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TflLOUDELLISEN TEORIJIN KYSYJVIYKSIÄ.
K±T:i. E. Nevanbinna.

Mihä sgnngttää taloudenp
Tähän kysymykseen Gi4s£op C¢ssej vastaa: niukkuus (»die Knai)pheit»).

4J/rec! J14cw.shci!! taas johtaa taloudelliset ilmiöt siitä, että

tuotanto vaatii ihmiseltä ponnistuksia ja uhreja (»efforts and sacrifices,,.

Kumpi on oikeassa? Vai eikö kumpikaan? Vai oli;iko asia niin,
että tavallaan voisi sanoa molempien olevan sekä oikeassa että
väärässä?
Casselin niukkuus oii ihmisten tarpeiden (halujen) ja niiden
tyydyttämiskeinojen välinen vastaamattomuus eli epäsuhde, joka

johtuu siitä, että edellisten voidaan sanoa olevan rajattömat, kun
sitä vastoin jälkimäiset, niin hyvin luonnon kuin ihmisen puolella
olevat, ovat i.ajoitetut.
Siitä, että maailma on tällainen, ei voine olla epäilystä. Niin
o]len kysymys on se, tekeekö tämä asiantila ja sekö tekee taloudenpidon, muodossa tai toisessa, välttämättömäksi?
Pei`iaatteelliselt,a kannalta voi huomauttaa, että ennenkuin
vastausta tähän kysymykseen voidaan menestyksen toivossa lähteä
hakemaan, on sovittava siitä, mitä taloudella eli taloudenpidolla

ymmärretään.
Allekirjoittanut ei k}'llä ole aivan selvillä Casselin talouskäsitteestä.
Määritelmä, jonka hän siitä antaa teoreettisen pääteokseiisa alussa, on kyllä tavallaan selvä (taloudenpito on kaikki
se toiminta, mikä tekee tai`peiden tyydyttämisen mahdolliseksi).
Mutta pai`i sivua myöhemmin Cassel lausuu ajatuksen (tai
ajatuksen aluii), jonka kanssa tuo hänen määritelmänsä sanan mu-

kaisesti otettuna ei näytä soveltuvan yhteen, hän kun viittaa siihen
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että taloudenpito on tietty »pyrintö» (siis jotakin sielullista, eikä
niinkuin määritelmän mukaan, jotakin teknillistä).
Mutta kuinka tämän asian lieneekin, joka tapauksessa on selvää, että Casselin niukkuus }'ksin riittää tekemään välttämättömäksi sellaisen niin sanoaksemme laskevan toiminnan, joka taloudenpitoon sisält}.}.. Jollei tuotanto vaatisi ihmiseltä »ponnistuksia
ja uhrejai}, olisi taloudenpito tosin sikäli toisenlaista kuin se on
meidän maailmassamine. että ihmiset `-oisivat tehdä nautinnok-

seen kaiken, mikä tai`vitaan tarpeidentw.dvtvksen \'älineiden saamiseen - siis niinkuiii lapsi huvikseen keittää kah\-ia leikkimökissä
taikka todellinen taiteilija tai todellinen tutkija luo i.iemuksensa
taikka suui.i teollisuus- tai rahamaailman ruhtiiias voi tehdä t}.ötänsä j. n. e. Kun vain Casselin iiiukkuus on, tä}rt}.isi ihmisten
kuitenkin jollakin tavoin ratkaista, inissä suhteessa (ja kuinka nopeasti) mitäkin, jota he haluavat, on tuotettava (»leikkien») ja sitten jakaa tuotantovoimat sen mukaan ei`i tarpeiden tyydytysvälineiden hankinnan osalle.
Ja se olisi taloudenpitoa sekin.
Cassel tuntuu siis olevan ehdottomasti oikeassa siinä, että se
niukkuus, josta häii puhuu, kaikissa oloissa tekee talouden välttämättömyydeksi.
Onko Mai.shall sitten väärässä?
Tuskin aivan. Kun t,uotantoon tai.vitaaii »efforts and sacrifices)),
on ihmisen pakko jo }'ksin sen vuoksi pitää talout,ta. Vaikkei Casse1in niukkuutta olisikaan, siis vaikka ihmiiieii, tekeinällä tarpeeksi
»ponnistuksia ja uhrejay), voisi saada aikaan halujansa joka suhteessa vastaavan tuotannon ja sen kautta sainanlaisen tarpeeiityydytyksen, pakottaisi noiden ponnistusten ja uhrien välttämättömyys hänet vertaamaan,missä määi`in mitkin hänen halunsa ovat
niiden tekemisen arvoiset ja järjestämään tuotantotoimintansa
sen mukaisesti. Ja sekin olisi taloudenpitoa.
Marshall ei siis ole sillä tavoin vääi`ässä, ettei jo se asiaintila,

josta hän johtaa taloudellisen tapahtumisen, riittäisi perustamaan
talouden olemassaoloa.
Jos hän olisi siinä mielessä vääi`ässä, ei
hänen teoriansa voisikaan olla se »suui`enmoinen ajatusrakennus»
ja i)tavallaan muodollisesti onnistunut» (s. o. loogillisesti i`istiriida-

ton) taloudellisen maailinan selitys}.ritys, jonka Casselkin myönt,ää
sen olevan (Theoretische Sozialökonomie, 4. pain., s.152.).
Mut,ta
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Cassel on, paitsi siinä, että niukkuus välttämättöm}-}.dellä luo talouden, todennäköisesti oikeassa siinäkin, että Marshallin edellytys ei

yksin riitä selittämään olennaisia todellisen sosialitaloudelliseh
elämän ilmiöitä, nimenomaan hinnanmuodostusta. Varsinkin tuntuu puheenalainen selitysperuste kä}.vän riittämättömäksi, kun
on kysymys hinnan muodostumisesta pitkälle kehitt}rneen kulttuurin tilassa (sellaisessa, jossa ilmeisesti Åc!£Åe!Zcz maapohjalla sem-

moisenaan on hinta), kun kerran maapohjan korvaaminen työllä ja
pääomalla, s. o. inhimillisillä »poniiistuksilla ja uhrauksilla», on
vain vei`raten ahtaissa rajoissa mahdollista. Ja jokseenkin varmaa näyttää olevan, että sellaista teoriaa, joka vastaa todellista
sosialitaloudellista tapahtumista niin paljon kuin teoria yleensä
voi yhteiskunnallista tapahtumista vastata, ei voi luoda ottamatta
lukuun niukkuuden tosiasiaa.
Tämäkin on oikeastaan itsestään
selvää, kun tuo tosiasia kerran on kieltämätön ja kun se ei voi olla
vaikuttamatta inhimilliseen talouden pitoon.. Voisi ehkä myös
huomauttaa, että jo siitä ponnistusten ja uhrausten välttämättömyydestä, joka liittyy tuotantoon, s}-ntyy eräänlainen »niukkuus»,
nimittäin epäsuhde halujen ja niiden t}-yd}'ttämisvälineiden aikaansaamiseen (esteettä)
kä}rtettävissä
olevain
keinojen
välillä.
Ainoastaan kaksi muistutusta tuntuu voitavan tässä asiassa
tehdä Casselia vastaan. Ensinnäkin se, että /töne7t niukkuutensa

(nimittäin se, joka tuotantomahdollisuuksien puolelta on määi`ätty
riippumatta siitä, kuinka paljon i)ponnistuksia ja uhrauksia» ihminen on valmis tekemään tuotannon aikaansaamiseksi) ei ole ainoa
inhimillistä elämää hallitsevista edell}'tyksistä, joka pakottaa ihmiset pitämään jonkunlaista taloutta; siihen riittäisi, kuten edellä on
koetettu osoittaa, jo »ponnistusten ja uhrien» teon välttämättö.
myys tuotannon aikaansaamiseksi. Toinen muistutus olisi mahdollisesti se, että pääomankäyttötilaisuuden
(s. o. säästämisen)
niukkuuden täytynee (inhimillisten halujen i.ajattomuus annettuna)
katsoa syntyvän yksistään siitä, ettei ihminen ole rajattomasti valmis tekemään niitä (nykyisyyden) »uhi`auksia», joita tuotannon
aikaansaaminen vaatii.
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Taloudenpito.
Taloudenpidolla }'mmäi`i`ämme ihmistoimintaa, sikäli kuin joku
suorittaa sitä saadakseen kä}.tettäväkseen tarpeentyydytyksen
välineitä ja jakaakseen eli disponoidakseen niitä tarpeittensa osalle.

Nämä toimitukset esiintyvät joskus erillisinä, mutta sisältyvät
usein toisiinsa.

Katsokaamme asiaa ensin (kuvitellun, täydellisesti) omavaraisen
talouden kannalta.

Saadakseen käytettäväkseen tarpeentyydytyksen, nim. osittain
lopullisten tai`peittensa tyydyttämisen, osittain tuotannon välineitä,
omavaraisen talouden pitäjä disponoipi ne tarpeentyydytysvälineensä, joita hänen tuotantovälineensä edustavat, ei.i tarpeittensa
tyydyttämisen aikaansaamiseksi. Tarpeentyydytyksen välineiden
hankinta on tässä tarpeentyydytysvälineiden jakoa, dispositsionia.
Aikaansaamansa lopulliset tai`peentyydytysvälineet taloudenpitäjä
omavai`aistaloudessa jakaa eli disponoipi tarpeittensa kesken (esim.
ratkaisemalla, kuinka nopeasti hän ne kuluttaa, minkä kuluttaa.
itse, millä t}'ydyttää auttamistarpeensa antamalla niitä esim. tarvitsevalle naapurille). Tässä osassaan omavai.aisen talouden pito
ei tiedä toimintaa tarpeentyydytyksen välineiden saamiseksi, vaan
yksinomaan niiden jakamiseksi eli disponoimiseksi.
Vaihdannassa taloudenpitäjä (esim. yrittäjä) niinikään dispo-

noipi tuotantovälineitä saadakseen (tuotannolla ja tuotteittensa
myynnillä) .ostokykyä lopullisten tarpeittensa tyydyttämiseen.
Taloudenpitäjän toiminta on siis tässäkin samalla tai`peentyydytyksen välineiden (tuotantovälineiden) disponointia ja niiden (ostoky-

vyn) hankintaa. Saamansa ostokyvyn taloudenpitäjä vaihdannassa,
käyttää, s. o. disponoipi lopullisen tarpeentyydytyksensä hyväksi
joko 1) antamalla sitä semmoisenaan (esim. maksamalla veroja,
sakkoja, yhdistysten jäsenmaksuja, antamalla raha-apua niille.

joita tahtoo auttaa tai 2) ostamalla mitä haluaa, siis tässä jälkimäisessä tapauksessa hankkimalla tarpeentyydytyksen välineitä.
Tapauksessa 1) tarpeentyydytyksen välineiden disponointi ei ole,
tapauksessa 2) se on samal]a niiden hankkimista. Ostamansa lopullisten tarpeitten tyydytysvälineet taloudenpitäjä vaihdannassa
vihdoin disponoipi tarpeittensa kesken, samalla tavalla kuin oma-
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varai.sen talouden pitäjä ne, jotka itse on tuottanut (kts juuri edellä).
Tämä disponointi ei vaihdannassakaan tiedä hankkimista.
Paitsi että edellä esitetty toivottavasti osoittaa, mikä on tai`-

peentyydytyksen välineiden hankkimisen ja niiden disponoiniiin
keskinäinen suhde, näkyy siitä ymmärtääkseni eräs toinen seikka.
Nimittäin se, että kun sanotaan: vaihdannassa taloudenpito jakaantuu kahteen osaan, nimittäin ansio-ja käyttötalouteen, asiat oikeastaan esitetään todellisuudesta kahdessa suhteessa vähän poikkeavalla tavalla. Ensiksikin sikäli, ettei taloudenpito omavaraistaloudessakaan ole }-ksi-, vaan sikäli kaksiosainen, että se käsittää kahta
eri laatua olevaa toimintaa nimittäin toiselta puolen tuotantovälineiden, toiselta tuotteitten disponointia. Ja toiseksi on taloudenpito
vaihdannassa katsottava kolmi-, eikä kaksiosaiseksi, koska siihen
kuuluu seuraavaa kolmea eri laatua olevaa toimintaa: 1) tuotantovälineiden disponointia ostokyv}-n saamiseksi lopullisten tarpeitten
t}-}'dyttämiseen; 2) ostokyvyn disponointia joko a) 1uovutettavaksi toisille semmoisenaan tai b) käytettäväksi ostoon ja 3)
siten ostetun disponointia tarpeitten tyydyttämiseen.
Ensiksi mainittu toiminta on se, mitä tarkoitetaan ansiotaloudella ja sopivasti sanotaan siksi. Toiseksi mainittua voi nimittää käyttö- ja viimeistä ehkä kulutustaloudeksi. Mutta käytettiin
mitä nimiä tahansa, pääasia on olla selvillä siitä, että mitä tässä
ehdotetaan ilmaistavaksi käyttö-, mitä kulutustalouden nimillä,
on kahta eri laatua olevaa taloudellista toimintaa.
Näillä ei`otuksilla ei ole suurta sosialitaloudellista ai`voa,
niin kauan kuin pysytään yksityisten henkilöjen ja yksityisten

yhteisöjen taloudessa. Mutta ne saavat merkitystä, kun on kysymys siitä, millä tavoin julkisten yhdyshntain varain käytön eri
lajit ei.oavat toisistaan. Esim. rahassa annettu vaivaisapu ja i`ahassa maksetut yleiset vanhuuseläkkeet edustavat edellä 2) a) kohdassa, yleensä rautateitä varten hankittujen kiskojen jako eri i`atojen osalle 3) kohdassa mainittua varainkäyttöä j. n. e.

Tcdoudeuinen

purirtiö.

Taloudelliseksi pyrinnöksi sanomme sitä taloudenpitäjän halua
eli tahtoa, joka kohdistuu tarpeentyydytyksen välineiden saantiin

258

E. `-E\.ANLi`.NA

hänen
kä}.tettäväkseen
ja
ni:den jakoon hänen tarpeit.tensa
kesken.
Tämä merkitsee, että jokaisella, joka pitää taloutta, kuka se sitteii
onkin: fyysillinen henkilökö vai yhteisö,'yhtiökö vai osuuskunta, yhdistyskö vai valtio, on /.onÅtmz¢jne7t taloridellinen pyrintö, kuiiika voimakas tai heikko se sitten lieneekin ja mistäsesittenjohtuneekin
Vaihdannassa suurin osa taloudellisia toiinituksia niin sanoaksemine sijoittuu kahteen, enemmän tai vähemmän erilliseen ja
itsenäiseen taloudenpidon osaan, joista toisessa taloudenpitäjä
hankkii maksukykyä, millä voi ostaa itselleen tarpeentyydyt}-ksen
välineitä tai sellaista, josta tai jolla saattaa niitä itse valmistaa,
kun hän taas toisessa kävttää saamaansa maksuk`'k`.ä mainitulla
tavalla.
Edel,istä ta,ouäen(pidon) osaa nimitetääi tava,lisesti
ansio-, jälkimäistä usein kulutustaloudeksi. Viimemainittua saiiaa
olisi kuitenkin syytä välttää. Ensinnäkin koska se voi s}-nnyttää
sen käsityksen, että siihen kuulu:sivat itse kulutustoimitukset sel1aisinaan, kuten syöminen ja juominen (joihin myös kuuluu esiin.
i.uuan tai vaatteiden antaminen toiselle hänen auttamisekseen).
Nyt kuitenkin, jos taloudenp;doksi katsotaan disponoivaa toimintaa, tuollaiset toimitukset ilmeisesti alkavat vasta sitten kun taloudenpito on päättynyt ja ovat siis viimemainit,un ulkopuolella.
Toiseksi ei tässä taloudenpidon osassa tapahtuva maksuk`-v`'n
kä}'ttö ole ainoastaan sen käyttöä kulutush`'ödvkkeiden, se \-oi
olla ja on säännö]lisesti m}'ös sen kä}7ttöä kestäväin h`'öd\'kkeiden (esim. huonekalujen) hankintaan. .Ja vielä tärkeämi;ää `on,
että samainen maksukyvyn käyttö voi olla ja }'leisesti on taloudenpitäjän saaman maksukyvyn käyttöä i.ealipääoman, s. o. `.hteiskunnallista tuotantoa palvelevain hyöd}-kkeiden ostoon, kun
näet tulon »säästäminen» useimmiten tietää sen käyttämistä tällä
tavalla. Kolinanneksi soveltuu »kulutustalous» paremmin yhteisnimeksi ei.inäisille taloudellisille toimituksille, jotka eivät ole ostokyvyn käyttämistä (kts. edellä). Oikein tulee sitä vastointalouden-

(pidon) puheenalaisen osan luonne ilmi, kun sitä nimitetään, kuteii
kirjallisuudessa alkaakin tulla yhä yleisemmäksi Åö#%ta:oudeksi.
Ta]oudenpitäjän taloudellinen pyrintö esiinty}'
niin hyvin
hänen
ansiokuin
käyttötaloudessaan.
Edellisessä se kohdistuu
maksukyvyn, jälkimäisessä
niiden tarpeentyyd}'tyksen

TALouDELLisET\.

TEORiAr`-

K¥s¥MyKsiÄ

välineiden saantiin, jotka sillä o`.at saatavissa.

259

Kuii säästäminen

on ansiotalouden tulosten käyttöä, joka enimmäkseen tehdään
vastaisen tulon saamisen tarkoituksessa, liittää se käyttötalouden
ja ansiotalouden pidon erikoisluontoisella tavalla yhteen.
Ansiotaloudessa esiint}'vää ja toteutuvaa taloude"sta i)yrintöä
voi nimittää ansiohaluksi.
Siitä lähtee (sielullisesti) kaikki se tulon saanti, johon talouden-

pitäjä nimenomaan on pyrkinyt. Mutta varoja (tuloa) voidaan, kuten
kaikki tietävät, saada toisinkin, niin sanoaksemme passiivisesti, s. o.

siihen pyrkimättä. Periminen on kai täi.kein täinmöinen passiiviiien
varain saannin tai)a
P`-vtäinättömän lahjan saaminen on samanlainen. Mutta in`-\.mälläkin taloudeni):täjä `-oi saada tuloa, johon
hän ei ole p}.rkin}'t.

Niin tapahtuu, jos esini. }rksit}7inen, yksin-

omaan auttaakseen toista, antaa hänel]e jotakin, mutta esim. joLta
ei täi`veleisi

saajaa siveellisesti` ei anna sitä' ;lmaiseksi, \'aan ott,aa

siitä jonkunlaisen maksun. Nämä tapaukset voi\-at kuitenkin tuntua vähäpätöis}ryksiltä, joihin ei kannata kiinnittää huomiota.
Mutta sitä voi tuskin sanoa esim. valtion suojelustulleista tai sakoista. Ne antavat kuitenkin valtiolle samalla passiivise la tavalla
saatua tuloa, s. o. tuloa, johon valtio ei ole p}'rkin}'t, vaan jonka
se on saanut sentähden, että se toisista syistä ottaa }.ksit?'isiltä
ei.inäisiä maksuja.
Enimmäkseen maksun otto kuitenkin ja siis se tulo, joka sen
ottajalle maksuista kerty.}', lähtee hänen ansiohalustaan tämäii
sanan edellä ilmoitetussa merkityksessä. Niin on senkin tulon laita,
jonka esim. rikas mies, joka pe käksi ilokseen tekee aminattit,)-ötänsä toisen (esim. yhtiön, `'altion) palveluksessa, mutta kuitenkin
ottaa siitä palkan, saa tästä palkastaan.
Täinä esimei`kki
näyttää, että jos tahtoo olla selvillä siitä, millainen todellisuus

näissä asioissa oikeastaan on, pitää tehdä ero toiselta puolen sen
vaikuttimen välillä, josta itse tietty toiminta läht,ee, toiselta sen
syyn välillä, jonka vuoksi siitä tai sen tuloksista otetaan maksu.
Työtä ihminen voi tehdä aivan riippumatta siitä, haluaako työnteollaan ansaita vai ei; niin onnellisesti ovat asiat toki tässä miirheenlaaksossa. Mutta ken ottaa maksua työstään tai sen tuloksista,
mistä vaikuttimista lieneekin työn tehnyt, osoittaa sillä (paitsi
edellä kosketelluissa passiivisen saannin tapauksissa), että hän-ellä
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on maksukyvyn saannin, ansion saannin, halu, s. o. ansiohalu,
suui`empi tai pienempi, kiihkeämpi tai laimeampi, se on tietysti
tässä yhdentekevää, niinkuin tässä on yhdentekevää sekin, miksi
hänellä on tuo halu, esim. johtuuko se vain siitä, että maksunottaja
tahtoo saada varoja auttaakseen toisia.
Kenties
moni
sanoo,
että tälläiset »saivartelut» koskevat
suhteellisesti harvoin esiintyviä tai ainakin vähäpätöisiä tapauksia
ja ovat sentähden merkitystä vailla. Niin voisi ehkä olla, ellei asia
tässäkin olisi niin, että ne suuret sosialitaloudellisettodellisuudet,

joita toiselta puolen valtion ja muiden julkisten yhdyskuntain tuotantotoiminta (rautatielaitoksen ylläpito esim.) ja maksun otto
sen tuloksista, toiselta se samanlainen toiminta, jonka n. s. kulutusosuuskunnat ja muut yhteisöt suorittavat, joiden tarkoitus on
toimittaa jäsenilleen konkreettisia hyödykkeitä, selviävät taloudellisen luonteensa puolesta vasta näistä »saivarteluista)).

