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UUSIMMflT  SoslnLIvflKuUTusLhlT
Jfl  -LflKIEHDOTUKSET.

Esitelmä,   joiika   Kansantaloudellisen   Yhdist}-l{sen   kokouksessa
helmikuun  13  p:nä  1929  piti

Onni,  H allsten.

Maailmansodan  lähinnä  edellisinä  vuosina   monet  maat  julkai-
sivat  sosialivakuutusta  koskevia  lakeja,  osaksi  uudist,aen  ja  laajen-
taen  entisiä,  osaksi  h}'väks}'en  vallan  uusia.   Tähän  i.yhmään  kuu-
Iuivat,   jos   rajoitutaan    Eurooppaan,   m. m.    seuraavat   lait   v:lta
1911:    Englanti   (sairaus-,   t}'ö]{.`.v}'ttöm}-}-s-ja työttöm}'}-s-),  Sveitsi

(sairaus-),   Norja   (sairaus-),   Luxemburg   (vanhuus-  ja  työkyvyttö-
myys-);    v:lta   1912  Espanja  ja Venäjä (saii.aus-); v:1ta 1913 Hollanti

(vaiihuus-  ja  työk}rv}.ttöm}.}'s-),  Romania  (}.leinen  sosialivakuutus-
laki)  ja  Portugali  (tapaturma-)    sekä   v:lta     `1914     Ki`eikka    (tapa-
tumavakuutuslaki).

Sodan aikana taukosi etenkin Euroopassa uusien sosialivakuutus-
]akien antaminen.   Siltä ajalta mainit,takoon tapaturmavakuutul#en
alalta:    Ilollanti   v.1915,   Tansl{a   ja   Ruotsi  v.1916,Suomiv.1917

(laki   oli  jo   v.   19'12  eduskunnan  h}'väksymä,  mutta  sen   vahvista-
minen   viiväst}ri   5  vuotta, joten muutaniat sen määräyksistä olivat
alusta alkaen  sopimattomat)   sekä  sairausvakuutuksen  alalta  muu-
tamicn   Sveitsin kantonien lait.

F.dellä  luetellut  lait  ovat  kaikki  eiieiiimän  kuin  10  vuotta  van-
hoja,  eivätkä  ne  näin  ollen  kuulu  niihin,  joita  seuraavassa  tullaan
käsittelemään.

Sodan  jälkeisinä  vuosina  s}.iit}'i  puheena  olevalla  lainsäädännön
alalla   varsin   vilkas   toiminta,   joka   on   yhä   jatkuvasti   kestänyt.
Mainittakoon  vain  vuoden  1920  jälkeen  annetut  lait:   ri. J92J  Tans-
kan   työkyvyttöinyysvakuutuslaki;    fJ.   J9gg   Ranskan   maatalous-
työväen  tapaturmavakuutuslaki,  Jugoslavian  yleinen  sosialivakuu-
tuslaki, Latvian sairausvakuutuslaki, Kreikan ja Venäjän vakuutus-
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lait;   v.  J923  Norjan  vanhuuseläkelalti,  jota  ei  kuitenkaan  vielä  ole
saatettu   voimaan,   Italian   vanhuus-   ja   t}Tök}'v}'ttömyysvakuutus-
laki,  Kreikan laki; ¢. J924 Englannin sairaus-ja työkyvyttömyyslain
muutos,   Belgian   vanhuus-   ja   t}'ök}'vyttöm}'ysvahutuslaki,   Bul-

garian    tapatui`mavakuutuslain    ulottaminen    maataloustyöväkeen
sekä  sanotun  maan  kaikkiin  palkansaajiin  kohdistuva  vanhuus-  ja
työkyvyttöinyysvakuutuslaki,    Tshekkoslovakian    yleinen    sosiali-
vakuutuslaki  sekä  Saksan jo  ennen  voimassa  olevan  valt,ion  vakuu-
tussäännön   uudistus;   v.   J925   Englannin   tapaturmavakuutus]ain
muutos,   Luxemburgin   yleinen   sosialivakuutuslaki,   Tshekkoslova-
kian   edellä   mainitun   ]ain   muutos,   Liettuan   sairausvakuutus]aki,
Suomen   uusi  tapaturmavakuutuslaki;  ¢. J926  Liettuan  äsken  mai-
nitun  lain  muutos;    v.   J927   Unkai`in   uusi   sairaus-  ja   tapaturma-
vakuutuslaki,   Itävallan   uudet   yleiset   sosialivakuutusta   koskevat
lait,      Tanskan     työkyvyttömyysvakuutuslain    ja     vanhuuseläke-
lain    muutokset;    v.   J928    Englannin    sairaus-   sekä   työkyvyttö-
inyysvakuutuslain    muutokset    sekä    vakuutusmaksujärjeste]mään
nojautuvat  lisäykset  vanhuuseläkelakiin,  Unkarin  vanhuus-  ja  työ-
kyvyttömyyslaki,    Ranskan  yleinen  sosialivakuutuslaki;  jota  paitsi
Sveitsissä  on  valmistunut  vanhuus-  ja  työkyvyttömyysvahutusta
koskeva  lakiehdotus  sekä  Norjassa  sairausvakuutuslain  muutokset.
Kuten huomaa, on edellä esitetty luettelo, joka käsit,tää vain  Euroo-

pan  maat,  jo vai.sin  pitkä,  eikä  se  sittenkään  ole  vallan  täydellinen.
Mainitsematta olen jättänyt kaikki työttömyysvakuutusta koskevat
]ait  sel{ä  muutainat tapaturmavakuutusta  koskevat lain  muutokset.
Luettelon pituus kasvaisi kaksinkertaiseksi, jos  otettaisiin huomioon
myöskin  Euroopan  ulkopuolel]a  olevat  maat.    Tämä  osoittaa  puo-
lestaan,    että   sosialinen   vakuutusasia    on   viime   vuosina   suuresti
kiinnostanut  eri  kansoja.    Tarl{oitukseni   ei  ole   tiet}rstikään   selos-
taa   kaikkia    näitä   lakeja,    vaan   olen   valinnut   joukosta   muuta-
inia   tyypi]1isiä,   kehityksen  nyk}'istä  suuntaa   kuvaavia.   Mainitta-
koon   silloin    heti,   että   }.1eensä   olen    jättän}'t     tapatLrmavakuu-
tuksen   esit}Tkseni  kehyksen  ulkoi)uolelle,  ellei sitä, missä on annettu
sosialivakuutusta yhtenäisesti koskeva laki, ole asetettu välittömään

yhteyteen   sairausvakuutuksen   kanssa.     P\Täin   ollen   lienee   asian-
inukaista: että otetaan puheeksi  Norjan-vanhuuseläkelaki sekä lisäyk-
set  Englannin eläkelakiin,  pari }'leistä vakuutuslakia, esim.  Tshekko-
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slovakian ja  Ranskan,  Tanskan  työkyv}'ttömwsvahutuslain  muu-
tokset,  Unkarin  ja  ltalian  eläkevahutuslait,  Sveitsin uusi vanhuus-

ja    t}.ökyvyttöm}-ysvakuutusta     koskeva    ehdotus     sekä    Tanskan
eläkkeitä  koskevien  lakien  muutokset.

LVor.7.c{7t vanhuuseläke]ain  1 §:ssä  lausutaan,  että jokaisella  Norjan
kamalaisella  on  oikeus  vanhuuseläkkeeseen.    F,htona  on,  että  hän
on   tä}'ttän}/'t   70  vuotta,   on   puolet   siitä   ajasta,   joka   on   kulunut
hänen  täytettyään  16  vuotta,  ja  ainakin  viitenä viimeisenä vuotena
oleskellut   Norjassa,   palvellut   norjalaisel]a  laivalla   tai   ollut   norja-
laisen  liikkeen  palveluksessa  ulkomaa]la.   Eläkeoikeutensa  kadottaa
m.  m.  se,  joka  viimeisten  5  vuodeii  aikana  on  tuomittu  vankeuteen.
Elinkoron   suuruuden   määräämistä   varten   on   kussakin   kunnassa
kunnallisten   vii`anomaisten   määrättävä   kolme   n. s.    e]äkepohjaa,

joista  yksi  yksinäisiä  henkilöitä,   toinen  avioi)areja ja  kolmas  n.iitä
varattomia   henkilöitä  varten,   joilla  on ]apsia  elätettävänään.   Elä-
kepohja   on  siten  laskettava,  että  60  °/o siitä todennäköisesti i`iittää
toimeentuloon   puheenta  olevassa  kuniiassa.    Jos  henkilöllä  tai  i]er-
heellä  on omia tuloja, jotka ovat sanottua eläkepohjaa pieneminät, on
eläke  60 °/o  eläkepohjan ja eläkkeensaajan omien tulojen erotuksesta.
Jos   eläkkeensaaja   kuolee,   annetaan   80  ki`uunun   hautausavustus,

josta  vähennetään,  mitä  ehkä  on maksettu jonkin muun julkisen lai-
toksen  tai  sairauskassan  puolesta.   Keskuselimenä  eläkkeitä  vai`ten
toimii n.  s.  vakuut,ushallitus.     Jokaisessa kunnassa tul6e ollaTLvakuu-
tuslautakunta, johon  kuuluu,1ukuun ottainatta vakuutushallituksen
kolmeksi   vuodeksi   keri`allaan   määräämää   puheenjohtajaa,   neljä
kunnan   hallintoelimen   valit,seriiaa   jäsentä.   Valitukset  kunnallisen
vakuutuslautakunnan   päätöksistä    tehdään   vakuutushallitukselle.
Kunta,  jossa  eläkkeensaaja  asuu,  maksaa  sekä  eläkkeen  että  hau-
tausrahan,  mutta  saa  valtion  varoista  puolet  kaikista   eläkkeiden
aiheuttamista    kustannuksista,  kuitenkin  enintääii  300  ki.  kutakin

}7ksinäistä   eläkkeensaajaa   ja   -/i50   kr    eläkettä   nauttivaa   perhettä
kohden.    Laki  astuu voiinaan  silloin kuin hallitus  eduskunnan  suos-
tumuksella  sen  i)äättää.    Järjestelmästä  aiheutuvien  suurten   kus-
t,aimusten  pelosta  ei  t,ähän  vielä  ole  r}'hdytt}'.

E7tgjam£Jt  v.   4908  annetun vanhuuseläkelain mukaan annetaan
eläke   valtion   varoista,   siis   kansalaishuollon   perusteella,  jokaiselle
70  v.  täyttäneelle  kansalaiselle,  jonka  vuositulöt  eivät  }Tlitä  laissa
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säädeLt?-ä rajaa eli  31 £,   '10 sh.   F,lälm  on 5  sh viikossa,  jos eläkkeen-
saajan  oiiiat tulot  eiväL  }'litä  21  £.  Se  alenee  sen  mukaan  kuin  eläk-
keensaajan muut tulot kasvavat, sit,en että hänen tulonsa ynnä eläke
suurin  piirtein  nostetaan  noin  34£  :aan.  V.1911  alettiin  ensi  kerran
F.nglannissa  soveltaa  pakollista  vakuutusta,  ja  Lulivat  sen  alaisiksi
silloin  kaikki  '16  vuotta  vanhemmat  tojsen  t}.össä  olevat  henkilöt,

jos  hc  ovat,  ruumiillisen  työn  tekijöitä,  palkkaan  katsomatta,  sekä,
jos  he  ovat  toisenlaisessa  t}'össä,   160 £:n  vuotuispalkkaan  saakka.
Työntel{ijä,   jolla  on  pysyvä,  t}`östä riippumaton, vähintään 26 £:n
vuositu]o, voi saada vapautuksen vakuutuksesta, mutta työnantajan
tulee   kuitenkin   maksaa   osuutensa   vakuutusmaksusta.    \'akuutus-
velvomsuudesta vapaat voivat vapaaehtoisesti liittyä vakuutukseen,
elleivät  heidän  tulonsa  ylitä  160 £,  jolloin he nauttivat samoja etuja
kuin  pakollisesti  vakuutetut.    Vakuutusmaksuja  on  kaksi  luokkaa:
miesten  ja  naisten.    Työnantaja,  työntekijä  ja  valtio  ottavat  osaa
näihin    maksuihiri.     Kassat   antav.r`it   lääkärinhoitoa    (mutta   eivät
lääklmii,ä)    sekä    sairaiis-    ja    äitiysrahaa    }r:mä    saii.ausavustulmn

jatl{om työk)'v}rttömyyseläkkeen, kunnes henkilö täyttää 70 vuoLta,
jolloin   hän   saa   vanhuuse]äkkeen.    Sen   ohessa   myöntävät   kassat
työttöiiiyysavustusta.

Lääkäri-    ja    terveydenhoidollinen   puoli   on   uskottu   erityiselle
`-akuutuskomitean   nimel]ä   toimivalle   elimelle.    Sellainen   on  oleva

joka  kaupung.issa  ja  ki`eivikunnassa.    Avustusten  myöntäminen  on
sitä  vastoin  uskot,tu  vapaaehtoisille  yhtymille,  jotka  h}'väksyttyjeii
sairauskassojen  nimellä  toimivat  vakuutuksen  paikallisina  eliminä.
Lakiin  on  se,n  jälkeen  tehty  uscita  muutoksia,  ja  iiusi lahi  annettiin
v.  1924,  etupäässä  entisten  määrä}'sten  kodifika[iona.   Työttömy}'s-
vakuutusasia  siitä  silloin  erotettiin.

Sairausrahaa   annetaan   nykyjään  ne]jästä   työttömyyspäivästä
alkaen    26   viikon    aikana   sekä,   jos   työky`'yttömy}rs   kestää   kau-
emmin,  pysyvä  avustus.    Niehen  avustusraha  on  45  sh   viikossa  ja
naiscn  42  sh  ,  mutta  26  viikon  ku]uttua  se  on  4.04:nteen  viikkoori
saakka   michelle   9   sh   ja   naiselle    7  ]/2   sh,  jonka  jäll"en  pysyvä`
avustus  eli  työkyvyttömyyselälw  on  7  L/2  sh   viikossa  sukupuolcsta
riippumai,ta.     Oikeus   sairausavustukseen   ja  työkyvyttömyysavus-
tukseen  loppuu,  kun  henkilö  täyttää  70  vuotta.

Vuonna   1924   annettiin   eläkevakuutuslain   uudistus,   jol`a   huo-
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mattavast,i   suurensi  kaiisalaishuo]tojärjestelmän   pei`us[eella myön-
nettäviä  eläkkeitä.  P\Te  annetaan nykyjään  kaikille, joiden vuositulot
eivät   }'litä  /i9£   171/2    sli.    Suurin   e]äl"    on    10sh   viikossa.    Sen
saavat  nc,  joiden  t,ulot   eivät  ylitä  26 £,  5 sh;   e]äke  alentuu  sitten
asteittaill.

Vuonna  4925  aiincttiin  Englannissa  laki,  jonka  mukaan  myön-
netään  eläke  leskille  ja  oi'voille,  sekä  niille  henkilöil]e,  jotka  ovat  65
vuotta   tä`'ttäneet,   kunnes  täyt,tävät  70  vuot,ta.      P\Täiiiä  eläkkeet
eivät  enää  ole  kansalaishuoltoon  perustuvia,    vaan  nojauLuvat  ne
vakuutusjärjestclmään.    Niitä  sanotaankin lain niinikkeessä nimen-
omaan    vakuutusmaksujen   perusteella   m}Jönnettävil{si   eläkkeiksi.

Laki   muuttaa   jonkiii   verT'an   määrä}'kset   i)itkällisissä   sairaus-
tapauksissa   annettavista   eläl{keistä   ja   vanhuuseläkkeistä.    |jesken  °4
eläke,  on    `10  sh  viikossa,  jos  hänellä  ei  ole  elätettävänään  :14  vuotta
nuorempia,  'erikoistapauksissa   J6  vuotta   nuorempia  lai)sia,   mutta

jos   sel]aisia   on,   lisätään   eläk]{ecseen     5   sh    ensimmäistä   ja   3   sh
kutakin  seuraavaa last,a  kohden.    Tä}'sior\.oii  eläke  on  7  sh viikossa

ja  6 sh   jokaista  seuraavaa  kohden.   Jos  `'akuutettu  mies  tai  nainen
oi.i  65-70  vuoden  iässä,  saa  hän  40  sh:n  eläkkeen  viikossa vanhuus-
eläkkeen riimellä. Samansuuruinen eläke annetaan m`'öskin 65 vuotta
tä}'ttäneen   vakuutetun   aviovaimolle,   jos   hän   on   65-70   vuoden
iässä.     Vakuutusmaksuihin    ottavat    osaa    sekä    t}'önantajat   että
vakuutctut.    Työnantaja  maksaa  säännöllisissä  oloissa  4  1/2  sh  vii-
kossa   t}'öntekijän   sukupuolesta  huolimatta  sekä  vakuutettu  mies
/±1/2 sh ja nainen 4 sh.   Valtio ma]{saa `.ielä vakuutusmaksuna jonkin

vei`ran enemmän kuin sairausval{uutulaissa on määi.ät,ty.  Englannissa
on  siis,  kun  eläkkeen  alkamisikä  on  alennettu  70  vuodesta  65  vuo-
Leen, tämä lisäetu myönnetty `'akuutusmaksujärjestelmän perusteella.

rs^cÅ`ÄoSjowciÅ£a7t  v.   1924   annettu  `'akuutuslaki  järjestää ,yhte-
näisen suunnitelinan mukaan sairaus-, työkyv}'ttömyys-ja vanhuus-
vakuutuksen.   Vakuutusvelvollinen  on  jokainen,  joka   työsopimuk-
sen  perusteella  suorittaa työtä tai  palvelusta tahi työskentelee  oppi-
laana Tshekkoslovakiassa tai sen aluksilla, elleivät nämä häneii työn.
sä  ole  satuiinaista  laatua  taikka  vain  aputyötä.    Lain  säännösten
alaisia   ovat   m}'öskin  ii. s.   kot,it}.öntekijät,  jotka  t}'öskentelemättä
työnantajansa  työpaikalla  pysyvästi  suorittavat  jotakin  ammatil-
lista t}'ötä }.hdelle tai useammalle työnantajalle, siinäkin tapauksessa,
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että   työskentelevät   jonkun välittäjän,   esim.   kauppiaan,   laskuun.
Lain  säännösten  ulkopuolelle  on  jätetty  valtion  ja  kuntien  palve-
luksessa  olevat,  henkilöt,  jos  heillä  muutenkin  on  oikeus  sellaisiin
avustuksiin, jotka ovat ainakin samanarvoiset kuin  puheena   olevan
lain  säätämät,  sekä  muutamia  muita  vähäisiä ryhmiä,  joilla on vas-
taavia  oikeuksia.

Vakuutetut  ryhmitetään  päiväpalkkansa  perusteella  10  palkka-
luokkaan.    Jos  on  viikkopalkka, kat,sotaan kuudesosa siitä päiväpal-
kaksi,   ellei   työtä   suoriteta   viikon   kaikkina   seitsemänä   i)äivänä.
P\Te  oppilaat ja  harjoittelijat,  jotka  eivät  saa  palkkaa,  luetaan  alim-

paan  palkkaluokkaan.    Milloin   on   puhuttu   erikseen   vanhuus-  ja
työkyvyttömyysvakuutuksesta,   yhdistetään   yhdeksi   tuloluokaksi

}.leiset luokat  1-111,  IV-V,  VI-VIl  sekä  VIII-X,  joten  s}rnt}7y
neljä luokkaa.

Sairausvakuutuksen  peruseliminä  toimivat  alueelliset  piirikassat
sekä   ammatilliset   kassat.   Ammatilliiien   kassa   voi   olla   perustettu
erityistä  teollisuusyrit}'stä  varteii,  jos  vaan  sen  osakkaiden  luh  on
i`iittävän  suuri,  ei`i  tai)auksissa  2000  tai 4000  henkeä.    Joka  ei  ole
vakuut,ettu  yl#ityisessä  kassassa, tulee automaattisest,i vakuutetuksi

paikkakunnan  piirikassassa.   Kassan 20 vuotta  täyttäneet  osakkaat
valitsevat  kassan  valtuuskunnan,  kä}'ttäen erästä suhteellista vaali-
menettelyä.   Vaalikelpoisuuteen  vaaditaan  26  vuoden  ikä.   Valtuus-
kunta  valitsee  sitten  kassan  johtokunnan  ja  tarkastuslautakunnan.
Johtokunnan  ullmpuolella  on  kassalla  sitäpaitsi  toimitusjohtajansa.
Jos   kassan   yleinen   kokous,   tarkastuslautakunnan   ehdotuksesta,
ei   myönnä   kassan   johtokunnalle   vastuuvapautta,   sisältää   tämä

päätös   senkin,   että  johtokunta   on  pantu  viralta.    Sairausvakuu-
tuksen  keskuselimenä  koko  maata  varten  on  n. s.  »Sosialisen vakuu-
tuksen  keskuslaitos»  maan  pääkaupungissa.

Keskuslaitos  hoitaa myöskin vanhuus-ja työkyvyttömyysvakuu-
tuksen  asioita,  mikäli  niitä  ei ole  erikseen  uskottu sairauskassoille.

Keskuslaitoksellakin  on  suuri  valtuuskuntansa,  hallintoneuvos-
tonsa ia  johtokuntansa.   Valtuuskuntaan  kuuluu  40  jäsentä,  joista
12   on  työntekijäin  ja  12  työnantajain  valitsemaa  sekä  16  erikois-
alojen   tuntijaa.    Ilallintoneuvostoon   kuuluu   10   i.äsentä:    3   työn-
antajien  ja   5  työntekijäin   puolesta  sekä   /±  erikoisalojen   tuntijaa.
Keskuslaitoksen   eri   asteiden   ]autakuntia  valitsevat  kassojen  vas-



TJTUS|MMAT     SOSIALI\.AKl,TUTUSLAIT     JA     -LAKIEIIDOTljTKSET                        143

taavari    asteen   lautakunnat.    Järjestelmä  moninkei`taisine  suui.ine
lautakuntineen   on   moniinutkainen,    mutta   takaa   kassoille   auto-
noiiiian   ja  uskoo  niiden  asiain  hoidon  kokonaan   niiden   omille:jär-

jestöille.     Sairaustapauksessa   annetaan   lääkärin   hoitoa   ja   lääk-
keitä  työkyvyttömy}.den   ensi  päivästä,  myöskin  vakuutetun  per-
heen    jäsenille.    Päivärahan  saanti   alkaa  t}rökyvyttömyyden   nel-

jännestä    päivästä   ja   kestää   enintään   vuoden  ajan.   Sunnuntail-
takin   annetaan   päivärahaa,   jos  t}.ök}.v}'ttöm}.}'s   ei   ole   kestänyt
14  päivää.   Jos  työntekijä   terveenä  ollessaan  on  ollut t}'össään vii-
kon   kaikkina   seitsemänä   päivänä,   saa   hän  päivärahaa  sunnun-
tainakin.     Äitiysavustusta   annetaan   6   viikkoa   ennen   ja 6    viik-
koa   jälkeen   lapsen   s}.nt}'misen    sekä    lisäksi    6  viikolta    puoleen
määrään  alennettuna,  jos  äiti  itse  imet,tää  lastaan.    Ilautausrahaa
annetaan  sekä  vakuutetun  että  hänen  perheensä  jäsenen  kuoltua.

