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Hsitelmä,     j"`ka      Kaiisanialoudclliscii     \'hdist}l{seii      ktikoukses*:\

jo`ilukuun    28    i);tiä     1{).28    i>iii

l 'd.l''1ö.     ',',)'`'J''"Gf'.

Yleis:itiiiii]L    kä}.tet,t,\.iiä    iiiaksuTälitLeei`ä    ji`    :ir\'oiiiiiitt,a)ia   ovat

Suomessa     i)i\Li[ioiii     olleet     )i`ääräai.\'oiset     (it/.Å.z.A.6'c!.       ))Raha»     saii:`

kielessä)`iiiit?    o)i    alkujaati    itierkinii}-l    turkiseläiiiLe]i    nahl{a€`.      Vaii-

himmat   L`iniietiit   kirkolliset   `-ei-oi   SLioiiiessa   iiiaksettiiii  tiirkiksissa

\[iiisT)aii   i)\-allmnahati)).     `t]eisiiiLitiin   kä\'tett}iä   niaks`inahkoja   o]i-
\-at    ora\.±n)iiahat,    joist,a    inuodost,ettiii`    siLureiiipiakin    )`aha}'ksik-

köjä   (>)kiihlcl}'s>)\.     \'ielä   u`iden  ajati   aluss:i   suoritet,tiiii  `'eroL   iiiotiin

iiaikoi]i    Si*ä-Suonicssi\    Tiääasial]isesti    t`ii'kiksissa.     Sa`7ossa    ]asket-
tiin   täi`kiiinii`iät   \.erot   vielä   siihcti   aikaa[i   ))\reronahot,taiti)).    'l`ode)i-

)`äköisesti   t>ii    erit`.isiä   ]i`Liitakiii    h\'öd`'kktJiLä    ]iiaassaTTiiiLe   iiiuinoiti

kä\'tett\.    )i[äi.iräarv()isiti:`    maksLi\'äli]ieiTiä.    \-{`ikka    turkikset    i`iistil

olivat   \']eisiii`inät.

Silti    (`i   /.tz//wne£oZ{j7tc»7!   7-c7,haÅCLo/7   (}1c   oll\it   €`i\'an  tu]`L(i,iiiaton   i)aka-

i]allisten    s`it)ii\alaiste[i    keskuudess:`.      .Jo    k:`iisainvaelTust,erL    vuosi-

satoina,    joij£`    aikaiseiTiniinkiii,     kiilkeutui    iiiaahamiiie   i.t)omalaisi£`

hopea-   ja   l"lti`rahoja   ja   kahdcksai`nella   \.iiosisadalla   j.  Ki..  alkoi
täällä    ilmest}.ä    ai'abit`laisia    hoi)earahoja    (i)(lirhemejä»)    lö}'döistä

i)äättäen  huomattavin  ii`ääriii.    Kun  `.:n   _1000   itaikkeilla   ltämei`en
kaupi)a    suiintautui    läiiteenpäin,    alkoi    täiiiie    saapua    €\iiglosaksi-
]aisia  ja  saksalaisia  rahoja.    M}.öhäisiininät  lö}'det}'L  esihist,orialliset,
saksalaiset   rahat  ovat  ]{eisari   Henrik   V:n  aikaiset  (1406-'1425).1)
Vaikka   rahat   ovat   voineet   olla   liikkeessä   i)aljon   myöhemminkiii
kuin   niinä   aikoina,   jolloin   iie   on   ]}'öt}-,   oii   kuitenkin   luultavinta,

1)   HiEi.T,   Ruo{sirwallan   aikana   käytet.i/t   i.ahai.     OmaL  Ma.a   11,  s. 224.
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että   niitä   on   käytett)r   pääasiallisesti   iiiideii   l}'öinistä   seura]iiieiiia
]ähiaikoina    tai    -vuosisatoina.     Tällaisia   i`ahoja    käytettiin   paka-
nallisessa   Suoiiiessa   koi`isteiksi,   mutta   m}.öskin   rahana.     Käyttö-
tapaa  valaisee   Kuolajärven-Sodankylän  `'älimailta  v.1841  tehty
löy.tö,   jossa   oli   '17/i   pientä   hopearahaa   ajalta   800-`1272,   pienet
iiietalliset  vaakalaitokset,  12  inetallista  piinnusta  ja  joukko  hopea-
koristeita.    On   todettu,   että   punnukset   pohjautuvat   ikivanhaaii
`.enäläiseei`,    alkujaan    bysanttilaiseen,    »solotnik»-järjestelmään    (å
-'±266   gr.).  t)     Vielä   4700-luvult,a   on   Lai}ista   kerrottu,   ettei   siellä

huolit,tu   niuunlaisesta   metallirahasta   kuin   hopearahasta,   ja   liög-
strömin  kertomuksen  mukaan  '[700-lu`-un  i)uoliväliltä  otettiin  Jälli-
\7aai.an  seurakunnassa  ]{aikki  hoi)earah  \-astaan  vain  painon  mu-
katln.  `2)

Keskiajan   suuri   uudist,us   iii€`aiiiiiie   rahataloudessa   oli   se,   että
täällä   tuli   käytäntöön   p)-s},.vä,   `Tirallinen,   talouselämää   vakaan-
riuttava  rahalasku.    Se   oli  J}{io£b'i.73  n!¢i.Å.Å.cz,   joka  jakautui  s  äyriin,
•2-'±  ä}'ritviseen  ja  19`2  penninkiin.    Sen  ])erustuksena  näyttää  olleen

vai`haisella   keskiajalla    Reinin   inaissa   kä}'tetty    vähempi   rooma-
Iainen   327   gramman   painoinen   i)Iibra»   ())na`ila»),   joka   jakautui   12
))unssiiii>)  ja   288   puolisilikvaaiL   eli   ))denai`iiiiy).     Kä}7tännöllisten   tar-

peitteiisa  t}'}'dyttämiseksi pohjoisgemiaani]aiset kansat inuodostivat•2/3    roomalaisesta    librasta   it,selleen    oiiian    i)ohjarahan,    y)markan»,

jonka  paino  oli  kaksikolniaiinesta  327  gi`amiiiasta  eli 218  grammaa 3)
ja   joka   sisä[si   kaksikolmaimesta    1`2   unssist,a   eli   s   unssia   (»äyriä}))
sekä kaksiko]mannesta  288  denarista  eli  `]92  denaria  (»penninkiä»).  '`)

±)   1l..^LLSTRl.",   Iln(lersöl¢ning   oiii,   eu   i   Fiiiska   La,ppmarken   giord,t  fynd

o/   g¢7%/¢   vi.gfcr   oc/t   7)}ynL  .Acta`   Soc.  Scient.  I.`cmn„   T.1,   Ss.  731-739.     Vi.t.

myös     l,AGus,   JVunu.srnati.sA¢   anfcc/fni.n6Ja7.  j/.    Bidi..  till   känned.  af  Finlands
natur   och   folk   60,   s.  85.

2)  TIBi.LM^N,   Ila,ndlingar  och  uppscilser  {iiig.  Finsl¢a  Lappmarken  1,  S. 280.
3)   IJiukan  piemmpää  i)ainoa,  21'i.  75  gr,  edellytetään  Omassa Maassa  11,

s.   226.
4)    HiLLiGBr\,    Studien   zu   mittelalierlichen    Masser.    und   Gewichten.   Hist.

\t.ierteljahi.schr.1900;    Ltjsc.iiiN     `-oN     EBF.N.`.REi.TH,    4!Jgcmejnc   J14rinz;Azmdc

tLrLd  Geldgeschichte  des   Miticlalters  und  der  neuei.ei.  Ziei.t. -    F{notstssa`  oT\  vEe\.å
uudella   ajalla,   Saksassa   ja   Engla[i!iissa   `.it`-.lä   nytkin   penningin   mei`kkinö
kä}'tetty    kirjaketta    »d>>(3deiiarjus).     `
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Tämä   ruotsalaineii   tai   oikeammin   svealainen   rahajärjeste]mä

i)}rs}ri    läpi    koko   lwskiajan   vira]lisena,    hallitsevana,    teoreettisena
rahajärjeste]inänä   Suomessa.    }Iutta   sen   i.innalla   on   maassamme
keskiajalla   ollut   l{ä}'tännössä   toinen,   itaikallinen   rahajärjestelmä,

jolla   kaiisan   ]{ä}-täimömsessä   elämässä   on   ollut   paljon   suurempi
mer]{it}.s  kuiri  virallisclla  i`uotsalaisella  järjestelmällä   ja  jota  i.aha-

järjestelmää   tä}'dellä   s`-yllä   voidaan   k`itstia   kotimaiseksi,   6{{oma-
laiselNi   i.ahajäriestclinäksi.

()]en  aikaisemmi]`  cräässä  tiitkieli]iassa  koettanut   selvittää  tätä
il,,,iötä.  `)

»Jo  se   scikka  -siiiii.i  laiisiiLaan  -  eltä  nieikäläisissä  keskiajan
asiakirjoissa  niin  iiseiii   [iiinetään  ja  ikäärikuin  al]eviivataan  i`uotsa-

laista  rahaa,  saattaa  I{\-s\.iiiään,  oliko  tuoii  eril{seen  mainitun ruotsa-
]aisen  i`ahan  i`innal]a  )iiiHiiik;i]]aista  rahaa  t,ai  muunlaine)i  i-aha)asl{u

täällä    kä}'tänriössä.