Esim. jc6e

Sj!ö !oL.mj73£cbci, josta valtio kantaa rautatiemaksut, valtio ei ole

ryhtynyt suoi`ittamaan eikä suorita saadakseen tuloja; se suorittaa
sitä »auttaakseen» toisia (ja itseään). Mutta kun valtio ei anna
ihmisten ilmaiseen ajaa eikä kuljettaa tavaroita rautateillänsä,
vaan ottaa kummastakin maksun, niin tämä mcbk6L47t o£±o johtuu

siitä, että valtio haluaa, m. m. tämän »auttamistoimintansa» kustannusten suorittamiseen, saada varoja, tämä mcbkst47t o!!o lähtee
siis valtion varojen saannin halusta, s. o. sen i)ansiohalustai).
Yhteiskunnallisen tuotannon tärkeimpänä liikkeellepanevana

ja liikkeessä pitävänä vaikuttimena on, niinkuin tiedetään, vallitsevassa maailmassa yksilöllisten talouksien taloudellinen pyrintö,
ansiohaluna ja muissa esiintymismuodoissaan. Mutta edellä on jo
käynyt ilmi, ettei kaikki tuotantotoiminta lähde eikä siis kaikki
tuotantg synny tuosta pyrinnöstä (ansiohalusta). On paljon sekä

yksityisten, niin hyvin fyysillisten henkilöjen kuin yksityisten yhteisöjen tuotantotoimintaa, joka suoritetaan toisista vaikuttimista.
Mitä yksityisiin henkilöihin tulee, ovat esimei.kit tästä, edellä sanotun lisäksi, ehkä tarpeettomat. Viitattakoon sentään suurten taiteilijain ja tutkijain ainakin useimpien ihmisten arvioinnin mukaan
ylen arvokkaaseen luomistyöhön, s. o. sosialitaloudellisesti katsot-

tuna tuotantotoimintaan.

Samoin siihen niinikään ylen tärkeään,

jonka monet upporikkaat teollisuus- ja rahamaailman ruhtinaat
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suorittavat pelkästä luomisentarpeesta tai yleisen edun haiTastuksesta. Samoin suurten liikeyritysten toimintaan, jolla ne ehkä
rakentavat työväenasuntoja sosialisesta tai ihmisystävällisestä
harrastuksesta.
Seurojen ja }rhdistysten toisen- tai toisenlainen
tavarain tai palvelusten tuotanto, joka tarkoittaa vain yleistä hyvää, kuuluu niinikään tähän. Edelleen pitää olla selvillä siitä,
että kulutusosuuskuntain ja edellä niiden }.hte}'dessä mainittujen
muiden yhteisöjen tuotantotoimiiita, joka ei enää ole sivistysmaailmassa aivan vailla merkitystä, melkein kokonaisuudessaan lähtee
näiden
yhteisöjen
halusta
palvella
jäsentensä
taloutta,
e;
noiden g/Ä£ei.sö./.e7., vaikka kylläkin niiden jäsenten taloudellisesta

pyrinnöstä. Ja vihdoin on valtion ja muiden julkisten yhdyskuntain suuren tuotantotoiminnan vaikuttimena, harvoja poikkeustapauksia lukuunottamatta (joihin esim. Suomen valtion sahaliike
kuuluu), säännöllisesti vain halu täyttää, mitä asianomainen yhdyskunta on ottanut tehtäväkseen, ei sen ansiohalu eikä muu taloudellinen pyrintö.
Voisi koettaa tehdä itselleen selväksi, mitkä muut vaikuttimet
kuin taloudellinen pyrintö yhteiskunnassa saavat aikaan tuotantotoimintaa.

Ac!ozph WcLg7ter vainaa on, suuressa perinpohjaisuudes-

saan, koettanut panna ne oikein järjestelinään tunnetun Grundlegung-teoksensa alussa, vaikka hän, (epät}'}'dyttävässä) terminologiassaan, puhuu g¢ZoLcdezzjse7t toiminnan eri vaikuttimista, kun
taas edellä esitetty talouden käsite merkitsee, että ft¢®.ÄÅ£ toiminta,

mikäli on taloudellista, lähtee taloudellisesta pyrinnöstä ja että toiminta on taloudellista juuri sen kautta että ja sikäli kuin se lähtee
tästä vaikuttimesta. Jätämme syi.jään yhteisöjen sellaisten kuiii
valtion ja kulutusosuuskuntain tuotantotoiminnan erikoiset eitaloudelliset vaikuttimet, nimittäin yhteisön tehtävän täyttämishalun. Wagner erottaa näitä vaikuttimia i}itsekkäitä» ja )}epäitsekkäitä», katsoen jälkimäistä laatua olevaksi ihmisen velvollisuudentunnon ja yleensä hänen halunsa noudattaa sisäisen siveyskäsk}Tnsä vaatimuksia.
Onko tämän vaikuttimen olemus, joka

(vaikutin nimittäin) epäilemättä on tässäkin otettava lukuun, oikein
ilmaistu sanomalla sitä »epäitsekkääksi)), on psykologian kysymys,

joka ei tässä voi tulla tutkittavaksi. Muut Wagnerin 'luettelemat
epä-taloudelliset (tuotanto)toiminnan vaikuttimet ovat: rangais-
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tuksen pelko tai tunnustuksen toivo, kunnian halu, halu olla ja
mei`kitä jotakin ynnä häpeän ja halveksumisen pelko, työilo ja ilo
t}rön tuloksista semmoisenaan sekä toimettomuuden tuskan pelko.
Tämä on kai kaikki suunnilleen oikein. Mutta on tavallaan omituista, että sellainen ))kokonaisuuden edun» mies kuin Wagner ei
luettelossaan erikseen mainitse eikä vai`sinaisesti edes ota lukuun
»yhteisen hyvän)) harrastusta, vaikka tuntuu siltä, että sillä toiminnan, myöskin tuotantotoiminnan epätaloudellisten vaikuttimien
joukossa sentään on suhteellisesti huomattava sija, ehkei tosin
niin paljoii siihen katsoen, kuinka monia se panee toimimaan, kuin
enemmän, jos ajatellaan, mitä niiden toiminta merkitsee ja saa aikaan, joi]1a se `'oi olla (tuotanto)toiminnan vaikuttimena.
Aivan alussa viitattiin jo siihen, et,tä taloudellinen pyriiitö saatt,aa

voimakkuudeltaan olla ei.ilainen.

Se `.oi ensinnäkin olla. eri

suuri ansio- ja käyttötaloudessa. Kirjallisuudessa näkee toisinaan
h`iomautetta\'an ja todellisuus taitaa vahvistaa sen, että monet
ihmiset: ninienoinaan yrittäjät, ovat edellisessä paljon »taloudellisempia)) kuin jälkimäisessä.

Lisäksi taloudellinen pyrintö, kaikissa

esiintymismuodoissaan, saattaa voimakkuutensa puolesta vaihdella sainassa yksilössä ei`i aikoina (ikäkausina), sen voimakkuus
on eri }'ksilöissä hyvin ei`i suuri, niinikään se vaihtelee sivistys-

ast,een ja kulttuurien }'leisen paikallisen ja ajallisen luonteen mukaan (pohjoismaat - Keski-Eurooppa; »käsityöläisyyden» ja »kapitalisminJ) aika).

Tämän erilaisuuden s}-)'t ovat monet ja kirjavat,
eikä niihin ole tässä varsinaisest,i aikomus puutt,ua. I[uoinautettakoon vain siitä, että kun taloudellinen pyrintö, nimenomaan ansiohaluna, csiint}'}' eri }'ksilöissä erivoimaisena, niin voi asia olla niin,
ett,ä toinen tuntee koko t,ätä halua heikommin kuin toinen, mutta
mvös sit,en, että vaikka edellinenkin tuntee sen suhteellisesti voimakkaana, toiset tunteet, jotka ovat sen vastaiset, ovat hänessä
myös voimakkaat ja .tekevät, että hänen ansiohalunsa lopulta pääsee

esiintymään vain suhteellisesti heikkona, kun taas toinen ei tunne

yhtä

voimakkaasti näitä eikä muita ansiohalun vastaisia tun-

teita.

r\Tiinikään voi toisen ansiohalu esiint}'ä hyvin voimakkaana

sentähden, että toiset tunteet yhtyvät sitä tukemaan, kun taas
toiselta puuttuu sillä tavoin vaikuttavia tunteita, sillä seurauksella,
et,tä hän.en ansiohalunsa esiinty}- heikompana.

Tämmöisiä ansio-
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halua ja }71eensä taloudellista pyrintöä vahvistavia, vastaav. heikontavia, vaikka semmoisinaan aivan toisia haluja voivat esim.
olla ne, jotka Wagner, nähtävästi oikein, mainitsee jäi`jestyksessä
toisena tuotantotoiminnan mahdollisista epätaloudellisista aikaansaajista, s. o. tiettyä laatua oleva kunnianhimo, halu olla ja mei.kitä

jotakin (Amerikassa!), vastaav. häpeän ja halveksumisen pelko.
Kun esim. useimpien ihmisten kunnianhimo saa tyydytystä jo
siitä, että toiset ihmiset pJ£ö¢öC heitä »pulskina miehinä», ja kun
rikkaus, semminkin jos se on itsehankittu, ainakin toisissa oloissa
on omansa tällä tavalla nostamaan ihmistä toisten silmissä, voi
tämmöinen »kunnianhimo» (jos sen luonne nyt on tuolla sanalla
oikein ilmaistu) suuresti kiihoittaa ansiohalua, vaikkei se asianomaisessa muuten olisikaan ylen voimakas. Samoin voi, niinkuin
}'|ax Weber aikoinaan paljon huomiota herättäneissä puritaanilaisuus-tutkimuksissaan tahtoi osoittaa, tietty uskonnollinen katsantotapa (rikkauden saavuttaminen on todistus Jumalan suosiosta

ja siis Jumalalle otollisesta vaelluksesta) vaikuttaa. liyvin luonnollista on, että toisenlainen uskonnollisuus (»Älkäät kootko itsellenne tavaraa tässä maailmassa, jossa koi syö ja ruoste raiskaa)))
\'oi vaikuttaa luonnostaan kiihkeään ansiohaluun ehkäisevästi, s. o.
laimentavasti.
Samoin vaikuttavat säännöllisesti siveelliset katsantotavat, monesti myös tapa ja laki -»Sitte und Recht», kuten
Schmollei`in tapana oli sanoa.

0lemme oikeastaan nyt jo tulleet,
tu`iii

seikkaan,

että

taloudellinen

siihen alussa huomautet-

pyrintö voi

7.oh£ucz

monesta

erilaisesta s`-TSLä.

0lisi suuri erehdys luulla, että kun joku haluaa saada tai`peenty}'dytyksen

mahdollisuutta

(välineitä)

Äöy£e££&vöÄsee7?, hän

aina

haluaa sitä vain siitä syystä, josta sitä tosin enimmäkseen halutaan,
nimittäin joko sentähden, että tarvitsee sitä tullakseen toimeen
tai voidakseen elää enemmän tai vähemmän »roimasti». Voihan
esim. tavallisella ihmisellä olla aivan kyllälti tämän maailman
hyvää omiksi tarpeikseen, niinkuin sanotaan. Mutta hänellä
saattaa olla esim. apua tarvitsevia sukulaisia, joita hän haluaa
auttaa. Hänen tarpeittensa joukossa on, toisin sanoen, myös auttamisen tarve, ja voidakseen tyydyttää sen, hän haluaa ansaita lisää,
on t,arkka omissa menoissaan j. n. e. Ansiohalu ja muu taloudel-

264

E. NEVANLiNNA

linen pyrintö `.oi siis johtua myös antamisen, toisten auttamisen
halusta eli tarpeesta. Taaskin olemme kohdassa, joka on otettava
lukuun, jos tahtoo päästä selville valtion ja muiden julkisten yhd}'skuntain taloudenpidon luonteesta. Sillä kun nämä yhd}rskunnat
myöskin pyrki`.ät saamaan varoja, y)vei.otuksellat) ja muilla keinoin, toisin sanoen kun niilläkin on ansiohalu tämän sanan alussa
esitetyssä merkityksessä, niin se ensi sijassa johtuu juuri siitä, että
niillä on ylen voimakas »antamisen» ja muun »auttamisen» halu.
Ne. tahtovat tarjota ihmisille turvallisuutta, opetuslaitoksia, sairaaloita, rautateitä, sähkövirtaa, kaasua, superfosfaattia ja paljon,

paljon muuta, osittain tosin vain maksua vastaan, mutta osittain
ilmankin sitä.
Ja tämän halunsa tyydyttämiseksi ne tarvitsevat
tuloja.
Toiseksi taloudellinen pyrintö (ansiohalu) voi, kuten edellä jo
oli puhe, suui`emmaksi tai pienemmäksi osaksi johtua sellaisista
syistä kuin kunnianhimosta, halusta olla jotakin ja mei`kitä jotakin.
Se voi myös lähteä vallanhalusta, niinikään halusta voida kokoomillaan varoilla saada jotakin ai`vokasta ja suurta aikaan. Taloudellisella pyrinnöllä voi, l}.hyesti, olla suuri joukko sekä n. s. ja-

1oini)ia että vähemmän jaloja lähteitä.

Kun taloudellinen p}'rintö ei kohdistu ainoastaan tarpeenty}'dytyksen välineiden saantiin, vaan myös niiden jakoon talouden pitä-

jän ei.i tarpeiden kesken, on sillä muitakin ilmenemismuotoja kuin
ne, jotka esiintyvät toiselta puolen ansio-, toiselta käyttötaloudessa (esim. käyttötalouteen ostetun tavaran tarkempi tai tuhlaavampi
kulutus,
sen antaminen tarvitseville y. m.). Näissä
muodoissaan taloudellinen pyrintö
kuitenkin synnyttää enemmän yksilöllistä kuin sosialista toimintaa ja ne jätetään tässä
pienessä kirjoituksessa käsittelyn ulkopuolelle, vaikka niilläkin
on merkitystä nimenoinaan erinäisten julkisen talouden ilmiöiden
luonteen vmmärtämiselle.

Joku voisi kysyä: mikä on taloudellisen pyrinnön ja n. s. taloudellisen egoismin (itsekkyyden) välinen suhde?

Jos talous otetaan siinä merkityksessä kuin tässä (ja niin kirjoittaja luulee, että se on pakko ottaa, jos mieli siitä saada kelvo]-
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lista tiedonhaun asetta), jonka mukaan taloudenpito, taloudellinen
toiminta, käsittää ihmisen toiminnan, sjköJj Åz{t.n tämä lähtee hänen
taloudellisesta pyrinnöstään eikä käsitä mitään toimintaa muuta
kuin tuolta osalta, niin, kuten ainakin Liefiriann on huomauttanut,
ei »taloudellisen pyrinnön» rinnalla jää tilaa millekään järjelliselle
käsitteelle, jota sopisi nimittää »taloudelliseksi itsekkyydeksi»
Joko on viimemainitt,u tarpeettomana p}'}'hittävä taloudellisesta
sanakirjasta pois
taikka on »taloudemnen p}'rintöt) pyyhittävä
siitä

pois

ja

ristittävä

y)taloudelliseksi

itsekky}Tdeksit).

Kumpaa

sanaa kukin pitää parempana, on makuasia, vaikka tuntuu siltä,
että edellinen kielellisesti oikeammin ilmaisee, mistä on k}+symys.

Pääasia on kuitenkin, että jos haluaa nimittää taloudellista pyrintöä
taloudelliseksi egoismiksi, silloin ei sovi sanoa (niinkuin enimmäl{-

seen on tapana): useimmat ihmiset noudattavat t,aloudellisessa
toiminnassaan enimmäkseen taloudellista eg.oisinia, vaan on sanottava: sikäli kuin ihminen elämässään suoriLt,aa taloudellista toimintaa, noudattaa hän, aina ja poikkeuksetta, »taloudellista egoismiaan». Tällä lauseella ei tosin ole mitään sanottu, koska taloudelliseksi nimitämme juuri ihmisen toimintaa, mikäli se lähtee tästä
vaikuttimesta, s. o. hänen halustaan saada kä}'tettäväkseen tar-

peentyydytyksen välineitä ja ne halunsa mul{aan jaetuksi eri tai`peitterisa kesken. Missä määrin mitkin ihmisen teot ovat hänen
»taloudellisen

missä

egoisminsa»

määrin

muiden

(taloudellisen

vaikuttimien,

p}'rinnön merkit}Tksessä),

tarkoitusLen,

iiäkökohtain

määi`äämät, on tykkänään ei`i kysym}rs, johon vastaus riippuu
etupäässä siitä, kuinka voimakas muihin vaikuttimiin, tarkoituksiin, näkökohtiin verrattuna kunkin taloudelhnen p}Trintö on. Tietenkin se riippuu myös tekojen laadusta.
Esim. talonkaupoissa
useimmat ihmiset kai antavat taloudellisen pyrintönsä enemmän

määrätä kuin naimiskaupoissa. Mutta tämäkin vaihtelee - niinkuin tiedetään -yksilöstä toiseen. Asia on vleensä niin, että henkilö, jonka taloudellinen pyrintö on niin sanoaksemme alunperin
hyvin voimakas ja hänen sielussaan vailla voimakkaita kilpailijoita, voi noudattaa sen vaatimuksia sellaisessakin toiminnassa,
jossa moinen ei toiselle pälkähtäisi päähänkään. Niinkuin toinen
voi laiminlyödä sen noudattamista siinäkin, missä moinen toisesta

on sulaa hulluutta.
2
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Yhteiskunnallisen tuotantoprosessin ia recdipääomc.n käsittei,8tä.
Tunnetussa

etevässä

}rleisesit}-ksessään

?7hteiskunnallisen

ta-

louselämän teoriasta Gustav Cassel katsoo (Theoretische Sozialöko-

nomie 4. pain., s. 38) vaihdannassa tapahtuvan tuotannon päätt}-vän silloin, kun tuotteet siirtyvät t)kulutustalouksille» (i)an die Konsumwirtschaften>)).