Työk}Tvyttömyyseläke    alkaa.    jos    vakuutett,u    on    maksanut
laissa   säädet}rn   minimimääi.än  `.iikkomaksuja,   työkyvyttömyyden
alkamisesta,    ja    kuuluu    siihen    500    Tshekkoslovakian    kruunun

(==  4 000   mk:n)  pohjaerä sekä suoi`itetuista vakuutusmaksuista  riii)-
puva  crä,  joka  on  `'iidesosa   suoriLettujen   vakuutusmaksiijen  sum-
masta.   Vanhuuseläke  alkaa  65  `'uoden  iästä,  ellei  vakuutettu  edel-
leen   suorita   `'akuutuksen   alaista   t}'ötä,   josta   hänelle  maksetaan
enemmän  kuin  kolinasosa  siitä  t}'östä  ta`'a"sesti  inaksetusta  i]al-
kasta.     Jos    t`.ök\.v`'ttöm}.}'s-    tai   vanhuuseläkkeensaajalla   on  17
vuotta  nuorempia lapsia,  lisätään  eläkkeeseen  k}'mmeneosa  kutakin
sellais.ta lasta kohden.   Sama koskee eläkkeensaajalta toimeeiitulonsa
saapia   lapseiilapsia.     F.]äkkeensaajan   jälkeenjääpä   leski   ja   hänen
lapsensa   saavat   m}.öskin  eläkkeen.    Lesken   eläke   on  i)uolet   eläk-
keensaajan  eläkkeestä  ja  orpolapsen  eläl`'e,  jos  toinen  vanhemmista
elää,   viidesosa,    mutta    tä}.sioi.von   2/5    eläkkeensaajan  eläkkeestä.

Valtio   maksaa   eläkkeen   pohjamäärän   (500  kr)  sekä  leskieläk-
keestä  250  kr,  puoliorvon  eläkkeestä  400  kr  ja  täysiorvon  200  kr,
ei  kuitenkaan  yhden  perheen  oi`voille  enempää  kuin  500  kr.

Työk}..v}'ttömy}-s-  ja  `.änhuusvakuutusta  vai`ten  on  viikottainen
vakuutusmaksu   alirimassa   Juokassa   4.3o  kr  ja  ylimmässä  8.3o  kr.
Saii`ausvakuutusta    varten    keskiislaitos    määrää    vakuutusmaksun
t}'öi)alkan  prosenttina.   Tämä  maksu  ei  saa  olla  suurcinpi  kuin  :~)  °/o

palkasta.    Siitä  maksaa  t}-önantaja  ja  t}'öntekijä  kumpikin  i)uolet.
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Kut,en  tästä   näky}.,   myönnetään   eläkettä    paitsi   `.akuut,etulle
myöskin  leskelle  ja  orvoille,   eivätkä   eläkkeet  suinkaan  ole  i)ieniä.
Noudatettu  järjestelmä,  joka  on  tä}tsin  }'htenäinen,  tä}'ttää  suuret-
kin  vaatimukset.

Sama  }'1einen  arvostelu  on  lausuttava  j]o7tsÅcm uudesta vuonna
1928    `/'ahvistetusta    sairaus-,   vanhuus-   ja   t}'ök}Jv}'ttömyysvakuu-
tusta  yhtenäisesti  järjestävästä  ]aista.    Siinä  säädetään  sen  ohessa
avustuksien  antaminen   niin  hyvin   suurperheisille kuin t}.öttömille.
Vakuutusvelvollinen  on  jokainen toisen i)alkkatyössä  oleva henkilö,

jonka  vuosityöansio  ei  ylitä  18000  fi`.    Jos  perheessä  on  enemmän
kuin  yl#i  lapsi,  ylenee  sanottu  rajamäärä  2000  fr   kutakin  sellaista
last,a  kohden.    Ellei  työntekijällä  ole  lainkaan  lapsia,   on  rajaluku
15000  fr.    Maanvuokraaja,  jonka  työssä  yleensä  ei  ole  muita hen-
kilöitä  kuin  hänen  perheensä  jäseniä  ja  joka  ei  toimi  osaviljelijänä,
luetaan  palkkat}'öntekijäksi.   Maanomistaja,  joka  omistaa vuoki`alle
luovutetun  maan,  katsotaan  t},.önantajaksi.   Ranskassa  asuva  ulko-
maalainen   työntekijä,   jonka   pysyvä   asuinpaikka  on  Ranska,  on
vakuutettava   samoin  kuin   maan  omat  karisalaiset,   mutta  hän  ei
saa  kaikkia  etuja.

Vakuut,usmaksu  on  10  °/o  t}'ötuloista,  kuitenkin  enintään  1500
fr,    joista  i)uo]et  on  t}.önantajan  ja  puo]et  työntekijän  maksettava.
Työnantaja   maksaa   etukäteen   kaikki   maksut   kuukauden   alussa.

Vakuutusvelvollisuus  päättyy  työntekijän  täyttäessä  60  vuotta,

jolloin  oikeus  eläkkeeseen  alkaa,  mutta  voi  vakuutettu  vuosi  `-uo-
delta siirtää tämän ajan 65 vuoden ikään.

Sairausvakuutuksen   puolcsta   annetaan  lääkäi`inhoitoa   ja  lääk-
keit,ä   sekä   saii`aalahoitoa,   myöskin   vakuutetun   perheen   jäsenille.
Lääkärin valinta  on  täysin  vapaa.  Lääkärinkustannuksista  maksaa
vakuutettu  kassan  sääntöjen  mukaan   15  å  20   °/o  sekä  lääkkeistä
15 °/o.    Erikoislääkäi.in   vaatimat   lisämaksut   suorittaa   vakuutettu
kokonaan.    Sairaanhoito  alkaa  sairauden  ensi  päivästä,  mutta  sai-
rausraha,  joka  on  50 °/o  t.yöpalkasta,   juoksee   kuudennesta  sairaus-

päivästä,    enintään   6  kuukautta.   Vuosipalkasta   luel,aan  l/3oo  päi-
väpalkaksi.      Eri    tapauksissa    voidaan    sairausi`aha   'koroit,taa    60
°//o:iiii.    Saii`aanhoidon   ja   saii`ausi`ahan    saamisen    ehtona    on,   että

vakuutettu  on  saii`ast,umisensa  kolmena  edellisenä kuukautena mak-
sanut  vakuutusmaksuja  vähintään   60  päivältä.  Silloin  kuin  sairas
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saa   hoidoii  ja  }.lläpidon  saii.aalassa,   vähennetään  s€`:musi.ahasta  1,/3

jos    hänellä   on   }rksi   tai   useamriift  16vuotta   nuoi`einpia  lapsia,  .1/`2,

jos    hän     oii     n.?iniisissa   mutta   lapseton,   ja    3/4   kaikissa    muissa
tapauksissa.    Äiti}.srahaa   anncta.m  6  viikolta  ennen  ja  6  viikolta

jälkeen    synn}'t.}'ksen   sekä   }.hden   `'uoden   aikana  asteittain  piene-
ne\'ä  imeLtämisraha.

Jos  t}'ök}.v}.ttöm}r}'s   kestää   6   kuukautta   ka`iemmin,   myönne-
tääii  eläke  eiisin  ohimeneväii,  sitt,emmin  i)}'s}'vän  t}'ök}.v}'ttömyy-
den    takia.      Jos   eläkkeensaaja    on   30   vuotta  nuorempi,  oii  eläke
/io   °/o  hänen   edellisten v`iosien keskii]alkastaan  16 `Juodesta  alkaen.

Eläke  nousee  30  vuotta  vanhemmille  1  °/o  vuotta  kohden  50  °/o:iin
asti.   T}.ökyvyttön`}').seläkluen  saamisen  ehtona  on,  että  vakuutus
on  kestän}'t  ainakin  2  vuotta.   Eläke  m}.önnetään  ensin  5  vuo(1eksi

ja   lakkaa,   jos   sen   saajan   t}-ökyvyttömyysprosentti   alenee   50   °,;;
pienemmäksi.   Kun sanot,tu viiden vuoden aika  on loppuun kulunut,
määi`ätään,  jos  eläkkeensaajan t}tökyv}'ttömyys jatkuu,  eläke  pysy-
väksi,  mutta  e]äkkeensaajan tulee uudelleen viiden `'uoden kuluttua
alistua lääkärin  tutkit,tavaksi.

Vanhuuseläkkeen  suurus  riippuu  henkilön  h}'väksi  suoi`itetuista
vakuutusmaksuista,  jotka  tilitetään  hänen  nimeensä  ja  joihin  lue-
taan   korkoa   koi`ol]e.    Eläke   määi`ätään   siten,   että   se   hallituksen
vahvistaman   korkokannan,   joka   ei   saa  olla  31/2 %  pienempi,  ja
Ranskan   kansan   kuolleisuustaulujen   perusteella   vakuutusteknilli-
sesti vastaa vakuutetun tili]lä olevaa p.ääomaa eläkkeen myöntämisen
aikana.   Eläl{keen  minimimäärä  on  kuitenkin  600  fr.

Ilautausraha  on  20 °/o  palkasta,  vähintään   1000  fr,  ellei tämä
summa ylitä 2/3  palkasta.

Jos   vakuutetun   elätettävänä   on   16   vuotta   nuorempia lapsia,
lisätään   kutakin   lasta   kohden   sairausrahaan   50   fr.,   työkyvyttö-
myyseläkkeeseen  100  fr ja hautausrahaan  100  fr.  Jos sekä mies että
vaimo  samaan  aikaan  muodossa  tai  toisessa  saavat  avustusta,  an-
netaan  i)erhelisäystä  vain  toisen  avustuksen  puolesta.   Vakuutetun
leski, jonka  elätettävänä  on  enemmän kuin 2 vähintään  13 vuotista
lasta,  saa  orpoeläkkeen  heitä  vai`ten.

Paikallisina  vakuutuksen  eliminä  toimivat  n. s.   primäärikassat

ja sitten  departementtikassat.   Jälkimmäiset saavat omaan laskuun-
sa  hoitaa  myöskin  vanhuuseläkeavustuksen,  jos  niillä  on  vähintään
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100 000   osakasta.     Ennestään   toimivat   keskinäisy}.skassat   voi`'at
saada  oikeude.n  hoitaa  uusien  kassojen  tehtäviä.    Ylimpänä  }'hdis-
tävänä  elimenä  on  valtion  ylläpitämä  laitos.  Primääi`i-  ja  departe-
menttikassan   johtokuntaan   kuuluu   vähintään   18   jäsentä,   joista
kassan  kokous  valitsee   puolet,   t}.önantajiit   kuusi  jäsentä  ja  muut
kolme   ovat   erikoisasiantuntijoita.      Departementtikassat   toimivat

primäärikassojen  jälleenvakuuttajina  ja  saavat  4.0  °/o niiden  vakuu-
tusmaksuista.    Kassalla  on  oikeus  käyttää  säästövarojaan  sairautta
ehkäiseviin  toimenpiteisiin  sekä  sairaalain  ja  parantolain  perustami-
seen  ja  }Jlläi)itämiseen.

Pieneläjä,   joka   ei   ole   `'akuutus\.el`-ollinen   eikä   ole   tä}'ttän}'t
50 vuotta, `'oi vapaaehtoisesti liitt}Tä \.akuutukseen, naut,tien  samoja
etuja kuin vakuutusvelvolliset.   I-Iän inäärää itse vakuutusmaksunsa
5-10  °/u:iin  tuloistaan.  ei  kuitenkaan  300  fr  suuremmaksi.

Kullakin  kassalla  on  veri`aten  iso valtuuskunta,  ja  koko vakuu-
tustoimintaa  valvoo  55  jäseninen  `-leinen  valtuuskunta.

Kuten    edellisestä    huomaa,    on    edellä    selostet,ussa    Ranskan
vakuutuslaissa   inonta   n}äärä}Jstä,   jolka   kä}-vät  samaan  suuiitaan
kuin  meillä laaditut  ehdotukset.   \7iitt,aan vain  muutamiin.   Sairaus-
vakuutuksessa    tahdotaan    vähentää    tilaisuutta    väärinkä`-töksiin
uskomalla    `'akuutuksen    hoito    verraten   pienille   paikallisille   kas-
soille,   joiden  jäsenet  valvovat  toisiaan   oman  kukkaronsa  suojele-
miseksi.    P\-äiden  pienten  kassojen  vakavaraisuutta  tuetaan kä}'ttä-
mällä  jälleenvakuutusjärjestelmää  laajemmalla  alueella  toimivassa
kassassa.    Osa   lääkäi`inkustannuksista   ja   lääkkeiden   hinnasta   on
väärinkä}7tösten    vähentämiseksi    si;rrett}'    vakuutetun    maksetta-
vaksi.    Oman   vastuun   aika   on  verraten  pitkä.    Eläkkeen  suuruiis
lasketaan  vakuutusteknillisesti  vastaamaan  vakuut,etun  tilillä   ole-
vaa  pääomaa  eläkkeen  myöntämisen  aikana.   Tärkeänä  erotuksena
on  se,  että  Ranskan  ehdotus  luo  }-hteisen  sosialivakuutusjärjestel-
män,   jonka   peruselimenä   ovat   sairauskassat,  jota   vastoin   meillä,
ikävä    kyllä,    molemmat   lakiehdotukset    o`.at   kokonaan   erilliset.
Sairasvak`iutuksen  peruseliminä  ovat  nimittäin  alueelliset  tai  am-
matilliset  kassat  ja   eläkevakuutuksen  kunnalliset  vii`anomaiset  ja
lautakunnat,   mikä  tulisi  i,avattomasti   mutkistuttamaan  ja  kallis-
tuttamaan  toimeenpanoa  ja  hoitoa.

UnÄo).jss¢ on kauan ollut teollisuudeii ja kaupan alaan kohdistuva
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pakollinen  sairausvakuutus.    V.  1927  on  annettu  vanhuus-  ja  työ-
kyvyttömyyseläkh3itä  koskeva  laki,  joka  astuu  voimaan  ku|uvan
vuoden  alusta.   Paikalliset  sairauskassat  toimivat  eläkevakuutuksen

peruseliminä,   keskuselimenä   on   kansallinen   sosialivakuutuslaitos.
Se  nojaa  niihin  perusteisiiii,  joita  }'leensä  on  käytetty  sodan  jälkei-
sissä    euroopi)alaisissa   laeissa.     Vakuutusmaksuihin   ottavat    osaa
työnantajatja työntekijät,  ja  valtio  antaa  apurahoja.    E]äkevakuu-
tus  ei  kohdistu  maataloustvöväkeen  vhtä  vähän  kuin  Unkarin  sai-
rausvakuutuskaan.    Vakuuiusmaksutu ovat  4  °/o  ruumiillisen  t}-ön-
tekijäin  ja  5  °/o  toimihenkilöiden  palkasta.  Eläkeikä  on  65  vuotta.
Pei.heellisen   eläkkeensaajan   eläke  koroitetaan.

J£c{Zjci,  jossa  ei  ole  }rleistä  saii`ausvakuutusta,  on  v.  4923  säätän}'t

pakollisen   vanhuus-   ja   työkvwttömyysvakuutuksen.     Maksuvel-
vollisuus  alkaa  työntekijän  i,äytettyä   15  vuotta, ja eläke annetaan
65  vuoden iässä  sekä vai`hemmin  t}.ök}'vytt,ömäksi  kävneille.   Työii-
antajat ja vakuutetut maksavat kumpikin puolet vakuutusmaksusta,
ja  t}'önantajat  keräävät  ne.    Vanhuuseläkkeen  ehtona  on  240  kak-
soisviikon   maksua   ja   t}'ök}'v}Tttömyyseläkkeen   120   kaksoisviikon
maksua.   Alennettua  vanhuuseläkettä  voidaan  m}'öntää  jo  60  vuo-
den  ikäiselle,  vaikka  saaja  ei  olisikaan  työkyv}'tön.    Valtion  osuus
kuhunkin  eläkkeeseen  on   100  1iii`aa.    Vakuutusmaksuista  riippuva
eläkeosa   on   66 °/o   ensimmäisistä   120:sta   kaksoisviikon   maksusta,
50  °/o  seui`aavista  420:sta  kaksoisviikon  maksusta  ja  25  °/o  kaikista
seui.aavista    vakuutusmaksuista.      Elimenä    toimii    yleinen    koko
maan  käsittävä  kassa.

Yleisellä  kassalla  on  alaosastoja  kussakin  provinssissa.
J!åvc!!!cLssc®, jossa vanhastaan on sairausvakuutus,  on vuonna 1927

annettu  kaksi  saji.aus-,  vanhuus-ja  työkyvyttömyysvakuutuslakia,
toinen   kauppaa  ja  töollisuutta,   toinen  maataloustyöväkeä  varten.
Niistä   on,   varojen   puutt,eessa,   tähän   saakka   saatu   vain  sairaus-
avustuksia   koskevat   osat   toimimaan.    Toimihenkilöitä   vai.ten   on
eiinenkin  ollut  voimassa  eläkelaki,  ja  on  nyt  silläkin  alalla  v.  1927
vahvistettu   uusi   yleinen   vakuutuslaki,   joka   myöskin   kohdistuu
tapaturma-  ja   työttömyystapauksiin.    Tämä   laki   on  kokonaisuu-
dessaan   saatettu   voimaan.      Erotuksena   muiden   maiden   uusista
laeista  mainittakoon,  että  miesten  ja  naisten  eläkeikä  ei  ole  sama,
miesten  65  ja  naisten  60  vuotta.    Kolm  vakuutusmaksu  on  13.7  °/o
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palkasta,  josta  t}'önantaja  maksaa puolet.   Palkasta  tarvitaan  4.5 °/o
sairaus-,   3.2  °/o   työttöm}tys-   sekä  6  °/o  eläke-  ja  tapaturmavakuu-
tusta  varten.

TcmsÄcm  uudet lait  vuodelta  1927  rakentuvat  kokonaan  entisten
lakien  pohjalle,  siten  et,tä vanhuuseläkkeet  annetaan  kansalaishuol-
lon   perusteella  valtion  ja  kuntien  varoilla   sekä  että  työkyvyttö-
m}.}Tsvakuutus` on  pakollisen  vakuut,uksen  muodossa  liitetty  vapaa-
ehtoiseen,    Tanskassa    harvinaisen    yleiseksi    päässeeseen    sairaus-
vakuutukseen.     Uudet   lait   etupäässä   yksiiikertaistuttavat   lakieri
käytön  ja  muuttavat jonkin  verran  avustuksien  suuruutt,a.  On  huo-
inattava,  että  Tanskan  valtion  ja  kuntien  menot    sosialivakuutuk-
sesta   ovat   olleet   suuret   sen   väkilukuun   vei`rattuna.    Tilivuotena
1926-27   inaksettiin   sanott,uun  tarkoitukseeii:

Valtio                       Kunnat
Vanhuuseläkkeet         ..............      42.4   milj.   kr.      25.o   milj.   kr.

Leskienlapsiavustukset   ..........          1.8       „         „           1.i        .,         „

Apurahasairauskassoille       ........       '.14.3       „         „          0.9       „         „

Apurahat}'öttöm}'ysvak.varten..         /±.3       „        „         4.o       „        „

62.2   inilj.   ki..      3'1.o   milj.   kr.

Koska  Taiiskan  väkiluku  on  noin  3.5  mi]j.  henkeä,  ovat  valtion
i]ienot  sosialival{uutusta  vari,en  noin   48    kr  ja  kuntien  noin   9  kr
henkeä   kohdeii,  }'hteeiisä  27  ki.  eli  Suomen  rahassa  noin  285  mk.
Sitäpaitsi  on  kustannettu  köyhäinhoit,oa  kuntien  varoista  35  milj.
kr   eli   40  kr  ±  406   mk  asukasta  kohdeii.    .Tos  näitä  lukuja  verra-
taan  meikäläisjin  oloihin,  käy  selville,  miten  paljon   korkeanimalle
elinkannalle  Tanskan  kansalaisia  valtion  ja  kuntien  varoilla  noste-
taan,  kuin  meillä  olisi  mahdollista.

Tahdon   vielä   viitata   ei-ääseen   vallari   uuteen   lakieh(lotukseen:
Svez.£sz.7t    vuodelta    4927.      Sveitsissä    on    sairausvakuutus    yleensä
vapaaehtoinen,    mutta    muutamat   kantonit   ovat   sen   päättäneet
alueellaan  pakolliseksi.    Tanska  ja  Sveitsi  ovat  ainoat  maat,  joissa
vapaaehtoinen  sairausvakuutus  on  tuottanut  hyviä  tuloksia.    Kun
nyt   Sveitsissä   suunnitellaan  vanhuus-  ja  jälkeenjääneiden  vakuu-
tusta,  on  täydelleen  siirrytty  pakollisen  vakuutusjärjestelmän  kan-
nalle  ja  ehdotettu  vakuutusmaksuvelvollisiksi  kaikki   19-65  vuo-
den  ikäiset  kansalaiset.    Miehen  suoritettava  vakuutusmaksu   olisi
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18  fr  (noin  135 mk) ja  naisten  12 fr  (92  mk),  jota paitsi  t}.önantaja
maksaisi   15  fr   (102  ink)   vuodessa   jokaista  työssään  olevaa  työn-
tekijää  kohden.  Yleisillä  varoilla  annettavista  apurahoista  maksaisi
valtio  4/5  ].a  kantoni  1/5.

Myönnettävät  avustukset  sisältävät  pohjaerän,  joka  maksetaan
työntekijäin ja työnantajain  vakuutusmaksuilla,  sekä  lisäerän, joka
riippuu    valtion   ja   kantonien    myöntämistä   apurahoista.    Pohja-
erään  kuuluvat:  a) 200 fr:ii  vanhuuseläke,  joka  juoksee  6:i \'uoden
iästä; b)  150 fr:n leskieläke; c)  500 fr:n hautausraha; d) 50 fr  `-uodessa
eläkkeen   koi`oituksena   jokaista   48   vuot,ta   nuorempaa   lasta   koh-
den    (enintään   250   fr)   sekä  100  fr  tä}'siorvolle   (}'hdelle  perheelle
enintään  500   fr).     Lisäerää   ei   anneta  auttavasti  toimeentuleville,
eikä   se   missään  tapauksessa    saa  olla  suurempi  kuin   4  t/2  kei.tai-
nen  pohjaerä.   Onlaskettu,  että  vanh`iuseläke  kokonaan, pohja-ja
lisäei`ät  yhteensä,  tulisi  olemaan  ]ähes  500  fr.