T]ttä   niii]   o)i   ]aita,   eit,ä   täällä   todellakiit   aikaisemmalla   keski-

ajalla   oii   ollut   kä`.täniiössä   r`iotsalaisesta   rahalaskusta   i)oikkea`'a
's`ioiiialainen'  rahalask`i,  siitä  on  s`ioranaisena  todistuksena  eräässä

`.:n  `1378  asiakirjass€`  taTattava  T<c`miön  ])itäjässä  o]evau  tilan  kauij-

])aa    koskc`-a    kohta,    jossa    iiim('iiomaan    mainitaan    'suomalaista'
i.aha'askua    ('fore    sia`xiighi   mark    r)a`iiinger   oc   sia.x    mark    a3pter
swensko   tali   oc   ey   fimlu)').  `2)

'l`ätä    samaa    s`i(tiiialaista    rahalask`ia    iiähtäväst,i     tarkoiLeta€\ii

c]`äissä   niuissakin   ta[tauksissa,   joissa   Jiiaii)itaan   riiman   T'`iotsalaista

i.ahaa   ja   toista   i)entiii]geissä   eli   kä\.vässä   rahassa   ilmaist`ia   i'ahaa

sitcTi,   että   niiden   eiilaisii`is   €\stuu   selväst,i   näk}Tviin   .  .  .

Kun   n}'t  toiselta  ]}uoleii  asiakirjoissa   iiä}'ttää  olevan   aina  huo-
Jellisesti   merkitty,   nii]loin   ruotsalaista   i`ahaa   tai   i`ahalaskua   käy-
tettiin,   ]iiut,ta   toiselta   i"iolen   sang`en   luk`iisissa   asiakirjoissa   4300-

luvun   alkupuolelta   {ilkaen   iiierkitääii   r€`hasummia   mainitseinatta
iiiitä   riiotsalaiseksi   rahaksi,   iiiin   täiiiä   iiie.nettely   ei   varinaankaan

aina   ole   huoliniattomuutta,   `.aan   luultavasti]{in   tarkoitet,aan   vii-
meksi  inainitiiiss€i   tapa`iksissa   Suoiiien   rahaa   tai  suomalaista  raha-

]asl`ua.

1)   Kansalli,ne,n   i.aha-   ja   niiiiaiärjes(elmä   Suomessa   (>arhaisemmc.lla  keski,-

¢/.ajJai.    Suomen   M`iseo   4914.
2)   M.{T.  |=   Fi,ii|an(|s    Me(lel(i(|siirkun(ler)    1,   S.870.
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Tämä  i`ahalasku  olisi  sit,en  ollut  Suomessa  käytännössä  aiiiakin

jo    1300-Iuvuii    alkupuolella    .  .  .     Eräässä    asiakirjassa    v:lta    1392
ilmoitetaan  maata  Karjan  pitäjässä  iny}.d}.ksi  'swa  som  ar  ii  skat-
marc  enom  fierthung  minna  fore  XXX  marc  penninga,  @pter   th}'

gamalt  ok  foi'nt  tall  warit  hal.wer'  4);  kun  tässä  näht,äväst,i   tahdo-
taan  sanoa  paikamsta  rahalaskua,  eikä  maan  hintaa,  vanhaksi  ja
muinaiseksi  ]askuksi,  voitanee  tätäkiii  asiakirjaa  i)itää  suomalaisen
rahalaskun  vanhuuden  todisteena.

Kun  Suomessa  siten  todennäköisesti  jo  1300-luvun  alkupuolella
on  ol]ut  käytännössä  ruotsalaisest,a  i`ahalaskusta  i)oikkeava  suoma-
Iainen rahalasku,  on  hy\-in  todennäköinen  se  Suomen  viimeaikaisten
rahatieteilijäin  lausuma  arvelu,  että  Turussa  on  ollut  oma  rahapaja
€iinakiii  jo  Matti   Kettilmundinpojan   aikana   (4326).))

Kesl{iajan  suomalaisen  rahalaskun  i)erustava  ominaisuus  oli  se,
että  siinä  6  Ruotsin  äyriä  (eikä 8,  niinkuin  Ruotsissa)  teki  markan,
s.  o.  että Suomen raha, Suomen  mar]{ka,  oli  1 /4 halvempi kuin Ruot-
sin   markka.

Tämän  suomalaisen  raha]askun  alkujuureiia   on   ilineisesti   ollut
Gotlannin~-Riian   i.ahalasku    eli   baltt,ilainen  rahajärjestelmä.     Sen
s}/-nt}'ä  on  selitetty  kahdella   ta\'alla.

Toisen  selityksen  mukaan  oljsi  sen  alkupohjana  i)uolet  vaiihasta
roomalaisesta  ]ibrasta:  sen  paino  oli  siis  puolet  327  grammasta  eli
n.164  gr ja  se  sisälsi  ituolet  ]2  unssista  eli  6  unssia  (ä}'riä)  ja  puolet
288   denai.ista  eli   ']/i4  (leriaria   (penniiikiä).    Ruotsalaisella  ja  baltti-
laisella   raha]askulla   (ili   siis   sama   i)ohja,   roomalainen   libra   ja   sen
288   denaria,  sit,en  eti.ä  i`uotsalaiseen  inai.kkaan  laskettiin  2/3,  mutta
balttilaiseen   l/.t   libraa.    Ruotsalaisia  arvoja   käytettäessä   olibaltti-
laisiin    rahayksikköihin    aina   lisättävä   1/3,    jotta    saataisiin    vas-
taava  i``iotsalaii`en  ar\.o.    Kun  Riian  markan   144   `/'ksikköön   lisät-
t,iin   ]/3  eli  48,  saatiin   Ruotsjn  mai`kan    192  penninkiä;  ja  päinvas-
toin,   kun    Ruotsin   mai`kan    ]92   penningistä    vähennettiin  1/4  eli
48,   saat,iin  Rijan  mai.]{an   4/i4   i)enninl{iä.   Ruotsin  ja  Riian markat
olivat  `t.ain  samanlaisten  penninkien   erilaisia  yhdistelmiä.

Tämän   se]ityksen   `iskottavaisuutta   lisää   se   seikka,   että   van-

i)    M.{T.  |,   s.  481.
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hiininat  tunnetut  Riian  markat  ovat  sisältäneet  juui`i  l-'i4  i)eiininkiä

ja  että  sen  mukainen  on  ollut  m}'öskin vanha  no\'gorodilainen  raha-
järjestelmä,  »gri\-na»  -»grivenka»  ~  »rupla»-lasku.

Toisen  selit}'ksen  mukaan  t,aas  olisi  puheeiia  olevain  rahajärjes-
telmäin  erilaisuus   i)erustunut  l\-öd`.n  rahan,  s.  o.  penninkieii   eri]ai-
suuteen.    Gotlaiinin  rahapaiiio  ja  sen  ositustapa  olisi  aikaisemmalla
keskiaja]la  ollut  saitia  kuin  )]iuidenkiii  i)ohjoisiii:`ideii.    Mutta  käyr>ä

g`otlantilaineii  raha  huonontui  jo  aikaisin  i)aljon  suureiiimassa  iTiää-
rässä  kuin  Ruotsin  raha`  niii`  että  jo   1300-l`i`-`ii`  alussa  gotlantilai-
sen   rahan   suhde   riiotsalaiseen   oli   kuiii   7  :  :-).     Gotlannin   raha   t,`ili

kä}'täntööii  in\Töskin   iLäbalttilaisiLla   alLieilla.    Rii€\n  piisi)a   Albrecht

määräsi  \'.1211.  ct,tä  Riiai`  T'aha  oli  i)idettå\-ä  samanarvoisena  kui]i

Gotlanniii,   siten   että   `.hdestä   markast.`   hoi}ea€`   oli     l`.ötä`'ä   4  l/.t
]nai.kkaa   i`ahoja.    Riian   Tah`   p}'s`'i   sitten   Got,laiinin   rahajärjestel-
iiiäiL    mukaisena    i}itkiä    aikoja.      M}'{'isl{in    rL'alliniian    `'i`nhi[L    raha

]iä}.tt,ää    mLikautiineeii    gotlantilais-i.iikalaiseen   ji\iieste]iiiääii.     Tal-

1i[]nankiii   raha   ol:    h`iotioa.     V.1`26.~)    iiii.iäri.isi   Taiiskati   kuningata)`

}largarcta  Talliiiiiai`  rahaa  l`\'ötäväksi  iiiai`kasti`  hopeaa  6  markk€`:`

.ia  `2  ä}Triä  i)eni)iiikejä   (iiuo  kaksi  ä\-riä  (`li\'at   kaiki.`i   []i\'iilliit`estaT`in

iiiilkka).      T<un   kiiit,eiikin   Viip\iriii'  lit`ii:\ii   isäi`näit   ,ia    t`alliimalaisteT`
`-älisissä   tilit}'ksissä  v.1327   kä`'tettiin   i)eL.Listeci`:`   (`]otlaii]\in  hope:`-

mai`kkaa   sekä   `.`'.1,`}29  ja    13:')0   Riiaii   hoiteamai.kka:`.   ni.``.Ltää   Tal-

]innassa    kä}.tct\.iL    rahalaskiit`    ja    \'ari`ii`an    ni`.(.iskiiL    ri\hanl\öni`iii

])ei`iista"i    1300-l`iv`ui   all"i"olella   olleen   (:ot,li\[it\iii-Rii.|Ti   i.ah:`.
0lii)a  )`äistä   selit}'ksistä  oikeami)i   l"mi)i  h}'\.i.i]isä,  t,iilos  ineidäii

]]iaahaTiime   [iähdeti   on   i`iidatti]i.     Laaj€Lt,   al:it   ltätiicren   incrimaitt`,

SLLomi    )iiih;ii    li`ettiHia,    (>vi`i    kcskiajalla    in\ioiltisLancet    \-hte)iäis(m

kauppa-ja  rahaliikealueerL,  jossa  on  ol[ut,  kä}.ti.\iLt`össä  ruot,t`a]aisestii

rahalaskLista   iioikkeava  baltt,i]aiiien  i'iihiil!`sk\i.    Siit>iiiessii  kiiiterLkiTi

{ä]nä   i`ahalasl`u   vähitellen   ii'taantui   l)€\lttilaisest:\   järjesteln`ästä  jii

itsenäist}'i   saaden   oman   T)aikallisen   ja   k€`ns€\Llism   ]uonteei`.    Sel]ai-

sena   se   täällä   p}'s}'i   läpi   koko   kt3ski:`jati.

