikuussa 
1921. 

Siis viimeiset tulokset Sveitsissa- okvat julkisuuteen paas-
tessaan vain i -vnoden vankoja; Tanskassa ne olivat i % vuo
den, Norjassa ja Ruotsissa noin 2 % ja Suomessa lakes 3m vuo
den vankoja. 

Tilastotoimiston kustannukset nousivat Sveitsissa v. 1919 
kaikkiaan n. 58,000 frangiin. Valtioapua nautti toimisto siUoin 
vain 15,000 fr., mutta tama on koroitettu vuodesta 1920 lak
tien 4o,ooo:een. Muut toimiston menot korvaa se maan-viljek-
jain keskusjarjesto, jonka oma toimisto on. Tama jarjesto taas 
saa tulonsa niilta maan-viljekjain jarjestoilta, jotka ovat sen 
jasenia, seka vapaaektoisina maksuina yksityisilta varakkaam-
milta maan-viljekjoilta. Norjassa maksoi toimisto v. 1920 50,000 
kr. , mitka suoritti sita kustantava Norjan maan-viljekjain kes
kusjarjesto. Se toimii melkein yksinomaan valtion varoiUa. 
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Suomessa toimisto on suorastaan valtion virasto, yhtena Maa-
taloushallituksen osastona-. Sen kustannukset nousevat tata 
nykya noin 155,000 mk:aan. 

Ruotsissa ja Tanskassa on tutkimustyo rakalksesti'jarjes
tetty periaatteellisesti toiselle kannalle. Naissa maissa ovat'snn-
xemmat tilaUiset siksi valistuneita, etta ke knomaavat oman 
etunsa mukaiseksi kustantaa kukin itse omien tiliensa tekemisen , 
ja paattamisen. Senpa vuoksi Ruotsissa taman tyon kustannuk-
sun, jotka nousevat noin 90,000 kruunutm vuodessa, valtio ei ole 
•ottanut osaa enemmalla kuin i5,ooo:Ua, jota paitsi eraat maan
viljekjain jarjestot ovat snorittaneet 15,000 kr. Tanskassa • 
valtio ottaa osaa %:ka maakunnakisten tiiitoimistojen menoi
kin -ja maanviljekjat ja pienviljekjain jarjestot snorittavat ' 
loput. Suuremmat maanviljekjat maksavat 0: 75—i: 50 kruu
nua kultaldn peltokektaarilta, kuitenkin vahintaan 50 kr. 
tilaa kohdeu. Pientiloilta on tahan saakka otettu keskimaarin 
12 kr. tilalta, mutta arvekaan, etta sita on pian koroitettava. 
Puuttuvan osan menoja on pienviljelijain kitto suorittanut. 
K u n tilastotoimisto taten saa maakunnista valmiit tilit, ovat 
tietenkin sen menot sukteekisen pienet.- Vv. 1919—20 olivat 
ne vain 17,500 kr., josta 15,000 kr. valtioapua. I^opnt panee 
se maanviljelijain keskusjarjesto, jonka kaUussa pukeena oleva ' 
tutkimustoimisto on. Valtioapu on kuluvake tilivuodeUe koroi
tettu 20,ooo:een krunnuun.- _ ' Z 

Jos kurssin mukaan muutetaan eri maiden tilastotoimis
to jen menot Suomen rakaksi, maksoi tama tutkimustyo: 

Suomessa 155,000 Smk. eli n. 700 Smk. tutkimustilaa kokden 
Sveitsissa 360,000' „ „ ;, 860 „ - ' ' . „ ' ,, " 
Ruotsissa '630,000 ,',' ",, ,, '1,800 ' , „ 
Norjassa .300,000 „ „ - „ 3,000- „• ' ,', ' „ • ' 
Tanskassa ? „ „ ,, ? ' „ „ 

* ' * * 
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Esitykseni alussa julMlausuin sen vakaumutseni, etta tassa 
pulieena olevalla tutkimustyolla on — edell3d;taen etta se on 
tieteellisesti patevalla- tavalla jarjestetty ja koidettu ^ erin-
omai^n suuri merkitys, tietysti ensi sijassa niiUe tilaki-
sike, jotka ovat suna mukana, ja toiseksi maatalouden yksit3ds-
taloudeUe yleensa, mutta kolmanneksi kansantaloudelle ja 
talonspoktiikalle. Mntta sekaisena ktun tata tyota metUa on 
suoritettu, voidaan sita vastaan Icuitenkin tekda seka kay-
tannon etta tieteen. kannalta useita painavia muistntuksia. 

P3rydan tassa esittaa muntamia sekaisia. 
Ensiksikin on eras meidan suurtilalksiamme, joka teoriassa 

ymmartaa antaa tayden- tunnustuksen talle tutkimustyoke, 
sanonut esitelmani jalkeen minuke, etta kaneka ja suurtilalk-
sika yleensa ei ole kyotya siita, koska se kayttaa seUaista Mrjan-
pitoj arj estelmaa, jonka avuUa ei voi nakda, mika talouden kaara 
kannattaa, mika ei, ja etta kan sen vuoksi on ottanut kaytan
toon sen kaksinkertaisen kirjanpitojarjestelman, jota Ruotsin 
maataloudekinen kiketilastotoimisto kayttaa suurtiloja varten. 
Tama tiedonanto selvensi minnUe monta asiankaaraa. Se sekt-
taa siis, miksi ei meika ole saatu takan tyokon kittymaan enem
paa kuin 2 suurtilaa ( w . 1912-—-14 oli niita 7), kun sen sijaan 
Ruotsissa niita on saatu melkoista enemman. Se sekttaa myos 
sen, miksi en ole lojdanyd; Snomen kiketilastoUisesta julkaisusta 
vastauksia moneen niita taman tntkimusalan kaikkein keskei-
simpia kysymyksia, joita Ruotsissa kerra Nanneson ja Tans
kassa professori Earsen ovat selvitelleet ja joiden tuloksista 
olen saanut niin voimakkaan vakaumnksen taman tntkimusalan 
erinomaisen sunresta merkityksesta. J a se vikdoin myoskin 

- sekttaa, minka vuoksi suuremmat tilanomistajat Ruotsissa ja 
Tanskassa on saatu ottamaan osaa taman tntkimnstyon rakal-
kseen kannattamiseen. • ' , . • -
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Ensimmainea paramiustoimenpide, johon meilla siis — ja 
luullaksem myosMn. Norjassa •—• olisi ryMyttava, oHsi se, etta 
toimitettaisiin suurtiloja varteu seUainen kaksinkertainen kir-
j anpito jarjestelma, jonka avuka voidaan selvittaa maatalouden 
eri kaarojen kannattavaisuutta, sika ilman sitakan on makdo
tonta saada suurtiloja yktymaan takan tyokon. J a keidan kit - ' 
tymisensa siiken ei ole suinkaan tarkeata yksin suurtilojen 
itsensa vuoksi, vaan koko maatalouden edistymisen takden, 
koskapa sita tieta voidaan kankkia Sfelvitysta maatalouden eri 
kaarojen kannattavaisuudesta eri oloissa. 

•Viela on maanviljelijain takolta taydeka S3r7lla tekty se 
tarkea muistutus taman tntkimnstyon merkitysta vastaan, etta 
keille siita tuleva kaytannokinen kyoty ei ole kovinkaan suuri, 
kun keidan taytyj?- odottaa i %•—-2 %—3 vuotta tutkimuksen 
tuloksia. Takan moitteeseen-voi kaytannSkisen agraaripolitii-
kankin kannalta yktya, vaikkakaan tama kaitta sike ei ole 
ykta suuri kuin yksityisike maanviljelijoike. Tassakin taytjj 
sen vuoksi saada tuntuvaa parannusta aikaan. • Ensiksikin oksi 

* 

otettava kaytantoon eras keino, jokon Ruotsin tilitoimisto viime 
syksyna ensi kerran ryktyi ja jota aiotaan vastakin jatkaa. Se 
naet toimittaa, keti kun tilastotoimistossa on saatu tiknpaatok-
set selvike;, jokaiselle suken yktyneeke maanviljekjake paperi-
arkin, jokon on- merkitty. tarkeimmat tulo- ja menoerat asian-
omaisen tilan omista tileista seka sitapaitsi samat erat keski-
maarina kaikista tutHtuista tiloista, ynna viela ksaksi samat 
keskimaarat io:sta parkaimmat tulokset antaneesta tilasta suna 
suuruusluokassa, niikin asianomainen tila itse kuuluu. Takai-
set lekdet laketettiin jo joulukuussa 1920 tikvuodelta, joka paat-
tyi 30/6 1920. Mutta ksaksi pitaisi kaikissa pokjoismaissa 
paasta siiken, mikin tana vuonna on paasty Sveitsissa, n i 
mittain, etta julkaisu ' valmistuisi aina vuoden perasta t ik-
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vuoden paatyttya. Voi olla varma • siita, etta jos maanvil
jelijat saisivat nain nopeasti tulokset kasiinsa, niin keita voisi 
saada suuremmassa maarassa kuin takan saakka yktymaan 
takan yritykseen ja myoskin ukraamaan varoja sen kyvaksi. 

Mutta nain nopeaan tulokseen paastaksemme taytyisi 
meika viela ryktya paljon tekokkaampiin reformeikin. Meidan 
on__saatava taalla samahlaisia maakunnakisia tilitoimistoja kuin 
Tanskassa, jotka kukin ' valmistavat tiknpaatokset pienesta 
maara,sta tiloja ja lakettavat ne ykteiseen tilastotoimistoon 
tkastoUista kasittelya varten. Tata ekdotustani vastaan on 
vaitetty, etta esim. Saksassa ja osaksi meillakin tuokaiset yksi-
tyiset tiktoimistot kaydtavat kukin erilaista tilitysjarj estelmaa, 
toiset tarkoitukseka pimittaa verotusviranomaisia. Senpa 
vuoksi olenkin ekdottanut Tanskan tilitoimistoja meika esi-
merkkina nondatettaviksi. K u n sieka valtio myontaa avus-
tuksena tilitoimistojen ykapitamiseksi puolet sen menoista, nun 
se on asettanut take avukeen ekdoksi, etta toimistot kayttavat 
kyryaksydtya tiktysj arj estelmaa j a patevia konsulenttej a seka etta 
ne joko itse laativat tiknpaatosten perustukseUa tilastoUisen 
julkaisun tai lakettavat ne tilastokisesti kasiteltaviksi edel
lisessa mainitnUe ykteiselle tilastotoimistoUe. Naita tiktoimis-
toja varten on painettu erityisen tarkat okjeet. 

Viela on maakunnakisia tiktoimistoja- vastaan vaitetty, 
etta on vaikeata saada niiden palvelukseen patevia tilikonsu-
lentteja ja naita toimessaan pysymaan. "Se onkin luonnokista, 
eUei rdiUe makseta kunnoUista palkkaa ja eUei seUaisia erityi-
sesti valmisteta, samaten kuin kontroUiassistenttejaldn, seka 
ellei keita pideta tilastotoimiston puolelta-silmaUa ja edeUeen 
kekiteta •vuotuisten neuvottelukokousten ja kiertokirjeiden 
avuka, kuten esim. PeUervo-Seuran konsulenttej a. . 

Sinne, missa takaisia tiktoimistoja ei keti voida saada 
aikaan, olisi meiUa saatava erityisia tikkonsulentteja, kuten 
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Sveitsissa, jotka tekokkaasti avustavat ja opastavat maanvilje
kjoita ja jarjestavat keidan tyonsa nun,- etta ke aluksi rupeavat 
lakettamaan kuukausiraportteja, eika, kuten meika, koko 
vuoden muistiinpanonsa vasta vuoden lopuUa; mutta vakitel
len itse paattamaankin'tilinsa ja lakettamaan ne valmiina 
toimistoon. 

Kolmas tarkea muistutus, joka sjyM. voidaan tekda tata 
tyota vastaan, on se, etta se on'takan saakka kasittanyt liian 
pienen maaran tiloja, jotta sen kasitteleman aineiston perus
tukseUa tektyja joktopaatoksia voisi pitaa luotettavina. Tasta 
syysta - onkin, kuten olen maininnut, viime vuosina seka Sveit
sissa etta Ruotsissa ja Tanskassa lisatty tutkittujen tilojen 
lukua niin nopeasti, etta se kuluvalta vuodelta jo noussee lakes 
5oo:aan. Norjassa ja meika sita vastoin on viime aikoikin 
saakka tyydy^tty niin pieneen maaraan, etta tajtyj sanoa tyon 
osittain meimeen kukkaan. Sika kun esim. meilla suurimpien 
luokassa on okut vain 2 tilaa (ja niistakin toinen epanormaak), 
joista keskimaarat on laskettu ja niita verrattu muiden 
suuruusluoklden keskimaariin, niin seUaista ei voi pitaa 
tieteeUisesti patevana eika siis kaytannSUisesti luotettavana. 
Tai kun tutkitut tilat jaetaan maantieteeUisesti • tutkimuk
sessa kaytett3ryn 3 piiriin ja eraan suuruusluokan tiloja 
tulee eri purien osalle vain 7, 7 ja 2, niin ei sekaan kerata 
luottamustar tutkimuksen tuloksien yleispatevyyteen.- Tai kun 
tietaa, etta Suomessa on pientiloja (3̂ —̂ 10 kam kokoisia) kaik
kiaan 88,000 ja niista koko laajasta Supmesta vain 24 on okut 
w . 1916—17 tutkimuksen esineena, luin ei voida pitaa tilaston 
niista antamaa kuvaa tieteekisesti tyydyttavana. 

Tassa on otettava kuomioon viela lisaksi se, etta tutki-
^mukset Ruotsissa, Tanskassa ja Sveitsissa osoittavat, etta 
ne pientilat, joiden viljelty a k on aUe 6 ka, ovat vaUan -toisen-
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laisia kannattavaisuuteensa naMen. kuin ne, jotka oyat 6-—lo 
lia. • Olisi sen vuoksi valttamatonta, etta-Suomessa, Ruotsissa -
ja Tanskassa pienimpien tilojen rykma jaettaisiin kaktia, kuten 
Svei.tsissa on tekty, ja etta kukunldn naista suuruusluoldsta 
kankittaisiin riittavasti tutldmustiloja, • koska pienviljelyspok-
tiikka on kajmyt niin erinomaisen tarkeaksi.-

Viela tuksi tassa tutkimustyossa meiUa ja Ruotsissa jakaa 
maa ' useampaan kuin 3 maantieteeUiseen purun, jos miek 
tyydyttaa tieteekisyyden vaatimnksia. - ' 

Pieni Tanskan maa, joka ilmastonsa puolesta on paljon . • 
komogenisempi kuin Suomi ja muut pokjoismaat, on tata tutki 
musta varten jaettu 5 piiriin, ja Suomeen verraten pieni Norja-
kin on jaettu 6 piiriin. Ruotsi on takan saakka okut jaettuna 
vain 3 piiriin, kuten Suomikin, mutta se on joktunut siita, etta 
tutkimustiloja on paaasialksesti okut vain Etela-Ruotsista. 
Nyttemmin, knn on saatu tiloja maan pokjoisistakin osista, on 
aikomus lisata siekakin piirien lukpa. J a se on tieteekisesti 
valttamatonta meikakin. Sika onkan meika esim. n.'s. keski-
puri, joka kasittaa osan Eaatokan-kedelmalksia seutuja, Mik
kekn laanin ynna KeskL-Suomen Idvikot ja metsat seka Etela-
Pokjanmaan laajat suoviljelykset, kian keterogeeninen oUakseea 
yktena pnrina. J a eikokan n. s. pokjoinen piirikin ole kian • 
laaja, se kun ulottun Eaatokan ita-rannoilta aina Ruijan rajoike 
saakka, kasittaen siis osan Viipurin seka suurimman osan Kuo- ' 
pion ja Oulun laaneja. ' ' • • 

Vikdoin pitaisi tutkittavat tilat rykmiteUa eri piireissa j a 
snuruusluokissa myoskin sen naukaan, miten etaaka ne sijaitsevat 
rautatieaseinilta tai muista myyntipaikoista. Tama on meika 
paljon tarkeampaa kuin esim.' Sveitsissa,. Tanskassa tai Ruot
sissa, missa kulutuskesknksia ja rautatieasemia on niin ver-
rattomasti tikeammassa kuin meika. Se nakyy jo siitakin, etta 
meika vv. 1916—17 tutkituisfa tiloista_ toiset okvat alle 5 kilo-
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metrin, toiset yl i 50 kilometrin "matkan paassa lakimmalta 
xautdtieasemalta. Tata vastaan on vaitetty, etta meika on jo 
talta kannalta tekty eras tntkimnskoe, mntta etta sen tulok
sena ok, ettei voitu kavaita 'sanottavaa eroavaisuutta etaam-. 

. pana ja likempana myyntipaikkoj.a 'olevien tilojen kannatta
vaisuuden vakka, sika tahan vaikuttivat monet-muut asian-
haarat. Tahan minun taytyy vastata, etta tuoUainen tut
kimus on ehka oUnt sukteessa ^ tai toisessa puutteeUinen j a 
toiseksi, etta - vaikka kannattavaisuus voisikin oUa sama, tay
t y y tilankoidon olla aivan erilaisen sen mukaan, onko tila 
kaukana myyntipaikasta, vai lakeUa seUaista, ja etta taman 
tntkimnstyon asianakan juuri on etsia parkaat koitotavat eri 
oloissa oleviUe tiloiUe. 

. K u n taten siis tuksi olemaan 6 suumusluokkaa, ekka 5 
maantieteeUista piiria ja ainakin. 2 etais3rysryhmaa kussakin, • 
pitaisi pyrkia suhen, etta laheisimmassa tulevaisuudessa saa
taisiin vahintaan 6oo,ja jonkun ajan perasta ainakin 1,200 tilaa ' 

' tilaston kasiteltaviksi, jotta sen tuloksia voitaisiin pitaa seka -
tieteeUisesti etta kaytannoUisesti t3yd3d;tavina meidan ketero-. • 
geenisessa maassamme. 

' Sekaista taman tntkimnstyon verraten suurta' laajenta-
mista vastaan, jota edeUisessa olen snurmiteUut, voidaan kuo
mauttaa ensiksikin, etta se-tulisi estainaan sen edeUisessa esi-
tetyn vaatimuksen toteutumista, etta t y 5 olisi suoritettava 
paljon nopeammin kuin ennen. Se.on kuitenkin Valtettavissa. 
Knsiksikin voitaisiin tilastotoimiston tyokykya melkoisessa 
maarassa vakvistaa vakaisika kustannuksiUa: nimittain samaUa 
jokdoUa ja kuoneistoUa ottamaUa lisaai laskuapulaisia ja koroit-
tamaUa muntamia nykyisia laskuapulaisia osastopaaUikoiksi.-
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Toiseksi olisi saatava edeUisessa jo ptdieena oUeita maakun-
naUisia tiUtoimistoja 'ja piirikonstdentteja, jotka toimittaisivat 
joko valmista tai puokvalmista aineistoa tilastotoimistoUe. J a 
kolmanneksi olisi meika ykta kyvin kuin Ruotsissa j a Tanskas-
sakin tyydyttava suken, etta_ pienimmista tiloista ei vaadittaisi 
niin seikkaperaisia. tilastotaulukkoja kuin suuiista. Jokan 
sekin oksi riittavaa, jos osasta tiloja saataisnn inventtaukset, 
satomaarat ja kassakladi, siUa niista saatujen tietojen nojalla 
voitaisiin jo selvittaa kyvin monta seka tilankoidoUe etta ag-
raaripoktiikaUe kyodyUista kysymysta. J a taUainen okjelman 
supistaminen saastaisi paljon tyota ja aikaa. 

, - 'Viela- voidaan yUa esitettya tilastotyon'- laajentamista 
vastaan vaittaa, etta se tuksi, asken ekdotetusta supistukses-
takin kuolimatta, ylen kakiiksi. • 

Takan mina vastaan ensiksikin, etta tama tutkimustyo on 
koko Suomen maataloudeUe ja sen. maatalouspoktiikaUe niin 
erinomaisen tarkea, etta olisi pain vastoin suurta tuklausta tassa 

. kokden varoja saastaa. Sika tassakan on kysymyksessa kank
kia ainoanlaatuisia okjeita maataloutemme kekittamiseUe j a 
tulevaUe agraaripoktukaUemme. EUei -mUlaan muuka tavaUa 
takan voida "saada varoja, pitaisi ainakin 5 vuodeksi eteeupain 
vakentaa^ maatalousseuroiUe menevia suuria summia, joita nyt 
kaytetaan useinkin umpimakkaan, kunnes tutkimustyo ektisi 

• nayttaa, • miten niita tosikyodyksi oksi kaytettava, 
Sitapaitsi pitaisi voida toivoa, etta meika, samaten kuin 

-Ruotsissa ja Tanskassakin, toki loytyy muutamia-satoja sel
laisia suurempien tilojen omistaj'ia, jotka, jos ke rupeaisivat saa-
maan ajqissa seUaisia ka3d;ann6Uisesti jarjestettyja ennakko-

• tiedonanto j a kuin ne, joista edeUisessa kerrottun Rnotsista, 
liittjr^at tilastotoimistoikin ja rupeavat 'niita rakakisesti tnke-

,maan. • . - ' . 
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I/isaksi luuksin, etta meika tkastoainesten kasittelya pitaisi 
voida kaitatta melkoisesti, supistaa, jos vaiu kokdistetaan tyo 
yksinomaan maatalouden Uiheolojen sehittdmiseen ja jatetaan 
sivUseikat sikseen. " •• " . . 

Ensiksikin pitaisi tasta tutkimuksesta, jonka tarkoituksena 
on, selviteka maatalouden kannattavaisuutta, jattaa pois metsa
talous, kuten kokonaan on tekty Ruotsissa ja Tanskassa.Sveit-
sissa ja Norjassakin se on supistettu aivan vakiin; Sveitsissa 
muuten, samaten kuin useimmike tutkituike'tiloikc'Norjassa-. 
kin, 'metsatalous nayttaa merkitsevan niin vakan, etta siita tilei-
kin otetut karvat tiedot eivat.ksaa sanottavasti tutldmustyota, 
eivatka kairitse sen tuloksia, Meilla Suomessa sita vastoin-met
satalous useimmika tutkituilla tiloika on min merkitseva, etta 
on katsottu pitavan tekd'a koko tyo kakteen kertaan. Tutkimus 
on lapeensa jaettu kaktia, nim. maatilan koko.taloutta selvitta-
vaan. j a sen warsinaista mdataloutta», sdYitta-vaau osaan,'vie
lapa.kolmeenkin, nim. »varsinaista maataloutta», metsataloutta 
ja maatilan koko taloutta selvittavaan osaan. .Jos yksityistilor 
jenmetsankoidon kannattavaisuus. on.tutkittava, niin oksi paras 
toimittaa se erikseen maatalouden kannattavaisuustutkimuk-
sesta. Norjassa sukteelksesti snureka maaraka tutkittujen tilo
jen omistajille kalastus on joko paa- tai ainakin kjrvin tarkeana 
sivueknkeinona, mutta sita ei ole. otettu kairitsemaan,sita tut
kimustyota, jonka tarkoituksena on selviteka maatalpusUikkeen 
kannattavaisuutta. 

Kuten tasta nakyy, en,ole.arvostekut taman meikalaisen. 
metsataloustutkimustyon tieteekista arvoa, . vaan , ainoas
taan ekdottanut sen surrettavaksi pois maatalouden kannatta
vaisuustutkimuksen ykteydesta, koska se sike perin vieraana ei 
siiken kuulu. Mutta kun esitelmani jokdosta syntyneessa kes-
kustelussa puolustettiin.takanastista menetelmaa, olen ottanut 
tutustuakseni uudestaan suken tutkimuksen osaan, joka kasit-
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teiee tutMmtistilojen metsataloutta. Talitoism nyt sita vas- ' 
taan ensiksikin' tekda seii muistutuksen,- etta .metsatuotteiden , 
kotitarve, mikak se koskee esim. rakennustarpeita, vaiktelee 
vuodesta vuoteen niin paljon, ja mikak se taas koskee polttopuita, 
nun vakan, etta vuotuiseka tkastoka, niin yksitjdskoktaisesti 
kasiteltyna, kuin se on suoritettu, ei voi olla tieteelksta eika 
kaytannSUista nierkitysta. Sama on asian laita metsa-
tuotteiden myyntiin nakden: se tapaktuu suureihmassa maa
rassa nun karvoin ja niin epasaannolksesti, ja tuo siUoin metsan-
omistajaUe niin poikkeuksekisen suuria summia, etta niiden 
kasitteleminen vuotuistilastossa tekee tyon epatieteeUiseksi ja 
kaytannolkselle elamaUe ky6d3d;t6maksi. 
. . Sitapaitsi - tayt3ry kuomauttaa tata tutkirnusta vastaan, 

•etta kun siina on laskettu esini. polttopuun kulutus tilaa kokden 
eri maantieteeUisun pureikin kuuluviUa tiloiUa, on tultu m.m. 
sellaisiin tuloksiin, etta se esim. v. 1916 on okut 60 m^ pokjois-
purissa, 141 m^ keskipiirissa ja xoi m^etelapiirissa, millainen 
tnlos tietysti on mieleton, eUei voi edekyttaa, etta tilat pokjois-
piirissa ovat oUeet yleensa paljon pienempia kuin kesM- ja etela-
piirissa. Mutta mita. tieteekista tai kaytannollista arvoa' sellai-
stUa tutkimuksika-voi oka? - ~ - • 

J a lopuksi viela yksi muistutus, mista eras eteva metsa-
tieteentutkija, jonka miekpidetta tasta asiasta olen ,kysynyt, 
minua knomautti: tutkimuksessa on' m. in., verrattu metsa
tuotteiden kulutusta, kotona kayrtettyjen ja myytyjen puutava-
Tamaarien keskinaisia sukteita, kaytetyn. puutavaran raka-arvoa, 
•kakknun kantoarvoa, ksakasvun arvoa, seka metsatalouden 
pukdasta tuottoa metsamaiden -pinta-alaan. K u n meika ei aina , 

" 'Cdes yksityisten tilojen, koko pinta-alasta ole tarkkoja tie
toja ja tiedot ^joutomaista (impedimenteista) yleensa pnut-, 
tuvat tai ovat vankentuneita,-pitaa^mainittu ammattimies 
•yUamainittuja metsamaiden pinta-alaan perustuvia laskuja 
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maMottomina ja jo senkin vuoksi, seka muistakin. syista, koko 
tata tutkimuksen metsataloudeUista puolta sekaisena, joka pi
taisi makdokisimman pian lakkauttaa. • ~ 

Toinen osa kysymyksessa olevaa tutkimustyota, jonka' . 
kyoty allekirjoittanutta epail3d;taa, mikali siiken ukrataan niin 
paljon tyota ja julkaisualaa kuin meilla, ovat julkaisun luvut 
»Kulutus ja saast6» seka varsinkin »Ruokatalous». Naikin menee 

.meika 18 sivna 4:0 tekstia, mutta Ruotsin viimeinen julkaisu 
ei ukraa niike yktaan sivua, Tanskassa se saadaan maktumaan 
2:ke ja Norjassa 4:ke painosivuke 8:0. Sveitsin toimisto kyUa 
take asiaUe.ukraa paljon alaa, mutta ei siellakaan menna niin 
pitkake kuin meika. Kun -tassa olen mittapuuna kayttanyt 
naike kysymyksike tilastojulkgisuissa kaydettya sivnlukua ja 
sen perustukseUa pukun tuklauksesta, en tietenkaan siUa tar-
koita yksinomaan paperin ja painomusteen tuklausta, kuten 
keskustelussa arveltiin, vaan luonnolksesti etupaassa sita tyon 
paljoutta, joka menee kysymyksessa, oleviUa sivuiUa olevien 
tilastolksten taulukko jen laskemiseen. 

Maamdljekjaimme kulutuskan seUaisenaan saattaa olla 
, kyvinkin 'mielenkiintoinen tutkimuksen esine.' Mutta ei aina
kaan aUekirjoittaneen mielesta joiikun asian suurempi tai pie
nempi mielenkiintoisuus saa maarata valtion tilastotyota, vaan _ 
se, mita kyotya suta on kansantaloudeUe tai valtion toiminnaUe 
taman edistamiseksi. J a minun on vaikeata nakda kovin seikka-
peraisissa futkimuksissa' maanviljelijain kulutuksesta mitaan 
seUaista kyotya. Viela vakemmin taUainen tutkimus minun 
nakdakseni voi antaa okjeita Suomen maatalouden kannatta
vaisuuden kohottamiseksi, ja senkan pitaisi olla kysymyksessa 
olevan tntkimnstyon tarkoituksena. 

Varsinkin tuntuvat kovin seikkaperaiset tntkimukset 
maanviljelijaimme ruokataloudesta turkanaikaisilta. SiUa mita 
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'Suomen kansantalous tai meidan agraaripolitiikkamme tai 
maataloutemme kannattavaisuus ky'̂ otyy. siita, etta me saamme 
tietaa, minka verran tutkituika tiloiUa on Mitakin henkea ja 
vuoden fdivdd kohden syoty erikseen esim. nandan-, vasikan-, 
sian-, lampaan- tai muuta likaa tai kuinka monta kanaa ja 
kananmunaa? J a varsinkin kun mennaan niin pitkake, ^etta 
ilmoitetaan m. m., etta tutkituika tiloiUa on keskimaarin ruo-
kailupaivaa kokden syoty alempana mainittuja oman maan tuot
teita seuraavat maarat eri vuosina: 

V. 1912—14 ' I915 "I916 
K g . - K g . 

Tattaria 0,00007 0,0003 . 0,0002 
juustoa 0,0006 0,0004 0,00007 

K p l . . K p l . K p l . 

0,0002 . 0,00007 

Nain »kienoa» tilastoUista tutkimusmetoodia ei kene viela 
missaan muualla taloustieteiden alalia kaytetty! ^ ' • 

Kuten edeUisessa mainitsin, on Sveitsin maataloudeUinen 
liiketilasto kulutukseen nakden seikkaperaisempi'kmn muiden 
tassa verrattujen maiden, Snomea lukuunottamatta. J a Sveit-

"sinkin julkaisussa on taulukko m. m. maanviljelijain kkan-
, kulutuksesta, mutta ei suna eritella nandan, vasikan, sian, lam
paan, kanan ja muut likat, eika niita lasketa erikseen kutakin 
kenkiloa ja paivaa kohden nunlaiin meika., - Sveitsin tilasto 
antaa ainoastaan tiedot siita, kuinka suuri osa vuoden khakulu-
tuksesta on saatu omalta tilalta ja kuinka paljon on ostettu,-
seka lisaksi kuinka monen kymmenen sentin edesta syodaan 
kenkiloa ja paivaa kohden ykteensa' kkaruokia. J a naiUa ky-
symyksiUa on Sveitsissa selva kaytarmokis-agraaripokittinen 
merkitys, sika sinne tuodaan muista maista kyrvin kuomat-
tavat maarat teuraselaimia ja tuoretta likaa. . . 
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Huoleti voitaneen siis meilla saastaa tyota ja painatnskns-
tannuksia tekemaka tuntnvia snpistuksia naissa luvuissa, mie-
luimmin poistamaUa ne kokonaan. -

Samaten luuksin voitavan tekda melkoisia snpistnksia • ja 
saastoja aineiston kasittelyssa monessa mnussakin kokdassa, 
jos pitkin matkaa asettaa kysymyksen: mita kyotya tasta on 
Suomen maatalouden kannattavaisuudeke tai Suomen kansan
taloudeUe tai talouspolitiikaUe? SiUa antamalla nain suurta 
kuomiota maatalouden kannattavaisuustutkimukselle sivu-
seikkoina tai vieraina pidettaviUe kysymyksille, .Suomen tut
kimustyo on paisunut luonnottoman laajaksi. Sen sijaan etta 
Ruotsin viimeksi ilmestyny't julkaisu kasittaa tekstia ainoastaan 
49,_Norjan 83 ja Tanskan 108 8:0 sivU 'a, kasittaa Suomen 186 4:0 
sivua, jotenka sus Suomen julkaisu ja sen mukaan myos toi-
mistotyo on monta vertaa suurempi kuin-minkaan muun pok-
joismaan. Tayrtyy sen vuoksi ikmetella, miten Suomen tilasto
toimisto on tullut toimeen niin pienella lienkilokunnaUa kuin 
mita edeUisessa nahtiin. • , 

TaUa tavaUa supistamaUa tyota maataloustuotannoUe 
vierailta aloilta varmasti irtautuisi seka tyovoimaa etta va 
roja, jotka voitaisiin kayttaa siiken kedelmaUiseen ja kedel-
moittavaan Suomen maatalouden kannattavaisuustutkimuksen 
laajentamiseen, jota edeUa on suunniteltu, ja joka kokdistuisi 
sellaisiin keskeisiin puokin kuin maatalouden eri kaarojen 

' kannattavaisuuteen. . Nain kekitettyna tuUsi tasta kaikkein 
tarkeimpia laitoksia, mitka meiUa toimivat maatalouden ky
vaksi. ' - • -

Viela olisi minuUa yksi" toivomus pukeena olevan tntkimns
tyon kekittamiseksi. 
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Se - nimittain, etta pohjoismaiden maataloudelliset liike-
tilastotoimistot enemman kuin takan asti saatettaisiin kesH-
naiseen ykteistoimintaan, jotta siten'saataisiin niiden-tyota vat 
makdoUisimman yktalaisiksi.. Taten kelpotettaisiin vertailujen 
tekemista niiden tulosten vakUa, ja taUaiset vertailut olisivat 
mita suurimmassa maarassa omansa tukemaan tutldmustyota 
kussakin eri maassa. 'Bn ole taka alaUa kyUiksi ammattiniies 
voidakseni tarkemmin osoittaa, missa sukteessa tutkimus
metoodia voitaisiin yktalaistyttaa. Olen kuitenkin varma siita, 
etta jos toimistojen joktajat tuksivat ykteen ja qttaisivat y'-ksi-
tyiskoktaisesti kaydakseen kokta kokdalta lapi tutkimustyonsa 
metoodin, aina tilikirja- ja niita taydentavista kyselykaavak-
keista alkaen, siina tulisi monikin kokta antamaan aiketta neu-
votteluun. J a neuvottelujen tuloksena tulisi monasti olemaan 
se, etta miUoin mikin toimisto kavaitsisi olevan syydra tyotapansa 
muuttamiseen yktalaisyyden saawttamiseksi. Pyydan tassa 
vain saada kuomauttaa' muutamia eroavaisuuksia, jotka olen 
ulkonaisesti tutustuessani asiaan tukut nakemaan ja joista sie-
taisi ekka saada keskustelua aikaan: 

1. Tikvuosi Tanskassa ja Norjassa alkaa kuktik. i p., mutta 
Suomessa ja Ruotsissa keinak. i p. -

2. K u n tilat on rykmitetty -̂ dljeUym maansa pinta-alan 
mukaan eri suumusluokkiin, ruin on viljeltyyn maakan Tans
kassa laskettu pelto ja kokolnonnonniitty; Norjassa on luonnon-
niitysta otettu ainoastaan se osa, joka kuuluu ykteen aitaukseen 
peltojen kanssa (»indmark»), mutta jatetty pois kokonaan etaam-
pana olevat niityt; Suomessa ja Ruotsissa taas on luonnonniityn 
pinta-ala tuottoarvonsa mukaan 'munnnettu peUon arvoiseksi 
ja tama munnnettu niittyala laskettu peltoalaan. 

• 3. Itse luokituksessakin eri maat eroavat toisistaan, kuten 
seuraavasta nakyy: : 
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I /Uokat Suomi 3 a Ruotsi ' Tanska Norja 
I alle 10 ha / ake 10 ha Pienempia tiloja 

I I 10—25 >, 10—20 „ , Suurempia tiloja 
TIT 25—50 „ 20—30 „ 
I V 50—100 „ 30—50 „ 

V yh 100 „ 50—100 „ 
V I • — yk 100 „• 

Siis Tanskassa kaytetaan 6 luokkaa^ Ruotsissa fja Suomessa 5, 
mutta Norjassa vain 2. Mitka Norjassa lasketaan pienempien, 
mitka snurempien tilojen luokkaan, ei minuka ole selvilla; sen 
vain tiedan, etta puolet sieka tutkituista tiloista on alle 10 ka. 

Huomauttamista ansaitsee, ^ etta Ruotsissa ja Tanskassa 
tama tutkimus asettaa pienviljelysrykman ykrajaksi 10 ka, 

• vaikka agraaripoktiikka kummassakin maassa pitaa sina 15 ka. 
Viela on syyda kuomauttaa, etta Sveitsissa on asetettu pientiloille 
akmmaksi rajaksi 3 ka; muuaka seUaista ei ole. Tosiasiassa 
tiedan, etta Suomessa ei ole tutkimuksessa mukana tiloja aUe 

' 4 ha, mutta Norjassa niita on aUe 3mkin kam. 
On arveltu, etta eri maiden toimistot eivat muka voisi 

sopia-esim. tutkimustilojen luokituksesta saman asteikon mu
kaan, varsinkin kun esim. pikkutilaksi eri maissa lasketaan 
erikokoisia tiloja. B n epaile kuitenkaan onnistumista tassa 

' sukteessa. Ensiksikin pitaisi "oka kelppo.saada kaikki toimistot 
jakamaan pikkutilain rykma kakteen luokkaan, sen jalkeen 
kuin on kscynyt selvike, etta siina todekisuudessa on olemassa 
kaksi toisistaan eroavaa luokkaa. J a jakajana siina pitaisi oka 
se raja, minka alapuolella meika ja Ruotsissa pidetaan enim
makseen ykta kevosta, mika rajakenee 7 ka. Toiseksi pitaisi 
voida yktya siita, etta pohjoismaissa -jatettaisiin tutkimuksen 
ulkopuoleke 3 ka pienemmat tilat, kuten Sveitsissa alunpitaen on 
tekty. Kolmaimeksi pitaisi voida yktya siita, etta pienviljelys-
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ryhman yhmmaksi rajaksi tuksi 15 ka, sika sinne se vetaa meika 
Suomessa yleisesti ja se on, kuten sanottu, rajana Ruotsin ja 
Tanskan agraaripoktiikassa, jota paitsi Sveitsissakin yktena^ 
luokkarajana on 15 ka. Vikdoin katsoisin, etta Suomi ja ' 
Ruotsi voisivat vakan kyvin luopua luokkarajastaan 25 ka ja 
yktya 3o:sta, joka on suurimman luokan alirajana seka.Sveit- . 
sissa etta Norjan useissa maataloustilastoUisissa tutkimuksissa, 
seka Tanskassa I l l m ja I V m luokkain vaksena rajana. Sen ja l 
keen ovat luokkarajat 50 ja 100 ka ykteisia SuomeUe, RuotsiUe 
ja TanskaUe. Taten pitaisi voida kelposti yhtya seuraavasta 
luokituksesta: • . ' 

'Ptentilat 

Keskikokoiset tilat 

I 3— 7 k a ) 1 1 
I I 7 - X 5 , S 3 - x 5 U a 

I I I 15— 30 
15—100 ha ' I V 30— 50 

V 50—100 
Smtrtilat {^Yl yk 100 „ } y k 100 ha 

4. I/iikemenoihin lasketaan naissa tutkimuksissa m. m. 
tilankoitajan palkka. Siella, missa tilankoitajana on tilanomis-
taja itse, arvioi tilastotoimisto taman palkan maarattyjen perus-
teiden mukaan, jotka ovat erilaiset eri toimistoissa." Ruotsin 
toimistossa arvioidaan kutakin \dljeUyn maan kektaaria koh
den tilanhoitajaUa olevan palkkaa saman verran ek 50 kruunua. 
TaUaista aritmeettista kaavamaisuntta ei kuitenkaan voi pitaa 
oikeana. SiUa samalla kuin esim. lookektaarin tilan koitajan 
palkaksi saatu- 5000 kr. tata nykya lienee liian pieni, on esim. 
6 ka:n tilan koitajan palkaksi saatu 300 kr. kian sunri. Kun^ 
suurtilankoitaja ei tee mitaan ruumiilksta tyota, vaan kanen 
aikansa kokonaan menee tyon johtoon, taytyy naet hanen tilal-
laan oUa yksi tyomies; -pientilaUa tekee tuo tyomies ruumiiUisen 
tyonsa okeUa, josta kaneUe lasketaan taysi palkka, -myoskin 
tilankoitajan tyon, nimittain han »johtaa» ja »valvoo» itseaan 

— . . > . i C S * x * . . . 
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ja siitmnittdee 'tyonsa ruumiillista tyota snorittaessaan. On 
siis mielestani vaarin rasittaa Mnen tilansa tilia kaiMella eri 
palkaUa samaUe miekeUe, kun suurtilaUa maksetaan nuo kaksi. 
eri palkkaa' kakdeUe eri miekeUe. - " • ' 

. Suomessa tilankoitajan palkka,arvioidaan toiseUa tavalla. 
Ensiksi on laadittu eri suuruusluokkia varten seuraava asteikko: 

. " . . . - Smk. 
tilan oUessa ake lo ha vilj.maata on jokt.palk. • 900— 1,800 

10— 15 „ ' „ „ 1,800— 2,500 
15—25 „ • „ „ - • 2,500— 3,500 
25— 35 „ „ - „• • 3,500— 5,000 
35— 50 .,, ,, ' „ ^ 5,0̂ 00— 7,000 
5 0 — 7 5 , , „ . >, 7,000—10,000 
75—100 „ ' „ . • „ _ 10,000—15,000 
yk 100 „ „ ' • „ • 15,000—30,000 

Sitten maarataan tilanhoitajapalkkio naiden rajojen pnitteissa 
kuUekin tilalle individuaalisesti, silmalla pitaen liikkeen voima-
peraisyysastetta-ja johtajan erikoiskykya seka ksaksi pienem--
tnilla tiloiliar ottaen huomioon tilanhoitajalle hanen raumiil-
lisesta tyostaan lasketun palkan suhteelHnen suuruus. — Taman 
mukaan saattaa siis esim. 100 hehtaarin tilasta tulla 150 Smk., 
mntta 10 hehtaarin tilasta ainakin 180 Smk. hehtaaria kohden.. 

Tanskassa lasketaan tilaithoitajapalkka %:dssa"maatilojen 
paaoma-arvosta pitkassa asteikossa, niin etta pienimmille tiloike 
on pantu 3 ja suurimmike i %. Taten esim. 4m hehtaarin tilake 
tulee y l i loom kruunun kutakin hehtaaria kohden, "noin loom 

- hehtaarin tilalle lahes 50 kruunua ja 330m hehtaarin tilalle lahes 
25 kruunua kutakin kektaaria kokden. 

EdeUisessa esittamani mielipiteen "mukaan taten siis tek
daan viela/enemman vaaryjdta pienviljelykseUe Suomessa ja 
Tanskassa kuin Ruotsissa." Onko siis kummaa, jos pientilojen 
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o, etta olisi syyta 

nettotulokset nain laskettuina peltohehtaarip kohden saadaan 
epaedullisemmiksi knin suurempien? 

. Norjassa kaytetaan viela neljatta laskutapaa tilanhoitaj an 
palkkaa laskettaessa. 

• Nama nelj a esimerkkia vakuuttanevat 
jarjestaa pokjoismaiden- eri tilastotoimistojpn edustajien va 
liUa neuvotteluja, joissa tarkistettaisiin tutkimusmetoodia ja 
julkaisutapaa yksityiskohtia myoten siina tarkoituksessa, etta 
saataisiin eroavaisuuksista pois niin paljon jkuin olisi tarpeel
lista ja makdoUista. Tama onkin Snomen joimiston johtajan 
puolelta myonnetty hyvin suotavaksi, mutta tuntui han epai-
levan yrityksen tuloksia sen kokemuksen noiaUa, mika haneUa 
ok oUut muntamista yksityisista y'rityksistja. - Mutta toiselta 
puolen ovat Tanskan j a Ruotsin toimistojen joktajat vaktta-
neet aUekirjoittaneeUe, etta kun ke viime vuonna koettivat 
jarjestaa ykteisen neuvottelun neljan pohjoismaan toimistojen 
johtajaih kesken,niih^omen ja Norjan ednstajain kokouksesta 
pois jaaminen sen teki mahdottomaksi. Mi|mn vakaumukseni 
oh siis, etta tama ajatus pitaa kyrvaUa tahdoUa voida to-
teuttaa ja tehda take tarkeaUe tutkimustyolle hedelmaUiseksi. 

Eopuksi viela eras asia. 
Sittenkuin tama jo oli ladottu, ovat eraat asiankaarat saa

neet minut kekittamaan lakemmin seuxaayaa aj'atusta, joka. 
I 

tosin jo varemmin ok kerann3d;. EdeUisess^ olen. jo sanonut, 
etta pukeena olevasta tutkimustoimistosta, jos se kekitettaisiin 
niin kuin tassa on suunniteltu, tulisi yksi tarkeimpia maatalou
den alaUa toimivia laitoksia. Voipi siis suoraistaan vaittaa, etta 
taman toimiston joktajana pitaisi oUa maansa etevin ammatti-
mies, koska kanen juuri pitaisi okjata maatalouden edistamis-
tyota koko maassa. Mutta kun nain on, niin ^nko siUoin oikein, 
etta tama tutkimustyo meilla on akdettu yljideksi alaosastoksi 

" valtion virastoon, missa sita kaklektii virastolUe ominainen kan-
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keus ja kaavamaisuus ja missa se voi vieraantuaelavasta ela-
masta. Eiko tallaisen tyon joktaja pitaisi'asettaa sunnnikeen 
samanlaiseen asemaan kuin jonkun suur ein taloudekisen yr i 
tyksen toimeenpaneva joktaja, siis vamstettava samanlaiseka 
toimintavapaudeUa ja luomisiloUa, mika seUaisia kannustaa, ja 
myoskin tulojensa' puolesta snna maarin korkeaUa palkalla, etta 
takan aina. on saatavissa ja siina pys3d;ettavissa maatalouden 
paras mies,- mika luonnolksesti ei ole makdoUista_ valtioviraston, 
»alipiaUysmieken» toimessa, missa virkatoverien ika- j a v i r k a -
vuodet ja tasa-arvoisuusvaatimukset sen tekevat makdotto-
maksi. Tasta joktuisi myoskin, etta pukeena oleva joktaja 
pitaisi tarpeen tuUen oUa toimestaan erotettavissakia, mika > 
sekin, kuten tunnettua, virastoista on makdotonta. Toiselta 
puolen pukeena olevaUa toimiston joktajaUa pitaisi oUa kompe-
tentti valvova ja neuvova ofgaani, vastaava kaUintoneuvostoa 
suurliikkeissa. Esim. Tanskan maataloudeUiseUa liiketilasto-: 
toimistoUa on tallaisena 7-kenkinen vakokunta, jokonka eri 
maataloudeUiset jarjestot saavat vakta edustajiaan, ja jossa 

.istuu osaksi tiedemiekia, osaksi maanviljekjoita, osaksi maa-
talousvirkaikjoita.. ' ' • 

Kuten edeUisesta kavi ilmi, ei pukeena olevaa tutkimus
tyota ole missaan muuaUa, paitsi meiUa, asetettu valtionviras-
toon; muissa verrattavana olevissa maissa se on jonkun maa--
taloudeUisen- kesknsjarjeston kuostassa. Nun ok asian laita 
meiUakin varemmin; tama tyo aloitettiin Maatalousseurojen 
Keskuslutossa, mutta. sielta se-sortovuosina pelastettiin Maa-
talouskaUitnkseen, kun sortovalta katsoi kyvaksi kajoittaa niin 
viattoman jarjeston kuin Keskusliiton. Sietaisi siis ainakin 
ottaa karkittavaksi, eiko tUastotoimisto oksi siirrettava takaisin 
Keskusliiton huostaan ja yarustettaya sellaiseUa tiedemiekista 
j a siiken liittymeiden maanviljelijain edustajista kokoonpannuUa 
neuvottelukunnaUa, mipta edeUisessa oli puke. ^ •' 

.•1: * • . 
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patevammaksi ja 
syyta ryktya sita 

Taten.olen tullut esitykseni loppuun. lyydan tassa viela 
saada kerrata sen paakokdat: 

1. Maatalouden kannattavaisntLden tutkimustyo on jo,_ 
nuoruudestaan kuolimatta, osoittautunut niin snuriarvoiseksi 
ei ainoastaan maatalouden yksityistaloudelle, vaan myoskin 
kansantaloudelle ja talonspoktiikalle, etta 
valtion etta maanviljekjain puolelta paljon ekemman kuomiota, 
kuin mita sen osaUe on tukut. 

2. Jotta tama tyo tulisi tieteeUisesti 
kaytannoUe nykyista kyodyUisemmaksi, olisi 
laajentamaan ja parantamaan. 

Tassa sukteessa olisi 
- a) maatalondeUisia tiktoimistoja tai tilmeuvojain virkoja 

perustettava eri osiin maata; j 
b) maa jaettava nykyista useampaan ija komogeenisem-

paan tilastopiiriin; 
c) tutkimustilojen lukua Usattava jo kkimmassa tulevai

suudessa vakintaan 6oo:aan ja makdoUisimman pian aina 
i,20o:aan saakka; 

d) tutkimustyota toiselta puolen siten rajoitettava, etta 
se kasittaa yksinomaan maatalouden kannattavaisuuden seka 
siita ainoastaan sen, mista on tai tulee olemaan kaytannoUista 
kyotya joko maataloudeUe tai kansantaloudeUe yleensa tai kay
tannolkselle agraaripoktiikaUe; 

e) tutkimuksen tulokset saatava niin nopeasti valmiiksi, 
etta % vuoden kuluttua voidaan lakettaa siiken kittyneiUe 
maanviljekjoiUe kaytannoUisesti hyodyUisia vertaileAda ennak-
kotietoja ja vuoden perasta saada julkaisu va(lmiiksi. 

3) Jotta edelksessa esitetyn suuntainen tutkimustyon laa-
jentaminen ja kekittaminen kavisi makdo^liseksi, on valtta
matonta: 
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a) etta 'maanvi l je l i jat r y h t y v a t s i ta n y k y i s t a paljon suu-
lemmaUa asiankarrastnkseUa tnkemaan ja- etta snurempien 
t i lo jen omistajat myoskin rupeavat ottamaan osaa keidan t i -
kensa koitamisesta j a paattamisesta aikeutuviin kustannuksiin,. 
knten tapaktuu Tanskassa j a Ruotsissa; ^ - -

b) -e t ta valtio r y k t y y avustamaan maataloudekisia t i l i 
toimistoja ynna tarpeen mnkaan ksaamaan varoja tilastotoi
miston tyon laajentamiseksi; seka -

c) etta saadaan aikaan ' ykteistoimintaa pokjoismaiden 
maataloudeUisten kiketilastotoimistojen vakUa, jotta saataisiin' 
niiden tyokon enemman ykta la isyytta , n i in etta niiden tuloksien. 
valiset vertailut kavis ivat nyky i s ta kedelmaUisemmiksi. 

Tassa puheena olleet tntkimukset julkaistaan eri maissa seuraavissa 
sarjoissa: ~ ' • • . 

Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavaisuudesta. 'V. Til ivuosi 
1916—17. J . E . Sunila j a K . J . BUila. — ' H e l s i n k i . 

Rakenskapsresultat Iran svenska jordbruk. I V . Bokforingsaret 1917— 
18. Ludvig Nanneson. — Tukholma, - - ' ' 

Undersokelser over jordbrukets driftforhold.' 10. Regnskapsresultater 
fra norske gaardsbruk. Regnskapsaaret 1917—18. Nils Krosby. Kristiania. 

UndefsSgelser over Landbrugets Driftsforhold. I I I . Regnskapsresul
tater fra, danske Landbrug 1918—19. O. H . Larsen og I v a r Dokken. — 
Odense. ^ -

Untersuchungen betreffend die Rentabilitet der • schweiz. L a n d -
wirtschaft 1918/19—1919/20. Ernst Laur, Henry Nater j a Fr i tz Zaugg.— 
Bragg 1921..- • ' 

Plan og Regler for, Landbrugs-Regenskabsforingen ved samarbejde 
med Udvalget for.det landskonomiske Driftsbureau. — Holding. 



Suomen valuuttaindelfsi. 

Maailmansodan ja sen jalkisenrausten ajheuttainat mullis--
tukset talouselaman alaka ovat kokdistane^t yleisen mielen-
kiinnon' enemman kuin ekka miUoinkaan ennen elaman aineel-
liseen puoleen. Taloudekisten kysymysten ^euraaminen ei ole 
enaa tata nykya vain muutamien kaivojen : cansantaloustietei-
lijain tai valveutuneiden kikemiesten tektavapa ex officio, vaan 
itse _»suuii yleiso» etsii erinomaiseka karrastnkseka paivan lek-
desta poluttisten suur-nutisten okeka myos tuoreimmat tiedot 
veksekkursseista, arvopaperinoteerauksista ja ulkomaan kau
pasta. Rakan arvon suunnattomasti alentuessa on valuutta-
kysymys melkein kaikissa maissa kaynyt talondeUisista kysy-
myksista keskeisimmaksi. Sen ratkaisemiseslia'riippuvat monet 
muut tarkeat ja sangen laajakantoiset kysyjjnykset, voi sanoa, 
koko maan talouselama ja vielapa itse maailmantaloudenkin 
tasapaino. On nain ollen aivan luonnoUista, etta kansantalous-
teoreetikkojen keskuudessa kysymys rahan -^yaiktoarvosta, hin-
nanmuodostuksesta,, veksekkursseista, keskuspankin setekh-
anto- ja diskonttopolitiikasta j . n. e., on joutiinut vilkkaan pok
dinnan alaiseksi ja etenkin Englannissa ja fe.notsissa johtannt 
innokkaaseen miekpiteiden vaihtoon aikakajus- ja sanomalek-
dissa. . ' . 

Rakan sisaisen ostokyvyn vaikteluja y^kdella ainoaUa luvuUa 
•osoittamaan kayrtetaan n. s. kintaindekseja, jotka ovat peraisin 
jo viime vuosisadan keskivaikeilta. Naita samoinkuin n. s. 
eHnkustannusindekseja on meidan maassanime mvettu laske-
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maan vnodesta 1919 laMien ja jnlkaistaan niita saannoUisesti 
Sosialisessa Aikakanskirjassa'). • Varsinaista tukkukauppaindek
sia ei nieiUa sita vastoin ole, niin kipeasti kuin seUaista kaivat-
taisiinkin. Tata puutetta tosin jossain maarin korvaavat ne" 
tuonti- ja vienti-indeksit, joita kuluvan vuoden alusta on rnvettu 
laskemaan TulkkaUituksen tilastokonttorin toimesta. 

Y k t a mielenkiintoinen kuin rakamme sisaisen ostokyvyn 
maaraaminen on sen kansainvalisen arvon osoittaminen. Jalkim
mainen tektava on takdottu ratkaista vertaamaUa Suo
men markkaa doUariin. K u n Amerikan Ykdysvakat on 
maailman suurvaUoista ainoa, jossa kultakanta on saily-
-nyt rikkomattomana, ' ja kun sitapaitsi kansainvalisesta 
tavarainostosta suurin osa maksetaan New-Yorkin vekseleissa, 
voidaan dollaria sita sunremmaUa syyUa pitaa tassa sukteessa 
mittapuuna. Tata vastaan voidaan kuitenkin taydeka oikeu-
deka tekda se muistutus, etta doUarinkin arvo. vaiktelee "suuressa 
maarin, joktuen osaksi Arnerikan kauppataseen vaikutuksesta, 
osaksi taas" itse kullan arvon vaikteluista, jotka tata nykya, 
kun kuUalla lunastaminen on Amerikkaa lukuunottamatta mel
kein kaikissa maissa lakkautettk, ovat tavallista-tuntuvammat. 
Naiq. oken ei vertaamaUa Suomen markkaa doUariin, kun kerran 
j alkimmaisenkin arvo vaiktelee, voida twdyttavasti osoittaa 

- rakamme kansainvalista arvoa^ ParempaanJ:^^ 
jo, kqnksbetef f l j—kft j^ 
on tekty — prosenteissa ulkomaisten veksekkurssien poikkeus 
parista7 otetaan saatujen lukujen aritmeettitien^ ^^S^^IZSJ^JSL. 
sitten verrataan naihin kysymyksessa ole^n maan_^valuuttaa 
^ettSiair£'~ulEDmaiitSr^lu^ 
= 100. Viela luotettavainpaan tulokseen tnUaan, jos tata 

"KesSarvoa maarattaessa otetaan punnittaessa kuomioon ulko-
maiset vekselikurssit,_ sikali^kuin^^nii^^^^ merkitysta maan, 
ma'ksusukteissa. Taman tektavan ratkaisemista ei meika viela 
takan saakka ole ensinkaan yritetty, naktavasti niiden vaikeuk-

•*•) yets. Maija Tudeer, Hinta - ja elinkustannusindeksit, Yhteiskunta-
taloudellinen Aikakauskirja n:o i , 1921. 
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sien vuoksi, joita tamantapaisen laskelman •;ekeminen tuottaa. 
K u n kuitenkin ky'-symys Suomen markan- su]p.teesta miden mai
den valnuttoikin, jotka ovat meidan maamme kanssa maksu-

* sukteissa, on ei ainoastaan erittain mielenkiiijitoinen vaan myos 
samaUa erinomaisen tarkea, on seuraavassa iekty ensinimainen 
koe Snomen vakiuttaiudeksin laskemiseksi. \

N. s. valnnttaindeksien laskeminen alpitettiin Saksassa,-
Joitakin kuukausia sitten ryktyi nnta sieUa eksiksi julkaisemaan 
Frankfurter Zeitung, sama lekti, joka suoritti myos ensimmaiset 
Saksan kintaindeksien laskemiset. Annettiia esimerkkia seu-
raten ryktyivat pian myos Tke Statist Englajtmissa ja Earmand' 
Norjassa julkaisemaan oman maansa valuuttaindeksia, ja v ik 
doin, viime maaliskuussa, on KommersieUa Meddelanden aloit-
tannt vastaavien laskelmien toimittamisen Ruotsissa. Naista 
ulkomaisista valuuttaindekseista on englantilaista pidettava 
tarkimpana. Sita laskettaessa otetaan kuoraioon 28 valuutan 
kurssit, ja maksutaseen maaraamiseksi kayteitaan neljannesvuo-
sittain julkaistuja tietoja ulkomaankaupasta taydennettyina 
>makymat6nta» vientia osoittaviUa numeroi^Ua. K u n punnit-

-taessa kaytetaan geometrista keskiarvoa, tuevat englantilaiset 
indeksiluvut melkoista alkaisemmiksi, - k u i i jos oksi otettu 
aritmeettinen keskiarvo. Norjassa lasketaan [indeksit 12 valuu
tan veksekkurssien pokjaUa. Kun punnuksma kaytetaan v v . 
1910—1913 kauppatilaston osoittamia lukujji, joikin on ksatty 
makymaton* vienti miekvaltaisesti arvioitmjia, on norjalaisten 
valuuttaindeksien luotettavuus jotenkin kydeenalainen. Ruot
sissa kayrtetaan laskelmien pokjana 12 valuutan kursseja. Kun 
Ruotsin knukausittain julkaistu kauppatilisto ei rykmittele -
tuontia ja vientia maiden mukaan, on indeksia laskettaessa pun-
imksina tay^tynyt kayttaa koko vuoden, tass i tapauksessa vuo
den 1919, osoittamia lukuja. Ruotsissa, kpten Norjassakin, • 
kaytetaan punnittaessa aritmeettista keskiarvoa. EdeUisista. 
poiketen ovat Saksan valuuttaindeksit puimitsemattomia ja. -
niin oUen vakemman tarkkoja. 