On     sy}.tä    luoda    katsaus    siihen,    mitä    näinä   uusiiiirnat  lait
opettavat  Euroopassa vallalla  olevast,a kehityksestä puheena olevalla
alalla.     P\Tähdään,   että   kaikkialla   pyritään   luoinaan   jäi`jestelinää,

joka  yhtenäisesti  käsitt,äisi  sairaus-,  t}'ökyv}'ttöm}'}'s-  ja  vanhuiis-
avustukset,   sekä   että   näihin  melkein  aina  liitet,ään  leski-  ja  ori)o-
lasten  avustuksia.   Jos  avunsaajalla  on  alaikäisiä lapsia,  koroite,taan
avustukset.    Muutamissa  tapauksissa  on  taijat.urma-avustukset  lii-
tetty   samaan  järjestelmään.    On  luonnollista,   että  jos   asiat   näin

järjestetään,   vält,etään   rinnakkain   toimivien   elinten  hoitokustan-
nuksia  ja  kaiksinkertaisten  avustusten  in}.öntäminen,  mikä  muuten
olisi   mahdollista.   Samoin   vältetään  se  eri  järjestelmien  noudatta-
misesta johtuva  epäkohta,   et,tä   avustusten   väliin   voi   muodostua
avustuksetta    jääviä     väliail{oja.     Vanhuuseläkkeet    on    kaikissa
Euroopan   uusissa   laeissa   viime   aikoina  määrätty  vakuutusmak-
sujärjestelmän   eikä   kansalaishuollon  pohjalle.   Ainoast,aan   niissä
maissa,   missä   asia   ennestääii   on  jälkimmäiselle    kannalle   järjes-
tetty,   on   tämä    järjestelmä   säilytetty  lakeja  uusittaessa.    Mutta
kehityksen   suunnal]e   kuvaavaa   on   myöskin,   että   kun   Englanti
alensi   sen   ikärajan,  mistä  alkaen  vanhuuseläkkeitä   myönnetään,
nim.   70   vuoden   iästä   65  vuoden  ikään,  65:n ja  70:n `'uoden  väli-
seen  aikaan kohdistuvia eläkkeitä ei annettu kansalaishuollon, vaan
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vakuutusmaksujäi'jestelmän     nojalla.     r\`orja,    joka   on   päättänyt
vanhuuseläkkeit,ä   järjestettäessä   noudattaa   kansalaishuoltojärjes-
telmää,  ei  ole  uskaltanut  panna  lakiaan  täytäntöön.

Eui.oopan  ulkopuolisissa  maissa   annetuissa  vanhuuseläkelaeissa
ei  ole,  sen  verran  kuin  olen  huomannut, kä}'tetty kansalaishuolto-

järjestelmää  muualla  kuin  Kanadan  ja  Austraalian laeissa.
Väärinkä}.tösten    mahdollisuuden    vähentämiseksi    on    saii`aus-

vakuutus  alkuasteellaan  viime  aikoina  }'leensä  uskottu paikallisille,
siis   veri`at,en   pieni]1e   piirikassoille   tai  määrätyn  teollisuusliikkeen
`'htevdessä  toimiville  teollisuuskassoille.    Suuria  ammattikunta-  tai
muita kolm maata käsittäviä kassoja on koetettu välttää.  Työk}'vyt-
tömy}'savustusten  alallakin  helposti  harjoitettua  vääi`inkäytöstä  on
koetettu  ehkäistä  siten,  että  uskotaan  eläkkeensaajien  valvomiiien
sairauskassoille.    Riittävää  vakavaraisuutta pienille sairauskassoille

p}'ritään   luomaan   sillä   tavoin,   et,tä   kassat   muodossa  tai  toisessa
taloudellisesti  tukevat  toisiaan.

Muutamissa   maissa,   joissa   yleinen   sosialivakuutuslaki   on   sää-
dett).,  on  se  aluksi  pantu  täytäntöön  vain  osaksi,  silloin  aina  ensin
sairausvakuutuksen   alalla.     Missä   ei   ole   annettu   yleistä   sosiali-
vakuutuslakia,   on  lain  ala  i`ajoitettu  sairausvakuutukseen,   Italiaa
lukuun ottamatta,  ja  on  lain  säännöt  siten järjestetty,  että  ne eivät
estä   }'htenäisen   järjestelmän   luomista   m}.öhemmin,   kun   tilaisuus
siihen   ilmaantuu.

Meidän saii`ausvakuutuslakimme ehdotusta laadit,taessa on p}-ritty
c>ttamaan  huomioon  edellä  sanottuja  muualta  saatuja  opetuksia  ja
soveltamaan  iiiitä  maamme  olojen  mukaan.   Jos  yritettäisiin  meillä
ensin   toteut,taa   vanhuus-  ja  t}-ökyvyttömyysvakuutusta,  joudut-
taisiin  kulkemaan     vallan  toista  latua,  kuin  kokemus  muualla  on
osoittanut    oikeaksi.     Se    olisi    mielestäni  vaarallinen,   todennäköi-
sesti   vast,edes   vaikeasti   ja   suui`in   kustannuksin   koi`jattava.   virhe.

Onko   maamme  taloudellinen tila  nykyjään todella  niin  heikko,
muiden  pienten  maiden  taloudelliseen  tilaan  verrattuna,  että  olisi
mahdotonta  täällä  toteuttaa  sellaista  sairausvakuutusta,  joka  muu-
tamissa   kohdissa   myöntäisi   huomattavasti   pienempiä   avustuksia
kuin `'leensä muualla ja joka siis aiheuttaisi suhteellisesti vähemmän
kustannuksia, on asia, jonka tutkiminen ja arvosteleminen jää tämäh
esit}-ksen    puitteiden    ulkopuolelle.
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Esitelmä.    jonka     Kansantaloudellisen    Yhdistyksen    kokouksessa

maaliskuun  20  p:nä  1929  piti
ViLlw   lnnala.

F{uotsi-Suomen    talouspolitiikassa    pääsi    mei`kantilismi    kehit-
tymään  huippuunsa  n. s.  vapaudeii  aikana.   Kuten  tiedämme,  mer-
kantilistisen  talouspolitiikan  kaikki  toimenpiteet  tähtäsivät  perim-
mältään samaan päämäärään, nimittäin siihen, että ulkomaankauppa
oli  saatava  vientivoittoiseksi.   Maa]le  edullinen  kaupi)atase  katsot-
tiin kansakunnan onnen ja menestyksen perusedellytykseksi.   Mutta
kun kaikki kansat p}-i`kivät saamaan vientinsä tuontia suureininaksi,

johti tämä siihen, että valtakuntien hallitukset ottivat kaiken talous-
toiminnan  tai`kan  valvonnan  ja  ohjauksen  alaiseksi.   Pidettiin  mitä
luonnollisimpana asiana,  että talouselämää ei saanut  jäitää   yksityi-
sen   vapaan   yrittäjätoiminnan   vai`aan,   sillä   }.ksityiset   eivät   aina
osanneet  katsoa  asioit,a  kokonaisedun  kannalta  tai  eivät  sitä  tah-
toneet tehdä,  milloin  omat  edut ja  kansakunnan kokonaisedut, eivät
käyneet  }'hteen.    Vasta  l'ysiokraatit  asettivat  tämän  »luonnollisuu-
den»   mitä   suurimmassa   määrin   epäilyksen   alaiseksi  ja  liberalistit
leimasivat   -vakion   sekaantumisen   vksitvis€en-   yrittäjätoimintaan
kerrassaan  vahingolliseksi   kansakunnan   i,aloudelle   kokonaisuudes-
saan,   sillä   »siellä,   Ricardon   sanoja   käyt.tääkseni,   missä   vallitsee
vai)aa  kilpailu,  siellä  yksityisten  ja  yhteisön  edut  eivät  koskaan  ole
vastakkaisia)).

Kun  merkantilistinen  talousi)olitiikka  p}-rki  ratkaisemaan  tuon
kauppatasekysymyksen  maalle  niin  edullisesti  kuin  suinkin,  vei  se
siihen,  että  teollisuus  joutui  erikoisen  huomion ja  suosion  esiiieeksi.
Teollisuutta  oli  i)}7rittävä  kaikin  keinoin  edistämäån  siitä  yksinker-
taisesta syystä, että se antoi moninaisempia ja  arvokkaampia vienti-
tavaroita   khin   maanviljelys.

Selvästi     merkantilistisia     r)iirteitä     Ruotsi-Suomeii   talouspoli-
tiikassa  ilmenee jo  Kusta€i  Vaasan  hallituskaudella.  Mutta  kiinteänä
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ja johdoninukaisena  merkantilismi esiint}-}. vasta  puoltatoista v`iosi-
sataa   m}'öhemmiii,   nim.   Kaarle   XI:n   talouspolitiikassa.     Kehit}'s
ei  kuitenkaan   jatkunut   hänen   seuraajansa  aikana  hänen viitott,a-
maaiisa  suuiitaaii,  sillä  Kaai.le XTI:n  sodat  s\r'nn`.i,ti\.ät  lähes  ne]jän-
nesvuosisadan  ajaksi  olotilan,  jossa johdonmukainen talouspolitiikka
oli  mahdottomuus.   Mut,ta  sittenkin  juuri  näinä  sodat  tulivat  mer-
kitsemään  mei`kantilismin  kehit}'shistoriassa  tärkeätä  nousukautta.
Pitkällinen  sotatila  ja  monet  viholliset,  jotka  tekivät  säännölliseii
kaupankä}.nnin muiden kansojen kanssa kei`rassaan mahdottomaksi,
saivat  aikaan,  ett,ä  välttämät,t,ömiinmistäkin  ta`'aroista  oli  tavaton

puute  Ruotsissakin,  init,ä  sitten  Suomessa,  jossa  niinenomaan  isoii
vihan nimellä tunnettu  ajanjakso  oli huutavan  hädän  aikaa.   Tällai-
set  olot  ant,oivat  erikoista  voimaa  p}'rkiin}.kselle,  että  kansal{unnaii
oli  pyrittävä tuottamaan itse  kaikki`  niinkä  se   tai.vitsi.   Eikä täniä
omavaraistaloudellinen   p}'rkim}-s   ole  suinkaan  ominaista  vain  tälle
ajalle.   Se  on ilmennyt  voiiiiakkaana  suui`ten  sotien  jälkeen  aina  nii-
den  karisojen  keskuudessa,  jotka  ovat  joutuneet  sodista  pahimmin
käi`simään.    Sama   pyrkim}'s   elää   vielä   t,änäkiii   päivänä   ]aajoissa

piireissä,  niinkuin  me  omasta  kokemuksestamine  h`'vin  tiedämiiic.
Eikä   merkantilistishenkinen   talousi)olitiikka   ole   suinkaan   pelkkä
hist,oriallinen  ilmiö,  joka  kuuluisi  `'ain  menneisv\.teen.   Tuo  vanha,
monet  kerrat,  vääräksi  todistettu,  nionet  kei`rat  tuomittu  merkan-
tilismi on elän}'t  läpi vuosisadat ja elää }'hä.   Tälle n}'k}.ajan  merkan-
tilismille on  anriettu  uusinerkantilismin  nimi.   Se  on  kuiteiikin  pei`Lis-
olemukseltaan    }'hä    sama.      Sen   oleinassaolon   periist,ana   oii   }'hä
sama  seikka  kuin  ennenkin:   kansakuiinan  kö`.ht\.inisen  pelko.    .Ja
tämä   pelko   pakottaa   }'hä   samoihin   suojelustoimenpiteisiin,  joista
tärkein  on  oman  maan  tuot,antoa  suojeleva  tullipoliiiikka.   \''ieläpä
tuotant,oa    kohottamaan    tarkoitetut    niuutkin    voimakeinot    ovat
samat,  nim.  valtion  rahalliset  avustukset,.   Jos  näissä  toimeni)iteissä

jotain  eroa   on,   on   se     kvantitatiivincn,   mutt,a  ei   kvalitatiivinen.
Asiaa   ei   tee   toiseksi   se,   että   talouspolitiikka   n\-kvään  varsinkin
meillä  suosii  maatalouLta,  sen  sijaan  että  se  aikaiseinmin,  ja  nimen-
omaan   vapauden   aikana,   jolloin   iiierkaiitilisnii   kehitettiin   äärini-
mäisyyksiin,  suosi  }'ksipuolisesti  teollisuutta.

Ennen  kuin  siirrymme  tarkast,amaan  vapauden  ajan  erilaisia  ja
eri   ai`voisia   teollisuuspoliittisia   toimenpiteitä   ja   `.oimakeinoja,   on
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syytä   ei`ikoisest,i  mainita,   että  niitä  oii  pidettävä   osittain  yleisten
merkantilististen   pyrkimysten    tuloksina,   osittain   sen  ankai.an  ja

pitkällisen  pulakauden  seurausilmiöiiiä,   minkä suuri pohjan sota oli
synnyttänyt.   Tätä  taustaa  vastaan  tuo  politiikka  käy  täysin  ym-
märrettäväksi,  samoin  kuin  sekin,  että  sen  synnyttäjänä  ei. voida

pitää   määrätt,yä   valtiollista   puoluetta,   josl{in   lähinnä   hattujen
osaksi  tuli  käytännöllisten  toimenpiteiden  suunnittelu  ja  toteutta-
minen,  vaan   sitä,   että  sen  takana  oli  yleinen  mielipide.

Taloudelliset kysymykset tuskin milloinkaan ovat olleetrniin suu-
ren   mielenkiinnon  esineinä  kuin  vapauden  aikana.    Niistä  kesk`is-
teltiin  sekä  yksityisissä  seuroissa  että  julkisuudessa.  Tämän  hai.ras-
tuksen   näkyvin   ilmaus   oli   tämän   ajan   taloudelljnen   kirjallisuus.
Mutta  samalla  kuin  tätä  kirjallisuutta  on  pidettävä  julkisen  mieli-

piteen  ilmauksena  siitä,  mihin  suuntaan kansakunnan talouselärnää
oli ohjattava,  samalla se tahtoi olla apuna ja oppaana taloudellisessa
rakennustyössä.     Vapauden   ajan   alkuvuosikymmeninä   tämä   kii.-

jallisuus  oli  sisällöltään  miltei  yksinomaan  talouspoliittista.    Mutta
kun  1739  i)erustettiin  Ruotsin  tiedeakatemia,  rupesi  lähinnä  tämän
toimesta ilmestymään  melko runsaasti suurelle yleisölle tarkoitettuja

julkaisuja, joiden tarkoituksena oli levittää tietoja sellaisista asioista
kuin  maataloudesta,  erikoisesti  lampaanhoidosta,  hampun-  ja  pel-
lavanviljelyksestä j. n. e.   Yhteistä tälle ja poliittiselle kirjallisuudelle
oli se,  että kumpikin tahtoi ennen muuta ope#c!ci.   Kun edellinen kir-

jallisuus tahtoi  opettaa  erinäisiä  hyödyllisiä taitoja yksityistalouden
alalla,  tahtoi  talouspoliittinen  kirjallisuus  opet,taa  yhtä  hyödyllisiä
taitoja  niille,  joiden  tehtävänä  oli  pitää  huolta  koko  kansakunnan
talouden   kehittämisestä.    Kumpaakaan  kirjallisuuden  lajia  ei  voi

pitää  akateemisessa  mielessä  tieteellisenä.   Tosin  eräät  talouspoliit-
tiset  kirjailijat,  ennen  muita  BczchmcirÄo7t, aateloituna JVorde7wrcm£z,

ia ArLders Berch pyrkivät antamaari julkaisuilleen tieteellisen leiman.
Viimeksi mainittua onkin pidettävä Ruotsin merkantilistisen kirjalli-
suuden  huomattavimpana  systemaatild{ona  tänä  aikana.    Vaikka-
kin  Berch  on  perusteellisempi  ja  syvällisempi  kuin  muut  merkan-
tilistishenkiset   kii`jailijat,   hänellä   ei   kuitenkaan   kirjailijana   ollut
vaikutusta   talouspolitiikkaan,   sillä   hänen   pääteoksensa   J7}Zecz7t£7.g
€i.Z  4ZJmö7tncJ  fJL#hdJn£nger}  ilmestyi  vasta  1747,  siis  niin   myöhään,
että   merkantilismin   pakkovaltaan   oli   jo   ruvettu   kyllästymään.
2
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Tämä  teos  muodostui  ja  oli  ilmeisesti  tarkoitettukin  enemmän  val-
lassa   olevan  järjestelmän   puolust`ikseksi   kuin   sen   kehittämiseksi.
Toisin  oli  laita  Bach]iianson-\'ordencraiitzin  1730  ilmest).neen  teok-
sen,  jolle  hän  antoi  paljon  lupaa\.an  nimen :   t)[4rccm¢  Oeco7tomi.ce  e!
Commercii   Etler   Handelens   och  I-1ushå,ldnings-Wärkets  lleirtiigheter».
Täinä    oli   tarkoitettu   talouspolitiikan    oi)paaksi    ja   se    inyöskin
muodostui   sellaisel{si   ]iiitä   suuriminassa   määi`in   huolimatta  siitä,
että teos  on melko  sekava ja  vaikeatajuinen.   Teoksen  ai.vovaltainen
merkit}.s. johtui   ei)äilemättä  osittain  siitä,   että   Bachmanson-Nor-
dencrantz toi julki niin sanoakseni sen mitä ilmassa liikkui, inutta osit-
tain  m}Töskin  siitä,  että tekijää teollisuusmiehenä pidettiin ei.ikoisena
asiantuntijana.  }Iuista  kirjailijoista saattaa mainita ErL.c Sc!ZcmcJcrin,

joka   suositteli   mei.kantilistisia   pakkokeinoja   suorastaan  häikäile-
inättöinästi,  ja  OZo/ JJm7t7.6riin,  joka  koetti  aritmeett,isilla  laskeln`illa

osoittaa,    miten   suuren   hyöd}'n    `'altakunta    sa€`    manufakt`iuiien

perustamisesta.
Tässä ei ole tilaisuutta s}.`.ent}'ä puheenalaisen kirjallisuuden  tar-

kasteluun.    Mutta   sitä   en   kuitenkaan   ole  katsonut   voivani  jäLtää
kokonaan  mainitsematta,  sillä  niiii  läheisessä  `.ht,e\.dessä  täinä   kir-

jamsuus   ja   vapauden   ajan   teollisuuspolitiikka   olivat   keskenään.
Siii`r}-mme   tämä]i   jälkeen   vihdoin   tai-kastamaan   niitä   valtion

toimcnpiteitä, joiden  tarkoituksena o]i luoda `'a]t,akuntaan  teollisuus
sel)ainen,  että  se  k}'kenisi  tä}'1,lämään  sen  koi`kean  i)äämääTän,inikä
sen   o]i   merkantilistisen   käsit`.skani`an   mukaan   tä\'tettä\.ä   teke-
mällä  ulkomaankauppa  vientivoittoiseksi.

Vapauden    ajalle    oininainen    teollisuuspolitiikka     sai    alkunsa
1726-27:n  valtiopäivillä.   Keino,  jota  }.leensä  kä}.tetään  ja  on  kä},'-
tett}r  kotiniaisen  teollisuuden  tukemiseksi,  on  suojelustullijärjestel-
niä.    Tämä  ci  kuitenkaan  `'apauden  ajan  alussa  ollut  ensimmäinen
keino,   johon   teollisuuden   e]v`.ttämiseksi   turvauduttiin,   sil]ä   sitä

}-ksinkertaisesti  ci  \.oit,u  kä}.ttää,  koska  ei  ollut  rniLä  ulkomaiselta
kilpailu]ta  olisi  suojeltu:  siiui`i  pohjan  sota  oli  hävittän`.t  teollisuu-
den  lukuunot,tamatta  rautateollisuutta,   jonka   taasen   ei   s`.nt\.mä-
hetkestään  lähtien  ollut  milloinkaan  tar`'innut  ulkomaista  kilpailua

])elätä,    si]lä   Ruotsi   oli   aina   'I8:nnL`n   `.uosisadan   loppuun    saakka
Euroopan  i.audan`-arustaja.    EnsimiTiäinen  keino  teollisuuden  elv}.t-
[ämiseksi    oli    ul]{omaisteii    teollisuudenharjoittajien     ja    aminatti-
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taitoiseii    tvöväeii   maahan   houkutteleminen.    Viimeksi   iiiainittui-
hin    nähden     oniiistuttiinkin    jossain     määrin,    mutta    ulkomaisia

}.ritt,äjiä,     pääomanoinistajia,    saatiin    tuskin    nimeksikään   Ruot-
siin     muut,tamaan.    Tässä   suhteessa    edellinen   vuosisata,    Ruotsi-
Suoineii   kapiLalistisen  teollisuuden  s}t.ntymiskausi,   oli paljon  onnel-
|isempi.     LTlkomaalaist,en    maahan    muuttamisen    pahana   haittana
Ruotsissa  oli kuitemkin  aina  ollut uskonnollinen  suvaitseriiattomuus.
Tästä  oltiin  tä}.sin  tietoisia  ja  valtiopäivillä  1720  ja  1723  koetettiin
saada  aikaan  päätös,  joka  takaisi  ulkomaalaisille  oikeuden  `-apaasti
harjoittaa uskontoaan.   Mutta pappissääty sai aikaan, etteiehdotusta
hwäks).tt}.,  sillä  tämän  sääd}rn  mielestä  puhdasoppinen  lutherilai-
suus  oli  taloudellisia  etuja  tärkeämpi.

Kun   teolrisuus    edist}'i    sang`en   hitaasti,    päätetLiiii  4726-27:ii
valtiopäivillä  r}'h}'ä  valt,ion  puolesta  tukemaan  teollisuutta  raha-
avustuksilla.      Sen   sai   aikaan   lähinnä   Jo7tcL§   AZsC/.ö.m,   aateloituna
AZ6`£/ömer.     Tämä  mies  oli  172/±  r}rht`'nyt  laajoihin  teollisuuspuuhiin

i)erustamalla  useita  teollisuuslajtoksia  Åliiig`såsiin.    htämä  k}'syivät
kuitenkin   varoja    enemmän    kuin    Alström    k}7keni    hankkimaan.
Vaikka  hänen  onnjstuikin  muodostaa  }.htiö,  johon  liitt}'i  huomat-
tava   määrä  ylim?rstöä  kuninkaasta   alkaen   sekä  lisäksi  melkoinen

joukko   Vei`mlannin   rautatehLailijoita,   ei   ainaista   liikkuvan   i)ää-
oman i)uutetta sitt,enkääii saatu  i)oistetuksi.   Ylim}Tstön liittymisestä
oli  kuitenkin  se  etu,  että  k}.s}'m}.s  j\lingsåsiii  maiiut`aktuurilaitosten
avustamisesta  valtion  varoilla  saatiin  esille  `'llä  mainituilla  valtio-

päivillä.      lnnostus   kotimaisen  t,eollisuuden   kohottamiseen   oli  niin
suuri,  että  valtiopäivät  pääLtivät  muodostaa  kaksi  rahastoa,  joistå
toiseen  varat  kerättiin  vä]ittömän  verotuksen  avulla  ja  jolle  annet-
tiin  ajan  mei`kantilistista  henkeä  kuvaava  nimi:   ylej7te7®  mczcL7tc®pu.