Tähän   Suomen   i`ahajärjestelmän   itsei]äist}-iiiiseen   \'€iik`itti   sii`i-
i`esti     ).cb/.cm     Zyö.£fömz.nen     Sz(omessa.       \'aiiheniiiialla     keskiajalla     ei

)rleensä   kä\'tett`'   ii`uuta   l\.öt}'ä   rahaa    kui]i   T)ieiiiiiii)iä   i`ahayksik-
köjä,  penni`nkejå  t,ai  niiden. osia  (»brakteatejai)).   Miitta  ]330-luvulla
a)ettiin   llansakaui)`ingeissa  l`.ödä   'i  i)enningin   ai``'oisia  »killinkejä(t.
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Muualla   ltämeren  inaissa  seurattiin  esimerkkiä;  niissäkin  ruvettiin
lyömään   saniaiitapais:a   rahoja   (t)valkorahoja)),   »wittenejät),   }-.  m.).
Kun  näiiiä  uudet  rahat  vastasi`'at  ei.isuuruisia  imnninki}.hdistelmiä,
s`'ntvi  siitä  su`ii`ta  erilais`iutta  eri  niaiden  kä\'vässä  i`ahassa  ja  koko
rahaliikkeessä.

Ruotsjssa   alkoi   kuniiigas   Albreki,   Mel{lenburgilaineii   `m    1363
maissa  l\'ötLää  »vallmrahoja»,  jotka  vastasivat  ä\'ritvisen  eli  s  i)en-
ningin  ar`'oa.    j)Tärkeä  uudistus  -  J-/cins  ZJt./cZcZ7ra7td  lausuu  -  tuli
tällä  t{`voin  suoritetuksi  Ruotsin  rahalaitoksessa  --  vieraideii  esi-
kuvain    mukaan    s}/.i]t,}'n}.t    raha}Tksikkö,    joka    oli    suurempi   kuin
ennen  lyödyt  penningit  ja  joka   edusti  määrätt,}'ä   lukua   niitä  ~;
valtakunnan  }'hte}'s  tuli  toimeeii  i.aha-alallakin:   n)'t  liikkeelle  las-
kettu   ä}.rit}'isen   raha   laskettiiii   s   permingil{si,  s.  o.  }'Iäsvealainen
rahalasku   t,uli   valtakunnalliseksi.» 1)

Suomen   rahaolot   joutuivat   uuteeii   vaiheeseen   sen   johdosta,
että   Suoiriessakin   ruvettiin   l`.ömään   omaa   määrätvnlaista   rahaa,
i)Turun  rahoja».    Kuten  jo  mainittiin,  on mahdol]ista,  ett,ä Suoniessa
on   l`'öty   rahaa  -  tietenkin  jonkinlaisia   i)enninkejä  -  jo   `1300-
liivun  alkupuolella.    Varmoja  tietoja  »Turun  rahaii»  l}.ömisestä   on
1{uit,enkin  vasta  1400-luvun  alulta.   Tämän  rahan  arvo  oli  kuning.as
Eerik    Pommerilaisen   inäärä}Tksen   mukaan   oleva   6   penninkiä.  9)
Se  oli  tä\'sin  Suomessa  aikaisemmin  käTtet,`|i  rahalaskun  mukaineii

ja   i)oikkesi   siis   Ruotsin   rahalaskusta   suht,autuen   Ruotsin   8-peii-
ninkiseen   ä}'rit}'iseen  niiiikuin  4  :  3.    Sen  sijaan  ))Tui`un   ä}Tit}-iiieiii)

vastasi  tai`kalleen  »saksalaista  valkorahaay),  joka   Margareta  kuiiiii-

gattaren  aikana  v.  1389  oli  6  penningin  ai`voinen,  samoin  kuiii  »g`ot-
lantilaista>),   joka   myös   oli   6   penningin   arvoinen   (v.1405).     M?'ö-
hemmin  lyötiin  Turussa  m}'öskin  3  penningin  arvoisia  »ster]inkejäJ),

jöita  ei  käytett}-  Ruotsissa,  mutta  k`T]1ä  l`anskassa  ja  balt,t,ilaisilla
alueilla.

Suomen   äyrit}-iseen   voidaan   tavallansa   sovelluLtaa   iie   saiiat,

jotka   llildebrand    on   lausunut   Ruotsin   äyrityisrahasta.     Turun
äyrityisen ilmestyminen rahainarkkinoille oli inerkkitapaus niaamme
rahataloudellisissa  oloissa.    Tät,ä  rahaa  lyötiin  nähtävästi paljon,  j€`

1)   HiLDEBR^ND.   Sveriges   MedelLid  1,  S.  8L8.
2)   Turun  tuomiokii.kon   Mustahiriq,   |=== Mu!stak),  s. 353.
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sitä  kä}.tettiin  yleisesti   1400-]uvulla.    Sen  arvon  säilyttäiiiinen  tuli
tärkeäksi,  varsinkin  kun  l`:erik  Pommerilaisen  aikaan  kaikki verot
koetettiin  muuttaa  rahaveroksi,  jota  ilmeisesti  maksettiin  pääasial-
Iisesti Turun rahalla.   Tämän vuoksi Turun  äyrityinen  tuli  näyttele-
)riään   merki]listä   osaa   ajan   ]{umousliikkeissäkin.    Estääkseeii   Suo-
ii`en   rahva§t,a   seuraamasta   Ruotsin   kuuluisan   l`:ngelbrektin   esi-
merkkiä ja  nousemasta  kapinaan  Ruotsin valtaherrat  v.  4436  m}.ön-
sivät  S`iomen  talonpojille  verosta  kolmanneksen  alennuksen.   Turun
ä}'rityinen,  joka  oli  ollut  6  i)enningin  arvoinen,  oli  näet  alent,unut  4

i)enning;n   ai`voon,   joten   Ruotsin   äyriin   tarvittiin   6   Turun   äyri-
t.\.istä  sen  sijaan,  että  ennen  oli  niitä  tai`vittu  vain  4.    Veronmak-
sajat  eivät  si;s  saaneet  nauttia  heille  ennen  vakuutettua  etua,  vaan
()li  heidäii  veronsa  noussut  kolmanneksen.      Kun  suomalaiset  veron-
maksajat  nyt  v.  1435  saivat  rahansa  taas  veronmaksussa  entiseen
arvoon,   mei-kitsi   se   heille   l{olmanneksen   vei`on   helpotusta.1)

Tallinnan  raha  oli  Suomessa  t,ällöin  jo  syrjäyt}'nyt.    Ainoastaan
L'udellamaalla  se  oli  hallitsevana  i.ahana  vielä  1500-Iuvun  alussakin.
'l`ui.ussa  ja   Ruotsissa   ei   Tallinnan  rahaa  enää  aina  mielellääii  huo~

littu]{aan.    Niinpä  v.  4505  kieltäytyi  »kippari  Eleff»  ottainasta  vas-
t€`an   Tamnnan   i.ahaa,   jota   Turun   linnanvouti   hänelle   Larjosi,   ja
\'{`at,i  Ruotsin  rahaa;  seur.  vuoniia  p}-ysi  Turun  linnanvout,i  piispaa

.ja   kapitulia   vaihtamaan   hänelle   Ruot,sin   rahaksi   1  /±00   Tallii]naii
iiiark]{aa     tallinnalaisia     rahoja,    jotka    olivat    tulleet    Raaseporin
]äänistä,  mutta  piisi)a  ja  kapituli  eivät  siihen  k?'enneet.  9)    Muuten
oli    Suomessa    I"skiajan    levottomiiia    ]oppuaikoina    liikkeessä   jos

jonkinlaisia    rahalaatuja.     V.  4521    mainitaan    niissä    rahavaroissa,
j()tl{a  .Jens  Matinpoika  kuljetti  llämeenlinnasta  Tukholmaan,  8 300'I`iikholman   markkaa   ))ruotsalaisia   f}'rkkejäJ)   ja   5 400   Tukholman

markkaa   J)Tanskan   valkeita   ('hvide')   uusia   äyrityisiä   ja   Kööpen-
haminan   killinkejä)).  3)     Kes]{jajalla   oli  kyllä  keinoja,   milLä   voitiin
rahan   oikea   arvo   todeta   ja   ei`ot,t,aa   hyvä   raha  huonosta.    Mutta
näitä  keinoja  ei  voit,u  käyttää  kaikissa  oloissa  ja  niitä  vastassa  oli-
`.at  peritt}ien  tapain  lait  ja  niiden  vaikutus,  joilla  oli  valtaa.

1)    fl4ws!a}k.,  s.  353.

2)  GRÖT`BLAT),   Nya   häl,lor   ti,ll   Fi,nl,c.nds   medelttdshistoria,  SS. 230   .isL  256.
3)   GRö`tBLAi],    e.  m.   t.,   s.  709.
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lidellisessä  on  jo  ohimeniieii  ]{osketeltu   keskiajan   rc(/Mz,ri   /ii.o7}o-

;.c/}.r.6-tc..     Siitä   s}'}.stä   oli   keskiajalla   RuoLsin   valtal{unnassa   niin-

k`iin    muuallakiii    erotettava    toisistaan   toiselta    puolen   »punnittu
markka»   eli   ))hopeamarkka»   ja    toiselta   puolen   »rahamai.kka»   eli
})Iasl{ettu   markka».     Kun   ajan   kuliiessa   kä)'pä   raha   yhä   huononi,
oli    }'hden    hoi"ainar]{an    `rastii`eeksi    suoritet,tava    }'hä    useami)ia
rahamarkkoja.   Täiiiäii  punnitun  iiiarkan ja  lasketun  markaii kurssi-
s`ihteen   on   laskett`i   ollcen    ]200-luvulla   4   :  2   ja    4   :  3,    seur.  sata-

]u\'`]lla    1   :  5   ja   4   :  6,   )niitta   J/ioo-1uviilla   jo   :1   :  8,1  :  9   ja   1  :  `L0   ja

1500-lu`7un   alussa   ]   :  11,   ]   :  ]3   ja   vihdoin   aivan   keskii`jan   lopu]l:`

_1      :      16.