Englannin, Norjan ja Ruotsin valuutt^indekseja osoittaa 
seuraava asetelma: 
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Englannin valuuttaindeksi " " " ^ " ^ i ' ^ " , • 
valuuttaindeksi valuuttaindeksi 

. 1918 1919 1920 1921 • 1920 1921 1920 1921 
-Tammik. — 98.9 122.4 IIO.O. 116.1 118.2 II3-S 
Helmik. — 99-1 94-9 120.9 . 106.4 -116.4 134.7 • 106.6 

^Maalisk. — 99.2 102.9 •123.0 109.2 ' 12E .7 123.6 101.8 
Huktik. — 100.3 109.7 120.0 \i3-5 125.5 119.J 100 .3 
Toukok. — 101.2 I 0 7 . S " — i i i . 8 , — 102.8 — 
Kesak." — > 100.4 • 106.3 — "3-3 — . 91.2 -— 

-Heinak. N — 1 0 T . 7 100.2 II5-'8 87.7 • — 
Elok. 1 0 1 . 6 100.1 — .. "115.4 • 87.7 — 
Syysk. - — 100.7 100.2 — • ri6.7 — • • 89.0 •— 
Ijokak. 100.3 108.7 — ' 115.3 • —••• 94-7 — 
Marrask. .98.7 100.2 I I I . 2 — •. II3.8- — 97-6 —• 
Jouluk. ' 98.3 114.5 . _ —z ,114-1 _ - 104.3 — 

-Valuuttaindeksien laskemisessa' on siis, kuten edeka jo 
on kuomautettu, otettava kuomioon kaksi tekijaa: vekseli-
kurssit ja maksntaae. Naista voidaan edelkneiTmaaTata aivan 
tarkasti ilman vaikeuksia, jalkimmaisen tekijan laskeminen 
sita . vastoin-tuottaa jossain maarin, vaikeuksia, eika tnlos 
missaan tapauksessa voi olla rudaton. Maksutasetta maarat
taessa on-tietenkin ensiksikin laskelmien pokjaksi otettava maan 

' kauppavaikto ja suken sittenksafctaga makvrnattomm))tuonni3i_ -
]a vietmin osoittamat numerot. Mutta juuri jalkimmaisen las-

' Seminen on vaikeata, silla tiedot ansaiduista. raktimaksuista, 
arvopaperien tnonnista- ja viennista,' otetuista ja maksetuista 
lainoista seka niiden koroista y. m. ovat vaikeasti saatavissa. 
K u n kuitenkin varsinainen tuonti<ja vienti muodostaa yleensa / 
paatekijan maan maksutaseessa, voidaan tulosta pitaa tyydyt-
tavana, kunkan »nakymaton» tuonti ja vienti onlikimainkaan 
oikein maaratty.' ' . 

Suomen valuuttaindeksia laskemaan rykdj^ttaessa on sns -
ensiksikin maarattava Suomen Pankin ulkomaisten veksek
kurssien knukantiset^ 
Saadut luvut ilmenevat seuraavaka sivuUa olevasta taulukosta,-
joka suurimmalta osaltaan perustuu. Snomen. Pankin tilasto-
osaston laskelmiint. Maksutasetta maarattaessa on taas laskel
mien pokjaksi' otettu Tulkkakituksen tilastokonttorin ilmoitta-



Snomen Pankin ulkomaisten vekselikurssi en kuukautiset 
keskiarvot prosenteissa knltaparit^eteista. 

Sterl ingi - Ranskan Saksan ; HoUannin 
punnat frangit malrkat floriinit 

1920 1921 1920 1921 1920 1 )2I 1920 1921 

T a m m i k . . 409.12 468.12 242.24 302.71 41-73 9-95 504-57 499.11 
H e l m i k . . . 331-80 465-74 174.88 217-33 22.85 0.71 442.61 496.81 
Maalisk . . . 283.58 581.05 140.88 265.26 21.77 4 9.21 343-96 619.76 
H u M i k . . . 282.99 687.35 113.42 318.40 27.05 c; 6.78 322.85 736.05 
T o u k o k . . . 296.03 133-84 36.24 340.76 
K e s a k 338.77 171.50 47.70 377.92 
Heinak. .. 389-93 20835 53-64 426.42 

453-53 229.17 55-12 500.70 
S y y s k 449,56 219.18 47.20 484.26 
L o k a k — 541.28 258.58 49-13 582.88 
Marrask. . 631.28 280.23 49-79 673-59 
Jouluk 576.36 247-56 46.92 617.68 

Svei ts in Ruotsin Norjai 1 T a n s k a n 
frangit kruunut kruuni it kruunut 

1920 1921 1920 1921 1920 I 321 1920 1921 
T a m m i k . . 497.64 500.54 416.50 484.29 387.90 3« 19.37 356.51 409.32 
Helmik. . 407.42 506.29 330.63 484.32 306.87 3^ 8.71 265.17 404.61 
Maalisk. . 329.96 643.09 281.22 613.46 249.90 437-60 235-41 467.09 
Huhtik . . . 324.09 771.60 285.24 746.84 259.41 5c '5-98 234-53 575-02 
T o u k o k . . . 344.61 295.02 260.29 234.29 
K e s a k 396.08 338.54 275-30 264.40 
Heinak. . . 447-52 398.50 302.74 300.26 
E l o k . . . . 526.32 467.63 341-56 341-40 
Syrysk. . . 523.77 466.86 334.03 324-65 
L o k a k . . . . 625.86 556.28 392.56 395-36 
Marrask . . 723.08 637.58 446.78 447-78 
Jouluk. . . 646.36 584.81 438.73 442.45 

Dollarit Belgian fr. 

1920 X921 1920 1921 
T a m m i k . . 538.80 614.09 — 213.21 
Helmik. .. 478.57 587.26 — 227.83 
Maalisk . . . 378.38 726.64 — 377.96 
Huhtik. ... 352.12 852.90 — 328.92 
T o u k o k . . . 377.22 — 

328.92 

Kesak 422.78 186.85 
Heinak. .. 491.31 222.05' 
E l o k . 611.20 244.78! 
S y y s k 623.5s 233-33 
L o k a k 759-46 273.73; 
Marrask. . 896.33 298.35 
J o u l u K .... 804.44 262.08 
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mat tiedot ulkomaankaupasta nuden maiden kanssa, joiden va
lnuttaa Suomen Pankki noteeraa; kuomioonottamatta on tay
tynyt jattaa tuonti niista maista ja vienti niikin maikin, joiden 
valuutan kursseista ei meika ole tietoja. .Vuodelta 1920 ovat 
tiedot ulkomaankaupasta puokvuosittain, vuodelta 1921 ensim-
maiselta neljannekselta. • Nakymattomasta tuoimista ja vien-. 
nista on otettu kuomioon yksityispankkien velkasukde ulko
maikin nakden, jota koskevat tiedot Suomen Pankin tilasto-
osasto on kyvantaktoisesti jattanyt kaytettavaksemme,.seka 
Valtiokonttorin antamat ilmoitukset valtiolainojen vuotuismak-
suikin kaytetysta valuutasta ja samoin Valtiokonttorin saa-
masta ulkomaisesta valuutasta. Sita vastoin on laskelmien' 
ulkopuoleke jatetty ansaidut raktimaksut, koska ne edusta
vat sukteelksesti vakaarvoista eraa ja koska tiedot niista ovat 
vaikeasti saatavissa.' 

'Taten on saatu maamme j'a muiden maiden valisten 
maksusuoritusten suuruutta eri maiden mukaan rykmitettyna 
miljoonissa markoissa osoittamaan seuraavat luvut: 

Tammikuu — —Heinakuu-— T a m m i k u u — 
kesakuu joulukuu maaliskuu 

1920 1920 . 1921 
Bnglanti 846.7 .1460.2 338.2 
Ranska 84.2 •200.7 '12.0. 
HoUanti 93-7 235-3 20.7 
Saksa 260,1 498-0 182.3 
Belgia • 41-5 141.5 6.7 
Sveitsi 10.5 16.7 2-7 
Ruotsi 276.0 540.3 229.6 
Noq'a 56.8 130.2 ' 199-3 
Tanska 159-4 . 268.1'* 80.5 

, Amerikka 547.6 638.9 142.0 

Indeksin laskemiseksi on nyt veksekkurssien prosentti-
lu-vTiista otettu_punnittu_a^meettinen keskiarvo, jokoin maksu
taseen osoittamia lukuja on kayt.etty punnuksina. Taten saadut 
indeksiluwt ilmoittavat ulkomaisten valuuttojen keslcikurssin 
Suomen markan okessa = 100. Suomen valuuttaindeksin maa
raamiseksi on nyt enaa vain laskettava naiden indeksilukujen 
3 
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inverssiarvot, Siten saatu uusi indeksisarja ilmaisee siis Suomen 
markan arvosukteen ulkomaisun valnuttoikin naiden okessa 
= 100. 

Easkelmien tulokset osoittaa seuraava td-ulukko 
Ulkomai.steti valuuttojen 

keskikurssi. 
1920 Suomen markka = 100. Ulkomaiset 

Suorhen valuuttaindeksi. 
valuutat = 100. 

Tammikuu 
Helmikuu 
Maaliskuu 
Huhtikuu 
Toukokuu 
Kesakuu 
Heinakuu 
Blokuu 
Syyskuu 
Ivokakuu 
Marraskuu 
Joulukuu 

1921 
Tammikuu 
Helmikuu 
Maaliskuu 
Hulit ikuu 

386.7 
319.9 
265.0 
258.1 
272.2 
312.9 
345-3 
405-8 
401.8 
483-3 
559-6 
511-8 

405-3 
399-8 
489.1 
581.4 

25.9 
31-3 
37-7 
38.7 
36.7 
32.0 
29-0 
24.6 
24.9 
20.7 
17-9 
19-5 

24.7 
25-0 
20.4 
17-2 

Edellaolevat luvut osoittavat valaiseva^ti sen muutenkin 
tunnetun tosiasian, etta rakamme arvo kevattalveka 1920 pk 
jonkin verran parempi kuin vuoden toisekaipuokskoka, jokoin 
se jotenkin saannokisesti kuononi saavutljaen marraskuussa 
alimman koktansa. Kuluvan vnoden tammikuussa oli valuutta
indeksi noussut jokseenkin samaan kuin vnm6 vuoden elokuussa, 

V mutta kuluvan woden kuktikuussa jakeen voimakkaasti' las-
keutunut ja taka kertaa alemmas kuin mikoinkaan ennen. 

Valuuttaindeksin maaraamiseka ei t i e t e n k a a n ole pyritty 
osoittamaan mitaan uusia totunksia tai esittamaan tunnettu j a 
tosiasioita silla tavoin, etta tieteekinen tutkimus niiden nojaka 
voi tekda kedelmakisia joktopaatoksia. VaMuttaindeksien tar
koituksena on-ainoastaan osoittaa makdokisimman kavainnolk-
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sessa ja yMella. silmayksella miekin paikuvassa muodossa tosi
asioita, jotka toiseka tavaka esitettyina voivat ainakiu maaki-
kou mielesta tuntua kyvinkin monimutkaisilta ja kasittamatto-
milta. Ja tamakau kenee lopulta kaikike indekseiUe ykteista: 
ne ilmoittavat ykdeka ainoaka luvuUa monien vaikuttavien 
tosiasioiden resultantin. Sentakden saksalaisten indekseista 
kayttama nimitys »IUustrationsziffern)> onkin varsin sattuva, 
se kun samalla ilmaisee indeksien olennaisimman merldtyksen. 

Niilo Karki. 



Kieltolakiasiasta. 
Taysikieilon vastustamisyhdistyksen viimeisen julkaisun johdosta. 

Siina vaittelyssa, jota kieltolaista on sen Ivoimaanastnmisen 
jalkeen maassamme kayty, on varsinkin kieltoa vastustavaUa 
takolla jnlkinen esuntyminen takan asti rajcittnnnt paaasiassa 
pitempiin tai tykyempiin sanomalektikirjoitelmiin taki pukeisiin 
ednskunnan pukujalavalta. Siksi epailernattalkerattaa melkoista 
mielenkiintoa »Taysikiekon vastustamisykd^styksen» tuonnot-
tain ilmestynyt, i i 8 isokokoista sivua sisalta-^a julkaisu: )>Taysi-
kielto Suomessa; siveellisiin, oikeudellisiin, taldudellisiin ja kaup-
papoliittisiin ndkokohtiin nojautuva selostusDJ laatinut Suomen 
Taysikiekon vastustamisykdistyksen joktokunnan asettama 
komitea. Jo nimesta nakyy, etta tama julkaisu eli selostus on 
tarkoitettu joksikin enemmaksi kuin tavailiset sanomalekti-
kirjoitukset. Siina on pyritty esittamaan s6 kokonaisokjelma, 
jota kteltolakia vastustavalla takolla katsot^an oikeaksi, ja on 
takdottu se perusteUa makdoUisimman perinjpokjaiseUa tavalla. 

E t t a julkaisuUe on kaluttu saada taUaisen todeUa arvokkaan 
tutkimuksen leima, nakyy sen toimitusknnnasta. Sita toimit-
•taneeseen komiteaan, jonka sikteerina on toiminut varatuomari 
Eeo Eck, ovat knuluneet: kemian prof. Ossian Asckan, eversti-
luutn. Otto Ekrstrom, laaket. tr i Karokna Egkelin, rekt. Berndt 
Estlander, kovioikeudenneuvos Wilkam Forsman, toim. Artkur 
ErenckeU, laaket. prof. V. Oroiikolm, kikeni. P. Holm, laaket. 
tri Klas Holmberg, majuii E k s Hultin, toi m.i Gustav Jokansson, 
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kem. t r i . W. Juslin, asess., apteekkari Walter Karsten, maist. 
Verner Ivindgren, dos. E k s Eovegren, ins.. Jenny Markekn-
Svensson, pankinj. Alfred Norrmen, kauppias Jok. Pekn, maist.-
A. H . Petra, rva Rosa Rosenq-vist, tri Uno Saxen, kirkkokerra, 
t r i Albin Simbkn, toim. Eredrik Valros, varat. Carl v. Wendt 
j a kenraakmajuri Harald' Akerman. Komitealta ei siis stun-
kaan ole puuttnnut enemman patevaa asiantnntemnsta alkokok-
kysymykseen liittyvien erikoiskysymysten snkteen kuin ykteis-
kunnalksessa toiminnassa saavutettua elamankokemustakaan. 

Niin snureka mielenkiinnoUa kuin takan selostukseen tart-
tuukin, taytyy kuitenkin varmaan jokaisen, joka kinkankin.on 
perektynyt suken, mita alkokokkysymyksesta tai kieltolaki-" 
asiasta meika ja muuaUa ennen on julkaistu, tunnustaa, • etta 
se seUaisenaan on taysi pettymys. Turkaan saa lukija kakea 
siita uusia, ennen kuomauttamattomia nakokoktia, ja entisten 
vaitteidenkin kasittely on keikkoa sieUa, missa se perusteeUisim-
minkin tekdaan. Sita vastoin voi selvasti kuomata keti julkai
sun ensi sivusta asti, etta komitea on ryktynyt tektavaansa. 
varmasti vakuutettuna kieltolain makdottomuudesta. Siksipa 
selostus kyvin valaisnee sita mielialaa ja tunnelmaa seka rdita. 
kasityksia, jotka- ovat vallalla kieltolakia vastustavan 'suunnan 
aarimmaiseUa takoUa. 

Komitea ilmoittaa tosin (siv. 7), etta siUe annettu tektava 
on ollnt )>selostaa alkokolikysymys makdolksimman monipnok-
sesti valaistuna», mutta itse sanoo se tyonsa tarkoituksena oUeen 
<koota saatavissa olevaa aineistoa ja todistaa- niin muodoin 
kumoamattomien numeroiden avuka kieltolain sopimattomuus 
ja vakingoUisuus». »SamaUa on komitea osoittanut kieltolain 
muita epaterveita vaikutuksia ja raskaita seurauksia.» EdeUeen 
on komitea vetanyt sen lainsaadannon perusviivat, joka-'sen 
mielesta oksi pantava kieltolain sijaan. Niin ollen on komitea 
rajoittanut tektavansa siita, 'mika sike nayttaa alnn pitaen 
annetun, ja tyytynyt esittamaan vain kieltolakia vastaan puhu-
via seikkoja. Tama saa aikaan, etta lukija jo a.lun pitaen ei voi 
vaittaa sita kasitysta, etteivat komitean ekdotukset perustu' 
alkokokkysymyksen kaikinpuokseen selvittelyyn olevissa oloissa, 
vaan paaasiassa vain kieltolakia'vastaan puknviin nakokoktiin. 
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leimaamassa muo-

haridta komitean 
vain niin sanoak-' 
tai toiselle, tnlee 

Se seikka, etta komitea nain on laktenyt tektavaansa var-
massa ennakkokasityksessa todistettavista a.sioista, vaikuttaa, 
etta todisteluissa ja esityksissa kieltolaiUe- ep iednlkset arvostel-
mat ja aksiomit ovat usein paapernsteina. SivuUa 4 on esim. 
jo seuraava lause,; pukuttaessa kieltolakiystavaUisten sanoma
lektien lausunnoista: »Vikaa ei kuitenkaan ;tsita perussyysta, 
niin. siita, ettei kieltolakia voi toteuttaa.» Supa on se peruskasi-
tys, joka sitten ilmenee pitkin koko kirjaa. SiUe, joka taman 
»selvi6n» uskoo, on oUut-turka koko selostusta kirjoittaa, siUe 
taas, joka itse on toista mielta, ei seUaisilla perusteiUa mitaan 
todisteta. Samaan suuntaan vaikuttaa tietenkin se vakeva 

"nimisto, jota pitkin julkaisua omisteUaan >kieltolakikiihkoik-
. joiUeD ja )>sivistysvikamieksen yltiopaisyydgn 
dossa» toimeenpannuUe kieltolaiUe. 

LukijaUe, joka kaluaisi puolueettomasti 
esittamien lopputulosten patevyytta, eika 
semme tunteensa mukaan asettua puoleUe 
nain oUen teoksen tutkimisessa suuria vaikeuksia. Bntas asian 
toinen puok? taytynee kanen joka kokdassa itseltaan kysya. 

Jo mietinnon osassa »SiveeUiset nak6k|)kdat» tama kysy
mys tunkee varsin voimakkaasti esille. »Korjkeampaa kekitysta 
ei ikminen voi saavuttaa, eUei kan taivu Jrajoituksien, kurin 
ja pakon aUe.» »Suna, etta ikminen vapaaekt(|isesti taipuu pakon 
aUe ja koettaa kakkta tata alkaisempaa luontoaan, siina juuri 
on ikmisen aateluus ja siina on myoskin v£ rmin tie korkeam
man kekitysasteen saavuttamiseen. Mutta ijiminen voi akstua 
rajoituksun myoskin toisen parasta katsoen. 'Vakvempien esi-
merkista voivat keikommat saada rokkeutti ja voimaa pyrki-
maan jokonkin korkeampaan, ja tietoisnudesta, etta saattaa 
oUa toisiUe kyodyksi, voi vakvempi loytaj. kyvityksen nusta 
rajoituksista, joikin kan on alistunut.» 

Tama on epailematta aivan oikea laktokokta. Mutta komi
tea jatkaa: »Mutta taUaisen aUstumisen taytjyy tapaktua vapaa
ektoisesti, ennenknin siUa on mitaan korkeampaa siveeUista 
merkitysta.)) »Jos vapaan takdon sijaUe a^etetaan ulkonainen 
maktikasky, syntyy jotakin, joUe voisi antaa nimen pakko rdk-
kauteen. Mutta tama sotii itseaan vastaan, siUa rakkaus edel-
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lyrttaa vapaata sielun kiintymysta.» Mita nimenomaan rait-" 
tiuteen tulee, niin komitean mielesta on seka koulnjen antaman 
opetuksen etta vapaan raittiusykdistystyon kautta ikmisten 
taktoa muodostettava ja karaistava. »Taman siveekisen puolen 
valdjuomia vastaan kaydyssa taistelussa sivunttaa taydelknen 
kielto kokonaan, se kun koettaa saavuttaa paamaaran nuek-
vakan, maktikaskyn mukavampaa tietaa* 

Komitea jattaa ottamatta kuomioon tassa yleisessa eetil-
ksessa selvittelyssaan, etta tuota »pakkoa rakkauteen» on kaikki 
se lainsaadanto, mika antaa okjeet ja maaraykset ikmisten kes-
Mseke ykteiselamake ykteiskunnassa ja valtiossa. Sika on tuskin 
mitaan lakia, joka ei samaka tietaisi jokekin, mikoin suur em-
make, mikoin pienemmalle osalle ikmisia pakkoa, jota voidaan, 
miksi ei, nimittaa pakoksi rakkauteen. 

Seuraavassa Iuvussa komitea' kekittaa ajatuksiaan siita, 
missa sukteessa -taysikielto-'on personakiseen vapanteen. »0n-
kan itsestaan selvaa, ettei »oikeus alkokokpitoisten juomien 
nauttimiseen ole niin pyka,- ettei sen taytyisi vaistya, jos taten 
voitaisiin torjua suuria onnettomuuksia. Mutta nainkan ei 
ole asianlaita.» 

Ykdeka ainoaka lauseeUa: »Mutta nainkan ei ole asianlaita)), 
komitea sivunttaa ja Icuittaa alkokokkikkeen tuottamat suuret 
onnettoniuudet. Jos sekaisia oksi olemassa, ta3^yisi .oikeuden ' 
noiden juomien nauttimiseen vaistya, mutta eikan seUaisia 
onnettomuuksia ole, ))kun nama tavat lukemattomista ikmisista, 
mita keikin itseensa tulee, nayttavat viattomilta)). 

Tayrtyy sanoa, etta taUaista todistelua ei todeUakaan oksi 
voinut odottaa tapaavansa, ja etta komitea on vaktettavan 
•ykmatkaisesti sivnuttanut yleisissa siveeUisissa perusteluissa 
koko sen suunnattoman laajan aineiston, joUa raittiuden vaa-
timusta' voidaan pnolustaa ykteiskunnaUisena vaatimnksena 
ja joUa kaikkia rajoituksia alkokokn vaarinkaytossa voidaan 
sosiaksen tarkoituksenmnkaisunden nimessa vaatia aina kielto-
lakiin saakka, mikak nama rajoitukset todeUa tarkoituksenmn-
kaisiksi voidaan osoittaa. Juuri suurien ykteiskunnaUisten 
onnettomuuksien torjumistakan koko raittinskike tarkoittaa, 
sitakan tarkoittavat kaikki jarjestelyt alkokokkaupan alalia. 



I i 8 Aarne Kuusi. 

siellakin, missa kutea Ranskassa, Belgiassa y. m. nama jarjes
telyt ovat aivan alussaan. J a sita kai tarkoittavat komitean 
omatkin ekdotnkset alkokokkanpan jarjest^lyksi. Eke i niin 
oksi, niin miksi komitean ekdotustenkaan 
toimeen )>pakkoa rakkanteen»'? 

B i . K y k a tassa on kyseessa todeUakin 
nallisen epakokdan torjuminen, jossa pakk: 

pernsteeUa panna 

snnren ykteisknn-
3a on ka3^ettava, 

ja se on siveekisesti taysin oikeutettua. Kysy mys on vain siita, 
rnissa maarin komitean aivan oikein teko^tama nakokokta, 
etta ykteiskunnassa on paljon sekaisia, jotka eivat pakkoa kai
kissa muodoissaan kasita ykteiskunnakisen, tarkoituksenmn
kaisunden vaatimaksi valttamattomyydeksi, painaa enemman 
kuin se epakokta, mika pakon avulla takdo :aan saada poiste-
tuksi. Tai , siirtyaksemme eetiUisen terminologian alalta kay-
tannokiseen elamaan, missa maarin ykteiskunnan jasenet niin 
yleisesti kasittavat pakkotoimenpiteiden oikeutuksen, etta nuo 
pakkotoimenpiteet voidaan kaytannossa toteuttaa, s. o. saataa 
laki, joka kokonaan Meltaa alkokokpitoisten juomien kayttelyn-
nautintotarkoituksiin. 

Meilla sekainen laid on saadett3r. Komitea on sita mielta,-
ettei niin oksi pitanyt tekda. Ne yleiset e^tikiset perustelut, 
mitka komitea taman kantansa tueksi esittJa, on jo kasitelty. 
B i maksa vaivaa puuttua niikin enaa sen jok^-osta, etta komitea 
erikoisessa Iuvussa ottaa ne uudekeen pukeessi ja edeUeen soui-
taa ja kuopaa, syyttaa raittiusyakea ja sita Idittaa, vakttaa 
raittiuskasvatuksen, ihmisten parempun vaigtoikin vetoomisen 
puutetta aikaisemmassakin raittiustyossa, siis syyttaa jostakin, 
jokon ei ole mitaan perustetta, koska varsilainen raittiusvaki 
juuri naita seikkoja on koko toiminnaUaanj tarkoittanut. On 
vain, sikak kuin yleensa johtopaatSksia vo:. komitean ristirii-
taisuuksia tayhna olevasta esityksesta naissa sukteissa tekda, 
huomautettava, etta komitea on aivan vaarassa, jos se luulee 
naiUa yleisiUa siveeUisiUa nakokokdiUa voineensa osoittaa, etta 
taysikielto on jotakin absoluuttisesti, sinansa makdotonta, koska 
se sotii ikmisluonnossa muka asuvaa vapaudentunnetta ja sa
maka nautinnonkimoa vastaan. _ Naktavasti ei komitean oksi 
pitan3d; pyrkiakaan mikinkaan absoluuttisiin totnuksiin tassa 
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suMeessa, vaan tyytya esittamaan totnns sellaisena, kmn se 
sen mielesta niissa oloissa, joihin olemme jontnneet, esiintyy. 
Komitean tutkimns ohsi silloin voinut pysya paremmin tosi-
olojen pohjalla, se ei ohsi muuttunut isknksi yh maalin, nun-
knin se nyt on, ja asiallinen keskustelu sen pokjaUa oksi okut 
kelpompaa. 

E i myoskaan siUoin oksi jouduttu seUaisun takdittomuuk-
sun, kuin etta esitetaan juklaUiseUa otsakkeeUa »Aani syvista 
riveista» joku mitaan sanomaton nimeton kirje, joka. komitean 
mielesta todistanee paljonkin, mutta panee lukijan kysymaan: 
eiko Taysikiekon yastustamisykdistys ole saanut muuta kuin 
taman kirjeen koko snurenmoisen toimintansa aikana-. 

Komitean tarkoituskan ok, kuten jo ylempana mainitsimme, 
»kumoamattomien numeroiden avuka todistaa kieltolain sopi
mattomuus ja vakingoUisuns». Paakuomio tassa tilastoUisessa 
esityksessa kokdistetaan alkokoklainsaadannon alaan kuuluviin 
rikoksiin. Mutta naista kumoamattomista numeroista sanotaan 
tassa Iuvussa'heti alussa aivan oikein, etta kieltolaki on oUnt 
liian vahan aikaa voimassa, jotta voitaisiin viela tehda lopuUisia 
johtopaatoksia lain tehokkuudesta. Sitapaitsi ne numerot, 
jotka osoittavat esim. paiktymyksesta rangaistujen lukua, riip-
puvat kuomattavalta osalta suta, miten pokisiviranomaiset 
suktautuvat takan asiaan. Unden pokisimestarin nimitys 
jokonkin snurempaan kaupuiddin saattaa vaikuttaa varsin 
olennaisesti juopumnsrikosnnmeroikin. Sitapaitsi vaikuttaa 
juopumusnkkomuksia koskevissa vertailuissa kairitsevasti se 
seikka, etta nykyisin tuomitaan kaikki juopumusrikokset ak-
oikenksissa, jota vastoin pokisiviranomaisiUa on aikaisemmin 
okut laaja oikeus langettaa sakkoon paiktyneita. Tasta syysta 
komitea on rajoittnnut vain esittamaan kaiken saatavissa.ole
van tilaston talta alalta,'tekematta ruiden nojaka muuta jokto-
paatSsta, km'n etta'viraUisen tilaston numerot ovat kieltolaki-
maasta keratyiksi pelottavan suuret, kun viela ottaa kuomioon, 
etta luonnoUisista syista vain osa kieltolakirikkomnksista tulee 
ilmi ja siten tilastoon mukaan. 

Eaajoissa tilastotauluissa,-joiden kokoomisessa naktavasti 
on ollut runsaasti tyota, esitetaan rikostilaston tiedot akoikeuk-
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sissa ratkaistuista asioista, mikak ne koskevat paikty
myksesta j a mtiista alkokokrikoksista xmgaistuja vuosina 
•1900-—1920, kieltolain rikkomisesta syyte t ty ja knukausittain, 
•pokisin pidattamien j a paiktyneiden lukumaaraa kunkausittain 
Helsingissa vuosina 1913—1920 j a maamrjie muissa sunrem
missa kaupungeissa lokak. 1919-— jouluk. 1920, tietoja alkokoli
pitoisten aineiden tulktakavarikoi imista 1913—1920' seka k n u 
kausittain vuosina 1919 j a 1920, j a vikdoin i ietoja v i inan maas-
taviennista Virossa kunkausittain v . 1920. 

Mielestamme on komitea naiden tilastoj^n jokdosta sanonut 
juuri sen verran, ku in voidaan j a onkin sariottava. Mutta voi -
daanko tainan nojaka jo tekda joktopaatoksia kieltolain mak-
dolksuudesta ta i makdottomuudesta, on asia, josta varmaan 
-on y a k a k a k y v i n eroavia miekpiteita. 

H y v i n suuren osan julkaisua tayt taa sitten tutkimus j a 
selonteko suta, kuinka kieltolain jokdosta valt ion koidettavaksi 
joutunutta alkokokaineiden monopolikiketta on koidettu, nussa 
asemassa sul f i i t t ivakivi inan valmistus on okut, taman mono-
pokkikkeen vaikutuksista kemiakiseen teclksuuteen j . n. e. 
'Arvostelu valtion laitoksista j a toimenpiteista on vikainen j a 
•myrkyUinen. Missa maarin se myos on oikfeudenmukainen, on 
meidan tarpeelksen asiantuntemuksen puutteessa makdotonta 
sanoa. 

Mielestamme koko t a m a osa julkaisusta oksi kuoletta voinut 
jaada poiskin. Kieltolain arvostelemiseen el n imitta in sanotta
vast i va ikuta se, kuinka valtion v i r k a m i e k ; t ensi tottumatto-
muudessaan ovat kyenneet tassa mainittuja asioita koitamaan, 
s ika selvana voitanee pitaa, etta jos kieltolaki muuten pysyy 
voimassa, nama asiat k y l l a verraten kelposti jarjestyvat. E m m e 
siksi katso olevan aiketta tassa osastossa v i ipya . 

Tarkeana puolena tutkimuksestaan oin komitea lopuksi 
-pitanyt selvitysta si ita; ku inka paljon tuloja valtio voisi saada, 
jos meika alkokolikauppa valtion k y v a k s i saannosteltaisiin. 
K a y t t a m a k a verraten korkeita yks ikkokir to ja tukaan siiken 
tulokseen, etta valtion tulot alkokokkikke^sta nousisivat noin 

• 255 mi l j . markkaan vuodessa. 
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Esi te t tyaan vie la katsauksen naapurimaissa kaytantoon paas-
rseisiin alkokolijuomain saannostelyjarjestelnuin, komitea esittaa 
oman ekdotuksensa. Nama »nndet suuntavi ivat alkokoklainsaa-
•dann6lle»,- joiden mukaan komitea'on'ajatellut asian jarjestetta-
vaks i , • on kuitenkin rajoitettu yleisun perusteikin, r y k t y m a t t a 
•esittamaan'^•nnden alkokoklain yksityiskoktaista sunnnitel-
maa. -• 

T a m a lainsaadanto on rakennettaya kenkilokoktaisen v a l -
vonnan periaatteelle. M y y j a n t a y t y y tietaa kenelle, mikoin j a 
k u i n k a paljon alkokokpitoisia aineita on myydy. Vaki juomain 
-ja- vi inien kauppa on annettava monopoliyktioike, jotka eivat 
saa yrityksestaan mitaan taloudelksta voittoa. Jos voittoa 
tulee y k laissa maaratym, paaomaUe maksettavan koron, menee 
se valtiolle, kunnake ta i muukunyleiseen tarkoitukseen. Y k t i 6 
imolekti i itse myynnista , mutta anniskelnn se voi luo-vuttaa 
muikekin. Jokaisen ostajan on.ostoksensa tektava kerta ka ik 
k iaan maaratysta kaupasta. Maa jaetaan monopokyktiota 
varten alueisiin, j a ka ikk ia ykt io i ta valvoo kontrollikaUitus. 

Osto-oikeus j a si iken kuuluva vastakirja, t a i kortt i annetaan, 
•vasta k u n kenldlo on saa-vuttanut maaraian. ' Jos ostaja kayttaa ' 
vaar in vaki juomia, estetaan kanet pitemmaksi ta i lykemmaksi 
a jaks i na i ta aineita ostamasta. Vastakir jaka saa maarat3m 
eran maaratyn ajan kuluessa.' Tassa on otettava kuomioon, 
etta miedompien valdjuomien saantia kelpotetaan vakvempien 
juomien kustannuksel la ' j a ettei kul lekin kuluttajaUe tulevan 
juoma-aineen .maaraa- aseteta n i in alkaiseksi, etta taten ediste
t a a n salakauppaa j a keinottelua. _ 

Tukkukauppaa j a maakantuontia-varten perustetaan mak-
•dokisesti koko maata varten erikoinen ykt io . Alkokokpitoisten 
juomien -valmistus voisi oka ykt io ika ta i yksitydsika, mutta 
kontrolkkall itus maaraisi valmistuskinnan j a maaran. Va lmis -
t a j i l t a j a maakantuottaji lta ei yksityinen saisi mitaan ostaa,. 

Valt io saisi tn l l in j a verotuksen kautta kaltuunsa koko kik^ 
keesta tulevan voiton, ainakin kaikessa paaasiassa. 

Mikak ymmarramme, on tama ekdotus • paakohdiltaan 
sama kuin Ruots in ,nykyinen saannostelyjarjestelma, makdol-
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tamme nykyisesta 
aikeata ymmartaa 

lisesti siina kokden muntettuna, etta vakioUte siita tuksi enem
man tuloja. 

Komitea itse kenee vakvasti vakuutettu suta, etta jarjes
telma olisi kaytannossa toteutettuna aivan er nomainen. Sanoo-
kan se m. m. sivuka 74, pukuessaan tasava 
sunresta rakantarpeesta: »3Sfaissa oloissa on ^ ' i 
valtion niinkyvin taysikielto- kuin talouspoktiikkaa, kun se 
pitaa, melkoiset tulot ukraten, enemman tai vakemman avointa, . 
lainvastaista ja rajoittamatonta alkokoknku^utusta parempana 
kuin laillisesti jarjestettya, tekokkaan valve )nnan aUa olevaa, 
koktuulksta raittiuden kannalta katsoen ehdottomasti vahingoit-
tamatonta, joka toisi valtioke ilmeista talpudeUista ky6tya.» 
Olemme edekisessa allevuvanneet ne sanat, ; otka mielestamme 
selvimmin osoittavat, kuinka suunnattoman kyvauskoisesti ' 
komitea asioita katselee. Sen kasitys nayttaa yleensa olevan se, 
ja monissa paikoissa se suoraan sanotaan ; ulkikin, etta paa-

• syyna nykyisiin lainrikkomuksiin on se, etta »kieltolald kairit-
see kansaa», jos kieltolaki poistetaan, poistuiyat samalla yleensa 

k a i k k i pakemmat epakokdat. 
Meidan maassamme, jossa ikmiset muuten ovat peratikykas-

tyneet kaikkiin saannostelyikin ja ovat saaneet aivan kykansa 
kortti j arj estelmien sinnauksista ja jossa klorttisaannostelyjen 
nondattamista lakien arvoisena ei tietaaksemme monikaan ole 
oppinut, uskoo komitea, etta motsalaismal inen alkokolikortti 
saisi aivan ikmeita aikaan. M. m. sanoo komitea (siv. 112): 
»Ilman muuta kasittaa, mika moraaknen merkitys vastakirjan 
omistamisella on kenkiloUe ja minka kasvaitavan vaikutuksen 
saa yksilossa aikaan tietoisuus suta, etta kaijieUa on oikeus, jota 
on valtettava kayttamasta vaarin.)) I 

Vasten tata Inuloa uskallamme kuitenkin oka sita mielta, 
etta komitean ekdotus, jos se media tuksi lajiksi, oksi mita suu
rimmassa maarassa turmioUinen. KorttijarjktelmaUa on Rnot
sissa jo ollut se vaikutus, etta se on kasvattanut suuren jonkon 
ikmisia alkokokjuomien kayttajiksi. Juuri ê seikka, etta joku 
tavara tulee kortiUe, vaikuttaa nimittain kiikottavasti yleison 
ostokaluun. Siita on meika kyUiksi kokemusta tupakka-, kakvi -
y. m. korttien ajoilta. Jokaisen taytyi annpksensa ottaa, tar- / 
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vitsi han. sita tai ei. Niinpa on Rnotsissakin sina lyhyena aikana, 
minka vakijuomien kortti jarjestelma on okut kaytannossa, 
nnden Inkuinaara, jotka ovat.kortin ottaneet, kasvanut satoja 

I tukansia. 83^ siiken, etta meidan maassamme alkokokjuomien 
kulutus ennen sotaa ok niin ilakuttavan alkainen, kuin komitea- ' 
k in toteaa, joktui kokonaan siita, etta kunnalksen kiekon avulla 
melkein koko maaseutu ok juoyutusjuomakikkeesta vapaa. Jos 
nyt pitkin pitajia ikmisike tarjottaisun tilaisuus naiden alkohoU-
korttien saamiseen ja tietysti sen mukana yastaava ostamistilai-
snus, olisi kerta kaikkiaan kavitetty koko se saavutus, minka 
vuosikymruenien aikana edist3myt, komiteanMn tunnustuksen 
mukaan jarkeva raittiuslainsaadanto oli saanut aikaan. 

Jos j arj estelmaa viela, komitean sivuka 75 antarnan viit-
tauksen mukaan, «sovellutettaisiin niin, etta vain ne kenMlot,' 
jotka todistettavasti ovat maksaneet kunnake j a valtiolle inene-
vat veronsa, paasisivat osalksiksi saannostelystao, jolloin komi
tean kasityksen mukaan »olisi seurauksena ei niinkaan epaoleel-
linen verotulojen ksays niin valtiolle kuin kuimalleMn», niin 
korttien menekM olisi tietenMn viela parempi. Oksikan valtio 
aivankuin asettanut oikeuden viinaryyppyyn kansalaisvelvol-
lisuuksien tayttamisen palMnnoksi. 

Olisiko komitean ekdottama jarjestelma sellainen, etta 
sen kautta salapoltto ja varsinMn salakuljetus saataisiin poiste-
tuksi, on asia, josta on kyvin vaikeata menna mitaan sanomaan. 
Se ruppuisi-kai ensi sijassa suta, kuinka kuokealla monopok-
yktiot alkokolijuomia moisivat. Jos kinta olisi niin korkea Icuin 
komitea sivuilla 85—90 edeUyttaa valtion tulevaa voittoa las-
Messaan, niin salapoltto ja salakuljetus luultavasti kannattaisi-
vat edeUeenkin kj^vasti. Jos taas kintaa paljon alennettaisiin, 
niin tuloksena olisi tavaton juomatavaroiden kayton ksaanty-
minen kaikMne turmiolksine seurauksineen. 

Emme malta olla takan ottamatta erasta koktaa komitean 
selostuksesta. SivuUa 45, arvosteUessaan nykyista Meltolain 
aikaista valtion monopolia, komitea sanoo: »Se etta valtioUa 
on knomattavat tulot vaMvunan ja muiden paikdyttavien juo
mien valmistuksesta ja myynnista, on omiaan synn3d;tamaan 
kansan laajoissa kerroksissa epavarmuutta suta, onko koti-



124 Aarne Kuusi. 

poltto ja yakjviinan galakuljetus laitonta, ja, -lisaamaan- siveel-' 
listen kasitteiden. hollentymista. ' K n n kerrajn kaUitns itse.sita 
harjoittaa ja katsoo voivansa sika ansaita, niin miksi en minakin' 
voisi sita tekda', arvelee varmastikin moni salapolttaja ja sala-
kuljettaja.)) Nain, sanoo komitea arvosteUess lan valtion nykyi--
sin saamaa lo-— 1̂5 milj. markan .voittoa, mntita-suta kuokmatta 
se ilmari epailyksia itse ekdottaa jarjestelinaa, josta,odottaa-
valtioUe voittoa 250 miljoonaa. E i k a Inule sep mitaan salakaup
paa synnyttavan, Jokdonniukaisnus tassa niinkuin muuakakin 
selostuksessa on aivan suurenmoinen! I . , 

Kykenisiko taUainen saannostelyjarjestelma pitamaan kuol
ta siita, etta vain taitavat alkoholinkayttajat saisivat alkokok-
annoksensa,-mutta muut, vaarinkayttajat, jaisivat ilman? E p a i -
lemme" sitakin. Kuta suurempi osa kansasta. totutetaan 
alkokolia kayttamaan, sita suurempi tulee myoskin olemaan 
)>vaarinkayttajien» lukumaara. . SiUa mateipaattisella varmuu-
deUa voi sanoa, etta jokaisesta uudesta joukosta alkokokjuomien 
saannolkseen kayttoon opetettuja lojrtyy a i ia joitakuita, mel-
keinpa maaratty prosentti tai ainakin promille, jotka muuttuvat 
koktuuttomiksi kayttajiksi. Voidaanko keidat mikaan estaa, 
vaikka korttikin keilta otettaisiin, laitontal tieta, joko toisen-
kortilla tai salakaupasta, kankkimasta kaluamaansa maaraa? 
Pelkaamme, etta se on ykta vaikeata, eUei vkikeampaakin kuin 
nyt, vaikkapa saataisiinkin aikaan seUai:ien alkokokstilaki, 
jota komitea alkulauseessaan snosittelee ja joka nykyisissakin 
oloissa olisi valttamaton. 

Ttdos kotnitean ekdottamasta jarjestelpiasta oksi ymmar-
taaksemme niin oUen, etta jnovutusjuomi^n kuluttajien piiri 
laajenisi vnosi vuodelta, etta juoppous maassa vakiteUen yka 
lisaantyisi ja etta, mikak jarjestelma yritta:(si kulutusta rajoit
taa, salapoltto ja -kauppa leviaisivat uudeUeen. 

Olemme sita mielta, — ja suna luuUaksemme ovat useim
mat muntkin kieltolakimiehet samaUa kantalla — etta kaikki 
vakavassa mielessa tekdyt ekdotukset, jotka tarkoittavat kan-
samme raittiuden edistamista, ovat vakavasti otettavat vas
taan ja seUaisina pnnnittavat. SiUa kieltolaki ei koskaan ole 
tuUo mikaan raittiustyon loppupaamaak, v a m ainoastaan keino. 
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kansan raittiuden saavuttamiseksi. jos meiUe voidaan osoittaa 
seUainen ekdotus, joka kieltolain sijaUe pantuna todennakoi
sesti paremmin veisi takan paamaaraan, olemme siiken valmiit 
yktymaan. 

_ SeUainen ei ole Taysikiekon vastustamisykdistyksen komi
tean yUa selostettu ekdotus, enempaa laun • aikaisemmatkaan 
kieltolain kumoamiseen taktaavat esitykset. J a kun kilktto-
myys, nautinnonkimo seka ^ kykenemattomyys kaikenlaiseen 
itsekuriin meika niinkuin munaUakin Kuroopassa on viime vuo
sina tavattomasti ksaantynyt, naydtaa siita, etta jokainen yr i 
tys paastaa meiUa alkokokjuomat laiUisesti _ vapaiksi tulee ole-. 
maan, ainakin mikak sika tarkoitetaan kansan raittiuden edista
mista, tuomittu epaonnistumaan.-Nun oken on_ kasityksemme 
mukaan ainoa makdoUinen poispaasy niista raittiuden kannalta 
ei suinkaan ikanteellisista oloista, joissa-nyrt elamme, se etta 
kaikki ykteiskurmaUisesti ajattelevat j a edesvastnnntuntoiset 
kansalaiset omalta osaltaan aika vat kieltolakia lakina kunnioit-
taa ja vakiteUen saavat sen kasityksen ymparistoonsakin juur-

'rutetuksi. , " 
, - Aarne Kuusi. 



I 
Erinaisraiiastojen muodostamiiien kunnallis-

taloudessa. i 
Kunnallisen finanssipolitiikan keskeislmpia kysymyksia 

maassamme on \mme vnosina ollnt kysymys ylimaaraisten 
menojen tayttamisesta kuntien taloudessa. Taman seikan on 
aikeuttanut qsittain rakam,arkkinain tavaton karjistyminen 
vm 1919 jalkeen, osittain myos ukkaavalta naydtava kuntien 
velkataakan kasvaminen. \ 

Kysymyksen .esiintyminen ei ole kniitenkaan olennaista 
ainoastaan kotimaamm.e olosukteiUe. Paijnvastoin on sam.a 
kysymys jo aikaisemmin ja vielapa kokonaan riippum.atta val-
ktsevasta pula-ajasta kerannyt useissa muissa maissa ja kekit-
tyneem.missa olosukteissa. Tosiasiakisesti ; ovat lainsaatajat-
kin jo kuntien vapaan paatantovakan laajuritta maaritellessaan 
kiinnittaneet kuomiota takan, asettaessaan, poikkeuksetta kai
kissa maissa rajoittavia m.aarayksia kuntien paatantovakalle 
tassa sukteessa. Kysym.ylcsen esiintyminfen jo aikaisemmin 
ro.uualla on okut riippnvainen siita, etta.yktHskunnakiset nudis-

• tnkset viime \mosikym.menina ox-at asettaieet kunnike ennen 
tuntemattomia ja tavattomasti kasvaneita tektavia, jotka usein
kin perustavaa laatua olevina ovat m.yog nopeasti ksanneet 
ykmaaraisia menoja. Poikkeuksellinen pulaiaika on tata ilmiSta 
viela erikoisesti karjistanyt maassamm^e. 1 

Sita miekpidetta, etta kunnalkstaloudessa esiintyvat y l i -
maaraiset menot on taytettava lainavaroilla, on usein pidetty 
erektym,att6mana opinkappaleena. Tata kasityskantaa ei ole 
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tukenut ainoastaan se seikka, etta suurempien ykmaaraisten 
menojen esiintyessa lainoikin turvautuminen on yksinkertaisin 
keino menojen peittamiseksi, vaan m.y6s se selvalta tuntuva 
nakokokta, etta jonkin yleiskyodylksen laitoksen tai rakennuk-
sen perustamisen aikeuttamat kustannukset taten on saatu 
siirretjnksi juuri niiden kannettavaksi, jotka kyseessa olevaa 
laitosta tai" rakennustakayttavat kyvakseen. Taktomatta 
ensinkaan kieltaa talta katsantokaimalta sukteelksta oikeu-
tusta, on kuitenkin todettava, etta se saannoksi muodostettuna 
on karkaanjoktava. Toteuttaessaan alueekisesti rajoitetuUa 
alalia julkisia tektavia - on Icunta tektavapiiriinsa nakden paa
asiassa samojen taloudekisten lakien .alainen kuin valtiokin. 
KaytannoUisesti katsoen 5n tam.a tektavapiiri rajoittamaton. 
Maaratyn ajankokdan tektavapurin luonteen jadaajuuden maa
raa etukadessa kunnan asukasten sikoinen maksukj^-kyisyys 
ja kasitys siita, missa-maarin tuota maksnkj'kjdsyrjrtta voidaan 
rasittaa yleisten ja ykteisten tektavien toteuttamiseksi. Maksu-
kykyisyyden kasvaessa lisaantyy myos nykyaikaisessa kun-
nassa .sen tektavapiiri. I/akdettaessa talta nakokannalta voi
daan todeta, etta ylim.aaraisten menojen esiintyminen kuntien 
taloudessa - ei ole poikkeusilmio, x^aan pitem.pien tai lykem-
pien aikojen kuluttua uusiintuva ilmio. Kysymys ykmaaraisten 

' menojen tayttamisesta saa sikoin myos. toisen sisaUon. Jos 
kuntien taloustoimintaa tarkastetaan pitempina jaksoina kuin 
lakinaaaraisena yktena vuotena, menettavat ylimaaraiset menot 
poikkeusluonteensa ja menoista aikeutuvien kustannusten 
peittaminen jaa taloudelksista nakokokdista riippuvaksi. 

Talta nakokannalta laktevat ne kunnallispoktikot, jotka 
•taktovat korvata velkavarojen kayttoa ylimaaraisten menojen 
peittamiseksi erinaisrakastojen muodostamiseUa. Brinaisra.-
kastomenetelma perustuu, vastakoktana velkataloudeke, kun
nan asukasten ennakkorasitukseen maaratyn toimenpiteen 
aikeuttamien menojen peittamiseksi. Eraat aivan-selvat las-
kelmat tukevat sita kasitysta, etta kunnan oman talouden 
kannalta takainen menetelma on asetettava velkavarojen kay
ton edeke. - . ' ' 

4 
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Kuuden prosentin kuoletuslaina loioleutpu 6 ^ % : n vuo-
ttusmaksuiila 44 \niodessa. Paaoma tulee ^ita vastoin snori-
tetuksi jo noin 15 vuoden kuluessa, joten lainanottaja suorittaa 
vuotuismaksuja puktaina la inakustannuksini 29 vuotta. Siten 
esim. 15 m i l j . m k m lainasta suoritetaan vuptuismaksuina kes-

• kimaarin 975 000 m k vuodessa ek 44 yuodessa ykteensa 
42900000 mk, josta pelkkialainakustannnksia on 27 900 000 mk 
ek miltei kaksinkertainen lainan maara. Jo^ 44 vuoden kuole-
tusaika kyseessa olevaUe lainake katsotaak .asianmukaiseksi, 
nousee kustannusten maara tietenkin kuomattavasti nykyisen 
korkean korkokannan vakitessa. Jos s i ta vastoin kaydetaan 
rakastomenetelmaa, voidaan vastaava paaoma kerata noin 15 
vuodessa tarvitsematta sen enemman rasittaa kulunkiarviota. 

lyainakustannusten valttaminen ei kniteinkaan ole rakasto-
menetelman ainoa etu. ICaupunki voi n im. laskea kyvakseen 
myos keratyn paaoman korot. Siten esim. 1000 m k m vuotuis-
erika, joka vastaa 20000 m k m korkoa 5 % : - i mukaan, saadaan 
keratyksi laskemalla sama korko: 

10 
20 
30 
40 
50 

vuodessa 14206 
35719 
70760 

126 839 
220815 

m k 

K e r a t t y paaoma miltei kaksinkertaistun sus 15 vuodessa 
5 % : n koron mukaan, j a tosiasiakisesti edeUjaesitetyssa tapauk
sessa mainituika vuotuissuorituksika paaopia saataisiin kera-

. t y k s i noin 11 vuodessa, v a i k k a taUetuskorkd olisikin v a i n 5 % . 
Naiden kieltamattomien tosiasioiden vuoksi ovatkin eraat 

kunnakispoktikot pitaneet erinaisrakastomeietelmaa kaanteen-
tekevana kunnalkstaloudessa (vrt . esim. H e i n l e , Zur Reform 
des Gem^inde-finanzwesens). Tosiasiassa ei erinaisrakastojen 
mu6dostaminen kuitenkaan tule saamaan s i ta merldtysta, m i k a 
sille joskus on takdottu antaa. Erinaisrakastomeneteknan 
toteuttamismakdoUisuudet ovat n im. verraten rajoitetut, e ivatka 
ne missaan tapanksessa voi muuta ku in osaksi korvata lainoikin 
tnrvautumista . My5skaan eivat sen ednt ole ruin kiistamatto-
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mat, kuin on otaksuttu. Varsinkin yleisen kansantalouden 
kannalta on rakastomenetelmaa vastaan tnotu erikoisen kuo
mattavia vastavaitteita. 

KunnaUistalous samoinkuin valtiotalouskin perustuu paa- . 
-asiassa yksitynstalouksike ja ruiden maksukykyisyydelle. K u n 
tien oma ansiotoiminta muodostaa nim. aivan pienen osan •nii
den tulotaloudesta- Jokainen verotukseka kankittujen varojeil-
varaaminen vakentaa taas yksit3dsten makdoUisuuksia paa
omien m.uodostamiseen. Erinaisrakastojen muodostamisen kun
nike tuottamat ednt nayttavat niin ollen. aikeuttavanvastaavan 
vakennyksen toisessa kuntien tulotalouden lakteessa, kunta
laisten maksukykyisyydessa (Vrt. esim. K a u f f m a n, Kommu-
nalfinanzen I I , Eeipzig 1906; — G - u n n a r E a n t , For slag till 
lagstiftning angdende kommunal' fondbildning, Tukliolma T919). 
Teoreettisestikin asiaa katsoen ei tama vastavaite kuitenkaan, 
pida muuta kuin osittain paikkansa, nim. silloin kun rakastojen 
muodostaminen estaa jarkevan yksityisten paaomien muodos
tamisen. Jos sita vastoin rakastojen muodostaminen voidaan 
toteuttaa koktuuttomasti rasittamatta yksityistalouksia, joten 
paaasialknen rasitus snta kokdistuu kulutuksen koktunUiseen 
rajoittamiseen, on rakastojen muodostamista' katsottava ter-
veeksi toimenpiteeksi, jonka avuka kunnatkin snorittavat 
oman osuutensa paaomien muodostajana yleisen kansantalou
den eduksi. Tekty vastavaite siis etupaassa kekoittaa varovai-
snuteen rakastojen muodostamisessa, tekematta sita edes ylei
sen kansantalouden kannalta vakemman toivottavaksi, puku-
m.attakaan siita, etteivat sen ednt knntien oman talouden kan
nalta olisi ilmeiset. 

Yleisen kansantalouden kannalta onkin rakastojen muo
dostamisen paaasialknen merkitys se mainittu seikka, etta 
rakastoja muodostaessaan kunnat osaltaan esuntyvat paaomien 
kefaajina. Tata on pidetty siina maarin tarkeana, etta rakasto
jen muodostamista on katsottu kuntien velvollisuudeksi ja 
ykteiskunnaUiseksi tektavaksi (vrt. esim. J e n s ,W a r m i n g, 
Bor kommunerne altid laane naar de hygger? K0bstadsf6re-
ningens Tidskrift, 1920, 2.n:o.). Sen sijaan, etta yksityiset ken
kilot, yksityiset yktymaf ja valtio ovat esiintyneet paaomien 
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keraajina, on ku.ntien osuns tassa rajoittnnnt aivan vahaiseksi. 
knn knnnat ovat 
lyliemmiksi, kuin-

Paaasiakisesti tama on tapaktnnut siUoin, 
• knoletuslainojensa knoletnsajat maaranneet 

lainavaroiUa kankitnn laitoksen kestavyysail^a on. Sita vastoin 
knnnat tnlevat ottamaan osaa paaom.ien pinodostamiseen ja 
kansakisvaralksuuden kokottamiseen, jos ne ryktyvat mak-

- doUisnuksien mukaan erinaisrakastojen muc|dostam.iseen. 
- Tarkastettaessa asiaa talt-a kannalta oU rakastojen mno-

dostam.iseen nakden asetettava eraita yleisia vaatimnksia knn
nille. Niista mainittakoon seuraavat. 