Toista   varten   saatiin   varat   siten,   että   säädett}'jen   tullimaksujen
lisäksi   kannettiin   niistä   maahan   tuoduist,a   tavaroista,   joita   kot,i-
maassa  voitiin  valmistaa,  lisämaksua  5 °/o  t,avaran  arvosta.    Tästä
rahastosta, jota  nimitettiin  vjz.c7e7t prosc7t€jJt 7.o/tci6`£oÅsj ja johon varoja

kanne+tiin vielä 4 9:nnellä vuosisadalla, muodostui edellistä paljon tär-
keämpi,  sillä sen tulot  lisäänt}'iväL sitä mukaa kuin teollisuus kehittyi
monipuolisemmaksi.   }Iolemi)ien  rahastojen  hoidon  sääd}'t  luovutti-
vat valitsemalleeii huoltohnna]le eli maanapuvaliokunnalle, lmten sen
nimi kuului.   r\Täiden rahastojen kä}Ttön suhteen päätettiin, että kaik-
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ki  ne  varat,  iiiitkä  `.iiden  ensimmäisen  vuoden  kuluessa  kert}'ivät,
oli   anncttava   Alingsåsin   teollisuusyhtiölle   lainana,   jonka   tuli   40
vuoden  ajan  olla  korotoii,  muLta  josta  tämän  määräajan  kuluttua
oli  suoritett,ava  koi`koa  /t  °/o.   T\'äiii  sai  alkunsa  vapauden  ajalle  omi-
nainen   avustusi)olitiikka,   jonka   in}'öhemmäsLä   kehit}'ksestä   tuoii-
neini)ana.

T\Tämä  }'llä  inainitut  toiineni)iteet  teollisuuden  edist,ämiseksi  oli-
vat  jossain  määrin  satuniiaisia,  s.  o.  ne  eivät  olleet  tarkalleen  mää-
rät,yn  suuimitelman  tuloksia.   Johdonmukaisuutta  ja  jyrkkää  kään-
nettä    äärimmäisen   mei`kantilismin  hyväksi   mei`kitsi   se   teollisuus-

politiikka,  jol{a  sai  a]kunsa  `1738-39:n  valtiopäivillä.    Tällöin  i)ää-
sivät hatut \-altaan ja säil}-ttivät johtavan aseman runsaan neljännes-
vuosisadan   ajan.     Tämä   ajanjakso   muodostui   täi.keäksi   Ruotsin
teollisuuden    kehitykselle.

Näiden  valtiopäivien   aikaansaannoksista   on   s}.}'tä   mainita   en-
siksi    uusi   tu"taksa,   joka  oli  luonteeltaan   tä}'sin   i)i`ohibitiivinen.
Tosiii  tavaraluettelo  ei  vie]ä   1739  sisältäii}'t  kuin  harvoja  sellaisia
tavaroita,  joidcn tuonti  oli kol{onaaii kielletty,  inut,ta  sitä eneniniän
se]laisia,  joista  oli   maksettava   tullia   25  °/o  tavaran   ai`vosta,   mikä
kävt,ännössä   merkitsi  samaa  kuin  t,uontikielto.  Pvrkim`'s  kotimai-
sen    teollisuudcn   suojelemiseen   ulkomaiselta  kilpailulta  oli  `7apau-
den      ajap.      1opi)uun     saakka     keri`assaan     ta`'aton:     teollisuuden
harjoittajan  selitys,  että  hän  p}.styi  valmistamaan  }'htä hyviä tava-
roita   kuin   ulkomailta  tuodut,  oli  riittävä  sy}r  joko  julistaa  tavara
tuontikiellon alaiseksi tui kuuluvaksi luetteloon, josta oli maksettava
tuo  25 %:n  tulli.    Tullimääräyksiä  muuteltiin  yhtenään,   niin   että
tulliviranomaiset  valittivat,   etteivät  he   mitenkään  voineet. hallita
määrä}rsten  i`unsautta.

Tämä   pyrkimys   prohibitiivisen   tullipolitiikan   avulla   suojele-
maan   kotimaista   tuotantoa   näytti   }.ksinkertaiselta   ja   mutkatto-
malta,   vaikka  jo   1600-luvun  lopulla  oli  tultu  kokemaan,  että   oli

paljon   helpompi   s&öC&d   tuontikieltoja   kuin   £olcztc£cbo   niitä.    Ennen
pitkää   tultiin  nytkin  huomaamaan,  että  tämä  voimakas  tullisuoja
oli  enemmän  näennäistä  kuin  todellista.    Tähän  aikaan  piti  näet

paikkansa sama,  mikä pitää  paikkansa vie]ä tänäkin päivänä: kielto-
lait    voidaan   toteuttaa    vain    paperilla,   inutta   ei    käytäimössä.
Taistelu   kielletyn   tavaran   salaku]jetusta   vastaan muodostui  tänä
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aikana    yhtä    ylivoimaiseksi     tchtäväksi    kuin    se    on    meidänkiii

päivinämine.    On   laskettu,   että   1700-luvun   loppupuolelle   saakka
vähintään   puolet   Ruotsi-Suomen   tuonnista   tapahtui  salakuljetus-
teitse.  Näin  ollen  tullimäärät  tulivat  todellisuudessa  olemaan  vain
noin  puolet  nimellismääi.istään.    Tältä  pohjalta  vasta  käyvät  ym-
mäi`rettäviksi  teollisuusmiesten  alituiset  valitukset  ulkomaisen kil-

i)ailun   tuottamista   vaikeuksista.
Tul]ipclitiikan  ohella  käytettiin  useita  muitakin  keinoja  teolli-

suuden   kohottamiseksi.    Samoilla   `1738-39:n  valtiopäivillä   uudis-
tettiin   `1668:n   teollisuusprivi]eg.iot,   joiden   mukaan teollisuudenhar-

joittajat   saivat  eräitä  huomattavia  etuja  ja  vapauksia,  kuten  mak-
suttomia  tehdastontteja,  verovapauden,  lukuunottamatta  t,ullia  ja
aksiisia.    Kuitenkin  määi.ät`'t  i`aaka-aineet  ja  koneelliset  tuotanto-
välineet  olivat  tullivapaat.   Tämän  säädöksen  mukaan  valtion  tar-

peisiin  oli  kä}'tettävä  vain  kotimaisia  tuott,eita.    Ulkomaisille  pää-
omanomistajille ja manufakturisteille ja heidän perheilleen ja muka-
naan  tuoinille työntekijöille  taattiin,  jos  he  muuttivat  maahan  teol-
Jisuudenharjoittajiksi,    korvaus    muutt,o-    ja    matkakuluista    sekä
i`aha]lisena   lisäavustuksena   /i-5 %   heidän   mukanaan   tuomansa
omaisuuden     arvosta.      Kotimaisille     teollisuiidenhai.joittajille     oli
saman  säädöksen  mukaan  korvattava  heidän  ulkoinailta  hankkimi-
ensa  mestarien.  ja  t}Töntekijäin  matkakustannukset  esitet}-n  laskun
mukaan.

Toiinenpide,  jota  niinikään  oli  kä}'tett}T  jo  aikaisemmin,  joskin
enenimän    tilapäisesti,    oli    ei.ikoisen    teollisuusvirkamiehen,    n.  s.
teollisuuskomisarion   asettaminen.    Tämän   virkamiehen   alhperäi-
siin   tehtäviin   kuului   tutkia,   mitkä   teollisuudet  maassa  pai`haiten
menestyisivät   ja   miten   niitä   voimakkaimmin   voitaisiin   edistää.
Vapau(leii  aikana  hänen  tehtävänsä  supistuivat  kuitenkin  lähinnä
hallioikeuksien  toiininnan  valvomiseen  ja  tarkastusmatkoihin,  joi-
den tarkoituksena oli saada selville, miten teollisuus valtakunnan eri
osissa  menest}'i.

I-Iallioikeuslaitos  oli  sekin  puheenalaisten  valtiopäivien  aikaan-
saannos.    Jokaiseen  kaupunkiin,  jossa  oli  tavallisia  ammatt,ikurita-
käsityöpajoja  suurempia  teollisuuslaitoksia,   oli  perustettava  halli-
oikeus,   milloin   maistTaatti   kokonaisuudessaan   ei  halunnut   ottaa
sille  kuuluvia  tehtäviä  suorittaakseen.    Hallioikeuteen kuului seitse-
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män  palkatonta  jäsentä,  joista  }-ksi  oli  tukkukauppias,  }rksi  vähit-
täiskauppias, kaksi teollisuudenharjoittajaa,  kaksi teollisuuslaitostcn
t}Tömestaria   sekä  esimiehenä maisl,raatin jäsen.   Varsinaisena vii'ka-
miehenä   laitokseen  kuului   palkkaanauttiva  notaai.i.    I-Iallioikeuden
tehtä`'ät  o]ivat  seuraavat:

1)   se  toirni  tuomioistuimena,  jossa  käsiteltiin  ja  ratkaistiin  teol-
lisuuden  alalla  sattuneeL  i`iitaisuiLdet;

2)   sc   toimi   teollisuustuotantoa   val`.ovana   paikallisena   eliii`cnä
tarkastaen    kcrran    kuussa    t,eollisuuslaitokset,    voidakseen    aiitaa
manufaktuui.ikonttorille  selon  siitä,  inissä  kunnossa  teollisuuslaitos
lulloinkin   oli,   olivatko   koneet   ja   t}.ökalut   moitteettomia,   mit,ä
tuotteita    inilloinkin    tuot,antolaitoksessa    `-almistettiin.      Edelleen
t,uli  ha]lioikeuden tarkastaa tuotteet,  ennen kuin  ne laskettiin kaup-

paan  ja   varustaa   ne  hallioikeuden  leimalla   kotimaisen   alkuperän
mei`kiksi.      Tämän    lopputarkastuksen    tarkoituksena    o]i    valvoa,
ettei  kaui)i)aan   i)ääss}'t  ala-ar`roista  tavaraa  ja  ostaja  siten  tullut

i)etetyksi.      Samalla   hallioikeuden   oli  `.alvotta`'a,   että   tavar€`Ile  ei
pantu  ]{ohtuutt,omia  hintoja;

3)   hallioikeus   toimi   asiantuntijalauiakuntana   aiiimai,tiasioissa.
Tähän  aikaan  nimittäin  nianufaktuui`iinais-tehdasmainen  tcollisuus
oli  vielä  kiinteästi  kiinni  vanhan ammattikuntakäsit}'ön inuodoissa.
T}'öläisten   kesken   oli   vielä   vallalla   vanha   ankara   rangijärjest}.s:
oppipoika,   kisälli,   mestari.    Ermen   l{uin   mestariksi  julistettiin,   oli
suoritetta`'a   mestarinä}'te.    Mutta   kun   täinän   nä}.Lteen   käsit}'ön
alalla  t,arkast,i  ja  mestariksi  ju]istamisen tojmitti  ammattivanhinten
neuvost,o,  sen  n. s.  suui`teollisuuden  alalla  toimitt,i  hallioikeus;

/i)   hallioikeus  toimi  1}'h}Jtaikaisen  luoLon,  n.  s.  hallilainojen väliL-

täjänä   manufaktuurii`ahastosta   teollisuudenharjoittajille.
Ei`äs  seikka,  joka  oli  ollut talouspoliittisen  huolenpidon kohteena

siitä   lähtien    kuin    manufaktuurimainen  kutomateollisuus    s`'ntyi,
oli    langansaantik}'sym}'s.     Telmiikan    korkein   saaviitus    kehruun
alalla   oli   ede]leenkin   poljettava   rukki,   joka    käsinpyöritettävään
verraten       merkitsi      melkoista     edist}.saskelta.    Mutta    tälläkään
työvälineellä    ei   ilman   erikoisia    ponnistuksia   saatu   lankaa   iiiin

paljoa  kuin  kutomot  tai`vitsivat.   Tällainen  oli  tilanne  tähän  aikaan
muuallakin  Euroopassa.    Kun  yhtä  kutojaa  varten  laskettiin  t,ar-
vitta`'an  vähiiitään  40  l"hääjää,  ymmärrärime, et,tä kehruut}'öhön
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oli  saata`/.a  kaikki  voiiiiat  varsinkin  sellaisissa  kaup`ingeissa  ~ täinä
teollisuus  oli  keskitett}.  kokonaan  kaupunkeihin  -joissa  oli  useita
kutomoita.    Ja  kun  kehruu  suoritettiin  etui)äässä  kodeissa,  saat,taa
Sombartin  tavoin  sanoa,  että  tähän  aikaan  koko  maailma  kehi`äsi.
Ilallituksen   toimesta    koetett,iin   lankai)ulaa    heli)ottaa    ensiksikin

perustamalla   kehruuhuoneita,   s.  o.   pakkot}.ö]aitoksia  lähinnä  ii`to-
laisnaisia  `'ai`ten.   Toinen  keino  oli  miell\tttävämiiää  laatua:  }-mpäri
valtakuntaa   perustettiin   kehruukouluja   joko   suorastaan   valtion
toimesta  tai  runsaideii  `'altionavust,usten  t,urvin.    Tällaisia  kehruu-
kouluja  perustettiin  useita  Suomeenkin,  etupäässä  liämeeseen,  joka
oli  pellavanvilje]}'ksestään kuuluisa.    T\Täiden tai`koituksena  oli  saada
rukin   käyttö  ja  kehruutaito  }'leiseksi   in}-öskin  maaseudun  i`ah\'aan
keskuudessa.     Eivätkä   nämä   ]ionnistukset   suinkaan   olleet   hyöt}rä
tuottamatta.

Usein  mainittujen   '1738-39:n  valtiopäivien  aikaansaannoksista
on  vielä  mainittava  kaksi  seikkaa.   Toinen  on  se,  että  äsken  maini-
tusta   maanapuvaliokunnasta   teht,iin   erikoinen   virasto,   valtiosää-
tyjen  manufaktuui`ikonttori,  jonka  tehtävänä  oli  valvoa  annettujen
asetusten  ja   määräysten   noudattamista,   hankkja   ulkomailta   am-
mattioppinutta  t}'öntekijäainesta,  sopia  edullisista  raaka-aineostois-
ta  ulkomailta,  avust,aa  teollisuuden  harjoittajia  neuvoilla  ja  tiedon-
annoilla  sekä  jakaa  valtion  apurahat ja  lainatteollisuudenharjoitta-

jille.    Tästä  ine  johdummekin  toiseen  aikaansaannokseen,  joka  oli
tämä:  jotta  pääoman puutetta teollisuuden alalla voitaisiin lieventää

ja  siten kehittää  tuotantoa  yhä laajemmaksi ja  monii)uolisemmaksi,
muodostet,tiin  teollisuuden  edistämisrahasto  kokonaan  uudelle  poh-

jalle.     Tälle   annett,iin   nimeksi  manufaktuurirahasto  ja  se  jätettiin
manufaktuurikont,toi.in   hoitoon.     Pohjavaroiksi   määrättiin   edellä
mainitut    avustamisrahastot,  nimittäin   maanapurahasto  ja   5 °/o:n
i`ahasto.   Jot,ta  vai`at  saataisiin  )nahdollisimman  suuriksi,  määi`ättiin
uusi  tullinkorotus,  mikä  vaihteli  7--45 °/o:iin  tavaran  ai-vosta,  riip-

puen tämä lisätullin suuruus siitä, missä määrin tavara kuului }.lelli-
syystavaroihin.   Kun tätä tiet,ä  ei  kuitenkaan heti  saatu varoja  niin

paljoa  kuin  teollisuuden  kiireellisesti  katsottiin  tarvitsevan,  lisätt,iin
varoja pankkiluotolla, joka aluksi määi`ättiin 200 000 hop. taalariksi,
mutta  jota  myöhemmin  lisät,tiin  keiran  toisensa  jälkeen.    Valtion
rahallinen   avustustoiininta   sai   n`.t   erään   aivan   uuden   muodon:
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kun  aikaisemmin  oli  annettu  vain  lainoja,  i`uvettiin  n}'t  jakamaan
myöskin   p«JÅÄi.ojcci,.  preemioita.    Näitä  oli  monia  ei`i  lajeja.    Ensik-
sikin:  jotta  valtakunnan  teollisuus  olisi  saatu  niinTiippumattoniaksi
ulkomaisesta   raaka-aineesta   kuin   suinkin,   p}7ritLiin   i`aaka-aineiden
tuotantoa    lisäämään    erikoisten   palkkioiden    avulla.     Tär.keimpiä
näistä    olivat    lampaanhoitopalkkiot    ja   villapalkkiot.     Tuotanto-

palkkioista   saattaa   mainita  .kehruupalkkion   ja   kudontapalkkion,
muista palkkioista kuljetuspalkkion, vientipalkkion, opetusi)alkkion,

joka  maksettiin  yrittäjäl'e  hyvitykseksi  siitä,  että  hän  antoi  oppi-
pojille  ammattioppia  tehtaassaan,  toisin  sanoen,  tehtailijalle  annet-
tiin maksu  siitä,  että  hän  suvaitsi antaa työntekijöilleen työtä: oppi-

pojat  olivat  näet  usein  melkeinpä  tärkeimpänä  t}'öntekijäryhmänä.
Muista   teollisuuden   edistämispalkkioista   on   syytä   mainita   teolli-
suuslaitosten  perustamispalkkiot,  joita  usein  maksettiin etukäteen,
ennen  kuin  perustainispuuhiinkaan  oli  ryhdytty,  sillä  seurauksella,
että  rahat  menivät   sen  tien,   mutta   luvattua  teollisuuslaitosta  ei
milloinkaan  syntynyt;  ja  edelleen  muuttamispalkkiot,  kun  tahdot-
tiin  nimenomaan  Tukholmasta,  johon  teol]isuus  oli  aivan  liian  suu-
i`essa  määi`in  keskittynyt,  saada  teo]lisuudenharjoittajia  siirtämään
]aitoksensa   maaseutukaupunkeihin.   Laajakantoisiksi  tarkoitettuja:
mutta   tuloksiltaan   mei`kityksettömiä   olivat   uusien   parannusten
keksimispalkkiot,  joita  oli  tarkoitus  maksaa  sekä  teknillisten  lait-
teiden  ettå uusien,  aikaa  säästävien työmenetelmien keksimisestä.

Kaikista  eri  palkkioista   pidettiin  tärkeimpinä  vientipalkkioita.
Onkin  myönnettävä,  että  näiden  merkitys  oli  melko  huomattava.
Ne. tekivät  näet ei`äiden tuotteiden viennin todellakin  mahdolliseksi;
m. in.  Suopiesta vietiin varsinkin  1770-luvulla purjekangasta.   Tämä
vienti ei olisi ilman palkkiota ollut mahdollinen.   Se pysähtyikin heti,
kun  palkkioiden  maksaminen  lopetettiin.    Seurauksena  oli  meidän
hamppukang`asteollisuutemme   nopea   taantuminen.

Tärkeämpi  merkitys  kuin  palkkioilla. oli kuitenkin valtion J¢€ncm-
¢ncocoi.mL.rmciz!cÖ.     Manufaktuui`irahastosta   myönnettiin   sekä   pitkä-
aika.isia  kiinniLyslainoja  että lyhytaikaisia  hallilainoja, jotka  annet-
tiin   panttia   vastaan,   siten   että   teollisuudenharjoittaja   luovut,ti
hal)ioikeudelle pantiksi teollisuustuotteita ja sai niitä vastaan lainan,

joka   vastasi  3/4  tavaran  ai`vosta.    Tällä  valtion  puolesta  jäi.jeste-
tyllä   lainanantotoiminnalla   oli   tähän   aikaan   kieltämättä   tärkeä
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nierkitys,  koska  }'ksityisiä  luott,olaitoksia  ei  ollut.    }Iutta  sen  mer-
kitvstä vähensi huomattavast,i se, että lainojen jaossa esiintyi suurta

puolueellisuutta.     Ne   teollisuuden   hai`joittajat,   jotka   ]ukeutuivat
vallassa  olevaan  hattupuolueeseen,  olivat  lainojen  jaossa  aina  etu-
sijalla.     Niitä    käytettiin   useammin   kuin   kerran   i)uolueystävien
auttamiseksi,   jopa   sellaisten  hankkimiseksikin.    Monet  tehtailijat,

jotka  eivät  olleet  vannoutuneita  hattuja,  eivät  saaneet.  milloinkaan
avustusta manufaktuurirahastosta.   Sen sijaan todettiin, kun manu-
faktuurikonttorin  toimintaa  hattujen  kukistuttua  ruvettiin  tutki-
inaan,    että    monet   vaikutusvaltaiset   hattupuolueeseen   kuuluvat
henkilöt,  jotka  olivat  saaneet  puheenalaisia  lainoja  manufaktuurien

perustamista  varten, .eivät  yrittäneetkään  ilmoittainiaan  manufak-
tuureja  perustaa.    Tästä  huolimatta  manufaktuurikonttori  oli  jät-
tänyt  lainat  kokonaan  takaisin  perimättä.    Sainoin  jäivät  monet
aikoinaan  toiminnassa   olleille   laitoksille,   jotka  myöhemmin  olivat
lopettaneet  toimintansa,  annetut  lainat  takaisin  saamatta.   On  vai-
kea   sanoa,   missä   määi`in  tämä  johtui  puoluesyistä,   mis.sä  määrin
leväperäisestä   asioiden   hoitamisesta.    Molemmilla   näyttää   olevan
oma    osarisa.     Manufaktuurikonttorin    tavatonta    leväperäisyyttä
osoittaa  ainakin  se,  että  cnnen  vuo[ta  1747  ei  ollut  järjestetty  edes
kunnollista   kirjanpitoa.