Mikäli on k}7s}7m}'s siitä tuotantotoiminnasta, jonka f}Tysilliset

henkilöt ja ansioyht}Tmät, kuten esim. tavalliset osake}rhtiöt, vaih-

dannassa suorittavat, on tuskin syytä muistutukseen tätä käsitystä vastaan.
Tosin vielä meidänkin aikanamme huomattava
osa nimenomaan maataloudellista tuotantoa tapahtuu tuottajain
omaa kulutusta varten, s. o. heidän itsensä välittömästi käytettäväksi lopullisten tarpeittensa tyyd}'t}Tkseen.
Gustav Schmoller
arvioi (Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 11, v.1904, s. 39) tämän

osan vielä viime vuosisadan vaihteessa olleen Länsi-Euroopassa
[6-30 °/o. Mutta maataloudenkin i)kaupallistumineni) jatkuu vuosi
vuodelta. Ja sen ulkopuolella on, kuten Cassel huomauttaa, }Tksi.
tyisten käyttö- (»kulutus>)-) taloudessa tapahtuva tuotanto, vei.rattuna siihen, mikä koko yhteiskuimassa suoritetaan, epäilemättä
vähäpätöisyys. Eihän kaupungeissa enää ruokaakaan aina valmisteta
kodeissa. Jos siis teoria jättää tämän tuotantotoiininnan lukuunottamatta, voi tuskin sanoa sen antamaa kuvaa todellisuudesta
liiaksi poikkeavaksi. Mikäli taas tutkimus tahtookin käsitellä vain
luonteeltaan y h t e i s k u n n a 11 i s t a talouselämää, on Casselin

menettelytapaa vastaan vielä vähemmän muistutuksen syytä, jos
otetaan lukuun vain yksityisten henkilöjen ja ansioyhtymäin tuotantotoiminta. Sillä niiden käyttötaloudessa suorit,ettu tuotanto,
jos sen katsoo, niinkuin kai pitää, alkavan vasta silloin, kun sen
aineet tai välineet jo ovat tuottajan hallussa, tulee tarkalleenkin
k-atsottuna vain niissä harvoissa tapauksissa ja siltä vähäiseltä
osalta, jolta sen tulokset annetaan toisille auttamistarkoituksessa,
kuulumaan yhteiskunnallisen talouselämän piiriin.
Sellaisenaan
se on vain teknillistä ja individualipsykologista (yksilösielullista),
toimintaa. Jos taas yksityinen henkilö sillä, minkä alkuaan on

hankkinut

käyttötalouteensa,

myöhemmin

ryhtyy

harjoitta-

maan ansiotoimintaa, esim. myymällä sen tai valmistamalla sillä
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tai siit,ä jotakin, jonka hän m`'\' saadakseen tuloa - ja semmoistahan sattuu, niinkuin esim. sanomalehtien loppusivujen ilmoitukset joka päivä nä}Tttävät - ei f&mö toiminta tietenkään enää
ole hänen kä}'ttö-, se on hänen ansiotaloudessaan tapahtuvia toimituksia.
Toisin sitä vastoin näyttää asia olevan, jos, iiiinkuin Casselkin

tunnetussa

oivallisessa yleisesityksessään yhteiskunnallisen talouselämän teoriasta sentään oikeästaan tahtoo tehdä ja niinkuin
kai onkin pal{ko tehdä, jottei joutuisi sivuuttamaan suurta ja tärkeätä osaa tästä elämästä, ott,aa lukuun myös sen osan sosialista
iuotaiitoa, jonka toiselta puolen valtio ja kunta ja `'leensä julkiset
eli

alueelliset

paklm}'hd}.skunnat,

toiselta

n. s. kulutusosuuskun-

nat ja muut `'hteisöt suorittavat, joil]a ei ole muuta tarkoitusta
kuin toimittaa jäsenilleen konkreettisia h`.ödvkkeitä.
))Kulutustaloudellat), josta Cassel puhuu, ei voi käsittää muuta
kuin sitä osaa vaihdannassa olevan yksilöllisen taloudenpitäjän,
]iiin

hyviii

taloudenpitäjä,

}.ksilön

(perheen)

kuin

yhteisön,

taloudesta,

jossa

sanoaksemme asian l}'h},'esti, käyttää tulonsa, ja

jota sen vuoksi ehkä on oikeinta nimittää, iiiinkuin siitä edellä on
ollut puhe, käyttötaloudeksi.
»Yksit\'isiini), joiden omasta t,uo-

tann(]st,a
on

(s. o.

kulutustaloudessa tap;htuvasta)

tässä

on puhe,

taas i)akko lukea kaikki `'ksilöllisen talouden pitäjät erotuk-

setta, siis iTi}'ös julkiset }'hdyskunnat ja kulutusosuuskunnat.

N}'t on selvää,

ettei

näiden }'hteisöjen suoritt,ainaa osuutta

sosialisesta Luotannosta voi sanoa mitättöm}'ydeksi, ja vielä varmempaa on, ettei se, ainakaan siltä osaltaan, kuin sen t,ulokset

inyydään (luovutetaan toisi le yksilöllisille talouksille maksua vas-

taan)` ole vaiht,otaloudellisten toimitusten ulkopuolella.

Jälkimäi-

nen seikka on ilmeinen. Mitä edelliseen tulee, ei tarvitse nähdä
iiuineroja eneinpää valt,ioiden tai kuntain kuin kulutusosuuskuntain
tuotantotoiminnan laajuudesta, Dllakseen selvillä sen suhteell sestikin huomat,t,avasta merkityksestä semminkin nykyaikaisessa yhteiskuimallisessa tuotannossa. Riittää kun ajattelee, että suuressa

osassa sivistysiiiaailmaa vei`rattomasti suurin osa rautateiden tuottainista kuljetuspalveluksista on valtioiden tuotantoa. Mainittakoon seiitään lisäksi, että esim. Helsingissä yksi ainoa kulutus-

osuuskunta tuottaa noin puolet kaupungissa kulutetusta leivästä,
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tuon liikkeen muusta tuotannosta puhumatta, ja että Suomen kulutusosuuskuntaiii kahden keskusosuuskunnan m}'}'nti on ainakin
i`unsas viidesosa kaikista maan tukkumyynneistä.
Mutta n}Tt kys}Tvät varmaan monet, todennäköisesti kaikki
lukijat: mitä }'hteistä on valt,ioiden ja kulutusosuustoiminnallisten
liikkeiden
tuotantotoiminnalla
ja
}rksit}risten käyttötaloudessa
suoritetulla vähäisellä tuotantotoiminnalla, sellaisella kuin vaimojemme
sukkienparsimisella
ja
muilla
kotitalouden
askareilla?

Vastaus tähän kys}7mTkseen kuuluu: Niillä on se yhteistä, että
suurinta osaa julkisten yhd}rskuntain, niinkuin kulutusosuuskuntainkin tuotant,otoiminnasta on mahdotonta katsoa muuksi kuin
näiden taloudenpitäjäin kä}-ttötaloudessa suoritetuksi.
Ottakaamme ensin joku valtion tuotantotoiminnan haara.
Ottakaamme se aluksi aivan y)henkisten» palvelusten tuotannon
alalta. 0lkoon esimerkkinä valtion koululaitos, taloudellisen teorian
kielelle käännett}-nä: opetuspalvelusten tuotanto, jonka valt,io suoi`ittaa. On ilmeistä, ettei se tapahdu valtion ansiotaloudessa. 01koon, että valtio ottaa näistä palveluksista maksuakin; jokainen
tietää, ettei valtio }Tlläp'idä koululaitosta, jollei annakaan aivan
ilmaiseen sen palveluksia, varojen saamisek.si, vaan täyttääkseen
tehtävän, jonka se tahtoo suorittaa.
Valtio hankkii veroilla ja
muilla keinoin, ni. m. ehkä koulumaksuilla, tuloja tehtäväinsä
täyttämiseen.
Se on sen ansiotalous, niinkuin tehtailijan ansiotalous on hänen tuotanto- ja m}'}Tntitoimintansa. Hankkimaansa
tuloa valtio käyttää m. m. koululaitoksen kustannusten suorittamiseen; se on valtion käyttötalous samoin kuin tehtailijan käyttötalous on hö7ten tulonsa käyttö hänen kotitaloudessaan ja ehkä
hänen pääomansa lisäämiseen.
Mitä tässä on sanottu valtion koululaitoksen }.1läpidosta, koskee
myös esim. sen toimintaa kuljetus-, siis m. m. rautatiepalvelusten tuottamiseksi.
Sekin tapahtuu valtion
käyttötaloudessa.

Ei
mikään. valtio
liene
ryhtynyt
rakentamaan rautateitä
niin sanoaksemme huudahdettuaan: ruvetkaamme ylläpitämään
i`autatielaitosta, se on keino, jolla oivallisesti voi hankkia valtiolle

tu]oja! Vaan kaikki valtionrautatiet lienevät syntyneet sen johdosta, että valtiot ovat joko ka.tsoneet tarvitsevansa niitä sotilaal-
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lisist,a tai muista syistä, tai ovat tahtoneet hankkia maalle tämän
tärkeän kuljetusvälineen; ainakin pitää tämä paikkansa Suomen
valtion rautatielaitoksesta.
Sainoin kuin koululaitoksen on siis
rautatielaitoksen ylläpito valtion taloudessa varojen käyttöä valtion tehtäväin suorittamiseen, siis osa valtion
käyttötaloutta.
Tätä ei muuta se seikka, että valtio ottaa maksua i`autat,eittensä
tekemistä
kuljetuksista,
}Thtä vähän kuin
valtion
koululaitoksen }'lläpito siirt}.}- i)ois valtion kä}'ttötaloudesta sen

vuoksi, ettei valt,io anna kaikkien koulujensakaan palveluksia ilmaiseen. Valtio taTvitsee tuloja m}'ös rautatielaitoksensa ylläpitoon, eikä

inikään ole luonnollisempaa, kuin että se, kerran ruvettuaan niin
kal]ista tuotantoto;mintaa harjoittamaa]}, päättää hankkia niitä
inyöskin siten, et,tä ottaa i`autateillään maksuja. Se, siis maksunotto rautateillä, on osa valtion tulojen hankintaa, s. o.valtion
ansiot,aloutta. Valt,ion rautateiden liikenteen kustannusten suorit,taminen sen sijaan on osa valt,ion käyttötaloutta.
Sama mikä ko5kee valtiota, ko.skee m}Tös kuntia. Sainoiii kuin
kiskojen, veturien, vauiiujen ja i)olttoaineiden osto valtion rauta-

teitä varten ja palkkain maksu iiiillä y. m. niiden kustannusten suo-

ritLaminen on osa valtion kä}.ttöta]outta, tapahtuu kuimallisen
sähkö- tai kaasulait,oksen }.l]äpito (tarpeideii osto siihen, sen kus-

tannusten suoritus) kunnan käyttötaloudessa.
On ehkä sy}'tä huomaut,taa, et,t,ä jos valtio tai kunta tulojen
saantia varten hai.joittaa jotakin tuotantotdimintaa, niinkuin kai on
Suomen valtion sahausliikkeen laita, asia on toisin. Sen toiminnan
kustannusten suorit,us tapahtuu valtion ansiotaloudessa, niinkuin

Tksitvisen sahanomistajan vastaava varain kä}'ttö hänen ansiotaloudessauan.
Sen toiminnan kust,annukset eivät ole, niinkuin
koululaitoksen }'lläpidosta johtuvat, valtion hankkimia tuloja,

jotka. on käytetty sen tehtäväin suorittamiseen (sen käyttötaloudessa); ne ovat,
niinkuin }'ksit`Tisen yrittäjän tuotantokustannukset, kustannuksia, jotka (netto)tulon saaminen on vaatinut.
Ehkä sanotaan tämän esit}7ks(m johdosta: 01koon; mutta jäähän toiselta puolen valtion koululaitoksen tai rautatielaitoksen
Lai kunnallisen säh]{ö- tai kaasulaitoksen }'lläpidon ja toiselta yksi-

t}'isen

käyttötaloudessa

jättiläismäisistä

suoritetun

kvantiteet,tieroista

tuotantotoiminnan
puhuniatta,

se

välille,
erilaisuus,
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että jälkimäinen toiminta suoritetaan taloudenpitäjän
omaksj,
edellinen sit,ä vastoin toisten, nimiLtäin näiden laitosten i)alveluksia (tuotteita) käyttävien tarpeeksi.
Tätä huomaut,usta ei ole sy}'tä koettaa torjua sillä vastahuomautuksella, että valtio valtionakin kä}.ttää i.autateittensä i)al\.eluksia,
niinkuin kunta kuntaiia sähkö- ja kaasulaitostensa tuotteita. Silli.i
esim. koulujensa penkeillä \.altio `.altiona ei istu eikä voi istua.

Ja vaikka voisi]{in, pääasia on, että tämä seikka ei ole ratkaiseva.

Ei

sekään

merkitse

tässä mitään. ovatko ne filosofit oikeassa,

joiden mielestä valtio on olento, jolla on tari)eensa sainalla tavalla
kuin fyysillisellä yksilöllä, `'ai nekö heidän ammattiveljensä, jotka

tuon kieltävät.

Jos tämä asia olisi niinkuin edelliset `'äittävät,

niin olisi mahdollisesti jo]ikun mielestä sel`Teinpää, kuin jos jälki-

mäisten inielipide on totuus, että kun esim. `'altio kä}'ttää tulojaan
koululaitoksen

}'lläpitoon,

seii

varojen

kä}.ttö

on

taloudellisest;

samanlaista kuin vksit\.;sen henkilöii, joka tulollaan osia€i tavai`a£i

ja palveluksia eläinänsä tarpeisiin.

}Iutta ratkaise\-a seikka on

tässä - niin tämän kirjoittaja luulee ~ seiiraava:
Kun yksit}.ineii henkilö kä}7ttää tult)aan kankaan ostoon, jost{`
esim. hänen vaimonsa tekee vaat,Leita. antaakseen niitä henkilöille,

joita hän tahtoo auttaa, niin tuo }rksit`'ineii \.htä kaikki on talou-

tensa kannalta katsottuna käyttän}rt tämänkin osan tuloaan oman
tari)eensa, niinit,i,äin auttainistarpeensa t}J'yd}Tttämiseen. Kuka niiii

sanoaksemme teknillisesti kuluttaa sen, ininkä hän on ostanut tai
itse ostamastaaii valmistanut, hänkö itse, vai joku toinen, on kuluttamistapaa koskeva ja sentähdeii hänen taloutensa ulkopuolella oleva kysymys (sillä taloudeni)ito loppuu siinä, missä kuluttaminen alkaa). Onpa asia sama, vaikka joku }'l{sit}'inen antaisi toiselle, mitä on ostanut tai valmistanut, ainoastaanjonkunlaista maksua tai esim. t}.ösuoritusta vastaan, jos antaminen n}-tkin on
tapahtunut vain aut,t,ainis- eikä ansaitsemistarkoituksessa (ja semmoista auttamista esiint}'y, niinkuin jokainen tietää).
Sekä valtion (kunnan) oinan talouden kannalta katsottuna
että sosialitaloudellisesti samanlaista tulon käyttöä, kuin tässä
kogketeltu yksityisen henkilön, oii valtion (kunnan) varain käyttö

valtion (hnnan) tuotantotoiminnan kustannuksiin, jonka valtio
(kunta) suorittaa, ei ansaitakseen, vaan täyttääkseen sillä välittö-
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mästi, mitä pitää tehtävänään. Tässä varainkä}'tössä valtio tulollaan ostaa tuotteit,a ja tuotantovoimia valmistaakseeil niillä tuotteita

(}'leensä

palveluksia), joita

se,

osittain maksusta,

ilmaiseen, antaa toisille \rksilöllisille taloudenpitäjille.

osittain

Ii]ttä ne näin

annetaan toisille, voi s\.nn`'ttää k\-s`.m`'ksen siitä, kuka on tuot-

teiden telmillinen kuluttaja, valtioko semmoisenaan, joi`l"nlaisena
itsenäisesti olevana olenLona, vaiko iie f\.\Tsilliset `'ksilöt,, jotka ne

saavat hyväkseen. Mutta olkoon vasLaus .tähän \.aliio-(tai kulutus-)
filosofiseen k)'s)-m}.kseen kumpi tahansa, sen tulonsa, jolla annet,tu

on hankittu, valtio on taloutensa kannalta katsottuna siitä aivan
kä}rttän}rt }.htäläisesti »omaan» tarpeeseensa kuin

riippumatta

yksityinen on kä}.ttän}.t omaansa ne varat, joilla on toista auttanut.
Jos lukija on jaksanut näin pitkälle seurata kirjoittajaa, hän
ehkä huudahtanee: professorien hiusteiihalkon`ista!
Tähän kirjoittaja voi vain vastata, että tutkimuksen tehtävä
on koett,aa sel`'ittää, kuinka asiat oikeastaan o`-at, ja että se ei
selviä iliiian näiden hiustenhalkoniista.
Edellä viitattiin siihen, että
vai`oja

tuotanto-(s. o. m\'ös

kun

m}-}'nti-)

kul`itusosuuskiinta kä}.ttää
toimintaiisa

kustannusten

suorittamiseen, sekin on varojen kä}'ttämistä }.ksilöllisen talouden-

pitäjän (osuuskuiman) kä}-ttö- (hlutus-)taloudessa. Se ei tai)ahdu,
kuten `.ksit`Tisen }'rittäjän tai ansio\.ht,eisön, esiin. tavallisen osake-

yhtiön, vastaava varainkä}'ttö, taloudenpitäjän ansiot,aloudessa.
Sillä tyypillinen kulutusosuuskunta ei harjoita toimintaansa ansaitakseen, vaan tä}7ttääkseen sen tehtävän, jota suorittamaan se on
perustett,u.

Tosin silläkin, niinkuin jokaisella, joka vaihdannassa
pitää taloutta, on myös ansiotaloutensa, s. o. tulon hankinta. Sen
täytyy hankkia tarpeelliset vai.at (tarpeellinen ostokyky), jolla se
suorittaa toimintansa kustannukset.
Tämän kulutusosuuskunta,

niinkuin tiedetään, tekee siten, että, samoin kuin yl"it}'iskauppias,
ottaa ostajiltaan (jäseniltään) hinnan siitä, mitä niille myy. Tämä
hinnanotto muodostaa siis tyypillisen kulutusosuuskunnan ansiotalouden; koko (brutto)hinta on sen tuloa. Tämmöisen osuuskunnan käyttötalous on sen tuotanto- (kauppa-)toiminnan kustann'usten suorittaminen; kustannusten kokonaismäärä on sen
menoja samassa merkityksessä kuin yksityisen henkilön n. s. kulu-

tusmenot ovat hänen ja valtion koululaitoksen menot ovat valtion
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Että kulutusosuuskunt,a ei itse tekiiillisesti kuluta

tuo-

tanto- (kauppa-)toiinin[ansa tuloksia, `.aan että sen tekevät toiset
},.ksilölliset ta]oudet (osuuskunnan ostajat, jäsenet) ja että osuuskauppa antaa iie niille niaksua vastaan, ei muuta asiaa tässä enempää kuin `.ksit\-iseii henkilön tai julkisen `.hd`.skunnan samanlaisen
antamisen tapauksissa, joista edellä on ollut puhe.

Taas oii ehkä s}-`-tä huomaut,taa, että niinkuin julkinen yhdyskunta joskus hai`joittfia tuotaiitotoimintaa ansiotai.koituksessa ja
siis ansiota]oudessaan (esiin. Suoinen valt,ion sahaliike; edellä s. 269),

sanioin voi kulutusosuuskuntakin menetellä.

Niin tapahtuu esim.,

jos tälläinen `'hteisö saadakseen tuloa }.lijäämävaroista ostaa tai
ral{entaa talon, josta \.uokraa asuntoja iiiiLä haluaville. Et,Lä tälIäinen talonpito kulutusosuuskunnan i)uolelta todella tietäisi olennaisesti

se

Loiscnlaisia

harjoittaa

dessaan)

toiiiiiiitaa

\'äliitöniästi

1ienee[{iii

kuin

se

tehlä`.änsä

t`iotanto

(my}rntiliike),

[ä}-ttäiniseksi

jota

(kä}'ttötalou-

ilmcistä.

Tuleniiiie siis siiheii,

että

\'ci`raLLoinasti

suurin

osa

julkisten

}'hd`.skuniain ja kulutusosuuskuiitain tuotanto-(m}'}-iiti-)toimintaa
suoi`itetaaii iiäideii talo`idenpitäjäin kä}.ttö- eli kuteii Cassel sanoo
kulutustaloudessa.

Kun

`rarsinkin

edellisten,

iiiutta

in}'ös

jälki-

mäisten }'hieisöjen tuoi£iiito on siksi h``omatta\'a osa koko }rhteiskunnallisesLa,

teoi`ian

`j. o. \.aiht(jt,aloudellisesta

ei.o€`vaisuus

iodellisuudcsta

tuotaTinosta,

iiiuodostu\tan

nä}.Ltää

liian

siis

suureksi,

jos ilman muuta kat,soo ciLå, \'aihdaniiassa t`iotanto päätt}'y silIoin,
kun
tuoiteeL
siiri.u.ät,
}rksilöllisten
lalouksien
käyttö-

talouteeii.

.\Ierkitsisihän sellaiiien

kats"itotai)a

esim.,

että verrat-

tomasti su`ii`in osa Eui.ot>itan inaiiLerecn r.aut€`t,cideii toimintaa ei

kuuluisi

iiiaanosaniiiie \-hteiskunnallisecii tuoL:`iit,oon,

että

linatran

voimalaitoksen sähköcnerg`ian tuotanto ei olisi osa Suoinessa tapahtuvaa sosialista t,`iotantoa j. n. e.

Milloiii voi sitten katsoa tuotannon eli tuoLaiitotoimitusten eli
tuotantoprosessin `Thteiskunnassa päätL}.\'än?

Jos

otetaankiii

lukuun

kulut,usosuuskuiit,ain

ja

se

julkisten

yhd}.skuiitain tuolanto, joiika tiilokset m`'}.dään (annetaan toisille
taloudenpiLäjille ]iii`ksua vastaan), void€`Mi, }'hLäpitävästi Casselin
kiinssi`

tessa

(iii. i).)

tuotanio

sano{`,

että

(pitkålle kehitt}Tneen)

vaihdannan valli-

))melkein tä}'dellisesti» tapahtuu vaiht,otaloudelli-
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sessa
tuotantoprosessissa.
Kotiemme
(käyttötaloutemme) tuotantotoiminta jää silloin kyllä lukuunottamatta, mutta se on edellä
pei.usteltu. Sitä vastoin on mainittu yhteisöjen tuotanto näin sanottaessa otettu huomioon. Sillä vaikka se suoritetaan noiden
yhteisöjen käyttöta]oudessa, tapahtuu sekin vaihtotaloudellisessa
tuotantoprosessissa, kosl{apa sen tuloksia säännöllisesti myydään
ja ostetaan. Voidaan siis sanoa, että vhteiskunnallinen tuotantoprosessi
i)äätt}.}'
silloin, kun vaihtot,aloudelliset toimitukset
(m}r}'nti

ja osto) loppuvat.