S`\.itä  kä`yvän  rahati  arvon  huonoiieiiiisee]i  keskiajalla  oli  inoiiia-
kii`.    l':nsiiinäkin  p}.rki  rahain  koko  pieneneiiiään.    Kun  rahat  olivat
t,ökerösti  teht}'jä  -  iLehän  olivat  pölkyiL  päällä  lyömällä  leimattuja
hoiicapeltilur)i)aleita -oli  iiiistä  helppo  leikellä  pois  liikoja  reunoja

ja  siten  vähe[itää  niiden  arvoa;  e]leivät  niin  ]nenetelleet  jo  i`ahan-
l}'öjät  itse,   eivät  rahakeiiiottelijat,  varsinkaan   ulkomaalaiset,   kai-
nostelleet  sitä  i,ehdä.   Toiseksi  huononi  rahain  hopeapitoisuus  myö-
täänsä  si;t,ä  s}.ystä,  että  rahanl}'öjäti  palkka  pidäLettiin  l}.ötävästä
hopeasta,  mut,ta  1}'ötiin  kuitenkin  tä}Tsi  määi`ä  rahoja,  joten  l).ödyn
rahan   nirnellisai`vo   tuli   suuremmaksi   kuin   seii   hopeamääi`ä;   kun
uusia  rahoja  l}.ötiin  lakkaamatta,  jol{a  vuosi,  rahan  arvo  aleni auto-
maattisest,i.   Kolmanneksi  tuli`'aL  i`ahanl}/'öttäjäin  keinottelut.    Kun
keskiajan   kuninkaat   ja   inuut   mahtavat   käyttivät   paljon   rahaa,
koettivat he  maksujaaii vai`ten lyöttää uutta  i`ahaa,  joka  oli  entistä
huonompaa,  mutta  jota pantiin  menemään  entisen  arvosta,  samalla
kuiii   cntistä  rahaa   otettiin  vast,aan  vain   kui`ssin  inukaan   (Turun
rahan  tapaus  ennen  vuotta  1436).    Vihdoin  on  otettava  huomioon
se  huonoiieiiiinen,  joka  johtui  n.  s.  Greshamin  laista,  hyvän  rahaii

pakeneniisesta   liikkeest,ä   huonon   rahan   tieltä.
Tällaiset   olot   eivät  kuitenkaan  olleet  keskiajan   talouselämälle

nii]i    vaarallisia    kuiii    l`iulisi.      Ranskalainen     taloushistorioitsija
G.  d'^4tJe7.ej  huomauttaa,  ettei  keskiajan  yleisö  ollut  rahanhuonon-
tajain    iienästävedettävä:    »Se   taipui   kutsumaan   'livreksi'   rahaa,

joki`  rahakaiit,ansa  tai  i)ainonsa  perusteella  oli  ennen  ollut  ainoas-
taan  esim.  Js  sous'n  arvoinen.   Mutta  se  nosti  nimellisesti  samassa
kyminenyssuhtecssa  kaikkien  liikl{eessä  olevaiii  koti-ja  ``ll{oma;st,en
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i.€`halajien  arvoa.    Ne,  joiden  arvo   siihen   ast,i   oli  ollut  ]ivre,   olivat
siitä   lähtieii  kaupassa   22   sous'n   arvoisia.» 1)

S`iomessakin   olivat   keskiajan   i`ahaolot    kaikesta    näennäisestä
seka`'uudestaan  huolimatta  vakaantuneemmat,  kuin  luulisi.    Rahan
ostovoima   oli   silloin   \'leensä   h?'vin   p}Ts}J.vä.     Keskiajalla   tosin   oli

h}'vin   usein   kat,o\J.uosia,   sotia   ja   ruttoja,    joista  aiheutui  »kalliita
aikoja»   ja   suuria   häiriöitä rahataloudessakin.     Mutt,a  normaalisissa
oloissa   oli   kaksi   seikkaa   määräävästi   vaikuttamassa   rahan   osto-
voiman  vakaantumiseeii.    Toinen  niistä   oli  metallisen  rahan  niul{-
kuus.     Rahan   arvoa   keskiajan   Suomessa   piti   p?7s}-västi    korkealla
se,  ettei  rahaa  ollut  niin  paljon,  kuin  sitä  nähtävästi  olisi  tarvittu,

ja  ettei  liikkeessä  olevassa  i`ahamäärässä  tai)ahtunut  sel]aista  lisään-
t}'inistä,  joka  olisi  vähentän}'t  sen  ostovoimaa.    Toinen  vaikut,t,ava
sääntäjä   oli   n.  s.   a7.(Joö#".c7t,  s.  o.  tavarai`ahan,  halki  1%skiajan  jat-

kuva   }.1einen   kä}7ttö   Suomessa.     Täinän   keskiajalle   ja   erityisesti
kcskiajan  Suomelle  suuressa  määi.in  ominaisen  järjestelmän  merki-
t`-s   aikal{auden   koko   talouselämässä   on   ollut   i`atkaisevaa   laatua.

»Arvoä}'reiksi»   kutsuttiiii   keskiajalla   sellaisia   }.leisesti   käytet-
t}'jä   h}-öd}rkkeitä,   joilla   oli   i)}Ts}'`Tä   rahassa   määrätt}r   ai`vo.    Ai`vo-

ä\'i.it   eivät   siten   olleet   rahan   sijakkeita,   `'aan   todellista   käypää
rahaa,  jolla  oli  pysyvä  ai-vosuhde  metallii`ahaan.    0lemme  jo  mai-
iiinneet  }'hden  lajin  näitä  arvoäyrejä,  turkil{set.   Toirien  arvoäyrinä
kä}rtetty  omaisuuslaji  oli   karja,   etenkin  lehmät  ja  lampaat.    Leh-
niän   ai.vo   Suomessa   on   iiiuinoin   ollut   mar]{ka.    Vielä   uuden   ajan
alussa   lehniä   l`.hensi   Vai`sinais-Suomessa   i`ahaverosta   markan   ja
lammas  kaksi  äyriä. 2)    M}'öhemmällä  keskiajalla  oli  lehmän  vii`al-
linen  hinta  42  ä}-riä.   »Suoniessakin  -J. W7.  f?ttL(fh  lausuu  -pys}ri
halki   koko   keskiajaii   tapa   tilit}.ksissä   käyttää   karjaa   ja   raavas-
eläimiä  maksuvälineenä.    Nä}.ttääpä  siltä  kuin  joskus  keri`an  pantu
naudan   hinta    42    ä}.riä    olisi   saanut   sellaisen  tavanvoiman,   että
se    pys}.i    muuttumattomana   keskulaisen   hyväT`    naudan    arvon-
ilmaisuna  läpi  vuosisatain.    Vuosina   1347,   1437,   '1440,   1447,   1456

ja   1469  näet  mainit,aan  naudan  hinta  -  inei`killistä  kylläkin  -
muuttumat,ta  42  ä`-riksi,  siitä huolimatta,  että  rahaii  ar`'o  oli  aikain

L)   D'AVBNE.L,   Histoi,re   dÅ   la,  foi.tune   fr(i.ncaise,  S.  L5.

Q)  ToioNMAA,   Suoirialaisia   keskia,jan   tutkimuksi`i,  s.130.
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kuluessa   huo)`()iit`inut   niin,   että   mainitulla   summalla   oli   v.1469
noin  puolta   pienemi)i  hoi)ea-ai`vo   kuin  v.1347,   s.  o.  7   markkaa  13
iiiarkan  80  i)enr`in  sijasta.» 4)    Viljankin  hinta,  joka  }'leensä  on  niin
i`ltis  `'aihteluille,  ]iä}`ttää  sitkeästi  ])}'rkineen  i)}'s}.`.äis}')'teen.    Esi-
inerkkinä   maii`ittakoon,   et,tä   r`iislästin  hinnaksi  `'\..1363,136/i  ja
1373,  siis  kokoiiaisen  \.uosil{}-inmenen  aikana,  i]moitetaan  ei`i tahoilla

Varsinais-Suomea    `J:T)   markkaa.  2)
Keskiajan     Ruotsissa    viralliset   taksat   h}röd}Tkl%ille   -   maa-

k`mtalakien  taksat,  Skeni`ingen  sääntö  `':lta  4335,  Kaai`le  Knuutin-

itojan   sääntö   v:lta   1450  -   eivät   ole   olleet   tilapäisiä   i)`'erohinta-
)näärä}.ksiäi).  vaan  to(1e"sia  i)itkäaikaisil«i  aiottuja  arvomääräyk-
siä,   t)valuuttakursseja»,   niinkuin   n}'kyaikana   sanottaisiin.     Niiden
]nei.kit\.stä  oii  sattuvasti  kuvannut   J.  Ji.  JVordström.  Ruotsin  keski-
aikaista  i`ahalaitosta kosl{e`'assa tutkielmassaan.   »Vanhoissa  oikeus-
kokoelmissa   sekä   eräissä   in`'öhemmissä   säännöksissä   ja   asiakir-

joissa  on  merkitt}-raha-arvo  joukolle  sellaisia  tavaroita,  jotka  kuu-
]uivat   jokapäi\'äisiin   tarpeisiin   ja   jotka   senvuoksi   olivat   lakkaa-
matta   halut,tuja   ja   k}-s}-nnän  kohteina.    Nämä   ar`'ot   ansaitsevat
huomiota;  ei  siitä  s}T}-stä,  että  `.oitaisiin  varmuudella  väittää  niiden
ilmaisevan    sainain    ta`-arain   todellista   hintaa   jonkin   piteminäii
ajan kuluessa,  koskapa  se  kaikkina  aikoina  jonkin veri`an vaihtelee,
`.-aan  sen  `-uoksi,  että  ne,  \.aikkapa  vain  lähenteellisinäkin  hinnan-
;lmaisijoina,   aii`a   kuitenkin   antavat   käsit}'ksen   aikansa   tavaran-
arvoista  ja  erit`.isestikin  iiiiden  ja  samain  ajanjaksojen  rahajoukon
suhteesta.    Pieni  i.ahanai.vo  ja  suui`i  tavai`anarvo,  jotka  tässä  esiin-
1,yvät   toistensa   `-astakkeina,   eivät   voi   johLua   tavai`ain   suuresta

joukosta  ja  runsaudesta,  sillä  kaikki  tunnetut  seikat  i>uhuvat  sitä
`.astaan.   `'e `'oidaan siten selittää ainoastaan luonnolliseksi seurauk-
seksi  rahajoukon  `'ähäisw.destä,  rahain  siitä  johtuvasta  koi`keasta
hinnasta  ja  `'aihdon  suu.ruesta  hitaudesta  ja  vaikeudesta.» 3)

Suomen keskiajan  asial{irjoissa  esiintyy  arvoä)'rejä  lakkaamatta.