Tämä  valtion rahallinen  avustustoiminta  toiselta  puolen  ja  koti-
maisen   teollisuudeii  tinkimätön   suojeleminen   ulkomaiselta   kilpai-
lulta    toiselta    puolen    olivat    merkantilistisen    teollisuuspolitiikan
voimakeinoja,   jotka   Ruotsi-Suomessa   johdettiin  niin  pitkälle  kuin
valtakunnan  mahdollisuudet suinkin mvöten antoivat.   Mutta tämä
rahallinen avustus, niin yllättävältä kuin se eräiltä yksityiskohdiltaan
tuntuukin,   ei   ole  talouspolitiikalle  täysin  vieras   meidänkään  päi-
vinämme,  niinkuin  alussa  viittasimme.   Eikä  nytkään  ole  tyydytty
vain  lainanantotoimintaan,  vaan  käytäntöön  on  otettu  myös  palk-
kiot.   Tällaisia ovat meidän sokerijuurikaspalkkiomme, jotka on tar-
koitettu    hyödyttämään    myöskin    teo]1isuutta    eikä   vain   maata-
loutta,   niinkuin  lainanantotoiminta.

Nyt  kysymme:  mitä  teollisuuden  alalla  saatiin  aikaan  Ruotsi-
Suomessa  vapauden  aikana?

Kehitystä   kuvaavat   parhaiten   työntekijäin   luvut,:    kun   1742
manufaktuurimais-tehdasmaisen    teollisuuden   työntekijäin    määrä
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oli  p}'örein luvuin  7 300  henkeä, luku  k}'mmentä vuotta in}röheminin
oli   kohonnut   t/± 900:aan,   siis  enemmän  kuin  kaksinkertaiseksi,  ja
1759,    jolloin  kehit).s   saavutti  huippukohdan.   19000:een.     Tämän

jälkeen  luh  hiukan  laski kohoten kuitenkin vielä  1764  48 400:aan.
Luvut  osoittavat,  että  I"hit}-s  oli  kerrassaan  suurenmoinen.

Mutta   oliko   tämä   teollisuuden  loistava   nousu  }'ksin  teollisuus-

politi;kan  ansiota?      Ei  läheskään.   0len  tul]ut  ii}'t  uudelleen  s}rven-
t}ressäni   näihin   k}'s}7inyksiin   entistä   eiie)nniäiL   vakuutetuksi   siitä,
että   vapauden   ajan  teollisuuspolitiikan  merkitystä  teollisuudelle  ori
eräissä  tutkimuksissa   suuressa   määrin  }'liar`'ioitii.    0li   ei`äs  tckijä,

joka   minun  käsityk;eni   muka.m  `aikutti  `.ritteliäis}'}rteen  voiiiiak-
kaammin  kuin  mitkään  teollisuuspoliittisct  ioiii.ieni)iteet,  nimittäin
jn//a!i.o.    Ilattujen  ulkopolitiikka,  toisin  saiioen  sodat,  joihin  valta-
kunta    sekaantui,   ja    osittain   \-lläkosketeltu   avustuspolitiikkakin,
aiheutt,ivat  sen,    että  liikkeeseen  ]askett,iin  seteleitä  `.uosi  vuodelta

}'hä    enenevässä    määrin.     Tästä    oli   seur`auksena    n}-t,  kuten  aina:
näennäinön    i`ikastuminen   ja    hintojeii     nousu.       l]innat    nousivat
`-:sta  `1740  v:een   4 76/i eneiiimän kuin 3-kei.taisiksi.   On aivaii luonnol-
lisLa,  että  hintojen  nousu  kiihotti  kiinnitt,äinään  varoja  juuri teolli-
suuteen.   Kun  siis  hintojen  nousu  oli  lähinnä  seurauksena  siitä, että
hatu-t aiheettomasti sotkeutuivat kahteen tuloksettomaan sotaan, on
lopputulos  se,  että  teollisuuden  voimakas  nousu  oli  enemmän  seu-
raukscna    epä`.iisaasta    ulkopolitiikasta    kuiii    Tiisaasta    teomsuus-

politiikasta.
Tätä  valaisee   osaltaan   m}'öskin   kehit}'s   1765:n  jälkeen,  jolloin

ni}'ss}'puolue    oli   vallassa.     Kun   teollisuust}.ö`.äen   lulu    1764   oli
18 400,    se   jo   seuraavana   vuonna   laski   15:300:aan,1766   edelleen
13 800:aan,  1767  11700:aan ja  1768  `10 800:a.ån.   0liko  t,ämä tavaton
taantuminen  seurauksena  muuttuneesta  teollisuuspolitiikasta?  Vas-
taus on kielteinen, sillä varsinaisesta teollisuuspolitiikan muut,oksesta
ei   voi   puhua.    Tosin  myssyjen   oli  i)akko   varojen   puutteen  takia
supistaa  lainanantoa  sekä  poistaa  hyödyttömiksi  havaittuja   palk-
kioita,  kuten  perustamis-  ja  muuttopalkkiot,  mutta  kä}'tännöllisesti
asia  oli  ollut  sama  jo  1760:stä  lähtien,  sillä  manufaktuurikont,tori ei
voinut  suoi.ittaa  läheskään  kaikkia  niitä  lainoja  ja   apurahoja,  joita
säädyt  olivat  c.i`inäisille  teollisuuslaitoksille  m}'öntäneet.   Mutta  kun
manufaktuui`irahasto   myss}ien   valtaaniiääst}Täkin   }'hä   säil}'tettiin
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muuttamatta sen alkuperäistä tarkoitusta ja kun tullipolitiikassa }-hä
entinen  suunta   niinikään  säil}'tettiin   koskemattomana,   on  selvää,
että  syy  teollisuuden  nopeaan  taantumiseen  on  etsittävä  muualta.
Ja tuo syy oli de/!c!£;o.   1765-66:n valtiopäivillä tehtiin näet päätös,
että   liikkeessä   olevaa   seteliinääi`ää   oli  vuosittain   vähennettävä   s
°/o:11q,  jotta  hintataso  saataisiin  laskemaan  ja  rahan  arvo  saataisiiii

nousemaan  vähitellen  täyteen  niniellisarvoonsa.   Tässä  onnistut,tiin-
kin  }.li  odotusten:    setelien  kurssi  I-Iampurin  pankin  riksiin  verrat-
tuna   laski   vuoden   1767  lopulla  noin  puoleen  siitä,  mitä  se  oli  ollut
4765.  .  Seurauksena  oli  tavaton  hiiitojen  lasku.    Kun  indeksi   476/[
Karl   Åmarkin   laskelmien   mukaan   oli   3`16,   se   oli   1768   vain   484.
On   sanoinatta   selvää,   mitä   tämä   merkitsi   teollisuudelle:    eräistä
teollisuustuotteista   saaLiin  tuskin   sitä,   niitä   edellisenä   `'uonna   oli
raaka-aineista  mal{sett,u.    Mitkään  keinotekoiset  pönkitsemis`'rit`-k-
set   eivät   tällaisissa   oloissa  olleet  riiLtäviä  suojelemaan teollisuutta
tuhoisilta  seurauksilta.

Loitputulos  tarkastelustamme   on   siis   se,   että   niiii   i)aljon   kuiii
vai)aiiden  ajalla  .olikin  tietoista  p}'rkim}-stä  teollisuuden  kohottami-
seksi,  niin  paljon  kuin  valtion  puolelta  teht,iinkin suoi`anaisia rahal-
lisia   uhi.auksiakin ja  niin  }'lpeitä  kuin  hatut   olivatkin  teollisuuden
ripeästä kehit}.ksestä, minkä he katsoivat suoranaiseksi seui`aukseksi
määrätietoisesta  toiminnastaan  teollisuuden  hyväksi,  niin  sittenkin
sekä  teollisuuden  nousuun  että   sen   äkilliseen  laskuun  vaikuttivat
määräävästi  muut  tekijät  kuin  puhtaasti  teollisuuspoliittiset.



TEOLLlsuuTEMME  PfllKnLLINEN
KESK[TTYMINEN.

Kirjoittanut  Jttssj   VcwpeJci.

Niiden  monien  seikkojen  joukossa,  jotka  yrittäjän  täytyy  ottaa
huomioon ryhtyessään perustamaan uutta yritystä ja  sen kannatta-
`.aisuutta   suunnitellessaan,   on   ensiarvoisimpia   yrit}rksen   paikka-
kysymys.   Mitä  nimenomaan  teollisuuteen  tulee,  sillä  on  kaikkialla
ilmeinen   pyrkimys   keskittyä   määrättyihin   seutuihin   tai   määrät-
tyihin   kaupunkeihin.     Viitattakoon   tässä   vain   esim.   Saksan   ja
Englannin  suui`iin  metalliteo)lisuuskeskuksiin  ja  Englannin  suuriin
teollisuuskaupunkeihin.     Myöskin   meillä   on   huomattavaa   teolli-
suuden  paikallista  keskittymistä  havaittavissa.    Jos   otetaan  huo-
mioon   l{aikki   teollisuudet,   muodostuvat   maamme   tärkeimmiksi
t,eollisuusalueiksi  seuraavat  paikkakunnat:
1)   lielsinki  ympäristöineen,  johon  on  luettu   IJekingin  kaupunki,
Hagan,  Grankullan  ].a  Keravan  kauppalat  sekä  lisäksi  Oulunkylä,
Huopalahti,    Espoo,    Helsingin   mlk.,    Tuusula   ja    Nurmijärvi,  2)
Tampere   ympäristöineen,   s. o.   Tampere,    Kangasala,   Messukylä,
Pohjois-Pirkkala,  Etelä-Pii`kkala,  Lempäälä,  Ylöjärvi  ja  Aitolahti,
3)  Turku  ympäristöineen:  Turku,  Parainen,  Kaarina,  Maaria,  Piik-
kiö,   Raisio   ja   Lieto   sekä   4)   Kymijoen   laakso,   johon   on   luettu
Kotka,  Kymi,  Anjala,  Kuusankoski,  Kouvo]a  ja  Pyhtää.    Näiden
teollisuustoiminta   v.   1926   näkyy   lähemmin   seuraavista   lukusar-

joista .1 ):

Paikkakunta

Helsinki   ympä-
ristöineen      506     20062        50 994        344.9        854.7       17 00.6

Tampere        „           26916958        45458        211.5        639.o       1158.i
Turku             „           241       8944        18561         110.o        383.5          794.6
Kymij:n   laakso       1019.08147320120.8        533.6           980.5

\)  Suomen  Virallinen  tilasto  XVIII  A.. 43,  ss.1~2.
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Absoluutt,isesti  ot,taen   Helsinki   lähi}'mpäristöineen   muodostaa
siis  suurimman teollisuuskeskuksen.   Mutta jos  vei.taa  työpaikkojen
lul{ua  muihin  lukuihin,  huomaa  heti,  että  tämä  alue  ei  ole  varsi-
naisesti   suurteollisuusaluetta.    Lähemmin   tämä   käy   ilmi   seuraa-
vista   luvuista:     keskimäärin   t}'öpaikkaa    kohti    kullakin    alueella
tuli:

Paikkakun ia

Helsinki   ympäristöineen
Tampere               „
Turku                    „

Tuotanto-
T}.önteki-                                            arvo,

jöitä               Teh.   hv.        milj.    mk.
39.6                    100.8                  3.4

63.0                   169.0                  4.3

37.i                        77.o                   3.2

Kymijoenlaakso  ................       89.9                   468.5                  9.7

Näistä  alueista  on  siis  Kymijoen  laakso  tärkein  suurteollisuus-
seutu,  ja  sen  jälkeen  Tampere  ympäristöineen.   Molemmissa  näissä
työntekijäin   keskimäärä   kohosi  i`unsaasti  yli  koko   maan  vastaa-
van  luvun.   Toisin  on  Turun  ja  Helsingin  alueiden  laita:  kun  työn-
tekijöitä    keskimäärin   työpaikkaa   kohti   tuli   koko   maassa   42.3,
oli  Turun  seudun  vastaava  luku  vain  37.i   ja  Helsingin  39.6.

Mutta   jos   ottaa   lähemmin   tarkastelun   alaisiksi   eri   teollisuu-
det,   huomaa, että  keskittymisalueet  muodostuvat  koko  lailla  toi-
senlaisiksi,   kuin   yllä   esitetty   yleiskuva   osoittaa.     Tutkimus   on
)uonnollisesti   i`ajoitettava   vain   tärkeimpiin   teollisuuksiin,   nimit-
täin  metalli-,  i)uu-,  paperi-,  kutoma-  ja  nahkateollisuuteen.   Ennen-
kuin    siirrymme    yksityiskohdittain   tarkastamaan    näiden    teolli-
suuksien   keskittymistä   ja   siihen   vaikuttavia   tekijöitä,   on   syytä
mainita,   että  keskittymisilmiötä  valaiseva  tilastoaineisto  on  otettu
vuodelta   1926,   koska   vuoden   1927   lukuihin   ovat   vaikuttaneet
häiritsevästi  metalliteollisuuden  alalla  sattuneet  työrettelöt.

Metalli;eouisuus.

Paikallista  metalliteollisuuden  keskittymistä  on  meillä  ensinnä-
kin  todettavissa   suuressa  osassa   sitä   maaseutua,  jota   rajoittavat
Turun-Toijalan  ja  Toijalan-Helsingin  i`autatiet.   Tämän  alueen
eteläosassa   olivat    1926   toiminnassa    seuraavat   metalliteollisuus-
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laitokset:    Taalintehtaan    ja    Björkbodan    tehtaat     Dragsfjärdissä,
Matildedalin,   Teijon   ja   Kirjakkalan   tehtaat   Perniössä,   Fiskarsin

ja   Pinjaisten   tehtaat   Pohjan   pitäjässä,    Lapio-   ja   kihvelitehdas
Karjalla,   Kellokosken  1.  Marieforsin  tehtaat  Järvenpäässä,  Karkki-
lan    1.     Högforsin   tehtaat   Pyhäjärvellä   ja   Salon   sähkö-   ja   kone-
tehdas  sekä  E.   & J.  Leinon  konepaja  Salossa.    Kaikkiaan  oli  tällä
alueella   käynnissä   1   masuuni,    2    martini]aitosta,   3   valssi]aitosta,
8  karkea-   ja  mustataetehdasta,  hienotaetehdas  ja  s   konepajaa   eli
kaikkiaaii  23  työpaikkaa,  joissa  yhteensä  oli  1997  työläistä,  kone-
voimaa   5917  h`'   ja   tuotannon  bruttoarvo  138.5  milj.  mk.    Näiden
lisäksi  on vielä metallialaan kuuluvana mainittava  Orijärven sinkki-
malmin  rikastuttamislaitos   Kiskossa  ja  alueen  luoteis-  ja   pohjois-
rajalla  2  pääasiallisesti  oja-auroja  valmistavaa  konepajaa   Karinai-
sissa,  2  kai.keataetehdast,a  ja  konepaja  Loimaalla,  ]iiinikään  kai`kea-
taetehdas   ja    konepaja    Jokioisissa.     Näihin    ehkä    saattaa    lukea
invöskin   Akaan   ja   Viialan   viilatehtaat,   2   Riihimäen   konepajaa,
Kei`avan  konepajan  ja  I-Iämeenlinnan  metalliteollisuuslaitokset.

Mistä  johtuu,  että  tälle  näinkin  suppealle  alueelle  on  synt,}'nyt
varsin  laaja  ja  monipuolinen  metalliteollisuus?    S}'itä   siihen  etsit-
täessä   joudutaan   siirtymään   verraten   pitkälle   ajassa   taaksepäin.
Lukuunottamatta    Karjan   ja   Salon   tehtaita,   jotka   ovat   aivan
nuoria,   ja   4820   perustettuja   llögforsin   teht,aita   sekä   Marieforsia,

joka    s`-ntvi    4795,   ovat   kaikki   muut   perustet,ut   jo    1600-luvun
lopulla.ja.1700-luvun  alussa  t).    Tämä  aika   oli  Ruotsin  valtakun-
nassa   merkantilismin   kukoistusaikaa,   jolloin   siis   maalle   edullisen
kauppataseen    aikaansaamiseksi    kaikin    keinoin    koetettiin    saada
s}'ntymään  voimakas  kotimainen  teollisuus.

Kuir Suomessa  jo  aikaisemmin,  1500-luvulla,  oli  lö},'detty  i.auta-
malmia   m. m.   Ojamon   kylästä   Lohjalla,   ryhtyi   hallitus   toimen-

piteisiin. näiden   löytöjen  h};.väksi  kä}'ttäniiseksi  ja   sen   aloitteesta
perustettiinkin  maan  ensimmäinen  \'ai.sinainen  rautatehdas,  nimit-
täin    Mustion    masuuni    ja    kankipaja    1616.     Vaikka     mainitut
malmilövdöt  osoittautuivatkin  pian  riittämättömiksi,  niin  että  oli
t`]i`vauduttava    ruotsalaiseen    malmiin,    oli    merkantilistinen    a].an
henki  kuitenkin  siksi  voimakas,  että  jotenkin  pian  tämän  jälkeen

\)  Suomenmaa  1,  Uude"naan  lääni,  ss.  &9-70,116-117.
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syntyi  samoille  seuduille yritteliäitten ja varakkaitten  Turun  kaup-

piaitten  toimesta  neljä  uutta   i.autatehdasta,   nimittäin   Antskogin
rautaruukki  n.  1630,  Pinjaisten  1641,  Fagervikin  1646  ja  Fiskai`sin
1649 : ,.

Kun  ilman  puuhiiltä  ei  tähän  aikaan  osattu  rautaa  valmistaa
ja   kun   Ruotsin   malmialueilta   sysien   suuren   kulutuksen   tähden
metsät   alkoivat   ai`veluttavassa   määrässä   huveta,   ryhtyi   hallitus
toimenpiteisiin,  että  malmialueilla  malmi  vain  puhallettaisiin takki-
i`audaksi  ja   sen  edelleenjalostaminen  suoritettaisiin  metsärikkaam-
milla   seuduilla,   ensi   sijassa   Suomessa   ja   Noi`rlannissa.     Ja   jotta

yksityinen yritteliäisyys saataisiin suuntautumaan hallituksen toivo-
musten  mukaan,  annett,iin  Suomeen  ja  Norrlantiin  perustettaville
ruukeille   erikoispi.ivilegio   1673,   joka   takasi   sangen   monia   eLuja

ja   oikeuksia   i`autateollisuuden  harjoittajille   näillä   seuduilla.    Seu-
i`aukset   näkyivätkin   i)ian.     V.   1679   perustettiin    Kosken   ruukki
Tenholaan   Kiskonjoen   varrelle   ja   1686   Taalintehdas,   I-Iumlcdal,
Teijo   ja   Kirjakkala   sekä   Skogsby.   V.  1689  syntyi  Pohjan  i.uukki
Pohjanjoen   suuhun,   1700-luvun   alkupuolella   Bjöi`kboda   ja   1725
Kullaan   ruukki   Tenholaan 2\.

Niinkuin   yllä   esitetystä  'näkyy,   vaikutti   Suomen   rautateolli-
suuden kehitt`Jmiscen  suuressa  määrin  merkantilistishenkinen teolli-
suusi)olitiikka,  tuo  }.ksit}'iskohtiin  ulott,uva  säännöstelyjärjestelmä,

joka   painoi   leimansa   kaikkeen   talouselämään   ja   joiika   vaikutus
ulottui    kauaksi    19:nnelle   vuosisadalle    saakka.     Mut,ta   tämä    ei
vielä  ole  riittävä  selitys  kysymykseen,  miksi  i`autateollisuus  keskit-
tyi  juuri  puheenalaiselle  alueelle.    Täi.kein  syy  oli  epäilemättä   se,
että kun alueella tehdyt malmilö}.döt, jotka  antoivat alkusysäyl#en
rautateollisuudellemme,   osoittautuivat  riittämättömiksi  ja   huono-
malmisiksi,  i.autatehtaiden  oli  turvauduttava  ruotsalaiseen  raaka-
aineeseen.     Tästä    seurasi,    että    i`autatehtaita    ei   voitu    perustaa
kauaksi   sisämaahan.    Kun   puheenalaisella   alueella   näinä   aikoina
oli   metsiä   i`unsaasti   ja   kun   meri   maan   sisään   syvälle   i)istävine
laht,ineen   teki   raaka-aineen   hljetuksen   Ruotsista   veri`aten   hal-

\)  ViLHo   ANNALL..   Suomen  varhaiskapitalistinen  teolltsuus  Ruotsi,n  vallan

a..Acina,  ss.100-110  ja  201-209.
®-)   isuoinenmaa   1,   Uudenmaan  lääni,  SS.  3L-`35.
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vaksi   ja   mu`kavaksi,   s}7ntyivät   ensimmäiset   ja   useimmat   tehtaat

juuri  tälle  alueelle.    Lisäksi  on  huomattava,   että  verraten  lähellä
oli  maan  liike-elämän  keskus,  Turku,  jonka  kauppiailla  oli  kaupan
kasvattamaa  tottuniusta  ].a  }'ritteliäisyyttä  sekä  ainakin  niin  pal-

jon  pääoniia  tai  mahdollisuuksia  scn  saantiin,  että  }-ritykset  saa-
tiin   alulle 1).

Kun  myöhemmin  ero  Ruotsista  teki  raaka-aineen  saannin  vai-
keaksi  ja   kun   puuteollisuuden  voimakas   kehitys   sekä  viljelyksen
laajeneminen   ja    niiden    aiheuttama    metsien    väheneminen    sekä
näiden   arvon   nousu   toiselta   puolen   ja   uusien   teknillisten   mene-
telmien  keksiminen   rautateollisuudessa   sekä   raudan   hintojen   ale-
neminen  toisaalta  tekivät  tuon  vanhanaikaisen  i`audanvalmistuksen

ja   jalostamisen   ]{annattamattomaksi,  oli  teh-taanomistajien   pakko
ryhtyä   tehtaitansa   uudistamaan.    Monia   taloudellisia   vaikeuksia,

pulakausia  ja  vararikkojakin  on. koettu,  mutta  vuosisatoja  vanha
metalliteollisuuden   harjoittaminen   on   tällä   alueel]a   aivan   kuin
verissä,   ammattitaito   on   asukkaissa   vanha   ja   kehittynyt,   mikä
on  taannut  pystyvän  työ`'äen  saannin,  ja  niin  onkin  entisten  vaii-
hanaikuisten    sulattimojen    ja    vasarapajojen    tilalla    nyt    uuden-
aikaisia    mai`tinilaitoksia,    kai`kea-  ja   hienotaetehtaita    sekä   kone-

pajoja.
Mitä   tämän   alueen   luoteis-   ja   pohjoisosissa   olevaan   metalli-

teollisuuteen   tulee,   se   on   myöhempää   ja   epäi,lemättä   i`autatien,
tihentyneen  asut,uksen  ja  siitä  johtuvan  suuremman  menekin  sekä

yksityisen   yrittcliäisy}'den   synnyttämää.    Vain   Jokioisten   rauta-
teollisuus  juontaa  alkunsa  kauempaa.    Se  lienee  jatkoa  sille  i`auta-
tehtaalle,  jonka   maaherra   E. G. v.   Willebrand   sinne   4804  perusti
»koska  muuten  i)aikkakunnan  laajat  koivumetsät  jäisivät  käyttä-
mättä»,   niinkuin   hän   anomustaan   perustelee 9).    Tämän   tehtaan
syntyyn   on  epäilemättä  vaikuttanut  seudun  järvien  råutamalmi-

pitoisuus,  joista  vai`sinkin  on  mainittava  Tammelan  pitäjän  Pyhä-
järvi.