Välittömässä

`.hteydessä

tuotaiitoprosessin

käsitteen

kanssa

on rca.lipääoman täi`keä käsiie.
Cassel

nimiti,ää

tuotantoprosessissa

(in. t., s. 36)

realipääomaksi (realikapitaaliksi)

(t)kiinni))) olevia tuoLettuja aineellisia h}'öd}'k-

keibä.

Casseliii esit\'ksen miikaan (in. [., s. 38), on }.hdentekevää, sano-

taanko }'hteiskunnallisen tuotantoprosessin kestävän niin kauan
kuin vaihtotaloudelliset toimitukset, vai ]mnnes tuotteet siirtyvät
kä}Tttötalouksiin.

P\Tiin

ollen

tulee

hänen

]nukaan

myös

olemaan }.hdeiitekevää, katsotaanko tuotettujeii aineellisten hyöd}.kkeiden

olevan realipääomaa niin kauan kuin ne ovat vaihto-

taloudcllisissa toimituksissa, s. o. iiiiii kaua]i kuin niitä my}'dään

ja ostetaan, vai siihen]{ö asti, kuniies ne ovaL siii`t}'neet kulutusta)ouksiin.
`Tos se pitää i)aikkatisa, mitä edel]ä on koetet,tu
osoittaa, on vain edellinen }Thteiskunn€\llisen tuotantoprosessin ja

siis

in}'ös

vastaava.

vain

edellinen

Tultaisiinhati,

realipääoman
jos

määritelmä todellisuutta

jälkimäiiien omaksuttaisiin, siihen,

että vaikka esim. `'ksit`.isten i.autateiden rakennukset, sillat, kone-

i)ajat, veturit, vaunut, i)olttoainevarastot, voiteluöljyt y. m. s. olisivat, valtioiden rautateiden valtavainääräiset vastaavat lait,teet
ja

aineet eivät olisi }'hteiskunnassa olevaa realipääomaa.
Vaikeainmiksi käyvät kysymykset yhteiskunnallisen tuotaiito-

prosessin päättymishetkestä ja realikapitaalin käsitteestä, jos sosialisen tuotannon piiriin luetaan, niinkuin kai sentään on pakko tehdä,
myös se julkisten yhd}rskuntain nionessa suhteessa hyvin huomattava tuotantotoiminta (t`]rvallisuuden ylläpidon, terve}rdenhoidon
y. m. aloilla), jonka tulokset eivät joudu myytäviksi. On }.leensä
epätietoista, onko mahdollista lö}7tää yhteisiä käsitteiti.i, joilla voi
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selittää niin h}/'vin sen osan vhteiskunnallista talouseläinää, joka
on }rksilöllisten talouksien (v;ltio ja muut julkiset }'hd}-skunnat

niihin luettuina) \'älisiä m}'}.nnin ja oston suhteita ja jota voi nimittää v]{sitvistaloudelliseksi, kuin sen, joka on julkisten }'hd}rskun-

tain vallan nojalla tapahtuvaa vastikkeetonta ostok`-v`.n ottamist,a niiden vallan alaisilta ja }rksilö]listen ta]ouksien maksutonta
hyöd}'kkeiden saantia näiltä }.hdyskuniiilta. Missään tapauksessa ei
näiden vaikeuksien

voittamineii

olisi mahdo])ista tä)laisessä i->ie-

nessä kirjoituksessa.

Sitä vastoin kirjoittaja p}'ytää tässä vielä saada tehdä erään
huomautuksen realipääoman käsitteestä.
Tavallaan realipääoman vastakäsite on »\.almiit h}'öd}.kkeett)
eli ne (vaikka ei ainoastaan aineelliset, vaan m}'ö.s ])alvelukset,
kuteii lääkärin), jotka jo ovat ei`onneet sosialitaloudellisesta tuotantoi)rosessista, jotka iiiin sanoaksemme ovat jättäneet sen taakseen. Esim. teknillisesti valmiit leivokset, jotka ovat realipääomaa
leipui`in mv\.mälässä, ovat valmiita h\'öd}'kkeitä kahvipö`'däl1änime.

r]rotus ei siis ole h}röd}'kkeidcn f}.}'sillisessä laadussa eikä

te].millisessä rakenteessa.

Se ei ole m}-öskään niiden (teknillisessä)

käyttötavassa. Tosin leivoksia, jotka ovat realipääomaa, kä}rtetään
toisin kuin tiiitä, jotka ovat valmiita h}'ödykkeitä. linimmäkseen
on asia niin, että realipääomaa käytetään tuot,antoon, valmiita
h}rödykkeitä n. s. kulutukseen, s. o. lopullisten tarpeiden välittömään tyydyttämiseen.
Mutta esim. lankaa kä}.tetään tuotant(`ion
sekä
silloin kun se on realipääomaa (tehtaassa) että silloin kun
se on ))valinis h}rödyke» (ostettuna kotiin esim. sukkien kudontaan).

Missä on siis ei.o realipääoman ja muiden
h}'ödykkeiden

(»valmiiden

tuotettujen

aineellisten

hyödykkeiden») välillä?

Vastaukseii
voi
saada
esim.vaikka noista kahdesta lankatapauksesta. Edellisessä, jossa lanka on realipääomaa, kä}.tetään

sitä

kankaan

(on i)valmiita
peiksiJ).

kutomiseen

m)'ytäväksi,

kun

se ei sitä enää ole

hyödykkeitä»), kudotaan siitä htojan »omiksi t,ai`-

Kutomisen,

kahdessa tapauksessa

s. o.

Iangan

erilainen.

käytön

!cirÅ.oj!ws

oii

näissä

Edellisessä t,ai`koitus on sosialita-

loudellisen tuotantoprosessin sisä-, jälkimäisessä sen ulkopuo]ella.

Tämä - niinkuin luulisin, yÅSL.r}omcic.n tämä - on ei.otus realipääoinan ja »valmiiden hyödykkeiden» välillä.

TALOL'DELLISEN

Tarkoitus

on

jotakin

TEORIAN

sielullista,

KYSYMYKSI;`

i)sykologista.
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Ei`otus reali-

pääoman ja muiden tuotettujen aineellisten h}.ödykkeiden välillä
on siis pohjaltaan sielullinen ja t)realipääoina» niin ollen oikeastaan

ps}'kologinen käsite.
Jota tosin se ei ollenkaan ihmettele, joka
on tu]lut ajatelleeksi, että esim. »raha» käsitteen laita on, samasta

s`\.stä, sama

ja että koko .taloudeiipito on ps}'kologinen käsite.

Sanoimine edellä, että Å.ög/tö.Jt tai`koitus erottaa realipääoman

ja valmiit hTöd}tkkeet.

Mutta n}.thän onniin, ett,ä tuote on reali-

pä£.iomaa ainoastaan siihen hetkeen saakka, jolloin se lakkaa olemasta m`'`'t,ävänä ja ostett,avana. Realipääoma menettää siis i`eali-

pääoinaii .ominaisuudet jo samalla hetkellä, kun se (ostamalla tai
inuuten) hankitaan jätettäväksi siitä lähtien m?-}Tmättä. JJo}tÄ.jnncL7?

tarkoitus on siis oikeastaan se` mikä tekee sen realipääoma-oininai-

suudesta loi)un.

Jollei hankkija sitten kä}.täkään sitä siihen tar-

koitukseen, johon hän sen hankki, `-aan n`}'t' seri (tai käyttää sitä

tuotiintoon, joLa harjoittaa inw'täväksi), tulee hankitusta, joka
jonkun aikaa oli ollut »\'almis h}.öd}.ke», jälleen realipääoinaa.
Sen vuoksi, mitä tässä on viimeksi esitett}-. ei tosin ole tar`'is

muuLtaa

sit,ä

tuli]i`ine. Pitää

realipääoman määritelmää, johon edellä sivulla `273

vain olla selvillä siitä, että esine saa ja menettää

reali]iääoman oininaisuuden sen sielullisen seikan mukaan, haii-

kiLai`iiko se vai ei kä}-tettäväksi yhteiskuimallisessa tuotantoprosessissa.

suoMEN TEOLLISuuSTolMINTflfl vflLfllsEvn
TILflsTofllNEISTo RuoTSIN VflLLnN fllKflNfl.
Kirj.

T/t.JÄo AJ?7tcbzc{.

\.irallisten tilastotietojen julkaisutoimintaan oii r}-hd}'tty verra-

t,en iii`-öhään. Useiinmat tilast,ohaarat ovat niin nuoria, että ne
ei`-ät ulotu iiitemmälle kuin puolisen vuosisataa ajassa taaksepäin.
Vanhimmat

säännöllisesti

ilmest}'neet

tilastojulkaisut

ovat

n. s.

Manufaktuui.ijohtokunnan `'uosittaiset selonteot teollisuustoiminnasta maassamme, joista ensimmäinen on vuodelta ]843 1). Suo-

men lämpösuhteita valaiseva tilastojulkaisu - muutcn alallaan
ainoa
maassamme -kuuluu m}.öskin vanhiini)iin koskien vuosia 4846~65e).
lTlkomaankaupi)aa ja inerenkulkua käsittelevä ensimmäinen vii`alli.nen tilastojulkaisu valaisee näitä elinkeinona[oja

vuosina

]856-653).

\7hdist,elmä

1861-654).

Tilastollinen

Taloudellisia

kuvernööi`ien

käsittelee

m?'öskin
vuosilta

Ensiiiiinäinen inaataloustilasto koskee vuot,ta '18645).

selonteko

suostuntaverosta

\) iManufactui'-Dii.ectioneiis
gifnc.

seikkoja

`'iisi`ruotiskei`tomuksista

lTnderdåi.iga

on

i Fiiiland {ill Hans

Åi'sberättelse föi.

.Ireib

\.uodelta

]8656).

Kejsei'liga, iMCLjestät af-

1842 och 1843. Hels.Lng£oT~s 18L5.

Huolimatta siitä, että nimilehdessä on mainittu vuosi 1842, ei kertomuksessa kuitenkaan ole tältä \'uodelta muut,a kuin jokin ylimalkainen maiiiinta tekstissä.
Q) Biclrag till

Firblands

offi(iell(b statis{ik

Finlancl åren 1846-1865. HelsiT\g£ors 1869.
8) Bidrag till Ftnlands officiella statistik 1.
1) Sii,omenm{ian c`ii.c.lliiLen tilasto 11.

V.

Temi)ei'aturföi.hållanden

i

Föi.s{a häfiet. Ile\s.ing£ors 1866.

Yhteerweto ku( ei nöörien viisi,-vii,otts-

l{ci.toii"ksista vuosilta 1861-1865. He\S\T\l`i 1868.
'.\ S.V.T. 111. Aineita Suonm. ii.aan¢.ilielys-til{istoon.11e\S±n\{i 1869.

6\ S.T7.T. IV. Vai.allisuu(len suliteila.
('cros/o uwon7i¢ J865.

Helsinki

1869.

Kertoimis Suomenmaan suostunta-
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Väestötilaston varhaisin julkaisu käsittelei` väestöoloja vuoiina
|8651).
M}7öhemmin on kuitenkin esitett}' eräitä yleispiirteitä
väestöiimuutoksista aina vuodesta 1750 lähtien 2).
Kun mainit-

semme vielä säästöpankkitilaston vuodelta 1870-72 3), aistiviallisia
koskevan julkaisun vuodelta 1870 4) ja kansakoululaitosta valaisevan selonteon lukuvuodelta 1873-745), niin olemme luetelleet
kaikki ne virallisen tilaston haarat, jotka o`-at saaneet alkunsa
ennen 1880-lukua.
Mutta joskin tilast,on julkaisutoimiiita on inelkoisen nuorta,
on tilastoaineistoa kerätty ja tilastollisia }.hteenvetoja tehty jo
sata vuotta aikaisemmin, kuin niitä on ruvet-tu julkaisemaan. Edellä
esitetystä on jo kä}'n}'t ilmi, että näin oli laita väestötilaston alalla.
Ruotsi-Suoinessa

on

n. s.

tabellilaitos

koonnut

vuodesta

`1749

alkaen vuosittaisia väestöä koskevia tietoja, joiden keräily on
suunniteltu niin h}.vin ja monii)uolisesti, että maamine väestötilasto on voitu n\'k`'aikaan saakka rakentaa pääasiassa samalle
Perusta||e 6).

Vieläkin vanhemi)ia kuin nämä tabellilaitoksen keräämät tiedot
väestöoloista ovat teollisuutta valaise`-at tilastotiedot, joita säilytetään Ruotsin valtioiiarkistossa. Tämä aineisto on ainutlaatuinen
ensiksikin sikäli, että maamme muusta taloustoiminnasta ei ole
o.lemassa vastaavanlaisia tietoja Ruotsin vallan ajalta, eipä sanottavasti vielä 1800-luvun alkupuoliskoltakaan. Niinpä sekin arvokas
aineisto, jota `1830-luvulta lähtien on kerätt}' maamme ulkomaankaupasta, on tullihallituksesta saamani tiedon mukaan hävinn).t.
Vasta vuodesta `1855 alkaen on eräitä }rleislukuja saatavissa }.llä\) S.V.T. VI. Väktl,uvun-t,i,lastoa.
JowZz4ÅZAun 3J p. J86'5.

Ensi,mmåi,nen vthko.

2i) S.V.T. VI. Väki,lu,vun t,il,astoa 29.

ot4osi.7ta J750-J890. J-JJJ.
8) Bidrag

Suomen Väest,ö

Helsinki 1870.

Pääpiirteet Suomerb väestöt,i,lastosta

Helsinki 1899-1902-1909.

ti,ll Fi,nla,nds off. stati,sti,k VII.

öfversigt af sparbankerna t

Finland åren 1870-1872. He\slr\gloTs L87L.
å) S.V.T. VIII. Til,astoll,i,si,a Ta,uluja, Suomen Sokioi,stc. vuorma, 1873.
Helsinki 1877.

b) Ti,last,ollinerb

J873-74.

osoi,t,us

Suomer.maa,n

kansahoulul,ai,toksesta, lukuvuoter.a

Helsinki 1875.

6) Vrt. A.E. rFUDF:T±R,

1811-1910, s.1.

Hämeen

läänin

väestön

tisääntyminen

vuostna
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mainitussa ulkomaankauppaa koskevassa tilastojulkaisussa.
Toiseksi on teollisuuttamme valaiseva tilastoaineisto ei`iko.isasemassa
in},Töskin sikäli, että se on ainutlaatuinen Euroopassa. Eri maiden
teollisuusoloja käsittelevästä kirjallisuudesta nimittäin näky}T, että
samanlaisia teollista tuotantotoimintaa `Talaisevia
lukuja kuin
Ruotsi-Suomessa ei ole muissa maissa säil}'n}'t, eikä nähtävästi
kerättykään niin varhaiselta ajalta kuin 1700-luvulta. Eipä useista
maist,a
vielä
n}'k}'jääi]kään ole
saatavissa vastaavia j oluv u o t i s i a tilastotietoja.
Mistä sitten johtui, et,tä Ruot,si-Suomessa ruvettiin tilastoaineistoa jo vapauden ajan alkupuoliskolla keräämään?
Tämän sai
aikaan äärimmäisen jyrkkä, tinkimätön, johdonmukainen merkantilistinen talouspolitiikka. Kun ainoaksi oikeaksi ja valtakunnalle hyödylliseksi katsottiin protektionistis-prohibitiivinen tulli-

politiikka, oli tästä seurauksena, että hallituksen täytyi olla sel`tillä, mitä ja kuinka paljon teollisuustuotteita kotimaassa valmistettiin, jotta voitaisiin tietää, milloin minkin teollisuustuotteen
tuonti voitiin kieltää.
Tilasto oli siis tarkoitettu tyydyttäinään

yksinomaan talouspolitiikan tarpeiLa. Tästä johtui, että vaikkakin
kertyneestä aineist,osta - aluksi manufaktuurikonttoi`issa ja v:sta
1765 lähtien kauppakollegiossa -teht,iin useimpina vuosina }Jhteenvedot, usein tosin melkolailla virheelliset, niin tilastoa ei kuitenkaan julkaistu, paitsi silloin tällöin joitakin lukuja valtiopäivävaliokuntien mietinnöissä.
Tilastoaineiston kei.ääminen alettiin 1739, mikä on tärkeä
merkkivuosi muutenkin Ruotsi-Suomen teollisuuden historiassa.
Tänä vuonna järjestettiin manufaktuurimais-tehdasmaista teolli-

suutta varten hallioikeuslaitos, joka vastasi vuori- ja vasarakäräjiä
I-Iallijärjestyksessä 21 p:1tä toukokuuta
L7391) velvoitettiin hallioikeudet tai maistraatit, milloin nämä
olivat ottaneet.hallioikeuden tehtävät suorittaakseen, kerääinään
tiedot hallioikeuden alaisten teollisuuslaitosten työntekijöistä, mekaanisista laitteista ja työkaluista sekä tuotteiden määi`istä ja
arvoista.
rautateollisuuden alalla.

1| a. F`. MODEE, Pul]lique Ha,ndlingar, Placater etc.11, s.1L96 3a. se\irr.

Trt. myös ViLHo ANNALAL, Suomen varhaiskapttalistiner. teollisuus Ruot i,n
¢ciz/an

cii.ftcz7tc!, s.

145 ja seuir.
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Nyt hcrää kysymys: onko tämä tilast,oaineisto niin luotettavaa,
että se antaa todellakin oikean kuvan teollisuustoiminnan laajuudesta käsittel}'n alaisena aikana?
K}'symykseen on vastattava myönteisesti.
Jos tilastoticdot
teollisuustoiminnasta milloinkaan ovat luotettavia, niin ne olivat
sitä J700-luvulla. Tämä johtuu siitä, että teollisuus oli tänä aikana
tiukan valvonnan alainen.
Äsken mainitussa hallijärjestyksessä
säädettiin, että hallioikeuden tai hal]ioikeutena toimivan maistraatin
oli kerran kuussa toimitettava tarkastus jokaisessa hallioikeuden
alaisessa teollisuuslaitoksessa.