`)  Rc`TH,  On.  varupris  och  värdeförhållanden  i  Finla,nd  under  medeltideii,

Suomen.Tiedeseuran   Öfversigt   LI.1908-1909.    Os.C,   n:o   5,   s.14.
8)   jMLcstaÅ.,   ss.117,135   ja   148.

8)  NORDSTR€.",  Bidrag  till  pennir.geväsendets  hi:storia i  Sverige  i,nti,l,l  konur.g

(;us!a/   J..`e   fi.(J.   Kongl. \itt.,   Hist. och   Ant.  Acad.  Handl.19, s.  360.
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Kuningas    Eerik    Pomiiierilaisen    Suoiiien    talonpoikain    valitusten

johdosta   v.1419    antamasta    päätöksestä    i`äk}T}T.    miten   t,äi-keänä
arvoäyrijärjeste]mää  pidettiin  ja  miten  sitä  siihen  aikaan  sääiinös-
teltiin:   »Samoin  on  tahtomme,  että  meidän  rah\'aamme  arvoäyrejii

(var   almogis  verdhoi`e)   ei  i`iistetä  heiltä  tai  kanneta  heiltä  ilmaii,
että  voudin  ja  rahvaan  kesken   [niille]   i)aiiiiaan  kohtuullinen  ai`vo
iieljän  talonpojan  tutkimuksen  mukaan  kunimaltakin  i"iolelta.» 1)

Merkittävin  kuitenkin   oli   se   pys#(Jt.j   /}jn7?oj£it`s.,   joka   keskiajalla

oli  pantu  Suomen  maatiloille  ja  ?'leensä  inaalle  ja  josta  johtui,  että

pys}'vin   arvonmitta   ja   i`ahan   arvon   }.lläi)itäjä,    ettemmc   sanoisi
suorastaan  raha,  keskiajaii  Suomessa  oli  sitt,eiikin  nt¢¢.    Jo  varhaiii
oli  lounaisessa  Suomessa  iiiaa  tullut  arvi()iduksi  rahana.    M`'öhem-
inällä   keskiajalla   maaii   raha-ar\'io   ulot,t,ui   }.li   koko   F:telä-Suomen

(»markanniaat)),    »mai`kanverotJ)`,\.      Täten    kaiiitalisoidusta    inaasta
maksettiin  inäärättv  vero:  sääntönäinen  siihde  oli  lounaiscssa  Suo-
messa  2/t  :  '1,  siis  hiukan  \.1i  ,F]  %  inaan  ar`'osta.   Tämän  maanai`vioi-
misen   ja   verotuksen   i)er`istuksena   Suomess€i   oli   edcllä   maiiiitse-
mainme  suomalainen  rahalasku.    0lihan  l`ioimo"sta,   että  maa  oli
ar\'ioitu  samassa  rahassa,  jossa  \-ero  inaksettiin  Lai  laskettiiii.    Ra-
haii  arvon  alentuessa  muodostui  vastaavia  iiiaama['kkojakin,  mutt€i
itse  järjestelmää  eivät  sellaiset  seikat,  kumoi`neet  eivätkä  horjiitta-
neet.  2)

Nykyajan   i`aha-   ja   i)ankkielämään   totL`i]ieesta   ihmisestä   saai-
taa   tuntua  liioittelulta  väite,   että   keskiajan   rahaton   ihininen   on
tietänyt   maansa,   karjansa   ja   kaiken   omaisuiit,ensa   arvon   paljoii
tarkemmin kuin  meidän  aikanainine  niitä  asioita  tunnetaan.    Keski-
ajan   ja  nykyajan  taloudellisten  katsomust,en  ja  tai]ain  vastakkai-
suus  kuitenkin  selittää  kosketellun  seikan.    Kcskiajan  taloudellinen
elämä  oli,  milloin  ei  katoa  tai  muuta  tavatont,a  häiriötä  sattunut,
tasaista,  muuttumatonta;  metallirahan  iiuuttuessa  kä}-tettiin  kaik-
kia  hyödykkeitä  vaihtovälineinä  ja kaikilla  h}'öd}.kkeillä  oli  p}'syvä,

1)   Mt#cciA„   ss.  288-289.

2)    Näistä   seikoista    tai`kemmin    Voioi\TMAA,    .S'itottD¢Jcw.b`4.cz    Åcsft..¢/.¢n    !c4!Å..-

iiwksi,a  3a.   Maamarkka  -   talorbi)oikatsmarkka  .i---    Tanskan   marlcka,   HLs`oT.
t,utkimuksissa   J.  R.  Danielson-Kalmarin   täyttäessä   60   vuotta.
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pei.innäinen  arvo.    \Tykyajan  keiiiot,teluun  ja  voiLtooii  perustuvassa
levottomassa    talouselämässä   ei   h}rödykkeillä   saata   olla   sellaista
arvoa,  mutta  valtion  talo`idemnen  mahti  ja  ai``.ovalLa  on  antanut
rahalle   p}/.s}.vän   ai.voii.

Me  käsitä)[ime   n}'t.   ettei  tuo  keskiajalle  niin   ominainen  ojAecm
/i,L.nrm7t     (»justuiii     imetiu]ni))    järjestelniä,    jonka    inukaan    kaikilla
h}/.ödykkeillä   ja   i)alveluksilla   oli   oleva   i)ys}Tvä,   kohtuullinen   hin-
tansa,   ollut   ainoastaan   `iskonnollineii   ja   siveelliiien   käsk}',   vaan
in`'öskin   taloudellisest,i    mahdollinen   ja   tarpeellinen   laitos.     Suo-
inessakin   on  täiiiä   i]eriaate   ollut  kuiiiiiassa.    Ei   ollut  keskiaikana
täällä  tarpeellista  maan  ja  iiiaatilain  l{auitoissa  aina  mainita  hintaa;
kuii  tunnet,tiin  inaan vero,  t,iedettiin  sen  hiitakin.   Todella  on täällä
keskiajalla   m}'}7t}-   tiloja   `'ain   »tä`'destä   hinnasta».   ilman   sen   tai'-
kempaa   hiiitailmoitusta.  1 )

Vanhai`ii   keskiaikaiseeii   raha-ai`von   iterusteelle   järjestyneeseen
talouselämään  iiiukautuivat  soi)usuhtaisesti  joi)a  J}H.f¢!Åj7t.    Skandi-
iiavian   maissi`   on   muinoin   vallimiut   ]i`äärätt}.   suhde   rahayksik-
köjen ja  viljamittain `'älillä.   Sellainen  suhde  oli luonnollinenoloissa,

joissa   rahia  ja  viljaa   }leisesti   kä}'tettiiii   arvonmit,toina   toistensa
rinnalla  ja  tä}.denn}-ksenä.    Viljamitoilla  oli  Tanskassa  vielä  Valde-
iiiar  Seiei.in   aikatia   saniat  nimet,  ja   osoitukset   kuin  rahalla:   mai'k-
kaan   viljaa   laskettiiiT   s   ä}'riä   tai   `24   ä}'i.it}'istä   tai   288   penninkiä
`'iljaa.    Etelä-Ru(ttsissa   mainitaan   `'ielä   1300~luvulla   »4  äyrityistä
viljaa.»     Suomessakin    tm   `'ielä    ]300-1`ivun    alkupuolella    lasket,tu
`riljaa   i)markoint).     »}1€`rkka   `/-iljaa))   vast,i`si   siihen   aikaan   ilmeisesti

yhtä  viljapuntaa.    }I`itta  kun  Suomessa  oli  kä}'täimössä  halpa  suo-
irLalaineTi   raha.   joT`ka   }titi   ol)a   soi)usoiniuissa   viljamittain   kanssa,

tä}.tyi  täällä   m}-öskin   kä\'ttää  vastaavia,  ruotsalaisia  mittoja  pie-
neiTipiä   viljamitt,oja.      r\Tiiii   onkin   ollut   ]aita;   ))suomalaisia   puntia

ja   »suomalaisia   i)uniianinaita»  mainitaai`   \'ai.s.nais-Suomessa  usein
`1300-luvun   loppui)uolella.    Suomalaiset   viljamitat   esiintyvät  vielä

uuden   ajaii   alussa   ja   niideii   suhde   ruotsa]aisiin   vi]jamittoihin   on
sama  kuin  suoinalaisen  raha]askun  ruot,s€`Iaiseen  rahalashun;  Ruot-

1)   Esimerkki   v:lta   1327,    JT/!%fc!Å..,    s.   27.
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sissa  laskett,iin  puntaan  }'leensä  s  pannia,  mutta  Suomessa  6,  jota
laskua  kutsuttiin  »suomalaiseksi».