Rahasfof'en muodostaminen on tehtdvd johdonmukaiseksi 
menetelmdksi kunnallistaloudessa. Siten on pidettava kuolta 
siita, etta rakaston varoja kaytettaessa jonkin laitoksen perus-

• tamiskustannuksiin laitoksen arvossa tapaktuneet poistot sur-
, retaan rakaston kartuttamiseksi. Edelleen,on uusien rakasto

jen muodostamista tai entisten kartuttamisti jokdonmnkaisesti 
jatkettava kunnan taloudekisten edeUytysten mukaan. 

Rakastojen v aro jen kaytto on alistettava tarkalleen mddrdttyjen 
saannosten alaiseksi. Naista saannoksista on tarkein se, ettei 
varoja kayteta muikin kuin rakaston alkup sraiseen tarkoituk
seen. Jos rakaston varat kavisivat tarpeet;omiksi takan tar- . 
koitnkseen, on varat siirrettava toiseen vastaavaan tarpeeseen 
kaydettaxdksi. Itse varojen kaydtoon nakden kenee ' lakinna 
noudatettava niita perusteita, joita valtioWkan takolta on 
maaratty pitempiaikaisten lainojen otoUe. Sen lisaksi oksi 
ilmeisesti kyva, etta rakastojen muodostamnen saaimosteltai-
siin lakisaateisesti. 

Rakastojen muodostaminen on jdtettdvd riippuvaksi kuntien 
taloudellisista edellytyksistd, ainakin mikali niiden muodostami-
seen kdytetddn verotuksella koottuja varoja. TaloudeUisina pula-
aikoina, miUoin kuntien jnoksevat menot mnutoinkin rasittavat 
kunnan asukkaita, on' rakastojen muodostarnista suunniteltava' 
erittain varovaisesti. Sita vastoin tallaisinaki a aikoina voitaneen 
erikoisia ykmaaraisen luontoisia tuloja siiriaa taydeka syyUa-
rakastoikin. 

K u n rakastojen muodostamisen'paaasiiUisimpana tarkoi-
tusperana tulee olemaan kunnan taloudeUis m aseman vakiin-
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nuttaminen ja jarkiperainen kansallisvarallisnnden keraaminen, 
nayttaisi taysin tarkoitnksenm.nkaiselta, etta knnta perustaisi 
ykden yleisen rakaston, jokon vuosittain siirrettaisiin kulnnki-
ar\dossa rakastotarkoitnkseen varatut erat. Tam.a, yieinen 
rakasto mnodostaisi sikoin sen peruskassan, josta varoja otet-
taisun ylimaaraisten menojen peittam.iseksi niiden esiintyessa 
knlnnkiarvioissa. Yieinen rakasto ei kuitenkaan estaisi muiden-
kin erinaisrakastojen perustamista, m.utta jaisi naiden merkitys 
tietysti .vakaisem.maksi. Talta nakokannalta on laktenyt m.m. 
Rnotsissa laadittu lakiekdotus kunnaUisten rakastojen muo-
dostamisesta (Gunnar Fant, m. t.) . Nain perusteelknen undistus 
ei kuitenkaan ole.kaytannon mukaista eika viela nykyaan toi-
vottavaakaan, joskin kekitys my6kem.min voi joktaa siiken.' 
Tarkimmakakaan valtion kontrolkka ei nim.. voitane saavuttaa 
sita, etteivat kunnat voisi ryktya ajattelemattomiin ja tarpeet-
tomiin yrityksiin, • kun niiden kaytettavana oksi verraten va -
paita paaomia. Siten sen edun sijasta, jonka maaratarkoituk-
siin varatut rakastot kunnike tuottavat, kelposti jouduttaisiin 
siiken, etta kunnat perustamaUa sukteellisen tarpeettomia ja 
kunnan kekitystasoon soveltumattomia yrityksia kankkisivat 
vain ksarasituksia taloudelleen. Taman lisaksi nykydnen pula-
aika ja sen aikeuttama korkea verorasitus eivat ole omansa 
puoltamaan taksoitettujen varojen siirtamista rakastoikin; 
pukumattakaan siita, etta tallaisten varojen siirto yleiseen rakas-
toon edellyttaisi lakisaannosten muntosta. 

Sita vastoin on painavia syita" pukumassa sen puolesta, 
etta kunnat ryktyvat eraiden erikoisun tarkoituksiin varattu-
jen rakastojen mmodostamiseen. Kunruka on nim. maarattyja 
tuloeria, jotka erikoisluonteensa vuoksi ovat soveltuvia rakas
tojen muodostamiseen, onpa naiden tulojen surtam.ista rakas
toikin pidettava periaatteeUisesti ainoana oikeana menetel-
mana. Takinna tamanluontoisina tuloina on pidettava Min-
teimistojen myynnista saatuja tuloja, osittain m.y6s muita ki in-
teimistotuloja. Kiinteimiston m.yynnista saatuja tuloja ei nim. 
ole pidettava varsinaisina tuloina, vaan pikemminkin omaisnu-
den munntamisena. Mikali naita tuloja kaytetaan vuoden juok-
sevien menojen peittamiseksi, sikali aikeutetaan vastaavaa 
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omaisuuden valienemista. Kiinteimistojen 3;nyynnista saadut 
tulot onkin useissa Suonien kaupungeissa siirretty erikoisiin 
rakastoikin. Rakaston varoja voidaan siUoiu kayttaa uusien 
kiinteimistojen kankintaan, sen korkoja joko takaston kartutta-
miseen tai kiinteimistomenojen, kuten katulkitosnienojen suo-
rittamiseen. Samaan rakastoon voitanee su^taa eraita varsi-
naisia kiinteistotulojakin, kuten tonttivnokria, joiden suuruus 
on laskettu katukustannusten perusteeUa, tai korvauseria, jotka 
tonttien omistajat v. 1896 annetun asetuksen perustaUa eraissa 
kaupungeissa snorittavat suta, etta kaupunki on ottanut katu-, 
jen kunnossapidon kuoltaakseen. 

Kiinteimistotnlojen rinnaUa on erikoista kuomiota pantava 
Uikeyrifysten tuoftamien tulojen siirtamiseen rakastoikin. K u n 
tama kysymys nykyaan on paivajarjestyksessa useissa Suomeen 
kaupungeissa, on tassa ykteydessa s y ^ a Ipukan laajem^min 
kasiteUa sita. 

Kysymysta koskevassa miekpiteiden vaikdossa on usein 
taman luontoisten laitosten »yleisky6dyUisy3's» saattanut var-
joon nuden kikeyritysluonteen. Periaatteellisessa vaittelyssa 
on nim. kuntien kiketoimintaa takdottu asteettain rajoittaa 
yleiskyodylkseen, monopolinluontoiseen ja kimnan omia talou
dekisia tarpeita palveleviin kikeyrityksiin. Tariffeja maarat
taessa taas-on snoritusten suuruus okut vain maksun luontoi-
nen, tai sitten on silmaka pidetty laitoksen kannattavaisuutta 
j a lopuksi koktuulksta voittoakin. Sen jalkeen kuin pula-aikana 
kunnan liiketoiminta on ulotettu vielapa ek:itarvikekankinnan 
ja kauppa-alaUe, kenee kokemms xdenyt siiken, etta tosiasiaUi-
sena kuntien kiketoiminnan rajana ovat vain- tarkoituksen-
mukaisuusnakokohdat. Tariffipoktiikassa ijaas on jokduttu 

"asettamaan monopoknluontoisten laitosten jtariffien maksimi-
rajat seUaisiksi, ettei tariff in korken's esta yleista kysyntaa, ja 
ovatkin senvuoksi toiset laitoksista tuottakeet kuomattavia 
voittoja. SeUaisten laitosten taas, jotka toimivat kilpaiUen yksi
tyisten kanssa, ei. tietenkaan ole tarvinniit asettaa m.itaan 
maksimitariffeja, kun vapaa kilpailu maaraa maksimikinnat. 

K n n nain oUen periaatteUisessa vaittelyssa kunnaUisista 
kikeyrityksista yleensa se katsantokanta on vakiintunut, etta 

i 
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kunta liikeyritystoiminnassaan on oikeutettu saamaan kok
tuulksta voittoa, naydtaisi luonnokiselta, etta kyseessa olevia 
laitoksia myos kikeyrityksina kasiteltaisiin ja etta laitosten 
omaa taloutta kikemaisesti koidettaisiin. Nain ei kuitenkaan-
yleensa ole okut asian laita. - Siten eivat laitosten. vuosivoitot 
tai tappiot, laitosten osuudet lainojen korkoikin ja kuoletuksiin 
j . n. e. ole tukeet nakyviin, vaan ovat laitoksen jnoksevat menot 
ja tulot esiintyneet vain yleisen kulunkiarvion ja kirjanpidon 
tulo- ja menopuokka. Tassa sukteessa oksi tietenldn saatava 
mnutos aikaan. :Paitsi yka esitettyja tariffipokittisia syita on 
siUoin liikeyritysten »itsenaistymiseen» edekeen painavana syyna 
se, etta kunnan karrastukset mita lakeisimmin vaativat kike-, 
yritysten' erinaisrakastojen perustamista yrityksia tukemaan. 

Ensi kadessa on kuomiota pantava siiken, etta nykyisen 
jarjestelman aikana kuntien liikeyritysten vuosivoitot ja -tap
piot erittain epatasaisesti rasittavat, tai kyodyttavat kunnan 
kulunkiarviota. Kuta laajenamaksi kunnan liiketoiminta ke-
kittyy ja kuta kuomattavammin siis myos laitosten tulot vai
kuttavat tuloarvioon, sita tarkeampaa on, etta laitosten vuosi-, 
voitoista osa tuottoisina vuosina siirretaan erikoiseen vara-
rakastoon, jonka varoiUa makdolksia vuositappioita tasataan. 
Menetelma tietaisi etukadessa sita, etta ajoittain undistuvat 
suuremmat korjausmenot. tai kaiddnnat suoritettaisun taman 
rakaston varoista, koska vuositappiot ovat paaasiassa naista 
aikeutuneet. 

Mutta kikeyritysten erinaisr.akastojen muodostaminen ei 
tarvitsisi rajoittua takan, .erittainkin-siita sjrysta, etta kikeyri-^ 
tysten voittojen voidaan katsoa erittain kyvin soveltuvan ra
kastojen muodostamiseen. »Kustannuksun ja koktuuUiseen 
voittoon» voidaan liikeperiaatteita silmaUa pitaen kyvin sisal-
lyttaa se, ettei laitos tupta ainoastaan kaytto- ja kunnossapito-
kustaimuksiaan, paaomansa korkoa ja kuoletusta, vaan etta 
yuosivoitoista voidaan kerata erikoinen laajennus- ja uudistus-
rakasto, jonka paaomaa tarpeen vaatiessa voidaan kayttaa 
laitoksen laajennukseen tai perinpokjaiseen.uudistukseen. Var
sinkin teknilksissa laitoksissa, missa taysin kayttokelpoisia 
laitteita usein taytyy poistaa ja myyda akkintaan, kunoUaan 
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pakotettuja hankkimaan iiudenaikaisia laitt^ta entisten tilalle, 
takainen rakasto on aivan valttamaton. Mutta yleensakin sel
laisen rakaston perustaminen on erittain suojtava, koska toivot-

• tavaa on, etta kuntienkin kikelaitokset kykeiiisivat, perustamis-
. kustannukset saatuaan, om.in tuloinsa, • ja mikak m.akd.olksta 

turvautumatta kunnan yleisluottoon, kuclektimaan omista 
• parannuksistaan ja laajennuksistaan. Knntien osalksuus kan-

sakispaaomien muodostamiseen esuntyy tas^a selvimmin. (Vrt. 
esim. K u t z e r. Die Erneuerungsfonds bei. stddtischen Betrie-' 
ben, Schriften des Vereins fiir Sozialpolitik, 128.) , 

Vakitsevissa oloissa voidaan kyvalla s w k a erinaisrakasto
jen muodostaminen rajoittaa edeka kasiteltjyikin rakastomno-
toikin. Tulojen varaaminen niikin ei nim.. | suoranaisesti tule 
rasittamaan kuntien verovelvoUisia, ja vofdaan mainittujen 
rakastojen perustamista kyvin pnoltaa kunkan saaman tulon 
erikoisluonteen perustaka. K u n kuitenkin k| ŝeeseen voisi tuka 
myos eraiden m.uidenkin rakastojen pem,staininen, joiden muo-
dostam.iseen nakden voimassaoleva lainsaadanto ei tee esteita, 
kenee syrjrta aivan lykyesti viitata niikin. 

Voimassaolevaa lainsaadantoa on tulkittava siten, etta 
taksoitettuja varoja ei voida varata yleisiin ^nnakolta maaraa-
mattomiin tarkoituksiin. Sita vastoin eivpt lakisaannokset 
aseta esteita varojen varaamiseke maarattyi[kin, jo suoritetta-
vaksi paatettyikin tarkoituksiin. Taman pdrusteen noudatta-

• minen eraiden yritysten finansioimiseksi Voisi nykyisissakin 
olosukteissa olla taysin aikeelknen. Eraat kiintien ykmaaraiset 

•menot ovat nim. pitempien ajanjaksojen kuluttua maaraaikai-
sesti nudistuvia, joten nuden aikeuttamat kustannukset nun 
muodoin eivat varsinaisesti ole ylimaaraisia. 

• ovat kansakoulurakennusten ja katujen 
kustannukset. Usein onkin nimenomaan 
kunnat saisi niita ensinkaan korvata lainavajroilla. (Vrt. esim. 
P o k 1 m a n, Welche Ausgahen sind durch A nleihen zu decken, 
welche durch ordentliche Einnahmen, Schrifte;i des Vereins fiir 
Sozialpolitik isj; •—• Betdnkande och ufrednin'^ angdende statens 
och kommunernas skuldsdttning, Tukkolma I93!4). Naiden meno
jen peittamiseksi onkin semmoksi rakastonienetelmaa erikoi-

Takaisia menoja 
iksen aikeuttamat 
laadittu, etteivat 
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sesti suositettu. Kaytannossa voisi voimassaolevan lainsaadan
non pnitteissa muodostaa tilapaisrahastoja naihin tarkoituk
sun esim. siten, etta kunnat vakvistaisivat yleistavan koulu-. 
rakeimus- ja katujen raivausokjelman, jonka toteuttamiseksi 
vuosittain maaratty'.rakamaara kulunkiarviossa varattaisiin 
riippumatta siita, kaytetaanko varattu maara kyseessa olevana 

,%monna vai ei. Tamankin luontoinen taksoitettujen verojen 
varaam.inen on ilro.eisesti knitenkin nykyaikana jatettava riip
puvaksi asianom.aisen kunnan munsta. taloudesta ja verotus-
makdolksnuksista. 

I/aktematta tarkemmin kuvailemaan muita rakastomuo-
toja, mainittakoon tassa vain, etta rakastoja on suunniteltu 
perustettavaksi myos tilapaisluoton tarpeen. poistamiseksi (kas-
sarakasto), vakuutusriskin korvaamiseksi (vakuutusrakasto), 
verorasituksen tasaam.iseksi vaiktelevien konjunktuurien valk
tessa (verorasituksen-tasansrakasto) j . n . e. Kaytaimossa tois
taiseksi voitaneen kiinnittaa huomiota mainituista vain kassa-
rakastoon, jonka muodostaminen tuksi erinomaisesti kelpotta-
maan kuntien talouden koitoa. Erikoisesti on tassa ykteydessa 
viela mainittava, etta rakastomenetelman kannattajat tavoit-

~televat sita, etta kunnat pyrkisivat rakastojen varoiUa "korvaa-
maan kaikki munt ylim.aaraiset m.enot, lukuunottam.atta kike
yritysten perustam.iseen kaytettavia menoja. Nain laajassa 
mitassa ei suunnitelmaa kuitenkaan edes normaakoloissa voi
tane toteuttaa. Sen kuomatta,van - merkityksen vuoksi, mika 
rakastojen m.uodostamiseUa on nun kyvin kuntien taloudeUe 
kuin yleiselle kansantaloudeUe, olisi kunniUa kuitenkin taysi syy 
ryktya poktimaan rakastomenetelman soveltam.ista talouteensa. 
Samoin olisi m.y6s ilm.eisesti kaUitukseUa taysi syy, kuten asket
tain Rnotsissa on tapaktunut, ryktya suunnittelemaan sopivien 
lainsaarmoksien aikaansaam.ista rakastojen muodostamisen kel-
pottamiseksi ja saannostelemiseksi: 

Arvi Hallfors. 



K IRJALLISUUTTA. 

Jaakko Forsman, Yhdeksannentoista vuosisadan taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen kehitys, -Helsingissa I92i.|| Tietosanakirja' Oy. 

Viimekulmmt vnosisata oli seka talondelli^eUa etta ykteisknn-
nalliseila alalia poikkeuksellista aikaa. Onkan ikmisknnnan talou-
delksen j a ykteisknnnallisen k'ekityksen kistoriissa aikaiseniniinkin 
tapaktunut suuria muutoksia, mntta vermttuna 19. vuosisadan syval-
lisSn mullistuksun ovat edelliset vuosisadat jdeensa olleet kitaan keki-
tyksen taikkapa paikallaanpysymisen aikaa. ! I/UonnoUista onkin 
senvuoksi, etta viime vuosisadan ilmio ovat vetaneet paljon huo
miota puoleensa suta huolimatta, etta viela elai une niin lahella tata 
aikaa, oikeammin sanoen keskella taman ajan iilmioita, joten niiden 

• ulkokohtainen arvosteleminen kay vaikeaksi. Viela on makdotonta 
paattaa, mika ilmenevissa virtauksissa on paa'suuntanaj mika vain 
sivuseikkana j a mikin nama mullistukset siis loptdta joktavat. 
Kuitenkin on nykypolven erinomaisen tarkeata perektya viime vuo
sisadan kekitykseen, koska muuten on se vaara tjarjona, etta nykyaan 
vakitsevia oloja pidetaan pysyvaisina, lopullisiha, vaildsa ne todeki
suudessa ovat vain eras kekityksen oHmenev^ vaike. 

K u n viime vuosisadan kekitysta kasittelev^ suomenkielinen k i r -
jaUisuus on erinomaisen koykaa, on iloUatervekdittava seUaista lykyt -
takin katsansta,. kuin t r i Forsmanin esitettavana oleva teos on. Tassa 
katsauksessaan, joka on ylipainos Maailmanhistorian V I osasta, te
k i j a snppeassa muodossa e.sittaa 19. vuosisadaia seka taloudekisten 
etta ykteiskunnaUisten ilmioiden moninaiset vaikeet. I^ykyesti tek-
tyaan selkoa kapitaksmista, jota tekija pitaa njykyajan taloudekisen 
kehityksen luonteenomaisimpana piirteena, esiljtaa han talondeUisen 
elaman eri puolien kehitysta, kosketellen m. m. jalojen metallien 
merkitysta, uudenaikaisen raka- j a luottotalot den mnotoja, teknii
kau valtavia saavutuksia, ennen kuulumatonta vaenlisaysta j a vaes
ton liikfcuvaisuutta, tekdasteoUisuuden j a eri teoUisnuskaarojen, 
lukenteen, kaupan y. m. diiikeinojen vaikei t i seka kaiken ykteis-
tuloksena maailmantal9uden syntymista. Jalkimmainen, mnsaampi 
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puoli esitysta kohdistuu yhteiskunnalliseen kysymykseen sdvittaen 
seka sen aatteekisia virtauksia etta^kaytannoUisessa elamassa-esiin-
t y v i a ilmioita j a saavutuksia. Huomautettuaan ykteiskunnakisen' 
kys5miyksen erilaisesta sisallosta eri aikoina tekija seuraa yhteis-
kuntareformatoristen -suuntien seka sosialismin j a konmmnismin 
aatteiden kekitysta lykyesti esittaen eri suuntien tarkeimmat edus-
tajat j a keidan oppinsa paapemsteet. Muutamaka kymmeneka sivuka 
luki ja siten saa tutustua niikin mikoin vankoilksiin, milloin ykteis-
kuntaamullistaviin oppeikin j a kaaveiluikin, joista vume vuosisata 
on nun rikas, olevien olojen puutteet kim okvat ykta ilmeiset kuin 
kasitykset naiden poistamisesta vaiktelevat. Samalla tekdaan selkoa 
tyovaensuojeluksesta, tyovaenvakuutuksesta seka tyovaen ammatk-
lisesta j a valtiollisesta jarjestayrtymisesta. Taten kosketellaan pu
keena olevassa lykyekkossa -esityksessa kaikkia niita moninaisia 
ilmioita, jotka ovat tekijoina siina maktavassa kenkisessa j a aineel-
lisessa kamppailussa, jota silmiemme edessa kaydaan n. s. ykteis
kunnakisen kysymyksen ratkaisemiseksi. 

Esitys on yleensa rajoitettu suurten si"vistysmaiden ilmioikin, 
-eika Suomen oloista anneta kuin muutamia karvoja tietoja. Tama 
tuottaa suomalaiselle lukijalle pettyonyksen, skla kan olisi tietenkin 
pitkin matkaa kalunnut tietoa siita, miten eri aatevirtaukset saivat 
vastakaikua omassa maassamme, milla kebityskannalla eri taloudel-
kset j a ykteiskunnalkset ilmiot taalla ovat. Mutta naiden toivomus-
ten tyydyttaminen ei ilmeisesti olisi voinut kayda painsa nain sup-
pean katsauksen puitteissa. • . 

' Yleissilmayksen saanti esitettyjen kysymysten monivaiktei-
sista ilmenemismuodoista olisi epailematta ollut kelpompaa, jos teksti 
olisi ollut jaettuna selvun lukuikin j a osastoikin, eika, kuten nyt on 
tekty, tyydytty sanan tai nimen kmssivoimisdla ilmaisemaan, mikin 
kasittely milloinkin siirtyy. Muuten on kunkin yksityiskysymyksen 
esitys kaikessa suppeudessaan valaisevaa j a kavainnoUista, j a teks-
t i in otetut kuvat, varsinkin kenkilokuvat, ovat omansa tekemaan 
kuvatut ilmiot j a kenldlot lukijalle elaviksi. 

Tama katsaus ei esiinny itsenaisen, ensiaineistoon. perastuvan 
tutkimuksen vaatimukseUa, vaan on, kuten.- Maailmankistorian 
useimmat osat, painettujen esitysten perusteeUa laadittu'. S i i ta . 
kuokmatta se tayttaa tarkean sijan kdrjalksuudessamme, j a sita on 
suositdtava kaikille niille, jotka karrastavat taloudekisia j a yktds-
kunnaUisia.kysymyksia ja , voidaksensa oikdn ymmartaa naita, tar-
vitsevat tietoja niiden kistorialksesta syntymisesta. Myos soveltuu 
t r i Eorsmanin katsaus lykyeksi oppikirjaksi samoinkuin kertauskir-
jaksi niille, jotka ovat lukeneet .laajempia esityksia naista kysy-
myksista. - . _ 

• A. E. T. 
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enkiintoisena j a sel-
.rsiiikin nykyisin on 

J . V. Tallqvist, Merkantilistiska banksedelteorier, Abo 1920^ Over-
tryck ur Acta Academiae Aboensis. 

\a mainitsee tekija ilmoitettavana olevan tutkimuksen-
olevan osan pitemman aikaa tekeilla oUeesta tatkimuksesta luoton 
taloudeUisesta luonteesta. Siita huolimatta esiintyy tutkimus taysin 
itsenaisena, j a sanottakoon se heti, varsin mieL 
vasti esitettyna selontekona aiheesta, jolla va 
fnelkoinen aktualiteetti. 

Ensimmaisessa Iuvussa selvittdee tekija luottopaperien kierto-
makdoUisuuksiajamerkantiksmininflationistisiEpyrkimyksia. Nyky
aikaisen setekpankkilaitoksen ° jnuret loj^detaan merkantilismista, 
Siita on peraisin setdipankkilaitoksen kistorisssa ja teoreettisessa. 
kasittelyssa usein esiintynyt inflationistinen pjrkimj's: merkantilis-
min usko siihen, etta maksuvalineiden maaraa voidaan mielin maa- • 
rin lisata, ilman etta niiden nimellinen arvo siita karsii. Toisessa' 
Iuvussa esittaa tekija nykyaikaisen-tieteen kasityksen setelien j a 
paperirakan vaiktoarvon perastdsta. Es i tykse i snppeudesta huoli
matta on tassa Iuvussa selva j a monessa suhteessa oikeaan osunut 
yhteenveto niista mi l td ' lukemattomista teori sista, joita uudempi 
tiede on talta alalta esittan3rt. 

Kolmannessa,. neljannessa j a viidennessa 
vanhoja kasityksia lunastamattomain pankkiseteken antamisesta, 
inflationistisia ikantdta metallipokjaa .Vailla olevasta-setdistosta. 
seka merkantilismin kasityksia setelien samoinkuin metallisten mak-
suvalindden luonteesta. Tekija on kuolellisesti tutustunut sen ajan 
kirjallisuuteen samoinkuin niihin kaytannollisiin ekdotuksiin, jo i ta . 
ajan kirjallisuudessa niin runsaasti esitettiin. Esityksesta kaipaa 
kuitenkin viittauksia raotsalaiseen kirjallisuuteen, josta kuitenkin 
olisi voinut 15ytaa runsaasti mielenkiintoista, osittain jossain maarin 
itsenaistakin aineistoa kasiteltavain kysymysten valaisemiseksi. 

Menneiden vuosisatain rahateoreettisten kiistakysymysten sel-
vitteiy antaa nykyisin, jolloin ei ainoastaan teoria, vaan myoskin 
yieinen mielipide j a valtiomakti askartelee soti-ajan aikaansaaman 
rahaolojen sekavuuden jarjestamisessa, ransaasti nakokoktia, joita 
voidaan sovittaa nykyaikaankin. Professori Tallqvistin tutkimus-
on nain ollen tullut julkisuuteen otoUiseen aikaan j a voinee olla suu-

i alleenrakentamaan 
P. K. 

Iuvussa selvitekaan 

reksi avuksi nuke, jotka pyrkivat teoreettisest 
nykyhetken rahaoloja. 

Kansalaisen valtiotieto. Ensimmainen laitAs. Helsinki 1921. 
Edistysseurojen Kustannus-O.Y. 784 siv. 

On erittain ilahdnttavaa, knn kirjamarkkiku 
todella arvokkaan teoksen, erittainkin milloin 

lorlta loytaa jonkun 
joku aukko tieto-
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kirjallisuudessanune on tnllnt tay^tetyksi nuden tulokkaan ilmesty-
misen kautta. »Kansalaisen valtiotieto» on taUainen teos. Sellaista 
kasikirjaa on meilla jo-kauan kipeasti kaivattn. MeiUaUan ei ole 
•ollut mitaan suomenkielista teosta, joka selvasti j a asiallisesti selos 
taisi koti- j a ulkomaisia valtiolksia j a ykteisktmnalksia oloja, lukuun
ottamatta ekka Kansanvalistusseuran tietokalenteria, joka on kui 
tenkin aivan liian suppea. Kotimaisia oloja kasittelevia kakuteoksia 
kyl la on, etenkin jos otamme raotsiiikieliset lukuun, mainittakoon 
vain Ignatiuksen»Statistisk kandkok for Finland,* jokon »Kansalaisen 
valtiotietokin» osaksi nojaa. 

»Kansalaisen valtiotiedon» vakvin puoli on Suomen valtioUisen. 
elaman kuvaaininen. Hallituslaitoksista, edusktmnasta j a poliitti-
sista puolueista antaa se seikkaperaisen kuvauksen. Erikoisesti on • 
mainittava tarkka, asianomaisten puolueiden jasenten myotavaiku-
tukseUa laadittu selostus' puolueista, niiden okjelmasta, jarjestoista 
j a sanomistoista. K i r jan toisesta, ulkomaita kasittelevasta osasta 
mainittakoon, etta se sisaltaa sangen Valaisevia j a osaksi varsin tark
koja tietoja uusista valtakunnista, kuten Virosta, katviasta, Puo-
lasta, Etela-Slaviasta j . n. e. Monet tiedot ovat sen ksaksi aivan 
uusia, eika niita ole muista kotimaisista julkaisuista loydettavissa-
kaan. Samaa voi sanoa suurvaltoja j a lakeisimpia naapurimaita, 
kuten Ruotsia, koskevista luvuista. Mielenkiintoinen on myoskin _ 
Venajan valtion esittely, joka lukuunottamatta joitakin vakaisia 
seikkoja on sangen tarkka ja asiallinen. K i r jan aivoa kokottaa viela 
erikoisesti sen kolmas, kansainliittoa j a kansainvalista elamaa kos
keva osa. 

Valitettavasti on teokseen kuitenkin paassyt pujaktamaan 
joukko epajokdonmukaisuuksia. Jo verratessa Snomea kasittelevaa 
osaa muikin kerattaa ikmetysta, ettei Suomen vaestosta ole muita 
tietoja kuin ne, mita on annettu eri laanien ykteydessa naiden asu-
kasluvusta j a vaentikeydesta. Muiden maiden vaestoa on sensijaan 
sangen tarkoin kasitelty, onpa mnntamissa tapauksissa Umoitettu 
vuotuinen vaenksays- "/oo, pukumattakaan siita, etta kaikista muista 
maista, paitsi Suomesta, on. lueteltu suurimmat kaupungit j a niiden 
vakiluku. Tiedot Suomen elinkeinoelamasta rajoittuvat niinikaan 
sangen vakiin, esim. kaupasta muutamaan tuUikallituksen yktey
dessa mainittuun numerotietoon, ykteensa n. 8 ri-via, kun sita vastoin 
esim. Rnotsista on onnistuttu saamaan paljon valaisevampi ykte
nainen esitys elinkeinoista, ykteensa n. 4 sivua. EpajokdonmUkaista 
on myos, kun ykdeka sivuka samasta asiasta pukuttaessa kayte
taan milloin tarkkoja numeroita, milloinykmalkaisialausumatapoja. 
Es im. siv. 446 j a 447 sanotaan Kanadan vaestosta, etta siita on n. 
^/s ranskalaista alkuperaa, n. ^/s anglokanadalaisia j a n. ^ / i irlanti-
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I syntyvaisyys koko-
is, ja Ranskan T k a s -

laisia, mutta v. 1911 tietojen mukaan on siita 106,000 intiania, 
3,300 eskimoa j a 28 Hinalaista. Mainitut tiedot nayttavat yleensa 
perustuvan v. 1911 vaenlaskentatilastoon, josta olisi ykdelta sivulta 
saatu erinomaisen tarkat tiedot Jkaikista vaes';6rykmista, myoskin 
niista y l i 15,000 suomalaisesta, jotka KanadaSsa elavat. — lyiian 
kaavamainen on esitys Ranskan vakiluvusta. $iv. 541 lasketaan se 
suunnilleen seuraavasti: Ranskassa oli v. 1911 vaenlaskun mukaan 
39.6 milj . kenkea, Elsass-I<otkringenissa v. 1910 1J.9 milj. , siis on Rans
kan nykyinen vakiluku 41.5 miljoonaa. Kuitenkin mainitaan siv. 
545, etta vuosina 1914—17 oli 77 departementiss 
naista 883,160 henkea pienempi kuin kuolevaisui 
toUisesta vuosikirjasta tiedamme, etta maan vakiluku oli v. 191S 
arviolta 36.5 miljoonaa. 

Nimien kirjoittamisessa olisi ollut kaytettava suurempaa joh-
donmukaisuutta; esim. siv. 568 esunty-vat i)imet Saksi, Hessi 
Elsass-I /3trinki (aikaisemmin kotkringen) j a Thiiringen. 

»Kansalaisen valtiotieto)) poikkeaa ka ik i s t i esikuvistaan sikali, 
etta se on kirjoitettu nuorekkaalla lennoUa, joks| tekee sen miellytta-
vaksi lukijalle, mutta samalla aikeuttaa, etta k i i jassa esitetaan myog, 
joitakin vaitteita, jotka eivat tunnu tarpeeksi perastelluilta, esim, 
sivulla 637 esiintyva, etta Uraguay on valtiolksesti ja ykteiskunnalk
sesti jopa koko sivistyneen maailman edistynfeimpia valtioita, sa-

'moinkuin siv. 391, etta Georgiassa on toimeenpantu Euroopan ehka 
onnistunein maareformi. 

]Lienee viela syyrta huomanttaa siita, etta 
tiedossa)) on, painvastoin kuin sen esixiuheessa 

»Kansalaisen valtio-
tnainituissa ulkomai

sissa esikuvissa, pantu paakuomio poliittisen el iman kuvailemiseen. 
Se onkin kai tarkoitettu etupaassa valtioUiseksi 
tolkseksi, j a sekaisena se tayttaa erinomaisesti 
sita taytyy pitaa valttamattomana jokaiselle 
kenkiloUe. 

Gustav Schmoller, Luokkataistelut ennen 'ja 
Ilmari Saari. Edistysseurojen Kustannus-C 
Hinta 12: 50. , 

kasikirjaksi, ei tilas-
:ektavansa, niin etta 
aikaansa seuraavalle 

A. G. W. 

nyt. Suomentanut 
' .Y. , Helsinki 1920. 

Suomentanut 
Helsinki 1921. 

Lujo Brentano, Nykyaikaisen kapitalismin 
I lmari Saari. Edistysseurojen Kustannus-D.Y. 
Hinta 3: 50. -
»I/Uokkataistelut ennen j a nyt)> on snomennos yhdesta osasta 

Gustav SchmoUerin muutamia vuosia .sitten ilmbstynytta teosta »Die 
vSoziale Frage)), mika taas on paaasiassa koottn osista saman tekijan 
suurta teosta »Grandriss der allgemeinen Vplkswirtschaftslehre». 
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Schmoller, joka taloustieteilijana kuului m s. uudempaan historialli-
seen kotdukuntaan, oken sen etevin edustaja, oli yhta paljon histo-
riantutkijakuintaloustieteilijakin. Kaikissa hanen taloustieteellisissa-
kin teoksissaan on historiaUinen pohja h3rvin vankka, historiallisen 
kehityksen johdonmukaiseen jatknmiseen perustetaan niissa kaikki 
paatelmat. 

»I/Uokkataistdut ennen j a nyt» on kauttaaltaan historiaUinen. 
teos, selonteko luokkavastakohtien syntymisesta j a karjistymiisesta 
seka niiden aiheuttamista ristiriidoista j a nusta keinoista, joilla naita 
ristiriitoja eri aikoina on koetettu sovitella. Ohitsemme kulkevat ka i 
kille tutut tapaukset Kreikan j a Rooman yhteiskuntahistoriasta, Solo-
nin lait j a Grachusten reformit seka Rooman valtakmman hiljainen 
lahoaminen sisaltapain, sitten keskiajan maakysymykset j a uudem-
man ajan luokkatais'tdut. Taman vuositukansien kistorian koke-
muksien tarjoamaUa pohjalla kirjoittaja sitten tekee johtopaatok-
sensa, rakentaa nykyaikaisen valtion yhtdskmmaUisen tyo- j a uudis-
tnsokjelman, jonka sisaUon kenties parkaiten ilmaisevat kanen pu
keena olevan kirjan loppuun kirjoittamansa sanat: ' 

DNykyisessa valtiossa on siksi tyolaisia kokddtava joka suh- " 
teessa oikeudenmukaisesti, soveliaasti j a asiallisesti d k a vaadittava 
k d t a ukraamaan uskoansa, pettamaan johtajiansa, luopumaan nykyi 
sista oikeuksistaan. On pysjrttava ranhaUisena, huolimatta kaikesta 
provokatsionista, kaikista yksityisista raaoista tai sopimattomista 
yltiopaisyyksista, joUaisia alempien luokkien sivistystasoUa taytyy 
esiintya, erka antanduttava pdon tai intokimojen valtaan.» 

SchmoUerin suuri asiantuntemus kaikilla ykteiskuntatieteiden 
aloilla, kanen maltillinen j a tasapuolinen tapansa arvostella asioita 
antavat hanen teoksUleen aivan erikoisen arvon j a luotettavuuden. 
Tasta voi kyUa toisinaan joktua myos.se, etta esitys tulee li ian ras-
kaaksi; tekijan subjektiivisen kannan kiukan sdvempi ilmituominen, 
vakainen snolaaminen j a pippuroinunen lisaisi kenties nautitta-
vuutta, vakentamatta silti esityksen arvoa. 

lyujo Brentanon kirjanen oNykyaikaisen kapitalismin alkm 
kasittelee osalta samoja sdkkoja kuin eddla mainittu SckmoUerin 
teoskin, mutta vain suppeasti,. lentokirjasen tapaisessa muodossa. 
Brentanon pienen kirjan ytimen muodostaa vaite, etta ka ja ipa^ 
raEalaina j a sotalaitos muodostavat kapitairsnun_alkulahteet. K a i k -
HSI naiden kolmen ansiotoimiiman paamaarana on mahdoUisimman 
suuri voitto, d toimeentulo, j a sdlaisina ne ovat luontoistalouteen 
perustuvan talousjarjestdman ulkopuolella. Brentano on kaynyt 
laajaan j a vaativaan aiheeseensa kasiksi sUla ainoaUa mahdoUiseUa 
tavaUa, jolla se voi onnistua, nimittain pysyttdemalla vain kaikkein 
'olennaisimmassa. .Mikaan vertailu seUaisen monumentaalisen j a 
loistavan teoksen kanssa, kuin on Sombartin »Der moderne Kapita-



142 

sy i s ta 
lismus)), ei luonnollisestikaan tule kysymykseen, 
aike kummassakin on sama. Mutta joka 
tutustua Sombartin suureen teokseen, voi 
seen lukea Brentanon pienen kirjan, joka on 
tuntemuksella kirjoitettu. 

Molemmat edella esitellyt teokset on 
I lmari Saari. Suomennos on yleensa huoleUinen 
ei kielellisesti aivan mallikelpoinen, onpa siiken 
suoranaisia kielivirkeitakin. 

Jmolimattasuta, etta 
tai toisesta ei voi 

hyodj^kseen ja nautinnok-
a taidoUa ja asian-kyU: 

suomentanut maisteri 
j a asiaUinen, mutta 

baassyt pujaktamaan 

/. L . 

Kurt Herrmann. Teuerung und Lohn. Ein 
»gleitenden Lohnmasses». Berlin, Carl 
Siv. 8 i . 

J^eitrag zur Frage des 
Verlag. 1921. Heyiiianns 

Nykyisina aikoina on palkkausolojen jarjejtely vallannut kuo
mattavan sijan niin valtion j a kuntain kuin yksityistenkin tyqnanta-

' jien taloudellisessa elamassa. Aikaisemmin eivat palkkatason vaik
telut olleet suuria, uusia palkanjarjestelyja oli tirpeen toimeenpanna 
ainoastaan pitkien, vuosikausia kestavien vakaikojen jalkeen. Ny- ' 
kyaan sen sijaan on palkkoja koroitettu ainakin kerran vuodessa, 
monissa tapauksissa useamminkin, etta ne pysyisivat elinkustanniik-
sia vastaavalla tasoUa. Talloin onkin palkannauttijoiden takolta 
keratetty kysymys, etta palkat olisi jarjestettava automaattisesti 
elinkustannusten nousun — tai lasknn — mukaan, s. o. »liukuvaa 
palkka-asteikkoa» noudattaen. On kuomattava. 
asteikko, »sliding scale», on alkuaan Englannissa merkinnyt tyopal-
kan j a valmiin tuotteen mjryntihinnan vaksta mj.arattya sopimuksen-
mukaista sukdetta, sus jotain aivan toista kuin nykyaikana. 

Herrmann kiinnittaa knomionsa yllamaini tussa teoksessa juuri 
kukuvan palkka-asteikon sopivaisuuteen kaytannossa noudatetta-
vaksi. Ennenknin han ryht3?y arvostelemaan 
tarkastelee han kuitenkin koko jarjestelman tekhillista edellytysta, 
nimittain eknkustannuksia osoittavia indeksikkuja. Tutkimukses-
saan tulee han, selostettuaan eri maissa kayrtettyj a indeksien maaraa-
mistapoja, kielteiseen tulokseen; ekhkustanntLisia' ei voida hanen 
mielestaan arvioida siten, etta niiden luotettavaisnus olisi tieteeUisesti 
todistettavissa. Kul lakin yleensa kaytetysta kolmesta laskemista-
vasta, nimittain: 1) etta indeksi lasketaan muutamien valttamatto-
mimpien tavaralajien hintojen perasteeka, 2) etta indeksi lasketaan 
perheiden eknkustannuksista keratyn tilaston 
indeksin perustaksi asetetaan keinotekoisesti kskettu dhmisen nor-
maalitarve, on puutteensa. Nama eivat kuitenkaan ole siksi huomat-
tavia, etta ne sinansa estaisivat kukuvan palkka-asteikon kaytan-
toonottamista. 

etta liukuva palkka-
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Eiukuvaan palkka-asteiikoon nahden asettnu Hernnann tutkis-
kelnssaan tuomitseyalle .kannalle enemmankin itse jarjesteknan kuin 
sen pemsteiden epatyydyttavaisyyden vuoksi. Bnsinnaldn knomaut-

- taa kan liukuvan palkka-asteikon jokdosta nousseiden palkkojen 
kokqttavan kintatasoa jo m.m. siita syysta, etta tyonantajan on pakko 
nostaa tavaransa kintaa kasvaneita palkkoja vastaavalla maaralla. 
Toiseksi maaraa pukeena oleva j arj estelma palkan ainoastaan palkan- • 

' .saajan j a ktduttajan nakokokdalta, se ei pane huomiota palkansuo-
rittajan maksukykyyn, eika se kioin jata tilaisuutta palkan maaraa-
miseen suoritetun tyon laadun mukaan. Myoskin osoittaa Herrmann 
muutanulla ka3fta3m6sta saaduilla esimerkeilla-jarjestelman varjo-
puolena olevan sen, etta se toimii tyydjfttavasti ainoastaan, niin 
kauan kuin indeksiluvut osoitta,vat nousua, j a siis takaavat palkan-

• nautti joille palkankoroituksia. Hanen mielestaan on nimittain vaa
r in pitaa liukuvaa palkka-asteikkoa minaan automaattisesti toimi-
vana jarjestdmana, vaan tarvitaan siinakin »tahto-vien ihmistem 
toimintaa jnuri asteikon eddl3H;ysten, indeksilukujen maaraamisessa, 
j a nama hivut voidaan laskea eri nakokohtia silmalla pitaen. koppu-
arvosteluna lausuu Herrmann: »I/iukuva palkka-astdkko tuottaa ' ' -x 
tuskin mitaan etna, se vain karjistaa fcurjuutta,, jonka poistamiseksi 
sen tulisi vaikuttaa. kopulta joktaa se yka nopeampaan kintojen 
nousuun j a sen mukana koko kansantalouden kavioon, s. o. tuotan
non pysaktymiseem. . , ' 

•. Ilmoitettavana olev.assa teoksessa kokdistetaan siis kyvinkin 
ankara arvostelu liukuvaa palkka-asteikkoa vastaan, mutta tekija ei 
tasta kuolimatta esita mitaan uutta j arj estelmaa kaytantoon otetta-
vaksi. Kirjoittaja asettnu siis kokonaan teoreettiseUe pokjalle, han 
d ota huomioon' sita tosi asiaa, etta palkannauttijat dvat voi tulla ^ 
toimeen kman palkankoroituksia j a etta elinkustannuksia seuraava 
palkkataso taytyy olla valttamaton seuraus nykyisesta kintojen nou
susta. Teoksessa huomautetaan vain, etta palkannauttijoiden asema 
voidaan saada parannetuksi talouddlisen elaman suuntauduttua 
tavallisiin uomiinsa j a hintatason.-vakiinnuttua, joita paamaaria 
silmalla pitaen kaikkien olisi tyoskenneltava. Tuntuu melkdn siita, 
kuin kirjoittaja kiinnittaisi eSemman kuomiota palkkojen koroituk-
seen yktena tddjana hintatason nousussa, knin itse palkkakysymyk-
sen • onndkseen j arj estelyyn, minka. saattaisi olettaa olevan kanen 
paamaaranaan ja joka seikka nykvaikoina kaipaisi ratkaisua. 

E. W. 
Konrad Rubner, Die Bewegung der Holz-preise in Deutschland, vom 

Beginn des Weltholzkandels bis zum WeUkrieg. Neudamm 1920.124 
siv. 30 graf. taulua. - • 
Teoksen tarkoituksena on ollut — mikali saamme luottaa alku-

lauseeseen — selvitella putm hinnanmuodostusta yleisen taloustilan 
5 
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valossa. Aiketta on kansantaloustieteessa sangen' vakan kasitelty, 
j a senvuoksi luki ja mieleUaan olisi suonut, etta llri Rubner oksi pita-
nyrt alkulauseessa antamansa lupauksen. Sita kan ei kuitenkaan ole 
teknyt. Han ainoastaan toteaa pnun kinnan vkiktdut Saksan v a l -
tionmetsissa, j a taman kan kyl la toimittaa aitc 
pokjaisuuddla. K u k i n valtio kasitdljian erittain tarkasti. Mutta 

saksalaisella perin-

taloustilan valinen 
vol katsoa kuomat-

J a skloin on turhaa 
korrdatsioni-maan 

paaasia: pnnU hinnanmuodostuksen ja yldsen 
riippuvaisuussidide jaa selvittamatta, elld siksi 
tavimpien kriisien luettdemista, ilman sdityksla. 

Sellaisena tutkimuksena, joksi tekija on kirjansa aikonut, ei 
teoksella siis ole varsinaista merkitysta. Sita 
sen arvo — lakdekirjana. Sikal i kuin olen voiiiut muista lakteista 
tarkistaa, dvat tiedot yleensa luotettaxda. Nain, nulloin tekija on 
esittanyt primaarisia tietoj a. Sita vastoin saattaS; usdn olla eri midta 
niiden tilastoUisten menetelmien sopivaisuudeka, joita tekija on 
kayttanyt. Yleensa tuntuu handle riittavan kikden tai useamman 
kintamnrtoviivan paaasialknen samannak6is30^s. Tottakan on, etta 
useimmissa tapauksissa niin onkin asian laita. 
j a vaarinkin ryktya yksityiskoktaisesti tutk 
sukdetta eri sarjojen valiUa. Nain olisi midestani kuitenkin ollut 
tektava esim. siv. 42 olevassa taulukossa, jossa] vertaUlaan toisiinsa 
eri tarvepuulajien hintoja Schwabenissa vv . 1885^1914. Saattaa nim. 
ilman muuta vaittaa, etta taulukosta on seUaisenaan mahdotonta 
todeta minkaiinlaisia eri sarjojen valisia korreljatsioni-ilmioita. Sa
mantapaisia huomautuksia voisi tehda eraista muistakin tauluista. 

Teosta tutkiessa varmistuu lukijassa yha enemman se kasitys, 
etta tilastokisia sarjoja niinkin monelta vuoddta kuin w . 1885— 
1914 esitettaessa, sarjat ehdottomasti on »korjattava>K 

Kaikista naista huomautuksista huolimatta saattaa, kuten' 
sanottu, teosta erinomaisesti kayttaa lahdddrjaha. Tassa ykteydessa 
lienee sopiva mainita, etta Saksan puutavaram^rkkinoita meikalai-
siin verratessa voi panna merkille meikalaisten niarkkinain yleensa 
seuraavan ulkomaisia »kitaasti mutta varmasti*, Poikkeuksia tasta-
k in saannosta tietysti on. Mainitsen esimerkkinj. vain kriisin v. 1901. 
MeiUa laski raakapuutavaran kysynta jo syksylla 1900, vaikka lasku-
suunta maailmanmarkkinoilla alkoi vasta kevaalla 1901. 

T. A. Wiherheimo. 

Finland, by QonsvA. Leslie A. Davis, Helsingfors lJuly 10, 1920, Supp
lement to Commerce Reports Washington 1920, siv. 48. 

• Esiteltavanamme oleva vihkonen on Yhd|ysvaltain takalaisen 
konsulin Eeslie A . Davisin virallinen selonteko maastamme. Pienesta 
sivumaarastaan huolimatta sisaltaa se varsin mohipuoksen katsanksen 



Kirjallisuutta. 145 

maamme taloudellisim oloihin. Ensiksi , ikaahkuin' johdantona, 
on siina esitys raha-asiain j a kanpanyleisesta tilasta' ja sen jalkeen 
yksityiskohtaisempia selostuksia ulkomaankaupastamme, tarkeim
mista tuotannonhaaroistamme, tyooloista, koululaitoksestamme, • 
rahalaitoksistaimne, vakuntusoloistamme, kaiippalaivastostamme ja 
satamistamme. I,6puksi seuraa fcnvans maamme taloudeUisista lah-
teista seka valtion varoista j a veloista, tuloista j a menoista. • 

Vaikutelma, minka tasta konsuli Davisin kertomuksesta saa, 
on kaikin puolin hyva. Ensinnakin on esitys asialksta- j a tosiolojen 
mukaista..^ Nakyy kaikesta, etta tekija on suurella harrastukseUa ja 
ynunartamyksella ryhtynyt tutkimukseensa. . Joskin kan., luotiessaan 
olojamme, on muodostanut ehka hieman l i ika varovaisesti kasityk-
sensa valtioUisen asemamme lujuudesta j a taloudelksista mahdoUi-
suuksistanune, on han kuitenkin aivan yleisesti tehnyt oikeita jokto
paatoksia. Itse esitys on-sitapaitsi tasmallista ja harkitusti kes
kitettya, joten se suppeudessaan on erittain valaiseva. Kertomuk-
seensa on nim. konsuli Davis taten saanut mahtumaan 
selostuksia varsin lukuisista talondeUisen elamamme eri puo-
lista. Niinpa esim. tuotanto-oloistamme puhuessaan ei han tee sel
koa ainoastaan tuotantomme paahaaroista, vaan myoskin sementti-
j a posliiniteolksuudestamme, tervateoUisuudestamme, tuHtikku-
teoUisuudestamme ja ruotsinmaalaisen . trustin sen purissa teke
mista valloituksista, laivanrakennuksistamme, vasta alkuun-
paasseesta sokerijuurikkaan vUjelyksestamme j . n . e. 

• Kaikesta lyhykaisyydestaan huolimatta antaa julkaisu varsin 
tarkan kuvan meidan taloudeUisesta elamastamme. 

- '. ' M. K. • 
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•ATSAUKSIA. 

Kauppa. 

Suomen ulkomaankauppa aikana helmikuu—maaliskuu v. 
1921 . V :n 1921 ensimmainen nelj anhes muodostaa merkillepantavan 
aj anj akson sodanj alkeisen aj an ulkomaaiikaupass^me, j oka j o maail
mansodan alknvuosista lahtien on ollnt valtion eri|;yisen silmallapidon 
j a saannostelyn alaisena. Huomattavin ulkomadnkauppaainme kos
keva valtion toimenpide' pukeena olevana aikan^on Valtioneuvoston 
paatos vieimin j a tuoimin jarjestamisesta kelmik. 12 p:sta laktien 
toistaiseksi. Sen mukaan tavarain vienti ulkomjaille julistettun v a -
paaksi, paitsi mikali se koski vi l jaa j a sokeria — siemenviljaa saatiin 
kuitenkin vieda maasta erityisen luvan nojalla j a oli laivojen mj'-yn-
niUe ulkomaiUe, kuten aikaisemminkin, kaettaval lupa Valtioneuvos-
tolta. Samalla tektiin tavarain tuonti vapaaksi :niilla poikkeuksilla, 
etta ensiksikin siiken saakka, kunnes Eduskunt^ on paattanjd; sille 
armettavasta kaUituksen esityksesta eraiden ylelksjrystavarain tuUien 
koroittamisesta, naiden n. s. »kieltolistaan)> kduluvien tavaroiden 
tuonti kiellettiin, lukuunottaniatta tieteellisiin [y. m. tarkoituksiin 
kaytettavia'tavaroita, joiden tuontiin oli pyydettava lisenssi. Toi 
seksi jatettiin sokerin, veknajauiojen seka vekna- ja riisiryjmien 
tuonti valtion kuoleksi. Rukiintuonti oli tulev^ vapaaksi maalisk. 
I p:sta laktien. Nama maaraykset eivat kuitenkian koskeneet kaup
paa Venaj an, Viron j a Eatvian kanssa. ' 

Edella mainittuun »kieltolistaan» s isa l t j^en tavaroiden tuonti
arvo on noin 5 % v. 1920 tnonnista j a noin 12-—14 % vuotuisesta 
tuontiarvosta ennen sotaa. 

Helmik. 28 p. julkaistiin Eduskunnan paatcpksen mukainen laki 
tuUi- j a vientimaksujen kantamisesta v. 1921, joUka mukaan v. 1920 
tuUimaksut yleensa jaivat voimaan, paitsi etta Ijuontitullit veknalle, 

. kakvkle, sokerille j a tupakalle erikseen maarattiiji. Samalla annettiin 
Valtioneuvostolle oikeus kuluvan vuoden loppujm saakka koroittaa 
tullit enintaan lo-kertaisiksi entisestaiin joukolle nimitettyja tava
roita, jotka ovat melkein samat kuin ennenmainittuun')>kieltolistaan» 

' sisaltyvat. 
Edellamainitun lain mukainen Valtioneuyoston paatos tuUi-

maksujen koroittamisesta erinaisille tavaroiUe julkaistiin maalisk. 
15 p. Talloin asetettiin korkein tuUi, nim. lo-kertainen v. 1920 tulk-
maksuikin verrattuna, s. o. 30-kertainen v. 1919 tariffiin verraten, 
joukolle. tavaroita kuten appdsiineiUe, i kgdta 9: — (v. 1919 
—: 30), kavelykepeille, kajuvesille y . m. Sutiri joukko tavaroita 
sai 6—8 kertaisen koroituksen, muiden listaan kuuluvien tavaroiden 
tnlkn jaadessa sentaan pienenmiaksi. '' 
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Helmik. 28 p. julkaistiin myos eri asetus vientimaksujen edelleen 
kantamisesta. Se ei sisaltanjrt muutoksia itse vientimaksujen suu-
ruuteen. 

Y : n 192X ensimmaisella neljanneksella on kauppatkaston ennak
kotietojen mukaan.tuonnin j a viemun arvo eri kuukausina ollut seu
raava. Vertauksen vuoksi ovat mainittuina vastaavat luvut myoskin 
edelliselta vuodelta. 

Tuonti Vienti Tuonnin enemmyys (+> 
1921 1920 1921 1920 1921 1920 

milj. mk. milj, mk. milj. mk. milj. mk. milj . mk. milj. mk. 
T a m m i k u u 194.7 254.4 95-4 432 + 99-3- + 211.1 
H e l m i k u u 271.1 253-8 64.2 97-7 -|- 206.9 + 156.2: 
M a a l i s k u u 170.4 213.0 58.4 59.7 + 112.0 • +"lS3-S 
Tammih—maalisk. 636.2 ' • 721.2 218.0 200.6 + 418.2 + 520.6 

Kuten yllaolevista'luviusta'nakdaan, oli tuonnin enemmyys 
kelmikuussa 1921 ky l la suurempi kuin edelksen vuoden kelmikuussa, 
mutta aikana tammikuu-^maaliskuu tuonnin enemmyys v. 192X 
oli kumminkin 102 .4-milj. mk. pienempi^kuin vastaavana aikana 
edellisena vuonna. 

Helmikuun tulos muodostui kauppataseen kannalta kuonom-
maksi kuin edellisen Suukauden, jopa epaedullisemmaksi kuin edelli
sen vuoden kelmikuun. Tarkeista kulntustavaroista tul i m. m. 
kabvin tuonti vapaaksi kelmik. 12 p. — Helmikuussa tuotiin maakan 
paaktamatonta kakvia i 332.1 tonnia vast. 11.5 milj. mk. Vastaavat 
luvut tammikuulta ovat 651.4 tonnia j a 6.7 milj . mk. seka edellisen 
vuoden kelmikuulta 906.7 tonnia j a 14.4 mil j . mk. 

Eniten tuotiin siirtomaantavaroista kuitenkm pukdistamatonta 
sokeria nim. 7 298.0 tonnia vast. 124.2 milj. mk. Keskimaarainen 
cif-kinta oli taten 17.01 mk. kg l ta vastaten v m 1913 kintaa 0.40 mk. 
— Koko siirtomaantavaroiden rykman tuonti kasvoi 52.3 mil j . mkm. 
arvosta^ tammikuussa 138.2 mil j . mkm arvoon kelmikuussa 1921. 
Helmikuussa '1920 tuotiin siirtomaantavaroita 47.S milj. mk:n ar
vosta. 

Vil jaa ja viljatuotteita tuotiin kelmikuussa 24.1 milj .ink:3i arvosta. 
Vastaava luku tammikuulta oli 3.3 milj. mk. 