Tarkastuksen ulkopuolelle jäi

siis

vain ammattikuntakäsityö. Tässä tarkastuksessa oli otettava selville ei ainoastaan käytännössä olevien työvälineiden määrä, vaan
inyöskin niiden kuntoisuus, työntekijäin luku sekä mitä lajia tuotteita missäkin teollisuuslaitoksessa kulloinkin valmistet,tiin. Ilallioikeuden tarkastus ei kuitenkaan vielä ole riittävänä takeena
siitä, että hallioikeuksien kertomuksissaan esittämät tiedot niinenomaan t,uotteiden määristä ja arvoista ovat oikeat. Mutta tästä
ovat takeena ei`äät toiset samassa hallijärjestyksessä olevat iiiääräykset.
Ensiksikin teollisuuden harjoittajat velvoitettiin sakon
uhalla ilmoittamaan tuotantonsa laadut ja määrät hallioikeudelle
puolivuosittain. Toinen määi`äys teki hallioikeudelle mahdolliseksi
kontrolloida, olivatko teollisuuden harjoittajien ilmoitukset todella

oikeat.
Ja se oli tämä: ennenkuin teollisuustuotteet, saatiin laskea
kauppaan tai luovuttaa tilaajalle, esim. kruunulle sotilasverat,
hallioikeuden oli ne tarkastettava ja kotimaisen alkuperän merkiksi tarkoitusta vai.ten määrätyllä leimalla vai`ustettava. }Iilloin
tavarat olivat sen luontoisia, että niitä ei voitu toimittaa hallioikeuden kokoontumispaikkaan, hallioikeuden jäsenten oli toiinitettava tai`kastus ja leimaus tuotantopaikassa. Tai.kast,uksen tulokset oli mei.kittävä erikoiseen leimakirjaan (Hall Stämpel Journal).
Tällä tai'kastuksella oli tarkoituksena valvoa, että kauppaan ei

laskettu ala-arvoista tavaraa ja että ostava yleisö ei täten tullut
petetyksi. Samalla kuin tavaran leimaus suoritettiin, kannettiin
leimamaksuna 1/4 °/o t,avaran todellisesta myyntihinnasta. Tästä
oli tilastotietojen kannalta se etu, että tuotteiden raha-arvot tulivat todella teollisuuslaitosten myyntihintojen mukaisiksi.
Tämä varsinaisista tuotantoluvuista ja niiden luotettavuudesta
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niinenomaan Suomessa, jossa teollisuuden valvonta työpaikkojen
vähälukuisuuden takia oli h}'vin tarkka, niinkuin maamme varsinaisen
teollisuuskeskuksen,
Turun
hallioikeuden
i)ö}.täkirjoista
näky}..
Asia nä}.ttää olleen jonkin verran toinen Tukholmassa,
jossa oli satoja t}.öpaikkoja ja jossa hallioikeuden valvonta ei
tästä s`'`'stä `'oinut olla `'htä tai'kka kuin valtal{unnan muissa
kaupungeissa. Tämän saattaa päättää ensiksikin siitä, että Tukholman hallioikeuden vuositiedoissa ei ole tuotteita vhtä }'ksit}'is-

kohtaisesti lajiteltu kuin muiden kaupunkien tiedonannoissa, ja
toiseksi siitä, että jostakin teollisuuslaitoksesta silloin tällöin on

jään}'t tiedot kokonaan saamatta.
MiLä tulee työntekijäin lukuihin, mitkä `'arsinaisten tuotantolukujen jälkeen ovat teollisuustoiminnan laajuuden arvostelussa
täi`keiminät, ne ovat sikäli ei)ämääräisiä, että teollisuuskertomuksista ci kä}r selville, edustavatko ne vuositt,aisia keskimääriä vaiko
t}'öntekijäin lukua vuoden lopussa.
Mut,ta vaikkai)a luvut tarkoittaisivatkin kunkin teo]lisuuslaitoksen t}.öntekijäin lukua vuoden lopussa, se ei tee kunkin teollisuuden haai`an kokonaislukua
sanot,tavasti toiseksi, kuin miksi se olisi muodostunLii, jos kustakin
työpaikasta olisi erikseen ilmoitettu kuukausittain laskettu keskimäärä 1). Tämä johtui seuraavista seikoista.
1. Kapitalistisen teollisuuden ammattikuntamaisuus sai aikaan,

että t}'öntekijän. oli läpi elämänsä p}'syttävä sen teollisuuden alalla,

johon hän oli saanut ammattiopin, kohoten oppipojasta kisälliksi,
kisällistä mestariksi.
Tästä johtui, että siirt,}.mistä teollisuuden

alalta toiselle ei saattanut tapahtua: ei tullut k}'symykseen, että
kankaanhtoja olisi kelvannut tupakkamanufaktuuriin, eii)ä edes
buldaanin kutoja voinut siirt}.ä verkamanufaktuuriin.
Poikkeusasemassa oli`.at vain kehrääjät, mutta nämä t}.öskentelivät etupäässä vain kodeissa, siis teollisuuslaitosten ulkopuolella, eivätkä

näin ollen tulleet otetuksi mukaan tilastolukuihin;

htomojen

yhteyteen järjestetyissä kehräämöissä valmistettiin vain murto-osa
siitä lankamääi`ästä, minkä kutomot vuosittain tarvitsivat.
1) Tämä keskimääi`än laskeminen olisi voitu kyllä suoi`ittaa, koska kuu-

kausittain toimitetussa teollisuuslaitosten tarkastuksessa oli otettava sel`'ille
nimenomaan työntekijäin määrät.
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2. Teollisuust,}.öväestä oli tekiiiikan kehitt}.mättömy}'den takia

niin suui`i puute, että teollisu`islaitokset pitivät työläisensä sellaisi-

nakin vuoden aikoina, jolloin tuotantoa s)'ystä tai toisesta oli

supisteLtava,

koska

muussa

ta])auksessa

työntekijäin

siirryttyä

toisiin samanlaisiin laitoksiin heitä ei olisi ollut saatavissa sitten,

kui` t,uotantoa t€\asen voit,iin hsätä.

Kuvaavana piirteenä työn-

tekijäiii T)uut,teest,a esitettäkööii seuraava tai)aus Tui`usta. Kauppakollegio

oli

antanuL

4_752

määi`ä}Tksen,

että

hallioikeuksien

oli,

\.leisen L}Töväen i)iiutteen takia, {arkoin valvoLtava, että teollisuus-

t}'önt,ekijät jakaantuivat mahdollisiinma]i t,asaisesti eri teollisuuslaiLosten keskeii.
i.}rht,`ri

|762

tutk:niaan,

eikö

Tämän inäärä?-ksen

jolloin

i}Töntekijäin

jossain

nojalla Tui`un hallioikeus

puutett,a

teollisuuslaitoksessa

ei`ikoisesti

ollut

valitettiin,

tarpeettomaii

iialjon t\'öntekijöitä. Kä}'t}'ään läpi kaurtungin kaikki teollisuuslaitt)kset hallioikeus t,ulj siiheT` tulokseen, että muissa laitoksissa

ei

nävt,tän`Tt

olevan liikaa t}'öntekijöitä

paitsi

kahdessa tähän

aikaaii toimivassa nuLtu- ja sukankutoinossa, joista toisen omisti
var€`tuomari l)ohbin ja ka`ii)i)ias Pip])ing sekä toisen kaupi)ias
Cret,a]een.

Täst,ä s}|it}Ti oim`laat,uisensa oikeusjuttu, jota selvitel-

tiin neljässä hallioikeuden istunnossa.

Oikeuieen haastettiin vas-

t,aajiksi omistajat ja kuu]usteltaviksi t}'öntekijät.

l-Iallioikeuden

s`'\'i,c oli se, että sen mielestä näissä kuLoiiioissa oli vallan liian

i)aljon kehrääjättärien nimellä kä}'\riä t}.öläisiä, edellisessä omistajic[i iln\oituksen inukaan 21 ja jälkiinmäisessä 20.
Ilal]ioikeus
iliiioitti lmitcnkin ticLäväi]sä, että Dol)biii-Pipping.in kutomossa

oli enemmän kuiii t,uo iyiäärä.

l)obbin vastasi, että niitä oli ollut

enemmäii, niut,ta omistajat olivat äskcttäin erot,taneet 9, nähtäväst,i hamoikeuden ulikaavan esiint,`.inisen vuoksi. Mutta tämäkään
toiinepide 6i ollut hallioikeuden inieleen, sillä se huomautti, että
}rksikään työntekijä ei saa lähteä t}'öi)aikastaan pois ilman hallioikeuden tietoa ja hai`kintaa siitä, oliko eroava t}'öntekijä »täyttänyt työvelvollisuutensa». l)obbin vasLasi, että t}'öntekijätkin sen~

tään ovat vapaita kansälåisia, joita ei edes .hallioikeus voi pakottaa
vastoin heidän tahtoansa jäämään johonkin työpaikkaan tai siitä
ei`oamaan.
Jos tällaisiin pakkotoimenpiteis;in ryhdyttäisiin, seuraisi siitä, ettei kukaan haluaisi ruvct,a teollisuustyöntekijäksi,
mik{i luonnollisesti johtaisi siihen, että t,}'öntekijäin puute tulisi
3
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\'11.11O

.\\-T\-AI,A

eiitist,äkin suuremiiLaksi

l]al]ioikeus katsoi kuite]ikin, et,iä 1)obbin-

Pipping`in kutomon kehrääjättärieii luku oli vähennettävi\ 'L5:e'en
ja Crctcileenin J2.een.
Samalla sc teki sen havainnon, etLä .`'ksi
Dobl)j)`in kehrääjättäristä oli ]iian niiori.
rJ`i.\män, koska hän oli
ii ii o i` i ja t }' ö k `' k `. j n e i), i)itäisi ol]a ]ia]`'e]ijana eikä teolli-

suust}.öläisenä!

KULoinoihiii ititäisi ottaa vain vanhoja naisia, nimen-

omaaii `'ill€`nkehruuscen, koska ii.`mä L?'ö on helpompaa ja vähemmän

`'oiinia

k}-s}+vää

antoi

omis[ajaii

oikeus

kuiii

palvelijan

i`iiiäräti-`

tehLävåL!

Kuit,enkin

kenet he tahtoivat

halli-

erottaa 1).

Täiiiä tapaus, joka - niiii oiitlolt€` kuin luntuukin -- ei ol;ut
ainoi\

'l`urussa

iel]]`ällc,
eitä

eikä

osoittaa

i}.öiiiekijäiii

määrieii

iicet olla siiui`et.

k`iiikin

]]Litcnkään \`ieras tä]iiäii

ei.inoinaisestj,

`'aihtelut,

toollisuudeiihaaraii

iiiin

käsiltel\'n

l,etLavaii
t]csta

P``iotsin

Miiä

vall€`n

i`ilce,

i`ii(lcn

luo[citi`vu`itia

olc`.ien

t\'ökalujcn

Sitäi)ai[s;:

ia`.€illaan

kalujcn

luvut

jossain

kun

suuri,

saatta-

loppujen

olleet täsläkäi.`ii s\'\'slä

ti.iltiikin

Suomen

lo-

mah(lolliset.

osalta

i\iiLi`a

l,collisiiiisLoiminmn

c`i

]]iiii

toisessa

o]e

itii.\äri.i

s}'}'ii.`

o]i

toisessa

esiiiävij)i

ciiäi]Ii.i.

aina

luo-

latij`iu-

n`ie]eitl{iintoisii\

k`iin

ilio[.intoväliiici(len,

`'alaise`Tat

Luotaiinoii

im`iiuf{ikluurissa

s`uii`ciiniia[la,

l`ikuihiii

Kullojiikin

siihtee"]icn

käyi)-

t}'ö]iLekijäin

nämäkin

t,iedot

iiiinenonitian

]aajuuLta

\/-oil;in

kalujcti iiiäärä]lä sn€\da i`ikaan }'hti.` h).vä
l{uin

Ja

valmistus`/.äl!iieiii.L

o\Ta[kin,

kuitciil{iii

sil]å

siksi

civi.iL

aik{`m`.

ci.ilaisia

oiiialla

piirisså.

lik\sloaiiieisto

[iissä

huoTiosti,

oli

t}.öntekijäiii iii:ii.iräi Suomen su`irinitänä aika"` o]iv€\t `-e)`rateii \.ähäi-

iiimciioni€`an

]o]iuksi

lukuui`.

i)uute

kul`iessa

scik:`L ]uk`L`in ott,.icn saad{\i`ii lopiniL`ilokseksi,

a]aincii

lu`'an

`'iioden

oiiiassa

suuret TaihteliiL t>;\'i.iL

l{aikki (`dcl]ä csjLeL\'t

et,tä

i`jan säännöstel}'järjes-

t}-öväeii

Ja lisäksi: iiiikäli `-aihLeluiti` sattui, ne taijamuivat

}>uksi oiiaa huomioon, i`tti\
miss.`kin teollisuuslaitoksissi\
set,

että

t,}'ö-

`'ci.rat,en

vähcmniålli.i

t}'ö-

joi)a parempikj]i Lulos,

i-iii)pucn

tänii.`

seikka

ensiksi-

kin siiti\, e[tä L}Tö])äi\.ä l€.\i`ä ail{am voi t,oiscssa ol]a i)itemTii kuiii

toiscssi`,
`'htä

aivan
1)

sckä

L€\ilaTia:

toisclla

toiseksi
Lä}'sin

tavalla

siilii,

cLtä

orj]jii`uL

k`iii`

kaikki

kisäl]i

li`i

\'asta-alkava

t}.öntckijäL
ii`estari

civät

kiiLoi

olleet

kai]gasta

oppipoil{a.

T`ir`m liallioik. pöytäk. 28/,\', 29/X, 5/Xl ja 8/Xl 1762.

Suom. valt. ark.

S|o|`||.:.\T

.\/[`Liia

TEOLLlsl rsTol}Il`'T..\.\

tilasidLlisia

iic`toja

\.,\L.\lsE`=.`

}.1lä

Tll.``sTo.`l`.Els'ro

csitel\.ii

lisäksi

.28:3

ha[li(iikeuksien

ja

iiiaistraiittien vuosittaiset selonteoL teollisu`ist,oiminTiasta eivi.`t sisä|-

täneet, joten tilaston aiitaim ku\.a tämån takia oii `.arsiii haii`.a[,;il`Leinen.

`'||:.`

ettei

käsitelt}.

se

suuriii

käsitä

osa

tLö)liseL

iicn

iilasL{)ain{`islo

kaikl{ia

]asiieol]isuutla.

\''i`in

vuosiiiedol o]cniassa.

johtui

matkojen

siitä,

eLiä

tal{a[ia

]aita,

joka

oli

joisLa

ei

l.:dellä

jo

kanss€`.

chki'`istä

ti`rr]eiLa.

orinellisessa

joi`l{a

ja

Eui.oopan

Lilast,otiedot
Niihi]i

\'äi]i

ollen

vuosiltaiste)i

ta]1iteo]lisuudesta

ei

o]i

kerääii`islä

k``n

iuotan]ion

r£uiL€\Let)llisu`is,

etiä

seii

ei

mil-

Päin\-€\stoin Ruotsi

€`lkui)uolelle

)aink€`an

tul)i-

silloin,

kolimaiseii

r`\.hH`ä

Miksi?

t{\r[ii`ellisina.

T>i\l\.e]i\..`t

R`iotsi-Suomessa,

Lie+ojen

iiideTL}-

titi[oja.

Tioji`tLiin

kilpaiJu

rc"dan\.cmisi€`jit-1800-lii`.`in

joide»

]TLcta]]iieollisuus,

c]]sinki.\äii

](>inkaan i,arvinr]ul u]k()niaisla kil[)ailua ]>eläLä.
oli

ijitlcien

kauiiunkeihin 1).

lilastolljsia

t,i.iT`1{eiii

asemassa

usein

manufal{Lu`iri[eollis\iu-

T)ideL+y

keräL}'l

iilkor"`irien

Metalliteo]1isiius,

siiiiä

ei

sääii-

tii€i;str€`aieista,

`|iorit?'ö

l{erätä

Tiiitä

etti.`

l{ä}'tännöllisiä

tahd(iLiiin

t)li

et,t,:..i

tai

ensiksikin

on

s`-rji`i'in jäämi-

"aase`idul[€i,

keskitl}Tn}i.t
olival

`.:`illi"iinen,

jää

lasitehi€`ast€\

'J`oisiii oli ii. s

}'ritett}'l{i'Län

siksj,

]iiaiTiittiin,

iiolitiikaii

oli\'at

haliioikeuksista

Lärkeär)iiiiä

I€`inkaaii

Yksi)ikeri,aisesti

siki.`li

\jll{o])iiolelle

rl`äii`ä lasiteomsuudeii

kol{onaan

Lasiieo]1isuLilta

kuilenkin

kahdesta

lasitehlaat

niist,ä

\'alvontaitiiriin )ie kuul`iivat.

tlcii

(iit

teol)isuuksii`.

saiikka `J).

vuoi`iioiii`esti\

l:iri)eel)isena,

n\istä

ja

)ne-

johLuu,

että i]äiden teollisuuksien kehiL}'st!.` ei vt)jda valaisia sel]aisin tarkoi]i

1)

sj€i,

tj]astoluvuin

Maaseudulli.

kiiiii

(ii

edellä

saan`it

pt'r`istaa

jotka toimintaansi` `'arten

tai

\'(]tlä,

i.i

}'It.t.nsä
2)

v|.t.

s. o.
ollut

scllaisia

ln.

iniiita

tarvilsi`'at

tuolantotoimirii)€\n

tai.jotta\.ami.

^NT\TAI.^,

maini[,tua

t.,

s.

AN`'Ai.A,
itti.

)T]aii`ifakt`iur;te()]lisuutta.

ti`ollis`iuslait,oksia

m(itsää,
s.

328,

sellai-

määrått}'jä maalajej€`

(J(l(.llytyksiä,

m. t.,

lmin

joita

alaviitö

ka`]pungeilk`
2.

SUOMEN
Esitclmå,

MflflTflLouDEN suHDE MnlllLMflN
MnflTfiLousMflRKKINolHIN.

jonka

KansaiiLaloudellisen
s\.}.skuiiii

27

it:iiä

J.:,,,il
Viiiiii`

`.`iosik}.iiiniciiicii

taloudessi`

oll`it

tuotaiitooi`.
iia]la

-/i.2

\.altiossa.

]ii.`äiisia]lisesti

)naissisi€\

lähetct,ääi]

ei)c]iiniän

i>iti

on

`iseaiiiiticn

`'oimaki`sta

kaikil[€\

k`iiii

\'chiiää
)iäi]1ä

\'ai'tet`.

iamast,aaii

`tehnäi]iääi`äst,ä

].:ui.(M)Ttz\n

{1annoitumii`tm
hän

'L`anskzi

7i}'k}'jääiL

]`ia;sta

meim}'t
)`iaailitian

on

(j0 %

`roimakkaiii

miljootuoLet,aa)i

ohi`ist€\

ja

kasvati)isiiaikkaku]i-

I{anada )n\.\r tuot-

`Llk6itiaisil]c

\.a].sinkii`

tiloi]la

iiiaa-

m`.\-nti-

21/4

l<Miroist€i,

)ialta kotin]aisi]le tai \ilkomaisille niarkkinoi]le.

70 %.

iiiaideii

siii`t`'iiiistä

vil.jcllääii

}Ie]keiii

i"irkkinoita

kokouksiissa

lly-i-,`.

l.:siiii. Yhd`'svalloiss±i

tilall{i

\.ehnää

_19`29

kul`iessa

h`ioniai,tavissa

`''hdisL\.ksen

"ai.kkinoille )`oii`

rl`anskassa )iiaataloudei``'aih-

askc]iii

eteeiipåiii.

inai`kkin()il)i'

Taltavja

kirjaiipiiotiloim`

koliosi

[)`ääriä

Lähettäåkarjatalous-

tuott,eita.

Tai`skaii

maataloust,uotteiden

m`-v]`t,i v.

l{)2,`}~2/t JiLaata]o`Lsl,uot+`nrio)i koko tuloksesta 92.3 °/o:iii`.

Vastaava i)rosc]ittiiiiäärä ()]i mai]`itluna `'`ion]ia iii}-öskin Ruotsissa
`'erraten

koi.kea,

iiimittäiii

74.L!.

taloushallit`iksen kirjanpitotiloilla
iiaistuotosti`

L'>`2 l/.J °/o.

}Ieilli.i

Suoiiiessa m\.}.tiin iiiaa-

keskiiiiäårin

Tuotanto`'uoteiia

`'`'.1912--14

1926--27

0li

kokoiiiainittu

prosentLi kohonnut jo 60.7:een.
Kut,en edellisistä nun'ieroista kä}.
selville, oii Suomessa ]naatalouden ni`-`.i`tituotannon osuus `.iin`e
\'uosina `-oiniakkaast,i kas`'anut, `'aikkakin se on `'ie]ä jälel]ä \iseiiii-

])ien niuiden maiden vastaavist,a numei`oista.
Yhtäriiiiia]i eri inaiden m\.\'nt,ituotannoii kehitt,\.ii`isen kaiissa

on my.öskin iiiaataloustuotteiden kansainvälinen kaupi)a voimistunut, ja esiint}J'}' se ii}-kyjään jo h}'\.in `.altavissa piirteissä. f?z.ffpj.i]i

S`.oMr:r`

M^ATAI,. sull)r,

MAAILMA`

MAATAI.`t` `ll.`l`hl`l`'ttl[11,\.

28.5

]i\ske)iiiien i]iukaan o]i kansainvälisessä kaui)assa k`ilke`-a \rilja- j€`

jauhomäärä v.1888 23 milj. tonnia, `'. `J897 27 milj. tonnia ja v.
1913 jo /i4 milj. toniiia. Kansainvälisen maatalousinst,ituuLin anta-

mieii tietojen mukaan oli \'.1927 maailman mai'kkiiioil]e tullut
\'ilja)iiäärä (vehnä, ruis, ohra, kaura, inaissi, riissi) L~)3.3 mi]j. toiinia.

Sainalla
`'iljainäärä

tava]]a
on

kuin

iii}'ös

]{ansain\'älisi]lä

kansaiiivälisessä

markkiiioilla

kaupassa

ku]ke`-a

esiintyvä
voi- ja

j`iustomäärä Tiime \'uosina huoiiiattavast,i kas`.anut.
}Iaailnian
tärkeimniistä niaitotaloust,uotantoa harjoittavista maista lähetetiiin `'. `1928 kansainvälisi)]e marl{kinoi]]e voita .48L.3 )tiilj. kiloa ja
juustoa

3`13.5 nii]j. l{iloa.

`Tos `.. _1928 )narkkinoil]e saapu)`ut voi-

]näärä mei`kitään 400:lla, tulee `'astaavaksi lu`'uksi `-.1{)23 `Tain 6`').

Kun kansaim'älinen kaui)pa inaataloustuotteidcn i`lalla on varsinkin sodanjälkeisinä vuosina näin voimakkaasti kehitt}.n)'t, on

siitä o]lut seurauksena, että maataloustuotteiden hiniiat paikallitii]]a mai`kkinoilla ovat tul]eet h}-vin suuressa määri)i riippuviksi
iiiaailinan mai`kkinahinnoista.

Tämä ilmiö esiint}T}- sel\-äi)iirteisenä

iiieidän]{in maassamme, joka on veri`aten s}.rjässä näiilen tuotteiden

]täämar]{kinapaikoilta.
Kun `'errataan esim. voin ja juuston hintoja S`iomessa maailman markkinain vastaaviin hintoihin, niin
iiähdääii, et,tä molemmissa hi]iLasarjoissa vallitsee iiielkein tä}Tdellineii }.hdenmul{aisuus.