Suomalaisen    maanmittaustangon   6   kyynärää    kuuluvat    niin-
kään    samaaii   vanhaan  }/.leisjärjestelmään.1)

Keskiajan   talouselämässä    Suomessa   tunnettiin    ja    l{äytettiin
myöskin  rcbhci!ito££ocL.    Luoton  antaminen  oli  keskiajalla  hyvin  uhan-
alaista.     Kysym}'s   vakuudesta   oli   siinä   h}.vin   vaikea.     Tavallisin
vakuusmuoto  oli  esineellinen,  kiinteistöpanttaus,  joka  kiinnitettiin
oikeustoimituksella.    Varhaisimmast,a   tämäntapaisista   esimei.keistä
mainittakoon   kolmen   niitt}.kappaleen    luovutt,aminen   5   markan
Ruotsin   rahaa   pantiksi   Piikkiössä   v.  4378.  2)     Seuraavalla   vuosi-
sadalla  puhutaan  tavanomaisesta  pantista,  joksi  käytetään  kiintei-
mistöä.    V.  4455   panttaa   Sven  hltaseppä  Tui`ussa   tuomiokii.kolle
talonsa  »til  vitherligan,  vissan   ok  brucheligen   pant.)) 3)    Maskussa
oli   taloudelliseen   ahdinkoon   joutunut    aatelisrouva    poikineen   \..
445'1  saanut  Naantalin luostarilta  lainaksi  24_  mai`kkaa  Turun rahaa,

jonka  pantiksi  he  luovuttivat  »foi.e  een  brucheligen  panth»  omista-
mansa      osuuden   ei`äässä  saaressa.    Lainaussopimukseen    (»stadgai))
liit,tyi  sellainen  takaisinmaksumäärä}'s,  että  velan  »tuli  itse  maksaa
itsensä»   sillä   tavoin,   et,tä   joka   vuosi   oli   lainasumniasta   l}.hene`.ä

puolen   markkaa   niin   h}Tvinä   kuin   huonoina   vuosina.  4\)      Pantti-
saarella   oli   näht,ävästi   siksi   h.\J.vä  heinänkasvu,   ett,ä   paiit,inpitäjän
kat,sot,tiin   siitä   saa`'aii   niääräajassa   takaisin   omansa.     Lainaus   ja

panttaus  tapahtuivat  toisinaan  kaupaii  ni`iodossa,  siteii  että  lainan-
ottaja    möi    lainananLajalle     kiinteimistön    takaisinosto-oikeudell€\.
`Tiinpä  `..  ]458  toiviorctkel]e  ]ähtevä  Turun  kanunki  möi  ve]jelleen
ko]ine    maatilaansa    takaisinosto-oikeudella    (»til    eth    w{|`ddirköp))`

määrät}.in   ehdoin.  5)

Sopivina   pantteina   suuremmissa   lainoissa   kä}.tettiin   kalliimpia
esiiieitä,   kuten   laivoja.     \'iiiipå   `-.146`1    inainitaan   Turun   piispan

omistama  laiva  hänen  Tallinnan  por\7areilta  saamansa  '1  039  markan
25   killingin   suuruise]i   ]ainan   ]ianttiiia.  6\

])    St{o77icn    fl44usco    J9J]/,    ss.  6-7.  -\-iljar:mitat    >>karpiot>,    y>kylmitta>>   ja

t>kolmar}nesi)   kuuluvat   m.vöskin   suomalais-balttilaiseen   järjestelmään.
a\   M.U.I,   s.870.       8iMustak„   s.t+'o6.       4)   M.l:.IT',ss.5-6.

5)   jT4.[T.    /IJ`  SS.  |33-13±.        6)   [+/.r.  /r`  S.  i7'1.
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Ilenkilölliset   takaukset   olivat  1%skiajalla   syystäkin   epäiltäviä,
niutta   iiiitäkin  silti  kä}'tettiin.    V.1355  Viipurin  linnan  i)äällikkö
`'aati ei`äältä Tallinnan porvarilta rahasummaa, jonka hän ol   velkaa

päälliköllå   takauksen   johdosta   (»pro   ciuadam  fideiussione))).  `)     V.
]363  i)iispa  Hemminki  maksaa  paaville  90  markkaa  puhdasta  ho-

peaa,   joka  oli  osa  hänen  kohdalleen  tulevasta  takuusummasta  ja
joka  oli  joutunut  hänen  maksettavakseen,  koska  hän  muiden  kir-
kollisten  ja  maallisten  }'lim}rsten  kanssa  oli  menn}-t  takuuseen  paa-
\.jn  Maunu-kuninkaalle   antainan  lainan   maksamisesta.  2)

Å-oron   o!£cmjsen   i`ahalainasta   keskiajan   kirkollineii   sive}.soppi
katsoi   s}'nniksi,   ja   maallinenkin   sive}Tskäsitys   sen   leimasi   alenta-
\'aksi    koronkiskomiseksi.      Näin    ollen    varsinainen    ammatillinen,
koi`on  ottamiseen  perustuva  i'ahaiiilainausliike  Euroopan  päämaissa

p}'s}.i    suurimman    osan    keskiaikaa    juutalaisten   ha]lussa,    joiden
autuuden   asiat   eivät   kristittyjä   liikuttaneet.     Suui.e]la   tai'molla

ja  taidolla  juutalaiset hoitivat vaikeaa,  mut,ta  houkuttelevaa  tehtä-
\.äänsä   toisella   puolellaan   alituineri   pogromin   uhka,   toisella   puo-
lellaan  kuninkaiden  ja   muiden   rahaa tarvitsevain   yliiii}'sten ostet,-
tava  suosio.   Todellisiksi  syiksi  siihen   miksi  }-leinen  mielipide  Länsi-
Eurooi)assa  keskiajalla  niin  karsaasti  suhtautui  koron  ottamiseen,
d'Avenel   mainitsee   lainanantajain   harvinaisuuden,   luottotalouden
huonon  järjestymisen  ja  kilpailun  ja  vakuuksieri  i)uutteest,a  johtu-
`'an  korkean  korkokannan,  joka  esim.  Ranskassa  oli  irtaim:stolai-
]iasta   20  °/o,   kunnes    1400-luvun   ]opulla   aleni    15-8  °/o:iin.  3)

Sitä   vastoin    i)iti    keskiajan    siveysoi)pi  inaan  koi`on  ottamista,
]`iaanvuoki`aa,   täysin   luvallisena   ja  kunniallisena.    \Tiin   meilläkin.
Kun  inaatilan  omistaja  antoi  tilansa  vuokralle  tai  rahalainan  ottaja
luovutti   i)antiksi   viljel}'smaata   lainanantajaii   kä}rtettäväksi,   niin
sil]oinhaii oikeastaan  itse  jumala  maan kautta  maksoi rahalle koron.

Keskiaja]la    oli   ki`uunu   suuri   rahantarvitsija   ja   lainanottaja.
Kuningas  Maunu  Liehakko  ei  ollut  ainoa  Ruotsin  keskiajan  kunin-

gas,  jolta toisinaan jä;`-ät  maksamatta korot ja  itse lainat,kin.   Köy
hätkin  ihmiset  joutui`'aL  usein  1{äi`simään  ]{ruunun  heilt,ä  ottaman
omaisuuden   tai   pakkolainain   vuoksi.     Kirkol]iset   ja   rnaalliset   yli.

')    M.t:.I,  s.2`8.8.       2)±ll.l;.I,  s.2`J2.

8)   T).:\`Er€E:.i„   Ilistoi,i.e   (l,e   la  tor.t,une    iiari€(Ltse,   E.S.  5:1   ia   -ti8.
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mykset   osasi\'at   sellaisissa   tai)auksissa   ]tareiiiiiiiii   valvoa   et`ijaan.

Antamaiiisa   lainain   vakuudcksi   hc   hankki`'at   itselleen   ki`u`inulta
virkoja  ja   lääiiit}.ksiä,   joista   k}'llä   kas`'oi   annet,uille   lainoille   kor-
Imja;  jos  lainat  jäivätltiii  sa€`t`iatta  takaisiii,  iiiin  saattoi]ia  vii`kakin
t,ai  läänit}'s  jäädä  ]terinnöllisesti  lainanaritaja)i  haltuun.

Ei   ole  luu]tavaa,   et,tä  i.ahalaiiiain  antajat  nieidäii  maassaiiiine,
vaikkeivät   olleet   jLiutalaisia,   t}7yt}Tivät   jääiiiääii   koi.oitta   silloin-

kaan,  kun  mahdollinen  pantti  e;  antaiiut  korlmja.    Keskiajan  velka-
asiakirjoissa  ci  tavallisesLi   i)uhuta  sanaakaan  korosta.      }Iutt,a  kun
iiiissä  joskus   luvataaii  maksaa  velka  takaisin   lainaiianLajaii  t}'\.t`.-
väisv`'deksi,   i`iin   saatt,aa   sellaisissa   ijeitet}.issä   saiioissa   piillä   ko-

i`onkin   maksaniisen   lupaus.     Kuii   TLti`uii   i)iispa   ]-Teimninki   \..1363

suorittaessaan  iiaaville takausmaksujaan lui)aa  maksaa  loput  takuu-
summastaati    `tiioden    kuL`iessa    ))vahiTikoineeii    ja    k`ist,anTiuksiiieen>)

(\cum   daiiii)t`is   et   expensis)  1),    )Liiii     nä`'ttää    silt,ä,    kuin  it,se  p}'hä

isäkin   o]isi    ()Lti\n`it   jotakiTi   h\.vit,\-stä   aTiLi`iiLast,aan    lainasta.