Vi l jan j a viljatuotteiden seka siirtomaantavaroiden ykteinen 
tuontiarvo oli 59.9 % kelmikuun koko tuonmsta. -

Kankaiden ynna sekalaisten kutomateollisuustavaroiden tuonti 
kasvoi 6.4 mil j . mkm arvosta tammikuussa i8.s milj. mkm arvoon 
kelmikuussa. - - , -

Muissa tarkeimmissa tavararykmissa tapaktui tammikuukun . 
verraten vahennysta. Niinpa ok metallien tuonti kelmikuussa ainoas-

'taan 24.3 mil j . mk.vastaavan tammikuun arvon oUessa 46.7 milj . mk. 
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Helmikuun suuri tuonti edelliseen kuukanteen verrattima johtui 
nain ollen paaasiallisesti sokerin, kahvin j a muiien siirtomaantava
roiden, vil jan — etenkin vehnajauhojen — seka kangastavarain suu
remmasta tnonnista. 

Helmikuun viennin kokonaisarvo ok 64.2 milj . mk., vastaten 
,95.4 mil j . mk. ta.mnukuussa 1921 seka 97.7 mil j . mk. kelmikuussa 

1920. Elaimista saatujen raokatavaroiden vientiarvo oli 4.9 milj . 
mk., puutavaroiden j a puuteosten 8.8, paperivaliukkeen, pakvin j a 
paperin 46.6 seka Vuotien, nahkojen j a turkiksien i.o mil j . mk. Puu-
teoksista vietiin rihmarullia 476.9 tonnia, vast.! 5.1 mil j . nik. 'seka 
faneeria j a liimalautoja 461.6 tonnia, vast. 1.0 m|lj. mk. Pnuvannke-
j a paperirykmasta olivat tarkeimmat sanom^ektipaperi, 4 231.5 
tonflda, vast. 18.9 nulj. mk. seka kuiva sulfiiijtisekuloosa, 3 009.3 
tonnia j a l i . e milj . mk. Karkeamman pnutayaran vientiarvo oli 
2 . 9 milj . mk. vast. 2.5 milj . mk. tammikuussa. ] . 

Maalishuun tuonnin enemmyys oli 94.9 miljL mk. pienempi kuin 
edellisen kuukauden. Maaliskuun tuonti oli ainoastaan 62.9 % kel
mikuun tuontiarvosta. Ruista, jonka tuonti tuli vapaaksi maalisk. 
1 p ,̂ on tana vuonna tnotu jaukamattomassa muqdossa, tammikuussa 
0.3 tonnia, helmikuussa 2 279.6 seka maaliskuijissa 1 757.8 tonnia, 
vast, maaksk. 4.8 milj . mk. Ruisjankojen tuonti oli maaliskuussa 
suurempi kuin edellisina kuukausina. Niita tiiotiin- maaUskuussa 
2 810.5 tonnia, vast. 8.9 mil j . mk. •Veknajauhoja|;uotiin maaliskuussa 
•2 921.2 tonnia, vast. 11.7 milj . mk. Vastaavat luvut edeUiselta knn-
.kaudelta ovat 2 604.8 tonnia j a 14.9 milj. mk. '.Z.6ko vi l jan j a v i l ja 
tuotteiden rykman tuontiarvo oli maaliskuussai 27.0 milj. m k , s. o. 
•3.9 milj. mk. suurempi kuin edellisena kuukautepa. 

Siirtomaantavaroita j a mausteita tuotiin maajliskuussa ainoastaan 
17.8 mil j . mk. arvosta, s. o. 120.4 milj . mk. vahemman kuin edellisena 
kuukautena, joktuen tama suurimmaksi osaksL siita, etta sokeria 
tuotiin ainoastaan 909 kg. Kahv in tuonti oli hiukan suurempi kuin 
helmikuussa, nim. i 398.6 toimia, vast. 13.4 milji mk. 

•Kankaiden tuonti maaliskuussa oli yl i 10 mil j . mk. suurempi kuin 
helmikuussa, ollen •tuontiarvo maaliskuussa 23.3, milj . mk. Myoskin 
muissa, pienemmissa, tavararykmissa syntyi tuonnin lisaysta, kijten 
esim. karjanrekuissa j a siemenissa y l i 4-kertaideen maaraan, mutta 
toisissa ryhmissa samalla vahennysta. j 

Viennin arvo maaliskuussa, 58.4 milj . mk,, oli-5.8 milj . rhk. edelli
sen kuukauden vientia pienempi. Puutavaroista:, vietiin enimmakseen 

• puuteoksia, kuten edellisinakin kuukausina. Koko puutavarain j a 
puuteosten vientiarvo oliainoastaan 4.7 milj . ink. Elaimista saatuja 
ruokatavaroita vietiin 6.9 milj . mkm arvosta. Tasta teki voi, 13.7 
tonnia, 378.6 tuk. mk. seka jnusto, 194.3 tonnia, 4.7 milj. mk. 
Maaliskuussa viedyn voin fab-kinta, ok 27.6 nlk. k g l t a j a juuston 
24.4 mk. 
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Paperivaniikkeen, pahvin.ja paperin vientiarvo, 38.5 nulj.rnk., 
-oli 8.1 mUj. mk. pienempi kuin'edelksen knukauden. Tarkein-era oli 
sanomalektipaperi, 5 507.6 tonnia j a 20.5 milj. mk. Sen jalkeen sen-' 
rasivat kuiva sulfiittiselluloosa 2 161.4 tonnia, vast. 7.9 mil j . -mk. 
seka ruskea kaarepaperi, 647.1 tonnia ja 3.0 milj. rdk. 

Seuraavasta ykdistelmasta nakdaan tarkeimpien tuontitavara-' 
rykmien cif-arvot vvm" 1921 j a 1920 ensimmaiselta neljannekselta: -
1 

1 

Tammi
kuu—maa
lisk. 1921 • 
milj. mk.. 

Tamra'-
kuu—maa
lisk. 1920 
milj. mk. 

4-7 

• 95-2 
_ 127.9 

62.8 

29-6 

68.,, 

13-0 21.3 

12.1 • 48.0 

. . . . 92-7' 64.4 

33-1 
16 .1 

, ,, 10-7 21.6 

K e m i a l l i s e t r a a k a - a i n e e t , k e m i k a a l i o t , l a a k k e e t y . m . . . . . . . 8.9 23.0 

"Viennin fob-arvon muodostavat suurimmaksi osaksi seuraavat 
tavararykmat: 

- z • • 
Tammi

kuu - m a a 
lisk. 1921 
milj. mk. 

Tammi
kuu—maa
lisk. 1920 
milj. mk. 

9-7 . 

17-2 

133-3 

25-9 -

' l . 2 -

1 ' \

Edella olevia tuonti- j a vientiarvo j a verrattaessa on kuomattava, 
etta useiden tuontitavarain kinnat v:n 1921 ensimmaisella nelj annek-
sella ovat v. 1920 keskikintoikin nakden alenneet, samalla.kuin vienti-
kinnat ovat yleensa.nousseet. Poikkeuksen tekee kumminkin sokeri, 
joka vaikuttaa sen, etta tuonnin yleipindeksiluku ylla mainittuna ai
kana on noussut verrattuna v:n 1920 indeksiin. Ennakkolaskdman 
mukaan »pumiittu» iuonti-indeksi v.n xg2l ensimmaiselta ndj annek-
sdta, kun v:n 1913 hinnat ovat merkityt'ioo:lla, on i 432, vastaten 
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lukua I 382 V . 1920. ,_Eraiden suurempien tavj raryhniien indeksit 

•jalkimmainen ajan Vi—^Vs 1 9 2 1 indeksia): R a v i n t o - j a nautinto-
aineet i 7 5 1 — 1 . 8 1 4 ; vaatetustavarat 1 1 0 7 — i o;:4; maatalonstarvik-
keet 9 3 3 — I O O I , muut tavarat i 2 6 8 — i 0 2 8 . 

Tarkeimpien vientitavaroiden indeksit okvat: voi 9 1 6 — x X33; 
sakattu puutavara 8 8 3 — 8 6 2 ; polttopuut, 2 0 0 3 — 2 3 8 4 ; sekuloosa, 
I 8 x 6 — 2 X 5 2 ; paperi i X 8 5 — x 3 5 5 . Vieniitavarain yleisindeksi oli v :n 
X921 ensimmaiselta neljannekselta laskettuna x 4 ( ) 8 , vastaten v:n 1 9 2 0 
indeksia x 0 5 3 . 

Ykaolevien numeroiden nojalla on viela liian aikaista tekda 
paatelmia siita, mita kaupan vapauttaminen op. vaikuttanut. 

Suomen ulkomaankauppa huhtikuussa 1921. — Sen jakeen 
kuin edella oleva kirjoitus ulkomaankaupasta jrelmi—maakskuulla 
V . X 9 2 1 oli jo ladottu, ovat ennakkotiedot myos kuktikuun kaupasta 
valmistuneet. Niiden mukaan oli kauppatase, kuktikuun-lopussa 
seuraava: 

T-uonti Vienti Tuonnin enem
myys 

1921 1920 1921 1920 1921 1920 
milj .mk. milj.mk. milj .mk mflj.mlc. milj.mlc. milj.mk. 

Hulitikuu 296.6 273.7 111.2 97.8 -4--185.4 -1-175.9. 
Tammik.—huhtik 932.7 994-9 329.2 298.5 -p 603.5 "1" 696.4 

, Huktiknun x p:sta laktien julistettiin ulkomaankauppa vapaaksi 
paitsi Venajan kanssa. Saman kuukauden 2 0 p:sta lahtien ovat myos 
uudet, tuntuvasti alennetut vientimaksut olleet voimassa. Niinpa 
alennettiin esim. sahatukkien vientiniaksu m8 : l ta Smk:sta 3 5 : —• 
S m k : a a n _ 2 5 : — j a kuivan selluloosan xoo kg:lta Sink:sta X 5 : — 
Snik:aan 'xo :—. - ' - ; 

Huhtikuun tuonti oli X 2 6 . 2 milj . mk. j a vienti 5 2 . 8 milj . mk. 
seka tuonnin enemmyys " 7 3 . 4 mil j . mk suurempi kuin'maaliskuun. 

• Useimpien tavararyhmien tuontiarvoissa on tapahtunut edelliseen 
kuukanteen verraten lisaantjmiista. Vil jaa j a viljatuotteita tuotun 
huhtikuussa 7 2 . 5 mil j . mk:n, siirtomaantavaroita-ja mausteita 3 4 . 4 
milj . .mk:n, seka kankaita 2 7 . 3 mil j . mk:n arvosta. Vehnajauhoja, 
joita tammi—^huhtikuussa 1 9 2 0 tuotiin 9 2 2 2 tonnia, tuotiin tana 
vuonna sainana aikana 1 1 4 9 8 tonnia. Huhtikuussa oli vehnajau
hojen tuonti 5 9 4 7 tonnia, va,st. 3 2 . 1 mil j . mk, paahtamattoman kah
v in 8 4 8 tonnia j a 8 . 5 milj . mk seka puhdistamattoman j a puhdistetun 
sokerin, jonka viiruemainittin;tuonti kaupan vapauttamisen jalkeen 
on vilkastunut, yhteensa 2 6 9 8 tonnia, vast. X9.8* mil j . mk. — Huhti 
kuussa tuodun puhdistamattoman sokerin keskimaarainen. cif-Hnta 
kg:lta oli 7 mk, vastaten helmikuun arvoa 1 7 mk. 
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Eri ty i s ta huomiota huhtikuun kaupassa on omansa herattamaan 
n. s. ylellisyystavaroiden tuonti. Naita tavamita tuotiin huhtikuussa 
19.2 milj . nikm arvosta, mika vastaa 6.5 % kuukauden koko tnon
nista. Ylelksyystavaroille asetettu tnllin koroitus tuotti kuktikuussa 
lisatullia 7.5 mil j . mk, joka rasitti ylellisyystavaroiden kintoja siten, 
etta tnllin koroitus oli ykteensa noin 39 % tavarain kokonaisarvosta. 
—• On huomattava, etta ylellisyystavaroiden tuontiin tana vapaa-
kaupan ensimmaisena kuukautena vaikutti nahtavasti se, etta niiden 
maahantuontia oli lisenssijarjestelman aikana enemman rajoitettu 
kuin muiden tavaroiden. 

Huktiknun vienti oli lakes kaksinkertainen maaliskuun vientiin 
verraten. Tarkeimpien tavararykmien vientiarvot nakyvat seuraa
vasta ykdistelmasta; . , _ 

i lulit ik. Maalisk. ' Huktik. 

JBlaimista saadut ruokatavarat . . • 
Puutavarat ja puuteokset 
Paperivanuke, pahvi, papeH y. m. -r 
Terva, liartsi y. m 
Tulitikut • • 

1921 ' 1921 1920. 
milj .mk. milj .mk. milj .mk 

30.8 6.9 I . I 
18.6 4-7 12.8 
48.6 : 38.S 73-0 

1.2 0.6 0.2 
2.5 1.6 0.4 

Voita vietiin kuktikuussa 589 tonnia, vast. 22.8 milj . mk seka 
juustoa 179 tonnia, vast. 4.6 milj . mk. Huktikuussa viedyn voin 
keskimaarainen fob-kinta oli 38.7. mk ja juuston 25.8 mk. 

Huktikuussa on karkeamman puutavaran vienti alkanut. Niinpa 
. vietiin koylaamattomia lautoja 4.7 milj . mkm ja soiroja 3.5 milj . 

nik:n arvosta. — Puuteosten rykmasta herattavat huomiota rihma-
' raUat, joiden vienti oli i 689 tonniaja 4.8 milj . mk. •— Paperivanuke 

ja paperirykman vientiarvon nousu edelliseen kuukanteen ver
raten joktuu suureksi osaksi sanomalektipaperin viennista, joka teki 
7738 tonnia,,vast. 36.0 milj. mk. Sdluloosaa ei viety'lainkaan, j a 
koko paperivanukerykman vientiarvo on sukteelksesti aivan mita
ton, 1.9 milj . mk, vast. 23.4 milj. mkm arvoa kuktikuussa 1920. 

Rakakurssimme alenemisesta huolimatta tuontitavaroiden k in 
nat ovat huhtikuussa yleensa huomattavasti laskeneet. Tata osoittaa 
se, etta vuoden tuonti-indeksi, joka maaliskuun lopussa ok 1432, 
aleini' huhtikuussa i 336:een. Viimeksi mainittuun lukuun 'vaikut-

- tavat viela kolmena edellisenakin kuukautena tuotujen tavaroiden-
hinnat. — Eraiden suurempien tavararyhmien indeksit ovat maaks-
kuun lopusta huhtikuun loppuun alentuneet semaavasti: Ravinto-
ja nautintoaineet 1814—1661, vaatetustavarat i 014—974 ja maa-
taloustarvikkeet i 001—942. —Samanaikaiset vienti-indeksit olivat: 
Voi I 133—I 334, sahattu puutavara 862—i 168, polttopuut 2' 384—• 
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,feelluloosa 2 152—2 133 j a paperi i 355—i 380. Valuuttamme 
fitumisesta huolimatta vientitavaroiden yleisindeksi laski' 
sta I 43o:een, mika seikka sekin'on naktavasti seuraus kintain-
sta maailmanmarkkinoilla. 

E. K.-

Porssiliike. 
Helsingin Arvopaperiporssi, Helsingin Arvopaperiporssi, joka 

aloitti toimintansa v. 1912, on ainoa Suomessa toimiva porssilaitos, 
joka' on saayuttanut tuntuvampaa merkitysta; muiden kaupun-
kiemme vastaavanlaatuiset porssit, , samoinkuin myos Helsingin 
ja maaseutukaupunkien muut porssimuodot, voidaan tassa yktey
dessa jattaa selostamatta niiden vlikaisen, merkityksen vuoksi. 
Kuinka suuri Helsingin arvopaperiporssissa m3rytyjen osakkeiden 
j a obkgatsionien vaihto, s. o. niiden kauppa-arvon ykteissumma, eri-
vuosina on takan saakka ollut, selviaa seuraavasta: 

I/isays ( - j - )tai • . _ . Lisays (-f-) tai 
' ^ i l j - Y a h e n n y s (—•) ^^k. -y^alieanys (—) 

T. 1912 1.6 • V. 1917 294.3 - I - 55 % ' 
„ 1913 2-6 - f 59 %. „ 1918 923.0 - - I - 214- % 
„ 1914 2.0 — 20 % „ 1919 664.0 — 28 % 
,,1915. 4.2- - -H 104% ,,1920 686.2 - i - 3 % 
„ 1916 190.2 '-f 4 448 % . - " • . 

Kuten y l la olevasta nakyy, alkoi porssilla vasta v:sta 1916 lak
tien olla mainittavampaa merkitysta. Nelj ana ensi vuotena ei vaikto 

-porssissa koko toimintakautena noussut suken, mikin se nytkin, 
lamaannustilan porssissa vakitessa, nousee ykdessa yiikossa. Suu-

- rimmillaan oli vaihto, kuten taulidsosta selviaa, v. 1918, vaikka porssi 
silloin kapinan vuoksi oli suljettuna tammikuun lopusta toukokuun 
loppupuolelle. Yksistaan mainitun vuoden syyskuussa oli vaikto 
401.9 mil j . mk. — Taman kasvaneen vaikdon tekijoista muistutetta-
koon,tassa inieleen ensiksikin ksaantynyt setelisto j a tasta olennai
sesti joktunut kaikkinainen hintojen nousu. Toiseksi on porssilista, 
s. o. porssissa rekisteroityjen osakkeiden ja obkgatsionien luettelo, 
suuresti kasvanut. K u n v. 1912 oli porssissa rekisteroityna vain 33 

- eri osakeyhtiota j a obligatsionia, oli niiden luku v:n 1920 paattyessa 
98 kappaletta. I/istalla edustetuista osakeyhtioista ovat useat viime 
vuosien kuluessa suuresti ksanneet osakepaaomaansa uusia emissio-
neja antamaka j a niinmuodoin myoskin osakkeidensa kokonais-

- maaraa. Myoskin porssinjasenten lukumaara j a samalla'se asiakas-
piiri, joka naiden jasenien valityksella on kayttanjd; porssia, on kas
vanut. Porssin alkamisvuonha oli jasenia 17 j a v. 1918, jolloin jasen-
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l i iku oli suurimniillaan, oli siella edustettuna- 60 eri liiketta tai yksi -
tyista henkiloa, . ' ' " ' 

K u i n k a tama vaitto on jakaantunut eri arvopaperien kesken, 
nakyy seuraavasta taulukosta. 

Paukkiosakkeet Kulkulaitos-
osakkeet 

TeoUisuus
osakkeet 

Sekalaiset 
osakkeet 

Vuosi Myynti 
1000 mk % Myynti 

lOUO mk % Myynti 
1000 mk •°/o Myynti 

1000 mk 

1912 I 361 84.9 135 .8.4 67. 4.2 39 2.5 
1913 I 898 74-3 139 5-4 .183 7-2 333 13-1 
1914 I 818 88.8 . 91 4-5 7 0.3 132 6.4 
1915 2 031 48.6 864 20.7 I 049 25-1 237 5-6 
1916 41 618 21.9 19 042 10.0 114 665 60.3 14 738 7-8 
1917 78 135 26.6 37 638 12.8 155 606 52.8 2-2 875 7-8 
1918 398 927 43-2 64 383 .7-0 411 177 44-« 48 479 S-2 
1919 285 169 42.9 , 55 597 8.4 263 441 39.7 59 781 90 
1920 198 944 28.9 63 682 9'3 389 396 56.7 34 226 . 5-1 

Sekalaisiin osakkeisiin on tassa laskettu paitsi obligatsioneja, 
joiden vaihto aina on ollut hyvin pieni, myoskin vaknutusosakkeet. 
Kuten nakyy, ovat etupaassa pankki- j a teoUisuusosakkeet olleet 

-porssiUikkeen esineina.' ' -
. Jos tarkastelee lahemmin. vm 1920 eri kuukausien vaihto.a, saa

daan seuraava taulukko. - ' 

Pankki-
osakkeet 1000 

kpl. 

Kullculait. 
osakkeet 1000 

"kpl. 

TeoLUsuus-
psakkeet 

1060 
kpl. 

Sekalaiset-
osaldceet 1000 

kpl. Milj. mk 
1000 
kpl. Milj . mk 

1000 
"kpl. Milj . m k 

1060 
kpl. Milj. mk 

1000 
kpl. 

Tammikuu 57-3 203 14-8 6 . ..53-4 53 5-6 21 
Helmikuu 27-8 86 5-2 4 •42.0 45 2.3 9 
Maaliskuu 18.9 73 14-8 J 69-6 63 3-5 14 
Hulitikuu 8.9 39 3-9 - 2 32.8: 25 2.1 10 
Toukokuu 5-2 24 1.3 2 ' 13.9 14 1.4 7 
Kesakuu 4-5 22 5;2 " 5 20.1 23 2-0 11 
Heinakuu l O . l 45 4-4 4 28.8 29 2.2 12 
Elokuu 9-1 44 3-8 3 40.1 42 3-7 21 
Syyskuu 12.4 57 3-3 3 44-3 46 .4-1 28 
Ivokakuu 16.2 8J: 2.8 2 17-6 24 2.8 20 
Marraskuu 13-1 55 2.0 2 14-7 17 2.4 20 
Joulukuu 15.4 76 2.2 3 12.1 .17 2.1 23 

Ytteensa 198.9 805 63.7 43 389.4 398 34-2 196 
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Viime woden loppupuolelta lahtien on porssin toimintaan lyo-
nyt leimansa maassa vallitseva rahanpuute j a liike-elaman lamaan-
nustila. Vaikka vaihto vuoden loppukuukausinakin osakkeiden 
lukuun nahden oli melkoinen, niin osakkeiden hintojen suuresti las -
kiessa vaihdon yhteissumma silt i hiljalleen aleni kuukausi kuukau
delta. J a nyt kuluvan vuoden alkukuukaudet tarjoavat suurin pi ir 
tein saman kuvan, kuten alempana olevista lukusarjoista nakyy: 

TeoUisuus- ja 
Pankkiosakkeet muut osakkeet Ykteensa 

mil j . mk. milj . mk. milj .mk. 

T a m m i k u u 15.9 33-5 
Helmikuu 8;9 26,7 

9-3 26.2 

Hulitikuu 5-5 16.2 

Yhteensa 63.0 39-6 102.6 

Ktdnvana vuonna on ennen kaikkea huomattava muiden k u i n 
pankkiosakkeiden vaihdon tavaton aleneminen pankkiosakkeisiin 
verrattuna; viime mainitut muodostavat kokonaista 61.3 % koko-
naisvaihdosta, siis aivan painvastoin ktdn v. 1920, jolloin teollisuus-
osakkeiden vaihto oli suurin. • Mitaan liikkeen vilkastumista ei aina
kaan toistaiseksi ole havaittavissa, johtnen ainakin teoUisuusosak-
keisiin nahden siita, ettei ole saatu aikaan mainittavampaa paperi-

' tuotteiden j a puutavaran vientia, mika herattaisi mielenkiintoa nai-' 
hin osakkeisiin j a minmuodoin vilkastuttaisi arvopaperimarkkd-

• noita. 
F. C. 

Liikenne. 

Uusi hintataso ja rautatien tavaraliikenne, Ennen maail-
mansotaa oli meilla hyvin kauan voimassa sama rautatietariffi, n. s. 
Vuorenheimon tariffi vdta 1897. Joskin toiselta puolen on hyva, 
etta kuljetusmaksut nopeasti j a notkeasti mukautuvat liikenteen j a 
eri kuljetuskonjunktuurien vaihteluihin, on toiselta puolen luken-
noitsijoUle mukavaa j a varmundeksi keidan laskdmissaan se, etta 
sama tuttn tariffi mahdoUisimman kauvan on voimassa. I/iikenne 
ottaa siten vakiintuneet muodot, eri kauppa-alueiden raj at kayvat 
kutakuinkin selviksi j a taloudellinen elama vakvistuu. 

T a t a yakaanttmutta talouselaman tilannetta kuvaa.hyvin se, 
etta kuljetetun tavaran kuljetusmatkan keskipituus meidan valtion-
rautateiilamme pysyi vuosikymmenena 1903— 1̂912 mi l td muuttu-

• matta 125 kilometrin ymparilla; vasta 1913, hintatason noustiia pun- . 
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tavara-alalla, rupesi pitkamatkaisempikin kuljetus kannattamaan, 
j a keskipituus alkoi nousta." "Vume-vuosina se on ollut: 

-nionna 1913 132 km" -
1914 155 

247 „ 
1916 241 „ - . " • -
1917 248 „ 

"V:iin 1915—17 nakden on viela kuomattava, etta kauttakulku-
liikenne "Venajalta ulkomaalle Tornion kautta tuntuvasti vaikutti 
keskipituuteen. '.- : 

Toinen varsin vakuntunut tekija ennen v. 1913 oli keskimaarai
nen raktimaksu kultakin laketetylta tonnilta tavaraa. Tama kyl la 
nayttaa omituiselta, kun muistaa, etta'samassakin tariffissa esiin-tyy 

--sangen erilaisiamaksuja eriarvoisista tavaralajeista, aina ensi luokan 
tavarasta"6:nteen luokkaan j a kalvimpiin poikkeustariffeihin saakka. 
Tama saa kuiteiikin selityksensa siita, etta vakaantuneen tavaralii- ' 
kenteen aikana myoskin sukde eri kuljetuslajien kesken on kammas-
tyttavassa maarassa vakava, kuten esim. sukde laketetyn puutava
ran j a koko tavaramaaran kesken meilla on ollut. 

Tulo kultakin laketetylta tavaratonnilta oli kauan jotenkin l i ik -
kumatta 5 mk:n 80 p:n tienoilla, nousten v. 1913 6:03 mk:aan. Jo 
ensimmainen sotavuosi -viiden kuukauden osalta j arkytti tuota keski-
lukua suuresti, niin etta keskitulo kultakin laketetyn tavaran ton
nilta oli 6:87 mk. Huolimatta siita, etta yleiso sai sotaverojen nimella 
senraavina vuosina maksaa laketyksistaan enemman, rautatien tulon-
lisayksen jaadessa joteiikin vakiin, vakaantui sotakonjunktuureissa 
taas tuo keskitulo, niin etta se seka v. 1915 etta 1916 oli 7: 30 mk. 

"V. 1917, jolloin loppukesasta j a marraskuulla oli liikennekai-
rioita j a myoskin valtionrautatiet itse rupesivat tariffiaan kiukan 
koroittamaan, rikkoutui tuo tasmalknen saannonmukaisuus. Tar -
kemman kasityksen saamiseksi kekityksen kulusta talka alalia esi
tetaan seuraavassa nama asiat kunkausittain. 

Keskitulo tonnilta Idhetettyd tavaraa, mk. 

1917 1918 1919 1920 1921 
Tammikuu 7-02 . 16.72 33-92 42.75 51-53 
Helmikuu 6.13 — -' 32.43 41.65 42.73 
Maaliskuu 7.10 • — 36.62 40.78 49.55 
Huktikuu 6.9S • — 49-15 40.12 — 
Toukokuu, 6.75 . 22.91 44-47 • 39.58 — 
Kesakuu 6.40 20.96 38.10 47-31 " —'• 
Heinakim 6.65 19.03 34-39 36.39 — 
E l o k u u 7.81 18.62 39.81 35-19 — 
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Syyskuu 
L o k a k u u 

10.98-
13.28 
13.14 
12.58 
8.21 . 

19.50 
41.88 
42.59 
35-13 

40.83 
41-43 
44.63 
41.49 
39-99 

38.11 
37.21 
42.51 
41.15 
39-88^ 

Marraskuu 
Joulukuu 
Koko vuosi 

Tariffinkoroitus, joka astui voimaaa lokak. i p. 1918, osoittaa. 
kyvin jyrklcaa nousua keskimaaraiseen tuloon nakden. Se tosiasia, 
ettei se suuremmassa maarassa aikeuttan-nt tavaralaketyksien vake
nemista — keina.-—syysk. sita ennen keskimaarin 217 tuk. tonnia 
kuussa j a lokak.—jouluk. 1918 210 tuk. tonnia, v . 1919 keskim. kuu-
kaudessa 138 j a v. 1920 429 tuk. tonnia — saa selityksensa siita, etta 
yieinen hintataso oli noussut -vielakin jyrkemmin, niin etta "ykta. 
kaukaa, j oUei vielakin kauempaa kannatti uudenkia tariffin aikana, 
kakea tuotteita. 

T a l t a vnodelta on takan kuulu-via tietoja saatavissa vasta k o l -
mdta kuukauddta. Tammi- j a maaliskuun korkeat keskiluvut nayt
tavat osoittavan, etta halvimpia kuljetusesindta, puutavaroita, on 
kuljetettu tavallista pienemmassa sukteessa tai sitten etta niita on. 
laketetty entista pitenunille matkoille. 

K u n nykyinen tariffi on keskimaarin 5 kertaa korkeampi knin 
ennen/ sotaa kaytetty, mutta samalla nykyinen keskitulo tavara-
laketyksilta on jotenkin tarkoin 7 kertaa korkeampi,. osoittaa tama-
kin osaltaan, etta'kintatasoh nousu on ollut suurempi kuin tariffin
koroitus, tavaraa kun kannattaa nykyaan kuljettaa keskimaarin 
pitempia matkoja kuin ennen sotaa. 

MakdoUisesti mdllakin aikanaan tapaktuva kintatason lapi-
kotainen j a suuri lasku vaikuttaa tietenkin myos rautatietariffeikin. 
Sen ensi vaikutus kuomataan siita, etta keskimaarainen kuljetuspi-
tnus vakenee, — alentuneilla hinnoilla mjrytava tavara kun d enaa 
kesta ykta pitkaa kuljetusta. Ruotsm valtionrautateiUa on tultu 
siiken kyv in selvasti, j a siella onkin ollut pakko naina paivina ryk
t y a tariffien alentamiseen. Todella tuntuukin sidla olevan varaa 
alentaa: esim. paperin rahdit ovat siella tahan asti^olleet vastaavilla 
valimatkoilla jotenkin tarkalleen yhta monta kruunua kuin Suomessa 
markkaa! 

Suomen valtiovelka v. 1920. Kasitdtaessa valtion tulo- j a 
menoarviota v:lle 1920 lausuttiin valtiovarainvaliokunnan taholta 
se toivomus,, etta vastedes maaraajoittain julkaistaisun selvitys 
m. m. valtion lyhytaikaisen luoton suumudesta j a laadusta. Tama 

Valtiotalous. 
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toivomus tuotiin uudelleen esille kuluvan vnoden budjettikeskuste-
lussa, sika seurauksella, e t ta ' valtiovarainministerion toimesta on 
nyt julkaistu tietoja valtiovelkamme suumudesta. Annetusta sdv i -

'tyksesta ei kuitenkaan ilmene valtiovelan. kokoonpano, mika olisi 
omansa valaisemaan valtion rakatalouden vaikutusta rakamarkki-
noikimme. Tarkempia tietoja viime vnosilta antaa tassa sukteessa 
Tilastolliuen Vuosikirja, jonka uusimmassa laitoksessa on myos va- ' 
laiseva kistoriallinen taulukko valtiovdan suumudesta v:sta 1879' 
alkaen. 

- Vuoden 1920 lopussa" oli' Suomen valtiovdka kaikkiaan 
I 936 075 449 mk. _ . _ - . 

Vertauksen vuoksi esitettakoon tassa seuraavat, valtiovelkamme 
suumutta vv . 1880—1919 osoittavat luvut: 

V. 1880 62.4 mil j . mk. 
„ 1890 82.1 -„ 

- „ 1900 I I I . 4 „ _ „ 
j ; I 9 I O . . • 178.0 „ „ ' 

„ 1914 171-2 „ ,J 

1915 179.4 „ 
1916 - 197-5 „ „ . -

„ I 9 I 7 • 240.5 „ ' „ . 

- „ 1918 1048.2 „ 
1919 I 836.0 ., „ I L f ^ T -

Kaikkiaan oli Suomen valtiovdka v:n 1917 loppuun kasvanut 
v:sta 1880 178.1 milj. markaka d i 485.4 %. V : n 1918 kuluessalisaan-_ 
ty i valtioveksa 807.7 milj . mk:ka, ollen nousu edelksesta vuodesta 
535-8- %• Jos kuitenkin ottaa kuomioon, etta kintataso v:sta 1913 
on noussut kymmenkertaiseksi, d valtiovelan lisaantymuien nayta 
silloin lainkaan pelottavalta.- Vbl.«tavallaan vaittaa, ettd Suomen 
valtiovelka sotavuosina ole ensinkaan ksaantynyt, vaan etta se ainoas
taan on mvettu ilmoittamaan toisessa, alempiarvoisessa rakalajissa. 
Talloin d tietenkaan sovi jattaa kuomioonottamatta, etta jos kinta-
ta.so lakivuosina rupeaisi tuntuvasti laskemaan, silloin valtio — kuten 
kaikki velalkset — joutuisi vaikeaan asemaan. 

Valtiovelkamme laatua v:n 1920 lopussa osoittaa seuraava tau
lukko, jokon vertauksen vuoksi on asetettu rinnalle v. 1918 j a v. 
1919 koskevat luvut. 

1918 1919 1920 
Milj. mk. 

Vakautettu velka; 
1. Ulkomaiset lainat. . . 163.5 .308.8 304.1 
2. Kotimaiset lainat. . 420.0 S23.9 go6.6 
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Vakauttamaton velha: 
1. Ulkomaiset lainat. , . 32.3 28.6 136.4 
2. 'Kotimaiset lainat. . . 432.4 624.6 589.0 

• = • • . . . • ^ 

V . 1920 muodostivat siis valtiovelkamme paaosan pitkaaikaiset. 
kotimaiset lainat, jotka tekiyat lakes puolet, - 46.8 % koko valtio-
velasta. I/akinna suurimman osan muodostivat lykytaikaiset koti
maiset lainat, 30.4 %. Ulkomaisia lainoja oli yhteensa vain 22.8 %, 
josta pitkaaikaisia 15.7 %- j a lyhyiaikai.sia 7.1 %. Suurimmalta 
osaltaan (77.2 % ) perastui siis Suomen valtiovelka v. 1920 kotimai-
siin lainoihin, joista pitkaaikaiset ovat v:sta 1919 seka absoluutti
sesti etta suhteellisesti lisaantyneet j a lykytaikaiset vakentyneet. 

•~Siten on asiain t i la v. 1920 painvastainen kuin viela edellisena vuonna, 
jolloin vakauttamaton kotimainen velka oli suurempi kuin vakau- _ 
tettu. ' . • . • . 

Valtion ulkomaisia velkaa aryostellessa on viela kuomautettava, 
etta se valtiokonttorin tileihin on otettn sen kurssin mukaan, jolla 

• laina. on saatu. Koska sunri osa siita, varsinkin ennen maailman-
sotaa otetut lainat, on saatu alhaiseen, osin pari-kurssiin, vaadi-
taan sen takaisin maksamiseksi nykyisen kurssin mukaan Suomen 
markkoja monta kertaa enemman kuin edella esitetyista numeroista 
paattaen voisi 'lutdla. • • - _ 

V m 1921 neljan ensimmaisen kuukauden knluessa on valtion 
vakautettu ulkomainen velka ksaantynyt kokonaista 239.3 milj . 
markalla, joka maara on saatu Ruotsista, Norjasta j a Tanskasta. 
Kapinavahinkojen korvaamiseksi on laskettu liikkeeseen uusia obli-. 

.gatsiojeja, jotka ovat aiheuttaneet kotimaisen vakautetun vdan 
ksa'antymisen kuluvan vuoden aikana yhteensa 27,3 milj-. markaka. 
Kotimaiset lyhytaikaiset lainat- ovat sita vastoin samana aikana 

• vakentyneet 72.3 milj . markalla. -
Yksityiskoktaisemmin ilmenee Suomen valtiovelan suuraus v :n 

1921 nelj an'ensimmaisen kuukauden aikana seuraavasta taulukosta: 

Vajtautettu velka: 31/1" 28/2 31/3 30/4 
Milj. mk. 

I . Ulkomaiset lainat 304-1 526.6 540 .7 543-4 

2. Kotimaiset lainat 923-8 931-2 932-3 .933-9 

Vakauttamaton velka: 
I . Ulkomaiset lainat 136.5 136.5 136.S 136.6 

2. Kotimaiset lainat 584-7 549-0 534-(l 516 .7 

Vhteensa I 949-1 2 143-3 2 143.6 2 130.5 

N. K. 
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Yhteiskuntapolitiikka. 

Tyolaisten ja talonpoikain taloudellinen asenia Venajalla. 
Kamiminismiii tehtavahan piti olla murskata porvarillinen y h 
teiskunta, vapauttaa tyolaiset* j a talonpojat sen sorrosta j a kohottaa 
heidat vapanteen j a hyvinvointiin, poistaa kapitalistinen riistanta 
ja kokottaa riistetyt luokat nanttimaan oman tyonsa tulokset. Tosin 
ovat kommnnismin teoreetikot Venajan neuvostovallan syntymisen 
jalkeen alkaneet selittaa, etta diktatuurin alussa kaupimkikoykalis-
ton eknkannan lasku on valttamaton. Diktatuuri ei lisaa kaytetta
vana olevaa varastoa. Koykaliston vallankumous aikeuttaa tavan 
suorittaa luontoispalkkaa maatyovaestoUe, joka siten tulee koyka-
listovallankumouksen varsinaiseksi kyodynnauttijaksi. Nain selit
taa esim. kommunisti Varga. Tama teoria osoittaa, etta kommu-
nistit eivat voi kokonaan kieltaa tyolaisten eknkannan laskua kom-
munismin valktessa. Mutta jaljelle jaavat viela kysymykset, kuinka 
suu.fi on teoUisuustyovaen eknkannan aleneminen j a millainen'on 
maalaistyovaen j a talonpoikain asema? Taman vuoksi on ydinkysy-
myksia Venajan kommunismia asiallisesti arvostelta!essa: millaiseksi 
on muodostunut Venajan tyolaisten ja talonpoikain taloudellinen 
asema, niinkyvin verrattuna keidan aikaisempaan asemaansa kuin 
myoskin verrattuna vastaavaan kekitykseen muissa maissa? 

. Ne tiedot Venajalta, joita on kaytettavana, ovat kyl la muista 
maista saatavissa oleviin tietoihin verrattuina puutteellisia — aivan 
viimeisimmilta ajoilta ei ole mitaan tietoja mutta antavat kuiten
k in aika kyvan 'kuvan olosukteiden kekityksesta. 

Seuraavassa esitetaan ensinnakin )>Ekonomitskeskaja Shisn»ista 
— siis neuvosto-venalaisesta lahteesta — peraisin oleva tilasto paiva-

Tavallinen tyolainen Ensimmaisen luokan 
puuseppa 

Eopeekkaa 
% 

1919=100 Kopeekkaa % 
1919=100 

KevaaUa 1914 . 46 2 155 3-9 
,, 191S 57 2.5 160 4.0 

JoulTik. 59 2.6 175 4.4 
ICevaalla 1916 68 3.0 200 5.0 
Tammik. 68 3.0 250 6.2 
KeVaalla 1917 112 4.9 550 I i 7 
Elokuussa 1917 -• 145 6.3 . 575 14.4 
Jouluk. 1917 800 34-8 1950 48.7 
Heinak. 1000 43-5 2050 51.2 
Syysk. IJOO 65.2 2650 66.2 
Helmik. 1919 1 2300 100 4000 100 
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palkkojen noususta puuvillateollisuudessa Moskovan kuvememen-
tissa. ̂ ) 

Tyokomisariaatin tilaston mukaan olivat palkat eri teollisuuk-
sissa (tdcstiili-, paperi-, graafillinen, metalli- j . n . e.) Moskovassav. 
1918 n. 1000—2 000 % korkeammat- kuin v . 1908. )̂ 

Palkat ovat siis Neuvosto-Venajalla kokonneet enemman kuin 
missaan muussa maassa. Mutta suta huolimatta eivat ne riita lahi-
maiiikaan edes valttavaa elinkantaa yllapitamaan. Niinpa oli Mosko
van piirissa vv . 1916—1918 Tyokomisariaatin tiedonannon mukaan 
metallityolaisten realipalkan kehitys seuraava^). 

Ravinto -
Metallityolaisten palkkojen 

nousu 
kustan-
husten 
nousu 

% 

Brikois-
tyolaisten 

% 

K e s k i a -
kertaisen 
tyolaisen 

% 

Apulaisen 

% 

Heinak-uiista 1916 tammikuun 
I p:aan 1918 

- Heinakuusta 1916 hulitikuun 
650 119 

-

223 327 

I p:aan 1918 
Heinakuusta 1916 kesakuun 

S98 237 344 450 

I piaan 1918 1500 .365 — • 

Ra-vintokustannukset ovat siis nousseet paljon enemman kuin 
palkat, j a realipalkka siis huimaavasti alentunut. 

• Seuraavasta Tyokomisariaatin esittamasta taulukosta nakyy 
palkkojen riittamattomjrys * ) . . _ ' . 

Paikkaktmta 

; f • 
Perkeen toimeentulominimi ja palkka syysk. 1918 

Paikkaktmta Perkeen toimeen-
tulomi-nimi pai 

vassa, ruplaa 

Minimipaiva-
palkka koroitet-
tuna 100 "/o-lla, 

ruplaa 

Toimeentulomi
nimi suurempi 

k u i n palkka, % 

31.0 25.0 24.0 
26.1 20.8 25-5 

Keski-Venajan teolli-
20.8 19-75 5-0 
26.7 20.8 29.0 

Keski -Venaja (ei teoUi-
suusseudut) ja Volga 18.3 17.7 3-3 

^) Simon Zagorsky, I^a Republique des So-viets. Bilan feconomique. Paris 
1921, s. 211. 

2) Sama teos s. 210. 
^) I,es conditions du travail dans L a Russie de Soviets (Bureau intern, 

du travail) s. 62. 
L e s Conditions s. 61. _ " 
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Tulojen riittamattomyj^s elaman yllapitoon nalsyy siitakin, etta 
tyolaisten menotalouden kokoonpano on kokonaan muuttunut — % 
tuloista menee ravintoon. Seuraavassa esitetaan tyolaisten budjet-
teja eraista kaupungeista ennen sotaa j a sodan-jalkeen ^). 

Perheellinen tyolainen Yksinainen tyolainen. 

Meuojen laatu 
V . 1908 

Totikokuusta 

marrask. 1918 
V . 1908 

Toukok. 
mar
rask. 
1918 

H ft)' 

a 
S 

0 
t 

a 
0 -
3. 

td 1 0 < 

% % % % % % 
I . Ravintoon 48.7 45.2 71-3 72.S 37-3 34.S 75-7 
2. 20.7 

I 2 . I 
22.1 3.8 

6.6 
6.7 
8.3 

14.7 
13-8 

12.0 3.8 
3- Vaatetulcseen 

20.7 
I 2 . I 13-7 

3.8 
6.6 

6.7 
8.3 

14.7 
13-8 12.8 ' 7.8 

4- Hygieniaan 3-3 3-3 3-4 3-2 3-S 4.2 3-0 
•5- Sivistysinenoihin . . 4-7 '3-8 3-1 1.9 6.4 2.6 2.2 
6. Muut menot 10.5 11.4 I I . 8 7-4 «4-3 33-9 7-5 

Yliteensa 100 100 100 100 • 100 100 100 

Nain korkea ravinnon osuns nienotaloudessa osoittaa erinomai
sen aikaista elinkantaa. 

Esitettakoon viela seuraaVa Sentrosojusin julkaisusta peraisin 
oleva tilasto Odessalaisen tyolaisperkeen ravinnon fysiologisesta maa
rasta kesalla 1919^). • 

9 ' 

Perkeen jasen Sai-kalorioja 
• paivassa 

Olisi tarvin-
nut kalorioja Puuttui 

2 842 3 500 658 
2436 3 000 ' 564 
I 218 I 500 ' 282 

- I 624 2 000 376 

Yhteensa 8120 ' 10000 1880 

V : n 1919 ensimmaisella neljanneksella toimeenpantu tutki
mus, joka koski 73000 moskovalaisen tyolaisen ravintoa, osoitti, 
etta nama eivat saaneet leipajakelussa. keskimaarin enempaa kuin 
28 % normaalisesta kaloriamaarasta. 

1) Zagorsky, s. 123. 
Zagorsky, s. 228. ; . 
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- K a i k k i tallaiset tilastot, joiden esittamista voitaisiin vielakin 
jatkaa, osoitta"^it samaa: tyolaisten elinkannan tavatonta alentumista. 

Taman jalkeen esiint3r7 tietystikin kysymys: miten mnissa maissa 
on ollut laita sodan aikana? — Takan voitaisiin vastata sangen laa-
joilla elinkustannus- j a palkkatilastoilla. Mutta ty3'-dymme vain 
aivan lykyesti mainitsemaan tulokset naista tilastoista. 

' Tyovaen eUnkanta aleni, yleensa vv . 1915—18 jokseeiikin 
kaikissa maissa. Kaikkein enimman realipalkka aleni ̂  niista maista 
joista "tietoj a on saatavana—Saksassa vv. 1915—1918 ja Suomessa 
V. 1918- Realipalkan alemms oli' talloin naissa maissa n. 30—40 %. 
Englannissakin oli realipalkka v. 1916 verraten alkaalla, nim. 24 % 
alempana kuin v. 1914. Ruotsissa, "Vkdj'-svalloissa ja Austraaliassa on 
realipalkan aleneminen sensijaan ollut verraten vakainen. Minka.an 
»porvarillisen!> maan tyovaen realipalkka ei edes pakimpina sota
vuosina alentunut likimainkaan niin paljon knin "Venajan, tyo-

/ laisten realipalkka on alentunut. J a w . 1919 j a 1920 on pukeena 
olevien maiden tyovaen realipalkka yleensa kokonnut eimen sotaa 
vallinneelle tasolle, toisissa maissa kuomattavasti sen ylapuolellekin. 
V . 1918 on Austraalian realipalkka jo normaalinen. V . 1919 kokosivat 
Ruotsin, Norjan, Englannin j a Saksan realipalkat normaaliin, ja 
Tanskan realipalkka on jo paljon normaalin 'ylapuolella. V:n 
1920 loppupuolella pukjennut yleismaailmallinen pula on tosin saat
tanut jalleen alentaa tyovaen elinkantaa, mutta tuskin kuitenkaan 
suuremmassa maarassa, senvuoksi, etta elinkustannuksetkin ovat 
useissa maissa tuntuvasti laskeneet. 

)>Porvarillisten» maiden tyovaen verrattomasti korkeampaa elin
kantaa osoittavat myoskin tyolaisten menotalouden tntkimukset. 
Milanolaisen tyolaisen menoista tekivat ravintoaineet joulukuussa 
1919 tosin 63 %. Mntta esim. 'Ykdysvalloissa ja Uudessa Seelaifuissa 
toimeenpannnt tilastolkset tntkimukset osoittavat.ravinnon ottavan 

' tyolaisten menoistay.1919 va inn . 38 %. Naiden kakden rajan val i l la 
ovat ravintomenot eraiden muiden maiden tyolaisten bndjeteissa. )̂ 

Voimme nain ollen todeta, etta, sikali kuin tassa esitetyista tilas
toista voidaan, joktopaatoksia tekda, teollisuustyolaisten taloudelli
nen asema Venajalla,oli vv . 1918 ja_ 1919 suuressa maarin kuonompi 
kuin ennen sotaa j a etta se oli sukteelksesti paljon kuonompi kuin 
»porvarillisten» maiden tyovaen taloudellinen 'asema pakimpina 
sotavuosina. ' ' , 

Maataloustyovaen ja talonpoikain taloudeUisesta asemasta on 
tasmallisia tietoja sangen vakan. Silminnakijain kuvausten mukaan ̂  
on maaseutu suurten kikepaikkojen ymparilla nalkaisempaa kmn 

1) »Porvarillisia» maita koskevat tiedot ovat peraisin allekirjoittaneeiL esi
tyksesta >>]51itikustannBkset ja palkati>, joka on painossa, • -. ' 
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kaupungit. Toisten tietojen mukaan elaa talonpoikaisvaesto kuiteii-
.kin niissa seuduissa, joihin neuvostovallan mahti ei joka paiva ulotu, 
verraten siedettavaa elamaa. Talonpoika viljelee viljaa paaasiassa 
vain omiksi tarpeikseen, mutta syo luultavasti sita enemman kuin 
ennen — sellaisilla seuduilla, missa,saa sen sailymaah kaupunkilai-
silta pakkoluovuttajilta. On mahdoUista, etta hanen toissaan oleva 
tyolainenkin saa hiukan rmisaammin ruokaa kuin ennen. Mutta 
sensijaan karsii maalaisvaesto varmasti kaiken sen puutetta, mita 
teollisuuden ja kaupan tulisi heille antaa. Heidan tuotteidensa osto
kyky on ky l la kokonnut, niinkuin neuvostovenalainen tilasto esittaa. 
Mutta tama ostokyky kokdistuu, valttamattomyystarvikkeiden punt-
tuessa, kaikenlaiseen »sel£alaiseen tavaraan», jota kaupunkien ja maa
seudun hajoavista n. s. sivistyneista-kodeista virtaa keidan kattonsa 
alle. Piano esim. ei kuulu olevan varsin karvinainen kapiiie venalai
sen taloiipojaii mokissa. Taloiipoikaisvaeston vakstus-ja, yieinen 
kulttuuritaso on tuskin kokonnut. "- . . 

Mistaan maalaisvaestoii y/gMSw taloudellisen aseman kokoami-
sesta ei sus kannata pukua. Wel lsk in joka kuvaa Venajan oloja 
sukteellisen suopeasti, kiinnittaa kuomiota ainoastaan silken seik-
kaan, etta talonpojat nayttavat kyvin ravituilta nalkaa karsineeseen 

•kauptmkilaisvaestoon verrattuina, j a arvelee keidan punakaartilaisia 
vastustaen jarjestavan oloiisa siedettavaksi. " « 

K. N. Rauhala. 

Osuustoimintaliike-

Osuusmeijerit. Viimeksi ilmestyiieen osuustoimintatkaston 
mukaan oli v. 1 9 1 9 kaikkiaan 4 9 6 kaupparekisteriin merkittya osuus-
nieijeria. Niissa 344 :ssa, jotka ovat toiminnastaan antaneet tietoja, 
oli jasenia 4 1 5 4 0 j a keidan kallussaan osuuksia 2 6 7 9 4 0 eli 6.5 osuutta 
jasenta kokden, edellisena vuoima 6 . i . Tilastossa esiinty^aan 30i :een 
meijeriin tuotiin kaikkiaan 22 .7 mil j . kg. maitoa. Voita tuotettiin 
ykteensa 6 1 8 2 2 6 0 kg j a j u u s t o a ' 5 6 0 7 0 0 kg. eli 'voita 5 7 5 7 4 5 . k g 
vakemman ja juustoa 1 6 5 3 3 4 kg enemman kuin edellisena vuonna.* 
I/iikevaikto oli koko vuonna 1 7 7 mil j . mk, joten se oli kokonnut edel
ksesta vuodesta 2 2 . 8 %". ' . ; 

Meijerien varat ovat niinikaan kasvaneet 1 2 .milj. mk., tekden 
n j r t kaikkiaan 31-7 mil j . mk. Naista nytkin on luonnollisesti suurin 
osa talletuksia, saatavia, osakkeita y. 111. lo . i milj . , omaisuutta 8.9 
milj . seka meijerituotteita j a liiketarpeita 7.7 mil j . mk. Omat paa
omat olivat edelliseen vuoteen verraten sukteelksesti vakentyneet, 
ne kun olivat nyt 'vain 1 1 . milj . mk. eli 42.7 % kaikista paaomista, 
edellisena vuonna sita vastoin 5 9 %. 

) Ryssland i skynining, s. 16. 



164 Katsauksia, 

Meijereilla oli varsinaisia tuloja kaikkiaan voitto- j a tappiotilin 
mukaan - 1 7 4 . 5 milj . mk, .kaikki, n . i . s milj . mk. lukuunottamatta, 
meijerituotteista. Menot taas nousivat 1 6 9 . 5 milj . mk:aan, joista 
liikekustannuksia ok 1 3 mil j . mk eli 7.4 % varsinaisista brattotn-
loista; edellisena -vuonna 7 - i %• Voittoa saatiin 5 .9 'mi l j . mk s. o. 
3.4 % bmttotuloista, v. 1 9 1 8 oli vastaava snkdeluku 3 . 8 . 

Osuuskassat. Kaupparekisteriin merkittyja osuuskassoja oli 
v:n 1 9 1 9 lopussa kaikkiaan 7 1 4 . Jasenia toiminnastaan tietoja anta-
neessa 5 9 1 kassassa oli ykteensa 2 9 8 7 3 eli 5 0 . 5 jasenta kassaa kok
den, edellisena vuonna 4 7 . 6 . Vuoden kuluessa annettuja velkakirja-
lainoja ok 1 4 8 7 4 . j a niiden sisaltama rakamaara 11.9 mil j . mk. Suu
rin osa lainoista oli nytkin myonnetty maataloustarkoituksiin. Uudis-
viljelyksia jamaanparannuksia varten oli aimettu 4 1 8 4 lainaa, maan-
viljelysammattitarvikkeiden ostoon 2 7 1 4 lainaa j a rakennnstarkoi-
tuksiin 2 i 6 7 _ lainaa. Tallettajain vas-takirjbjen luku oli seka abso
luuttisesti etta suktedlisesti kokonnut, ollen nyt 5 2 8 2 eli '8.9 vasta-
k i r jaa osnuskassaa kokden, eddlisena vuonna 7 . 8 . Kakanvaikto 4 4 . 0 
milj. rok j a kokonaisliikevaikto 1 4 3 . 6 mil j . nik ovat tuntuvasti 
kokonneet eddlisesta vuodesta (25.9 milj . ja^83.8 milj . mk). 

Tiliasemastaan on tietoja antanut vain 5 7 9 osuuskassaa. Nai-" 
den varat olivat vuoden lopussa ykteensa 21.4 milj . mk eli kassaa 
kokden vakan enemman kuin 3 7 tuk. mk, eddlisena vuonna vain n. 
2 2 tuk. mk. Suurimman varaeran, 1 8 . 7 mil j . mk, muodostivat luon-

"noUisesti velkakirja-, korko- y. m. saatavat. Varoista oli omia paa
omia vain 1.9 miij . mk eli 9 . 7 % kaikista paaomista, kun ne sita 
vastoin eddlisena vuonna nousivat 1 2 . 7 %din . _ . 

Kassojen tulot tekivat i . i mil j . 'mk j a menot 1.0 milj . mk, ja 
ylijaamaa ja i 1 3 0 2 9 8 mk eli 1 1 . 5 % bruttotuloista, edellisena vuonna 
1 6 % . Hoitokulnt, 1 4 1 1 3 1 mk, muodostivat 1 4 . 1 . % menoista ja 
1 2 . 5 % bruttotuloista. , - • , . -

Karjanmyyntiosuuskunnat. Osuustoimintatilastossa .esiintyvat 
myt ensi kerran karjanmyyntiosuuskmmat, jotka melkdn kaikki oVat 
sota-aikana syntyneet, -vielapa lakes puolet niista sen loppupuolella, 
varsinaisella pulakaudella. Tietoja toiminnastaan v. 1 9 1 9 on antanut 
1 5 osuuskuntaa, joiden toiminta-alue .kasittaa ykteensa 4 9 2 kuntaa. 
Niiden jaseiilukn oli 7 0 6 2 , siis 470 .8 j asenta-osuuskuntaa kohden. 
Naista oli yksityisjasenia 7 0 3 2 , joilla oli osuuksia 5 7 2 0 5 , seka ryk-
majasenia, s. o. mdjerdta y. m. osuu.skuntia, 3 0 ja niiden. kallussa 
osuuksia 2 0 2 4 . Osuuskuntain toiminta-alueella oli kaikkiaan 2 8 4 2 2 6 

" karjanomistajaa, joiden omistamien nautadaintehluku teki i 4 2 9 9 7 6 
eli y l i 9 5 tuk. nautaelainta osuuskuntaa kohden. Osuuskuntainjase-
nien nautakarja, 1 0 6 0 3 6 elainta,'oli 1 0 . 3 % koko nantakarjamaa-
rasta. ' 
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- ' Kysymyksessa olevana vuonna osti 14 tilastossa esiintjrvaa 
osuuskuntaa ykteensa 7170 505 kg teuraskaijaa eli osuuskuntaa 
kokden 512 178 kg, rakassa arvioituna 4 919 834 mk, j a 12 osuus
kuntaa moi 6 031194 kg eli osuusktmtaa kokden 502 599.5 kg, ra 
kassa arvioitmia 4 073 062 mk. 

" I 4 : l l a toiminnastaan tietoja antaneella osunskunnalla oli varoja 
10.2 milj . mk, joista suurimman osan muodostivat varastot, 3.3 milj . , 
saatavat 2.9 mil j . j a kiinteistot 2.1 milj . mk. Omia paaomia niilla oli 
liikkeessa 2.5 milj . rnk eli'27.1 % kaikista paaomista. 

Osuuskuntien varsinaiset -tulot, 67 778 387 mk^ oliVat melkein 
kaikki tuotteista saatuja. Menot nousivat 65 980 156 nik:aan, niista 
oli Inkekulnja 3 867 679 mk eli 5.7 % bruttotuloista. Vuoden voi-
toksi j a i 882 748 ink eli i . 3 % bruttotuloista. 

. " • - . ^ J.v. 
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Onko rautatietariffejamme alennettava? 