Toinen huomattava  metalliteollisuuskeskus on  ltä-Suomen jär.vi-
alueella,  jakautuen  kahteen  erillään  olevaan  osaan.   Läntinen  alkaa

1)  EEVBRT  L^"R...   Piirteitä  Suomen  quorttoimen  historiasta  19-vuosisadam

cnsjpuojri*o!Ja,  ss.  156-172  ja  273-296.
e)   Vii,iio   ANNAi,A:   e.  m.  t.,   S.   209.



TEOLLISUUTEMME    PAIKAI.LINEN    KESKITTYMINEN                                  169

Mikkelin  läånin  pohjoisosista,  jossa   se   on  tihein,   ja  jatkuu   haja-
naisempana    aina    Kuopion   läänin    pohjoisrajalle    saakka.     Tällä
alueella  on  nykyjään   Haapakosken  konepaja  Pieksämäellä,  jonka
1842    perusti   kapteeni   J.  F.    Molander   järvimalmin   j.alostamista
vai`ten.    Raudanvalmistus  on  lakannut,  ja  tuotteet  ovat  nyt  pää-
asiallisesti    putkiLavaraa l).      Lähellä    on    Lehtoniemen    konepaja
Joroisissa,   joka   perustettiin   1888,   erikoisalanaan   höyryalukset   ja
koneet,   Varkauden  tehtaat   samannimisessä  kauppalassa,   joka   on
€versti    Fabian   Wreden    Hui`uskosken   nimisenå   pei`ustama    1814

}rmi)äristön järvistä nostetun  järvimalmin  jalostamiseksi.    Alkujaan
sinne  rakennettiin  sulatusuuni ja  kankirautapaja  sekä  myöhemmin,
i`audanvalmistuksen   käytyä   kannattamattomaksi,   konepaja   1852,
valimo   1855   s.ekä   laivav.eistämö   ja   kattilai)aja   1872.     Tehtaiden

päätuotteena   nykyjään   ovat   matkustaja-   ja   hinaajalaivat   sekä
_höyrykoneet.    Edelleen  on  alueelta  mainittava  Sorsakosken  hieno-

taetehdas   Leppävirroilla.    Tehdas  juontaa  alkunsa  vuodelta   1891,

jolloin sinne siirret,tiin Nurmen hienotaetehtaan  i]uolivalmiit  teokset
ja   koneet,   mutta   varsinaisesti   työt   pääsivät   alkuun   vasta   1897.
Kuopiosta  koilliseen,  samannimisessä  Muui.uvedestä  ei`otetussa  t,eh-
dasseurakunnassa   toimivat   Juankosken  tehtaat.    Ympäristön  jär-
vien  runsaat  malmirikkaudet  ja  suuret  metsävai`at  sekä  halpa  vesi-
voima  saivat  manttaalikommissaario  B. Brunoun ja Kuopion kirkko-
hei`ra   11.  Arg.illaiiderin  1746  tänne  pei`ustamaan  masuunin,  kanki-
rautapajan  ja  kaksi  ahjoa.    Se  oli  ensimmäinen  i.autatehdas,  joka
raaka-aineena  käytti  vain  kotimaista  järvimalmia.    V.1858  raken-
nettiin  tänne  putlaus-ja  valssauslaitos  ja  1860  valimo  ja  konepaja.
Tuotteina  n}'kyjään  ovat  musta-  ja  karkeatakeet,  valu.tavarat  ja
silppukoneet.     Raudanvalmistus    on    jo    aikoja    sitten    lakannut.
Alueelta  on  vielä  mainittava  Tuovilanlahden  konepaja  Maaningalta

ja    Savonlinnan    kone-    ja    korjauspajat,    Säämingissä    sijaitsevat
Lypsyniemen  ja   Laitaatsillan   konepajat   sekä   Kuopion   3   musta-

ja   karkeataetehdasta,   4   valimoa   ja   konepajaa   sekä   i)utkijohto-
tehdas9).      Alueella    toimi    siis    192610    metallitehdasta,   joissa

\)   Suomenmaa,  VI,  Mi,kketi,n  lääni,  s.119.

2i)   Suomenmaa  VI,  Mi,kketi,n  lääni,  s.138.,   VII1,  Kuopion  lääni, ss.  45,

51-52   ja  193-195
3
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työsh3nteli  1164  työläistä,  konevoimaa  oli   1603   hv  ja  tuotannon
arvo   40.3   milj.   mk.1).

Näiden lisäksi  on  tältä  alueelta  mainittava  siellä  aiemmin  järvi-
malmia  valmistaneet  ja  jalostaneet,  mutta  sittemmin,  raudanval-
mistuksen   1800-1uvun   lopussa   ja   1900-1uvun   alussa   käytyä   kan-
nattamattomaksi,    toimintansa    lopettaneet    rautatehtaat,    kuten
Huutokoski  Joroisissa   (1858-1870),  Oravi  Rantasalmella  (1870-
1900),    Salahmi   Viei`emällä    (1829-1908),    Kuokkastenkoski  Nur-
meksen  pitäjässä  (1876-1911)  ja  Pankakoski  Pielisjärvellä  (1825-
n.   1900)  2).

Itäinen  pienempi  metalliteollisuuskeskus  on  Laatokan  pohjois-

päästä   suoi.aan   pohjoiseen,   Harlun  ja   Värtsilän   kunnissa.    Tällä
alueella  sijaitsee  Hämekosken  sähköuuni.   V.  1899  tänne  perustet-
tiin  karbidit;hdas,  mutta  kun  se  ei  kannattanut,  tuli  sijalle  1904
paperitehdas,  joka  sekin  1920  kannattamattomuuden  tähden  muu-
tettiin   i.autatehtaaksi   ja   faneei`itehtaaksi.     Jänisjärven   pohjois-

päästä   pohjoiseen   sijaitsee   Värtsilän   tehdasalue.     V.    1852   alkoi
täällä   toimintansa   N. L.    Arppen   perustamana   masuuni   ympä-
ristön  vesistössä  olevan  runsaan  järvimalmin  jalostamiseksi.   Teh-
taan  toiminta  tuli  kannattavaksi  ja   sitä   on  laajennettu  moneen
otteeseen,   niin   että   siellä   1926   oli  martiniuuni, valssilaitos, naula-
tehdas  sekä musta-  ].a  karkeataetehdas,  joissa työskenteli  kaikkiaan
304   työläistä,   konevoima   oli   1  935  hv  ja  tuotannon  bruttoai`vo
lähes   33  milj: mk.    Näiden  lisäksi   oli  alueella   aiemmin   Laatokan
rannalla,.nykyisten   Läskelän  tehtaitten   alueella,   edellä   mainitun
Arppen    i)erillisten    4875    rakentama    Läskelän    naulapaja,   jonka
toiminta   kuitenkin   loppui   jo   1887.     Niinikään   toimi   Suojärven

pitäjässä  Annan  rautaruukki.    Sen  perusti  1809  venäläinen  kreivi-
tär,    Suojärven   lahjoitusmaiden    silloinen   omistaja   Anna    Orlov.
Tehdas     lahjoitusma.a-alueineen    joutui    sittemmin   Venäjän   val-
tiolle   ja   Tarton    rauhassa    Suomen  valtiolle.   Rautatehtaan   toi-
minta   oli    kuitenkin    lopctettu   jo   vuosisatain  vaihteessa.       Kol-

1)   Luvut   tässä  ja  seuraavassa   esityksessä   on   saatu   niistä   Tilastollisen

päätoimiston  arkistossa säilytettävistä tiedoista,  jotka on  suoraan teollisuus-
laitoksilta   saatu   vuoden   1926   teollisuustilastoa   varten.

2)   LSuomeriimaa  VI,   Mi,kkelin lääni,  s,188.,  VIII,   Kuopion l,äånt,  ss.166,

344,    470.
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maskin   nyt  jo  lakannut   i`autatehdas   voidaan   alueelta    mainita,
nimittäin   vv.    1847-1907    toiminnassa    olleet   Möhkön   masuuni
llomantsissa      kaksine      ahjoineen    ja    kaksine     naulavasaroineen
sekä     llajankosken,    Käenkosken   ja   Hiiskosken     harkkohytit   1).
Kun  näihin  lisäämme  nykyjäänkin  vielä  toiminnassa  olevat  Outo-
kummun kuparikaivoksen ja kupai`invalmistuslaitoksen Kuusjärvellä
sekä     Elekti`ometallurgiska    Ab:n     omistaman    sähkösulatusuunin
Ruokolahdella,    onkin   tämän   keskittymisalueen   metalliteollisuus
esitetty.   V.  1926  oli  tällä  alueella  toiminnassa  kuparikaivos,  kupa-
i.invalmistuslaitos, sähköuuni, sähkösulatusuuni, martiniuuni, valssi-
]aitos,   naulatehdas,  karkeataetehdas  ja   2   konepajaa,   siis   10  työ-

paikkaa,   joissa   työskenteli   724   työläistä,   käyttövoiman   ollessa
1871   hv   ja   tuotannon  .arvon   70.4   milj. mk.

Niinkuin  edellisestä  jo  on   näkynyt,  oli  alkusyynä  metalliteolli-
suuden  keskittymiseen  näille  alueille  vesistöjen  rautamalmirikkaus.
Lisäksi  raudanvalmistukselle  välttämättömiä  metsiä  oli  runsaasti,
koskista  saatiin  halpaa  vesivoimaa  ja  raaka-aineen  sekä  tuotteiden
kuljetus  vesitse  kävi  mukavasti  ja  halvalla.    Pietari  oli  edullinen
markkinapaikka  tuotteille,  jossa   samoin  kuin  kotimaassakin  var-
sinkin   ltämaisen   sodan   aikana   rauta-   ja   terästavarain   kysyntä
oli  kiihkeä  ja  hinnat  hyvät.    Kun  lisäksi  metsien  loppumisen  pe-
losta    hallitus     1851    julkaisi    »metsäjärjestyksen)),    joka   melkein
kokonaan  teki  sahateollisuuden  harjoittamisen  mahdottomaksi  ja
suosi   erikoisesti   rautateollisuutta,   siirtyi   moni  varakas  ja   yritte-
liäs    sahanomistaja    nyt   rautateollisuusalalle  2).     Tällaisista    mai-
nittakoon  vain  N. L.  Arppe,  josta  jo  edellä  on  ollut  puhe  ja  joka
oli   tarmokkaimpia   saha-   ja   rautateollisuutemme   tienraivaajia   ja
koko   ltä-Suomen  tehdasliikkeen  luoja 3).    Tässä  on  ei.äs  esimerkki
siitä,  miten  yksityinen  tarmokas  ja  kyvykäs  yrittäjä  saattaa  huo-
mattavalla  tavalla  vaikuttaa  teollisuuden  keskittymisilmiöön.

On  luonnollista,  että  jo  varhain  syntyi  suurimpiin  kaupunkei-
hin,   varsinkin   satamakaupunkeihin,   rautalaivaveistämöitä  ja   nii-

-)   Suomenmaa   VIII,   Kuopion  lääni,  SS.   292   3aL  815-16.,    V,   Viipurin

Jd.d.ni.,    ss.    370   ja   409.

2)   MARTTi    KovERo:   SL4omcn  vi.cn€i.£cozzi.sut4s,  SS.   205-207.

8)  LEo  HjLRM^]^..   N.  L.   Arppe.    (Tielosanakiria  1,  S.  592.)
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den   yhteyteen   konepajoja   ]aivojen   rakentamista   ja   korjaamista
varten.    Kun  väkiluku  sitten  aikojen  kuluessa  kasvoi  ja  sen  mu-
kana    metallitavai.ain   kysyntä    suureni   ja    moninaistui   myöskin
maaseudulla,    maataloutta    alettiin    koneellistuttaa    ja    muutkin
teollisuudenhaarat   kehittyivät   tarviten   yhä   enemmän  voima-   ja
työkoneita  ja  -kaluja,  1iikenneneuvot  paranivat  ja  luottolaitosten
syntyminen  rupesi  edistämään  pääomanmuodostusta,  syntyi  useita
uusia  metalliteollisuuden  haaroja.    Näin  kehittyi  varsinkin  eräistä
rannikhkaupungeistamme  lähimpine  ympäristöineen  liuomattavia
metalliteollisuuskeskuksia.     Niinpä   oli   Helsingissä   ja   sen   lähim-
mässä   ympäristössä   1926   kaikkiaan   118   metalliteollisuuslaitosta,

joissa   oli   työväkeä   7052   henkeä,   käyttövoimaa    11324   hv,    ja
tuotannon  arvo   444.5  milj. mk.   Näistä  oli  valimoita  ja  konepajoja
27,  joissa  o]i 4 272  työläistä, voimakoneiden  hv  7 761 ja tuotannon
arvo   yli  234  milj.  mk.  Turussa,  Kaarinassa,  RaisiossajaMaariassa
oli  tällaisia tehtaita 54, joissa o]i 1942 työläistä, konevoimaa 3 275 hv

ja  tuotannon arvo 104.0 milj. mk. Tampereella ja Pohjois-Pirkkalassa
oli  metallitehtaita  50.    Niissä  työskenteli  1 840  työmiestä,  käyttö-
avoiman  määrä  oli  3 330  hv ja tuotteiden   arvo  92 milj. mk.   Viipu-
rissa  ja  läheisellä  maaseudulla  toimi  28  tehdasta,   työväen  luvun
ollessa  1  199,  konevoiman 1821 hv ja tuotannon arvon 49.7 milj.mk.
Kotkan  seuduilla,  mukaan  luettuna  Strömfoi`sin  tehtaat  Pyhtäällä,
oli   19   tällaista  työpaikkaa,  joissa  työväen  luku   oli  724,  teh.  hv
1671   ja   tuotanrion    ai`vo   34.6   milj. mk.    Pohjan]ahden   rannikko-
kaupungeista  on mainittava  Poi`i ympäristöineen.   Siellä  oli  metalli-
tehtaita   13,   työväkeä   736,   teh.hv   1120  ja  tuotannon  arvo  31.3
milj.mk.     Vastaavat   luvut   olivat   Vaasasta   15,   624,   580   ja   28.6
milj. mk.,  Pietarsaaresta  5,  454,   849  ja  25   milj.  sekä  Oulusta  10,
355,   450   ja   13.8   milj.   mk.

Mikä   osuus   yllä   esitetyillä   keskittymisalueilla   on   maan  koko
metalliteollisuudessa,   käy   havainnollisemmin   selville   seuraavasta
asetelmasta,    jossa    keskittymisalueiden     teollisuusluvut   esitetään

prosentteina    maan    koko    metalliteollisuuden,   s. o.    malminoston,
sulattojen  ja  metallienjalostuslaitosten,  konepajojen  ja  hienomman
koneteollisuuden  vastaavien  lukujen  yhteissummista:
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Keskittymisalueet

Lounais-Suomen  maaseudun kes-
kittymisalue..............

Itä-Suomen maaseudun keskitty-
misalue.,...........,.,..

Helsinki  ympäristöineen    ......
Tui.ku
Tampere
Viipuri
Kotka
Pori
Vaasa
Pietarsaari
Oulu

T\lotan-
Työvä-     Käyttö-        non

Tehtaita       keä           voima          ai.vo

5.`;.            10.i              16.7

Yltteensä
Muut  seudut

Pwu-  ia  paperiteollisuus.

Näissä  teollisuusi`yhmissä   on  otettu  tarkastei,tavaksi  vain  täi`-
keimmät   teollisuudenhaarat,   s. o.   sahat   ja   höyläämöt,   faneeri-,
rulla-   ja   nappulatehtaat,   puuhiomot,   sellulosa-   ja   papci`itehtaat,
k.oska  kullakin  niistä  ulkomaisen  menekin  tui.vissa  on  ollut  edellv-
tyksiä  kehittyä  suui.-  ja  vientiteollisuudeksi  enemmän  kuin  muilla
näihin ryhmiin kuuluvilla teollisuuksilla.   Näillä teollisuustoiminnan
aloilla  onkin  paikallista  keskittymistä  maassamme  varsin  monilla
se`iduilla  havaittavissa.

Näin  on  asian  laita  ensinnäkin   ltä-Suomen  järvialueella,  suur-
ten  vesii`eittien  varsilla.    Sieltä  on  ensi  sijassa  mainittava  Kuopio

ympäristöineen,   s. o.   Kuobion  kaupu-nki  ja  maalaiskunta,   Leppä-
virta,   Varkaus,   Suonnejoki,   Rautalampi,   Karttula,   Maaninka   ja
Juankoski,   joiden   teollisuustoimint,a   havainnollisesti   näkyy   seu-
i.aavasta  asetelmasta:
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Sahat

Käyttö -             Tuotan-
voima,             non  arvo,

Teollisuuslaji                       Tehtaita   Työväkeä           hv.                 1000   mk.

................              17              172`1                 4178                  81.105.7

Faneeritehtaat       .......,              2               /±60                 949              15.905.6
Rulla-ja   nappulatehtaat            3             637            4. 424
Puuhiomot      ............              2               260           40491

Sellulosatehdas       ........              1               282             1864
Pai)eritehdas       ..........              1               314             1320

22.682.i

40.094.3

45.536.o

2;fJ .12;J .8

Yht,eensä          26         3 674          19 896 226.051.5

Voimaperäisin   ja   monipuolisin   on   teollisuustoiminta   Kuoi)ion
kaupungissa   ja   maalaiskunnassa,   Suonnejoella,   Juantehtaalla   ja
vai`sinkin  Varkaudessa,  joka  tuotannon  suuruudessa  hyvin  vastaa
kaikkia  muita  alueen  tehtaita  yhteensä.    Vai`kaus   on  vanha  teh-
dasseutu.     Niinpä   sahateollisuutta   on   siellä   harjoitettu   jo   1830-
luvulta   saakka.    Teollisuustoiminta,   joka   aiemmin   miltei   yksin-
oinaan   rajoittui   metalliteollisuuteen,   ei   oikein   ottanut   kannat-
taakseen.    Sitä  haittasi  alituinen  pääomien  puute,  mutta  kun  teh-
taaL  1909  joutuivat  A.  Ahlström  Oy:n  haltuun,  alkoi  tuon  vanhan
teollisuusseudun     kehityksessä     uusi     ajanjakso.     Saha     uusittiin
8-raamiseksi   1919,   puuhiomo  rakennettiin   1915.    V.   1919  valmis-
tui   uudenaikainen   sellulosatehdas,   1921   paperitehdas   ja   1926   t.a-
nceritehdas l).    Muista   tämän   alueen   teollisuusyrittäjistä   on   ensi
sijassa  mainittava  Osakeyhtiö  11.  Saastamoinen  Ltd,  jonka  teolli-
suustoiminta  keskittyy  pääasiallisesti  Kuopion  kaupunkiin  ja  maa-
Iaiskuntaan   sekä   Kai`ttulaan   ja   käsittää   suuria   ja   uudenaikaisia
sahoja,   rulla-ja   ±.aneeritehtaita 2),   sekä   Juantehdas   Oy.   saman-
nimiscssä  tehdasyhdyskunnassa  3).

Nimenomaan   sahai,collisuuden   keskittyinistä   on   havaiti,avissa
inyöskin    Mikkelin    ympäristössä    ja    jonkin    vei`ran    Savonlinnan
seut,uvilla.     Edellisen   alueen,   jonka   muodostavat   Mikkelin   maa-
laiskunta,   I-Iaukivuori,   Kangasniemi,   Hirvensalmi  ja   Mänt)'harju,

1)   Suomenma,a  VIII,   Kuoi)ion  ltiiäni,  SS.  5L-5L.
2)                 „                     „                  "                  „         s.100.
3)                „                   „                 "                „        s.195.
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tähän  kuuluvasta  teollisuustoiminnasta   esitetään   seui`aavat  luku-
sarjat:

Sahat

Käyttö-             Tuotan-
voima,             non  ai.vo,

Teo.ilisuuslaji                        Tehtaita   Työväkeä           hv.                  4000 mk.

.................             11            1398            1933                46.378.7

Puuhiomo     ..............              1                  68               800                  2.820.o

Yhteensä          42          1466          2  733              49.198.7

Alueen   tärkeimmät   teollisuuspitäjät   ovat   Mikkelin   maalais-
kunta,  jossa  oli  toiminnassa  4  sahalaitosta,  vanhin  perustettu  jo
1889,    ja    Hirvensalmi,    jossa    on    Kymi-yhtiön    omistama,1910

perustettu  Kissakosken puuhiomo.
Jälkimmäinen   alue   käsittää   Savonlinnan,   Säämingin,   Sulka-

van,   Kei`imäeii,  Enonkosken  ja  Savonrannan.    Alueen  teollisuutta
valaisee   seui.aava   asetelma:

Sahat

Käyttö-             Tuotan-
voima,             non  arvo,

Teollisuus]aji                        Tehtaita   Työväkeä           hv.                 4000   mk.

7              584          1293             26.666.3

Faneei.itehdas       ..........                1               370               472              20.513.9

Yhteensä             8              954          1765            47.180.8

Vanhastaan    tunnettu    puuteollisuudestaan    on    Pielisjokivarsi.
Jo  1780-luvulla perkautti »Koski-Jaakon» veli Martti Stenius  Utran-
kosken   Pielisjoessa   ja   perusti   siihen   sahan  ja   myllyn.    Kun   lai-
tokset  sittemmin  joutuivat  N.  L.   Arppelle,  syntyi  seudulle  useita
teollisuuslaitoksia,  jotka  olivat  kä}'nnissä  tämän  vuosisadan  alkuun
astil).     Joensuun    seudun,    s.  o.   Enon   ja   Pielisensuuii,   teollisuus
1926  näkyy  seui`aavista  luvuista:

Käyttö-      Tuotan-
voima,      non  arvo,

Teo]1isuuslaji                        Tehtaita       Työväkeä          hv.           1000   mk.

Sahat......

Faneei`itehdas
Puuhiomo     ..