Keskiajallakii\   Å.cjz./ztjccJCz.i./i.      Kei)iottelLia   hai'joilLivaL   oikeasl,aan

kaikki,   joilla   siihen   \'i`iii   tilaisuuti,a   oli   -   kuiiiiikaista,   ]>iisitoista

ja   Tui`un   ]]or\'areista   itiaalaiskirkkoihin   ja    l\i]`konisä[`tiin   saakka.
Erit}'isest      keinoteltiin    viljalla,    jonka    kä`\'\.äii    hiiinan    `'aihtelut

olivat   siihen   houkutuksena.     Kruiinun   lit`noista   laii`at,tiiii  ja   in.\'}'-

tiin viljaa  ja  miiita  verotuotteiia koiimaan  iiiarkkiiioillz`, ellei kruunu
harjoittanut   niillä   vient:kauppaa.     Tui`iin   itiisita   ja   t,uomiokii.kko

olivat   harkit,usti   järjestäiieet   saata`-ansa   h`iomioon   ot,taen,   miteii
kaukaa  kannatti   kuljeLtaa   viljaa   Turkiiu]i.    Maalaiskirkot  harjoii-
tivat  ahkeraa  `'iljanlainausliikettä  tietenkin   korkoa   vastaaii.+   Kal-
lialan  kirkon   vilja-aitalh   oli   v.1/±69  lainanottajia  (J2,  ja  `'.  `1479  oli

heitä    100.  `t)     Aateli    taas    lainasi   kirkoilta   viljaa   ]{eiiiot,ellakseen

sillä.     Mutta   oikeus   ja   kohtuus   \'aati`.at   saiiialla   sanoniaan,   ett,ä
viljanlainausliikl«essä    pidettiin    silniällä    kuluttajainkin    tarpeita;
kuninkaat   kielsivä[   hätäaikoina   `7iljaii   maasLa`'ientiin  ja kirkkojen
viljanlainausliik[{eessä    o];    `.htä    pa]jon    hv\'äntekeväis}'}'ttä  kuin
liiketoimintaakin.

•)   M.U.1, s. 292.
2)   H^usri.N,   Bidrag  ti.ll   Fir.land`s   hisloria   1.
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Kirl{olle   keräänt}-i  aikain   kul`iessa  huomattavia  rahavarojakin,

joita  sitten  lainattiin  kruumille,  }.lim}'ksil]e  ja  niuille  tarvitsijoille.
V.  ]ir)0/i  mainitaan,   että   Suoinen   kirkkojeii  rahavaroja   oli   annettu
\.altiorihoitaja  Svanl,e  Stuurelle  \.erojen  eTmakkoiiiaksiiksi.    Samoin
sai   Sten   Stuure   n:pi   'L`uruu   i)iisi)alta   :.a   kapitulilta   ]aii]aksi  5  000

mai.kkaa;  v.  `1509  saiioo  Turun  i)iispa,   että  Sten  Stuurelle  lainatut
`'arat  olivat  olleet  »p}'hän  llemmingin  rahoj:i» ja  että  niistä  oli vie]ä
takaisin    saamat,ta    2  000    mk.1)     V.145`T)    ilinoitti    Tur`m   por`.ari
Sven  kultasei)pä,  olevansa  \'elkaa  rl`ui`un  i,uomiokirkolle  20  puhdasta
iiiarkkaa   hope€`a,    jonka    lainan   `rakuudeksi   ]€`iiianottaj:`    luo\.utti

Jainanantajal:e    taloiisa    s.illä    HLäärällä,    että   jollei    `'elkaa   kolmen
\.uoden  kuluessa  inakseta,   talo  jää  lainanantajalle   niiiikuin  se  ohsi
(istett,u.    Toisista  asiakirjoista  tiedämme,   että  samalla   k\iltasei)ällä
oli   tuomiokirl{olta  ]ainattuna  lisäks.   200  inarkkaa   ja  eH,å  1`ikuisat
niaaseutukii`kot   oli\.at   hänelle   lainanneet   rahaa:    llauhon   kirkko
60  inarkkaa,  Uskelan  kirkko  30,  Perniön  kirkl{o  28,  Paiiiiion  kirkko
8.     Piikkiön   kirkko    10,   'l`}-r\'äniiön   kaijpeli    12  ]/.2   ja   ['ietai`saareri

kirkTm   s   mai`kl{aa.      1{u]taseTjäl]ä   o]i   ]ainoja   \Tielä    `'ltsit?Tisiltäkin.

[`:ini"i   ]iääse   siitä   käsit`TL#estä,   että   ]ainat   o]i   ()tett`i   ku]tasepäii

liiketiä    `-aT'ten    ja     ettei     tähän     liikkeeseeii    k`i`il`in`ii,   ainoastaati

k`ilta-   ja   hoi)eaesineiden   va]mistaiiiinen,   vaan   m?-öskiii   rahaiilai-

]iausli;ke   sai`iaan   )i`a]1iin,   kiiin   tiedetään   l«skiajalla   olleen  tai)ana

Eurooitan  suurissa  maissa.    Tui`kulainen hltasei)itå  olisi  siis  pitäii}-t

jonkii`Iaista  `'ksiiikeiTtaista  i)ankkiliikettä,  jonne  1{ii.kol]iset  ]aitokset,
sijoitti`'at   liikene\'iä   `-arojaan.     Puheena   oleva   liitu   L`i   kuitenkaau

iiienest}.ii}.t,,    sillä  v.1467   oli   S`.eii  lmltaseitän   talo  i``}.`tå`'ä  T`ii.`m

[uo[iiiokirko]le.   `:\)

l<eskiajalla     S`io)iiessa     /i.z.Å^Å.cc//(.j    o/ctw     7.c4/tci7)id.d.7.t./.     ci     i\im     liene

()llLit   ai`'an   vähäinei`.   koskapa   Herik   Pommerilaiseii   aikana   iiidet-

tiiii  inahdollisena  muuttaa  `-ei.ot  i`ahaveroksi.    Suomen  ri\ha\-ei.ojeii
kokoiiaissumma    teki    `.:ii     L4]3    säil`'neiden    Lilisunitnaiii    ]T``ikaaii

L)3  0`29  sil]ois[a  inarkkaa  /i  ä`.i`it`-istä.    \'ai`maan  t,ästä  `-erosti`  suuri

osa   tLili  tode]1a  suoritet`iksikin  rahassa;  s;jhen  pääLe]mi.`än  johta\'at

1)    Qi\i:"ru.^\i,   .NTy(i   kii.lloi.  iill  Fii.l(iii(ls  mede[{idshi`sioi.i(i,  `+.  .2(lT `  2=o6  .isL  3.`18.

2)     .lf {tsfaÅ.,   ss.  456   ja   488--'i89.
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`..:n   4436   `.eroi`alennust,a   l{oskevat   t,ietomme.     Sata   vuot,ta   iiivö-
hemmin  lasketaan  Suomesta   suoi.it,etta`.a  `'eromääi.ä,  verot,a`'arat-
kin    m`ikaan    luettuna,    ']5 000   silloiseksi,  ai``.ossa  alenneek5i  mar-
kaksi.

K}.s}'inme  lopuksi,  ]nillainen  oli  hiiitain  ja  talouseläiiiän yJez.7zc/.

Å`c/w.!g/6`     keskiajan   Suomessa.   .J.  \V.  Ruuth  keskiajan   hntoja  ja  aT.-

`rosuhteita  koskevassa  tutkielinassaaii  esittää  tärkeimpäin kotimais-
t,en    elinti`r\.ikkeiden    ja    eräiden   niuiden   hvöd`.kkeiden   hinnoista
seui.aa`.aL   suhdeluvut,   jotka   ilmaisevat,   miten   monta   kertaa   hal-
vempia   hiniiat   lmskiajan   eri   ajanlmhtina   olivat  verrattuina   vuo-
sien   J902+907   keskimääi`äisiin  hintoihin,   s.  o. kuinka  monta  ker-
taa   suurempi   rahan  ostovoima  keskiajalla  oli  verrattuna  kulu`-an
\'uosisadaii   alussa   vallitseviin   hintoihin.     Ruuthin   laske]mat   ovat
*euraavat:

suhdeluvut
1300-         1400-       keskiajan

luvulla      luvulla       ]opulla

J,lL kiit           ......   `

ohl`at.......

kaural.......

maltaat.....
lehmä.......

nauta.......

härkä.......

hevoneii.....

\.01.........

1iha.........

silava.......

sarka.......

kaikki    i`iotteet

40 12

Täniäii   iiiukaan   oLisi  rahan   t)stovoiiLiti   iLiaassaiiiiiie   1300-lu\'ulla

ollut    n.  7-8    kei.taa`    `_1400-luvun    kolmeria    ensiinmäisenä    ne]jän-
iieksenä   noin   8.4   kertaa   ja   keskiajan   loi)ulla   noin   ]1-12   kertaa
suurempi   kuin   aikana   lähinnä   enneii   äskeisLä   maailmansotaa.    Se

+)   Suomen   Tie{leseurai.  Öfc.erstgt   1.1.    1908-1909.    Os.C..N..o  -..
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kä.\-   suurin   i)iirtein   yhteen   sen    kanssa,   mitä   t,unnetaan   Ruotsin
oloista   keskiajalla   samoin   kuin   myöskin   sen   käsityksen   kanssa,

joka   d'Avenel'illa  on  keskiajan  taloudellisesta  kehityksestä  Rans-
kassa.     Siellä   oli   1400-luku   suhteellisesti   halpaa   aikaa,   niin   että
ajanjaksona   4475-4500   frangilla   saatiin   kaksi   kertaa   enemmän
tavaroita kuin sataa vuotta aikaisemmin; aika oli myötäinen palkka-
t}'öläisillekiii.      Edellisellä    vuosisadalla    olivat    hinnat    Ranskassa
olleet  korkeammat.    Se  ei  ollut  joutunut  tuotteiden  niukkuudesta

ja    harvinaisuudesta.     Päinvastoin    mainitulla   vuosisadalla   uutis-
asutus   ja   peltoviljel}.s   laajenivat`   kaupungit   kasvoivat,   kulttuuri
kaikin  ituolin  voimist,ui  ja  tuotanto  nousi.    Kun  hinnat  kuitenkin
iiousivat,   niin   se   varinaan   oli   kasvaneen   k`-s`.nnän,   `.ilkastuneen
kaupan  ja   liikkeessä   olevan  rahamääi.än  lisääntymisen  seurausta.
Sit,ten  seurasi,  kuten  mainittu,   1400-1uvun  halvempi  aika,  kunnes
4500-1uvun  alkaessa  hintain  nousu  alkaa  jälleen  olla  havaittavissa.