Esitelma, jonka Kansantaloudekisen Ykdisty^ksen kokonksessa 
s3iTsknnn 20 p:na 1921 piti 

Leo Harmaja. ' ' • • 

. K u n raka, jonka tektava on oUa pysyvana arvonmittana, 
joutuukin suurten vaiktelujen alaiseksi, on luonnokista, etta 
siita aikeutuu tuntuvia ro.uutoksia, jopa mukistuksia m.onissa 
talouselaman olosukteissa. Ka ikk i kinnat on nopeammin. tai 
kitaamrn.in maarattava uudekeen, ja eimen pitkaa seuraavat 
myos tyopaikat tam.an kekityksen m.ukana. Mikoin kysymys 
on sellaisista kinnoista, jotka saannoUisissakin oloissa tikeaan 
vaiktelevat, nama rakanarvon aikeuttamat muntokset tapaktu
vat verraten kelposti. Sita yastoin sekaiset kinnat, joikin taval-
ksissa oloissa vain karvoin tekdaan muutoksia, seuraavat rakan
arvon tuntuvastikin vaiktuessa verraten kitaasti perassa. Mutta 
niidenkin tayt3ry lopulta kulkea kekityksen mukana. 

Erikoisasemassa ovat taUoin ne kinnat, joiden 'suuruus on 
ykteiskunnan itsensa maarattavissa ja ' joista paatettaessa nain 
oUen pidetaan silmaUa yleisten etujen vaatimnksia, eika vain 

^ ketken vaktonta kyotya. .TaUainen menettely on sita valtta-
mattSmampaa, kun ne laitokset, joiden kinnoista tassa on kysy
mys, vaikuttavat tuntuvasti maan talouselaman yleiseen keki
tykseen. Erittain tarkeita ovat tassa sukteessa rautatiet, joiden 
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kuljetusmaksujen suuruudella or painava kansabtaloiideUinen 
merkitys ja samaka valtionratajarjestelman m.aissa myos san
gen knom.attava asema valtion raka-asioissa. Missa mlarin 
naiden maksujen suumudesta paatettaessa on rakanarvon ja 
kintojen vaikdekessa kuljettava talouselaman yleisen virtanksen 
mukana, s. o. munteltava rautateiden tariffeja sikali, kuin-kin
nat vaiktelevat, tai pidettava silmaUa kuljetusmaksujen yleista 
vaikutusta talouselaman ,;kulkuun, tama .kysymys* on-sangen 
vaikeasti ratkaistavissa. 

Jokdarmoksi kenee' paikaUaan muutamin sanoin viitata 
'suken merkitykseen, mika valtionrautateiUa on Suomessa, jossa 
melkein koko rautateisto nykyansa kuuluu valtioUe. On kuo
mattava, etta tassa »tukansien jarvien maassa», jonka meren-
rannikkokin on niin pitka, voisi tosin ajateUatarvittavastakul-
jetustoitnesta paaasialksesti pidettavan kuolta vesikikenteen 
avuka. Tunnettu asia kuitenkin on, etta k\lman ilmanalamme 
takia. nama kulkureitit ovat suuren osan ' vuotta"^ kokonaan 
—• tai • melkein kokonaan ~suljettuina, 'eivatka 'ne sukna oUes-
saankaan muuta kuin pienelta osalta voi. tyydyttaa kikenteen 

• vaatimnksia.- Rautateiden on nain oUen suoritettava suurin osa 
•nun kyvin kenkUoiden kuin tavaroiden siirtamisesta paikkaknn
nalta toiseUe. Takan vaikuttaa erikoisesti se, etta rautatiet 
voivat suorittaa.kuljetuksen nopeammin ktdn-muut ka3detta-
vana olevat knlkuneuvot, lukuunottamatta automobiikmatkoja 
erinaisiUa reiteiUa. Varsinkin' maamme' paaeknkeinon, maar 
talouden, on valttamatonta saada monet kelposti pilaantuvat 
tuotteensa jotenkin pian tuottajien kaUusta kuluttajien- kasiin; 
tassa ovat naiden molempien piirien ednt, jotka niin useassa 
sukteessa nayttavat vastakkaisUta, ilmeisesti sarnaUa'puoleUa-:. 
kumpikin kyotyy suuresti kuljetuksen. nopeudesta. 

Viela tarkeampi nakokokta on tassa'kuitenkin kaljetus-
kustannusten suuruus.' Siina sukteessa tosin vesikikenne on; 
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kuten tunnettu, kalpuutensa-nojaka kaikkia muita edukisempi,. 
mikoin vain sopivia Iculkuvayka on kaytettavissa, mutta m.aa- . 
iiikenteen alaka on rautatiekuljetijs kalvempaa kuin muut kul -
jetustavat. Rautateiden avaaminen liikenteeke on merkinnyt 
suurta kuojennusta maakuljetuskustannusten alalia, ja pitkat • 
ajat totuttiin jo suken ajatukseen, etta niiden tariffeja voidaan 
yka alentaa, siten kelpottaen kuljetusoloja -ja mikaan tavoin 
vakingoittamatta valtion. rakakisia etuja. , • - , 

Viela iSgo-luvun lopuka ok meika tama kasityskanta val-
laUa, j a sen tuloksena ok se tuntma tariffinkuojennus, joka 
•vuonna -1897 pa,ntiin toimeen.'' Ne kupnot rakakiset tulokset, 
joita valtionrautatiet m êiUa -vmosisadan- vaikteessa, ja sita seu-
raa-vina vuosina saavuttivat," joktivat kuitenkin siiken, etta 
samaUa kuin rykdyttiin monenlaisiin toimenpiteisiin.rautatie-
talouden • jarjestamiseksi-saastekaarnmaUe ja tarkoituksenmu-
kaisemmaUe kannalle, alettun myos jonkun verran koroittaa 
kuljetusmaksuja, jotta siten saataisun tulot nousemaan. Tuo-
reessa muistossa on, miten Suom.en valtionrautateiden rakakiset 
tulokset sittemmin vuosi -vuodelta parantuivat, saa-rottaen en
simmaisina sotavuosina, joUoin kikenne kasvoi aivan tavattomiin 
maariin, sekaisia voittoprosentteja, joita ei .aikaisemmin oltu 
osattu toi voakaan. Osaltaan takan vaikuttivat myos ne tariffin-

.kdroitukset, jotka vuosina 1916 ja 1917 saatettun voimaan. 
VaUankumousvuosi 1917 ja sen jalkeinen kapinavuosi 1918 
saattoivat kuitenkin rautatietalouden tulokset niin kuonoiksi, 
etta kirjanpito osoitti melkoista tappiota, kuokmatta niista 
tariffinkoroituksista, joita naikin aikoikin pantiin. toimeen; 
jalkimmaisena vuonna tuk voimaan kaksikin prosenteissa maa
rattya yleista tariffien koroitusta. Seuraavana -vuonna valtion
rautateiden rakakiset tulokset okvatkin parempia, mutta vuo-= 

r _ - . 
^ Vrt Carl LOchoun esitysta tariffitoimesta julkaisussa Suomen Valtion- • 

rautatiet. Historiallis-teknillinen -kertomus. I I . 
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. den 1920 lopnlla pidettiin Icuitenkin valttamattomana nudeUeen 
koroittaa tariffeja, niin etta. kuljetusmal<:sut suurin piirtein 
katsoen ovat nykyaan knusinkertaisia verrattuina ennen sotaa 
voimassa okeisiin maksuikin, lukuunottamatta kuitenldn n. s. 
faljousahnnusten lakkauttamista, joka vaununlastilaketyksissa 
aikeutti tuntuvaakin-dculjetusmaksujen ksaysta, ja niinikaan 
vientitariffin lakkauttamista, joka muutamien talvisatamien 
kautta vietyjen tavaroiden rakdeissa merkitsi m.elkoista mak
sujen koroitusta, seka n. s. asemamaksuh kaytantoonottamista, 
mjka taas tuntui enim.min lykydUa vakm.atkoiUa. Sitapaitsi 
on erinaisia tavaroita kuluneina \mosina surretty korkeampaan 
raktiluokkaan, ja se on m.uutamissa tapauksissa m.erkinn3d; 
varsin kuomattavaa kuljetusm.aksun ksaysta. ; 

Tariffinkoroitukset taten kokdistuvat erilaisun kuljetuk-
siin -jossain m.aarin eri tavoin, vaikkakin koroitusprosentti 
yleensa on okut sama. K u n kinnanm.uutokset ovat vum.e too-
sien taloudeUisessa m.ulkstuksessa myos okeet erilaisia, kokdis-
tnen paljon tuntuvammin muntamiin tavaralajeikin kuin toi-
siin, jotka ovat olleet pienempien xaiktelujen alaisina, on Ui-
kennoitsijain keskuudessa verraten laajalti esiintymyt'se kasitys, 
etta pukeenalaiset tariffinkoroitukset eivat ole okeet oikeuden-
mukaisia. Erityise,sti on muistutettu suta, etta nama kuljetus
maksujen tuntuvat ksaykset ovat osaltansa melkoisessa m.aa-
rassa vaikuttaneet kintojen nousuun ja siten okeet kaitaksi 
varsinkin laajoiUe kuluttajapiireille. K u n ne tavarat, joista 
tasSa ensi sijassa on kysymys, oyat tarkeita maataloustuotteita, 

, on luonnoUista, etta rautatietariffien aleutamista on kaivattn 
myos maataloustiiottajian takoUa. Taten on valtiopaiviUa saatu 
aikaan paatos, jossa on ilmoitettu eduskunnan olevan sita 

'mielta, etta ekntarpeiden ja nnden tuotantoon kaytettyjen 
tarvikkeiden seka kalkojen raktia olisi alennettava. _ Tama 
kvsymys on kuluvan vuoden aikana oUut rantatiekallinnon 
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polidittavatia, ja siita on myos maatalonshallitns viime tal 
vena tehn3rt esityksen; myokemmin on asiaa 'kasitelty val -
tionenvoston asettam.assa maatalonstuotantokomiteassa. K u n 
kysymysta karldttaessa on esiintynyt jyrkasti vastakkaisia 
miekpiteita toiselta puolen maataloustnottajieii ja kuluttaja-
piirien edustajien sam.oinlcuin eraiden vientiteoUisuuden kar-
joittajien takolta, joike tariffien alennus oksi erittain suotava 
asia, toiselta puolen taas niiden takolta, joiden tektavana on 
valvoa valtionrautateiden taloudelksia etuja, na3d;taa siita, 
etta kysymys kaipaisi kasittelya' myos niiden piirissa, joita 
ei voitane enemman toisessa kuin toisessakaan sukteessa pitaa 
asianosaisina. Siina tarkoituksessa esitetaan seuraavassa rnuu-
tamia nakokoktia pukeenalaiseii kysymyksen valaisemiseksi. 

Jos ensiksi ^rykdytaan tarkastamaan valtionrautateiden, 
tavaraliikenteen -tarkeimpia; puok a maan paaeknkeiiion kan
nalta, on aluksi todettava, etta sota-ajan muUistuksista kuoli
matta ovat maataloustuotteiden kuljetusmaarat maamme rau-
tateika pysyneet hyvin korkeina, jopa m.onien rykm.ien, kuten 
esim. rukun,,ohran j a" muun viljan, perunain ja juurikedelmien, -
keinien ja olkien seka kalkojen kuljetus on suorastaan enenty-
nyt, jos vertaa viimeisen raukanvuoden eli vuoden 1913 ja v i i 
meisen vuoden, josta rautatietilastotietoja on kaytettavissa, 
ek vuoden 1919 tavarakikennetta esittavia lukuja toisiinsa; 
toiselta puolen on myonnettava, etta muutam.ien tavaralajien 
kuljetus rautateika on supistunut, knten jaukojen jaryym'en, 
m.aidon ja voin, vakirekun, lannoitusaineiden seka vuotien ja 
nakkojen. XJseim_piin tavaroikin nakden on' ilman muuta loy-
detta\dssa sektys, mista nama muntokset joktuvat;' kuljetus
maksujen snuruudeUa tuskin voitanee sanoa okeen tuntuvampaa 
vaikutusta tassa kokden. 
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Maataloustuotteiden kuljetusmaksujen" joukossa on eri
koisen suuri rnerkitys sekaisista tavaroista snoritettavaka rak-
dJUa, joita yktamittaisesti, jopa paivittain kuljetetaan ja joike 
siis vesikikenne ei voi tekda lakimainkaan sam.oja palveluksia 
kuin monike muille tavaralajeiile. Naiden joukossa on ensim-
maiseka sijaka maito, tama tavara kun on makdolksimman 
tuoreena toimitettava: kuluttajien nautittavaksi. Sen kuljetus 
rantateitse on noussut verraten knomattaviin maariin, varsinkin 
ensimmaisina sotavuosina, jokoin Suomen maidoka ok Pietarissa ' 
erinomainen menekkipaikka. Vuonna • 1914 taman tavaran 
vienti sinne nousi'yk 21.6 milj . ktran, seuraavana vuonna se ok 
32.4" milj. ja vuonna 1916 jo 45.6 milj. litraa. Sittemmip mai-
don vienti ja kuljetus yleensakin sota-ajan akdingossa tuntuvasti 
supistui, mutta olojen tasaantuessa se on jakeen ksaantynyd;, 
ja naktavasti tama kikenne vastaisuudessa muodostuu taaskin 
tarkeaksi. - Sen kuljetusmaksut ovatkin olleet erikoisen tarkas-
tuksen alaisina, samaka kuin maidonkuljetusolojen jarjesta-
mista rautateikamme on kasitelty. Se yksitydskoktainen snun-
nitelma,' joka talveka 1914—15 tasta asiasta- valmistettun,' 

-ei kuitenkaan tukut sittemmin toteutetuksi, eika myoskaan se 
kuljetusmaksujen alennus, jota sikoin ekdotettun, tukut lopul-
ksen kasittelyn: alaiseksi. Mai don kinnan niikin aikoikin ykta 
mittaa noustessa, kun menekki ok suuri, ei taka kysymyksella 
okutkaan suurta merkitysta.' Ne koroitukset, joita sittemmin'on 
rautatietariffissa toinieenpantu, ovat verraten varovasti kokdis-
tuneet maitolaketyksun; myonnettnnpa niike lokakuun i p:sta 
1918 vuoden 1920 loppuun 50 % : n alennus yleisten maaraysten 
mukaisista maksuista. K u n taman vuoden alussa tuU voimaan 

\ 
1 T a m a sisaltyy asianomaisen. komitean rantatiekanitukselle jattamaan 

mieticLt^on, joka painettiin vuonna 1915 (»Komitealta, joka on asetettu laati-
niaan eMotusta toimenpiteista maidon kuljetuksen jarjestamiseksi valtion
rautateiUa))). 
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uudistettu tari f f i , maaratti in maidgsta kannettavaksi knl jetus-
rnaksua 3.2 pennia 100 kgdta j a i I cmlta , myontaen pitemmilta 
matkoi lta neljan- ensimmaisen luokan tavaraUe saadetyt alen-

^ukset . Maidon rakdin koroitus ori taten melkoista pienempi, 
ku in m i t a yleensa on pantu voimaan, j a rnaaraykset maidon p i k a -
tavarakuljetusmaksuista, vakimnaasta laketykselta.-snoritetta-
vasta maksusta seka lammitys - - ta i jaakcLjdysvaunussa Iculjet-

- tamisesta ovat myos poikkeusasemassa yleiseen tariffiin- verra
ten. Ni inikaan maitopilettitariffia uudistettaessa - ovat kul je -
tusm.aksut nousseet-entiseen-verraten va in v a k a n enemman 

< ku in kolminkertaisiksi . Nain oken voidaan sanoa, etta takan 
tavarala jun nakden ei juuri kene s y y t a ajateka viela suurempia 
rautatierakdin kuojennuksis; -• kuljetuksen--jarjestaminen tar -
koituksenmukaisemmaksi - ku in takan saakka on - s i ta - vastoin 

t 

> nykyisissakin-oloissa erittain • toivottavaa." 
Maidon kuljetukseen k i t t y v a t lakeisesti eraat fnuut kul je-

tusesineet.- Ens innakin • on- m.ainittava, etta. tyhjien astiain 
palauttamisesta suoritetta-via -maksuj a koroitettaessa on mai-
donkuljetusastiat-asetettu, eduUiseinpaan •asemaan kuin muut; 
ni ista karmettava maksu ,on entiseen verraten viisinkertainen. 
Meijeriastiain rakt ia on koroitettu s i irtamaka tama tavara 
4mnesta luokasta eli akmmasta, jokon muita ku in vaununlasti -
laketyksia luetaan, -viime vuonna vak-vistetussatavaranluokitus-
taulussa 2:seen rakti luokkaan, m i k a merldtsee 76.6 % : n koroi
tusta. Pitaen-s i lmaka tavaran valmistusastetta , ja arvoa tama 
koroitus tuskin kenee l i ian tuntuva.- • -

Aikaisemmin- on- kerma oknt kuljetusmaksuikin nakden 
samassa asemassa k u i n maito,, mutta "vuonna 1918 t a m a t a v a r a 
on siirretty smteen rakti luokkaan. K u n sen k in ta on monta 

• vertaa suurempi k u i n maidon, ei takaista koroitusta, joka vas--
taa 17.6 %,- voitane pitaa koktuuttoman suurena; - eri kysymys 
on, miten kaytannokista rautateiden tariffitoimen kannalta 
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on panna tallaiset verraten samannakois'et tavarat eri rahtilnok-
kaan. . . ./ - ' 

Maitotaloustnotteista on tarkein voi, jonka knljetus rauta 
teika aikaisemniin oli erikoisen edukisessa asemassa. Huok-"" 
matta m'ista monenlaisista toimenpiteista, jo ikin ok rykdv ' t ty 
voin. kuljetuksen jarjestamiseksi makdolksimman tarko i tuk-
senmukaiselle karmalle, jotta t a m a tarkea vientitavara olisi 
saatu kjrvassa kurmossa ulkomaike, ok sen. r a k t i laskettava 
vain 4mnen luokan mukaan, j a s i i takin m.yonnettiin 25 % alen-
nnsta, laketyksen snumuteen katsomatta. ' Poikkeuksekisen-
knokea knljetusmaksu oli kaytannossa vuoteen 1916 s a a k k a ; 
jokoin mainittu alennus samoinkuin k a i k k i siiken saakka vo i 
massa okeet paljonsalennnkset lakkautett i in j a samaka voi 
si irretti in 2:seen rakti luokkaan. T a m a n kuljetusesineen n y k y i -
seen kintaan verrattuna t a t a koroitettua rakt imaksna tuskin 
voitaneen pitaa k ian ̂  rasittavana, vaikkapa ' kuljetusmaksut 
kysymykseen tulevika p i t k i k a rautatiematkoika usein nouse-
v a t k i n suurun summiin. Mutta samaka on todettava, etta t a k a n 
tavaraan on rautatieraktien koroitus kokdistunut erikoisen t u n 
tuvast i . Rakt i luokan mnutos j a 25 % m alennuksen lakkautus 
jo sinansa merkitsevat 135.3 % m koroitusta, j a si iken tulevat 
sitten ksaksi prosenteissa maaratyi: yleiset tariffinkoroitukset, 
j o tka on laskettu take jo ennestaan nousseeUe raktimaarake.-
Taten voin koko kuljetusm.aksun ksays on y l i 1300 - % , puku-
matta s i i ta 25 % m alennuksesta, jota talvisataman kaut ta lake
tetty vientivoi aikaisemm.in sai nautt ia ! • / 

Juusto surrettun vuonna 1918, samoinkuin voi jo aikaisem,-
min, 2:seen rakti luokkaan. K u n pukeenalainen t a v a r a ei ole 
y k t a kakis ta k u i n voi , saattaisi tosin parma kysymykseen, onko 
naiden tavarain kuljetusmaksut luettava samaan luokkaan, 
mutta tuskinpa suna nylcyisten kintasukteiden vakitessa sen
taan oksi koktuulksta ekdottaa alennusta- toimeenpantavaksi. 
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Ravintoaineiliin kuuluvat edeUeen fmmat. Miden kuljetus 
rautateiUananae on kuitenkin supistunut verraten vakiin. Mu-
nain rakti laskettun aikaisemniin i:sen luokan mukaan, mutta 
vuoden 1921 alussa ne on siirretty 2:seen raktiluokkaan, mika 
toivottavasti on om.an£a edistamaan tata meika viela takapa-
juUe jaanytta'tuotannonkaaraa. Viela tuntuvampaa rakdin 
alennusta ei tassa kene syyto. ajateka, varsinkaan niin kauan 
kuin munain maakantuontia idastapain ei tarvitse ottaa luknun. 

Halvempiarvoisista ravintoaineista ovat kuomattavim.mat 
fenmai, joiden kuljetus rautateika on juuri sota-aikoina kas
vanut erikoisen suureksi, jopa entiseen verraten aivan monin-

.kertaiseksi. Niiden samoinkuin muidenldn jumihedelmien ja 
'jumikkaiden knljetusmaksu on pysytetty- Smnessa raktiluo-
kassa, kuokmatta siita tuntuvasta kinnannoususta, joka v i i -
m.eksi -kuluneina nalkaaikoina on pukeena olevalla alaka tapak
tunut. Taman kintaisen tavaran alentaminen kaildcein kalvim-
paan raktiluokkaan ei tietenkaan olisi puolustettavissa. 

Sota-ajan alussa saavuttivat myos vihannekset verraten 
tarkean aseman, nimenomaan • kataajan ekntarvikkeina, ja 
niiden kinnat okvatkin jo m.elko korkeaka. 'Mutta sittem.min 
ne ovat tuntuvasti kalventuneet, eika niiden kuljetukseka enaa 
ole samaa merkitysta kuin muutama vuosi takaperin. Nuden 
kuljetusm.aksu on koko ajan laskettu 3:nnen raktiluokan mu
kaan, eika sen alentaminen nayta tarpeen vaatim.alta'. 

Tarkeim.pia kuljetusesineita rautateikam.me on vume vuo
sina oUnt vilja, kun aikaisemmin, saannolksten olojen vaki
tessa, ka3d;ett3ryn vesitsekuljetukseen on laketysten periketoimit-
tamisen kiireekis3r7den takia naina vuosina verraten _ vakan 
voitu turvautua. Varsinkin ne viljamarat, joita satamakau-
pungeista on rantateitse siirretty sisamaakan, ovat nousseet 
kyvin knomattaviin inaariin Raktimaksut ovat taka alaka 
pysyneet entisekaan, s. o. jaukamattoman viljan 3mnessa' ja 
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jauiietuii 4:nrLessa ralitiluokassa. Verrattuna taman tavaran 
Mntoilan, jotka sotavuosina ovat nousseet aivan tavattom.an 
korkealle,'naita kuljetusmaksuja ei suinkaan voida pitaa ylen 
korkeina,.eika nukin nain oken voitane m.uutosta ajatella. K r i -
koisesti taman tavaran kuljetusmaksuika voidaan katsoa olevan 
.vaikutusta'elinkustannusten suuruuteen. . 

Maatalouskalktus on valtioneuvostoUe lakettamassaan esi
tyksessa rautatietariffin alentamisesta erinaisissa kokdin ekdot
tanut, etta pellavan viljelyksen edistamiseksi oksi pekavan var-

• ret siirrettava smnesta luokasta 4:nteen. Suken nakden, etta 
• tassa ,bn kysym.ys tuotannordiaarasta, joka meika on viela jaa-

ujt, kovin kekittymatt6m.aksi, nay-ltaisi takainen muntos suo
tavalta., varsinkin kun .siita tulisi valtionrautateiHe verraten 
pieni irkrans, kuljetuksen joka tapauksessa rajoittuessa jotenkin 
vaatimattomiin m.aariin., Tama muntos vastaisi I 5 . % : n suu-
rnista raktimaksun alennusta. 

Kotielainten koitoa varten on meika usein tarpeen kuljettaa 
heinid j a olkia rantateitse -pitkiakin matkoja, varsinkin knonon 
keinavuoden kokdattua jotain osaam.aastamm.e, ja seUaistakan 
meika sattun tuon tuostakin. Nain ollen on maan paaeknkeinolle 
tarkeata,- etta korsirekun raktimaksut ovat makdokisimm.an 
koktuulksia. Tata seikkaa onkin rautatietariffeja laadittaessa 
pidetty sdmaka, kun keinien ja olkien rakti, nnta paaleikin 
'pantuna kuljetettaessa, ok' maaratty laskettavaksi kaikkein 
a]iro.man ek 6mnen luokan m.ukaan. Rautatievaunujen saasta-
miseksi on valttamatonta pitaa irraUaan kuljetetut keinat ja 
oljet korkeammassa raktiluokassa. AsettamaUa vakinamat 
painomaarat kutakin vaunulajia kokden, ennenknin tavara lue
taan akmpaan raktiluokkaan kuuluvaksi, tama erilainen rak-
dinveloitus on koetettu jarjestaa tasapuokseksi. 

Akmpaan raktiluokkaan on luettu myos vdkirehu, lukuun
ottamatta r̂e/jM âA ?̂*/̂ ? ja niista tektyja jaukoja. Nykyisten 
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Mntasuhteiden vallitessa taUainen erilaisnus raliti naaksnun 
naUden ei Hene puolustettavissa, ja siUoin voisi ajateUa, etta 
nama 5mteen ralitiluokkaan luetut vakirekut siirrettaisiin luok
kaa alemmaksi, varsinkin .kun pukeenalaiset kuljetusesineet 
ansaitsevat valtion puolelta_ kaikkea m.akdoUista kuojennusta, 
jotta niiden kayttaminen tuksi maassamm.e entista yldsemmaksi 

. ja siten karjantuotanto lisaantyisi. 
Ivaheisessa ykteydessa . m.ainittujen raktien kanssa ovat 

lihan ja elavim elainten kuljetusmaksut. • Edelknen kuljetus-
esine on pysytetty kinnanvai-kteluista kuokmatta. 4mnessa 
.raktiluokassa ek alimmassa, mika.voi tuUa kysym.ykseen pie--
nemm.ike knin vaununlastilaketyksiUe, eika juuri voitane ekdot
taa sita alennettavaksi, jos otetaan kuomioon tavaran arvo. 
Paljon tarkeampaa olisi. saada kkan kuljetuksen teknillinen-
puok jarjestetyksi tarkoituksenmukaisemmaUe kannaUe kuin 
nykyaan; se taas voi oka vaikeasti aikaansaatavissa, jos rakti
maksut ovat sukteettoman- alhaisia. • • • 

Sikak kuin kulutuskeskustoikin tai niiden • vakttomaan 
lakeisyryteen perustetaan teurastuslaitoksia, joikin elavia elai-
mia kuljetetaan laajalta alueelta miden ymparilta, vakenee kkan 
rakti maksujen merkitys, ja kuomio kuntyy etupaassa elainten 
kuljetusmaksuikin. Ne bn m.eiUa jarjestetty siten, etta akn 

, kuljetusmaksu on ykta suuri kuin 2:sen luokan raktimaksu 
ICQ kgdta, ja tariffi nojautuu take pokjaUe siten, etta elainten 
kuljetusmaksujen kaUiimmat luokat ovat mainitun pokjamak-

* sun kerrannaisia, s. o. 2, 4 ja 6 kertaa aknta m_aaraa suurempia. 
Muiden kuljetusesineiden rakteikin verraten nama maksut 
epailematta ovat varsin tuntuvia, mutta "on otettava kuomioon, 
miten kankaUa tallaiset kuljetettavat ovat varsinaiseen tavaraan 
verrattuina, joten rautateika on kyva syy veloittaa sekaisista 

. paljon tilaa vaativista ja muuten epamukavistadmljetusesineista 
enemman korvausta kuin muista. Samoinkuin maidon ja kkan • 
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kuljettiksessa nay-ttaa tassa kuitenkm kuljetusmalcsujen ronut-
tamista tarkeamm-alta itse kuljetuksen kekittaminen tarkoituk-
senmukaisemmaksi Icuin takan saakka jarjestam.al]a ta-varavau-
nujen sisustus j a asianomaiset aikataulut elainkuljetuksen v a a -
tim.usten m.ukaisil<:si, niin etta talvipakkasten aikana j a kuumina 
kesapaivinakin voitaisiin ilm,an suuria vaikeuksia lakettaa elai-
m i a p i tk ienkin matkojen paakan. 

E l a i m i s t a saatujen tuotteiden joukossa ovat vuodat saavut 
taneet melkoisen taloudelksen merkityksen. Aikaisemmin k n u -
lu ivat valmistam.attomat vuodat 3mteen rakt i luokkaan j a v a l -
mistetut 2:seen, mutta uudessa tavaranluokitustaulussa vuo
delta 1920 ne on surretty k u m p i k i n y k t a luokkaa ylemm.aksi. 
Si iken suureen kinnannousnun nakden, joka sota-aikana on ta l la 
a laka tapaktunut, ei m.ainittua m.uutosta voitane pitaa aikeet-
tom.aua, m.utta toiselta puolen on myonnettava, etta kintain 
alentuessa valmistamattomien vuotien koroitettu rakt i voi ekka 
ruveta t'untumaan koktuuttomalta. 

Maatalouden kannalta kuom.attavia kuljetusesineita ovat 
v ie la afulannat j a lanta,' ]oi6.&x kuljetus rautateika on kasva
nut tuntuvun maariin, "vaikkapa sotavnodet tassa kekityksessa 
aikeutt ivatkin m.elkoista kair iota . Nama tavarat ovat kuuluneet 
j a kuuluvat edekeen 6mteen rakti luokkaan, kuokm.atta niista 
kaitoista, jo ita takaiset kuljetusesineet rautatielukenteeUe a i 
kenttavat . Aikaisem.min chilensalfietan luettun 4mteen r a k t i 
luokkaan, m.utta sekin on vuoden 1921 alusta asetettu tassa 
kokden muiden apulannoitusaineidenvertaiseksi. Mikaan rakdin 
alennus ei na ik in tavaro ik in nakden enaa voine tuka k y s y m y k 
seen. 

Akm.paan rakt i luokkaan on luettu myos turvepehku, jonka 
yleisempaan kaytantoonottamiseen on m.eika ki innitetty m.el-
koisia toiveita. T a v a r a n arvoon nakden sen raktkuokka on 
naktavast i pysytettava entisekaan. 



pnko •yautatieiariffejamme aUnnettava? 179 

Maatalouden etuja kostevat lalielta useideu metsatalous-
tuotteideu, erityisesti halkojen rakt imaksut . T a m a n tavaran 
kuljetukseka on rautateikamme jo kauan okut kuomattava 
s i ja , v a i k k a s i ta suurin m.aarin myos kuljetetaan vesitse. Ha lko 
jen rautatierakdit on laskettu erikoisen, ka lvan tariff in m.ukaan, 
j a ne ovat olleet yleensa sam.ojen'koroitusten alaisia kuin m.uut-
k i n raktim.aksut. Toukokuun i p:sta 1919 seuraavan vuoden 
loppuun ok kuitenkin voim.a&sa 25 % : n alennus raktimaksm'sta. 
Halko jen . r a k t i 'on verrattuna' muik in kuljetusesineisiin siksi 
kalpa , ettei sen aleutamista, j oka k y k a oksi y k t a tervetullut 
maatalouden karjoittaji l le, s. o. m.etsien omista j ike /knin ku lut 
tajapiireil le, voida ajateka, vars inkin k u n 'otetaan kuomioon, 
miten tuntuva vaikutus tallaisen tarkean jonkkotavaran kulje
tusmaksujen suuruudeka on valtionrautateiden rakalksi in 
tuloksi in . 

Sen nojaka, mita edeka on m.aataloustuotteiden rakt imak
suista esitetty, voidaan siis lausua, etta ne meilla yleensa ovat 
verraten koktuukisia, e ivatka ne koroitukset, joita vume aikoina 
on toimeenp_antu, n a y t a aikeettomilta; va in muntamiin t a v a 
ro ikin , kuten peUavanvarsiin j a rekukakkuik in nakden, oksi 
rakdinalennus maatalouden edistamisen nimessa ekka paikal 
laan, e ika sen pitaisi kaydakaan makdottomaksi, kun kysymys on 
verraten pienia maaria kasittavista kuljetusesineista, joten v a l 
tionrautateiden tulot eivat alennuksesta tuntuvasti vakentyisi . 

Jos sitten rykdydaan ' tarkastamaan teollisuustuottei'den 
rautatierakteja , joiden koroittamista vastaan on erikoista t j r^ty -
mattomyytta ilmennyd vars inkin faperiteollismiden takoUa, 
on a luksi , jo ennen lakempaa tarkastelua mainittava, etta ne 
yleiset-m.uutokset, joita rakdinlaskemisessa on tekty, nayttavat 
kokdistuneen teolksuustuotteisiin melkoista tuntuvammin kuin 
maataloustuotteisun, edeUisia k u n maamme rautateiUa paa-
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asiallisesti on lalietetty va'nnunlastittain, jotka aikaisemmin 
saivat nauttia n . s. paljousalennusta; sen poisjattaminen 
merkitsee' saniaa kuin 33.3 % : n koroitus vaununlastin r a k -
dissa; sitavastoin m.aataloustuotteita laketetaan melkoisin maa
rin- myos verraten pienina laketyksina, j o tka aikaisemminkaan 
•eivat saaneet paljousalennusta nauttia, joten sen poisjaaminen 
ei maatalouden-eduiUe tukut y k t a tuntuvaksi . Sanottavaa 
tasoitusta ei tassa ole aikeuttanut asemamaksukaan, joka l y -
k y i l l a vakmatkoif la on tuntuvampi kuin p i t k ' k a ; naitakan tulee 
n i in k y v i n maataloustuotteiden k u i n teokisuustuotteiden kul je -
tuksessa kysymykseen. Jalkimmaisten tuotteiden raktim.aksuja 
on my5s melkoisesti koroittanut aikaisemmin kaytannSssa olleen 
vientitariffin lakkautus, joka merkitsi kaki immike vient i tava-
roille joulukuun 15 j a k u k t i k u u n 30 p:n vaksena aikana sangen 
tuntuvaa rakainkoroitusta: i : sen luokan tavaroiUe 213-7 % , 

•2:sefL luokan 135.3 % , smnen luokan 56.9 % j a 4:nnen luokan 
'tavaroiUe 33.3 % . Vaktettavasti meika kuitenkin on okut san
gen vakan sellaisia vientitavaroita, joiden rakt i oksi laskettu 
korkeampien raktiluoklden mukaan. Joka tapauksessa -vienti
tari f f in lakkautus etupaassa . kokdistui ' teoUisuustuotteisiin, 
joita tal^visaikana on meilta v i e ty ulkomaiUe melkoista enemman 
kuin karvo ja maataloustuotteitamme, joista tassa tuk k y s y m y k 
seen VRJn voi . TeoUisuuden kannalta kuomattavin merkitys 
ta l la vientitariffiUa oli juuri paperin j a pak-vin maastaviennissa. 
TalveUa 19TO—11 vientitariff in ka3i;tamisesta toimitettu t i las -
toUinen selvitys^ osoitti, etta taman tariff in mukaan kuljetettiin 

Paino R a M m a k s u t Smk. 
voita 5 322 tonnia 85 826:43 -

- paperia . 8 944 „ 98 651; 80 
pak-via 10 115 „ 120 149:50 -
lankamUia 2 628 „ ' '31384:75 

^ Suomen Rautafiehallituksen kertomus vuodelta zgio (Suomen Virall inen 
Tilasto. X X . 40.), siv. 109/10. 



• Onkc rautatietariffejamme alennettava? . i S i 

Sitapaitsi kuljetetti in pienempia maaria eri tavaralajeja, 
ni in etta - koko laketysmaara 'o l i - 30250 tonnia j a sen r a k t i 
maksut • S m k 38 290: 53.' • - - - • • • - ' I 

Myokemmin ok j o n k u n ' a ikaa kaytannossa ' eraanlainen 
vientitariffi "takaisinm.aksun. muodossa.- Toukokuun i ' p:sta 
1919 myonnettiin puutavaran, k a l k o j a ' lukuunottamatta, sel
luloosan, puuvanukkeen, paperin j a pakvin ' kuljetuksesta" suo-
ritetuista rakt imaksuista 25 % ^takaisin, kuntodistett i in tavara 
"maasta v iedyksi . T a m a etu "kuitenldn lakkautett i in jo seuraa
vassa -vuoden vaikteessa. ' • " -» 

- Paperiteokisuuden paatuotteita ovat"^«/)en j a T a a -
tikoissa kuljetettu paperi ori aikaisemmin kuulunut 2:seen r a k t i 
luokkaan, mutta se on, sittemmin si irretty i:seen luokkaan, 
m i k a merkitsee 33.3 % m snuruista. rakdinkoroitusta. Kaare - , 
voi- , sokeritoppa-, tapetti- , / pingoitus- j a painopaperi kuului 
aikaisemmin 4mteen rakti luokkaan, mutta se on koroitettu 
3mteen luokkaan; muu paperi on siirretty 3mnesta luokasta 
2:seen. Si iken nakden, etta paperin k innat ovat . sota-aikana 
rnelkoisesti nousseet j a paperiteoUisnus on muodostunut varsin 
kannattavaksi , on naiden koroitusten katsottu olevan paikakaau'. 
Mutta toisfelta puolen on otettava kuomioon, ettei pukeenalais-
ten tavaroiden k innan voine sanoa yleensa nousseen enempaa 
ku in noin ,10—12-kertaisiksi raukanajan kintasukteisun verra
ten, m i k a on melkoista vakemman k u i n esim.tarkeimpien r a v i n -
toaineiden kinnannousu. K u n paperin kulttuuriykteiskunnassa 
on katsottava kuuluvan jokapaivaisen leivan sarpimiin y k t a 
k y v a l l a syyUa k u i n esim. voin, ei taman teolksunden tuotteiden 
raktien koroittamista sen y k , m i t a kuljetusmaksujen yleiset 
prosenttikoroitukset aikenttavat, naktavast i voida rnttavaUa 

. s y y k a puoltaa: Toiselta puolen on otettava kuomioon, etta 
edeka kosketekun vientitariff in, jonka lakkautus .9n take teol-
lisuudeUe tal-visaikank merkiimjrt erityisen tuntuvaa rakdin-
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koroitusta, on tays in korvannut se poikkeukselksen h.jva. k inta , 
jota iD.aastaviejat SuoiD.en rakan kuonon arvon t a k i a ulkomai-
den valuuttaan verraten ovat tavaroistaan saaneet. 

P a k v i n rakt ia on my5s Icoroitettu snrtamaila tam.a tavara 
4mnesta rakti luokasta smteen raktiluoldcaan, _m.ika merkitsee 

^17.6 % m koroitusta, joten nousu ei ole kovin suuri . - Paperi
vanukkeen j a sekuloosan r a k t i on sitavastoin pysytetty. 5mnessa 
raktiluokassa, e ika sen aleutamista kene tarpeen ajateka n y k y i 
sissa oloissa, joUoin maastavientia, kuten juur i mainitt i in , n i in 
mnsaast i palkitsee ulkomaiden valuutan korkea arvo. 

Nama muutamat esim.erkit osoittavat, etta erinaisia epa-
tasaisuuksia on rautatietariffissaro.me syntyn3d; nuden koroitus
ten ykteydessa, jo ita s i ina on toim.eenpantu. Niiden vertailua 
ei kuitenkaan liene tassa tarpeen ja tkaa , vaan kenee tarkastus 
rajoitettava ni ikin kuljetusesineikin, joiUe rakdin alennusta on 
vaadittu j a joiden kuljetusmaksuista sus .paaasialksesti on j u l -
kisuudessa okut kysymys . - ; , 

Sen nojaUa, m i t a taten on esitetty, ta3d:3ry tuUa siiken kas i -
tykseen, etta tuntuvia tariffinalennuksia ei voitane varsin mo-
niin kuljetusesineisun nakden puoltaa, m i k a k kysymys ontava -
rankuljetusmaksuista; henkildtariffi on tassa jatet ty kasittelyn 
ulkopuoleke, s i ta sunremmaUa sy^yUa, k u n meika vume aikoina 
ei ainakaan julkisuudessa ole sanottavaa kuomiota suken k n n -
nitetty , kuokmatta suta tuntuvasta piletinkintojen koroituk-
sesta,' joka on pitkUla rautatiematkoika tapaktunut, kun vaU-
matka-alennus, joka ennen ulottui 800 km:un saakka, on supis
tet tu 500 km.:iin. 

Mutta olisiko e k k a ajateltavissa, etta rautateiden tavaran-
kuljetusmaksuja voitaisun yleisesiikin alentaa; e ika v a i n tek-
ta is i . kelpotuksia mmutamike erikoisiUe kuljetusesineiUe? 
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T a t a k y s y m y s t a arvosteltaessa'.on aluksi kuomautettava, 
etta sen ratkaisu on riippnvainen siita, miten valtionrautateiden 
kannattavaisuuteen yleensa suktaudntaan: takdotaanko n u - ' 
den a v u k a saavuttaa suuria voittoja va i pidetaanko paatarkoi-
tuksena kikenteen edistamista taman kuljetusvakneen avuka ^ 
Meika Suomessa on, "kuten tunnettu, valtionrautateiden j okta -
vana periaatteena aikaisemmin okut sen yleisen kyodyn aikaan-
saanti , jota rautateista on asianomaiseUe seuduke j a koko maalle 
odotettu. Vars ink in n . s. eramaanratoja rakennettaessa on ollut 
i lmeista, etta lu ik in sijoitetuike varoike ei ole ainakaan p i tkun 
aikoikin voitu edeU3d:taa syntyvasta rautatiekikenteesta saa
tavan edes koktuukista korkoa, pukumattakaan liikevoitosta; 
on siis okut pidettava selvana, etta ne tulevat keikontamaan 
koko rautateistdn kannattavaisuutta. Mutta toiselta puolen 
on i lmeista, etta vars inkin valtionrautateiden y k a laajentuessa 
j a sitoessa entista enemman yleisia varoja niiden rakakisi l la 
tuloksika on valt ion taloudenkoidon kannalta s iksi suuri merk i 
tys , e t ta ja tkuvast i tappiota tuottavaa rantatiekikennetta saa-
tetaan v a i n erikoisten olosukteiden vaatiessa eika mitenkaan, 
ja tkuvast i p i taa kaynnissa. T a m a n tosiasian knomioonotta-, 
minen on s i ta tarkeampaa mykydsissa oloissa, joUoin valtion 
raka-asiat ovat suurten vaikeuksien alaisina. 

K u n rykdytaan tarkastamaan, missa maarin edeUaesitettyja 
vaat imnksia on Suomen valtionrautateiden taloudessa vnnxe 
vuosina tayrtetty, on ensiksi todettava, etta niiden kirjanpidon 
mukaan ovat rakakiset tulokset okeet melkoisesti vaiktelevia. 
K u t e n aikaisemmin jo mainitt i in, saavutettun ensimmaisina 
sotavuosina verraten kyrvda tuloksia, voiton k n n laskettiin oUeen 

^ V r t . taman kirjoittajan liikennepoljittista tutkielmaa' Valtionrautatiet 
liikeyrityksena (Suomen-lyiikemiesyhdistyksen julkaisuja I ) . 
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vuonna 1914 3.72 % paaomalle 
: - 1915 6.83 „ _ „ 

„ 1916 7.21 „ 

Seuraavien k a M e n vuoden kumoukseUisissa oloissa r a k a l -
liset tulokset knonontnivat, jopa siina maarin, etta valtionrau
tatiet tuott ivat tappiota, mut ta vtiosien 1919 j a 1920 tuloksia 
voidaan sanoa suorastaan loistaviksi , voittoprosentti k u n edel
lisena vuonna ok 15.7 j a jalkimmaisena vuonna 12 % m tienoiUa. 
Mutta' on kuomattava, ettei valtionrautateiden kirjanpito ole 
tarjonnut luotettavaa pokjaa niiden kannattavaisunaen arvos-
telemiseUe saannokisissakaan oloissa, s ika seii nojaka ei ole 
vo i tu saada tays in varmaa tietoa sekaisesta perustekijasta k u i n ' 

• valtionrautateiden paaoman suumudesta. Vankan kaytannon 
nojaka on tosin rautateika samoinkuin muissakin l i ikkeissa 
pidetty paaoma-arvona entista kirjanpitoon otettua sumrnaa,' 
rakanarvon munttum.isesta vakttamatta , mutta siten laskemaUa 
ykteen entisajan kn l tamarkko ja j a nykya jan paperimarkkoja 
joudutaan a ivan k y k y v a k e pokjaUe. .•Suomen valtionrautatei
den paaomasta suurin osa on entisajan taysiarvoista rakaa , 
mut ta niiden vnotuiset tulot j a siis y k j a a m a saadaan tietenkin 
nykyisessa ala-arvoisessa rakassa. _ Suoran^aisen vertai lun nuden. 

•summien yakUa ei pitaisi t u k a kysjntnykseen, jos tarkoitus on 
paasta luotettaviin tuloksiin, j a ni in kauan ku in rautateiden-
paaoman suumudesta ei ole toimitettu uutta selvitysta, joka 

- oikeastaan voidaan kunnokisesti snorittaakin vasta rakanarvon. 
jakeen vaki innuttua , ovat laskelmat valtionrautateiden_voitosta 
aiyan kataria_. I lmeista kui tenkin on, etta jos valtionrautateiden 

, paaoma arvioidaan nykyisessa paperirakassa, se nousee-monin-
kertaiseen. maaraan j a voittoprosentti "vastaavasti alentuu. 

EdeUeen on. kuomattava, etta ni in k y v i n rautateiden-paa-^ 
oma-arvoon k u i n voittoon va ikuttaa suuresti -vuotuisten kor-



Onko rautatietariffejamme alennettava? 

jausten j a poistojen suuruuden maaraaminen. SaannoUisissa 
oloissa voidaan tosin .edeUyttaa, etta nama- vuodesta toiseen 
ja tkuvat jokseenkin tasaisesti, mutta sota-ajan poikkeukseUi-
sen suuren. liikenteen aikeuttama kulum.inen j a m.onenlaiset 
kav i tykset ovat vaatineet paljon enemm.an korjanksia, ku in 
m i t a vuotuisiin m.enoihin on katsottava' kuuluvan; toiselta puo
len taas monet nutisrakennukset ovat m.y6s oUeet om.ansa Hsaa-. 
maan rautateiden paaoma-arvoa. M i k a maara pnheenalaisista 
kustannuksista na in oken on okut luettava rantateiden paaoma-
tikUe, m i k a taas merki t tava tavaUisiksi vuotuis iks iko j janksiks i , 
se on' kysymys, j onka erilaisesta ratkaisusta rautateiden r a k a l -
l inen tulos on tuntuvassa" maarin ruppuvainen. . . , 

J o k a tapauksessa on ilm.eista, etta nykyis issa oloissa on 
valt ion vaikea tyrytya a ivan pieneen nettotnloon jo sen vuoksi,. 
etta rautateistamme melkoinen osa on "rakennettu nlkomailta 
saaduiUa lainavaroiUa, joiden korkojen j a kuoletusten'suoritta-
m.inen nyk3dsten valuuttasukteiden. vaUitessa tulee vars in k a l -
k i k s i , osittain kyrvinkin.' raskaaksi-. 

Ka ikes ta tas ta kuokm.atta on vaitetty,: etta rautatietarif
f e ja ' o l i s i maan eknkeinoelaman etujen nimessa alennettava. 
j a valtionraUtateita tnettava m.'uiUa valtion varoiUa. Tallaiseen 
asiain • t i laan saatetaan k y k a joskus joutua yleisten kikeolojen, 
kuonontuessa j a kikenteen sen jokdosta .vakentyessa, e ika sel
lainen pula ole tariffinkoroituksilla autettavissa, eimenkuin ajat 
parantuvat ' , mutta yleensa t a y t y y rautatietalous kuitenkin 
asettaa sike pokjake, ettei kikenne tuota tappiota, j a kyrvaUa 
s y y k a voidaan s i i ta vaat ia koktuuUista voittoakin; muuten y le i 
siUa varoiUa joudutaan k iaks i snosimaan n i i ta , j o tka rautateita 
enimm.an voivat k a y t t a a kyvakseen. Jos taas rautateiden voitto 

'•— v - -

. '̂  Vrt . Offenhergm tutldimista Konjunkiur und Eisenbahnen (Finanz-
-wirtschaftliche Zeitfragen, 'lo. Heft). - • . ' .". 
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pi tkat a jat nousee y l i tavaUisen paaomankoron, joudutaan sited, 
l i ikennetta verottamaan, m i k a lopulta va ikuttaa samoin k u i n 
kulutusvero; tallaisen voiton arvostelu taas ri ippuu si ita, missa 
maarin maan verotusjarjestelmassa pidetaan kohtuuUisena 
l i sata tal laista val iUista vero tusta^ 

K y s y m y s rautatietarif f in perinpokjaisesta undistuksesta 
on meika jo enemman k u i n vuosikymmenemaikana okut vireiUa. 
TalveUa 1909—10 asia ok esiUa myos KansantaloudeUisessa 

• Ykdistyksessa , j oka snta antoi puolestaan lausuntonsa^ rauta -
tieviranomaisiUe. Seuraavien vuosien kuluessa asia ok vie la , 
j onkun verran kasitte lyn alaisena myos taman. ykdistyksen 
takol la , mutta sota-aikana taUaiset uudistukset saivat raueta. 
Vakankumouksen jalkeen k y s y m y s pantun uudeUeen vireiUe, 
j a kevaasta 1917 on rautatietariff in uudistaminen oUnt erityisen 

' valtionkomitean kasiteltavana. Sen lopuUinen ekdotus ei k u i 
tenkaan v ie la ole valmistunut . N i in epavakaisissa oloissa, kuin 
missa v i ime aikoina on eletty, onkin epailematta varsin vaikeata 
loyrtaa koktuulksta maksujen suumutta , j a taten lopuUisen 
ekdotuksen tekeminen aivan k u i n itsestaan l y k k a y t y y . Mutta 
ennenknin taydelknen tarif f ireformi saadaan aikaan, voitaisiin 
kuitenkin t o imi t taa . erinaisia osittaisia parannuksia, joikin 
edeUa on lykyest i v i i t a t tn . N i i k i n oksi Usattava se ajatus, etta 
tavarakikenteessa oksi eri rakti luokkien vakset perusmaksut 
va l t tamat ta saatava tasoitetuksi, jotta tavaran surtaminen luo-» 
kasta toiseen kav i s i kelpommin ku in nykyaan , rakti luokkien 
vaksten eroavaisuuksien okessa kov in epatasaisia .̂ T a m a tyo 

1 Vrt . taman kirjoittajan vuonna 1917 laatimaa lausuntoa Suomen val
tionrautateiden tariffinkorotiihsista ja vdliaikaisistd veroista (Valtiovarainvalio
kunnan mietinto N:o 21 kulkulaitosrahastosta vuodeksi 1917. Idite I ) , 

^ T a m a lausunto-on—julkaistu Yhteishuntataloudellisen Aikakauskirjan •-• 
kuudettnessa vuosikerrassa (1910), siv. 105/7. 

^ Vrt . taman kirjoittajan laatimaa kirjasta Suomen valtionrautateiden 
ten7/j« MM^wte (Suomen Liikemiesyhdistyksen Julkaisuja N:o 5), siv. 20. 
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vaat i i n . s. yksikkoMntojen nudeUeen painattamista/ j a t a y t y y 
senvuoksi v a k t t a a , ettei s i ta uudistusta toimitettu sam.aUa kuin 
vuoden- 1920 lopuUa rautatietariff i in tekt i in useita m.uutoksia 
j a yks ikkok innat uudekeen painatettiin, ' -

E r i n a i s i a alennuksia ja"mm"ta yksitydskoktaisia parannuksia 
voidaan kuljetusmaksuikin, nain ollen sieka taaka tekda, mutta 
rautatietariff in yieinen alentaminen ei nykyis issa oloissa nayta 
olevan puollettavissa. 

• # 



Valtioistuttamisteoria Englannissa. 
K i r j . Br. Suviranta. 

I - ' • -

Maailmansodan jalkeen valt ioistnttamiskysymys on E n g 
lannissa tnkut yleisen vaitte lyn alaiseksi j a sisapoktiikan kes
keisimmaksi kysym.ykseksi. T a m a joktuu ensinnakin siita, etta 
sodan synnyxtamat poikkeukselkset olot ajoivat valtion laajoi--
k i n valtiososiakstisiin kokeiluikin, joiden m.erkityksesta ja -
tuloksista miekpiteet k a y v a t j y rkas t i r ist i in. Mutta paits i . tata 
sanoisim.meko kistoriakista vaittelya, on k u n k i n nuden paivan " 
tuomassa nykyketkessakin y k i n kyUin keskustelun v ir iket ta . 
E a a j a t tyovaenpiirit ovat asettaneet valtioistuttamdsen paa-
maarakseen j a kor juttavat voimallaan kapitalistisen ykteis
kunnan pemstuksia. , Nunpa 'taistelu kukkaivoksista , kuten 
tunnettua, on kiiktynyrt aarimmilleen. Hakitus on i lmoittanut 
lopettavansa sodan ajalta, sailyneen kaivosten valt ion valvon-
nan j a ' s e n mukana seuranneet apumaksut, - m i t k a ovat k a y -
massa valtiokassake kovin ras i t taviks i ; kaivosm.ieket puoles
taan vaat ivat j y r k a s t i kontrokin pidentamista j a ukkaavat 
r y k t y a seUaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat tarD.an E n g : 
lannin tarkeimm.an eknkeinon vaaranalaiseksi. 

E i ole nain oken mikaan ikm.e, etta valtiqistuttamiskysy-• 
m.ys on tukut paivan polttavaksi . Jokei ota lukuun aarim.mai-
syyssuuntia, toiselta puolen vanha-kberalisen antaa-menna-
polit i ikan j a toiselta puolen puktaan kommunismin kannat-
ta j ia , joita kumpiakaan ei paljoa tapaa, saattaa erottaa kolme 
laajalle levinnjrtta ajatussuuntaa: sosialismin, kberaksmin seka 
n . s. guildsosiaksmin (s. p. k i l t a - 1. ammattikuntasosialismJn), 
j oka kuomattavasti eroaa vars inkin valtiososiaksmista. 

Naiden ajatussuuntien kasitykseen valtioistuttamisesta t u -
tustuu parkaiten niiden edustavien miesten mielipiteista. S iks i 
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esittaessani suomalaisille luk i j o i l l e valtioistuttamisteoriaa B n g 
lanuissa , teen sen selostanialla kolme vi ime vuonha i lmesty
n y t t a k i r j a a . S i d n e y j a B e a t r i c e W e b b i n j a F a 
b i a n S o c i e t y n valtiososialistista snnntaa ednstaa sir Leo 
Chiozza Moneyn teos The Triumph of Nationalization. T e k i j a 
oli v i ime parlamentin vaaleissa tyovaenpuolueen ebdokkaana. 
Eiberal ismia edustamaan olen val i imnt lordi Emmottin k i r j a n : 
Nationalization of Industries, guildsosialisinia G. D. H. Colen: 
Guildsocialism restated. B s i t a n k n n k i n kir jo i t ta jan ajatuksia, 
mikak voin, kanen omiUa sanoiUaan. - " -

• - - -• n . 

Sir Leo Chiozza Money:- Valtioistuttamisen-voiitokulku. ^ > 

: Jokan Stuart Mik lausui 50 vuotta sitten: »Saattaa epaiUa, . 
ovatko k a i k k i takanastiset tekniUiset keksirmot kelpottaneet 
ykdenkaan ikmisoleimon paivaty6ta.» ]Sram.a sanat voidaan-
melkein seUaisinaan toistaa v ie la tanakin paivana. Huol imatta 
tieteen lakjoista s iv i s tynyt elama on y k a takraista taistelua. 
T y y t y m a t t o m y y t t a on k a i k k i a k a . Viiden sukupolven kaytet tya 
m.ekanista voimaa oleinme tuottaneet aineellisia kyodykkeita 
ky l l iks i antamaan jonkinlaista mukavuutta muntamdUe j a riis-
tonalaisuuden tunteen m.oniUe. , - • • -

J a kuitenkin kansakunnan tosiasiaUinen tyovoima on kas 
vanut suunnattomasti.. Ottaaksem.me va in ykden tapauksen 
monista:-ykden mieken j a kakden pojan kayt tama nykyaikainen 
puuvikakekruukone tekee saman tyon k u i n ,4 poo kekraajaa 
V . ' 1750. J a samoin monissa muissa teolksuustoiraissa mies 
tuottaa y k tukannen kertaa enemman k u i n 156 vuotta sitten. 
Mita t a m a tyoenergian sunrentuminen merkitsee Englannin 
tyovoirnassa?- Englannin v a k i l u k u o k , v , 1750 noin 10500000 
kenkea, joista kenties 4 500 000 tek i tuottavaa tyota . V a k i - -
l u k u oli V . 1920 kasvanut 47 000 ooo:aan, joista noin 20 000 000. 
tyonteki jaa. Jos oletamme, etta-tiede on viimeisina 150 vuo
tena ksannyit naiden 20 miljoonan tySmieken tyStekon, ei t u k a t -
.kertaiseksi, vaan va in loo-kertaiseksi, ni in niiden tySteko vas 
taa 2000 000 000 tyontekijaa v . 1750. ,' 

BjY t a k a n . vastakoktaan tekni ikau " antamien makdoUi-
snuksien j a tosiasiaUisten olojen valiUa on vaUitsevassa talous-
jarjestelmassa.- Kapitalismi hidastuttaa j a ekkaisee tervetta 
taloudeUista kehitysta m. m. seuraavin tavoin. 