}I}7öskin muiden maataloustuotteiden, kuten viljan, hiniiat ovat
]naassa)nme

suui.essa

inäärässä

riippu`'ia

vastaa`-ien

hinnoista maajlman mai`kkinoilla.
}Iaammc lihamai.kkinoilla on sitävastoin vielä su`ireksi osaksi

jonkinlainen kansallisen eristyneisy``den leima. Varsinkin raavaanlihan hintojen muodostuniiseen vaikuttavat paljoii sellaiset seikat

kuiii kunkiii vuoden rehusato maassamme, laiduntainismahdollisuudet, Vii`on iiiahdollisuudet lähettää lihaa meidän mai.kkinoil-

Iemine, suoinalaisen lihan menekkisuhteet Ruotsissa ja Norjassa
j. n. e.

Voidaaii antaa esimerkkejä siitä, että i)aikallisen k}-syniiän

ja tarjonnan vaihteluista riippuen lihan hinta on s``ks\.kuukausina
:`1entunut puo]een siiiä, mitä se on ollut joitakuita kuukausia aikaisemmin.
Suomen maatalous on iiäin ollen joutunut inaailman maat,aloustuotannon `rail"tuspiiriin, ja k}rs}'ntä-ja tarjontasuhteet maailman
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E`iiL

]iLai.kkiTioilla

o\-at

tärkeiiripinä

|iy`=.`.i.\TE`

tekijöinä

iiiaatalo`istuoLleideiL

minmuodostumisecii ]n\'ös iiieidän kaukaisessa inaassamiiie.
\-uoksi

oii

iii'ittäiii

tärkeätä

niaat,alousl`L()te)"`t.kkirioilla

k(Jhit}.ssuuri`i`.

j(}tia

tui`tea
j{i

`'oitaisiiii

larkoiii

tilaii[ie

niaii`ittujen

Ttäätellä,

kansainvälisi]lä

inarkkinain

milk.i

hiii-

'L`ämän
}7leiiien

inaaialoustuotannon

ha£`roilla Su(iiiiessa on ulkoinaisen kiliJailun vallitessa menest}'inisen

iiiahdollismiksia,

h`ioiiiioon otl,acn maaiiinie luontaiset edell`'t`'kset

Jiiaataloust`itiiaimon

Suomeii

harjoittaii`iseen

pelto\'iljel`.s

on

h.o'in

eri

aloill€\.

suiiressa

kä`'tetliiii

määi`ässä

rehuntuotantoon

suiiiiiiaitii

rehuiituotaiittion.

\t.19`20

koko iic]toalasia.

S\'öiiLävitjal]e k}Tlvett}-ala oli mainittuna vuonii€i

`.ähän alle 18 % inaan koko pelLoalasta.
iterust,u`i S`it)iiiessa €ii\.an \.leineii
iiiuodosLaakiii koko iiiaat,aloudcii

]iian

osaii.

S`ioiiiei`

.2/'3

Suoineii

Suui`een rehuntuotantoon

kotieläiiitenpito.
Kotie]äintuot,tti
1`iot,osta suhteellisesti suurim-

kirjaniiitotiloil)€`

oli

ti]ivuotena

J926-27 koti-

eläintuott,o 69.o °/o ja inaaiiviljel}.st,uotto vaiii 24.5 °/o.
Tärkeiinniät

rahat`ilonsi`

saa`-at

Suoii`en

nLaanviljelijäi

iii}-ös

karjasta, eiinen kaikkea ii`aitot,aloustuot,teista.
Tilivuotem '19.2(;
-27 tuli kaikista i`ahatuloista ]iiaitotaloustuotteiden osalle :-i8.9 °/o
ja

iiiaaiiviljel`-stuotteidcn osalle 23.6 %.
Ne määi`ät karjat,alo`istuotteita, Jnitkä S`io]ni oii voiii`it lähettää

ulkomaisille iiiarkl{inoille. ovat i`\eidän oloihi[i tiähden huoinattavati
suureL.

\''.1928 vietiiii ulkomaille eläviä c]äimiä /i.7

iTii]joonaii ji\

eläimistä saatuja i'uol{aLavaroit,a 51.2.3 milj. markaii arvosta.

Tär-

keimmät vientitavai.at viimemainit,uss€` r}.hiiiässä ovat voi ja ju`isto.
\'. ]928 oli ulkomaille viet}' voiiiiääi.ä

milj. kg.

13.4

iiiilj.

ja j`iustoniäärä

l.Ö

Ulkomaisil]a )iiarkkinoilla iii`iodosta\'at kuinminkin iiieili,i.`

lähetetyt inait,otaloustuot,teet verraten vähäisen osaii kol{o iiiarkkinoilla esiint}'västä tiioten`ääi.ästä.

Kun esiiii. rL`aiisl{aii osuus Hng`-

1antiin v.19`2.5 tuod`ista koko voiiiiäärästä oli 28.4 °/o, oli Suomen

vastaava os`ius vain 2.9 °/o.

Ja kuitenkin on `'oin iiiei.kit}-s Suo-

]Tien u]komaisessa inaataloustuot,ekaui)assi\ suurin.

Maitotaloustuotannon alal[a on ineillä Suomcssa vai`sinkin sodanjälkeisinä

`'uosiiia

ollut

hiLoiiiatt,a`.issa

iLahd`ittavaa

kehitystä.

Useissa Eurooiian maissa vaikutti s`i.ursota iuhoavasti karjakantaan,
vähentäen sit,ä suui.esti.
keästi.

}(eillä tämä ilmiö ei esiint}'n}.t }'htä räi-

KeskiLiiäärin v`Lotta koh(len :`i.anji`ksoti€\ 'L916~20 oli Suo.

Si

(L`im`

i`iAA'i..\i^

s`.HDr:

M.`.iii.`i.``

}iA.`.r.`Lols.`l.`RKki.\.oiHiT`'
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iiicssa l.\.ps}'lehmien luku iioin /i8 000 i)ienemiti kuin `.uosina l91L
-|:=t.
}Iutta \..19`28 lehmien l`iku oli jo 212 2rj5 suurempi kuin

keskimåårin
\'.1{)18,

`.`r.1916-.20.
jolloiii

kastus}'hdist\'ksiin

taiito

karjani`iotiuii()

1{uuluvieii

2/i.ii % alle vuoden

oli

€ilimiiiillaan,

l}.i)s}.1ehiiiieii

oli

karjaiitai`-

keskimääräinen

1913 tuotani`on.

L,uo-

Ett,ä sodanjälkeisiiiä

`-uosim oi` nieiii}T eteeiii)äiii, osoit,taa sc, ettå `'uoden 1927 keskituotaiito oli jo .2`2.5 % }'li vuoden

1913 tuol€`iiiioii.

o)`

lisääiit`'n`'t.

ni}-ös

i]iaidon

Hdellä

i.as`Ta[titois`ius

inainitut

J]iuut,okset

l}'ps}.kar.jan

Samam`ikaisesti

lii()tanri()ss{\

iiäk}.`'iiii iii}'ös maamiiie ineijerieii valmisLamissa voi- ja

niääi.issä.
misteLtii]i

jo

juusto-

.\Iaamiiie ()suus-, osake}'hliö- ja yksit}.ismeijereissä val\'irallisen

tilastoii

Jnukaan

\..1{)13

kiloa voit,a ja 2.o milj. kiloa juust,oa.
19.27

\,ulevat

`2.2.3

Ii:dist}'sL}-ö

nii]j. ja

/t.`t

}.hteensä

`13.o

iiiilj.

V{`staavat, iiiääi`ät oli`'at `-.

niilj. kiloa.

kaiia[ihoidoii

ja

iiieijeritaloude)L

alalla

on

sodaii-

jälkeisinä `'uosji`£\ tullut entistä \.oin`ai)eräisemiiiäksi. [{un karjatitarkastus\.hdist,}'ksiin kuului \'.1913 }.hteensä /±3 392 lehmää, oli

`-astaa\.a ]ulm toimiiita\ruoteiia
kert,aa

niin

su`iT.i

kui[i

1927-28 jo 203 404 eli lähes L+)

`'.1913.

SoniiiiiTJito`'ht}'iniä

oli

\-. `J925

}'hteensä 508 ja v.. '1928 jo 939. Maamme karjanjalostus}Thdist}'kseL
ovat toimiiieet sodanjälkeisiiiä..vuosiria h}'viii tarmokkaasti ja laajen[aneeL toiiiiintaansa lisät}-[i \'alt,ioiia\'un Lurvin }'nnä iiiuut,a
tietä
ha[LkkiiTiainsa
)isätulojen a`'ulla.
Kuti )naainn]e iieljässä

karjanjalostusyhdist}.ksessä kä}.tet}.t `-arat olivi`t v. `19`18 }.hteensä
1.29 261 inl{, olivat ne v. 4928 jo lähes 3 milj. inarkkaa (2 916 7`10).

Voinvientiosuusliil« Valio on jo vuosikausia tehn`'t ja tekec
herkeämättä edelleen nienest}.ksellistä t.\.ötä meijeritaloudeii tek]iiil{an ja karjanhoidoii ])arantaiiiiseksi.

rJ`äinä t}'ö on viiine vuo-

sina kä}'n}'t entistä `.oimaperäiseiiiiiiäksi.

Valio on vuodesta

Mainittakooii esim., että

'19`25 julkaiss`it karjc"ihoitajain aiii[nati,ilehteä

»Karjatalous» ja jo vuodesta 4917 lähtien mait,otaloudellist,a aikakauslehteä »Karjantuote».

II}rvin suui`iai`voiseksi on in}rös arvioi-

tava se inaitotaloudellinen edistämist}'ö, jota suoritetaan Valion
johdolla ja Valion i`ahallisella avust`iksella inaainine meijeriliittojen
kautta.
Valioii suoi`ittaina iiiaitotaloudellinen tutkimus-, koetoimi]ita- ja edistäinist}'ö oii autta[``it inaa)iLme iiie:jei`italoutta sen

E.\llL

288

II\-\\-l\-EN

tuotteiden laadun pai.antamisessa.
i.ien voiii keskiarvopiste oli `.. J924

\'iinpä esim. Valioii jäseiimeije10.77 ja v. `]928 jo 11.io.

Tuot,teideii laadun itaraiitaniiseeii oii suuressa määrässä vaikut-

tanut \.arsiiikin se seikka, että meijerit ovat aivan `.leisesti ruven-

iieet kä}`ttämääii laatumaksutapaa

raaka-ainetta ostaessaan.

V.

1922 oli laatumal%utaiiaa kä}'ttä\'ien meijerien luku maassamme 66.
}Iainittu lulu kohosi v:n `1929 alussa jo 330:een.

Valion viimeaikaiset toimenpiteet

laiduntalouden

parantami-

seksi, l{okeilut uusien rehukasvieii viljelemisessä ja tuoreen rehun

säil}.ttämisessä

talviruokintakauLta

varteii

taas

tähtäävät

sekä

tuot,antokustannusten alentainiseeii karjanhoidon alalla että yleensä
tuotannon kohottamiseen ja tuotteiden laadun parantamiseen. Kaikesta siitä päättäen, init,ä edellä on esitett}', nä}/.ttää maamme maito-

talous olevan voimakkaassa nousu,kaudessa, ja onkin odotettavissa,
et,tä mait,otaloustuotteittenmie laatu entisestään parant,uu ja tuotantoniääi.ä vuosi vuodelta kasvaa.
Kun maitotaloust`iotannon alalla Qn näin \.oimakas p}.rkimys
tuotannon lisääniiseeii, tulee ineidäii olla toise]ta puolen selvillä
siitä, minkälaisia mahdollisuuksia on tule\'aisu`itta silmällä pitäen
sijoittaa maitotaloustuotteita sellaisilla hiniioilla, että tuotanto on
kannattavaa
maailman
maitotaloustuotemarkkinoilla.
Niinkuin
edellisestä jo kävi selville, oii tarjonta inaitotaloustuotemai`kkinoilla

sodanjäll%isinä vuosina

suuresti lisääiitvnvt.

r:uroopan tärl"im-

mistä voinvientiniaista maail)naii inai.kkinoille t,ullut voimääi`ä oli

v. 4928 lähes kaksi kertaa iiiin suui`i kuin v.1923.
ovat J-Iollanti ja Tanska lisänneet Toinvientiään.

Ennen kaikkea
}I}-öskin Baltian

maissa on vointuotanto ja -`'ienti sodanjälkeisinä vuosina suui.esti

kasvanut.

Vuonna ]928 oli Viron, Latvian ja Liettuan voinvienti

yhteei`sä 26.9 milj. kiloa.
Vertauksen vuoksi mainit,takoon, että
näiden kolmen niaan `'oinvienti vielä v. J924 oli }.hteensä jonkin
`t'eiTan i)ienenipi kuin Suomen. lluomaamme siis, että 4 vuoden

aikana on Baltian maissa tapahtunut vointuotannon ja -viennin
alalla valtava kehit}'s.

}I}-öskin Puola, joka ei vielä v. '1924 1ähet-

Länyt lainkaan voita ulkoii`aisille markkinoille, on v. `.1928 päässyt

voinviei)nissä 1`1 milj. kiloon.

Baltian maiden meijeritalouden sään-

nöllinen kehittyminen nä}-ttää takaavan näille edelleenkin tärkeän
aseinan maailman i.oimarkkinoilk`,

`.arsinkin Saksassa.

Merkille

sUO]lE`.

`IAATAI..

SIIlljE

`lAAII,MAr\T

MAATALOUSMARKKIT`'OIIIIN
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on pantava, e[,tä `'e`ivosto-Venäjä on Tanskan ja I-Iollannin jälkeen
pääss}'t seuraiiTalle sijalle \'oin\.ientiä harjoittavien maiden joukossa. Vallankumouksen aikaansaamien muutost,en johdosta Venä-

jän

maa-ala on joutunut ]]ääasia"sesti T)ienvilje]ijäin hamntaan,

ja m}'}'ntituotanto oii vähitellen suunt,autuiiiassa eläintuotantoa
kohden. Maatalouden brut,tovieniiistä tuli t,uotantovuotena '192/±~25
kasvinviljel}'stuotteiden osalle 63.2 °/o ja eläinl,en ja eläimistä saa-

tujen tuotteiden osalle 36.8 °/o.
rot 4/±.9 ja 55.i.

V.1927-28 o]ivat vast,aavat niime-

r\Teuvostohallitus on kaikin tavoin p}'rkin}Tt edistä-

mään meijeritalouden luhit}Tstä ja `-oin vientiä.

Valtamerentakaisist,a

maista

on

]naitotaloust,uotaiinoii

alalla

erikoisaseina Uudella Seelannilla ja Aust,raalialla.

Ensinmainitun

maaii voinvienti, joka v. '1922 oli 56.0 milj. kiloa,

kohosi v. ']928

jo 73.6 milj. kiloon.
Täl]ä maalla ovatkin luontaiset edellvtvkset
maitotaloustuotannon harjoittainiseen siksi h}'`'ät, cttä se voi edel-

leenkin säännöllisesti lisätä vientiään. Austraalian voint,uotannon
suuruus riipi)uu sitävastoin eri vuosina h`'vin italjon I{ulloisistakin
ilmastollisista suhteista, eikä siinä ole ollut havaittavissa juuri nousua
sodanjälkeisinä vuosina.

Austi`aalian voinvienti oli v. `.1922 }J'hteensä

48.5 milj. ki]oa ja v. J928 melkein sama määi`ä eli 5l.o milj. kiloa.

Maailmaninarkkinoille sodan jälkeen tulleissa juustomäärissä ei
ole ollut huomattavissa niin suurta kas\'amist,a kuin voihin nähden.
V.1922

markkinoilla esiint}TTä juustomäärä oli 3/4 vuoden

4928

määi`ästä.
Viimemainittuna vuonna oli maailmaii markkinoille
tulleesta juustomäärästä 58 °/o eui`oppalaisia ja 42 °/o valtamerentakaisia tuotteita.
Maitotaloustuotteiden l{`-s`i]iiä]i kasvamisen edell).t}+kset iiä}Tt-

tävät kehitt},'vän kulttuui`in inukana }thä paranevan. Väestön keskittyminen kaupunkeihin ja muihiii asutuskeskuksiin }'nnä laajojen
väestökerrosten elintason kohoaminen lisäävät kyllä runsain määi`in
maitotaloustuotteiden kys}'ntää. Kumminkin on huomattava, että
n}Tkyjään esiintyy voin ostajina maailman mai.kkinoilla pääasiallisesti vain kaksi maata, nimittäin Englanti ja Saksa. Viime vuonna
oli Englannin

milj. kiloa.

ostama voimäärä 311.o milj. kiloa ja Saksan 426.6

`Täiden jäll"en tulee 3:1le sijalle Sveitsi, jonka ostama

voimääi`ä viime vuonna oli 8.2 milj. kiloa ja 4:1le sijalle Ranska,

jonka `'oiostokset oli`-at samana vuonna 2.6 milj. kiloa.

Juustoa
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E}lll.

ost,a\-ista

deii

iii:`ista

}rhteineii

Viioiina

19`28

o\'aL

Jn}'öskiiL

juustontuonti
i`iaail[iiaii

Ily\.\,l\-E\

I':ng'latiLi

oli

ja

\`'iime

markki[Loille

Saksa

\'uoima
tulleesLa

|i:iiglanti 53 °,/o, Saksa 21 °/o ja `.h(l}.sTi`lk`t

ostainat

iiiäärät

.\-iinkuin
]i\i`ti

ja

olettaa,

oli\.al

edellisestä

Saksa

ettå

edelleenkii`

suhteellisen

esiiii. `'oilla

`'leisen

ja

\'leensä

ascttaz`.

tjle

sii`ii`kulLitiis)[i{\ii±`.

h}'`.iii`.oiiiiiiii

Saksassa.

Sillä

läheskään

)iä\'ttää

osti

}I`ii(len maiden

on kä}'ii}.t, sel`'ille o\'at itääasiallisi.sti Eng-

I`:iiglai"`issa

taholta

^\.ii-

milj. kiloa.

juustoiLiääi`ästä

13 °/o.

näi(le]L

sai]iaa

Hiig`laii]iille

initääii

olevaii

kas`'aa

ra.jattomia

\.oitane voiiituott,a.ja-

iiii`i(lcti

aseiiiaa

\'oiiiee

lisäänt`-esså

}liiiia

toiveita iiäitlen maid(m \.oinkulutusk}'k}-}-ii ci
niaiden

sijalla.

i-)ieniå.

maitotaloustuotL,eiden

`'oinkä`.t[ö

e]isi

2l/i.`t

k`iiii

ruokatal()udessa

i`i

T'ohjoisi`iaiss€`.

()i)Linaista,

ett,ä

kä\-tt,ämi]`eti henkeä kohdeii 1{oh()aa vei`rateti hitaasti.

siellä voi]i

\'alt,aki`iii`aii

tal(iudelliiien konLitea, jol{a on \'iiiiie \'uosim tehTi`.t )aajoja tutkiiiiuksia

)ti. iiL. elintai`\'ikkcide]i

kitlutuksesta

ja

hin]it]ista

li:iiglaii-

]iissa, totesi, et,t,ä `roiii k`iliit,us henkeä kohclen I``,ngla[Hiissa oli v. '1907

6.9 kg ja v.19`25 7.3 kg..

\''oiii k`iluiukscn lisä}'s henkeä kohden oli

]iäiii pitkäii ajatL kulLiessa `.aiii (j.7 %.

vastoin

marg'arii)iin

kä}'ttö

valla)`i`Lit

kä`.tettiin `'.1907 marg.ariinia heiikeä
kg`.

suuresLi

kohdeii 2.o

Margariinin l{ulut`is o]i siis lisäänL}.iivi

gari;nin

kä\.tö]`

kulut,taville
]iii`ille.

7.4

rl`ämän €`jan k`Lliiessa oli siti.`-

)isäänt\'iiiinen

it`ail]e.

kuteii

I-[ollaiiiiissa

kg` ja

Tunnett,iiahan
kohoLt,aa

iiiistiimise[i

k`il`it,et,tiiii

`-.1927 jo 8.i

oii,

olc

]<:i`glanniss€`

kgja `'. '19.25jo /±.5

1`26 °/o:1l€`.

oiiii[taist,a
\raan

aiiLoastaan

iii\-öskiTi

niai`gariii`i{` \r.

rJ`äiiiä mai`-

\'()ii`

`1925 heiikilöä kohde]i

c.ttä

\'€`:`[i

esiiii. Taiiska

ei

ainoastaai`

suiii.eksi

oii

\.oiiiut,

`.`iosi

margariinia.

\'iii`[tä

osaksi

se]i

Lakia,

esini. kuluteLtii[i

'l`{`iiskassa

ennen sotaa keskimääriii \'uot,ta kohden 42.3 inilj. kg.
margariinin

`.utidelta

i[i€`iLotalo`ist,uotatinon

ett,ä

sessa kul`ituksessa on \.oiii sijasta i`uvettu eiit,isLä eneiiiinäi`
niääii

voita

Luottaja-

1%.

voinTieiiLiäiiii

vuoksi,

ci

liiig.laniiille,

alaa.