5                     697           1670         40 994..8

1                    304              446         12100.o
1                       81           1365            4 346.Ö

Iji3TF4Yhteensä       7              1082         3 481
\|   Suomenn"a   VII1,   Kuoi.ton   lääni,  ss.  250  .a  832.
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Tehtaiden  omistajina  ovat  nykyjään  sellaiset  suuret  teollisuus-

yhtymät    kuin    Enso-Gutzeit   Oy.,   Repola   Wood  Ltd   Kaltimon
Puuhiomo   Oy.   ja    ltä-Suomen   Faneeritehdas   Oy.,   mikä   viittaa
siihen,   että   näiden.   seutujen   puu-   ja   paperiteollisuudesta   ennen

pitkää   on  kehittyvä  vai`sin  laaja  ja  monipuolinen.
Näiden  lisäksi  on  vielä  mainittava  puuteollisuusseutuna  Pielis-

jäi.ven  pitäjä,  vai`sinkin  Lieksan  seutu.    Näillä  main  on  jo  varhain
harjoitettu  tehdasteollisuutta,  nimittäin  rautateollisuutta.   Jo  `1825

perustettiin    Pankakosken    vai`relle    hai.kkouuni   takoraudan    Jal-
mistusta  varten.   Kun  laitos  1904  siirtyi  samannimisen  osake}'htiön
haltuun,   sai   puuteollisuus   alkunsa.     Yhtiö   perusti   tällöin   puu-
hiomon.   V.  1909 joutui tehdas  Gutzeit-yhtiölle, joka  rakensi lisäksi
sahan  Lieksaan ja uudisti perinpohjin puuhiomon.   Muitakin yrittä-

jiä   on   tänne   ilmestynyt 1).    Kun   seudulla   on   paljon   luonnollisia
edellytyksiä,   on   siitä   varmaankin   jo   lähimmässä   tulevaisuudessa
muodostuva   vilkas   teollisuuskeskus.    Nykyinen   teollisuustoiminta
käy   selville   seuraavasta   asetelmasta:

Sahat

Käyttö-        Tuotan-
voima,        non  arvo,

Teo]lisuuslaji                       Tehtaita  Työväkeä             hv.              4000   mk.

.................            4                  564.                    1697          20995.8

Puuhiomo 1          .    204               6045        31504.o

Yhteensä         5              765               7 742        52 499.8

Paljoii   voimakkaampaa   ja   monipuolisempaa   on   ltä-Suomessa

puu-   ja   paperiteollisuuden   keskittyminen   kuitenkin   ollut   eteläm-
pänä,  Laatokan ja  Suomenlahden rannikolla.   Tällaiset  keskittyinis-
alueet   ovat   muodostuneet   toiselta   puolen   Viipurin   ja   Lappeen-
rannan  kaupunkien  ympäristöön,  Saimaan  et,elärannalle,  Saimaan
kanavan   ja   Vuoksen   varsille   sekä   Viipurinlahden   itäi.annikolle,
toiselta   puolen  taas   Sortavalan   seutuville,   Laatokan   pohjoispään

ympäri]1e.   Edellinen  alue  käsittää  Viipurin  kaupungin  ja  maalais-
kunnan,   Lappeenrannan,   Lappeen,   Joutsenon,  Ruokolahden, Jääs-
ken,  Kirvun,  Antrean,  Vuokselan,  Muolaan,  Kyyrölän,  Vahvialan,
Johanneksen   ja   Koivistop.     Näiden   seutujen   varsin   laajasta   ja

\)   Suomenmaa  VIII,  Kuopion  lääni,  ss.  8LL4-3±ro.
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monipuolisesta   puunjalostusteollisuudesta    antavat   havainnollisen
kuvan  seuraavat-  luvut:

Käyttö-          Tuotan-
voima,          non  ai.vo,

Teollisuus]aji                   Tehtaita     Työväkoä        hv.

Sahat  ..................            36            4103         7361

Faneei.itehdas    ..........              1               221            600

Rulla-ja    nappulatehtaat           2             5791508
Puuhioniot     ..
Sellulosatehtaat
Pai)eritehtaat

4              483       9107
5          1053        4616
3              364       2 350

1000   mk.

24 9.407.o

13.000.o

17.646.3

44.318.o

202.160.6

37.206.5

Yhteensä          51          6 803     25 542          533.738.4

Tällä   alueella   on   useita   varsin   tiheitä   tehdasseutuja.    Niistä
mainittakoon  ennen  muita  Lappee,  missä  oli  toiininnassa  6  sahaa,
faneeri-,  rulla-   ja   nappula-   sekä   sellulosatehdas,   joiden   vuosituo-
tanto    1926   oli  yhteensä   159.3   milj.mk   sekä   Jääski,   jonka   kah-
den  sahan,  puuhiomon,  sellulosa-  ja  paperitehtaan  tuotannon  arvo
oli  153.3  milj. mk.    Jääsken  paperiteollisuuden  perustaja  oli  vapaa-
herra   August  Standertskjöld,  joka   1887   rakensi   Räikkölänkosken
rannalle  Enson  puuhiomon  ja  paperitehtaan.   Myöhemmin  tehtaat
siirtyivät   Enson   Puuhiomo   Oy:1le   ja   1912`  Gutzeit-yhtiölle   Enso
Akticbolag-nimisenä.     Tehtaita    on    sittemmin    laajennettu,    niin
et,tä   ne   nyt   ovat   Pohjoisinaiden   suurimpia t).     Vai`sin   huomat-
tava  teollisuuspitäjä  on  myöskin  Ruokolahti,  jossa  sijaitsi  2  sahaa
sekä     Tainionkoskella     Ab.     Tornatorin    rullatehdas,    puuhiomo-,
sellulosa-   ja   paperitehtaat.    Pitäjän   teollisuuslaitost,en   tuotannon
ai`vo   1926  oli  74.8  milj. mk.    Mainitsemisen  arvoisia  ovat  myöskin
Joutseno,  missä  oli  käynnissä  2  sahaa  ja  Kaukas-yhtiön suuri sellu-
losatehdas,  joiden  tuotanto  oli  yhteensä  45.7  milj. mk,  .sekä  Viipu-
rin  maalaiskunta,  jonka  viiden  sahan  ja  kahden  puuhiomon  vuosi-
t`iotai'inon   arvo   nousi   39.8   milj. mk:aan2).

Itäinen   puu-   ja    p.aperiteollisuuskeskus    Sortavalan   yinpärillä
käsitti  täinän  kaupungin  ja  maalaiskunnan,  sekä  Simi)eleen,  Parik-

1)   Suomenmac.   V,   Viipurtn  Zääni,  SS.  169-t70.
e)                „                „             „                „         ss.1/±5   ja   l`51~152.
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kalan,   Jaakkiman,   Harlun,   Suistamon,   Suojärven,   [mpilahden  ja
Salmin pitäjät.   Alueen itäinen osa onri. s.  Raja-Karjalaa,jokaviime
aikoihin  asti  on  ollut  erotettuiia  hyvistä  liikenneteistä  ja  sen  täh-
den   jäänyt   kehjtyksessään   jälkeen.    Kulkuneuvojen   pai`annuttua
on  tänne  sangen  nopeasti  muodostunut  voimakas  puu-  ja  paperi-
teollisuus.    Koko   alueen  kysymyksessä  olevan  teollisuustoiminnan
valaisemiseksi  esitettäköön  seui`aava  asetelma:

Teollisuuslaji

Sahat..........

Faneeritehtaat
Puuhiomot....
Sellulosatehdas
Paperitehtaat    ..

Käyttö-          Tuotan-
voima,          non  arvo,

Tehtaita   Työväkeä             hv.               1000   mk.

17           2  797              4 014            170.872.4

2               382                 241               11.704.8

7               220             9 366               15.224.8
4.               603              2  050               54.082.6

4              467             3 930              59.385.5

Yhteensä     31          4 469          19 601           311.270.i

Alueen   sisäisistä   tehdaskeskuksista   on   ensi   sijalla    lmpilahti,

jössa  nykyjään  on  toiminnassa  I)iesen  Wood  Company  Ab:n  4918
rakennuttama  saha  ja  1921  valmistunut  sellulosatehdas  sekä  Yhty-
neitten  Paperitehtaitten  omistama   Jylhävaaran  puuhiomo,  jonka

perusti   4906  tohtori   A..   Genet7..    Tehtaiden   ti~iotannon   arvo   4926
oli   95. i   inilj. mk.    Toinen   huomattava   Leollisuuskeskus   on   Hai`1u,
missä   on   Läskelä   Bruks   Ab:n   omistamat   saha,   faneeritehdas,   2

puuhiomoa   ja    2    paperitehdasta,    joiden   vuosituotanto    oli    68.5
milj. mk.    Pitäjä   on   vanha   teollisuusseutu,   niinkuin   metalliteo]li-
suudesta    puheenollen    mainittiin.     Jo    1700-1uvun    lopulla    tiede-
tään  ljäskelänjoen  kosken  varrella  olleen  sahan, ja kun  N. L. Arppe,

joka    oli   seudun   teoliisuustoiminnan    varsinainen   perustaja,    osti
venäläiseltä   tykistöhal]itukselta    Läskelänkosken,   oli   siinä   silloin-
kin vesisaha.   Ilän  oli ktiitenkin jo  tällöin  pääasiallisesti  rautateolli-
suusmies.   Vasta  1903  pääsi  Väi`tsilä  Ab:n  toimesta  paperiteollisuus
täällä  alulle.   Jo  aikaiseminin,  nim.  1893,  oli  W. v.  Frenckell  perus-
tLanut   Leppäkoskeen   ensimmäisen   puuhiomon   ja   1898   paperiteh-
taan.     Varsin   huomattava   g'åhateol]isuuspitäjä   on   myöskin   Suo-

järvi,  jonne  maamme  itsenäistymisen  jälkeen  on  syntynyt  4  suurta
sahalaitosta,   nim.   Oy.  Cai`elia  Timber  C:o  Ltd:n  perustama   1923,
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Kousan   1924,   Aunuksen  Puuliike  Oy:n   1919  ja   Oy.  The   Wiborg
Wood   & Co:n   19221).

Maan suurin puu-ja paperiteollisuuskeskus on kuitenkin  Kymin-
laaksoii   seutu.     Se   käsittää   Ruotsinpyhtään,   Pyhtään,   Kotkan,
Kymin,  Veh`kalahden,  Sippolan,  Valkealan,  Kuusankosken,  Jaalan
litin,  Nastolan,  Orimattilan,  Lahden,   Hollolan,   Heinolan  ja  Asik-
kalan,   joiden   puunjalostusteollisuus   v.   1926   käy   selville   seuraa-
vastat

Teollisuuslaji                   Tehtaita   Työväkeä

Sahat  ..................       36           4458

Faneeritehdas    ..........         1               179
Rulla-ja nappulatehtaat..       5            806
Puuhiomot     ..
Sellulosatehtaat
Paperitehtaat

10          1082
6          1488

Käyttö-          Tuotan-
voima,          non  arvo,

hv.               1000   mk.

9 288          309.460.o
250              40.976.o

705              16.414.6

30  793           114.601.0

9198           195.854.5
4           4   423           11287           272.484.i

Yhteensä     62          9136          61521          916.788.i

Tihein   teollisuuskeskus   tällä   alueella   on   Kuusankoski,   jonka
muodostaa   alkuaan   kolme    ei`i    tehdasryhmää:     1)   Kymintehdas,

jonka     i]erusti     Kuusankosken     itärannalle     tehtaanoinistaja     A.
\Vahrenin   1872  saaman  lupakirjan  nojalla  hänen  ja  eräiden  inui-
den   Turun   seudun   liikemiesten   muodostama   yhtiö,    Kymmene
Aktiebolag.    Aluksi   rakennettiin   vain   i)uuhiomo   ja   yksikoneinen

paperitehdas.    Jotenkin  pian  alettiin  yritystä  kuitenkin  laajentaa.
V.  1882  hankittiin  toinen  i)aperikone,  1887  alkoi  toimintansa  sellu-
losat,ehdas   ja   1896   asetett,iin   paperitehtaassa   paikoilleen   kolmas
Amerikasta   t,ilattu   uudenaikainen   paperikone.     2)   Kuusankosi{en
tehdasryhmän   perusti   niinikään   1872   annet,un   lupakirjan   nojalla
Ku.usankosken   Myllysaareen  kreivi   Carl   Mannerheimin   aloitteesta
syntynyt   Turun   seudun   liikemiesten   yhtymä.    Täälläkin   raken-
ncttiin  ensin  puuhiomo  ja  pieni  paperitehdas.    Kun  tehtaat   1881
kokonaan   tuhoutuivat   tulipalossa,.  rakennettiin    heti    uudestaan
vain  puuhiomo.   V.1885  valmistui  sulfiittisellulosatehdas  javihdoin

1)    Swomenm¢a   V,    Vi'jpwrt.n   !d.d.ni.,   SS.   370-371,  409   ja   426.
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1890   uusi   paperitehdas.    Viimeksi   mainittu   oli  yksikoneinen   aina
v:ecn   1895,   jolloin   hankittiin   toinen   paperikone.    3)   Voikan   teh-
taiden  alkuna  oli Tampereen  Kattohuopatehdas  Oy:ii,  vuorineuvos
R.   Elvingin  toimesta   1897  perustama  puuhiomo  ja   paperitehdas.
Aluksi  oli  paperitehtaassa  vain  yksi  paperikone,  mutta  aivan  pian
hankittiin  toinen  sekä  sittemmin  vielä  kaksi  uutta  lisäksi.   V.  1901
valmistui     niinikään    sulfiittisellulosatehdas.    Näin    oli    syntynyt
aivan   toistensa   viereen  kolme   samanlaista   suurta   tehdasryhmää,

jotka   pian  joutuivat  keskenään  ankai`aan   kilpailuun   sekä  raaka-
aineen  hankintapaikoilla  että  myyntimarkkinoilla.   Tämän .lopetta-
miseksi   sukitettiin   ne   kaikki   yhteen   1904   ja   ryhdyttiin   kaikilla
tehtail]a    laajoihin    uudistustoimeni)iteisiin.      Koneet    uudistettiin,
voimalaitoksia  laajennettiin,  puuhiomoita  ja  sellulosatehtaita  suu-
rennettiin,  paperikonciden  lukua  lisättiin   Kymintehtailla  kahdella

ja  Voikassa  yhdellä  koneella  1).   Nykyjään  on  t,ällä  pienellä  alueella
käynnissä saha, 3 puuhiomoa, 3 sellulosatehdasta ja 3 paperitehdasta,
kaikkiaan   siis   10  tehdasta,   joissa   1926   oli  työväkeä  1780  henkeä,
konevoima   24 428   hv  ja  v`iosit,uotanto   3916   milj. mk.

Toinen  sainanlainen  tehdasseutu täällä  on  Kotka  ja  sen  yhtey-
dessä  oleva  Kymin  tehdasalue.    Varsinaisen  suurteollisuuden  alka-

jina  täällä  olivat  haminalainen  kauppias  C. A.  Ahlqvist  ja  viipuri-
lainen   toiminimi   Hackman   & C:o,   jotka   yhdessä   1870   perustivat
Kotkansaai`een   ensimmäisen   sahan `2).    V.   4872 i.akensi  norjalainen
toiminimi    W.    Gutzeit   & C:o    niinikään   Kotkansaareen   edellisen
sahan    itäpuolelle    suui`en    6-i.aam;seii    höyrysahan,    n. s.    Norjan
sahan.     Muut    }'rittäjät    seurasivat    esimei.kkiä:    1874-75    s}Tntyi
5   uutta   sahalaitosta,   nimittäin   llietasen,   Sunilan,   Hovinsaaren,
Hallan   ja   Jumalniemen   sahat.    Gutzeit-yhtiö    tuli    heti   voimak-
kaimmaksi.      Sen    toimesta    rakennettiin    Lappeenrannan    lähelle
tukinsiirtolait,e  1890,  jonka kautta koko Vuoksen vesistö tuli kuulu-
maan  yhtiön  raaka-aineen  hankintapiiriin.    Yhtiöii  toimintaa  Kot-
kassa   laajennettiin,   uusia   sahoja   ja   muitakin   teollisuuslaitoksia
östei,tiin  ja   i`akennettiin  ja   entisiä   suurennettiin.    Niinpä  lisättiin

1\   ETipainos  .3u\ka`±sus+aL  »Suomen  lcauppa,  meriliike  ja  teoLlisuus,    sanoin

ja   kwin», SS. 5-18 3a G. LANGENSKiöLD..  Kummene  Aktiebolag  1872-1922,
ss. 3-16.

2|  LBNN ^RT` GRiBENBERQ ..Aktiebolaget W . Gutzeil & C : ol872-19Q2, s.18.
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Norjan   sahaan   1893   seitsemäs   raami,   tällä   kei`taa   kaksoisraami,
1903   ostettiin   Hovinsaaren   saha   ja   kummankin   sahan   jätteiden
hyväksikäyttöä   vai`ten   perustettiin   1907    Hovinsaaren   sulfaatti-
sellulosatehdas.    V.  1913  alkoi  toimintansa  pakkilaatikkotehdas  ja
1912-13  1aajennettiin  sellulosatehdasta.    Sen  jälkecn  kuin  yhtiön
osake-enemmistö   1919   oli   joutunut   valtion   haltuun,   ryhdyttiin
tehtailla  perin.pohjaisiin  uudistuspuuhiin,  m. m.  Norjan  saha  raken-
nettiin   1921-22   miltei   kokonaan   uudestaan,   nyt   12-raamiseksi
suursahaksi.   Toinen täällä toimiva  suuryhtiö  on  Halla  Oy.   Senkin

perustivat   1875   norjalaiset.    Yhtiö  rakensi,   niinkuin  edellä  jo   on
huomautettu,   1875   Hallan   ja   Jumalniemen   sahat   ja   niiden   jät-
teiden   jalostamiseksi   1902   sulfaattisellulosatehtaan.     V.    1916   se
sulautui  Kymi-yhtiöön.    Tässä  on  huomattava  se  varsin  merkilli-
nen  ilmiö,  että  nämä  maamme  puutavarateollisuudessa  johtavassa
asemassa  olevat  suuryhtiöt  ovat  ulkomaalaisten  perustamia.    Kol-
mantena   puutavarateollisuuden   suurharjoittajana   on   maihittava
A.   Ahlström   Oy.,   Karhulan   tehdasryhmän   omistaja   v:sta   1915.
Jo   1874   perustettiin   tänne   ensimmäinen   saha,   ja   kun   yritteliäs
liikemies,   kapteeni   W. Ruth   1881   sai   tehtaan   haltuunsa,   ryhtyi
hän   laajennustoimiin,   perustaen   1887   puuhiomon   Korkeakoskelle

ja   lasitehtaan.    Vuonna   1874,   niinkuin   edellä   jo   huomautettiin,
syntyi   5-raaminen   Sunilan   saha,   jonka   1917   osti   Sörnäs   Ab.,  ja
1906   Kotkan  Sulfaattisellulosa  Oy:n  sulfaattisellulosatehdas 1).    V.
4926  oli  Kotkassa  ja  Kymissä  toiminnassa  6  sahaa,  laatikkotehdas,

puuhiomo  ja  3  sellulosatehdasta,  joissa  työskenteli  4 392  henkeä,
konevoima    oli   4_2075  hv  ja  vuosituotannon  arvo  336.6   milj. mk.
Neljäs    tällainen    teollisuuspitäjä    on   Sippola.   'Tääl]ä,   Kymijoen
rannalla,   sijaitsevat   Tampereen   Pellava-   ja   Rautateollisuus  Oy:n
omistama  saha  ja  1872  perustettu  lnkeroisten puuhiomo,  Yhtyneet
Paperitehtaat   Oy:n   saha,   Myllykosken   puuhiomo   ja   1892   perus-
tettu  paperitehdas  sekä Pitkäkoski Oy:n  1916 pei`ustama puuhiomo

ja  paperitehdas.   Tehtaissa  oli  1926  työväkeä  506  henkeä,  käyttö-
voimaa   13 268 hv,  ja tuotanto  69.6  milj. mk.   Kåikkiaan  oli  näissä
neljässä  tiheimmässä  teollisuuskeskuksessa   työssä   6 678   työläistä,
käyttövoimaa  tarvittiin  49 771 hv ja tuotannon arvo  797.8  milj. mk
eli  84.9  °/o  koko  alueen  tuotannosta.

1)   LENNART  GRipENBERG:  e. m. t.,  SS.  20,  44,  50,  67-69,  89,101-108.
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Koko  etelärannikolla  ja  jotenkin  kaukaa  sisämaassakin  Kymi-

joen   laaksosta   länteen   tapaamme   verraten   i`unsaasti   varsinkin
sahalaitoksia.     Niitä   on   miltei   järjestään   joka   pitäjässä,   mutta
ne ovat kauttaaltaan pieniä ja epäilemättä perustetut tyydyttämään
vain  paikallisia  tarpeita.   Tästä  syystä  ei  näillä  seuduin  ole  myös-
kään   syntynyt   puuteollisuuskeskuksia.    Vain  parissa   paikassa   on

jonkin  vei`ran  keskittymistä  havaittavissa,  nimittäin  toiselta  puo-
len   Porvoon,   Pemajaii   ja   Loviisan   ympäristöllä,   toiselta   puolen
i aas   Lcihj`alla.

Edellisen  seudun  puu-  ja  paperiteollisuutta  esittävät  seuraavat
luvut:

Teol]isuuslaji                     Tehtaita   Työväkeä

Sahat  ..................       7               1096

Faneeritehdas    ..........      1                 198

Sellulosatehdas       ........      1                 364

Käyttö-             Tuotan-
voima,            non  ai'vo,

hv.                 4000   mk.

1665              65.241.2

230                4.301.o

3 335             27.920.5

Yhteensä     9            1658 5 230             97.462.7

Jälkimmäiseltä  alueelta  saadaan  taas  seuraava  asetelma:

Käyttö-             Tuotan-
voima,              non  arvo,

Teollisuuslaji                     Tehtaita    Työväkeä           hv.                  1000   mk.

Saha     ..................        1                     184

Faneei.itehdas    ..........       1                  338

Sellulosatehdas       ........      1                  227

329             16,905.2
286             15.680.o

1370             25.508.i

Yhteensä     3               749 1985              58.093.3

Verraten  huomattavia  puu-  ja  paperiteollisuuskeskittymiä   sen
sijaan   on   syntynyt   Pohjanlahden   rannalle.     Eteläisin   niistä   on
Uudenkaupungin,   Rauman   ja   Porin   seuduilla,   käsittäen   näiden
ohella   Laitilan,   Euran,   Kiukaisten,   Eurajoen,   Rauman   ja   Porin
maalaiskunnat,   Luvian,   Noormarkun,   Pomai`kun  ja   Merikarvian.
Seudun   puunjalostusteollisuutta   valaisevat   seuraavat   lukusarjat:
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Sahat

Käyttö-             Tuotan-
Volma,               non  al.VO,

Teollisuuslaji                      Tehtaita   Työväkeä           hv.                  1000   mk.