I . Kapi ta l i smin kekittyessa y k a suurempi maara ykteis
kunnan jasenia lakkaa tuottamasta taloudekisia arvoja. -Niinpa 
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»Pien.-I<ontoon» 4 % mi l j . asttkkaasta vain noin 400 000 on r u n -
miiUisen tyon teki jaa , j a naistakin sunri osa tuottaa yleUisy^s-
tavaroita y. m. s. J a v . 1907 koko Englannin 44 m i l j . asuk-
kaasta ainoastaan 10 m i l j . tuott i aineekisia kyodykkeita . 
Tekn i ikkaa ei ole siis kaytet ty nun paljoa tuotannon ksaami -
seksi k u i n tuottajien Immn supistamiseksi. , ' 

• 2. Eukemattomat teolksuuslaitokset ovat tefcniUisesti v a n -
kanaikuisesti , jopa ala-arvoisestikin jarjestettyja. 

3. Tuotanto ei ole tekokkaasti organisoitu. E s i m e r k k i n a 
• voi m.ainita, etta Englannissa on tukannen erilaista anramakia. 

4. Sunnnaton tySmaara k u k k u u vapaassa li ikekilpailussa 
agentteikin, reklaamilektisi in y . m. s. 

5. Toiselta puolen roska- j a r ikkamatavafan, toiselta puo
len yleUisyysesineiden tuotanto nielee kuomattavan 'maaran 
kansakunnan snorittamasta tyosta. • 

6. K a p i t a k s m i joktaa ikmisaineksen fyysilkseen kuonon-
tumiseen. Asevelvollisuustilasto valaisee t a t a asiain t i laa k a m -
mastyt tavaka tavaka . 'Ykdeksasta englantilaisesta asevelvoUi-
sesta on keskim,aarin kolme tays in tervetta, k a k s i terveydeltaan 
keikkoa, kolme kykenem-atonta juur i mikinkaan ruirmulkseen 
ponnistukseen j a ja l jeka oleva y k s i taydekinen k y l k y . 

7. Kasvatus on epatarkoituksenm-ukaiiien. Toinen luokka 
kasvatetaan kalktsemaan, toinen ka lkt tavaks i : tulosta n i m i -
tetaan demokratiaksi. 

Tarkasteltuamme "nain kapital ismin luomia edeUytyksia 
lakkaaname ikmettelemasta, etta 47 miljoonan ikmisen tyoteko 
— v a i k k a t ekmikka nn valmis tekemaan sen sata- , jollei ekka 
tukatkertaiseksi •—• ei ole voinut vapauttaa kansaa yltyleisesta 
koykyydesta. Tulos - osoittaa rajatonta kaaskausta: tyon, ela
man j a suurten makdokisuuksien kaaskausta. 

K u n kapitaksmi on taten osoittautunut kykenemattoniaksi 
. -kayttamaan tekokkaasti k3rvakseen Inonnon ja tekni ikau sike 
^tarjoamia runsaita edeUyrtyksia, on sen ti lake luotava toinen 
taloudeUinen toimintamuoto, jossa anarkian si jaka on organi-
sointi, individuaksmin s i jaka kansalknen prinsiippi, kikevoiton 
s i jaka tuotannon kyody lksyys j a takraisen taistelun s i jaka 
ka ikk ien sokdarisuus. S i t a on vaUioishittamineM. S i ina ' to teu-
t u v a kansaUinen jarjestaydyminen on s i ina maarin y k t a s iv is 
tyksen kanssa, etta si\dstyksen edistyneis3^tta on mitattava 
si l la , missa maarin ykteisetua palvelevat valineet on si irretty 
yksityisen liikevoiton j a i tsekkaan yrittekaisyyden piirista 
ykteisomaisuudeksi j a ykteison valvontaan. Vain julkisen j a r -

- jestomuodon laajeneminen antaa takeen sivistyksen laajenemi-
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sesta. — TaHan. suuntaan. naenevaa kehitysta on vi ime aikoina 
voinut todeta ei vain- yhdessa ta i kahdessa maassa, vaan kautta 
koko inaailman. . ' ' ' . ' 

• • 'Sota-aika muodostui -Englannissa valtioistuttamisen' voitto-
kuluks i ; Se oh valtioistuttamisen voitto ensinnakin suna mie
lessa, etta kansakunnan t a y t y i suurimman kadan ketkena tur 
vautua siiken. Se ok kapital ismin vararikkoturmustus, s ika jo's 
vapaan ki lpai lun periaate on oikea raukan aikana, eiko sen' 
taydy oka viela oikeampi sodassa? ' J a jos se tuottaa k y v i a ' t u 
loksia raukassa, eiko sen taydy tuottaa v ie la suurempia sodassa, 
joUoin yksi lon itsekkaat pyrinnot solmjvat kiton kanen isan-
maaUisuutensa kanssa? 

Mutta valtioistuttamisen voitto ei supistunut. va in sen 
kapitalismiUe antamaan isknun, vaan se osoittautui myos tar 
koitustaan vastaa vaks i , suta kuoli inatta, etta" kberaksmin peri-
aatteissa kasvatetnt valtiomieket va in vastakakoisesti j a askel 
askeleelta antoi vat t ie ta nudeUe suuimaUe: Sodan paattyessa. 

'ok melkein koko kansaUinen eHnkeindelama joutunut valtion 
valittomaan kuolenpitoon. Varustus- , m.erenkulku- j a ekntarve-
ministeriot kuolektivat suurimmasta osasta kansan tarveaineita, 
k i v i k i i l t a lukuunottamatta, mika , samoinkuin rautatietkin, k u u 
lu i kauppaministerion toimintapiiri in. Maatalousministerio kont-
roUoi maataloutta j a alkokolikaUitus vakijuomakauppaa. 

'Vaikka tama kansalknen talonspolitnkka mmodostui olo
sukteiden pakosta kajanaiseksi j a moniosaiseksi, sen tulokset 
okvat kuitenkin monessa ~ sukteessa m i t a kuomattavimmat. 

. TaloudeUisesti se merkitsi valtioUe suuimattomien paaomien 
saastoa. Suta L l o y d George antoi vo imakkaan todistuksen 
pukeessaan parlamentissa elokuun 18 p.' 1919: »Tarkan tutk i - -
muksen j a arvioinnin jalkeen pemstettun valt ion tektaita ekkai -
semaan kinnannousua. E r a a n pommilaj in ' k inta aleni 22 % 
skiUingista 12 sk ik ink i in , m i k a m_erkitsee 85 mi l j . pommissa 
35 mi l j . £m saastoa. Samoin lask i ka ikk ien • muiden pomnai-
lajien seka m.y6s , Eewis-kanuunoiden k i n t a ; Ne maksoivat 
ennen 165 £ , mutta meidan valmistaminamme 35 £ kappale. 
Nussa saastyi ' 14 m i l j . £ , j a taten saastimme sodan loppuUn 
kaikkiaan• 440 mi l j . £.» 

. Valt ion kiketoiminnan laa^uus t ek i sen makdoUisimman 
tekokkaaks i . , Maailman talouskistoriassa oH jotakin aiyan 
uutta , k u n ekntarveministerio osti jonkin maan sadon koko
naisundessaan ta i koko vienti in kikenevan yk jaaman v i l j aa , 
sokeria, l ikaa , . teeta, rasva-aineita j . m. s; 'Valittajien voitot 
eivat taten paasseet kintoja koroittamaan. 

Valt ion hinfapolitiikka okk in epailematta er i t tain ' tulok-
seUista. H inhan nousu ok vakainen ankarimman. vedenalaisen 
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sodan ja.aselevon solmianaisen valisena aikana. I l m a n kontrolHa 
kinnat oljsivat nonsseet snunnattomasti, n i ika nakyo^ seka si ita, 
e t ta valvonnan ulkopuoleka olevien tarvikkeiden Jhinta, kaks in -
kertsaistni .samana aikana etta myos kintojen myokemmasta 
j y j k a s t a • nousnsta s i ta mnkaa ' k idn saannostelya snpistettun. 

Valt ion toimjnnan pnktaasti susialinen merkitys on sekin 
oknt merkitykselHsta. Y m p a r i maan terveydeUisista oloista j a 
yleisesta kyvinvoinnista hnolektivat tarkastajat tyoskentelivat 
paikalksten olosukteiden parantamiseksi j a yleisen ekntason 
kokottamiseksi. Yks i ty is ten kikkeiden toimesta se ei oksi okut 
lakeskaan samassa maarin makdoUista. Aset.ettiin erikoisia 

' komiteoja tutk imaan teoUisuustyon vas3^tavaisyytta ja ekn-
tarvikkeiden ravintoarvoa. J a •ministerioiden kiertokirjeet kos-
kettel ivat sellaisia asioita k u i n sunnuntaityota, naisten tyota, 
tyoaikaa, tuuletusta, valaistusta, sairautta, tapaturmia y. m. s. 

E d e k a esitetyista nakokokdista k a y selvike, minka kno-
mattavan periaatteeUisen j a kaydannolHsen arvon tek i ja antaa 

" Englannin valt ion sodanaikaiselle talouspoktukaUe. Hanen 
loppupaatelmansa on, .etta 'sodan paattyessa Eng lant i ok pa-
rem.min jar jestaytynyt tyokon k u i n koskaan ennen. Joidenkin 
tuotannonkaarojen ' toimintaa sota ok tosin.ekkaissyt, kuitenkin 
enimmakseen seUaisia' vakemmanarvoisia, ku in ovat piano- j a 
leikkikaluteoUisnus. Mutta yleensa sodan voim.istuttamat snur-
teoUisuuden kaarat ovat entista kykenevampia m.y6s raukan
ajan tuotantoon, kuten vars inkin laivanvarustus- seka metaUi-
ja kemiaUinen teolksuus. Nunikaan on eraita pienem^pia teoUi-
snnden aloja, j o tka vasta valtion avulla.ovat.todeUa muodostu-
neet kansaUisesti tuottaviksi . Myos m.aanviljelykseUa'ou'run-
saamm.in koneita j a apuvalineita kuin .ennen sotaa. SanaUa 
sanoen kansaUisen jarjestayts'^misen tulokset ovat okeet k a m -
m.astyttavia. MoniUa aloilla, v a i k k a ty^Dlaisten l u k u on oUut 
pienem.pi, tyon tulokset ovat olleet entista parem_pia. Tuotanto 
nousi korkeim.m.illeen kansan, ty'-dvoim.an oUessa akmmikaan. 

Seuraavat siUoisen varustusministeri .Winston CkurckiUin 
sanat,kanen puku.essaan varustusministerion virkamiekil le t a m 
mikuussa 1919 todistavat valtioistnttandsen tunnettnun sosia-
ksmin vastustajaan tekem.aa vaikutusta . ».Hyvat kerrat, onrut-
telen teita sydamelksesti. E n , ole m.inisterina oUessani "tuUut 
taysin vakuutetuksi sosiaksmin m.akdolksundesta; mutta olen 
tukut melkein vakuutetuksi . Minun on sanottava, etta m.ie-
lestani varustusministerion saavutukset kokoi\aisuudessaan muo
dostavat voimakkaamman todistuksen valtiososiaksmin , .ky-
v a k s i k u i n koskaan on esitetty. N u n snurisunntaisia j a moni
naisia asioita ei ole ennen koskaan koetettu jarjestaa kaUinnoUi-
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sesta virastosta kas in . J a etta se.on si ina maarin menestyn.5rt, 
t ietaa u n t t a teki jaa, maailman poHittisessa kistoriassa j a koke-
muksessa.» - ' 

Valtioistuttamista vastustetaan usein siUa perusteeUa, etta 
se muka merkitsee virkavaltaisuuden voimistumista - j a si ita 
j o k t u v a a talouselaman jaykistymista . Miten vakan peraa tassa 

'• luulottelussa -on, /kay i l m i seuraavista tosiseikoista.' 
Vaitetaan sen ekkaisevau tekokasta. kiketoimintaa, k u n 

valtioistutetun teoUisuuslaitoksen joktoon tulee vaUim virka-
mies, e ika yksi ty inen yr i t ta ja . Mutta miten on asian la i ta todel-
lisuudessa? Uns in kiketilasto osoittaa, etta Englannin vapaasta 
liikepaaom.asta lakes_2/3 kuuluu ei-yksitydsiUe lukem.iekiUe, vaan 
-osakeyktioiUe- V a k n t a yksityisen y r i t t a j a n . j a virkamieken 
vakUa on siis tosiasiakisesti jo tapaktunut jalkimmaisen eduksi. 
OsakkeenomJstajat vaktsevat , ta i luulevat vaktsevansa, v i r k a -
mieket, joille kikkeen jokto uskotaan. Taten on sus valtioistnt-
tamisessa lakinna kysymys si ita, takdotaanko snostua seUaisten 
virkamiesten kaUintoon, j o tka eivat. ole vastuunalaisia koko 
kansalle, vaan kajanaisiUe kansalaisrykm.iUe, va i seUaisten v i r -

> kamiesten, j o tka on kansanvaltaiseUa tavaUa val i t tu ' j a jotka 
•ovat vastuunalaisia kansakunnake tai jokekin paikaUiseUe esi-
vaUalle ta i valt ion vaktsemaUe t a i kyvaksym.aUe teoUisuus-

. viranomaiselle.' ' " 
Vaitetaan myos, etta valt io-ei kykene ki innittamaan pal -

velukseensa ensiluokan ky'^kyja. Mutta jos tarkastaa valtion-^ 
j a k u n n a n alaisia laitoksia maailman eri puoliUa, kuomaa, etta 
niiden joktajien patevs^ys j a kykenevaisyys on erittain suuri" 
j a etta keita pidetaan k a i k k i a k a suuressa arvossa. Ok asian
omainen kenkilo saksalainen pormestari t a i Austraal ian rauta 
teiden li ikennepaakikko ta i englantilaisen kunnaUisen sakko-
laitoksert joktaja ta i sekaisen va l tavan valt ionyrityksen kuin 
Pan,arnan kanavan toiden y k n jarjestaja, k a n on ylpea tySnsa 
tekokkuudesta j a menestymisesta: Yks i ty inen yr i t ta ja ei t ie 
tenkaan voi tuntea sam.aa tyydytys ta , oli kanen yrityksensa 
miten laaja takansa. S i k s i pn turkaa puketta, etta valtio ei 
voisi saada. ensimm.aisia k y k y j a n s a om.aan palvelukseensa. 
Mutta jos asian la i ta todeUa olisi siten, etta joktavat mieket 
mieluummin m y y v a t palveluksiansa maaratysta palkkiosta 
osakkeenomistajiUe, ku in suostuvat palvelemaan .ykteison.tar-
joamassa virassa, .sikoin ykteiskunta ei ole tyoskentelyn arvoi-
nen. . .' 

•Vaitetaan lisaksi^ etta virastotyo aina oh ajan j a varojen 
tuklausta . On t ietyst i makdotonta kieltaa, etta virastoissa 
sattun toisinaan v i i vy t t e ly ja j a erekdyksia, joskus pakojakin. 
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Mutta suurin piirtein ovat tallaiset vaitteet perattomia.- A s i a n 
la i ta on todellisundessa painvastainen. Yks i ty i s i ssa yr i tyks issa 
ja osakeyktioissa tapaktuu paljon erekdyksia, kuolimatto-
muutta j a varojen kukkaamista . Mutta ne.eivat koskaan s a a -
vuta sekaista kuomiota, eika niike anneta samaa merki tysta 
knin valtiotaloudessa sattuviUe erekdyksike, v a i k k a edeUisetkin 
ovat kansalksvaraUisuuden menetji-sta. J u u r i se seikka, e t ta -
valt ion virastot ovat julkisen, kuomion esineena, on parkaana 
takeena, ettei niissa kontroki koskaan paase pakoin k6ltym.aan, 
e ivatka sus myoskaan vaarinkaydSkset ' j a mahdokiset erek-
dykset kovin snuriksi . . , 

Valtioistuttaminen on jonkin kyodykkeen kansaUiseksi 
tekemista. Mutta si ita, etta pyrim.m-e valtioistuttamaan maa
r a t t y j a kyodykkeita , ei i lman m.uuta seuraa, etta pyrimme 
ka ikkea kansalkstuttam.aan, y k t a vakan k u i n maaratty ja asioita 
koskevien lakien saataminen' merkitsee kaiken inkimiUisen to i -
m.innan t a i toim.ettomuuden lainalaiseksi saattamista. 

Ikmisen .todeUista omaisuutta on se, mi ta kan kenkilo-
koktaisesti omistaa, s. o. kanen vaatteensa, asuntonsa, omakok- . 
taiset tyokalunsa y. m. s. elaman valttam.att6myyteen ta i m u 
k a vuuteen kuuluvat" esineet. Ne eivat ole niissaan merki tyk-
sessa kansaUisia-, j a siksi ei niiden valtioistuttaminen ole tarpeel-" 
l ista eika suotavaakaan. Painvastoin on taloustoim.innan loppu-
tarkoituksena kenkilokoktaisen'omaisuuden ksaam.inen k a n k k i -
mialla ikmisike .valoisia asuntoja, k y v i a kir jastoja j.-m.. s." 

Mutta suuremmat tyovalineet ovat sen sijaan luonteel-
taan kansaUisia. ' E i kukaan voi esim. va i t taa nykyaikaista 
jalkinetekdasta om.akseen si ina m.ielessa, etta monimutkaiset 
koneet olisivat todeUa' kanen omiansa, kanen' kaydtamiansa; 
kanen on makdotonta »omistaa» seUaista teoUisuuslaitosta. 

Tamakaan erittely ei merkitse vie la sita, etta k a i k k i j a l -
'kimmaiseen rykmaan kuuluvat tyovakneet olisi va l t tamatta 
ta i ket i paikalla valtioistutettava.- Painvastoin on otaksutta-
vaa , etta osa vakaisemmista tuotannon aloista j aa p i tkaksi 

.aikaa t a i ekka ainaiseksikin yksityisen yrittekaisyyden varaan. 
Paaasia on, etta sekaiset tarkeat eknkeinonkaarat, jotka ovat 
keskeisesti kansalksia j a joista nun sanoaksemme koko kansan 
kyv invo int i j a menesty^s riippuu, saatetaan nopeasti kansan 
ykteiseen kuoltoon. SeUaisia ovat ainakin merenkulku, rauta 
tiet, ilm.akikeime, kaivos- j a metaUiteoUisnns, pankki - , Inotto-
j a vakmituslaitokset, rakennustoiminta j . m. s. 

Myoskaan ei y l l a esitetylla yleiseUa periaatteeUa ole vie la 
ratkaistu, mUla tavaUa valtioistuttamisen tulee tapaktua. E r i 
tuotannonkaarat o v a t ' e r i tavoin kekittyneet j a vaat ivat s iksi 
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erilaisia jarjestomuotoja.' M i k a on k y v a k s i toiseUe, ei ole sa 
maka t a v a k a toiseUe. J a sam.aUakin alaUa voi sovittaa monen-
laisia menettelytapoja. Niinpa' Tanskan, Preussin, .Ruotsin, 
I t a k a n , AustraaUan j a Kanadan valtioiden rautatiet ovat y k s i -
tydskokdiltaan-eri tavoin jarjestetyt, m.uttaovat s i l t i menesty-
neet. S i k s i saa va in sekaannusta aikaan, jos taktoo esittaa 

-maaratty ja_ saantoja .teoUisuuden - taydeUiseUe-valtioistutta-
miseke t a i jos toiselta puolen k y l k a a jonkin erikoisalan valtiois-
tuttamissuunnitelman s iksi , etta se ei sovi m.uuanne. V a l 
tioistuttaminen on sanaka sanoen periaate, jonka-kaydannossa 
toteuttamiseUe avantun monta eri t ieta. 

Olemm.e nakneet, miten •valtioistuttam.iseka sodan aikana 
luotun laa ja pokja talouselaman' kansakiseUe kekitykseke. 

• Mutta Englannin kalktus ei ole k a y t t a n y t kyvakseen t a t a pok
j a a , , v a a n on ensim.maisessa sopivassa tilaisuudessa kaynyrt 
kavittam.aan kansaUisen tuotantojarjestelmau ja l jetkin , kaan-
taen siten a jan pyoran uudeUeen taaksepain. ' 

SiUa, kuten edeka.olemme esittaneet, tuotautoelaman v a l 
t ioistuttaminen yks in takaa sivistyksen edistymisen. Jos meika 
on kansaUinen jarjestysmuoto, meidan kaytettavissamme ole
v a t m.akdoUisuudet ovat ni in sunret, etta hYvin l y k y e k a tyo-
paivaUa voidaan saavuttaa yieinen korkea ekntaso- Euirne . 
saasta va in tyon rippeita, vaan saastamm_e suurmattom.an tyo-
maaran. Jos kay^tamme kyvaksemme paraita voimalakteita j a 
nusim_m:anmaUisia koneita j a tyotapoja, ei.ole epailystakaan, ' 
e t ta tayskasvnisen vaeston tyovoima voisi t y y d y t t a a koko 
ykteison tarpeet viisituntiseUa • tyopaivaUa. , *; 

Nain kansaUisesti jarjestaytyen k u k i n yksilo oksi vapaa 
suurimman osan paivasta. Organisatio tuo vafauden kaikille, 
ei va in ykdeUe luokaUe, k u n sen si jaan nykyinen talousmuo-
tomme on epatieteeUista taistelua, jossa jarjestaytymisen puut
teessa riistamme itseltamme vapauden. 

- , • ~ I I I . ' 

~Lordi Emmott: 'Teollisuuden valtioistuttaminen.. 

V a i k k a valtioistuttaminen on ketken keskeisimpia k y s y 
m y k s i a j a v a i k k a on runsaasti s i ta kasittelevaa kirjaUisuutta, 
ei kuitenkaan,ole saatavissa luotettavaa tilastoUista aineistoa ' 
valtioistutettujen teolksuuslaitosten taloudekisesta kannatta-

• vaisundesta. Vedotaan kyUakin yksityistapauksi in nun puo
lelta k u i n toiseltakin, pukutaan myos. paljon sodanaikaisista 
kokemuksista, mutta yleispatevia asiatietoja ei ole voitu esittaa. 
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Y h a edelleen pitavat paikkansa eraan »Fabian Societyn» k i r 
jasen sanat vd ta 1915:" • 

)>Tahan saakka ei ole esitetty, ei raitioteilta e ika kaasn -
laitoksista, ei laivayeistamoilta e ika rantateilta, ei eri maista 
eika saman maan eri kaupungeista, eika .£aro.asta kanpungista 

,eri ajankokdilta esim_erkkeja, j o tka oksivat tarjonneet n i in . 
sitovia vertauskoktia, etta niiden perusteeUa laaditut tilasto-
laskelmat oksivat voineet oUa vakuuttav ia eimakkoluulotto-
malle tarkkaajaUe.» . • . 

Sen vuoksi taydyy vai t te lyn jaada jokseenkin teoreetti-
seksi, kysymykseksi , m i t a tapaktuisi,. jos ni in ta i nain tektaisi in, 

Mutta jo ennenkuin paasemme' itse varsinaiseen asiaan 
kasiks i , on edessamme v a k a v a kaytannoUinen vaikeus. Valtiois
tuttaminen-on naet suoranainen rahakysymys. On laskettu, etta 
Englannissa--maan j a rakennusten, rautateiden j a kaivosten 
lunastaminen nousisi ennen sotaa. vaUinneiden arvojenkin m.u
kaan 7000 mi i j . puntaan. J a se merkitsee sita, etta- olkoon 
itse periaate miten terve takansa, nykyinen ke tk i , joUoin E n g 
lannin valtioUa on sodan jattam.a raskas velkataakka, on sopi-
m.aton taUaiseen suurisuuntaiseen yritykseen-.. Sen toteutta-
misen taydyry joka tapauksessa s i i r tya aikaan, joUoin valtion 
raka-asema on jaUeen paassyrt tasapainoonsa. 

• TeoUisuuden valt ioistnttamjsta puoUetaan yleisesti siUa, 
etta. toistensa kanssa kilpailevien teollisuuslaitosten yhdistami-

*nen j a suuren organisation luoip.inen tietaa taloudeUista .saastoa 
j a on sinansa .vain nykyisessa talouselamassa valktsevan k e k i -
tyssuunnan jokdonmukaista jatkamista . 

Mutta teoUisuuslaitosten j a tkuva paisnminen y k a sunrern- -
miks i yksikoiksi ei suinkaan ole.varmaa. SiUa v a i k k a k i n k e k i 
tys epailem.atta on kulkem.assa suur3rrityksia kokden, nayt taa 
eri teoUisuusaloiUa kuitenkin olevan jokin maaratty yks ikko -
snuruus, joka antaa suurim.m.an tyotekon j a jota ykttam.aUa 
tekokkuutta ei enaa voida l isata. Englannin pnuviUateolksuus 
tarjoaa tasta sattuvan esim.erkin.. S i inakin on yaUinnut p y r k i -
m.ys suurten tekdaslaitosten luomiseen. Mutta toiselta puolen 
on kuomattava, etta v a i k k a m.cnesti eri teoUisu.uslaitosten pe-
lusta j ina ovat olleet sam.at mieket, tektaat on s i i ta kuokm.atta 
mmodostettu itsenaisiksi j a ruppumattomiksi laitoksiksi . On 
naktavast i tu l tu siiken tulokseen, etta n . 100 000 t a i 120 00.0 
vartt inaa kas i t tava teokisuuslaitos on yks ikko , jonka laajenta-
m.inen ei ' enaa talondekisesti kannata. Samansuuntaista ke 
k i tys ta osoittaa m.yos se, etta nyky i s in on vakem.m-an ykt io i ta , • 
joissa kekrun- j a kutom.atehtaat ovat yhdistettyina," kn in oli 
40—50 vuotta takaperin. " . . . . . 
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Mutta olkoon k e H t y s tassa k o M e n m i k a takansa Ja k u l -
• kekoon v i r t a miten voimakkaana kyvansa teolksuuslaitosten 

ykteensulautumiseen/ asiaa on vakavast i kark i t tava , ennen
k n i n t a l t a pokjalta k'aydaan todistamaan valtioistuttamisen 
tarpeeUisuutta. On kuomattava, etta yksityisten yritysten 
yktyminen on organisen-kekityksen tulos. Se on tapaktunut ' 
askel askeleelta, s i ta mukaa k u i n sen tulokset ovat osoittautu-
neet suotnisiksi. Sen ovat toteuttaneet kaytannoUiset mieket, 
j o tka ovat tunteneet alansa j a ovat-okeet va lmi i t kantamaan 
vastnun; mieket, jotka ovat seka talondekisesti etta ykte is 
kunnalksesti menestyksesta kyotyneet j a j o tka epaonnistues-
saan olisivat menettaneet asemansa j a ksaks i suuren osan omai-
suudestaan. 

On kerrassaan toista, jos teolksuus pakkoluovutetaan enti-
s i l ta omistajilta parlamentin m.aaraamin ekdoin j a lain vo i -
maka valtioistntetaan suuimattomaksi suuryritykseksi . Mnu
tos oksi seuraus katkerasta j a pitkalksesta taistdusta j a tapak- • 
tuis i asiantuntemusta vail la olevien poktikkojen painostuk-
sesta. J o k t o s i irtyis i seHaisten miesten kasi in, jotka eivat olisi 
talouddksesti vastuussa yr i tyksen menestyksesta. • 

Valtioistuttaminen on byrokratiaa. Talouselama kokonai- ' 
stiudessaan joutuisi valt ion virkam.iekist6n-koitoon. Jokdossa 
olisi kolm.e astetta: i . • minister!, 2. joktavat virkamieket j a 3.' 
munt virkamieket . 

Ministeri vaktaan vastedes kuten nykyaankinpnoluenako-
koktien, e ika teknilHsen" patevyo^den nojalla. Hanen asemansa 
ei jokdu ni in paljon kanen menestyksestaan omassa ministerios-
saan k u i n puolueen menestyksesta kokonaisundessaan. Hanen 
nakokantansa on s iks i ensi sijassa valtioUinen, vasta toisessa 
sijassa asiaUinen. S i k s i on epailtavaal voiko politiikan v irkaan 
tyontama ministeri, jonka virassapysyminen on epavarma,-
kestaen^ tusk in 2-—̂ 3 v . kauempaa, j a joka^ekka tuntee v a k a n -
ta i ei mitaan kaneUe uskotun ministerion tyosta, menestykseUa 
joktaa suurta teoUisuusorganisatiota. - Bffekti ivisena teoUisuu-

' den paalkkkona k a n tuskin kykenee korvaamaan kokenutta-
liikem.iesta, jonka kakintoneuvosto, pitaen silmaUa omaa talou--
dellista etuansa, on yks in kanen erikoiskyk3msa-vuoksi kutsu -
nut toimeensa. • " 

On yleisesti -myonnettya, etta Bnglarmin nykyiset v i r k a 
mieket tunnustetusta -tunnoUisuudestaan j a tyoalttiudestaan 
kuokm.atta oksivat kykenemattomia k i k e - j a teoUisuusyrritysten • 
joktoon. Mista' saadaan tarv i t tavat korkeanamat virkamieket? 
Brikoisesti kasvattamaUako?- On muistettava, etta ' l i ikemies--
k y k y a ei ka.svateta. Se on synnynnainen, s i ta saattaa koulu-
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tukseUa • v a i n kehittaa. J a nseimmiten vasta kayrtannollisen ela
man konlutnksessa. ilmenee, kenella on erikoisia liikemielien 
lakjo ja . Mutta v a i k k a onnistuttaisunkin vaktsemaan kykene-
v immat mieket, m i k a on makdotonta, viraston -nakopurissa j a 
tarkkojen okjesaantojen puitteissa ke eivat voisi koskaan saa
vut taa seUaista kaytaimoUista kokemusta j a itseluottammsta, 
m i k a on vapaan ki lpai lun erottamaton osa, mutta-mika ekdotto-
masti puuttuu monopolisoidusta teoUisnudesta. K y s y m y s k i k e -
elamaa joktavista v irkamiekista on keskeinen, -mntta siiken 
ovat valtioistuttamisen kannattajat panneet aivan k ian v a 
k a n kuomiota. 

On edeUeen tarpeen knom-auttaa, etta nama joktavat v i r k a 
mieket tul is ivat valtioistetun teoUisnuden tpsiasiaUisiksi jokta-
j iks i , ministerien jaadessa va in nimeUisiksi paaUikoiksi. A i v a n 
vaistomaisesti ke kekitt3dsivat byrokraateiksi j a koettaisivat 
vapautua -parlamentin valvonnasta. Se ei olisi suinkaan v a i 
keata , s i k a tuoUainen suuri teoUisnusjarjesto tekisi tekokkaan 
ulkopuoHsen valvonnan makdottomaksi. 

Muut virkanaieket oksivat puristuksessa kakden maaraa -
jan valissa. Tul is ivatko keidan virastoesimiekensa v a i tyo -
rnieket keidan kerroikseen? - Jalkimm.aisessa tapauksessa j a r -
jestys j a tyoteko kaviais ivat , edeUisessa tapauksessa tarkeat 
paatokset yuvastyis ivat . Mutta liike-elamassa v u v j d y s t ietaa 
punttuvaa tyotekoa. • . • . 

B n t a miten on liikevoiton ja paaoman sddsfon? EdeUa on 
osoitettu, etta valtioistuttaminen todennakoisesti vakentaisi 
teolksunden tuottokykya. Mutta kenties vie la tarkeampi on 
kysymys , onko luultavaa, etta valtioistettu teoUisuus kykenee 
ta.louselaman kekitykseke valttamattomaan kapitaksoimiseen. 
KapitaUsmissa on pyrkimys personaUiseen voittoon kannusta-
nut ikmis ia tyotekoon j a saastavaisjryteen. Ni inpa Englannin 
ixykyaikaisen"^kaupan j a teolksunden koko kasvu, Wat t in j a 
Arkwr igkt in ajoilta meidan paiviirnme saakka, on kistoriaa 
miekista, j o tka luovaka kyvyUaan , untterundellaan, taidoUaan 
j a koval la tyoUaan ovat nousseet koykyydesta varaUisunteen. 
H e ovat panneet paaomaa uusun j a y k a uusiin yr i tyksun . .Siten 
talouselama on voinut kerkeamatta kehi t tya j a tarjota tyo ta 
kasvavalle vaestoUe. Siten Englant i ennen sotaa saasti vuosit
ta in arviolta 400000 mUj. puntaa. . -

Valtioistuttaminen poistaisi saastamisen takanastisen k a n -
nustimen. Jos l isaksi , kuten edeUa on osoitettu, teoUisnuden 
tuotto vakenisi , mista siUoin tuks i valttamaton paaoman saasto? 
»Onko k u k a a n knuUnt, edes ernien sotaa, etta mikaan valtio 

• olisi saastanyt? SiUoin jo ok valtioiden vaikeata saada tulonsa 
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j a menonsa kaym.aan ykteen. Mutta se on kymmenen kertaa 
vaikeampaa nyt , jokoin sunnnaton velkakuorma painaa m.el-
kein k a i k k i a valtioita.)) 

Monet ovat pitaneet valtioistuttamista ainoana keinona 
tyoraukan palautumiseksi. On kuitenkin monta syyta , jotka 
pukuvat t a t a vastaan. E n s i k s i k i n se d fystyisi tyovdeston. ase-
maa aineelUsesti par antamaan. Tunnettu tilastomies Bowley 
on osoittanut v m 1911 tilastotietojen nojaUa, etta v a i k k a sikoin 
koko kapitakstinen teoUisuusvoitto oksi si irretty tyolaisike, 
se ei oksi riittanyi;' juur i muukun ku in antamaan kuUekin mie-
keke 35 skil l ingin 3 pennyn j a naiseke 20 skikingin vi ikkopalkan. 
Miten sitten k a v i s i palkkojen, jos byrokraattisesti jarjestetyn 
teokisuuden tuotto, sen si jaan etta se kasvaisi , toddlisuudessa 
vakentyisikin? 

Jo y k s i n taman nojaUa nayt taa varmalta , etta valtioistut
taminen ei kykene antamaan tyoraukan siunausta talousela-
m.aUe. S i t a todistaa sekin, etta missa takansa on tapaktunut 
osittaista valtioistuttam.ista, se ei ole vakaakaan estanyd tyo-
selkkausten pukkeamista. T a s t a E l o y d George kuomautti pu
kuessaan lokakuussa 1919 kaivosmiesten edustajiUe: 

»En luule teida:n voivan osoittaa yktaan ainoata tapausta, 
jossa voisi sanoa, etta valtion ta i kunnan taloudessa tyosken-
teleya tyomies tekisi tyotansa alttum.min ta i ksaisi tyontuottba 
verrattuna kanen yksi ty isyr i tyksissa tyoskenteleviin toverei-
kinsa.» _ ' ' -

Paits i valtioistuttamista vastaan esitettyja taloudekisia 
sy i ta , mainittakoon viela, etta valtioistuttamista todennakoi
sesti seuraisi valtioUisen moraalin huonontuminen. »Elaikki sel
laiset vaalipurit , joiden jasenista suuri osa saisi toim.eentulonsa 
valtiolta, tul is ivat demoralisoiduiksi j a nurkkakunta-kenki -
s iks i . Xansakunnan yleiset edut tyontyis ivat syr jaan paikakis-
ten palkkojen j a tyoolojen rinnaUa. Yleiseksi i lmioksi tuks i 
paikaUisdeniagogi, j oka lupaisi ajaa na i ta intresseja paaasianaan, 
avarakatseisempien miesten, jotka taktoisivat rekelksesti ajaa 
koko maan etna, tuUessa syrjaytetydksi. SeUaisissa olosukteissa 
koko ValtioUisen" elaman savy alenisi.- -

Valtioistuttaminen ei ole nain oken oikea laake sairasta-
vake talouselam.ake. Sen, j oka kaikesta kuokm,atta_ taktoo. 
kakea t ieta parempaan tulevaisuuteen, on haettava itseUeen 
toiset suuntavi ivat . Niiden on taytettava kaks i ektoa: teolli-

-suuden tuotto ja kannustin taloudeUiseen tuotantoon on fysytet-
tava. 

SiUoin avautuu k a k s i t ieta: osuustoiminta j a ykt iokump-
pannus teoUisuudessa.' Toiselta puolelta oksi pyr i t tava anta-
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maan tyolaisille snurempi valvonta-oikeus- l i ikkeen koitoon. 
Se avaisi s i lmat nakemaan koko tyon prosessin j a lisaisi itsetnn-
toa j a luovaa toimintaa. Toiselta-puolen olisi n y k y i s i n yleensa 
yakitseva tilanne, jossa k a i k k i vastun j a vaara samoinkuin koko 
kikevoitto m.enee toiseke osakkaake, toisen saadessa sovitun 
pa lkan j a okessa ilm.an intressia tyon tuottodn, muntettava 
yktiokumppanuudeksi, jossa tyolainen saisi koktuukisen osuu-
den liikevoitosta. 

»Jos, kuten olen koettanut osoittaa, valtioistuttam.inen ei 
paranna teolksunden sairautta; jos on valttamatonta sail3d;taa 
yksityiseen yrittekaisyyteen l i i t t j^ 'a t 'k-jvyn, tarmon j a j a t k u -
van tyon kannustimet; jos on toivottavaa, etta tyolaisissa nama 
kannustimet tulisivat vo imakkaammiksi ku in takan asti ; jos 
tyolaisten vaatim.us snurempaan valvontaoikenteen on kok-
tuukinen, ei ole toista t ieta, m.ika samassa maarin sai lyttaisi 
sen, m i k a on k y v a a menneessa, j a saavuttaisi sen, m i k a on v a l t 
tamatonta vastaisundeke, ku in tyolaisten -voitto-osnus' ynna. 
oikeus ottaa osaa sen teokisuuslaitoksen koitoon, jossa ke tyos -
kentelevat. Varm.aa on, etta teoUisuus on joutunut ajanjakson 
loppuun. Onko meika vi isautta luoda uusi j a parempi?» 

I V . 

G. D. H. Cole: Uudistettu.ammallikuntasosialismi.'^ 

Parlamentaariset sosiakstit, kntsuivat ke sitten itseaan 
marxi la is iks i ta i ei, ovat aina okeet taipuvaisia uskomaan, etta 

-'-) _ Tassa yliteydessa meidan on tyydyttava selostamaan Colen ajatuksia 
ainoastaan, mikali ne koskevat suoranaisesti valtioistuttamista. Hanen yleiset 
taloudelliset mielipiteensa ovat siksi paljon tavallisuudesta poikkeavia, etta 
niiden esittaminen vaatisi oman erikoisen tutkielmansa. Hanen edustamansa 
g u i l d - 1 . » k i l t a s o s i a l i s m i » on nuori, mutta Englannissa tata nykya 
k y v i n elinvoimainen sosialistinen suunta, jonka voi sanoa olevan ristisiitos 
marxilaista sosialismia ja englantilaista liberalismia. Se kylkaa jyrkasti kapi 
talismin ja luottaa tyovaen luokkataisteluuu, mutta on vikamielinen marxi-
laiselle valtioikanteelle, pyrkien suuresti desentralisoituun valtioon, niissa suu
rin taloudellinen valta on ammattikuntien eli kUtojen- kasissa. Si ita nimi. 
ICiltasosialismi ansaitsisi tulla Suomessa patemmin tunnetuksi, siita on mie
lenkiintoinen katsaus »Joumal of Economics'in» 1920 lokakuun numerossa. — 
G . D . H . Cole on suunnan joktaja. H a n , joka on itse laktoisin »ylaluokasta» 
ja joka on saanut kasvatuksensa Osfordin aristokraattisessa yliopistossa, on 
nuorekkaalla ' tarmoUa omistanut-kar-yinaiset lahjansa ja sytyttavan perso-
nallisuutensa' aatteidensa ajamiseen. 
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sosialismi toteuttiu, kt in kansa ta i t yovak i val taa valtioko-
neiston j a saa kasiinsa parlamentaarisen j a valtiokisen vakan . 
He kasi t tavat sen-jalkeen voivansa panna toini.een todekisen 
sosialismin kayttam.aka_valta-asem.aansa rikkaiden omaisuuden" 
pakkoluovuttamiseen, . tuotantovakneiden' valtioistuttamiseen 
seka valt ion omistam.an. j a parlamentin alaisen talouselaman 
uudekeen jarjestamiseen. ' . .• ' . - , 

' S i ina nam.a sosiakstit kui tenkin erektyvat. Valtioistut-
tamaUa ei saavuteta todekista sosiaksmia. ' Demokratia, - j oka 
on erottam.aton osa sosialismia, ei voi si ina toteutua. S i k a )>kun. 
poliittiselle kaUinnoUe kuuluvat tektavat 'ksaantyvat" j a ykte is 
kunta joutuu y k a enem.m.an valtioUisen'saannostelyn alaiseksi, 
edustusj arj est elm-a,-joka ekka kerran, kaikessa rajoittuneisuu-
dessaan, oli todellinen, m.uuttuu epatodekiseksi, , j a kenkilo, 
j oka on va l i t tu kasittelemaan loputonta maaraa erilaatuisia 

. asioita, l a k k a a olemasta valitsijoidensa todeUinen edustaja.» 
Tyolaiset eivat sgn vuoksi mikoinkaan tul is i t yy tymaan sekai-
seen jarjestelmaan. H e vaat ivat yapautta sisaisten asioidensa 
ja tuotannon ektojen maaraamisessa. »Siksi on kaikkivoipa 
valtio kaikkivoipine parlamentteineen taydekeen kelvoton to
della dero.okraattiseen ykteiskuntaan. Se taytyy^.tuka kavi te -
t y k s i ta i kivuttom.asti poisjuurrutetuksi.» 

V a i k k a valtioistuttam.inen; siten . itsessaan onkin • kyody-
, tonta, tyolaiset voivat kayt taa -ku i tenk in s i ta keinona ' tarkoi -

tustensa saavuttam.iseksi. Siten esim..- kaivosmieket vaat ivat 
kaivosten-valtioistuttamista,-»ei s iksi , etta ke taktoisivat v a l 
tion joktoa ta i uskoisivat suken, yaan s iksi , etta se, poistamaUa 
yksityisen om.istajan, avaa tien tyolaisten kontroUoim.aan teol-

" lisuuteen. He ' t ietavat, etta valtion talouselaman jokto oksi 
tekotonta, etta se olisi' vakingoksi seka kaivosm.iekiUe etta k u - • 
luttajiUe. S i k s i ke sam.aUa vaat ivatk in dero.okraattista teoUi
snuden-valvontaoikeutta.» 

V . 

V a i k k a Moneyn, Bm.m.ottin j a Golen ajatukset valtioistut
tamisesta on edeka t a y t y n y t esittaa k y v i n snppeassa m.uodossa, 
on esitys ekka kuitenkin antanut kasityksen suta, mi ta Bnglan
uissa ta l la ketkeUa ajateUaan tasta-kysym,yksesta. -. 

Kenties vakttomin vaikutus, ' i n i n k a olemm.e saaneet, on 
kir jo i t ta j iemme. ajatusro.aaUm.an m.dninaisuus, kedelmaUis37ys. 
Se ei ole kuitenkaan va in naike ajattekjoiUe erikoista, vaan se 
kuvastaa 'englanti la ista taloudeUista. j a sosiaksta ajatustapaa 
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yleensa. Englannille on ominaista, etta yhteiskunnalliset mieh-
•piteet ovat hyviu vahan sovinnaisia, h y v i n vahan dogmaattisia 
j a etta niissa oh runsaasti tdaa yksiloUisyydeUe. Juuri tassa 
englantilainen ajatustapa" eroaa esim,. saksalaisesta. Ni inpa 
Englannin tyovaenluke ei ole koskaan m.ahtunut m^arxilaisuuden 
k y t k e t t y y n oppijarjestelm.aan, jossa oikeaoppisten j a revisio-
nistien vahnen vesi lasimyrsky on saattanut paisuttautua mieka 
jar isyttavaksi puoluekatselmukseksi. Ykta" v a k a n -on Eng lan 
nin porvaristokaan koskaan katsonut tarpeekiseksi sulkeutua 
k iv i s i in periaate- ta i ennakkoluulovarustuksun. Se on yleensa 
oknt avokatseista, se on ottanut kaytannokisen askeleen eteeu
pain, • siUoin ku in se on nayttayrtymyt suotavalta talouselam.an 
kekitykseke, eika-vain sikoin, k u n vak iva l ta tai pelko on suken 
-pakottanut. 

Mutta ekka viela enemman ku in Englannin puolueiden 
yieinen k a n t a on englantilaista ajatusm.aailm.aa rikastttttanut 
se, etta Englannissa ei ole seUaisia ilm.atuviita luokkapuolue-
karsinoita k u i n esim.. Suomessa. ICuuluuhan h y v i n suuri osa 
tyovakea porvariUisiin puolueisun, sam.aUa ku in toiselta puolen 
s iv istynyt luokka" oh sekin kajautunut eri leireikin. Niinpa 
esim. kuomattavan sunri osa ykoppilasnuorisosta on liittymyt 
tyovaenliikkeeseen. Onpa sosiaksmi saanut ykmystonldn jou
kosta kannattaj ia , kuten lordi Haldanen t a i Bertrand Russelkn, 

, Englannin .suuren paam.inisterin, lordi Jokn RusseUin pojan-* 
pojan. • _ 

T a m a - ykteiskunnakisen elaman m.oninaisuus on • t e k n y t ' 
englantilaisen ykteiskunnan muita vankem.maksi. Seka y lkaalta 
etta alkaalta ovat kakaset s i ta Idinnittamassa. Tam,a on 
antanut ykteiskunnakiseke ajatteluUe siUe om.inaisen v i reyden ' 
ja* verev3yden, eri katsantokantojen kioutuessa aktaassakin 
piirissa toisiaan vastaan. J u u r i tama tekee makdoUiseksi 
kedelmakisen, uusia nakokoktia avaavan ajatuksenvaikdon. 

, Toinen ajatus, jonka tarkastelumme on ro.eissa synnyt ta -
nyt , on tunne inkimiUisen karkinnan rajoittuneisuudesta. Olem,-
mekan tutustuneet kolmeen yhteiskunnalkseen ajattehjaan, 

' j o t k a yksityiskoktaisen j a om.antunnontarkan karkinnan j a l 
keen ovat langettaneet valtioistuttamisesta suuresti eroavan 
tuomion. Si ina ke ovat yksimieksia, etta vakitseva olotUa.ei 
seUaisenaan ole t y y d y t t a v a . Mutta suken yksimieksyys jo lop-
puukin. Tam.a v ie m.eidat eraaseen tieteeUisesti patevaan paa
telmaan valtioistuttamisesta, ekka ainoaan, m i k a nykyoloissa 
on m.akdokinen: On epdtieieellisid, vieldfd suorastaan harhaan-. 
johtavaa viitata jokonkin mddrdttyyn ratkaisutapaan ja vaittaa, 

• ettd se on ehdoton ratkaisu. N i i n kauan k u i n ikminen ei ole oppi-
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nut matemaattisen tarkast i maaraamaan tulevaisuuden talou-
dellisia j a psykologisia tekijoita, t a i edes t y y d y t t a v a k a tavaka 
erittelemaan menneisyyden ja nykjdsyyden i lmioita, ei myos
kaan kukaan voi varmmudeka osoittaa: Tuokon suuntaan suo
raan! _ Mik in sekainen menettelytapa voisi vieda, suta esimerkki. 
Marxilainen sosiaksmi on puolen vuosisataa julistanut tieteel-

, Hsena tosiasiana j a poHtiikan ekdottomana okjenuorana, etta 
tuotantovalineiden valtioistuttaminen toteuttaa sosiaksmin i k a n -
teen. E k k a se toteuttaakin. Mutta enta jos osoittautuisikin, 
sen- jalkeen k u i n v a n k a ykte i skunta -on 'mulkste t tu uudeksi, 
etta E m m o t t i n esittamat vastavaitteet pitavat paikkansa ta i 
etta Colen kanta on oikea? E i k o sikoin oks i ' tyk jan takden k u -
kattu .a ikaa j a tarmoa, saatettu ekka koko peritty si-vistysmuoto 
vaaroike altti iksi? 

N i i n kauan k u i n jarkevat mieket saattavat samasta talou
deUisesta kysymyksesta , knten valtioistuttamisesta, t u k a to i 
sistaan poikkeavdin tuloksiin, ei taloudeUinen si\dstys ole -viela. 
saavuttanut seUaista astetta, joka oikeuttaisi dogmaattiseen 
talouspoliti ikkaan. Teorian asiana on punnita makdoUisuudet 

, toisiaan vastaan, t i lastotutkimuksen a-vuUa on eriteltava kay- . 
tannon antamia opetuksia.ja siten koetettava aukoa nakoalaa 
tulevaisuuteen. Pokt i ikan tajtyj joka ketk i mukautua tieteen 
tuloksiin. Terve talouspoHtukka on-sen -vuoksi pakostakin 
kulkua askel askeleelta. S iks i ei myoskaan valtioistuttaminen 
voi oka tieteen ky^v-aksymaa, mmuten k n i n miUoin kootaan 
kokem.usta pala palalta j a tulosten perustaUa y k a uudelleen 
kark i taan , kannattaako ja tkaa edelleen, y a i onko pyr i t tava 
toiseen suuntaan. 



Maatalouden kannattavaisuustutkimus. 
Vaittelya. 

Frofessori Gehhardin kirjoituksen johdosta tdmdn aikakauslehden viime 
numerossa. 

•• On luonnollista, etta maatalouden kannattavaisuustutkimus 
kerattaa yakitellen Suomessakin mielenkiintoa. MerkiUe pantava 
on, etta sellainenkin kenkilo kuin professori Gebkard, joka aluksi oli 
kaikkea rpuuta kuin suopea tutkimusta koktaan, on siihen nyt kuo— _ 
miotaan kiinnittanyt, vielapa rs^ktynyt .suunnittelemaan sen edelleen 
kekittamista. Niin mielellanmie kuin taman kiitettavan harrastuksen 
vuoksi sivnutammekin erinaiset kompastukset kanen kirjoitukses-
saan, eivat kuitenkaan eraat kokdat voi jaada selvitysta vaille, koska 
ne antavat varsin erekdyttavan'kuvan asiain todellisesta tilasta. 

Ensimmainen ar\ .̂ kirjoittajan muistutus on, etta kaytetty kirjan- • 
•pitoj arj estelma ei tyydytd suurviljelijoitd, joten ke eivat kalua l i i t tya 
kannattamaan tata tutkimusta siina maarin kuin esim. Ruotsissa. 
Kieltamatta onkin suurtiloja, s. o. seUaisia viljelnua, joiden omassa 
nautinnassa oleva vil jelty ala on y l i loo ka, perin vakan tutkiinuksessa 
mukana. Mutta naita viljelmia ei ole pyrittykaan erikoisen lukuisasti 
mukaan saamaan, si l la tallaisten viljelmain merkitys Suomen maa-
taloustuotatmossa on varsin vakainen, paljon vakapatoisempi kuin 
esim. Etda-Ruotsissa, jossa Nanneson aloitti tutkimuksensa. Yleisen 
maataloustilaston mukaan oli Suomessa v. 1910 tallaisia tiloja ainoas
taan 0.4 % viljelmain luvusta. Mainitun vuoden jalkeen ei naiden 
tilojen luku ainakaan liene lisa3rtyiiyt. TilastoUisesti katsoen ovat 
y l i 200 ha vil jeltya maata (omassa nautinnassa) kasittavat viljelmat 
meilla poikkeuksellisia ilmioita. Suomen tutkimuksessa on joka vuosi 
ollut suurtiloja vahintaan samassa suhteessa kuin niita maassa on. 
Tosin naiden luku on useimmiten ollut niin vahainen, ettei kysy^myk-
sessa olevan luokan tuloksika sinansa ole sanottavaa merkitysta. 
Siita onkin nimenomaan tutkimusjulkaisuissa huomautettu. Olisikin 
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.vahemmirL _ tarkoituksenmukaista, etta sekaisessa tutkimuksessa, 
jonka tulisi "edustaa maan maatalouden keskitasoa, kiinnitettaisun 
erikoista huomiota mainitunlaiseen vakalukuiseen tilaryhmaan ' ja 
tuklattaisiin. kaytettayissa olevia' niukkoja varoja seUaisten kysy
mysten selvittelyyn, jotka eraUle suurtilallisiUe ehka voisivat oUa 
mielenkiintoisia, mutta joiden selvityksesta ei maanviljelijain suu-
relle enemmistoUe eika maatalouspolitukalle olisi vastaavaa kyotya. 

Takaisiin kysymyksiin kuuluu esim. arv. kirjoittajan mainitsema 
eri'maataloushaarojen kannattavaisuuden selvittaminen kakdenkertai-
sen kirjanpidon avulla. On kyl la ollut suuntia'maanvUjelystalousopin 
alalia, joiden kannattajat ovat luuUeet, etta tilinpaatoksesta saadaan 
suorastaan tietaa, mika maatalonden osa asianomaisella tilalla on edul--
linen, mika ei, jos talouden eri osain valiset suoritukset kirjanpidossa 
sdvitetaan, ikaankuin kukin osa olisi itsendin-enliike. Et te i problemi-
kuitenkaan ole nain yksinkertainen, on ilmeista sille, joka kaytan-
nosta yksityiskokdittain tuntee maatalousliikkeen luonteen. Nyky
ajan-ekka kuuluism maatalousopin tutkija,—.4-6?<e&£)e,-on-my6s teoreet-
tisesti osoittanut, minkalaisiin karkauttaviin joktopaatoksun voidaan 
joutua 'tutkimalla kakdenkertaisen kirjanpidon perusteeUa eri maa-
talouskaarojen kannattavaisuutta. Ka'visi liian pitkaksi tassa esittaa 
hanen todistdujaan niiden koko laajuudessa. Erinaisia 'viittauksia 
kuitenkin voitaneen tehda. Maatalous.on kas"itettava kokonaisuu-
deksi, organismiksi, jonka eri osia d voi kdnotekoisesti erottaa, koska 
kokonaisnus siita karsisi. Es im. d silla sdkalla ole suurtakaan mer
kitysta, osoittaako karjataloustili voittoa vai tappiota,-kunkan vain ' 
koko maatalous karjoineen antaa tyydyttavan tuloksen. Tietenkin 
skla eddl3rtyksdla, ettd tilalla karjatonta maataloutta voitaisi me-

• nestyksellisesti karjoittaa. Aereboen mukaan d ole asetettava tut-
kittavaksi kysymysta, miten suuren voiton mikin taloushaara sinansa 
antaa,^Ya&n tutkittava, mita sen eri tavoiUa jarjestaminen v^aikuttaa 
koko liikkeen lopputulokseen. Niinpa d Suomen maataloustutkimuk-
sessakaan ole takdottu selvittaa, antaako esim. karjanhoitotik m d -
kalaisilla tiloilla voittoa v a i tappiota, koska on pidetty selvana, etta 
usdmmilla niista e i 'karjatta tultaisi toimeen, vaikkapa karjatili 
osoittaisikin »tappiota.» Sen sijaan on-tilastoUisesti koetettu sdvitella 
karjankoitokysymyksia siten, etta on rykmitetty tilat karjarodun, 
karjankoidon voimaperaisyyden, maidon kayttotavan y. m. s. seik-
kain perustedla rykmiin, joiden tulokset' erikseen on laskettu, ja 
siten vertailemalla koetettu saada selville, iruten taman talouskaaran 
erilainen koito j a jarjestaminen on vaikuttanut koko maatalouden 
liiketulokseen. Juuri samaa menetdmaa on noudatettu maatalouden 
karmattavaisuustutkimuksen varsinaisessa kotimaassa Svdtsissakin. 
Jos Ruotsin suurtiloilla on kaytetty toista tapaa, niin ei se suinkaan 
todista, etta meilla pieu'viljdmain- maassa j a muutenkin suuresti 



206 /. Sunila. K. J . Ellila. 

Sk&ien oloista poikkeavissa olosukteissa olisi meneteltava samaka-
tavalla. Kieltamatta voitaisiin kakdenkertaisen maatalouskirjan
pito jarjestelman avulla tutkia eraita mielenkiintoisia j a agraari
poktiikaUekin tarkeita kysymyksia, joista nykyisin eri maatalous-
kyodykkeiden iuotaniokustannusten selvitys olisi ekka tarkein. Niinpa 
on Suomen tutkimustoimistossa koetettu kekittaa sita varten sopi
v i a menetelmia, kayttamalla valtion koulutiloilta saatua kirjanpito-
aineistoa. Sen okella on kuitenkin selvinnyt, miteri suuret vaikeudet 
noiden kysymysten moitteeton selvitys tuottaa j a miten tavattoman 
kuoldlisesti koidettuja, yksityiskoktaisia kirjanpitomuistunpanoja 
siina tarvitaan. K u n ei edes valtion koulutiloilta takdota saada takan 
tarkoitukseen riittavan tarkkoja alkutietoja, niin miten voitaisiin 
niita saada suuremmalta maaralta yksityisia tkoja? Ajateltakoonpa 
vain, ktunka vaikeata on esim. tyokustannusten oikea jakaminen 
maatilalla eri tuotantokaarain kesken, silla sama tyomies voi yktena 
paivana tyoskennella useamman taloudenkaaran hjivaksi. Saman-
laisia vaikeuksia kokdataan muissakin asioissa joka askeleella. E i k a n 
esim. Svdtsissa ole kakdenkertaisen kirjanpidon tuloksia julkaistu 
kuin ykdelta ainoalta tilalta, vaikka sikalainen tutkimustoimisto 
on jo 20 vuotta vanka. 