\Toi-

koL,in\ai-

kä.\'ttä-

iiiarg.ariiiiia

\''. `19.2`2 oli

]{ulutus jo Lr=j6.9 milj. ja v. 4923 0/i.i inilj. kg.

M}'öskin

Saksassa oii )nargariiniii kulut,us viinie Tuosiiia `'oimakkaasti kas-

vanut.
Tämän lisäksi on otet,ta\'a huoiiiioon, et,tä `istiat Englaiinin siirtomaista, kut,en Uusi Seelanti ja A`istraalia, o`-€\t ensiluokkaisia maito-

Sl,-oMEN

talousJiiaita
i)}.rkin}'t
Hsiiii. `-.

ja

MAA.l`AI..

että

slllLtE

}l.l.llLM^`'

I_`:ng.lanti

oii

MAAT.`LrjlsMARKKl.`.ollln`'

ei`ikoises(,i

.JtJl

sodanjälkeisiiiä

\'uosiiia

kehittä[TLää[L
kaui]t)as`ihteitaa[i
siii.toinaitteiisa
kaiissa.
L9`23
iticlett\-`-altakuniiankoiiferenssi
asett,i
komitean,

joka iiL. ni. sai
t,äci\ \'oitaisiin

lehtäväkseeTi tutkia,
siirl()ii`aantuotteiden

)ai`Tii*sa lisätä.

rl`ät,ä

)ii\.ö[itän`Tt

1

iriilj.

iiiilä eri iiienettel.\'taitoja kä}'t)iict`ek!iiä ja kului,usta
Hng`-

lai`koitusta \'ai.L,en ()li T)arlaiiient,ti aikaiseJ)Lmin

[iuT`iiaii

suui.uiseti

\'`iot`iisen

iriääi`ärahari.

Ko-

[iiiii`z` ehdotti n`-t, ciLä ]nääi`äi`ahasta t`ilisi kä}|tää (t:~) % iti`opatJaii(laa
\'art,en,
'1,-) %
iiiai`kkinasuhLeiL:\
seL\.ittä\`iiii
tieteellisiin
t`itki[iLiiksiin ja 20 % itiuihin tarkoit`iksiii`. ']`ätä proijag.a[ida-`'. ni.

`.altiik`iiinan sisäiseii

oiikii`

siiteminin

(li:iiii>ii.e
on

luu[iaTi edistäiitislä

asi`ieti`i

marketing.

ei`ikoinen

Board).

kosl{e\Taa t,\'ötä hoiiaiiLaan

`'iim`kuiinan

Tilivuotem

1/1\'

ni\'\'nti]ieuvosto

1928iL3l/IIl

ii]{`ii)ittu i`L}'}'iit,iiicLivoslo kä\.ttän}.12/i,.} 000 i)uiitaa

S)iik\

\'a[takuiinan

leiit,oleht,isiä,

t`iotieideii

toiiiLittai)ialla

tunnetuksi

kirjoituksi€`

l(J ei.i ]iä.\.ttel}'}'n ja iiicssuihiii.

tekei`iiseen
1ehtiiti

ja

(}.li

1929

/ii')

itiilj.

jiilkaiseinalla

ottaiiia[la

t>s:i€`

Seuraa\-aii \-uo(leii menoai.`'ioss:` oii

}'llä)iiaiiiilluja tarkoituksia \.aTten `'aralt`L 3(jo ooo iju)itaa.
N}.ösl{in laajat ja vaik`iius\'altaiset kiiluttajajärjestöt l`:iig`lan-

nissa

o`'at

viimc

vuosiiia

r`.ht`'neet järjestelmällisesti

tekemään

])r{)rJagandaa sen siii.toiiiaideii maataloustuot,t,eide]i h}'väksi. II}.vin
kuvaa`.a'a on, että l']iigLanniii ja Skotlaii]iin os`iuskauppojeii keskus-

]iil{keiden \.uosikii`jassa

1929 oii laaja

selvit\'s

ltudeti Seelannin,

Austi.aalian ja I`:telä-L\frikan n`aataloustuotannon 1«hit`-ksestä\.[inä
selvit}'s

siitä,

mil)ä

tavoin

iiäiden

\-alt,ak`ii`]ia]i

osien

kaiissa

t,aisiin ]{ehittää kaui)i)asuhteet entistä läheisemmiksi.

voi-

Mainitussa

vuosik;rjassa aiinetaan ei`itt,äin kiittävä lausunto UudeiL Seelat`niri

maitot€`loustuotaimosta.

I-luoinioon oii ot,ettava,

Keskiiskunta

jäsenosuuskauTii)oineen

inil.jooiiaa
.\l\'öskin

(C. W. S.)

järjestä}.t\.n}'tiä
siirtoiiiaat

){aasti valvoa

itse

kaui)allisia

et,t,ä li:nglai"iin

edustaa

iioiii

'18

kuluttajaa.
ovat

`'iiiiLe

aikoina

a]kaneel,

tariiiok-

et,ujaan Englatiniri inai'kkinoilla.

Sekä

Austraaliaan että Uiiteen Seelantiin on \'uoden 1925 kuluessa i`e-

rustetiii

maitotaloustuottajain

m}'}'ntijärjestöt,

Dair`.

Pi.odiii`e

Coiiti`ol 13oard, joissa paitsi t`iottajai)iirejä ovat edustettuitia in}'öskiii asianoJiiaisteii maidcn hallitukset, ja oii näille järjestöille iii}'öii]iett}.

\-erraten

]aajat

v€ill`i`idet

inaitotaloiist`ioueiden

Tiei`tiiii

j€`

EMIL

2(.)2

in}'}'ntiin iiähden.

ii y r`T r\T | `T E X

Näillä järjestöillä on propagandaa ja m}T}'ntiä

varten oma konttori ja asiamiehet Lontoossa.
Saksa on m`'ös sodanjäll%isinä vuosina hvvin tarniokkaasti
t,oiminut karjanhoidon ja meijeritalouden kohottamiseksi. L}'psy]ehmien luh oli keskimäärin v. '1927 ja 4928 jo /± °/o korkeampi kuiii
eiinen sotaa.

M}Tös on sodanjälkeisinä vuosina i)erustettu maahan

runsaast,i osuusmeijereitä.
3[

p:ääii

Kun

v.1928

saii`aan

kasvoi

Tammikuun J
osuusiiieijerien

aikaan 22'1.

osuusmeijeriä

\Tarsinainen lisä?Ts 844 meijeriä.

i):stä v.19`24 lokakuun

luku

Saksassa

1035:llä.

lakkasi toiminiiasta,

oli

Saksan va]tio oii n`}'ös i)}rrkin`'t

edistämään meijeritalouden kehit\.stä m\.öntämällä `'. `1928 kert,a-

kaikkisena avustuksena '10 950 000 Saksan mai`kkaa meijeritalou-

den järkiperäistyttämiseksi ja meijeritaloustuotteiden menekin järjestämisel#i.
Edellä ole`'iin tosiasioihin \'etooiiialla ovat Saksaii maatalous-

]jiirit väittäneet, että kotimaassa maitotaloiist,uotanto \'oidaan kohottaa niin korkealle, että oii mahdomsta i)ääasiallisesti omilla
L`iotteilla t\-`.d`Tttää koko maan voiii ja juuston k}'s}'ntä, jos vain

\.alt,io suojelee maataloustuotantoa riittä\-ien tullien avulla.
lainenkin

inaatalousolojen

erikoistuntija

kuin

prof. j]z.££er

Selhuo-

inauttaa, ett,ä tähän päämäärääii voitaisiii] verraten vaivattomasti
])äästä Saksassa tiett,}'jen järjesLe]}ien ja uudistusten kautta karjaialousalalla. \Tiinkuin tunnettua on Saksa viinie heinäk. 31 p:nä
\Toimaan astiineen

lain kautta

koroitta]iut vointullin 50 Saksan

niarkaksi 400 kilolta.
li:del]ä

olevasta

esit}rksestä

oii kä`'n\'t selville,

etLä

on liika

uhkarohkeaa, ]{un otetaan huoinioon maailman maitotaloustuotemarkkinain }.leinen kehit}Tssuunta, perustaa Suomen maatalouden
my}-ntituotanto }'ksipuolisesti maitotaloustuotteiden valmistamiseen. Onkin vain aniharvoja maita maailmassa, joiden maataloustuotanto iii}'}'ntituotantona on niin }-ksipuolista kuin Suomen.
Ii:sim. tunnetulla maitotalousmaa]la Tanskalla on meijeritalouden
rinnalla hyvin kehittynyt sikat,alous, kanatalous, sol%rijuurikkaan
viljelys, siitoskarjanhoito ja siemcnviljel}'s kauppaa vai`ten. Meillä
Suomessa onkin viime aikoina o]lut havaittavissa p}.rkimystä kehittää maataloustuotantoa
muillakin kuin maitotalouden alalla
niin voimaperäiseksi, että näiden alojen tuotteita voitaisiin toimit-

Suoj`lF.r`-MAATAI,.

suHI)E

l`lAAILMAN

MAATALousMARKKINollllN

taa eiitistä s`iuremmassa inäärässä iiiarkkinoille.
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Täst,ä i)).rkii]i}.k-

scsiä on m. iii. ilmauksena sokerijuurikkaaii viljel}rl{sen aloittami-

neri

valtioii

mvöntäiiiien viljel}'si)alkkioiden turvin ja ei`ikoistoi-

menititeet sianhoidon edist,ämiseksi ja siipikarjantuotteiden nienel{kisuht,eiden järjestämiseksi.
Mitä ensiiinäkiii tulee sokerintuotaniioii iiLahdollisuuksiin Suo-

niessa,

siliiiällä

pitäcii

k`.s`'iit,ä-

ja

tarjontasuhteiden

kehit,`'stä

maailman markkinoilla, niin i,ä}.t\.}' tunn`istaa, että ainakin lähiii
tulevaisuus tuo tällä alalla esiin suuria vaikeuksia. Maailman sokei.i-

Luotanto oii sodanjälkeisinä vuosiiia siksi huoma[tavast,i kasvanut,

että ra.joitettuun k}'s}.ntään nähden sen tuotteilla ci ole ollut riit-

tävää menekkiä. Jos otetaan vertauskohdaksi tuotantovuosi 1927
-28, huomataan, että maailman juurikassokerin t,uotanto oli 12.8°/o
ja ruol{osokerintuotanto 69.3 °/o suurempi kuin eiinen soLaa.
Niinkuin edellisestä kä}. selville, on kehitys ruokosol{eriiituo-

tannon alalla sodanjälkeisinä vuosiiia ollut kerrassaan valtava.
Ruokosokerin tuotannossa iiä}-tään p)'rit,Läväii voimai)eräistä `.iljel`'st,ä

kohden.

Kaikilla

t,äi`keimmillä Luotaiitoinailla on ii},'kyjään

lukuisia koeviljelysaseinia, ja näissä iiiaissa on otettu viime vuosim
`'iljeltäväksi cni,isiä tuotta+-ampia sokeriruolu)lajeja sekä viljel}'s-

i,ekniikkaa muutenkin suui`esti i)araiinettu.

rl`äiiiän johdosta ovat

ruokosokerin tuotaiitokustannukset vahvast; alentuneet. N}rk}tjää]i
sokerin tuotantokust,aniiukset ova[ Kubassa siksi alhaiset, eLtä
t,eht,aiden m}'`.ntihinta raakasokerille on vaihdellut 2 Smk 20 i):n

ja 2 Sink 65 p:n välillä kilolta.
Jaavan saarella, jossa t\'övoima
o]i crittäin halpaa ja niissä on viime `ruosina otet,tu kävtäiitöön

entistä pai`empia sokeriruokolajeja, on tehtaiden hint,a ollut Kansaiii\-älisen maatalousinstituutin antamien tietojen i`iukaan keskimäärin 1 Smk 72 p. kilolta. J}J.c!Ji.Åin tut,kimusten mukaan ovat
juurikassokerin tuotantokustaniiukset alimmaL Tshekko-Slovakiassa.
Vci.tauksen vuoksi hän mainitsee, että kun tshekko-slovakialaiset
tehtaat voivat raakasokei`ia myydä 30.3 kultafrangilla 100 kiloa,
on vastaava hinta Kubassa 24.7 fr. ja Javan saarella 48.5 l.r.
Kun ruokosokei`in tuotantokustannukset ovat olleet halvemmat
kuin juurikassokerin, on tästä ollut seurauksena, että ruokosokeri

oh
valloittanut alaa maailman inarkkinoilla juui`ikassokerin
kustannuksella.
Ruokosokei.in osuus maailman koko sokerintuo-
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taiinosta tuotantovuotena 1928-.2() oli 63.8 %.

Kun ruokosokerin

t,uotannon lisäämiseen ovat hyvät edell\Tt\.kset ja tuotantokustannukset juurikassokeriin \Terrat,en ovat suhteellisen halvat, on odotettavissa, että lähimpinä vuosina tulee edelleei`kin olemaan iiiarkkinoilla }TliLarjontaa ja hintataso alhaalla.

}liten suurissa \-aikeuk-

sissa jo nyk`;'jään sokerijuurikkaan viljelijät t}-öske]itelevät Euroo-

passa, osoittaa se, että sokeritulleja on kaikkialla sodanjälkeisinä
\Tuosiiia koroitettu.
Kansainvälisen maatalousinstituutin antainien
tietojen inukaan oli raakasokerin tul]i `r. `1927tärkeimmissä Hiiroo-

]ian sokerintuotantoa harjoittavissa niaissa 70 °/o
sokerin iulli 52 °/o korkeami)i kuin eniien sotaa.
Maailman

sokeriTihintoihiii

vaikuttaa

k}'llä

ja

useit,a

jalostetun
tekijöitä,

iiiinkä vuoksi on eTit,täin vaikeata enmistaa, minkälaiseksi sokerin
`hiiita }Tleensä tulevaisuudessa muodostuu, vielä])ä lähivuosinakin.
KuiLenkiii iiä}'ttää selvältä,
niissä

sokerijuurikkaan

st]danjälkeisinä

vuosiiia

ett,ä se]laisessa inaassa

viljel}Ts
ja

missä

on

varsii]aisesti

l{alliita

kuin Suomessa,
aloitettu

vasta

raakasokeriteh[aita

on

]terustettava, jos tuoiai]t,oa aiot,aan ]aajentaa, tulee sokerijuur.ikkaan viljelijä t`Töskent,elemään `'erraten epäedullisissa oloissa.
Voi

siis

kä}Tdä

njin,

että

maamme

sol«rijuurikkaan viljc]ijä valtion-

aTustusten lakat,tua ei ole kaikin ajojn kili)ailuk}'k}rinen muiden.

i)aremmassa asemassa olevien Euroopan maiden sokerijuuril`'`kaan
\.i]jelijäin kanssa.
\Täillä taas t,ulee todennäköisesti olemaan suu-

].eniniat
]>assa

t,uotaiit,okustai]iiukseL kuin ruokosokerin tuottajjl]a
ja `Jaavassa.

Ku-

Kun i"ila tulee, uhkaa se aina ensiinniäisenä

sitä maata, jossa erotiis iuotantokustaniiusteii ja [,uotteen hinnan
\.älillä on kapein.

Suoini voi siis sokei.intuottajana joutua kärsi-

mään sokerin hini,ojen heilahduksista maailman markkinoi]]a enem-

]nän kuin monet inuut maat.
Ylläolevia näkökohtia silmällä i)iLäeii ineillä tulisi tarkoin har-

kita,

ennenkuin r}.hd}tLään laajentamaan sokerijuurikkaan vilje-

]`Tstä, eikä tulisi ainakaan n+'kyhetkellä r}'ht}Tä i)erustamaan uusia

tehtaita.
Siihen nähden, että sokerijuurikT"an viljelyksellä on
suuri merkit}Ts peltoviljel}rl#en kehit}'kse]le meidän maassamine,

kuten muuallakin, on kansantaloudelliselta kannalta katsotLava
tärkeäksi, että sokerijuurikkaan viljel)'s kuitenkin ainakin nykyisessä laajuudessaan säilvtetään. Jos sit,ten sokerin hintojen kehitvs

Sl'()M1.;r\'

]ähi\.`iosiiia

seksi,

)lAATAI..

sul+ltE

ii`i`ail)Ti€`ii

että

MAAll.MA`.

`1AATÅLot.sMAlukl`-ollllT\T

)tiar.kkii)(_)illa

sol«riju`irikkaaii

iiä\.ttää

\.i]jel}'ksen
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iiiiio(ltitilii\'aiL

sell€\i-

kannat,ta`.aisiius

kohtuiil-

lisen t`illisuoja]` iiii`\Ti]` nä}'ttää taat\ilt€`, on aika r}.ht}.ä iiusia raaka-

sokei.iteht,aita
'l`ilitiä

voi

iterust€`iiiaan

kä}-(]ä

sokcrij`iurikkaaii

]`iittä\.ä

l<ehii}'s

juurikkaaii`-iljel}.stå

`.ilj(il}.salueella

jota

tuottaja)i

iiäi)isä,1{un

såil}.}'

sekå

`'ali]`isti`tnisessa

mai\ilii)ai]

tj)l`it

ja

he]]}ommiii

ainm:`ttit€\i(t),

].€i:\k!isoker.in

siii+`

sitä

ja. voi

kaikkea

sianlihamai'kkinoi]]a
I{a)malta

kehitt}-å

vilje)eiiiiscssä

että

tarvita€`ii.

on

edu]liseniiji

n\'k`'isellä

edelle(`ii

jL`urikkaan

enncii

laajentamaaii.

iii€`aiiL)n(t

sodaiijälluisinä vuo-

kuiii

s(ikerii)i

iiähden.

}]aaili[ian inai-kkiii(till:\ esiint`'`Tästä sianlihamäärästä `>sti `'v. '1911
-|3 F:iig`|anti iioin .')/i °/o, SakLsa 16 °,/o ja muut i]iaat ,`30 °/`o. I`=iisim]iiäisii`i.i

sodanjä]kcisii`ä

\-uosina

siihde

i)}'s}-i

suuni`:l]eeii

samana.

l':siiii. `.. lf)`25 joutiii ]`:nglaiinissa ja Saksassa kulLitetta\'al{si iioi]t
L^'/3
iiia:iilma)])iiarkkiTioilla esiint}'`7ästi.\ sianlihamäärästä.
'I`äii]äii

jälkeisiiiä `'itosiiia oi`
)iiakk€`asti
kohoiiri`iL.
siaiilihasl€\
[ut`iil

tiili

l:ecii.

Saksi`ii ()ii`a sia)ilihatiiuota)`to \'errateii voiKiiii
csim.T. I{)25
Saksass{`
kulutet,usta

8.0 ?,/o
Sz`ks{\

ulkoiiLailLz`,
()]i

siis

o]i

tälli.\

`'as[aa`-a

i\l€\lla

lukLi

\-.1928 laskeu-

`-oii[ial{ka:`sli

siirt`'mässä

t)ii`a`-€`raistalo`ittien.
Sianlihaa

(`iisi

Jti€\i`iliii€\]i

sija]la

(`siiiit`'\-ästä

iioiii

iiiarkki]`ttille ttjiiriittavisLa )ii€\isla o\Tat, olleeL

\-h(]}-s\':`]l€`t,

02 %

tiili

`'h(l\.s\-alloista,18 %

Sodaii,iälkeisiiiå
kas`.aii`isen

']`a))ska j{\ I{atLada.

siaiilih±imäärästä

\.`iosina

`iioksi

o`-at

siii.1\.iieet

si£`iilihamarkkii`oilii`.

'l`ai`skasta

`'hil\'s\-allat
eiiListä

\'.1{,)25 01i

Maailniaii niai.kkinoilla

keskiinäärin

`-uosi)ia

ja

191'1-`13

3 %

Kaiiadast,a.

kot,iniaisen

eiieinniän

kiilutuksen

s}'rjåän

inaailinan

Yh(l``sval]oista niarkkiiioi]1e tiilliit,

`i€`)`1ihaii`äära ctiäi.\ \'i`in .i2 °/o kok() siånlihainäärästä, ja \'hd}'svaliojcii

osiius oii

\-oiiTiakkaasti

tä))iän

i\iotekaiipan

]ii«m[)t\m\.t.

kä`-tiän\.t, h`'`'äksc.cn.

rl`ätä

€ilalla

\Tuodeii

Lilaniietta

Taiiskassa, jossa

on

sikojen

l(J.2.Tt

jälkeen

`'ai-sii]kin

Tanska

luku

oli v. `1925

}`hLeensä 2.5 milj., kohosi \'asLaa\-a i`iääi`ä jo v. `19253.'i iniljooiiaaii.