..................       21            3643               5495            242.486.7

Faneei`itehdas
Puuhiomo....,
Sellulosatehtaat
Paperitehtaat

1               186                 450                6.676.2
1                  19                  718                3.237.o

3              391             3 815           101.000.9
2              304            3 555             60`505.8

Yhteensä     28          4 543          14 033          413.906.6

Alue,   varsinkin   Porin   ympäristö,   on   vanhastaan   tunnettua
sahateollisuusseutua.     Ensimmäisen    sahan,    n. s.    Vanhan    sahan,

joka   samalla   lienee   ollut   maan   ensimmäinen   höyrysaha,   perusti
lsonsannan  luodolle  Cai`l  Borg  1862.    Tämä  joutui  1870  porilaisen
kauppiasveljesparin    F.W.   ja   C.    Rosenlewin   haltuun.     V.1872
rakennettiin  Kokemäenjoen  vastaiselle  rannalle  Seikun  saha,  jonka

ympärille    sittemmin    on    syntynyt    laatikkotehdas,    sellulosa-    ja
paperitehtaat,  ja   sahatkin  on   laajennettu   suuriksi   aivan   uuden-
aikaisiksi   puuteollisuuslaitoksiksi.       Kolmas    suuri   paikkakunnan
saha  on  Räfsö  Ångsågs  Ab:n  Reposaaren  saha,  jonka  1872  perusti
tukholmalainen   kauppias   J.  Fh Fi`ancke.     Neljänneksi   on   mainit-
tava  A. Ahlström  Oy:n  v:sta   1889  omistama   Pihlavan  höyrysaha
Porin   maalaiskunnassa.    Sen   perusti   1875   Leineperin   Osakeyhtiö.
Porin  seutu  onkin  alueen  tärkein  teollisuuskeskus.    Sen  sahateolli-
suustuotanto   oli   1926   kaild{iaan   170.i   milj. mk  ja   koko   puu-   ja

paperiteollisuustuotanto     293.3    milj.  mk   eli    68.5  °/o    koko    alueen
tuotanllos ta .

Pienehkö    keskittymisalue    on    muodostunut    myöskin    Keski-
Pohjanmaan   rannikolle,    Kalajoen    seuduille.     Se    käsittää    paitsi
edellä    maiiiittua  pitäjää  lisäksi    llimangan,    Kannuksen,    Sievin,
Oulaisten,  Pyhäjoen  ja  Raahen.    Seudun  huomattavin  puutavara-

yhtiö  on  nykyjään  A. Santaholma  Oy.  Kalajoella,  joka  1903  sinne
i`akensi  höyrysahan  ja  vähän  sen  jälkeen  Pyhäjoelle  llourunkosken

puuhiomon.     Teollisuustoiminta    alueella    käsitti    1926    seuraavat
teollisuuslaitokset:
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Käyttö-          Tuotan-
voima,          non  ai`vo.

Teo]lisuuslaji                         Tehtaita  Työväkeä           hv.              1000   mk.

Sahat  ....................       10            1095            1776            56.258.7

Puuhiomo        ..............         1            `      36                710                   500.5

Yhteensä     11          1131          2 486          56.759.2

Varsin  tärkeitä  puuteollisuuskeshksia  on  jo  varhain  syntynyt
Pohjanlahden   pohjoispään   i`annikoille.     Sellaisena   on   ensinnäkin
mainittava  Oulun  ympäristö,  s. o.  Oulu,  Oulunsalo  ja  Haukipudas.
Tämän    seudun    puutavaraliikluistä    ovat    huomatuimmat    Ab.
Uleå  Oy.  joka  omistaa   Oulussa   1872  pei`ustetun   Korkeasaai`en  ja
1878  perustetun   Toppilan   sahan,   llaukiputaalla   1873   perustetun
Patenniemen   sahan   ja   Oulunsalossa   v:lta   1899   peräisin   olevan
Varjakan   sahan,   A.   Santaholma   O}r.,   Raahe   Oy.,   Rauma  Wood
Ltd  ja  Yhtyneet  Sahat  Oy.   Alueen  9:ssä  sahassa  oli  1926  työväen
luku   2166,   käyttövoiman   hevosvoimamääi`ä   4 306   ja   tuotannon
ai`vo   129171000   mk.

Niinikään   on  joltinenkin   puuteollisuuskeskus   syntynyt   Kemin

ja   Tornion   kaupunkien   seuduille,   ulottuen   Ylitoi`niolle   ja   Rova-
niemelle  asti.    Iluomattavin  puutavarayhtiö  täällä  on  Kemi-yhtiö,

jonka   hallussa   olivat   1862   perustettu   Röytän   saha   Tornionjoen
suussa   (paloi   4928),   Laitakarin   saha,   r`erust.   1860,   Kemin   maa-
laiskunnassa  ja  v:lta  1871   peräisin  oleva   Karihaaran  saha   Kemin
satainan   suulla.     Kemin  inaalaiskunnassa  sijaitsevat   myöskin  val-
tion   Veit,siluodon   saha   ja   sellulosatehdas   sekä   Ylitorniolla   And.
Kui`th  &' Co:n  saha  ja  Aavasaksa-yhtiön  konkurssipesän  puuhiomo.
A]ueen   teollisuustoimintaa   osoittavat   seui`aavat  luvut:

KäyttöL              Tuotan-
voima,              non  arvo,

Teollisuuslaji                    Tehtaita Työväkeä           hv.                  1000   mk.

Sahat  ..................         8            2609              6790            173.668.o

Puuhiomo        ............         1                  40              1920                2.250.o

Sellulosatehdas       ........         1               274             2600             66.817.8

Yhteensä     10          2 923          11310          242.735.8

Paitsi edellä mainiLtua  ltä-Suomen  jäi`vialuetta, on  näiden teolli-
suuksien   paikallista   keskittymistä   todettavissa   muuallakin   sisä-
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maassa.    Varsin   huomattava   tässä   suhteessa   on   Kajaanin   kau-

punki,  jonka  puu-  ja  paperiteollisuutta  valaisevat  seui.aavat  luku-
sarj.at:

Käyttö-              Tuotan-
voima,             non  arvo.

Teollisuuslaji                         Tehtaita   Työväkeä         hv.                   1000   mk.

Sahat  .................,         3                356              1154              28.281.4

Puuhiomo       ..
Sellulosatehdas
Paperitehdas

1                  35              1700                6.520.o

1               123                 650             40.030.o
1                 71             2 093             26.880.o

Yhteensä        6              585             5 597           101.711.4

Suurin   teollisuudenharjoittaja   paikkakunnalla   on   1906   perus-
tettu   Kajaanin   Puutavara   Oy.

Niinikään on  Keski-Suomeen, Jyväskylän ympäi`istöön syntynyt
aika  täi`keä  teollisuuskeskus.    Puu-  ja  paperiteollisuustoiminta  on
täällä   keskittynyt    Äänekoskelle,    Laukaaseeii,    Jyväskylän   kau-
punkiin  ja  maalaiskuntaan,   Korpilahdelle,   Säynätsaloon  ja   Jäm-
sänkoskelle.    Varsinkin   Äänekoskelle,   Jyväskylän   kaupunkiin   ja
maalaiskuntaan,    Jämsänkoskelle    ja    Säynätsaloon    on    syntynyt
aivan  tyypillisiä  tehdasyhdyskuntia.    Jyväskylän   maalaiskuntaan
perusti   ruotsinmaalainen   upseeri   Hj.   Åkerhjelm   jo   1872   i)aperi-
tehtaan.    Tehdas  joutui   1902   Kankaan  paperitehdas  Oy:lle,  joka
1923    rakensi    lisäksi    puuhiomon.     Äänekoskelle    pei.usti    saman-
niminen  yhtiö  1899  niinikään  paperitehtaan  ja  sahan.   Siellä  ovat
myöskin  Suolahden tehtaiden  saha ja  £aneeritehdas 1 ).   Säynätsalon
saarella  tiedetään  jo  1842  toimineen  n. s.  Wahlin  sahan,  joka  myö-
hemmin  on  joutunut  A.  Ahlström  Oy:11e.   Täällä  sijaitsevat  myös-
kin  J.  Pai`viaisen  tehtaat.   Jo  1792  perusti  ins.  G.  J.  Jack  Jämsän-
koskelle   sahan   ja   1887   rakensivat   sinne   sahanomistaja   Elieser
Johansson  ja   sahanhoitaja   P. 8.   Köhl  sellulosatehtaan.    Tehtaat
joutuivat    1888    Jämsänkoski    Ab:11e,    jolloin   niitä   laajennettiin.
V.   1899  rakennettiin  paperitehdas  ja  puuhiomo  ja  1900  Rekolan-
kosken  puuhioino  ja  toinen  paperitehdas 2).

1)   Å.S'Momenma)a   VJJ,   Vaicisa,n  Zö.d.n£,  SS.   412-413,  432-433.
2\              „              Jy,  Hd./neGn  Jåd.nj,  ss.  204-905,  218-219.

/'
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Jyväskylän  lähellä  on  myöskin  maamme  ensimmäinen  faneeri-
tehdas.    Sen  perusti  Toui`ujoen  suuhun  pietarsaarelainen  kauppias
Vilh.   Schauman  1911.    Koko  Jyväskylän  seudun  puu-` ja  paperi-
teollisuustoiminta  näkyy  seuraavasta  asetelmasta:

Teollisuuslaji                     Te

Sahat   .  '  ................

Faneeritehtaat........
Puuhiomot............

Sellulosatehdas........
Paperitehtaat..........

Käyttö-          Tuotan-
voima,          non   arvo,

hv.              4000    mk.

2  434              61.845.o

3 293              69.256`o
69             3 997             24.668.8

107                   705               15.714.6

639             8 616             54.698.9

Yhteensä     25          3 074          19 045          226.183.3

Laajan  Kokemäenjoen  vesistön  lukemattomien  järvien  ja  reit-
tien  rannikkopitäjissä  on  sahateollisuutta  pääasiallisesti  paikallisia
tai.peita   vai`ten.  harjoitettu  jo   vai.haisista   ajoista.     Niinpä   siellä
miltei  kaikissa  pitäjissä  Lehtimäeltä  ja  Ätsäristä  pohjoisessa  Haus-

järvelle  ja  Lopelle  etelässä  on  pieniä  saho].a  ja  monissa  useitakin.
Varsinaista  puu-  ja  paperiteollisuuden  keskittymistä  ei  siellä  kui-
tenkaan   tapaa   muualla   kuin   Ätsärin,   Pihlajaveden   ja   Keui.un
reittien varsilla ja etelämpänä Tampereen ympäi`istöllä.

Tämän  pohjoisen  alueen  muodostavat  Ruovesi,  Virrat,  Pihlaja-
vesi,  Ätsäri,  Keuru,  Vilppula  ja  Mänttä.   Tyypillinen  tehdasseutu
täällä on Mänttä.  Teollisuustoiminta siellä on vanhaa.   Vv. 1854-55
vuokrasi   sihteeri   Gustaf   Hobin   Mäntänkoskessa   olevat   myllyt

ja perusti sahan.   Kosken vuokraoikeus siirtyi sitten kädestä käteen,
kunnes   se   1867  joutui   apteekkari   G. A.   Sei`1achiukselle.    Hän  i`a-
kennutti  samana  vuonna  puuhiomon  ja   1882  paperitehtaan  sekä
myöhemmin  toisen  puuhiomon.   G. A.   Serlachius   Ab.,   joka   muo-
dostui  1902,  rakensi  1913  sulfiittisellulosatehtaan  ja  1918  sulfiitti-
spriitehtaan,  niin  että  tehtaat  nyt  ovat  Pohjoismaiden  suurimpia.
Yhtiöllä   on   myöskin   puuhiomo    Vilppulassa l).     Mainittava    on
niinikään  Virrat  ja  Ätsäri.    Edelliseen  pitäjään  perustettiin   1886
Killinkosken   i.annalle   villankehruutehdas,   mutta   kun  yhtiö   teki

1)   Suomenmaa    IV,  Hämeen  lääni:  ss.  '196~197.
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vai.arikon,  joutuivat  tehtaat   1903   Killinkosken  Tehdasten  Oy:lle,

joka   1911  perusti  puuhiomon.    Pitäjässä  toimii  sitäpaitsi  5  sahaa.
Jälkimmäinen   pitäjä   on   vanhastaan   tunnettu   rautateollisuudes-
taan,  jota  lnhankosken  vai.rella  sijaitsevissa  tehtaissaan  yhä  edel-
leen   harjoittaa  lnhan  tehtaan  Oy.  Yhtiöllä  on  myöskin  suurehko
saha.    V.   1897  pei.ustettiin  Vääräkosken  puuhiomo,  jonka   nykyi-
sin  omistaa  G. A.  Lönnqvist  Oy.,  ja  1896  Ryötän  massa-  ja  paperi-
tehdas l).     Koko   alueen   puu-ja   paperiteollisuutta   valaisee   seu-
raava  asetelma:

Käyttö-          Tuotan-
Työ-             voima,           non  arvo,

Teollisuuslaji                Tehtaita        väkeä                hv.               4000   mk.

Sahat........

Puuhiomot     ..
Sellulosatehdas
Papei`itehdas

18
5
1

1

726              1461             43.843.3
`175               4  529               `12.248.5

122                 854             41.047.5

279             2 000             25.461.i

Yhteensä     25          '1302            8 844          122.600.4

Eteläiseen  alueeseen  kuuluvat  Lempäälä,  Valkeakoski,  Kangas-
ala,   Tampere,   Aitolahti,   Messukylä,   Etelä-Pirkkala,   Pohjois-Pirk-
kala,   Suoniemi,   Ylöjärvi,   Hämeenkyrö,   Teisko   ja   Kuru.    Tältä
alueelta   on   tyypillisinä   tehdasseutuina   mainittava   Valkeakoski,
Tampere,   Pohjois-Pirkkala   ja   Hämeenkyrö.     Kun   Valkeakosken
2-sulkuinen  kanava   1868 valmistui, perustivat  kauppias C. 0. Will-

gren   ja   apteekkari   E.  J.   Granberg   kosken   partaalle   puuhiomon
ja   1872.  paperitehtaat.    V.   1889   tehtaat   joutuivat   Valkeakosken
Oy:1le,   joka   uudisti   ne   vv.   1905-07.    Tällöin   rakennettiin   uusi

puuhiomo,    sulfiittisellulosatehdas   ja    paperitehdas,   joten  tehdas-
kompleksi   nyt   on   alallaan   maan   suui`impia.    Tampereen   paperi-
teollisuus   on   peräisin   jo   vanhoilta   ajoilta.   Siellä   toimi   1926   3

paperitehdasta,  nimittäin  Takfilt  och  Pappersbruks  Ab:n,  pei`ust.
1865,   J. G.   Frent.`kellin,   perust.1874,   ja   Tampereen   Pellava-ja
Rautateollisuus  Oy:n,  pei`ust.  1873,  puuhiomot  sekä  kahden  ensiksi
mainitun  yhtiön  paperitehtaat,  joista  edellinen  on  perustettu  1865
ja  jälkimäinen  jo  1762.   Pohjois-Pirkkalan  huomattavin  teollisuus-

1)   LSwomenmaci   yJJ,    yac!scn   !d.öni,   SS.   378-379   ja   385.
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yrittäjä    on   Nokia   Aktiebolag.     V.    1868   perusti   vuoi`i-insinööri
Fr.   Idestam  Nokian  kosken  i.annalle  puuhiomon.    V.   1871  se  jou-
tui  edellä  mainitulle  osakeyhtiölle,  joka  laajensi  tehtaita  i.akenta-
malla  1880  i]aperitehtaan  ja  1885  sulfiittisellulosatehtaan,  laatuaan
ensimmäisen  meillä.    Yhtiön   saha   on  pei`ustettu   1868.    Pitäjässä
on  myöskin   Näsijärven   Pahviteollisuus   Oy:n  puuhiomo.      Jonkin
veri.an  erillään  ovat  Kyröskosken  tehtaat  Hämeenkyi`össä.    Kyrös-
koski  on  aito  taajaväkinen  tehdasyhdyskunta,  joka  on  muodost,u-
nut   tehtaiden   ympäi`ille.     Siellä   ovat   1870   pei'ustetut,   nyk}'isin
Hammaren   & C:o   Ab:n   omistamat   puuhiomo   ja   paperitehdas 1).

Tämän   keskittymisalueen   puu-   ja   paperiteollisuuden    voima-

peräisyyttä   esittävät   seui`aavat  luvut:

Teollisuuslaji              Teh tai ta

Sahat................15

Puuhiomot..........8
Sellulosatehtaat......3
Paperitehtaat........7

Käyttö-
Työ-            voima,

väkeä               hv.

855             1910
510          10183
422            4 239

1027             9133

Tuot,an-
non  arvo,
1000   mk.

49.229.7

32.941.8

97.649..t
127.022.6

Yhteensä     33 2 814          25 465          306.843.3

Pai`emman    yleiskäsityksen   saamiseksi   liitettäköön   tähän   seu-
raava    keskittymisalueiden   ja   niihin   kuuluvien   kuntien   luettelo,

josta  näkyy,  mitä  ei`i  teollisuuslaitoksia  kussakin  kunnassa  sijaitsi:

1)   6.won.cnma¢  Jy,  HåmeGn  ld.ön[,  SS.   94,   374-376,   131-132.
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Ke.`l{itltjmisalue

Kuopion     seij,t,u

Keskittt}misalue

Jääski
Kuopio    ......        3-i_   _   _        Kirvu  .....
Kuopion   mlk..       31---_       Antrea     ...
Leppävil.ta Vuoksela....
Vai.kaus   ......         11   -141       Muola     ...
Suonnejoki     ..      4-i---Kyyrölä..
Rautalampi    ..       1~   ----      Vahviala
Kai.ttula     ....       4  -     i  -   ~   -      Johannes
Maaninka   ....      1  ----   ~      Koivisto

2--      411
2 ---_  _4-----
2-----
4  -_   _   _   _
1  ---     11
1----_3-----

Juankoski   ....       1---1--Sortaioaizcinset4tu    ]7    9-7    J    4
Mikketinseutw       11  ~  -    1  --     Sort&valaL   ....      1  -   -      `L  ~  -
Mikkelin  mlk..     4 -----    Sortavalan mlk.
Haukivuoi.i    ..      1  ---- ~     Simpele   ......
Kangasniemi..      3-~---Pai`ikkala   ....
Ilii.vensalmi  ..      4  --4  -~
Mäntyhai.ju   ..     2 -----
Savonl:n sewiu.     71 ----
Savonlinna    ..      21  ~---
Sääminki....1-----
SulkavaL......1-----
Kerimäki....4-----
Enonkoski  ....     1  - ~ ~ - -
Savonranta   ..     1 -----
Li,eksa,nseutu..       4 --
Pielisjäl.Vi   ....        4  -   -
Joerirsuur.   sewiu       51  -
Eno........

Pielisensuu       ..
Viipurin  seutiu .
Viipul.i......

Viipurin    mlk.
Lappeenranta.  ,
Lappee......

Jout,seno....
Ruokolahti    ..

2--

Jaakkima    .
Harlu...,.
Suistamo     .
Suojärvi       .
Impilahti     .
Salmi.....

2 --2 -1
1 --1 -12-----
21----
11  -     2  -     21-----4-----
1 --11 _
2-----

Kumijoenla,a,kso     36     1     510     6     4
Ruotsinpyhtää      1 -----
Pyhtää   ......     2 - -   1  - -
Kotka     ......       3---2-
Kymi  ........       3--11-
Vehkalahti    ..     5 -----
Sippola   ......      2  -  -    3  -    1
Valkeala     ....      1  - -   4.  - -

4    5    3      Kuusankoski..       1  --3    3    3
------     Jaala

--      2  --       Iitti      .....
-----   Nastola  ...
1    4  -    1  -      Oi.imattila  .

--1  -      Lahti   ...
1      4      4      1        Hollola     .

--4 ---1 ---
-   1 ---

6 -2 ---
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f{eskittgmlsalue Keskitttimisalue

Heinola      ......       1  -      1  -    -    -   Alatornio
Asikkala   ......       2  ~   ----   Ylitoi`nio   ......---     1  ----
Porooon  sew!%  ..       7    J  -~    j  -Rovaniemi    ....       2  -------
Poiivoonmlk...       41--1-jrcij.ciainj     ......       3--Z     J     J
Pel.naja    .1 ....      2 ----
Tiovtii;8L  ........       i  _  _  _  _  _ J.Pväsfiyl9n  seuiu

Äänekoski      ...
Laukaa.....

Lohja     ........        11~    -1-
Porinseutu   ....     811  -13     2
Uusikaupunki  ..       2  _   _  _  _  _Jyväskylä    ....
Laitila   ........       2  _  _  _  _  _ Jy`'äskylån  m|k.
Eui.a  ..........        2  _  _     ,i  _     i  Korpilahti     ....
Kiukainen    ....       2   _  _  _  _  _ Säynåtsalo    ....
Eui.ajoki......1----- Jämsänkoski     ..

Rauma  ........        |  -  _  _     i   _ JWci.n!ön  seL6!tA   . .
Luvia     ........       i  _  _  _  _  _ Ruo`.esi     ......
Poi.i    ..........        4  -_  _     2     ivirrat    ........
Porin    mlk .....         1 _  _ Pihlaia`,esi
Noormai`kku    ..      i    i___~Atsäri
Pomai`kku    ....      2  _ _ _  _  _ Keuru
Mei.ikarvia    ....      2  _  _  _  _  _ Vilppula

4-41
1-1-

2----
--1  --1

211

18-_   5116-----
5 --    1 --1-----2 --2 --3-_---1 --1 --

Ä'a!J¢/.oGnsct4£t4..     JO--J~_Mänttä      ......---     111
Kalajoki   ......       3~  ---- r¢;7dpereen   sei.!%    J5--8    3    7
Himanka  ......      2  -----   Ijemi)äälä     ....      2  -  -  -  ~  -
Kannus......1 --Valkeakoski                1  --      111
Sievi  ..........       1  -----   Kangasala    ....       1  -  -  -
Oulainen......2-----Tampei.e 3-3
Pyhäioki  ......---   J  - - Aitolahti  ......     1  ~  - - - ~
Raahe   ........     1 - - ~ - - Messukylä   ....     2 -----
OwJwn sewtL .....      9 - -  ~ -  -  Etelä-Pirkkala.  .      1  -----
Oulu  ..........       4~   ----  Pohjois-Pirkkala       3--212
0ulunsalo     ....      1  -----  Suoniemi  ......- ~ -   1  ~ -
Haukipudas     ..     4~-~--Hämeenkyrö    ..---    1--
jrc;7w.t.   Sew!w    ..        8--J     J--Ylöjärvi     ......       1---i     1
Kemi     ........      2  -   -   ~-   -  - Teisko   ........      1  -----
Kemin mlk .....      2 -   - -    1  -   Kuru     ........      2  - L ~ - -

Yh,ieensä  838   15   10   47   25  26
Muilla    seuduilla  275  -    1     2  -    2

Kokomaassa  513151149  e5  28