Toinen prof. Gebkardin muistutus koskee tilinpiidtdsten ja jul-
kaisujen mydhdstymistd. Taman muistutuksen sanamuodosta saa 
sen kasityksen, etta tutkimiseen osaaottavain maanviljdijain tay
tyis i »odottaa i ^/i—2 %—3 vuotta tutkimuksen tuloksia.* Nain 
d ole asian laita,-.vaan maanviljelijat ovat saaneet tiedot omista 
tuloksistaan j a saman sunrausluokan seka kaikkien tilojen keskitu-
loksista aina, ennenkuin vuosi tilikauden paditymisestd on uinfeen 
kulunut. Tutkimusjulkaisut-ovat ky l la kapinau jokdosta myokas-. 
tyneet, mutta oUaan siina sukteessa jo paasemassa ajan tasalle. 
Es im. kesak. 30 p. 1919 paattyneen tilikauden julkaisu on kasikir-
joituksena jo valmis, . ja se ilmestyy naina paivina; • 30/6 1920* 
paattyneen tilivuoden tulokset taas tidevat julkisuuteen ensi vuoden 
alussa, sus i % vuoden vankoina. On ainoastaan »rakakysymys» 
saada julkaisut ilmestymaan »vuoden perasta tilivuoden paatyttya.)) 

" Siiken tarvitaan vain verraten runsaasti )>sesonkityovakea)> tutkimus
toimisto on. ' - ' -

Arv . kirjoittaja mainitsee Ruotsin tilitoimiston tavasta toimittaa 
kirjanpitottdokset etukateen tutkimukseen osaaottaville maanvilje-
lijokle. Niinkuin eddlaolevasta kaynee selville, on meika mainittua 
tapaa noudatettu jo paljon ennen kuin Ruotsissa. Kirjoittaja on 
siis tassa sukteessa, nunkuin eraissa muissakin kokdin, laktenyt 
)>merta edemmaksi kalaan.» 

,Mita maakunnallisiin tilitoimistoihin tulee, joita arv. kirjoittaja 
suosittelee meille Tanskan esimerkin mukaan, ovat allekirjoittaneet 
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sita mielta, etta kysymys Suomessa tal la kertaa on sangen vaikeasti 
ratkaistavissa. Eirjanpitokarrastus ei meilla ole viela lakeskaan ykta 
yieinen kuin Tanskassa eika kirjanpidon merkitys yksityisille maa-
miehille ole viela siksi selviUa, etta ke olisivat valmiit kuomattavun 
ukrauksiin tallaisten toimistojen perustamista j a yllapitoa varten. 
Yksistaan valtionvaroilla yllapidettyina ne taas tulisivat perin ka l -
l i iksi . Ennenkuin noikin toimistoikin voitaisiin kankkia patevat 
joktajat ja kenkilokunta, tarvittaisun kutakin sellaista varten 100 000 
—̂ 150 000 mk:n vuosibndjetti. Kunkin maanviljelysseuran alueella 
taas olisi tarpeen vahintaan yksi taUainen toimisto. Vnotuiset kus
tannukset nousisivat siis ykteensa noin 2—̂ 3 mi l j : mk:aan. Kun.maa-
taloustuotantomme puktaasti tekrulkseltakin kannalta on viela 
monessa sukteessa erittain alkedlista j a neuvonnan seka avustuksen 
tarpeessa, ei liene makdoUista saada kirjanpidon edistamiseksi moisia 
summia. On nimittain huomattava, etta maataloudessa, jossa d 
edes jarkiperaisen tuotantotekniikan alkeelksimpia vaatimnksia 
osata noudattaa, on kirjanpidon tuottama hyoty varsin kyseehalai-
nen. • " ' 

Missa tilitoimistoja ei saada syntymaan, suositi^ee prof. G . 
erit3dsia tUikonsulentteja Svdtsin esimerkin mukaan. Tallaisia 
kirjanpidonneuvojia olisi kan loytanyt omasta maastakin maanvilje-
lysseurojen j a kirjanpitoykdistysten palveluksessa. 

Kolmas esitetty mtustutus koskee tutkittujen tilojen vdJialukui-
suutta, josta sitten joktuvat useat kirjoittajan mainitsemat epakokdat, 

•kuten liian vakaiuen tilalukn eraissa snuruusluokissa, liian suuret 
maantieteelliset piirit j . n. e. Tama on kyl la epakokta, j a allekirjoit
taneet ovat koko tutkimustyon ajan olleet su-ta sdvil la j a koettaneet 

. saada korj austa aikaan. K i r j anpitokiirssej a on pidetty seka maanvil-
jelijoilleetta maanviljdysseurojenneuvojille, jausdssa esitelmissa j a 
kirjoituksissa on propagandaa asian kyvaksi tekty. Rakapalkintoja 
j a kunniakirjoja hyvin koidetuista kirjanpidoista on maanviljdijoille 
jaettu. Emme kuitenkaan ibmettele, etta kirjanpitotilain lukumaara 
ei ole noussut korkeammalle, kuin on tapaktunut. Tassa d nim. ole 
kysymys vain jostakin tiedustelukaavan tayttamisesta, jonka maan-
viljeli ja voi muutamassa ketkessa suorittaa istahtamaUa kdijoitus-
poytansa aareen, vaan vaatii maatalouskirj anpito joka paiva toistu-
vaa, tarkkaa huolenpitoa. ' E i ole, ikme, jos useat maanviljelijat, 
jotka paivat ahkerasti raatavat raumiiUista tyota, luin ettd kyna 
takdo pysya tyon kangistamissa kourissa, voivat varsin pian kir jan
pitoon kyllastya. Usdn on satttmut, etta maanviljelija ensin k y k a 
innostuu kirjanpitoon, tekeepa kirjallisen sitoumuksenkin sen koita
misesta, mutta keskeyttaa sen kuitenkin ennen pitkaa. Maanvilje-

. lysseuran.- neuvoja voi esim. kayda inventoimassa tUalla, v idapa 
muutamana kuukautena kirjanpitoa tarkastamassakin, ja kaikki 
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nayttaa hyvalta, kunnes' uudestaan jonkun ajan kuluttua tilalle 
tultuaan huomaakin muistiinpanot laiminlyodyiksi. Kaik ld tyo j a 
vaiva ovat silloin kyseessa olevan maanviljekjan sukteen menneet 
kukkaan. Keskimaann noin .50 % tutkimukseen ilmoittautuneista 
maanvilj eli joista on'keskeytfdnyt kirjanpidon jo ennen ensimmaisen 
tilivuoden loppua. Tassa ei siis suinkaan ole syyna se, etta tulokset 
vnp3dsivat liian kanan, koska keskeyttaminen tapaktuu jo noin 
varkain. Varsinkin pienvilj eli joille, joita ky l la on koetettu saada 
makdoUisimman paljon tutkimukseen mukaan, tekee monesti jo 
puutteeUinen kirjoitustaito vaikeuksia, samoin on laita usein suurem-
millakin tiloilla maan i ta - j a pokjoisosissa. Syyna keskeyttamisiin 
ei pitaisi oUa myoskaan liian monimutkaiset alkumerkinnat, silla 
varsinkin pienviljelijain tyota on koetettu kelpottaa siten, etta neu-
vojat ovat tekneet inventtaukset kokonaan ja monesti tayttaneet 
kaikkikin kirjanpitotaulukot varsin alkeellisten. alkumerkintain 
perusteeUa. Vakin vaatimus itse pienviljelijain, sukteen on ollut, 
etta keitse tekevat tarkasti muistiinpanot rahatuloistaan j a -menois-
taan. , 

Mielestamme ei meikalaisissa oloissa kirjanpitotilojen lukua 
voida yktakkia kovin paljon lisata-' Vakitellen kyUa tilojen luku 
kasvaa, silla osasta aina vuosittain mukaan saatavda uusia kir jan-
pitajia muodostuu sellaista kantajoukkoa, joka koitaa tunnolksesti 
tektavansa vuodesta toiseen, eivatka tallaiset tilat tietenkaan silloin 
vaadi paljon neuvojain kuolenpitoa. Huomattaya lisaksi on, etta 
vuosi vuodelta kasvaa myoskin ammattikoulutusta saaneiden pien
viljelijain luku, j a ainoastaan tallaisten pienviljelijain keskuudesta 
voidaan toivoa saatavan kuomattavasti lisaa pysyvaisia osanottajia 
tutkimukseen. Jos puolittain »vakisin» yritettaisiin yktakkia suu
ressa maarassa kirjanpitotiloja lisata, vaatisi se varsin paljon lisaa 
neuvojavoimia takan tyokon seka myoskin kovin suurta ksaysta 
tutkimnstoimiston kenkUokuntaan. SiUoin ei tultaisi toimeen esim. 
nykyiselld huoneistolla, kuten ,arv. kirjoittaja otaksuu, silla ky l la 
kaytettavissa olevat kuoneet ovat nykyisin jo tarpeeksi tikeasti asu-
tut. Viela on kokemus osoittanut, etta jos joskus akkia on onnistuttu 
kirjanpitotilain lukua kuomattavasti lisaamaan, on usealta uudelta 
ti lalta saatii aines ollut perin vaiUinaista. 

Arv . kirjoittaja mainitsee tutkimustyon Norjassa, j a meilla tilo
jen vakalukuisnuden takia osittain menneen kukkaan. Tal la kan 
tarkoittaa naktavasti sita, ettei ole voitu muodostaa tutkittavaksi 
tarpeeksi useita tilarykmia erilaisten maantieteellisten, liikenneolojen 
j . n . e . perusteeUa, joka meidan )>keterogeenisessa» maassamme olisi 
tarpeellista. Kieltamatta ovatkin maamme maanlaatu j a Umasto 
jossain maarin keterogeenisia. Viljellyn maan laatu tuskin kuiten
kaan edes siina maarin kuin monissa muissa maissa. Mutta vaikka 
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Tieterogeenisuutta luonnonsuliteissa onkin, on itse maatalous meika 
nykyisin viela li iaksikin homogeenista. Erikoistumista tnotannossa 
maanlaatu- j a lukennesukteiden perusteeUa tavataan sangen vakan. 
Es im. aivan saman peltoviljelysjarjestelman, vielapa kasvijarjestyk-
•senkin voi tavata Hankoniemesta Tornioon, suurkaupungin laheisyy-
desta syvalle sisamaakan asti. Muuten olisikin kasittamatonta esim. 
se tasaisuus, joka tutkimuksen erinaisissa keskiluvuissa'esiintj'y vuo
desta toiseen kuolimatta siita, etta tutkitut tilat usein ovat vaiktuneet. 
Er i t ta in mielenkuntoisia kavaintoja voi tekda viela yleistamalla 
tntkimustuloksia niissa kokdin, missa vertailu yleiseen maatalous-
tilastoon kay painsa. Jos tekdaan laskelmia esim. kotielainluvusta, 
tullaan varsin yktapitaviin tuloksun. — Tal la ei suinkaan ole tak
dottu vaittaa, etteivatko suuremmasta aineistosta saadut tulokset 
•olisi luotettavampia. Sita ne ky l la ovat, j a olisi luonnollisesti t i la-
luvun lisaaminen tarkeata, j a toivottavasti parannus saadaankin 
-aikaan. Olemme sita mielta, etta ellei olisi tullut maailmansotaa 
j a varsinkaan kansalaissotaa muUistavine oloineen, meilla jo olisikin 
tutkimuksessa mukana riittavan suuri tilamaara. IVfiten suureen 
ylarajaan olisi pyrittava, se on tulevaisuuden kys^'^mys. Huomautet
tava tassa on kuitenkin eraasta seikasta, jonka prof. Gebkard tilasto-
miekena ky l la tuntee, nim. etta tilaston luotettavuus ei lisaanny 
lakeskaan samassa sukteessa kuin tntkimnsesineiden luku kasvaa. 
Kustannukset tutkimustyosta sita vastoin pyrkivat lisaaritj'-maa.n 
ainakin maaratysta rajasta laktien suorassa suhteessa tutkittavien 
tilojen lukuun. 

Mita sitten tulee siiken prof. Gebkardin ehdotukseen, etta meilla 
Ruotsin j a Tanskan esimerkin mukaan olisi jatettava tutkimatta 
maanviljelijain ruokatalous ja yksityinen kulutus (ja siis myoskin 
kaiketi kokonaisvaralksnuden muntokset), ovat allekirjoittaneet-
kokonaan toista mielta. Naiden seikkain selvitys on mielestamme 
tarkeata niinkyvin maatalousliikkeen koidon kuin kausantaloudenkin 
kannalta. Yksityiselle maanuekelle esim. on erittain kyodyUista 
saada kokemukseen perustuvia lukuja,"miten paljon tilan ruokata-
loudessa erilaisia tilan tuotteita tarvitaan, jotta kan oikein voisi 
jarjestaa taloutensa koidon, kuten tuotteiden myynnit, kotielainten 
luvun j . n . e. Eisaksi on kuomattava, ettei maanviljekjan ykta vakan 
kuin muunkaan eknkeinon karjoittajan talouden pystyssa pysymiiseen 
ja edistymiseen vaikuta ainoastaan kanen liikkeensa tai elinkeinonsa 
kannattavaisuus, vaan sangen suuresti myoskin yksityinen kulutus. 
Monasti vol . l i ian suuri yksityinen kulutus tekda makdottomaksi 
liikkeen kekityksen. Myoskaan ei liene kansantalouden kannalta 
merkityksetonta selvittaa, miten suuret maarat erilaisia hyodykkeita 
maatiloilla kulutetaan, j a verrata naita muiden ykteiskuntaluokkien 
kulutukseen. Eisaksi luulisi ' maanviljelijain kokonaisvarallisuuden 

I 
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lisaantymisen tai vahenemisen syiden selville saamisen kansantalou
den kannalta olevan tarkeata. On vaikeasti kasitettavissa/ miksi 
prof. Gebkard taktoo naiden osien poisjattamista. Aineiston kasitte
l y a se ei suurestikaan kelpottaisi, silla kontrolkn vuoksi on niiden 
mukaan ottaminen kirjanpitoon kuitenkin valttamatonta. . Maan
viljelijat itse eivat nim. osaisi erottaa, mitka erat kuuluvat keidan 
yksityismenoikinsa, mitka ovat maatalouden' menoja. TuoUaisten 
taulukko jen laskemiseen ei taas mene kuin varsin vakan aikaa nyky-
aikaisiUa laskukoneilla. Tuskinpa Uenee muuta syyta takan ekdo-
tukseen kuin se, etta Tanskassa j a Ruotsissa ei naita seikkoja ole 
tntkittu. Mutta" tuskinpa lienee meille ekdottomasti suositeltavaa 
kaikki, mika on esim. tanskalaista. Mielestamme on kysymyksessa 
olevien sdkkojen poisjattaminen mainituista tutkimuksista luettava 
niille keikkqudeksi. Syyna poisjattamiseen lieneekin se, etta asian
omaiset maanvilj di j at mainituissa maissa ovat niin arkoja yksityis-
asioidensa selville tulosta, ettdvat yksinkertaisesti anna niista tie
toja. K n n meilla tallaista syyta useimmilla tilokla ei ole esiintynyt, 
niin ei liene myoskaan aiketta jattaa saatua aindstoa kasittelematta. 

Sama koskee myoskin metsataloutta. Metsatalousasioita d ole 
. takdottukaan esittaa siten, etta tulokset olisi katsottu yldspateviksi. 

Useimmiten on mainittu aindston riittamattomyydesta, silla metsa
talouden kannalta ovat Suomen maatilat perin keterogeenisia ainesta. 
Kuitenkin on takdottu laskea keskilukuja kaytannoUisten maamies-
ten tarvetta silmalla pitaen. Tallaisia ovat esim. juuri tiedot puuta
varoiden kulutuksesta. Kirjoittaja vaittaa eraita polttopuun kulu
tusta osoittavia keskUnkuja )>midettomiksi.» Sita ne kuitenkaan eivat 
mielestamme ole, vaan asianmukaisia siUoin,kun lasketaan kulutus 
eri piireissa keskimaarin tilaa kohden. Samat tulokset on nim. seu-

, raavalla - sivulla laskettu myoskin viljeltya hehtaarin alaa kohden. 
K u n tarkastaa naita molempia tauluja, saa paremman kuvan poltto
puun kulutuksesta naiden eri piirien tiloilla, kuin jos keskiluvut oksi 
laskettu yain ykta yksikkoa kokden. Vaikeasti kasitettavaa v i d a 
on kirjoittajan mainitsema »eraan etevan metsatieteen tutkijan* 
vaite, etteivat muka metsamaiden pinta-alat, joita kokden myos 
muutamat tulokset, on laskettu, olisi tiedossa. Pokjois-Suomessa 
on kyl la ollut eraita tiloja, joilta d kysymyksessa olevia tietoja ole 
saatu, silla muutamilla ovat isojako- ta i j aonj arj estd3rtoimet. olleet 
keskeneraisia, mutta naita tiloja ei oh otettu mukaan metsataloutta 
koskeviin laskelmiin. MUloin tulokset metsaalaa kokden on laskettu, 
on luonnollisesti metsaaloista tiedot hankittu. Huomattava on, 
etta maanviljelysseurain metsaammattimiehet ovat metsat tarkasta-
neet, j a kaiketi he osaavat erottaa impedimentin kasvullisesta metsa-
maasta, vaikkapa he eivat olisikaan sdvUla kaikkdn uusimmista 
metsat3yppi-hienouksista. 
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Terottaessaan-- j'hteistoiminnan tarkeytta poljoismaiden t i l i 
toimistojen kesken esittaa prof. G. asian siina valossa, kuin ei mitaan 
ykteistoinuntaa olisi viela ollut, vaittaapa han Norjan j a Snomen 
•ednstajain poisjaamisen Tanskan ja Ruotsin edustajain puuhaamasta 
neuvottelukokohksesta tehneen koko neuvotteluyrityksen makdot
tomaksi. Taman jokdosta kuomautettakoon, etta viime vuoden 
aikana pidettnn sellaisia neuvottelukokouksia, joissa kaikkien neljan 
maan edustajat olivat saapuvkla, kaksi, toinen Tukholmassa maalisk. 
15 p. j a toinen Koopenhaminassa huktik. 23 p. Kokouksissa tarkas-
tettun suunnitdma yktdsten menettelytapojen kayttamiseksi paa
omien ~arvioimisessa, mika suunnitelma on julkaistuna aikakaus
kirjassa Nordisk Jordbmgsforskning n:o 8 1920, seka kasiteltiin 
-myos eraiden liikekustannusten jaoittelupemstdta laajennetussa 
maatalouskirj anpidossa. Tukkolman kokouksessa alusti allekirjoit-
tanut Sunila kysymyksen ykdenmukaisten menettelytapojen kayt 
tamisesta tutkimusaineiston kasittdyssa j a tutkimus julkaisussa, 
j a ja i alustajan tektavaksi laatia yksityiskoktainen ekdotus asiassa 
seuraavaan kokoukseen. 

K u n prof. G. ei tunne maatalouskirj anpito a d k a ole riittavasti 
perektynyt maatalouskirj anpitoon perustuvaan tutkimusmetoodiin, 
on kan kallistanut korvansa nulloin mihkinlaisiUe »asiantuntij6ille.» 
E i ole nain ollen ikmeteltava, etta kanen lausuntonsa on monasti 
osunut pahasti harhaan. Mutta siina han on varmasti oikeassa, etta 
maataiouddlisen kannattavaisuustutkimuksen kekittamista on voi
makkaasti tnettava valtiovallan j a maanviljdijain seka kddan jar-
jestojensa puolelta. 

7. E. Sunila. K. J . Ellila. 

Vastattkseksi. 
r 

K u t a pitemmalle joudun keskustdussa t r i Sunilan kanssa kanen 
alullepanemastaan ja joktamastaan tutkimustyosta maatalouden 
kannattavaisuuden alalia, sita makdottomammalta alkaa n a j ^ a a 
yktdsymmarrys valillamme. J a tama on sangen valitettavaa pukee
na olevan tarkean tutkimustyon edelleen kehittandsen vuoksi, mika 
midestani on valttamatonta. Kuten ne Kansantaloudellisen Yhdis-
-tyksen jasenet muistavat, jotka olivat lasna, kun pidin sen esitd-
mani, joka on antanut aiketta takan vaittelyjm, okvat siina tekemani 
muistutukset t r i Sunilan tutkimustyota vastaan kauttaaltaan asial'-
lisia ja .savy lapi koko esitdman siina maarin suopea, etta t r i Sunila 
aloittaessaan keskustdun esitdman jokdosta lampimasti ki i tt i minua 
siita, myonsi suurelta osalta muistutukseni oikdksi seka kannatti 
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usdta paranntisehdotuksiaiii; kannattipa viela sitakin keskustelussa 
tektya ekdotusta, etta Ykdistys" asiassa kaiintyisi maan kaUituksen 
puoleen, jotta paiemmin voitaisiin saada ekdottamiani parannuksia 
aikaan. Tosin ky l la kerra S. keskustelussa toiselta puolen lakti itse-
paisesti puolustamaan eraita tutkimustensa osia, mika taas antoi: 
minulle aiketta syventya niikin osiin entista enemman ja lisata esi-
telmaani niilta osilta ennen painoon lahettamista; j a kun tama uusi 
perektymiseni ok omansa avaamaan silmani entista enemman kerra 
S:n tutkimusten keikkouksille, tul i savy painetussa esiteknassani 
luonnollisesti jo jonkun verran ankarammaksi, kuin mita se oli ollut 
asiaa smdlisesti esitellessani. Tasta nakyy olleen seurauksena, etta 
t r i Sunila j a kanen apulaisensa, maisteri EUi la allekirjoittamas-
saan edella olevassa puolustuskirjoituksessa menevat niin pit
kake, etteivat myonna esitelmassani olevan juuri mitaan varteen-
otettavaa parannusekdotusta, jotapaitsi nama kerrat eivat edes nay 
kykenevan kasittamaan esitelmani tarkoitusta, niin sdva kuin se 
monen muun lukijan mielesta onkin. Sen vuoksi taytyy niinun nak
tavasti ukrata take kysymykselle v i d a verraten paljon selvittelyja. 
J a lisattakoon jo tassa, etta savyni on pakostakin tukut yka anka
rammaksi, kuta syvemmalti olen tullut pakotetuksi asiaan perekty-
maan, vielapa nakemaan sita osittain ala-arvoista tapaa, jolla hno-
noa asiaa koetetaan pnolustaa. 

Kuten objektiivinen, sdvajarkinen lukija jo esitelmastani huo-
masi, oli pyrkimykseni siina ensiksikin osoittaa maatalouden kan
nattavaisuuden tutkimusten erinomaisen- suuri merkitys ja- antaa 
t r i Sunilake taysi tunnustus siita, etta kan'jo verraten varkain toi 
sen meille Suomeen, seka siita, etta kan on teknyt sen kyvaksi suu
rella antaumuksella akkeraa j a kyodyUista alustavaa tyota. Mutta 
toisena pyrkimyksenani oli minuUa saada takan tyokon seka tieteen 
etta kaytannon kannalta valttamattomiksi osoittamiani parannuk
sia, jotta kavisi makdoUiseksi sita laajentaa, missa tapauksessa pidin 
toivottavana, etta seka valtio etta yksityiset maanviljelijat rupeaisi
vat sita nykyista enemman kannattamaan. 

Suurimpana puutteelHsuutenakerrojen S:n j a E : n tutkimustyossa 
pidin j a pidan sita, etta suna ukrataan sukteettomasti paljon tyota, 
aikaa j a varoja sdlaisille maataloudeUe vieraille sivukysymyksille 
kuin maatilain metsataloudelle"ja maanviljdijain yksityisdle ku lu -
tukselle j a varsinkin keidan ruokataloudelleen j a etta sen sijaan on 
jatetty'tutkimuksen keskeisin osa, varsinainen maatalouden kan
nattavaisuus, niin vakalle j a nun epatyydyttavasti sdvitellyksi, 

/ ettdvat agraaripoktiikka enempaa kuin kaytannoUiset maanviljelijat 
ole saaneet siita sita opastusta, jota sen tul is i antaa j a jota se jo 
usdssa muissa maissa rupeaa antamaan. Taten koko tyosta pyrki i 
tulemaan »aliquid in omnibus, luki l in toto.» Vastauksessaan kerrat 
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S. j a E . yha puolustelevat noideu sivuasiainsa edeUeen-pidattamista 
ohjelmassa nykyisessa laajuudessaan, ihmeteUen, m i k s i mina niita 
tahdon siita poistettaviksi. Taman vuoksi minun taytyy viela niiiiin 
puuttua; valitan sita, etta he nyt pakottavat minut vielakin anka-
rammin j a avomielisemmin kuin tahan saakka pukumaan keidan 
tyonsa laadusta. 

I . Metsatalouden kannattavaisuustutkimukset. Ne takdon kak-
desta S3ysta poistettaviksi maatalouden kannattavaisuUstutkimuk-
sista,, paitsi maatilalla tapahtuvan metsantuotteiden kulutuksen-
raka-arvoa, joka tarvitaan maatalouden rakatikUa. Ensiksikin sen 
vuoksi, etta se ei oUenkaan kuulu Suomen enempaa kuin mnidenkaan 
maiden maatalouteen, joten sen ottaminen maatalouden kannatta
vaisuuden ' tutkimukseen on omansa sita kairitsemaan, jotapaitsi 
se lisaa tarpeettomasti tyota ja viivastyttaa tutkimuksen joudutta-
mista. Mutta toiseksi vaadin sen poistettavaksi siita syysta, etta 
tama osa kerrojen S:n ja E n tutkimustyosta on seka tieteellisesti ettd 
kdytdnndllisesti arvoton (paitsi juuri maatilain puutavaran kulutuk-

. seen.nahden),j5:oska nama herrat ovat taUa alalia epapatevia.-Eivat-
han he ole ammattimiehia metsa-alaUa, kuten keidan tutkimuksensa 
selvasti osoittavat. Toivoin jo, etta edellisessa kirjoituksessani olisin 
saanut kerrat S. j a E . varmuuteen siita; kupmaan,'etta se ei ole 
onnistunut, j a sen vuoksi taytyy minun asiantnntijan avulla seikka
peraisemmin esittaa kriti ikkini , 'suna toivossa, etta ainaldn muut 
paasevat asiasta selville. 

Ensiksikin he kiinnittavat suurta kuomiota kotitarpeisun kulu
tetun puun seka maaran etta raha-arvon ja tilan metsaalan valiseen 
suhteeseen. Ilmeista kuitenkin on, ettei naiden valilla oUenkaan saatd 
olla mitddn suoranaista suMetta, paitsi mahdoUisesti sikali, etta met
san pinta-alan oUessa pienen oUaan saasteliaampia kotitarvepuiden 
kaytossa — mika seikka ei kuitenkaan sdvia julkaistuista tutkimuk
sista. Semmoisinaan ei siis nailla heidan laskelmiUaan ole suurempaa 
merkitysta kuin kuonosti vaktuUla lasfcuesimerkeiUa kouluissa. 

Mita erikoisesti tulee metsan pinta-alaan, annetaan vastauksessa 
se tieto, ettd metsaalaan ole luettu hylkymaita (impedimentteja), 
jotenka esim. aukeat nevat dvat ole metsan pinta-alaa lisaamassa. 
Uskallan kuitenkin epailla ovatko maanviljdysseurojen metsa-
ammattimieket» tosiaankin ennattaneet j a kyenneet tarkistaa ja 
taydentaa tilojen vankoja maanmittauskarttoja siiken maaraan, 
etta metsaa kasvavien maiden pinta-ala olisi tullut oikdn maaratyksi. 
Sitakan eivat kerrat S. j a E . itsekaan ole uskaltaneet vaittaa. J a t t a -
malla impedimentit pois laskuista ei sitapaitsi, kuten kerrat S. j a E . 
nas^ttavat olettavan, saada laheskaan sdville »kasvullisen metsamaan» 
pinta-alaa; ilmdsesti naissa tutkimuksissa d ole yritettykaan erot
taa n. s. kasvulksia metsamaita n. s. vakempi- ek kuonokasvuisista 
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metsamaista, vaan esiintyy esim. ramemannikko samanveroisena 
kuin metsa parhaalla metsamaalla. Avonaiseksi jaa myoskin kysy
mys, nulla tavoin raja kakamaan ja metsamaan valil la on maaritelty 
. ja missa maaiin siina on jokdonmnkaisesti menetdty. »Metsaty3nppi-' 
kienouksien» erottdemista d kukaan tosin ole vaatinutkaan, mutta 
koska kerrat S. j a E . ottavat ne pukeeksi, niin saattaa oka syjHsa 
.mainita,' etta kaenkaalimustikkatyypin mannikon kasvu, okessaan 
.35. vuoden ial la suurimmillaan, on noin 4 % kertaa suurempi kuin 
jakalatyypin mannikon kasvu taman, 100 vuoden iaUa, oUessa suu
rimmillaan seka etta 45-vuotisen edellisen tyypin .mannikon kasvu 
on 8 % kertaa nun suuri kuin samanikaisen jakalatyypin mannikon. 
.Erotus on siksi suuri, ettei kerroilla S. j a E . olisi ollut aiketta niin 
yliolkaisesti pukua musimmista kienouksista», kuin ke tekevat, vaan 
olisi keilla ollut sensijaan syyta ottaa karkittavakseen, voidaanko 
metsatalouddlisissa kannattavaisunslaskdmissa edes kasvulkstakaan 
metsamaata kasitella yktena kokonaisuutena, mikak tarkoituksena 
on, etta naita laskdmia on otettava vakavalta kannalta. 

E t t a metsatalouden puktaan tuoton laskemisdla kerrojen Sm 
ja E m tutkimuksissa edell3rtetylla tavalla ei ole mitaan arvoa, sel
viaa siita, 

a) etta jonkun maaratyn kirjanpitovuoden' kasvu on erittain 
vaikea mitata, eivatka kaytetyt »metsa-annnattimieket» ole sita 
missaan tapauksessa ennattaneet dvatka osanneetkaan toimittaa; ' 

b) etta- metsan kasvun maaraamisen on muutenkin taytynyt 
tapaktua aivan puutteellisesti' koska d edes kasvulksia j a vakempi-
kasvuisia metsamaita ole toisistaan erotettu; 

/c) etta, kuten jo ensimmaisessa kirjoituksessani osoitin, varsin
k in myydyt, mutta myos kotitarpeisiin kaytetyt punmaarat (raken-
nuskirret!) vaiktdevat samaUa tUalla eri vuosina siksi' paljon, ettei 
yhden vuoden kirjan-pitotuloksilla ole mitddn arvoa; 

d) etta metsaa myymalla saadut rakatulot eivat ole objektiivisia 
metsamaan tuottoarvoj a, vaan ilmaisevat suureksi osaksi vain, kuinka 
kyv ia kauppoja metsanomistajan on onnistunut tekda, tai minka 
verran kan on antanut itseaan puijata; 

e) etta metsan tuottoon d ole laskettu metsamaan tuottoa 
karjanlaitumina, milla seikalla varsinkin pientiloiUa j a etenkin enti-
sUla kaskeamisseuduilla on kuomattava merkitys; 

f) etta saman puumaaran kakkuu saattaa merkita kyviidan 
eri suurta metsapaaoman vakennysta joktuen suta tavasta, jolla 
metsaa kakataan, vidapa usein merkita metsan arvon kokoamista-
kin . Omituisuutena mainittakoon m. m., etta- myydyille metsan-
kyodykkeille on kaytetty myyntiluntaa, - mntta metsan kasvuUe 
y. m. >>raukanaikaisia» kintoja. . • 
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Ainoastaan lo vuoden kirjanpitotulosten julkaisemisella saat
taisi olla merkitysta, edellytett3ma, "etta ensi tiedot ovat todellisen 
ammattimiehen asiantuutemukseUa ja l i ittavalla tarkkuudella kera-
tyt, mika ' tassa tapauksessa ei ole voinut olla asian laita; asian- -
-tuntemuksella keratysta j a kasitellys^ta aineistosta voisi ammat-
timies sitapaitsi saada paljon monipuolisempia tietoja yksityismetsa-
taloudesta kuin nyt kysymyksessa olevista tutkimuksista. Sen sijaan • 
ei tarkimmikakaan tamantapaisilla tutkimuksilla saada selvitetyksi 
naiden metsien tuotto- j a kannattavaisuusfey^ya, vaan taytyy sen 
ekdottomasti jaada todella patevien kenkil5iden tutkimusten varaan. 

J a kun meilla Suomessa tata nykya metsatieteeUinen pateyyys 
onneksi on suktedlisesti korkealla, pitaisi oka kdppo epapatevien 
jattaa tama ala patevien kasiin. 

. 2. Maanviljelijain ruokatalouden ja yksityisen kulutuksen tutki-
minen. Tamankin taktovat kerrat S. j a E . valttamattomasti nykyi 
sessa laajuudessaan pysyttaa puheena olevien maatalouden kannat-
tavaisuustutkimusten yhteydessa; mina taas tahdon sen supistetta-
vaksi valttamattomimpaan samoista syista kuin metsataloudehkin, 
nimittain jotta saataisiin saastetyksi tyota, aikaa j a varoja maatalou
den kannattavaisuuden selvittdemiseen, niin etta tulokset makdoUi
simman nopeasti saataisiin julaistuiksi ja etta maanviljekjat saatai
siin nykyista mieluummin liittymaan pukeena olevaan tutkimukseen. 

Herrat S. j a E . puolustavat kantaansa muutamilla hyvin hdppo-
HntaisUla kansantalouddlisUla lauseparsilla, jotka paattyvat sanoi-
kin: »on'vaikea kasittaa, miksi prof. Gebkard.taktoo naiden osien 
poistamista.» Tahan pari sanaa: • 

• i ) Mina en ole vaatinut puheena olevien osien poistamista maa--
talouden kannattavaisuuden tutkimuksista, enka. varsinkaan maa
talouden kokonaisvarallisuuden lisaantymisen sd-vittamisen poisjat
tamista, kuten kerrat aivan omavaltaisesti j a epaoikeutetusti vaitta-
vat ja sita vastaan polemisoivat, vaan niiden supistamista. 

' 2)" E n pida kansamme eri kerrosten kulutuksen tilastoUista sel-
-vittelya yleensa merkityksettomana, kuten kerrat S. j a E - omaval
taisesti j a epaoikeutetusti taktovat vaantaa; vaadin vain naiden tut
kimusten siirtamista muualle j a niiden suorittamista jarjeUiseUa 
tavaUa. SeUaisilla yksityiskoktaisilla maanviljekjaimme eraiden. 
ruokalajien kulutuksen vihsittaisilla^xekistQTbmiisiS^&, kuin mita 
kerrat S- j a E - ovat mdlle tarjonneet, en nae tosiaankaan olevan mi
taan tietedlista enempaa kuin kaytannoUistakaan arvo'a. Jos maan-
-viljekjaimme-kulutus tutkittaisiin jarjellisesti esim. joka i6:s vuosi, 
olisi suna jo ylknkyll in »midenknntoa.» Mutta jarjeUisena en voi 
pitaa esim. sita, elta lasketaan, paljonko Suomen maan-viljelijat ja 
kddan perheensa. jasenet keskimaann syovat vuoden kunakin pai
vana sellaisia raokalajeja kuin juustoa, munia, kanoja y. m. s. Se 
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pn tilastoUisen tntkimusmetodin nauranalaiseksi^ tekemista eika 
mitaan n. s. seksaktista tutkimusta», kuten kerrat ovat itse vaittaneet. 
Siita osasta, joka kay nimella »Oman maatilan tuotteiden kulutus» 
j a joka tekstissa kasittaa 4 taulukkoa, viela pari knomantusta, jotka 
osoittavat kerrojen Sm ja B:n akermsten tieteellista arvoa j a ka3i;an-
noUista nierkitysta. K i m naissa taulukoissa on laskettu m. m. erik- • 
seen, paljonko-paivaa kokden j a paljonko vuotta kokden maanvilje
k ja in perkeissa kutakin jasenta kokden on syoty esim. oman maa
tilan tuottamaa veknaa, rdin mita sellaiset laskut merkitsevat siina 
tapauksessa, etta talosta on myyty kotivekna suurimmaksi osaksi 

' j a sen asemasta ostettu ulkomaan veknaa, t a i etta ti lalta on m3ryty' 
kaikki maito j a ostettu juustoa j a voita? Toisilla tiloilla tekdaan 
nain, toisilla taas omasta maidosta tekdaan kotona voita j a juustoa./ 
J a toiseksi: -onko jarjeUista silla tavalla ykdistaa pikkutilakisten 
ja suurtilakisten kulutus, kuin noissa taulukoissa on tekty, kun tie
taa, etta meilla monet pikkutUalkset viettavat jokseenkin proletarista 
j a monet suurtilakiset taas kyvinkin ylelksta elamaa? 

Kdellisessa pukeena olleet maatalouden kannattavaisuustutki-
muksesta verraten loitoUa olevat osastot kerrojen S:n j a E : n julkai-

,sussa eivat kuitenkaan ole ainoat, jotka siita joutaisivat-pois. Suna 
on' painvastoin paljon mnutakin tilastoUista »krimskramssua,» j'oka 
ei kyodjrta itse paaasiaa oUenkaan. Sekaisena pitaisin esim. niita 
taulukoita, jotka esittavat ilman keskilampotUaa j a ' sademaaraa 
kunakin- kuukautena tutkimusvuonna jim'i. lisaksi 'keskimaarin-
vnosilta 1886—1915 io: l la paikkakmmalla, seka taulukkoa, joka 
esittaa puutavarain,puuvanukkeen, paperin j a paperiteosten yksikko-
Hnnat keskimaarin -viidelta vuodelta. 

Tallaiseen tutkimustyokon soveltu-vat eraan aikamme-snurim 
man tiedemieken,'"WiUielm Ost-waldin, sanat: »Jos epailee_ seUaisen 
tieteelksen toimiiman merkitysta, niin kysykoon itseltaan, tuleeko 
sellaisen tyon kautta mikaan osa ikmiskuntaaparemmaksi, "viisaam-
maksi, onnellisemmaksi? J a jos siiken taytyy vastata kidtavasti 
(lukuunottamatta makdoUisesti asianomaista virankaltijaa itseaan), 
niin sUloin tietaa, mista on kysymys.» 

Naiden y. m. supistusten tilalle olin vaatinut varsinaisen maa-' 
talouden karmattavaisuustutkimuksen - kekittamista useaUa- eri 
tavalla, mutta sita taas herrat S. j a E . puolestaan vastustavat nyt 
kynsin hampain. Tassa esitettakoon muutamia esimerkkeja siita, ' 
mita he katsovat'voiyansa vastustaa j a miUa tavalla he siina suoriu- ' 
tuvat: - ' ' . 
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3) Suurviljelmien ottaminen puheena olevien tutkimusten alaisiksi. 
AUekirjoittanut oli tehnjrt sefi mtdstutuksen,- etta tutkimustyon 
arvoa vakentaa m. m. se, etta siina suurviljelrnien luokassa monena 
vuonna ei ole enaa ollut kuin 2 tilaa, joista tutkijat itse viela tunnus-
tavat toisen olevan aivan poikkeuksellisen, joten noiden kakden 
tilojen tulosten keskiarvot ovat'karkaanvievia. Taman jokdosta 
ja muistakin syista pidin tarkeana, etta pitaisi koettaa saada sunrvil-
jelijain midenkiinto keraamaan takan tutkimustyokon siina maarin, 
etta kddan tilojaan saataisiin useampia mukaan. 

T a t a kerrat Suinla j a E l k l a vastustavat ensiksikin silla syylla 
muka, etta suurtilojen merkitys Suomen m'aataloustuotannossa on 
varsin vdhainen.D T a t a vaitetta ke perustdevat sika, etta suurvil-
jelmia v:n, 1910 yldsen maataloustilaston mukaan meilla oli vain 
0.4- %' viljelmien koko luvusta. Mutta dkan viljdmien merldtysta 
»Suomen ma.atai.onstuotannossa» missaan nimessa voida mitata niiden 
luvun mukaan (miltakan sellainen mittapuu nayttaisi esim. Englan-

missa ta i Unkarissa tai 1860-luvulla Pokjois-Amerikassa ?). Sekan 
toki on mitattava niiden viljellyn maan alan janiiden viljelysintensi-

_teetin.mukaan. P.eltomaata oli meidan Sgg-suurviljdmalla (josnuksi 
lasketaan ainoastaan 100 k a tai sita suntemmat)'i6l 670 k a eli 8.7%, * 
mika on enemman kuin ykteeidaskettu pdtoala kaikilla nuka 143 933 
pienviljdmalla (alle. 3 ka), jotka tekevat 58.7 % Suomen viljelmien 
koko luvusta j a joiden »merkitys 'Suomen msia.tsiousiuotannossa)> 
kerrojen S. & E : n »tilastotieteellisen)> metodin mukaan sus olisi 
arvostdtava enemmaksi kuin puoleksi maan koko tuotannosta! 
Tama menee jo y l i kaiken sen, mita olin voinut aa^vistaakaan naiden 
kerrojen tilastotieteellisesta sivistystasosta. .Se on valitettavasti 
asetettava alykisesti j a siveekisesti sen rinnalle,^ jotakuluvan vuoden 
alussa arvostdin taman aikakauskirjan i m vikon sivuilla 71—76 
ja jommoista ei olisi odottanut sekaisilta, jotka taktovat kayda 
vakavista tieteellisista tutkijoista. . 

Taman • pUolustuksensa jalkeen ke tunnustavat, etta kddan 
tutkimuksensa 2m suurtilan kannattavaisuudesta on ollut merkityk-
seton, j a vaittavat sen yhteydessa, etta useampien suurtilojen otta- -
minen tutkittavaksi olisi varojen tuhlaamista! Kysyn , miksi he ovat 
lapi AHiosien 1912—1918 jatkaheet tallaista tuklausta? »Taa port 
syltten to» — sanoi Sormunen aikanaan. 

He vastustavat useampien suurtilojen ottamista tutkittavilssi 
silla perusteeUa, etta siUoin tuklattaisiin varoja »sdlai.sten kysjmiys-
ten sdvitteljryn, jotka eraille suurtilalksiUe .ehka voisivat oUa mie
lenkiintoisia, mutta joiden sdvityksesta d maanviljdijain suureUe 
enemmistoUe d k a maatalouspokitukalle oksi vastaavaa hyotya.o 
Tallainenkin lause herrojen Sm ja E : n kynastalakteneena on omansa 
ihmet3rttamaan ja osoittamaan,, kuinka virkahuoneessa paperien 
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aaressa vuosikausia istumineu on omansa vieroittamaan todellisuu-
desta sekaisia, jotka jo luonnostaan ovat siiken'taipuvaisia. Sika 
aivan toiseUa tavaUa samaa asiaa arvostelevat Vastaavat tutkijat 

- toisissa maissa, koska ke ovat tulleet kokemaan, etta suurtilat usein
kin voivat tarjota paljon seikkaperaisempaa j a kelpommm eritelta-

• vaa aineistoa kuin pienemmat j a siten antaa tilaisuutta todella kedel-
maUisiin j a kedelmoittaviin erilaisten maatalouksien kannattavaisuu
den tntkimuksiin, joita kerrojen S:n j a E m tutkimuksista turkaan 
nyt kakee. - • 

Tanskassa ei suurviljelmia (yli 120 ka) ole sanottavasti enempaa 
kuin meUlakaan ja niiden ykteenlaskettn viljeUyn maan ala on 
vain 9.7 % maan koko vUjelysalasta eli siis suunnilleen saman verran 
kuin meilla, mutta se ei ole estanyt Tanskan maatalouden kannat-
tavaisuustutkijoita ottamastaig suurtilaa mukaan tutkimustilojensa 
joukkoon. 

" Mutta voidaksemme saada useampia suurempia tUoja mukaan 
taytjdsi meidan saada. aikaan viela kaksi tarkeata parannusta kan-
nattavaisuustutkimuksiimme, joista kerrat S. j a E . toista taas kynsin 
hampain vastustavat j a toista pitavat rakakisesti mahdottomana. 

4. Kaksinkertaisen kirjanpidon kaytantoon ottaminen, 
Tata herrat S- j a E . vastustavat ensiksikin periaatteellisista 

syista, koska muka keidan mielestaan yleensa ei voida oUenkaan 
laskea eri maatalouskaarojen kannattavaisuutta. Tassa ke vetoavat 
»nykyajan ehk'a kuuluisimpaan maatalousopin tntkijaan)), Aereboe'en. 
On totta, etta Aereboe on alallaan .suuri auktoriteetti, mutta erit3d-
sesti maatalouden kirjanpitoteoreetikkona j a kaytanhoUisena t k i -
miekena kenee kuitenkin Eanr ' ia pidettava suurempana. • 

Aereboe kylkaa kaksinkertaisen kirjanpidon j a asettaa sen edelle 
kalkulatsion. 

Prof. Eaur sanoo perusteellisessa teoksessaan »Grundlagen und 
Metkoden der Bewertung, Buckkaltung und Kalkulation in derEand-

'wirtsckaftD kaksinkertaisesta kirjanpidosta ja kalkulatsiosta.m. m. 
seuraavaa: . ' 

»Kaksiiikertainen kirjanpito, joka rajoittuu karvoikin tileihin, 
jattaa tUankoitajan vastausta vaUle useimpun'kysymyksiin nakden. 
"Vasta jakautumalla useimpiin tileiliin j a varsinkin, kun siiken ykdis
taa kalkulatsion j a tUaston, saa kaksinkertainen jarjestelma elaman 
ja rupeaa kantamaan kedelmja. 

KyUahan kalkulatsio voi kaytamiossa usein korvata' kaksinker-
= taisen kirjanpidon. K u t a etevampi j a kokeneempi tilankoitaja on, 
-sita kelpommin voi han kalkulatsioUa tulla toimeen. Taytyy kuiten
k in olla selviUa siita, etta kalkulatsio on ainoastaan kataapua, kak
sinkertainen kirjanpito korkeammaUa asteella olevaa metodia. 
Ne. suktautuvat toisunsa kuin luonnos j a taysin valmis kuva. Tie-
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teellisena apukeinona maataloudellisten kikeolojen tutkimisessa on 
kaksinkertainen kirjanpito ensimmaisella sijaka, j a se kasitys, etta 
se antaisi vakemmin kayttokelpoisia j a vakemmin oikeita tuloksia' 
kuin kalkulatsio, on vaara j a karkaanosuva. Eyl lahan sillakin viela 
on monta keikkoutta (Fehlerqvellen), mutta ei kuitenkaan yktaan 

.ainoata, jota se ei voisi kelpommin vaittaa kuin kalkulatsio. Tek-
nukalla j a luonnontieteilla tulee viela olemaan monta valmistustyota 
snoritettavina kaksinkertaisen kirjanpidon kyvaksi . KeUnerin tntki 
mukset karjanruokinnan alalia esimerkiksi ovat kaksinkertaiselle 
kirj anpitoj arj estelmalle (maatalouden alalia) ykta tarkeita kuin tek-
niikalle. K u t a enemman tyoskennellaan kaksinkertaisen kirjanpidon 
alalia, sita enemman saa luonnontieteellinen tutkimus aiketta r j 'ktya 
selvittelemaan useita arvokysymyksia, joiden ratkaisu taas tulee 
tarjoamaan taloudelkselle laskemiselle tarkempia pemstuksia, kuin 

' mita meilla viela tata nykya on. Kaksinkertaista kirjanpitoa maa
taloudessa ei siis pida kylata, vaan kekittaa j a parantaa!» 

Tama kirjoitettiin v. ig io . Sen jalkeen on esim. Taniskassa juuri 
luonnontieteiden avulla otettu kaytantoon kir j anpidossa karj anlannan 
arvon laskeminen »typpiarvoyksik6issa», joten sille voidaan tileikin 
panna apulantojen kintojen mukainen raka-arvo. 

Ylcsityisessa kirjeessa allekirjoittaneeke lausuu prof. Eaur kak
sinkertaisesta kirjanpidosta maataloudessa nain: »]Sre kaj^tannolliset 

V kokemukset, joita media -on okut, saavat meidat aina uudes
taan siiken paatokseen, etta tama kirjanpitomuoto ekdottomasti 
on paras j a tkankoitajalle kedetmalksin. Se krit i ikki , jota on karjoi- ' 
tettu kaksinkertaista kirjanpitojarjestelmaa vastaan, joko kokdistuu 

- sellaisiin-j arjestelmiin jotka ovat puutteeUisia, taikka arvostdua 
kyvin usein karjoittavat kenldlot, jotka yleensa eivat ole koskaan 
kaksinkertaista kirjanpitoa pitaneet. K a i k k i ne meidan tkankoita-
jamme, joiden tiloista pidamme kaksinkertaista kirjanpitoa, ovat 
kanssamme yksimieksia siita, etta tama kirjanpito antaa paljon 
enemman knin mikaan muu ja pakdtsee runsaasti siiken pannun 
vaivan j a kustannuksen. Tasta kuokmatta se, koska se vaatii paljon, 
meilla on rajoitettu verraten karvoikin tiloikin.» . 

Esittamillani prof._ i/aurin lausekla luulen voineeni kumota 
kerrojen S:n j a E : n periaatteelksenvastustuksen kaksinkertaisen k ir 
janpidon kaytantoon ottamista vastaan suuremmilla maatkoiUa 
Suomen maatalouden kannattavaisuustutkimuksissa. 

Toiseksi kerrat S. j a E . vastustavat kaksinkertaisen kirjanpito
jarjestelman ottamista meilla kaytantoon skla, etta »jos RuotsisSa 
suurtiloilla on kaytetty toista tapaa, niin ei se suinkaan todista, etta 
meilla, pienviljelmain maassa, j a muutenkin Skanen oloista poikkea
vissa olosukteissa olisi meneteltava samalla tavalla.» Taman jok
dosta saan ilmoittaa, etta tata varten asken saamieni tietojen mukaan 
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on kaksinkertainen tilinpito j arj estekna kaytannossa'Ruotsissa aina
kin ykta moneUa sellaisella tilalla, jonka pelto-ala on alle 20 ka, kuin 
sellaisella, jonka pelto-ala on y l i taman rajan, j a etta siella kaytetaan 
menestyksella kalcsinkertaista kirjanpitojarjestelmaa sellaisillakin 
tiloilla, joiden pelto-ala einouse edes 10 kektaariin. J a " v i d a lisataan 
kirjeessa, etta ellei_ oteta lukuun sita, etta kaksinkertainen kirjan
pito jar jestdma on'tyolaampi kuin yksinkertainen, d ole mitaan 
syyta vaittaa, etta se olisi vaikeampi toteuttaa pikkutilalla tai etta sen 
kaytannoUinen merkitys olisi pienempi pienen kuin suuremman tUan 
omistajalle. • . _ ' ' 

Tanskasta taas on minulle ilmoitettu, etta noin ^/adla nuta tileja, 
jotka sikalainen kannattavaisuustutkimus'on viime-aikoina kasitd-
lyt , on kaytetty keidan laajennettua kir j anpitoj arj estdmaansa, jota 
voidaan pitaa kaksinkertaisena italialaisena vermten monella -tiklla. 
I/isaksi Umoitetaan, etta rajana, mikin saakka tallaista kirjanpitojar
jestelmaa ilman vaikeuksia voidaan kayttaa, pidetaan sidla 20 ka. 

Taten siis nakdaan, etta kerrojeti Sm j a E : n vastustus taltakin 
kokdalta on asiaton. Mutta lisaksi tulee -viela, etta meiUa Suomessa
k in suurempien tUojen valistuneemmat, kaltijat kaipaavat sdkkape-
raisempaa ti l i j arj estelmaa, kuin nnta kerrojen S:njaEmtutkimustoi- -
mistossa kaytetaan, samaUa kuin keissa yleensa karrastus kirjanpi-
•toon'on viime aikoina suuresti kasvanut. Minpa Tamperedle on 
perustettu maan-viljdijain oma yksit3dnen tilitoimisto, jokon jo on 
l i ittynyt ainakin 30 taloa, joissa on otettu kaksinkertainen tUijarjes-
.tdma kaytantoon. J a samalla olen kuuUut, etta Etda-Suomessakin 
on juuri viime vuosina otettu monella sunremmaUa taloUa joko kak
sinkertainen tai muutoin seikkaperaisempi tilinpito j arj estdma kay
tantoon. Verratkaamme -.naikin tosiasioikin seuraa-via: Herroilla 
S. j a E . on tilastoUista julkaisuaan varten ollut kaytettavana tileja 
seuraavalta maaralta taloja E t d a - j a Eansi-Suomen aluedta alla-
mainittuina -vuosina: - .. -
• • • ' _ . V v . .1912—14 v. 1917. 

tludenmaan. laanin m:seuran alueelta 28 . . S 
„ j a ' H a m e e n laanien ' „ „ . . . ~ o . o 

Suomen Talousseuran . „ ,, - • . . . " . . . o o-
Lounais-Suomen ' „ „ ' 7 . - i 
Satakunnan ,, „ -. 8 . .- o 
Hameen „ „ 38 7 
Hameen-Satakuiman „ „ 20 " ' 4 

- ~' " .101 ~ 

Nania luvut pukuvat. .' • " •- " • • 
'Ensiksikin on merkillista, ettei edes ensi aikoina saatu enempaa 

kuin /̂s tutkimustiloista siita osasta Suomeai jossa peltoa on lakes 
Yz maan koko pdtoalasta j a jossa yleensa inaan parkaimmin v i l j d -

ty ja tiloja on enemman knin muualla." Mutta -viela merkilksempaa 
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OIL se, etta tama-rriaanmie kulttuuriseutu liylkaa herrojen S."n j a E r n 
tihjarjestelman ja koko tutkimustyon vuoden 1917—18 tileikin tu l 
lessa jo melkein sukupuuttoon, samalla kuin keissa rupeaa keraamaan 
tilinpitoharrastus siina maarassa, etta ke jo ryht3rvat yllapitamaan 
tiktoimistoja omin-varoinsa. E i k o tama todista sita, etta kerrojen 
S:n j a E : n t i l i - j a tutkimustoimisto on byrokraattisesSa itsekyllaisyy-
dessaan siina maarin vieraantunut meidan parkaimpien maatalous-

"sentujemme. karrastuksista, etta se jaa kekityksesta takapajuUe? 
Se, jonka tektavana tulisi olla kekityksen joktaminen! 

Tassa olenkin jo tullut oikeastaan _ selvittelemaan seuraavaa 
kysymysta: 

5. Tutkimustilojen .vdhalukuisuus • meilla. Okn esitelmassani 
pitanjrt tata asiankaaraa yktena snurimpana puutteena kerrojen 
S:n j a E n kannattavaisuustutkimiiksissa j a osoittanut, miten meika 
tutkimustilojen luku aleni tasaisesti vuosina 1912—17, sen sijaan etta 
se mtiissa maissa, paitsi Norjassa, nopeasti kasvoi. Tasta kerrat 
S. j a E . s jyttavat in. m. maailmansotaa j a varsinkin meidan vapaus- . 
sotaamme v. 1918. Mielestani ei voi olla mitaan peraa vaitteessa, 
etta maailmansota sen ensi vuosina olisi meilla tuoUaista alenemista 
vaikuttanut, kun nakee, etta esim. Sveitsissa j a Tanskassa vastaavat 

•luvut painvastoin tasaisesti j a nopeasti kasvavat-samoina vuosina. 
E i k a myoskaan nayta voitavan kovin paljon panna sita Suomen 
sodan syyksi, koska tutkimustUojen luku juuri sen jalkeen on saatu 
tuntuvasti nousemaan. Meidan" toimistoUamme oli w . 1917—18 
vain 85 tilaa, mutta w . 1919—20 jo n. 220! 

Tasta naemme siis, etteivat nama kerrojen. S:n j a E n esittamat 
ulkonaiset syyt ole voineet vaikuttaa sinne eika tanne tutkimustilojen 
luvun vaiktelnissa. 

• Toisena'syyna keidan vaikeuksiinsa saada tietoja esittavat her
rat S. j a E - sen, etta )>maatalouskirjanpito vaatii joka paiva toistuvaa, 
tarkkaa huolenpitoa», jonka vuoksi »ei ole ihme, jos useat maanvUje-
lij.at,.jotka paivat ahkerasti raatavat raumulksta tyota, niin ettei 

• kyna takdo pysya tyon kangistamissa kourissa, voivat varsin pian 
kirjanpitoon kyllastya.)) Taman jokdosta ke ilmoittavat, etta )>keski-
maarin noin 50 % tutkimukseen Umoittautuneista maanvilj ekj oista 
on kfeske5rttanyt kirjanpidon jo ennen ensimm.aisen tilivuoden lop
pua.)) Jos saamme pitaa naista herrojen S:n j a E : n kokemuksista kiinni, 
niin saamme niista sen selityksen, etta ke ovat alnn pitaen jarjesta-
neet koko tutkimustyonsa vaarasta paasta, tai toisin sanoen rakenta-
neet sen vaaralle* pokjalle, kuten j6 edeUisessa esittamani tilasto 
Ete la - j a Eansi-Suomen osanotosta tutkimukseen nakyi .Sen sijaan, 
etta esim. Ruotsissa j a Tanskassa on alettu vanhoilta kulttuuriseu-
dtulta seka siella suuremmista j a-keskikokoisista tiloista j a vasta viime 
vuosina suuremmassa maarassa. sitale-vitetty muikin osun maata 
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j a pienempiin tiloihin, o\'at herrat S. ja E . suureksi osaksi syrjaytta-
neet meidan kulttuuriseutumme ja niiden vakstuneet maan\dljelijat 
j a kakeneet tutkimusaineistonsa etupaassa Viipurin laanin, Pokjois-
Karjalan, Kuopion l aan in ' j a Keski-vSuomen maanviljelysseurojen 
alueilta, niin etta keilla verrattomasti enimmat tilat ovat olleet sel
laisia, joika oli peltoa vain alle 25 ka. Ymmartaakan sen, etta talla 
tavalla toimien tulokset ovat sellaisia, kuin ne ovat. 