Taiiskai`

osuuste`irasiamoissa

iiiiljooiiaa
teui.astaiiiot

'I`anska)i
t`iniit.

sikaa.
`-.1!)28

si`i`-at

/iL/i8.8

osuiiste`Jt.ast£"!oiden

Sa)))aan

teurastet,tiin

Te`ir€`st`istuotteideii

{`ikaan

o\7at

iiiil.i. l{r.

t`iotanto
iii`.ös

v.1928

m`.\.iinistä
Sitten

ja

er.äät

\.hteensä
Taiiskan

`.uoden

vienLi
niuut,

/±.5

osuus19]3

on

kaksiiikertais-

)iiaat,

kuten viro,
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Puo|a, Ruotsi ja \Yenäjä,, lisänneet sianlihan tuotai`toaan ja vien-

tiään.

Venäjän herkkusila`'an i'ienti oli

`'htecnsä

1`~).'i

milj. kg..

milj. kiloa,

`'astaa`Tan

1,'.`

`.iennin

1927~30/IX 19.28
ollessa

`'. ]913 ]4.Q

Sodanjälkeisinä `'uosina ori Ruotsin s;kaliLkLi lisäätit`'n`t.

Tämä oii teh[i\-t, niahdolliseksi m`Tös entistä s`iui`einiiian herkkusila`.an vieniiii`.
tiin

25.7

T.1927

milj. kiloa.

0li Ruoisin herkkusila`-aii vieiiti

Siaiilihan

`'-ieniiin

edistämiseksi

li:nglan-

I'uolassa

on

otettii kä}'täntööri \'iciititodistusjärjesteliiiä, kutei` meillä Suoiiiessa.
Kun sianlihai` k}'s`.iitå sodanjälkeisinä `-`iosim llui.ooitassa ver-

raten voiinal{kaasti kasvoi ja samanaikaisesti Yhd\-s\Taltojen siaii-

lihan tarjoiita maailiiicm ]m`rkkinoilla `.äherii, oli tästä seui`auksena,
että sianlihai` hiiiiioissa oli sodanjälkeisjiiä `ruosiii€` }-leenså nouseva

suunta.
kuten

Yleisei`

m`iideiikin

teen v. `1923.

raten

niaatalouspulan
t`iotteiden

hi]i]iat

johdost€i
alas,

i)aii"i\'at

s£`a\-uttaen

sianlihan,

aliniman

i)is-

Täiiiäii jälkeen o\'at, sian]ihan hiimat p}.s}'neet `rcr-

koi.kealla \-`'.1924~-2(L

Vuodet

1927-28 ia{`s o`'at

olleet

alenevan hiiitakaudeii aikaa.
Vaikkakin
maailman

iiä}.ttää

kuin

n}'L

tätä

Luola)iiio]`

viiineksi

tuotteille

k`il`inejna

a]aa

että

n`.k`'ineii

\Tuosina,

ja

silmällä

pitäen.

toiinivien

olisi

tari)eellista,

ja

eLtä

tulee

t`ilisi

kehiltåinååii

liiaii

p}-rkiä

kotiinaisil]e

liiatutuot,anioa

laiisuntojen

.i.ärjestett`.

kili)ailu

suiireiiipi

Suo]iiessa

\raltaa]`\:\an

animattimiestcm

\.iljel}'ssuuiitamme

karjatalouden tar])eita silmällä iiitäen.
kaLsoeii

`'uosi"\

huoiiiatta`Tasti

riiiii

rnarkkinat

iiiarkl{inoita

Sikat,alousalalla

lähiiiii)iiiä

oleinaan

voiniistutLamaan

kot,iJiiaisel,

I]iiglanni[i

on

siltä,

sianlihaTiiarkkinoilla

iii`ikaan

`.tsipuolisesti

Siaiihoidon kannalta asiaa

iiiaassaiiiiiie

\'iljeltäisiiii

määrässä siaiir`iokint,aan tarlmitettuja i``insassatoisia

riittävässä

]ierunalajeja

ja väkirehuiksi sikojeH ruokintaa `'arten ciitistä eiieinmän ohraa.
P\Täistä

`t'iljel}-skasveista

saadaaii

niaaniiiie

i)ohjoisiiiimassa

osassa,

Oulun läänissä, }.htä h\.`'iä satoja kuin muissaki]i osissa Suome€\.

Pääasiallisesti tällaiseen ruokintaan nojautuen ja kä}Tttäen h}'väkseen

laiduntainista \roisi Pohjois-Suonii kasvat,taa entistä paljon runsaainmin silavasikoja sel{ä m`'\'dä sikataloustuotteet Pohjois-Suomen laajoille tukkit}'ömaille, joissa »^i\iiierikan-1äski»

kysyttyä t,avaraa, ja sikäli kuin }'Iitiiotantoa
Pohjois-Riiotsin

inai.kkinoille.

1`T.telå-

ja

on

s}.nt}.isi,

suuresLi

m}.öskin

Läiisi-S`iomessa

taas,

SuoMr;N
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niissä iiieijei.italous on huoniat,ta`-asti kehitL}Tn}.t, ovat edellyt}.kset

verrat,en h`'vät herkkusilavan tuotantoon ja vieiinin harjoittamiseen F,nglanniii iiiarkl{inoillc.

harjoittaa

l.ounais-Suoiiien

l[erkkusila`'an m}r}.ntiä \'oi pai.haiten

Osuusteui`astamo, jolla

tuotteideii valinist,aiiiiseen tarpeelliset

laitteet.

on

tällaisten

Su`iri vient,iteui.as-

tamo on päätett,y myös ijei.ustaa I[elsiiikiin, lähimä herkkusilavan
`'a[mistusta ja vientiä si[mällä i)itäen.

Sianlihaii t,uotannoii ja vienniii tekee ineillä eiitistä kannatta`'ainmaksi

ii. s.

vientipall{kiojärjesteliiiän

kä}'täntöön ()ttaininen.

`T}'k}'isteii tullimäärieii inukaan vieiitiiialkkio on tuoreesta sianlihast,a 88 ]i. ja suolatusta ja savust,et,usta sianlihasta `1 mk 1.7 p.

Mainittu

vientipalkkio

iiä}'tt,ää kuinmiiikin olevaii liika alhainen

`'aikuttaakseen tehokkaasti t,uotannon kohoamiseen.
Siipikarjantuotanto on Suoinessa viime aikoihin ast,i ollut \.eri`aten

alkeellisella

iiiilj. kanaa.
kanakanta

tasolla.

V. `L9.271asket,tiin

Suoniessa

olleen

1.5

Vert,aukseTi vuoksi mainittakoon, että Saksassa oli
joulukuun

'1

i).1927

kaikkiaan

71

milj. kappaletta.

Vastaa`'aii€` aikana v. _L928 oli kanojen luku kohonnut jo 75.5 inil-

joonaksi, joista 62 miljooiiaa oli muiiivia. T\Täin ollen on nykyjään
Saksassa .1 kaiia kutakin asukasta kohden.
IlollaTinissa ja Yhdys-

`.alloissa on kaiiojen luh suhteellisest,i vielä suurempi: kutakin
asukasta kohdcn tulee ITollannissa 3 kanaa ja Yhdysvalloissa 6.
Suomi oli ennen sotaa huomati,ava munieii tuontimaa. Munia
tuotiin Suomeen keskimääriii vuodessa `1909~13 3/±.8 milj. kpl;
niistä tuot,iin 34.5 inilj. hi)paletta Venäjältä. Sodanjälkeisinä vuosiiia ont,uonti ollut h}'vin vähäistä. Sen sijaan vietiin iiiaastamme
ei`äinä `ruosina, varsinkiii

'1921 ja `192`2, nielkoinen

inääi`ä muiiia.

.\janjaksona `192`]-25 oli vient,i \-uoLtakohden 190 000kg. Munien

k`-syntä kotimaisilla inai.kkinoilla on kuitenkin ollut siksi suui.ta,

että vieiiti on v:n 4922 jälkeen ollut veri.aten vähäistä.
Munia ostavista maista ovat tärkeiiiimät Hnglanti, Saksa, Sveitsi,

Ranska, Espanja ja Portugali.
Niinkuin edellisestä käy selville, on kananmunien ostajina Eng]annin ja Saksan i.innalla iTi`iitakin suurkulutusmaita.

Kananmunien vientimaina o`'at h`'vin tärkeällä sijalla Tanska,
Ilollanti, Puola, Venäjä }'nnå eräät iniiut maat. Venäjä on sodanj{"{eisinä vuosina I«hittän}.t siipikarjant`iotantoa, ja tästä on ollu,t
4
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seurauksena vuosi `'uodelta lisäänt`'vä vienti.

Venäjäii munien-

vienti oli v. `_L925 jo 59.4 milj. kiloa,.mikä on noin 30 °/o siitä vien-

nistä, mikä Venäjällä oli `.uotta kohden ennensotaa. Tanskanmunienvienti on m}-ös `'oimakkaasti kasvanut, ja se oli v. 4925 kaksi
kertaa niin suuri kuin vienti keskimäärinvv.1909-13. V.1928 koko
vienti oli noin 39 milj. tiuta, josta 7`1 °/o meni Englantiin ja 29 °/o
Saksaan. M}'öskin llollannista oii kananmunien vient,i sodanjälkeisinä vuosina suuresti kas\.anut, ollen se v.1925 jo 48.8 milj. kg.
Vuoden 1925 jälkeen on munien vienti Hollannista yhä lisääntyn)-t.

Tuoreiden kanaiimunien `-ientimäärä v. 4927 oli 63.9 milj.

kg ja v. `1928 jo 66.8 milj. kg.

Sen johdosta,

ett,ä

maailman inai`kkinoilla oii sodanjälkeisinä

vuosina ollut verraten hyvä kananmunien kysyntä, ovat munien
hinnat p}Tsyneet melko korkealla.

Siipikarjan tuotteiden menek]{isuhteiden järjestämiseksi ja `'akiinnuttamiseksi on meillä tehty

jo paljon perustavaa t,}'ötä.
Onhaii maassamme vuodesta 192'1
toiminut Vientikunta Muna, joka esim. v.1928 sijoitti pääasiallisesti kotimaan markkinoille 335 67`2 kg kananmunia ja jonka jäseninä oli mainittuna vuonna _145 munanm}Tyntiosuuskuntaa. Laki
kananmunien viennin palkitseinisesta, joka astui voimaan vuoden
1929 alussa, on m)'ös. omansa kiihottamaan niiden vientiä ja siten
vakiinnuttamaan siipikarjan tuotteiden menekkisuhteita sekä kotimaassa että ulkomailla.
I-Iuomioon on kuitenkin otettava, että
munien tuotanto tärkeiiiimissä
siipikarjanhoitoa
harjoittavissa
maissa on sodanjälluisinä vuosina suuresti kasvanut. Niinpä Venäjä ja Baltian niaat esiinty`.ät n}.kyjäänjoverraten täi`keinä teki-

jöinä maailman kananmunamai`kkinoilla.
Suomen kannalta
on
tärkeää huolehtia siitä, etteivät yllämainitut maat. pääse valtaamaan Suomen.markkinoita ja siten pysähdyttämään meillä jo verraten hyvään alkuun pääss)Tttä siipikarjanhoitoharrastusta. Tässä
suhteessa on olosuhteihin sovelletulla tullipolitiikalla maamme kehittyvän kanatalouden suojaamiseksi suuri merkitys.
Tärkeänä tehtävänä meillä olisi edelleen saäda viljantuotanto
niin voimistumaan, että maa tässä suhteessa voisi siirtyä entistä
enemmän omavaraistalouteen. Maahan tuodun viljan ja viljantuotteiden arvo oli v. 4926 706.6 milj., v. 4927 653.3 milj. ja v.1928
993.`3 mi]j. mai`kkaa.
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Ylläolevista numeroista kä}. hyvin selvästi i]mi, että maatalousViljanvi]jel}tksen tek-

tuotantomme heikoin puoli on viljanviljel}'s.

]iiikkaa parantamalla }Tnnä viljan menekkisuhteita ajanmukaise]le
I{annalle järjestämäl]ä \toitajsiin varmaai`kin vi]jantuotanto saada
voimakkaasti kohoamaan.
Meillä Suomessa on kotiniaisen `Tiljakaupan alalla \-iljan )-lituotantoalueilla sijaitsevien osuuskauppojen merkit}-s `Tuosi vuodelta
kas`7anut.

Sellaisia I-Iankkjjan jäseiiosuuskauppoja, jotka vv.1922

-25 harjoittivat suuremmassa tai vähemiiiässä määrässä \'iljakauppaa, oli Turun ja Porin läänissä 43, I]ärneen ]äänissä 28, Vaasan läänissä 30 ja Oulun läänissä ']8.

Mutta osuuskaupatkaan eivät voi tarkoituksenmukaisesti hoitaa
viljakauppaa, jos niiltä puuttuu tari)ee]Iisi]]a ]aittei]]a `-arustettuja

varastohuoneita, kuten meillä on laita.
Kun maassamme korkokanta on vei'raten korkea ja niaanviljelijäin osuustoiminnallisilla järjestöillä ei ole i`iittäviä i)ääomia, tulisi
`Taltiovallan m}töntää osuuskaupoille helppokorlmisia ]ainoja ajan-

mukaisten varastohuoneiden rakentamista ja sisustainista varten.
Luonnollisesti

on m?Tös maan oloihin sovelletulla tullipolitii-

kalla viljantuotannon
edistämjstoimenpiteiden joukossa tärkeä
merkit).s.
Kun maataloustuotanto moiiipuolistuu, niin että ei`i tuotantoalueet ja ei`i maatilaluokat pääsevät tuottamaan sellaisia h}röd}-kkeitä, joiden valmistamiseen niillä on parhaat edell}'t}'kset, niin
kohoaa myös maatalouden kokonaistuotto. Kokemus taas osoit-

taa, että siellä, missä maatalouden kokonaistuotto on korkealla,
on maataloustuotanto }Tleensä kannattavaa.
Niinpä esimerkiksi
esitettäessä maatalouden kannattavaisuudesta tehtyjä tutkimuksia
tilivuodelta 1925-26 Suomesta lausutaan tästä asiasta seuraavaa:
»Kuten jo aikaisemmin tutkittuina vuosina, nousevat nytkin maatalouden kokonaistuoton kohotessa myös muut liiketulokset säännöllisesti. Koi`kea kokonaistuotto maataloudessa nävttää siis olevan eräitä kannattavan talouden perusedellytyksiä».
Samoihin
kokemuksiin on tultu m}.ös Tanskassa ja Sveitsissä ja eräissä muissa
malssa.

Edellä

esitetystä

l}Th?-estä

}Tleiskatsauksesta

maailman

maa-

taloustuotemai`kkinain }-1eiseen kehit)tl#een on epäi]emättä kä}Tn}.t
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selville, ettc; Siioini voi niin }'ksjiiLiolisesti kuin tähäii saakka on

tai)ahtunut r{`kent,aa my}'ntituota]itoaan maitotaloustuotteiden varaan. rJ`ojsclta iiuolen on m}7öskin sel`riä merkkejä siitä, et,tä kilpailu

]iiaailiiian

maata]oustuotemarkkinoilli`

on

kiiht,`.mässä

sellaisilla

aloilla kuiii sokei.in, sianlihan j€i sii])ikarjan tuotteiden tarjoiiiiassa,

joihin ii`aataloustuotannon liaaroihin maassamme on viime aikoina
k;inniLett\-

erikoista

huoiniota

ja

i)`'ritt`.

niitä

`7oiniistuttamaan.

Tällaiset tosiasiat silinieii edessä ei ole muuta mahdollisu`itta.

jos Suoiiii tahtoo kilpailla ]neiiestvksellä maailman inaata]oustuoteiiLai.kl{iiioilla` ]uin et+,ä t,uotantokustanriuksia p}tritääii alentamaan
jz`

saiiiaiiaikajsesti tuot,t,eiden laatua i)araniietaan.
r\T},.k}.isenå kansainvälisen kilpailuii aikana, jolloiri maal,alo`is-

i.uottei(len hiniiat i.iippuvat kansainvälisestä k}'s}.nnästä ja tarjoii-

nasta, se kansa menest}'}. luonnollisesti parhaiten, joka osaa jär-

jestää tiiotantonsa ja tuotteittensa in`.\.nnin sellaiseksi, et,t,ä kustannukset i)}-s}7`'ät mahdollisiiiiman alhaalla.
Tähän päämäärään
]t.\.rkiessään useat maat o\.at r}-hL}'neet järjestelinällisen tutkiii}us-

jii koet,oiminnan avulla ottania.iii selvää niistä puutteista, niitä
esiint}T}r maatalouden

eri

aloilla,

olkoonpa

sitten

k}7s}'in}-s inaa-

ialousliikkeen hoidosta, maal,alousLuotLeiden ni}'}'nnistä, maatalou-

den luotto-oloista tai muista niaataloutta koskevist,a tärkeistä kvs`.myksistä.
Tällainen tutkimustoiminta on kehittvn`'t vai`sinkiii
`-hdysvalloissa sodanjälkeisinä vuosina h}'vin pitkällc.
Samanaikaisesti on ni}.ös maat,aloudellista iieu`'onta- ja valistustoimintaa
`'.oimaperäistett}' useissa maissa ja järjestett}r sc nyk}.isen liike-

niäisesti

johdetun

maatalouden

erilmistarpeita

siliiiällä

pitäen.

hTiinpä on entisen herättävän ja }.leiseii neii`.onnan tilalle tullut

i)ätevien ammattimiesten erikoisneuvonta `'nnä esikuvataloudet,
joissa niaatalousliikkeen eri puolet ovat järjestelmälliseii useampia
vuosia kest,ä`rän neuvonnan alaisia.
Kun osuustoimintaliike on

osoittaiit,uiiut `roimakkaaksi tekijäksi tuotantokustannusten alenta-

jana, maataloustuotteiden laadun parantajana ja menekkisuhteiden
järjestäjäi`ä, o`'at eräät va]tiot r}'ht}rneet inääi`ätietoisesti, `rieläi)ä
suL`ressa )`iääi`in }-leisiä varoja kä}.ttäen, edistäinääTi osuustoimin-

iiallista järjestä}'t}rmistä varsinkin luottotoiminnan ja maataloustuotteideii kaui)an alalla. Esim. `'hd}-sTaltoihin on tämän vuoden
kuliiessa perustet,tu erikoiiien niaatalousneuTosto eli maataloudel-
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linen toimikunta, joiika ){äyteLtäväksi tulee 500 mi)joonaa dollaria

]n±`ataloustuot,teiden ja niistä valmistetLujen elintarvikkeiden kaui).m tehokkaaksi jäi`jestämiseen pääasiallisesti osuustoiminnallisel]a

iiohjalla. Tämän lisäksi on mainitulla neuvostolla vuotuisesti käyt,ettävissä 11/3 milj. dollaria et,upäässä maataloudelliscen t,iedoitusioimint,aan huolimaLta siiiä, että täl]ä a]al]a samanail{aisesti toimii
Yhdysvaltojen maai,alousministeriö.
Suomen

kilpa;]u]{yvyn

kohot,taTniseksi

iTiaailm€`n

[iiaat,alous-

t`ioteniai'kkinoilla tulisi edel]ä esitetyn i)erusteella erikoisesti kiin-

)iittää huomiot,a seuraaviin asioihiii:

4) Suomen maat,alouden myyntituotanto on liiaii }'ksipuolisesti

suuntauLunut maitotaloustuot,teiden valmistamiseen.
Silmäl]ä pitäen maailman maatalousLuotemarkkinairi kehityslä ja
oman
maamiiie ]uontaisia edellytyksiä, olisi maitot,alouden ohella entistä

voimaperäisemmin edist,ettävä myös lihan, varsinkin sianlihan
iuotantoa, siipikarjanhoitoa ja viljanvi]jelystä ja saatava maatatoust,uotant,o iiäin monipuolisemmaksi, eri viljcl[iiäluokl{ien ja
ei.i paikkakunnan luont,aisia edellyLyksiä eiiemmän vastaavaksi.
2) Maataloudellisen l{aniiat.tavaisuustutkimul{sen ja koetoiminnan ohella olisi maataloude]lista tuLkimustyötä ]aajennettava ]{oskemaan myös sellaisia aloja ]{uin maatalouden markl{inasuhteita,

maatalouden ]uotto-oloja, työn käytön tarkoituksenmul{aista järjestämistä, maatalous]iikkeen järiestelyä ei`i]aisilla t,i]oil]a j. n. e.

3) Maataloudellinen neuvoiitatyö olisi saatava entistä t,ehokkaammaksi ja nykyisen liikemäisesti johdetun maataloLiden erikoistarpeita vastaavaksi.
4) Maataloudellinen tiedoitus, sikäli kuin se koskee maataloust,uotemarkkinoita ja maata)oudellista edistystyötä ei`i maissa, olisi

järjestettävä siten, et,t,ä maat,alouden kaupalliset ja talouspoliittiset
järjestöt voisivat olla tässä työssä tehokkaasti mukana.