Jos ei olisi lakdetty ainakaan kaikkialla maanvilj dysseuroista, 
vaan kaannytty etevimpien maanviljelijain puoleen, varsinkin Ete la -
j a Eansi-Suomessa, j a laadittu seUainen kir j anpitoj arj estdma, joka 
olisi keita tyydyttanyt, kuten on tehty Ruotsissa j a Tanskassa, j a 
jota d olisi painanut kaytannoUisten maanviljelijain mielesta tur-
kanaikaisten »krimskramssu»-tilastotietojen paljous, niin olisi jo 

- varemmin paasty vankemmalle pokjalle, joita nyt, kirjanpitoharras-
tuksen noustua doon juuri nailla seuduin, olisi ollut kelppo jatkaa. 
Mita taas pienempien tUojen saantiin tulee, olisi keiUe' laadittava 
nykyista yksinkertaisempi tilinpitojiirjestelma. Mikali tunnen, on 
tata nykya seka Ruotsissa etta Tanskassa j a Sveitsissa kaytannossa 
kaksi eri jarjestdmaa: • yksinkertaisempi kekittymattomampia maan-" 
vi l jdi joita j a laveampi j a seikkaperaisempi suurempia tiloja ynna 
kekittyneempia maanviljekjoita varten. 

Myonnan kyka , etta pientilojen pysyttaminen tassa tyossa tulee 
v i d a kauan meUla Suomessa olemaan suhteeUisesti vaikeampaa kuin 
muualla, mutta uhraamalla siihen vahan enemman varoja j arjdkseUa 
tavalla se tiiyrtyy ktritenkin voida saada aikaan. Mutta naita uhrauk-
sia ei pida turhanaikaisesti liioitdla, kuten naytaan tekevan. E i v a t k a 
ne missaan tapauksessa voi nousta liian korkeaUe siihen suureen 
yhteiskunnalliseen merkitykseen nahden, mika taman suurilukuisen 
kansanluokan saattamisdla taloudeUiseen hyvinvointiin tassa maassa 
on. SiUa pitaahan taman tutkimustyon tarkoituksena olla"oikdden 
perastusten kakeminen valtion sita tarkoittaviUe. tdimenpitdlle, 
eika sen tai tuon enemman tail vahemman muuten mielenkiintoisen 
kysymyksen sdvitteleminen, jolla jaUdmmaisella voi oUa talou-
ddlinen merkitys tutkijoille itselleen, 

• Se tosiasia, etta herrojen Sm ja E m tutkimus on suurimmalta 
osalta syrjayttan3rt kehittyndmmat tilat j a tyoskentelee aindstoUa, 
joka suurimmalta osalta on I t a - ' j a Pokjois-Suomen pienemmista 
tiloista koottua, sdittaa myoskin sen, etta.meilla maatalous heidan 
midestaan on niin yhtalaista y l i koko maan,- ettd tutkimustilojen 
ksaamisesta olisi vastaavaa hyotya. Tallaista kirj oittaessaan ke unok-
tavat kokonaan esim. meidan kulttuuriseuduillamme snuremmiUa 
ti loi l la. kaytantoon otetut sokerijuurikkaan-j a pellavanviljdykset, 
rekujuurikkaiden j a painorekun kayton-karjataloudessa, salaojituk-
sen, traktorin hankkimisen y. m. m. seikat. ' • • 
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'6. Maakunnalliset tilitoimistot. Olin ehdottannt meille tallaisia 
tilastotoimiston yhteyteen j a sen tyota helpottamaan, mutta hermt, 
S. j a E - taktovat osoittaa tamankin meilla malidottomaksi seuraa
vista syista: 

a) Koska keidan arvionsa mukaan ne tulisivat maksamaan 
100 000—150 000 mk vuodessa kukin j a koska sellaisia keidan mides
taan tarvittaisiin )>vahintaan» 22, joten menot niista nousisivat 2 .3—3 .3 
mUj. mk:aan vuosittain! Missa maarin talla laskutavaka on ykteytta 
todellisuuden- kanssa, sen osoittaa seuraava. Mainittujen. kerrojen 
oma toimisto maksaa kerra E l k l a n minuke antaman laskelman mu
kaan tata nykya ainoastaan 155 000 mk vuodessa. Siina on kenkilo-
kuntana joktaja,' joktajan apiiainen j a 7 laskuapulaista. Se on toi
minut seka tilitoimistona, j a sdlaisena hoitannt y l i 20o:n tilan ti l i t 
vuodessa, ettaksaksi myos tilastotoimistona, j a sellaisenatoiinittanut 
laajan j a suuritoisen" tkastojulkaisun vuosittain. Eisaksi otettun 
tuokon menoarvioon tilastojulkaisun painatuskustannukset, jotka 
maisteri E l k l a arvioi 20 000 mk:ksi. Jos sus yllamainitusta 155 000 
riik:n.erasta poistetaan ensiksi-20 000 mk painatuskustannuksia ja 
toiseksi 60 000 mk tilastotyon osalle, mika lienee koktuulksta, niin 
jaatilinpitotyon osaksi 75 000 mk, mika riittanee kyvin maaseutujen 
tilitoimistoille. SiUa on otettava ensiksikin kuoniioon, etta tilasto
toimisto sijaitsee. Hdsingissa, kun taas maakunnalliset toimistot 
voisivat olla maalla j a senkin jokdosta tuUa melkoista kuokeammiksi. 

Toiseksi ei maaseudun tiktoimisto tarvitsisi kakta nun isopalk-
kaista joktajaa kuin tilastotoimisto. J a kolmanneksi se d tarvitsisi 
sita laskuapulaismaaraa kuin tilastotoimisto. 

Tanskassa, JyUanniUa sijaitsevassa, pienviljdijaintilitoimistossa 
on vain yksi konsulentti j a kaneUa 2 naisapulaista, ja sepaatti viime 
vuonna n. ioo:n pientUan t i l i t . Mutta kan k y k a d laskenut, kuinka 
monta 100 ooo:s osaa kanaa pienviljdijat j a keidan perkeensa j asenet 
kuMn paivittain soivat! '- - • • 

Sen sijaan kan itse ajaa kesat 30—70 km. joka paiva polkupyo-
ralla inventtdimassa jokaisella tutkimustilallaan. 

K u n mdUa v i d a maaseudun tiktoimistoissa koidettavien tilo 
jen luku alennettaisiin 22o:sta, jotka tilastotoimisto meiUa on koita-
nut 75 000 mk:lla, keskimaarin esim. ioo:aan, niin lienee kutakuinkin 
paikkansapitavaa, -etta niiden kustannusarvio d voisi keskimaarin 
nousta 750 mk korkeammalle kutakin tilaa kokden. 

J a asian toinen puoli: kun kerrojen S. & E : n toimisto on hoitanut 
muun okella y l i 200:n tilan ti l i t j a kun ke'arvdevat, etta mdUa tar
vittaisiin »vakintaa.n» 22 toimistoa, nun tulisi siten 4 400 tilaa tutkit
tavaksi!! AUekirjoittanut on ekdottanut, etta tutkimus-tUojen luku 
ensi vuosina koetettaisiin saada nousemaan 6oo:aan, j a myokemmin 
i2oo:aan.. K u n Hdsingin toimisto jo,koitaa y l i 200:n tilan ti l i t , niin 
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tarvittaisiin siis aluksi vain alle 40o:n tilan t i l i t ; ne siis 4 uutta toimis- -
toa voisi- hoitaa, mika tekisi ykteensa 300 000 mk. J a vaikkapa meno
arvioon otettaisunkin aluksi 6 toimistoa, niin tultaisun sns aluksi 
toimeen 450 000 mk:lla. Tilastokerrat S. & E . ovat siis tassa asiassa 
kukoittaneet mielikuvituksensa ' siina maarin, etta ovat nakneet 
todelUset menot 5- a lo-kertaisina;, . -

• b) Koska kirjanpitokarrastus meilla muka on nun pieni maah-
vkjelijain keskuudessa, ettei maanviljekjoita saataisi sen kyvaksi 
mitaan ukraamaan, joten asia jaisi kokonaan valtion kannettavaksi. 
Edelksesta nakdaan jo, etta vaikka nain kavisikin, ei sen tarvitseisi 
pelottaa valtiota yrittamasta. Mutta toistaiseksi en olisi niin misan-
trooppi meidan maanviljelijaimme Hrjanpitokarrastuksiin nakden 
kuin kerrat S. &. E - kuten jo edekisesta on kaynyt i lmi. E i v a t k a 
sitapaitsi keidan osuutensa tilitoimistojen. kustannuksun tulisi niin 
snuriksi, etta ne voisivat vakimmassakaan maarassa keita siita pe
lottaa; painvastoin. SiUa jos arveltaisun, etta aluksi 6oo:sta tilasta 
esim. 200 olisi niin pienta, etta niiden omistajat.eivat kaluaisi tois
taiseksi mitaan maksaa, niin jaisi siis 400 maksavaa tilaa. J a jos 
kunkin tilan kirjanpito tulisi maksamaan keskimaarin 750 ink, niin 
siita tulisi maanviljelijain kannettavaksi keskimaarin 375 mk, mika ' 
on niin kammastyttayan pieni' summa, etta sen ei pitaisi ketaan 
pelottaa. Taten tulisi valtion osalle siis vain n.' 300 000 mk.; seka 
vikdoin , . ' , I " . . ' , 
- ' c) koska muka on »kuomattavaa, etta maataloudessa, jossa 
ei edes jarkiperaisen tuotantotekmikan alkeelksimpia vaatimuksia 
osata noudattaa, on kirjanpidon tuottama kyoty varsin kyseenalai-
nen.»' (!!!). Mita kerrat S. &. E . tal la nerokkaalla kuomautukseUa 
oikeastaan tarkoittavat, on »yarsin kyseenalaista.o E i k o keidan 
mielestaan sus olisi' tassa maassa 600 a 1200 sellaista tilaa, jokle 
kirjanpito tuottaisi kyotya? 'Vai eiko kannattaisi naiden tilojen kun-
nolliseen, s. 0. tieteellisesti pdtevddn ja kdytdnndllisesti jarkiferdiseen 
tutkimiseen panna tarpedlisia varoja, jotta siten paastaisiin selvike 
siita, miten alkeekisdla kannalla olevia olisi okjattava kaimattavaan 
talouteen? . • > . . • 

7. Tilikonsulentit, Sinne, mikin ei voitaisi saada pukeena oUdta 
tilitoimistoja syntymaan, olin suositellut Sveitsin mallin mukaisia' 
tilastotoimiston palvduksessa olevia tflikonsulentteja, jotka opasta
vat maanvilj d i j oita j a jarjestavat keidan kirjanpitotyonsa niin, 
etta he alussa Idhettdisivdt kuukausiraportteja, eika, kuten meilld, koko 
vuoden muistiinpanoja vasta vuoden paatyttya, ja vdhiteUenoppisivat 
itse pddttdmddnkin tilinsd ja Idhettdmddn ne valmiina tilastotoimistoUe. 
Takan,ekdotukseeni kerrat S. & E . suvaitsevat vastata: »TaUaisia 
kirjanpidonneuvojia olisi kan (nuna) loytanjrt omasta maastakin 
maanviljdyssenrojen j a kirjanpitoykdistysten palvduksessa.)) .Tama 
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vastaus on samaa ktdn: »kyvaa'paivaa:. kirvesvartta». SiUa-meika 
ei ole, mutta Sveitsissa on, pukeenalaisia konsulenttej a maatalouden 
kannattavaisuustutkimuksen tilastolksen toimiston palveluksessa, 
j a media ke eivat ole saaneet aikaan sita tilastotoimiston tyon desen-
tralisoimista j a jouduttamista sen avulla, etta ke vakitellen saavat 
maanviljelijat opetetuiksi itse valmistamaan j a paattamaan tilinsa 

.tilastoUisen tutkimnstoimiston ka3rtettaviksi, mikin tuloksiin paa-
semista sveitsUaiset konsulentit ovat edistaneet: E iko asia vielakaan 
ole selva? ' • •. 

• Meidan pitaisi minun vakaumukseni mukaan yleensa vapautua 
maanvUjdysseuroista j a saada seka tUitoimistot tUastotoimiston 
kanssa lakdseen ykteyteen, etta tilikonsulentit kokonaan sen pal-
vdukseen. Mddan pitaisi alkaa siita, etta maisteri EUila valitsisi ' 
niista OppUaistaan, jo tka ovat tuUeet agronoomdksi, tarpeeUisen 
maaran. tulevia tilitoimistojen joktajia j a tilikonsulentteja j a antaisi' 
kdlle perinpokjaisen kurssin. j a koulutuksen, ennenkuin keidat 
toimeensa otetaan; etta k d t a varten laadittaisun sdkkaperaiset 
painetut okjeet kuten Tanskassakin; seka etta k d t a sitten alituiseen 

'kutsuttaisiin yktdsi in neuvottduikin, joissa k d t a eddleen kekitettai
siin. - . ' ' . . . . . 

8. Ruotsin tilastotoimiston ennakkotiedot tutkimustilojen omista
jille. Esitelniassani kerroin, etta Ruotsin tilastotoimisto viime syk-
systa laktien on mvennut toimittamaan, keti kun on saatu tUinpaa-
tokset .selville,'jokaisdle siiken-yktyneeke maanvilj d i j alle paperi-' 
arkin, jokon on merkitty tarkeimmat tulo- j a menoerat asianomaisen 
tilan omista ti ldsta seka sitapaitsi samat erat keskimaarina kaikista 
tutkittdsta tUoista, yima v i d a lisaksi-samat'keskimaaratxo.'s^a par
kaimmat tulokset antaneesta tilasta siina suuruusluokassa, mihin tila 
itse kuuluu. Taten voi toimisto vakalla vaivalla lyijykynamerkin-
nalla samalle paperille osoittaa asianqmaisdle, - mUla kohdUla kanen 
taloudenkoitonsa kdkkoudet ovat. ' - . 
, . Taman jokdosta vaittavat nyt kerrat S. & E. , -etta »mdlla on 
mainittua tapaa noudatettu jo paljon ennenkuin Ruotsissa» j a etta 
mina olen muka tassa,» niinkuin eraissa muissakin kokdin, laktenyt 
merta edemmaksi kalaan.» Mitenkakan tainan asian laita oikeastaan 
lienee? SiUa juuri valttaakseni viimeksi mainittua muistutusta, 
menin talvdla tutkimustoimistoomme ottamaan eri asioista sdkoa, 
ennenkuin esitdmani kirjoitin. Siella en tosin tavannut t r i Sunilaa, 
vaan oli^minulla tilaisuus pukua pitemman aikaa maisteri E l k l a n 

'kanssa. M. m. otin pukeeksi juuri taman ruotsalaisen tavan. j a kysyin 

1) P y y d a a kysya maisteri BUilalta,- minka vuoksi kan opettaa yliopis
tossa agronoomdksi aikoviUe kaksinkertaista kirjanpitoa, kun se, mikali kanen 
ja t r i Sunilan vastauksesta voisi luulla, kanen mielestaan on maataloudessa 
meilla seka tarpeeton etta makdoton? - . . -. . . 
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hanelta, onko sekainen taalla tapana, jokon maisteri E . vastasi sel
vasti kieltavasti. J a kun sen jokdosta viela kysyin, eiko hanen mie
lestaan "olisi syyta ottaa se meillakin kaytantoon, vastasi kan takan 
myontavasti, vielapa merkitsi taman, samaten kuin eraat muntkin 
minun esittamani kaneUe uudet asiat, itselleen muistiin. Olin sittem
min tilaisuudessa asiasta pnkumaan eraan tutkimustkan omistajan 
kanssa, ja kanehkin mielestaan olisi hyva, jos tuo ruotsalainentapa 
otettaisiin meillakin kaytantoon. Olen siis ainakin mina puolestani 
teknyt voitavani tassa kokdin. J a kun sitten tr i Sunila esitelmani 
jalkeen taman asian johdosta ilmoitti, etta hanen toimistoUaan o n ' 
jo pitemman aikaa ollut tapana lahettaa kaikille tutkimustkojen 
omistajille keidan tkinpaatoksensa ttdokset ynna kaikkien tilojen 
keskimaarat, (muuta kan ei sikoin kmoittanut), niin ei silloin voinut 
palkaktaa paakanikaan, etta kan tal la tiedonannokaan olisi osoitta
nut minulle, etta olisin mennyt »merta edemmaksi kalaan.i) S ika . 
minun tietaakseni kaikkialla on tapana, etta tiktoimistot lakettavat 
asianomaisiUe heidan tkinpaatoksensa, niin pian kuin se on valmis. 

Jos siis todeUakin olisin epaiUyt sen jokdosta maisteri EUilalta 
saamaani kasitysta, niin oksinkan toki uudeUeen ottanut asian kanen 
kanssaan pukeeksi j a julaistessani esitelmani teknyt siihen sen mukai-
set korjaukset. 

Keta nain ollen on uskominen, maisteri EUilaa j a -tuota ykta 
tutkimustkan omistajaako, joilta sain tiedot ennen esitelmani k i r 
joittamista, vaiko nyt maisteri EUUiia j a tr i Sunilaa? Euullakseni 
nama kerrat ovat tassakin taas paastaneet mielikuvituksensa luaksi 
innostumaan, skla olen sita mielta edeUeenkin, etta meilla ei ole 
noudatettu tuota motsalaista tapaa, etta maanviljekjoiUe olisi esi
tetty • myoskin lom , parkaimmin hoidetun tilan -keskimaaraiset 
tulokset, joka siina oli tarkeinta, koska toimiston joktaja juuri n i i 
den aynlla paasee antamaan maanviljekjoiUe juuri ne okjeet, joita 
kukin tarvitsee taloutensa parantamiseksi. SUla nnta sanottavaa 
kaytannollista merldtysta keUla on maan kaikkien tilojen (siis m. m. 
Eapin luonnonniittytilojen ja Etela-Suomen intensiivisesti koidettu-
jen pientilojen) keskimaarista? 

Tassa olen nyt kasitellyt kerrojen- S:n & E : n kirjoituksen tar
keimmat kokdat. 

I He ovat lutdleet voivansa nayttaa, etta mina muka esitelmas
sani olisin pitkin matkaa osunut spahasti karkaan.» H^e ivat tnn--
nusta minun osanneen missaan muussa oikeaan kuin suna vaatimuk-
sessanij etta heidan tutkimustyotaan olisi valtiovaUan ja= maanvilj e:r 
l i ja in puolelta »voimakkaasti tuettava.i) 
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Mutta jos asettuu heidan kanualleen, etta niinun uudistusvaa-
timhksistani toiset ovat mahdottomia,' toiset »harhaan osuvia» j a 
toiset »jo aikoja sitten» heidan toimeenpanemiaan, niin en ynnnarra, 
milhn he Hsaa tukea tarvitsisivat, ellei mahdolUsesti palkankoroituk-
siin. Mutta niita varten en ole poikennut muista toistani take alalle 
parannuksia vaatimaan. . 

K u n lausnin valtiovallaUe j a maanviljekjoiUe sen kehoituksen, 
etta puheena olevaa tutkimustyota ruvettaisiin entista voimakkaam
min kannattamaan, niin tein sen, kuten esitelmastani nakyy, luon
nollisesti silla edellytyksella, etta siihen saataisnn 'aikaan ne tarkeat 
parannukset, joita se vakaumukseni mukaan ekdottomasti kaipaa. 
Niin kauan kuin niita ei saada, pidan siis siiken nyt jo ukrattavia 
varoja osaksi tuklauksena j a lisavarojen myontamista tietysti viela 
suurempana tuklauksena. 

Herrat S. &. k)-lopuksi selittavat, etta kun en ole maatalous-" 
kirjanpitoon enka siiken perustuvaan tilastoUiseen tutkimusmeto-
diin i>riittavasti» perektynyt, niin muka olen )kallistanut korvani 
mUloin minkinlaisUle asiantuntijoille» j a sen vuoksi »osunut pahasti 
harhaan.» • • ' 

Koettaakseen viela enemman painaa alas esitelmassani esiin-
tuomieni muistutusten merkitysta ke ivalksesti 'asettavat sanan 
»asiantuntijoille» lainausmerkkien vakin. K u n taman panee yktey
teen niiden useiden karmistuneiden knomautusten kanssa, etta muka 
suotta olen ))m.e.mijt merta edemmaksi kalaan», s. o. olen esiintuonut 
ulkomaalaisia esikuvia, niin ymmartaa tasta kyvin, etta keidan i t 
sensa olisi pitair3rt oka ensimmaiset »auktoriteetit», joiden puoleen 
minun olisi pitanyt kaantya. 

Taman asian laita on nyt sellainen, etta minun paaasialksimpina 
auktoriteettinani on ollut oma jarkeni silla kansantaloustieteellisella, 
maataloudeUiseUa j a tilastotieteeUisella koulutuksella, jonka se on 
lapi damani saanut. J a ainoat asiantuntijat, joiden-kanssa olen 
tasta asiasta puHunut, ovat olleet ulkomailla professori E . Eaur 
Sveitsissa, professori A . H . Earsen Tanskassa j a agronoomi E - Nanne
son Rnotsissa, jotka ovat kukin maassaan maatalouden kannatta
vaisuustutkimuksen joktajia, seka kotimaassa professori A . K . 
Cajander siita osasta, joka koskee kerrojen Sm ja E m metsiitut-
kimuksia, seka toktori Juho J amies, joka minuke mainitsi herro
jen S m ja E m kirjanpitojarjestelman riittamattomyydesta "̂ suu-
remmUle tUoille. 

Siina ne henkUot, joita herrat S. j a E . lahtevat ivaamaan 
»mihkinlaisiksi asiantuntijoiksi!» Jos esityksissani jossain kokdin 
oksin erektynyt, mika ei ole makdotonta, niin syy luonnollisesti 
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on minun, eika naiden todella patevimpien asiantuntijain, mitka 
ovat olleet saatavissa. 

* * • . > 

* 
Pjrydan lopettaa taman vastaukseni • silla, mista kermt S. j a 

E . laktivat. 
He »panivat merkiUe», etta mina, »joka aluksi olin kaikkea munta 

kuin suopea (pukeena olevaa) tutkimusta koktaan, olen, siiken 'nyt 
kuomiotani kiinnittanyt, vielapa ryktynyt suurmittelemaan sen 
edelleen kekittamistakin.» Tama antaa minulle aiketta piirtaa takan 
eraan lektisen maataloudeUisten pyrintojemme kistoriasta. 

PeUervo-Seuran joktokunta oli teknyt sen suurta kuolestusta 
kerattavan kavainnon, etta Suomen iraori osuusmeijeriliike, joka 
vuosina 1901-—1906 oli verraten ripeasti edistynyt, ok sen jalkeen 
(1906—1909) kekityksessaan seisaktunut. Oli nakty, etta jasenia 
oli meijereista eroimut tai etta ke olivat lakanneet niihin maitoa laket-

"tamasta, mika paikkapaikoin jo oli ailieuttanut osuusineijerin vara-
rikonkin, ja ettei enaa saatu maanvUjekjoita uusia osuusmeijereita 
perustamaan, vaikka laajat maakunnat viela okvat sellaista vaUla, 
seka etta kaikesta tasta oli seurauksena, etta Suomen voinvienti ei 
nayttanyt jaksavan nousta, niinkuin sen olisi uskonut osuustoiminta-
liikkeen avuUa tekevan. Niinpa se v . 1907 ok 1.0 milj. kiloa, mutta 

"v. 1908 vain 0.97 nul j . j a v. 1909 i . i milj . Tama seka eraat muut 
samaan-suuntaan kajrvat havainnot maataloutemme keikkoudesta 
j a osittaisesta taantumuksesta aikeuttivat' PeUervo-Seuran jokto
kunnan lakettamaan-Maatalousseurojen KeskusHiton Edustajiston 
kokoukseen v. 1910 nain .kuuluvan keskustdukysymyksen: 

»Eik6 se tosiasia, etta Suomen maatalous, vaikkakin valtiovaroja 
on y k a suuremmassa maarassa kaytetty sen kokottamiseksi, y k a -vie
lakin on niin alkaisella kannalla, etta maataloustuottdden -vienti d 
ylipaansa ole-kyennyt kokoamaan, auna maatalousseuroiUe aiketta 
jossakin sukteissa muuttaa toimintatapaansa ja mikin snunta^an 
taman muutoksen pitaisi kayda?)) 

Kysymyksen alustuksessa Edustajakokouksessa ekdotin m. in., 
etta Maatalousseurojen Keskusluton palvelukseen otettaisiin kan-
santaloustieteellisen koulutuksen saanut kenkilo, joiika tektavaksi 
annettaisiin erinaisten maataloudellisten tutkimusten toimeenpano, 
seka etta ykdeksi ensimmaisia tutkimuksia paatettaisun ottaa kysy
mys osuusmeijeriliikkeen seisakduksen j a osittaisen taantumuksen 
syista. Kokous teki sen paatoksen, joka sittemmin jokti suken, etta 
t r i Sunila otettiin Keskusliiton palvdukseen suorittamaan tassa 
nyt pukeena oUutta maatalouden kannattavaisuustutkimusta, seka 
syrjaytti kokonaan ekdotukseni osuusmeijeriliikkeen sdsakduksen 
syiden tutkimisesta, joka midestani sUloin oli maamme maatalou-
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delle tarkein j a aktualisin. TaUainen teko sellaisen laitoksen puolelta 
oli luonnollisesti omansa mita suurimmassa maarassa ikmetyttamaan 
ja suututtamaan minua, j a sen jokdosta olin, kuten y l la sanottiin, 
)>kaikkea muuta kuin suopea (kerra S:n) tutldmusta koktaan.)) Tassa 
vaitteessa on sen verran peraa, etta silloin ennustin, etta kerra Sm 
tntkimukset eivat tulisi antamaan nntaan vastausta yllamainitse-
maani 'Suomen,maatalouden silloiseen katakysymykseen, j a siina 
valitettavasti olen takan paivaan saakka ollut oikea§sa. Siita on 
naet nyt kulunut 11 vuotta, j a kerra Sunila.on julkaissut jo 6 vankkaa 
nidosta tutkimuksiaan, mutta y k a on tuo kysymys kanen puoleltaan 
vastausta vail la. Vastauksen siiken sain viime kesana edellamaini-
tuilta kerroilta Ivaurilta, I/arsenilta j a Nannesoniita, j a sen vuoksi 
ynna keidan jnlkaisujensa perustukseUa olen luottamuksella pitanjrt 
keita asiantuntijoinani. 

Takdon tamiin okella myontaa, etta tuoUoin taistellessani julki - ' 
suudessa sen puolesta, etta olisi pantu toimeen tuo osuusmeijeri
liikkeen taantumusta selvittava tutkimus, tukn kayttaneeksi sanoja, 
jotka todeUakaan eivat olleet ykta . luottamukselksia maatalouden 
kannattavaisuuden tutkimusten merkitykseen nakden kuin ne, joita 
kaytan tata nykya. J a taman myontymyksen teen varsin mielellani, 
silla sekan ei todista muuta, kuin etta mina viela-lakes 60 vuoden 
ikaisena olen siina maarin kekityskykyinen, etta en ainoastaan pysty 
muodostamaan itseUeni toista, entista oikeampaa kasitysta uudesta 
tieteenkaarasta, vaan vielapa pystynsiina maarassa siita innostu
maan, etta annan itseUeni aikaa muilta tektaviltani puuttumaan . 

• tahan minuUe vieraaseen alaan niin paljon ktun nama kirjoitukseni 
todistavat. 

. • - Hannes Gebhard. 
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Valtiotieteiden Kasikirja. Aakkosellinen Tietoteos. Toimitus: Leo 
Harmaja paatoimittaja;- A. E. Tudeer ensimmainen toimitus
sikteeri, Tofpie—Vmenmaa tom&x toimitussikteeri, Einar - Bodi,-
Rafael Erich, Jaakko Forsman, Rudolf Holsti, 0. K. Kilpi, Antti 
Tulenheimo. Ensimmainen osa. Aateli-—Kirjastot. Helsingissa 
1920—21. Hinta 25 mk. nide. I osa = 4 nidetta korukan-

' sissa 175 mk. 

Mita suurimmaka mieliky-valla kansalHsen sivistyksen ystava 
tervektu tata teosta, jonka ensinimainen osa, neljannen niteen vast ' -
ikaan jonduttua kirjakanppoikin, nyt on valmiina j a joka, kun viela 
kolme myokempaa osaa ennattaa valmistua, on muodostava ykden 
suomalaisen kirjallisuuden pemstavia teoksia. Maassamme on, niin
kuin tunnettua, viime aikoina valliimut vi lkasta. ja monipuolista 
edistysta ykteiskunnalksella alalia, mutta yksi taman edistystyon 
tarkeimpia edeUytyksia, edes vakiinkaan syvalle meneva tieto ykteis
kunnan oloista, elamastii j a ilmioista meilla j a muuaka, on valitetta-
vassa maarassa puuttunut, Jopa_sellaistenkin piireissa, joiden, kun
tien j a kansan edustajina, on ollut maara olla tuossa tyossa suora
naisesti mukana. Todelliset tiedot on saanut korvata maata kierta- • 
vienpuoluea^taattorien pintapuolinen javaritetty »valistus»toiminta, 
eika tama ole voinut olla jattamatta jalkiaan lainsaadantoon j a kun-
nalliseen itsekallintoon. Tata tietamattomyytta on omansa poista-
maan kmoitettavanamme oleva teos, joka selvassa, tasmallisessa ja 
samalla tieteeUisen tyynessa ja asiallisessa muodossa antaa lukijalle 
tietoja valtioUisen, ykteiskunnakisen j a talondeUisen elaman eri 
aloilta. 

Emme tietenkaan saata tassa ryktya arvostelemaan, viela vakem
man selostamaan teoksen eri kirjoituksia, joita on noin 160, 60—70 
etevimman asiantuntijannne sepittamia. Ne osoittavat mielestamme 
kuolellista, perusteellista tyota, mika varmaankaan' ei ole luettava 
yksin kirjoittajien, vaan osaksi myoskin toimituksen ansioksi, jonka 
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tarkastava j a tasoittava toiminta kuitenkin tietysti katkeytyy ylei
son silmilta. M t a teoksen smmnitelmaan tulee, niin se muistuttaa 
muiden maiden yktalaisia- julkaisuja, lakinna laajaa saksalaista 
oHandworfcerbuck der Staatswissensckaften», jonka vastaavun k i r 
joituksiin lakdeviittauksissa usein viitataan. Kirjoitukset voidaan 
sus rykmittaa puktaasti kistoriallisiin, tietopuoksiin, elamakerraUi-
siin j a nykyistarkeikin, kuitenldn niin, etta nama viimemainitutkin, 
joita on snnren suuri enemmisto, aina sisaltavat myoskin Mstoiialk-
sen katsakduksen j a tietopuoksen selvittelyn. HistoriaUisia mainit-
semme kirjoitukset Aateli, Ammattikuntalaitos, Asutus, Ckartismi, 
Hansa-liitto, Kartanokausi, Kauppakomppaniat. Blamakertoja-ta-
paamme valtioUisen j a taloudellisen ajattelun j a toiminnan miekista 
alkaen Aristoteleesta aina Bismarckiin asti. Teoreettisia oyat aikeel-
taan sellaiset kuin Altruism! j a egoismi, Antropologia j a antropo-
metria, Arvo, Hyodyke y. m. Nykyistarkean d i aktueUin mmitysta 
emme anna kirjoitusten enemmistoUe vain siksi, etta ne tavaUa tai 
toisella koskevat paivan tapauksia j a kysymyksia, vaan monet an
saitsevat sen myoskin siksi, etta ne suuren yleisonldn kannalta ovat 
sangen midenkiintoisia. Sellaisia ovat esim. Imperialismi, Kansain-
liitto, Kansallisuus, Kidikysymys, Kieltolaki. On kdposti ymmar-
rettavaa, etta varsinkin oman maan aikdta kasittdevat kirjoitukset 

.sisaltavat paljon uutta, itsenaista tutkimustyota. Jotkut niista 
ovat, niinkuin esipukeesta ilmenee, melkoista laajemmat kuin toimi-
tuskunta alkuaan oli tarkoittanut, mutta tama d jokdu tarpeetto-
masta monisanaisuudesta, silla niissakin esitys on asialksta j a y t i 
mekasta, j a sopiva alijaoittelu kelpottaa niiden lukemista. 

Eraan loukkaavan painovirkeen olemme panneet merkiUe: 648. 
sivun toisdla palstalla on H . G. Portkanin kublinvuosi vaarin, 1803, 
pitaa olla 1804.- " 

Kaiken kaikkiaan: on ilakduttavaa j a rokkaisevaa nakda sita 
kirjallisten j a tieteellisten voimien ykteistoimintaa, jonka tuloksena 
tama julkaisu on. Nyt vain on suomalaisen yleison, kankkimalla se 
omakseen, osoitettava olevansa taman tyon arvoinen, niinkuin se 
ekdottomasti, yktdskunnallisen valistuksen alkaisen tason jokdosta, 
on sen tarpeessa. Itsestaan selvaa on, etta kaikki julldset kirjastot 
sen kankkivat. 

V. M. 

Arthur av Forselles, Om v&r valutas framtid. 43 siv. Holger Scluldt. 
Hds inki 1921. " - • " 

On kmmioitettavaa, etta korva- j a nenatautien professori ottaa 
vaivakseen perektya meUle niin polttavan rakakysymyksen v a i 
keaan alaan, voidakseen — kuten pukeena olevan kirjasen esipu-
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keesta kay i lmi — tmmoUisesti tayttaa edusmiestoimensa. On myos 
ilakduttavaa, etta kan. on taktonut saattaa tutkimnstensa tuloksen 
Julkisuuteen. Tassa kan on ennattanyt — ja se on kieman kupaista 
— korkeakoulujemme kansantalouden opettajain edelle, jotka joten
kin yksimieksesti ovat vaiemieet rakaolojamme koskevassa keskus
telussa. - - " ' 

Prof, af Porselles kasittelee kirjasessaan seka-kysymysta suta, 
niika on syyna rakamme alkaiseen arvoon, etta myoskin kysymysta 
raka-oTojemme tulevasta kekityksesta. 

Edellisessa kysymyksessa kan luttyy m. m. Casselin y. m. skan-
dinaavialaisten kansantalousmiesten ja Saksan »metalkstien» jyr -
kenunin tai lievenunin kannattamaan kvantiteettitepreettiseen kasi 
tykseen. Vekselikurssikysymyksessa Idrjoittaj a l i i t tyy Casselin mieli-
piteeseen omistaen taman opin ostokykypariteetista jotenkin yksi -
puolisessa muodossa, siten vakeksyen m.m. jatkuvasti epaedulksen 
kauppabilanssin vaikutusta faktillisten kurssien muodostumisessa.-

Rakafiime tuleva_an koktaloon nakden prof, af Forselles lakinna 
tutkii kysymysta, yoidaanko_kul±akannalle4)alatai^^ 
nih^tullffli kielteiseen tulokseen. Tahan kysymyksen asettduim nak
den voidaan ekka kuomauttaa, etta devalvatsionin valttamattomyys 
on jo niin kauan oUnt seka meilla etta muualla ilmednen, etta sita on 

'oikeastaan tarpeetonta todistaa. Rakaolojemme undistamisen asialle 
oksi ollut ekka kyodyllisempaa vakan tarkemmin tutkia, mika kei-
noilla kerran tulevaisuudessa toimeenpantavan devalvatsionin ekdo-
ton 'eddlytys, vakiintunut kintataso j a vakiintuneet vekselikurssit, 
.voidkan saavuttaa, s. o. miten epaedulksen maksutasauksen, korkei-
den veksekkurssien j a nousevan kintatason noitarenkaasta on paas-
tava. - • 

Edrjasessa tuntuu.usdn vaikutusta Cassdin opdsta, joista voi
taneen sanoa, etta ne ovat paasuunnaltaan oikeita, mutta etta ne 
pyrkivat luan yksinkertaisesti j a yksipuoksesti selvittamaan talou
dekisen elaman monimutkaisia ilmioita. Tasta huolimatta tarjoaa 
pukeena oleva kirjanen varsinkin nulle, jotka ovat aivan perehty-
mattomia rahaopiUisiin kysymyksiin, paljon mieltakiinnittavia aja
tuksia j a asiatietoja. Etenkin ne kistoriaUiset tiedot, joita esityksessa 
annetaan knonontundden valuuttain vaikeista oVat lykyydessaankin 
erittain midenkiintoisia. J a ennen kaikkea on arvokas se esimerkki, 
jonka prof, af Forselles on antanut. Jos meilla yleisemmin olisi kuo-
mattu," kuten kan on kuomaimut, ettii va ikdta rahaopklisia'kysy
myksia kasitdtaessa n. s. kaytannoUinen jarki tai tavallinen liike-
mieskokemus dvat riita, vaan etta siina tarvitaan myoskin syvem-
paa teoreettista perektymista, eivat mddan rakaolomme varmaan
kaan olisi niin kuonot, kuin ne ovat. 

, . - Kaarlo J . Kalliala.. ^ 
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.Suomen-Pankki, Vuosikirja, laatinut Suomen-Pankin tilasto-osasto. 
. I . vuosikerta. Helsingissa 1921. Tekstia 48 sivua seka taulukoita 

33-. 

'Ulkomaisten keskuspankkien toiminnasta on vuosittain annettu 
verraten yksityiskoktaisia tietoja vuosikertomusten y. m. sentapais-
ten julkaisujen muodossa. Erikoisesti tunnettu'on Sveriges R i k s -
kankin vuosikirja, joka sisaltaa varsin paljon mielenkiintoista aine-
kistoa niinkyvin Ruotsin keskuspankin kuin maan yksityispankkien 
toiminnasta. Suomessa ei takan saakka keskuspankin toiminnasta 
ole ollut saatavissa muita tietoja, kuin mita sisaltyy pankkitilastoon 
ja siiken kertomukseen, jonka pankkivaltuusmieket vuosittain anta
vat eduskunnalle, mitka_tiedot varsinkin tilaston kannalta katsoen 
ovat olleet varsin niukkoja. Nyt on Suomen Pankin tilasto-osaston 
joktajan maisteri Kaarlo J . Kallialan toimittamana ilmestynyt, 
ensimmainen Suomen Pankin vuosikirja, joka samaUa sisaltaa selos-

^tuksen pankin toiminnasta vv. 1914-—1920. 
Hnomautettakoon aluksi, etta selostuksen ulottaminen myos

k in vuosiin 1914—1919 on ollut kyvin karkittu. Maimttuina vuosina 
on keskuspankin toiminnassa j a rakenteessa-tapaktunut nunperin-
pokjaisia muutoksia, etta niiden tarkka selostaminen on ollnt tar
peen, varsinkin kun monet seikat myokemmaUe tutkimukseUe oksi
vat naktavasti kaikiksi ajoiksi jaaneet verraten kamariksi sen sala-
peraisyyden jokdosta, jota Suomen Pankissa tarkeissakin asioissa 
on noudatettu. SuureUe, yleisoUe ovat monet muutokset jaaneet 
miltei kuomaamatta, onpa pankin rakenteessa'j a tyotavoissa tapak
tunut sellaisiakin muutoksia viime vuosina, joista ei edes ammatti-
piireissa ole ollut ta3H;ta, selvyytta. Ilmoitettavana olevassa vuosi-

• kirjassa on nyt kaikista mainituista seikoista verraten tykjentava 
selvitys. 

Vuosikirjassa on kukin vuosi kasitelty erikseen. Tekstiosastossa 
kasit^llaan seuraavat yleisotsikot: lainans, valtioUe myoimetty luotto, 
ruplan kurssi j a venalaiset valuutat seka niiden vaikutus setekstoon, 
valuutan arvo. Erikoista mielenkiintoa on omansa kerattamaan 
selostus valtiolle myonnetysta luotosta, - jonka kokonaismaarasta 
j a vaiktelevista muodoista ei pankin bUansseista ole ollut selvyytta 
saatavissa. 

Vuotta 1920 ei, edeUamainitun yleiskatsauksen vaatiman tilan 
takia, varsinkaan tauluosastossa ole kasitelty niin monipuolisesti, 
kuin vastaisuudessa kunkin vuoden-toimintaa on tarkoitus kasitella. 
Tekstiosastossa on ensinna lykyt katsaus taloudellisiin oloikin, sen-
jalkeen kasitellaan setelinantoa ja ' s i ina tapaktuneita muutoksia, 
sitten setelinantoa vastaavia varoja, vaadittaessa maksetta'via sitou-
muksia, kotimaista lainausta, pankin tUaa j a omia varoja, tuloia j a 
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menoja, voittovaroja, clearingliiketta, seka lopuksi lykyesti yksityis
pankkien toimintaa v. 1920. K u n selostuksen ilmoitetaan olevan 
typistetyp., on vaikea lausua arvostelu a siita, missa maarin nonda-
tettavaksi aiottu suunnitelma tayttaa tilastoUiset j a pankkitaloudel-
liset vaatimukset.' Skmaan pistaa kuitenkin, etta valuuttakurssien 
kekitysta vume vnonna ei ole ensinkaan tekstiosastossa yksityiskok
taisemmin kasitelty. Samoin tuntuu yksityispankkeja koskeva yleis-
katsaus jossain maarin kian typistetylta. 

Taulukot ovat selvasti j a tarkoituksenmukaisesti laaditut. Varsin
kin on syyta mainita ne taulukot, joista valtion velka kay ilmi. 

Suomen Pankkia on syyta onnitella taman ensimmaisen vuosikir
jan jokdosta, samalla lausuen toivomuksen, etta vuosikirja vastaisuu
dessa saataisiin jtdaistuksi keti tiknpaatoksen jalkeen. 

. ; : • P. -K. 

Suomenmaa. MaantieteeUis-taloudellinen ja historiaUinen tietokirja. 
Toimitus: / . E. Rosberg, Kustavi Groienfelt, [J. G." Or and), Kaarlo-
Hilden. TietosanaMrja-Osakeyhtio. — I . ' Uudenmaanlaani. 
1919. 244 -|- 36 siv. Hinta 32: —, sid. 50: —. I I . Ahvenanmaan 
laani. 1920. 77 4- 12 siv. Hinta 20: —•, sid. 50: —. I I I . Turun" 
j a Porin laani. 1921. 515 -|- 62 siv; Hinta 125: —, sid. 160; —. 

Jo kauan on kaivattn todeUista oman maamme tietokirjaa, josta 
loytaisi yhteen koottuina jonkin paikkakunnan ominaisuuksien j a 
erikoisuuksien tuntemiselle tarpeelliset tiedot. Seka se kotimainen 
tieteellinen tutkimus j a yleensa kirjallinen tyo, joka tarvitsee paikal-
listietoja, etta kaytannoUinen elama niin kyvin ykteiskimtapoHtii-
kan kuin liike-elamatLkin 'aloilla on saanut urkkia tietonsa monista, 
enemman tai vahemman vaikeasti saatavista tai kaytettavista lak
teista tai toisinaan vielapa jattaa Icysymyksensa kokonaan vastausta 
vaille, ellei sen tarkeys pakottanut allmperaistietoja hankkimaan. 

Tassa suhteessa tayttaa tuntuvan aukon kansalliskirjallisuudes-
samme Tietosanakirja-Osakeyhtion aloittama tietokirja »Suomenmaa», 
joka alkulauseensa lyhyen maaritelman mukaan on >>laanittain jat
kuva kuvaus Suomen pitajistji, niiden luonnosta, asutuksesta, talou
deUisesta, sivistyksellisesta" j a kunnallisesta. elamasta seka. nuden 
historiasta, huomattavimmista maatiloista j a muinaismuistoista, 
ynna esitys maamme kaupungeista j a kauppaloista.)) 

Tasta ohjelmasta kay jo selville se suunnitelma, jonka puitteisiin 
tuo monipuolinen sisalto teoksessa sovitetaan. Muutoksia siihen tus
k in tal la hetkella voisi ekdottaa. Laanihan on kaikinpuolin siksi v a 
kiintunut aluekokonaisuus, etta sopivampaa ,ei loydy seka teoksen 
osajaoittelulle etta vertailevia yleiskatsauksia varten. Pitaja (oikeam
min: kunta) taas on seUainen kallinnoUinen j a taloudellinenkin koko-
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naisuus, joka muodostaa ainoan kysymykseen tulevan alueen yksityis-
seikkojen esittamiselle. Pitajat vuorostaanr^ovat vankastaan mno-
dostaneet kiklaknntia, joten siinakin sukteessa niille taijoutuu varma 
jarjestyksensa. . • ' • 

Asian luonnosta joktuu, etta seka laani etta pitaja ovat vaatineet 
omaa kasittelyaan. Pitajittainen paikkakuntakuvaus, joka ei voi 
ottaa kuomioon yleisempia nakokohtia j a suorittaa mitaan vertailuja, 

-saa erinomaisen taydennyksensa koko laania koskevasta yleiskat-
sauksesta. 

Seka yleiskatsaus etta pitaj akuvaukset ovat jarjestelyltaan 
• samoja periaatteita noudattavia. Ensin esitetaan raj at, sitten anne
taan tilastotietoja, senjalkeen seuraa luonnonkuvaus, sitten katsaus 
asutiikseeii,talouselamaan ja pitaj an kistoriaan, lopuksi tietoja mui-
naisloydoista, kartanoista, kirkoista seka luettelo aluetta kasitte
levasta kirjakisuudesta. Asiankaaroista riippuen on snunnitelmaan 
tekty siella taalla muutoksia j a lisayksiakin. — Ensi osan yleiskat-
sauksesta puuttui bibkografia. Sangen tarpeeUinen korjaus on, etta 
se on lisatty seuraaviin osiin; onkan paljon sellaista yleisluontoisem-
paa lahdekirjallisuutta, joka ei voi tulla mainituksi pitajakuvausten 
ykteydessa. — Kunkin osan lopussa on aakkosellinen sisallysluettelo, 
paikannimikakemisto seka kartta; ensi osa on sikali epataydellisempi, 
etta siita puuttuu sisallysluettelo j a kakemisto vuttaa ainoastaan 
karttaan eika myos tekstiiu, kuten myohemmissa 'osissa. 

Naihin kehyksun on keskitetyssa muodossa sovitettu sangen 
runsas sisalto. K u t a enemman teokseen tntustuu, sita vakuutetum-
maksi tulee toimitustyon kuoleUisuudesta. Tietojen luotettavuus' 
enimmakseen jaa lahteiden j a avustajien vastattavaksi. Alkuperais-
tutkimuksia ei luonnolksestikaan ole suuressa maarin voitu nain laa
jaa teosta varten suorittaa. Selvasti kuomaakin, kuinka riippuva 
teos on paikallistutkimuksen nykyisesta tasosta. Ne paikkakunnat, 
joita on tarkemmin tutkittu (esim. Lokja j a Parainen), tai suktedli
sesti ' tayddlisemmin viljeUyt- tutkimusalat (esim. geomorfologia 
ja kartanokistoria), ovat teoksessaHn parkaiten edustettuja. Sidla-
taalla voi kyl la kuomata, etta kaikkia tutkimuksia oi ole kyvaksi 

. kaytetty. Nun on esim. Nousiaisten historia kovin niukasti esitetty 
j a sen kirjalksuusluettdo sitakin laihempi. 

Eaanien yldskatsaukset ovat kasittaakseni niin onnistundta. 
j a valaisevia, kuin tutkimuksen nykyiseUakannaUa ollen voi odottaa. 
Muutamassa suhteessa ne sentaan olisivat kaivanneet taydennysta.. 
Asutusta j a sen historiaa oksi huomattavasti valaissut katsaus vaes
ton kiddl isun erikoisuuksun. Enontevimmin olisi se kaynyt painsa 

• yldskatsauksissa. 'Pitajabibkografioissa on" k y k a mainittu muire-
tutkimuksia, mutta itse murtdsta d missaan pukuta. 

Teokseen kootut tilastotiedot ovat varsin nmsaat. Niiden kokoo
misessa on paikalUsUla avustajiUa. melkoinen osuus- Kokonaisuudes-
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saan on tilasto-osasto teoksen tarkeimpia. Monista eri lahteista 
koottuna ei se sentaan ole vail la epatasaisniiisia. '• 

Heti pistaa silmaan se seikka, etta tilastot ovat kotoisin vnosilta 
19T0—1919, siis noin kymmenelta eri vnodelta. Tietystikin olisi 
selvinta, jos sellaiset toisistaan riippnvat seikat knin esim. asukas-
m§,ara, viljelmien luku, peltopinta-ala, sato, karjamaara j a kunnallis-
tilastot olisivat samalta vuodelta. Muutamissa tapauksissa' ei asia 
ole ollnt autettavissa, ko.ska tilastoa on ollut saatavissa vain maara-' 
ty l ta vuodelta. E r i ajoilta peraisin olevat numerot eivat tietysti ole 
tarkoin verrannoUisia keskenaan, mutta nnkali voi kuomata, ei tama 
kirja^vnus sentaan yleispiirteista vertailua tee makdottomaksi. 

Mnuan toinen seikka vastaisuudessa kenties tuntuu arvelutta-
vammalta. 

Tilastoja koottaessa naytaan ydeensa pyritjm saamaan niin 
tuoreita tietoja kuin suinkin. Tavallisissa oloissa ei tasta pyrkimyk-
sesta oksi muuta kuin kyvaa sanottavana, silla teos,'josta kaiken 
todennakoisyyden nuikaan uutta painosta ei voida toimittaa lakim-
pana vuosikymmenena, ei tietenkaan voi sisaltaa liian tuoreita tie
toja. Si l t i luulisin, etta mmitamissa tapauksissa varkaisempien vuo
sien tilastot olisi ollut mainittava ainakin sulkujen sisassa myokem-
pien lisaksi —• kiitettava menettelytapa, jota teoksessa kaytetaan 
yain asukas- j a vaaktilastojen sukteen. Erikoisen tarpeellinen oksi 
se ollut - kunnallistalouden tilastoissa. , Maailmansodan ja 
vapaussodan aikeuttamat epavakaiset olot eknkeinoelaman alalia 
j a varsinkin ralia:iarvon kailyvaisj 'vs tekee myokemnun vaikeaksi 
arvostella kunnallistalouden tilaa, esim. toiselta puolen taksoitusta, 
toiselta puolen koykainkoito a, kun sita kuvaavat numerot ovat mita 
tyypillisimmalta ylimenokaudelta kotoisin. Jonkun maailmansodan 
edellisen vuoden tilastoille sita vastoin olisi ^mosikymmenienkin pe
rasta kelposti loytanyt varman vertailupokjan. — Kunnallistalou-
desta pukeenoUessa kannattanee mainita, etta sellaista kunnan oloille 
mita luonteenomaisinta menoeraa kuin koykainkoitoa ei menoissa 
•ole erotettu selvasti erilleen (kaupunkeja lukuuno-ttamatta). Se sisal
tyy epamaaraiseen eraan »muut menoto. 

Muutanussa muissakin kokden teos jattaa kuomiotta, milta asia 
nayttaa myokemmin. Kokonaan valtettava olisi esim. oknt sellaisia 
aikamaaria kuin »i5—20 vuotta sitten», »35—-40 vuotta takaperin» 
j . n. e. Nyt ne jotenkuten rnenevat mukiin, mutta jonkun ajan perasta 
jo tarvitaan erikoisia laskutoimituksia selvyyden saamiseksi. 

Joka osassa on verraten tarkka laaninkartta mittakaavassa 
1:300000. S e o n kiukan suurennettu j a taydennetty tavallisesta 
Suomen yleiskartasta. Niinpa tarkeimmat korkeusvaikteLut on mer
kitty numeroilla, j a korkeussuhteita on yleensakin kakmoteltu var-
jovi ivoi l la . ,Tal la ketkella, tuskin voi parempaa karttaa vaatiakaan. 
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kun tarkkoja topografisia karttoja on vain muutamista osista maata. 
E r i yaatimuksia voitaneen asettaa teoksen myokemmiUe laitoksiUe 
siina sukteessa. Myos laaninkarttojen teokseen Hittamisesta olisi 
luovuttava. Ne on kokonsa vuoksi taytyn3rt taittaa niin moneen ker- ' 
taan, etta niiden kaytto on sangen kankala. Tekstiin liitt37vat pitaj a-
kartat olisivat'teoksen kayttajike varmaankin kyodyllisemmat. 

tJlkoasultaan on »Suomenmaa» arvokas, kuten Tietosanakirja-
Osakeyhtion jidkaisut yleensakin. Niinpa sen kuvitus on h3adrL vaJi-
koitu, mutta irrallaan tekstista. Varmaankin olisi esim. luontoa 
kasittdeva osa paljon kostunut, jos suna olisi vutattu knviin.-

Nykyisenkin suunnitelmau- mukaan jatkettuna — tassa tekdyt 
vastakyomautuksethan'ovat verraten vakapatoisia.— muodostuu 
»Suoinenmaasta» paikalkstutkimuksemme keskeisin teos, jota. kay
tannossa paljon tarvitaan ja joka muodostaa hyvan pohjan yha jat -
Imvake kerailylle j a tutkimnkseUe. ' ' ' . - ' -

• -• ; ' A. Kn. 

Die wirtschaftliche Zukunft" des Ostens. - Herausgegeben. von 
der Genossenschaft 'Wegweiser fiir wirtschaftliche Interessenten 
des Ostens.. Eeipzig 1920. Siv. 309 - j - V I I I . 

Venajan vallankumous j a sita seurannut valtakunnan hajoami- ' 
nen on synnyttanyt melko laajan kirjallisuuden, jossa koetetaan 
valaista idan kysymysta yleensa j a Uusien valtioiden kistoriaa, oloja 
ja makdokisuuksia erikoisesti. Esitdtavana oleva teos kuuluu takan 
kirjallisuuteen j a pnolustaa hyvin paikkansa siina, se kun on miden
kiintoinen tnttavuus niille, jotka eivat'ole entisen-Venajan j a sen 
alueeka asuvien lukuisten kansallisuuksien erikoistuntijoita, j a 
samalla yleensa tekee luotettavan.vaikutuksen, mita d suinkaan saata, 
sanoa kaikista tahan kirjallisuuteen luettavista julkaisuista. 

Teos, joka luontedtaan lahinna on talousmaantietedlinen, sisal
taa jonkon kirjoituksia, joissa kosketellaan idan kysymyksen eri 
puolia j a sdvitdlaan entisen Venajan alueella syntyneiden j a synty-
massa olevien eri valtioiden talouddlisia oloja j a makdoUisuuksia. 
Nama selonteot oyat eri kadesta.lahtendta j a siksi jossain maarin' 
epatasaisia; tahan on tietenkin osaltaan vaikuttanut sekin, etta 
saatavissa olevat tiedot ovat epatasaiset j a osittain kovin vankat. 
Toisaalla sensijaan on tietoja aina kevaaseen 1920 asti. 

"Qsdnmiat tekij at suktautuvat myotatmmoUa uusien kansojen 
koktaloikin ja_ Uahduttavalla luottamuksella hddan tulevaisuuden-
mahdoUisuuksiinsa — kaymatta silti suoranaisesti ennustelemaan 
sita tai tata. Eraissa kirjoituksissa pistaa" kuitenkin • vahemman 
sympaattinen kaiken saksalaisen )>yliarviointi» esiin, mUloin tulee 
puke entisen Venajan aluedle asettundsta saksalaisista j a hddan 
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m e r l d t y k s e s t a a r L sikalaiselle kulttuurike. Nunpa itamerenmaiden 
esittaja nakee vain sen kyvan, minka baltien korkeampi kulttuuri
taso on tuonut mukanaan, ottamatta kuomioon, etta nama toiselta 
puolen myos ovat taloudellisessa j a sivistyksellisessa sukteessa okeet 
esteena virolaisten j a lattilaisten edistyirdselle. 

SuomeUe pukeena olevassa julkaisussa on omistettu 12 sivua, 
siita 5 sivua tUastotaulukkoja. Tama esitys, joka on Berliinin yliopis-
ton dosentin t r i Richard Pohlen kirjoittama, on suurin piirtein oikea, 
vaikka ei ole kokonaan v o i t u vaittaa pienempia kompastuksia, mutta 
verrattuna eraisiin toisiin t a m a n julkaisun kirjoituksiin se tuntuu 
koykalta eika erikoisen syvalliselta. Mutta Suomikan ei SaksaUe 
saatakaan oUa'ykta mielenkiintoinen kuin ne valtiot j a alneet, j o t k a 
o v a t lahinna Saksaa taikka joista tama valtakunta voi toivoa saa-
vansa ostaa elintarpeita j a raaka-aineita tai saada kuomattavia 
markkinoita teoUisuustuotteilleen. 

Teoksen kayttamista vaikeuttaa suuresti se, etta siina ei ole , 
minkaanlaista karttaa esitdtavina olevista alueista. Onkan* li ikaa _ 
eddlyttaa, etta lukij a yleensa sita Uman saisi sdvaa kasitysta aludden 
asemasta, rajoista, suuruudesta, keskiuaisista sukteista y. m. s. • 

• - • A. E. T. 