Vaikkei   Suoineii  keskiajan  taloudellisia  oloja  ilman  muuta  voi
`-eri.ata  Ranskan  oloihin,   on  kuitenkin  inyöhemmän  keskiajan  eri
`.uosisatain   oloissa   Suomessa   paljon   }rhtäläis}J.}'ttä   yleisten   länsi-
eurooppalaisten    olojen    kanssa    vastaa`'ina    vuosisatoina.     Kieltä-
mättä   on   `1300-]uku  meidänkin  maassamme   ollut  keskiajan  varsi-
"`inen    nousuaika,    uutisasutusten,    uutisviljelysten,    l{aupunkien

i)erustamisen,  vilkastuneen  kaupan  ja  ylempäin  luokkain  kasvavan
`.arallisuudeii   aika.    Seuraava   vuosisata   on   jo   monessa   suhteessa
toisenluontoiiien.     Taloudellinen   kasvaminen   on   lakannut,   i`ahan
iii`ikkuus  tullut  tuntuvaksi,  hinnat  halveiineet,   pienten  viljelijäin
tiki  huonontunut.   Uusi  hintain  nousu  alkaa  täällä  tunt,ua  samoihin
.iikoihin  kuin  muuallak;n  Skandina`.ian  j{`   I.änsi-Ilui`oopan  maissa.
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Othmar  Spann,    Fundament    tler    l-olkswirtscl.afislehre.      `ieT`e    i\euerdLr\gs
dui`chgesehem  Auflage.    G`istav  Fischei`.    Jena  1929.    XVIII  +   383  siv.

Epäämättömänä  todisteei`a  siitä  suui`esta  inielenkiii.nosta,  jota  nykyjään
\'ai.sinkin  saksalaisessa  maailmassa  tuniietaan  Othmar  Spannia  kohtaan,  on

jo  yksistään  se  seikka,  että hänen  otsakkeessa  mainittu  kansantaloudel]inen
pääteoksensa  on   suhteellisesti  lyhyen   ajan   kuluessa  saavuttanut   neljännen
painoksensa.    \.oikin  sanoa,   että  tuskin   kukaan   muu   kuin   Cassel   kykenee
tässä  suhteessa   kilpailemaan   hänen   kanssaan   -  niin   ai\'an   erilaisia   koko
henkiseltä  olemukseltaan   kuin   nämä  molemmat   tutkijat  ovatkiii.    Spaimin
osaksi   on  tullut  Wienin  yliopiston  t>kansantaloustieteen  ja  sosiologiant)  oppi-
tuolin   haltijana   `.aalia   Karl  Mengei.in,  Böhm-Bawc.rkin  ja  Wieserin jälkeen-

jättämiä  kunniakkaita  traditsioi`eja.   Kun silmäilee hänen julkaisemiensa teos-
ten  luetteloa,  voi  helposti  `'akuutta`itua  siitä,  et,tä  hän  on  omistautunut  elä-
mäntehtävälleen    ai`'an    poikke`iksellisella    ahkeruudella   ja    antaumuksella.
Sellaista   komeaa  sarjaa   filosofisia,   sosiologisia,   kansantaloudellisia  ja   tilas-
tollisia   teoksia  lienee   tuskin   kel]ään   nykyjään   elävistä  tutkijoista   esitettä-
`'änään.    Tietysti  \'oi  olla  ei`i  mieltä  siitä,  onko  näin  suui.i  tut.kimusalan  laa-

juus   ollut   hänelle   aina   eduksi,    mutta   jo   pelkästään   k`.antitatiivisestikiri
ottaen   on   tällainen   saavutus   `'aikutta`Ta  r,ä}'le   mielien  harvi]iaisista  henki-
sistä  kyvyistä.   Sanottakoon  hänest,ä  muuten  mitä  tahar sa,  sitä  (ii  ainakaan
`'oi   kohtuudella   kicltää,   etteikö  hänen   panoks(insa   nykyiseen   kar.santalou-
delliseen  ajatteluun  olisi  varsin  huomatta`-a.    I-Iän  on  ehtinyt  itei`ustaa  koko-
naisen  koulukunr`an,  kas\'attaa  joukon  nuoi.ia  lahjakkaita  tiedemiehiä,  jotka
kukin  omalla  tahollaan  t}'öskentelevät  hänen  antamiensa  tutkim`istehtä`'ien
ratkaisemiseksi.    Jot,kut   näistä  hänen   oppilaistaan   o\.at   ehtineet  saada   ni-
mensä  tunnetuiksi;  niin  esim. Wilhelm  Aiidreacja Jakob  Baxa.    Ja  mainitak-
semme   vielä   ei.ään   ku`.aa\.an   seikan:   tuskinpa   tapaa  sellaista   saksalaista
kansanta]oudellista  aikakauskirjaa.  jossa  ei  Spaii)iin  nimi  ta`.alla  tai  toisella
alinomaan  esiintyisi.

Tämä   Spanniin    kohdistunut    poikkeukse"sen   suuri   huomio   ei   kuiten-
kaan   mer|[itse  sitä,  että  suhta\ituminen  häneen   olisi  kaut,taaltaan  suopeaa
ja  myötämielistä.   Päin\'astoin  ei  ole  puultunut  sellaisia  ai`vostelijoita,  iotka
ovat   ju]istaneet   Spannin   tutkim``kset   ei   ainoastaan   tieteelliseltä  ar`'oltaan
kysymyksen   alaisiksi,   `.aan   `'ieläpä  mitä  suurimmassa  määrässä  `.ahingol)i-
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siksi    koko   kai`santalo`istieteen   kehit}'kselle.     Tätä   laatua   ole`'ista   arvoste-
luista  lienee huomiota herättänein se,  jonl(a  l.iefmann  aikoinaan  julkaisi Welt-
wirtschaftlichcs   Archivissa  ja   jossa   hän,   puhumattakaan   hänelle  luonteen-
omaisesta  i.äikeäsanaisuu(lesta,  ei  malttanut olla  säästämättä  Spannia  suoi-a-
iiaisilta  henkilökohtaisi]ta  solvauksi]ta.    Mutta  tämä  kaikkihan   `'ain  omalta
osaltaan   todistaa  sitä,   e\tä  Wo]fgaiig   lleller  osuu  asian   ylimeen,   kun  hän
sai`oo,   että  Spann   ei   }.leei`sä  voi   jättää   kctään   välinpitämättömäksi,   `'aan
suorastaan  pakottaa  l`ikijan   määJittelemään  kantansa  häneen.

Spannin   kansantal()`idellinen   järjestelmä   kohoaa   filosofiselta   perustalta.
I-Iän   sanookin,  että  kansant,aloustiede  ei  ole  tosin  filosofiaa,  mut,ta  pohjim-
maltaan  ymmäi.rettynä se  \'älttämättömyydcm  pakosta johtaa siihen.  Sinänsä
tällainen   filosofian   ja   kansantaloustieteen   sitominen  toisiinsa  ei   ole   mitään
uutta   saksalaisessa  kaiisantaloustiet€essä.    Ovathan,  pari  esjmei`kkiä  maini-
taksemme,  Stammlei` ja Sto]7.mann erikoisesti tässä suhteessa tehneet nimei\sä
tunnet``iksi.    Toimakkaimmat   `'aikutteensa   filosofisessa   ajattelussa   Spann
myöntää   saaneensa   saksalaiselta   romantiikalta   (Kantin   jälkeiseltä   idealis-
inilta)  ja  kansanta]oustieteilijänä  hän  tunnustautuu  lähinnä  Adam  Mtillerin
oppilaaksi.    Tämän   mukajsfsti,  tosin  vähemmän  omistuneesti,  hän  käyttää
edustamastaan     s`iuniiasta     nimitystä     »i`omaiittis-`iiii`'ersalistirer.>>     karsarL-

talous.

Sillå  u\idella  tai  Spaii[  in  sanojen   mukaan  oikeastaan   \`ain  unohduksissa
ollcella  oi]illa   kai`,santalouden   t>perustuksestat>,  jonka  hän   esittää,  on  tausta-
naan   `-astakohta   >)indi\'idualismin»  ja   >)universa]ismin))   välillä.     Tällä   vasta-
kohdalla   on   initä  täi.kein   merkitys.,   siinä  piilee   kansantaloudon   t>kohtalon-
kysym}'s.t>   Hän  selittää:  Jokainer,  kollektiivinen  kokonais`ius -yhteiskui`ita,
`.altio,  kansantalous  --\'oidaan  käsittää tai  toisin  sanoen  tehdä  tieteen  koh-
t{ic.ksi    joko    indi\'id`ialist;sesta    t.ai    universa]istisesta    i!äkökLilmasta.      Indi-
`.i/lt)a)ismi  perustuu  siihen  käsitykseen,  että  jokainen  sosialiiien  kokonaisuus
on    kokoonpantu    itsenäisistä,    riippumattomista,    absol\iuttisista    yksilöistä.
Yhti.iskunta   on   täl]aisti`n   henkisesti   itsemääräävieii,   autai.kien   yksilöiden

pt`lkkä  kasaantuma;   \.altio   pelkkä  yksilöjen   välinen  sopiinus;   kansantalous
vain    \'aihdantailmiöidim    }`hteenkietoutuma.     Suvereeninen    }'ksilö    on    siis
in(]i\'i(lualismin   lähtökohta:   e)isin   .vksilö.   sitten   vasta   kokoiiaisuus.    Toisin
`ii`i\.ersalismi:   se  lähtee  siit!i  edellytyksestä,   että  kokonaisuus  on   enemmän
kuin  osa.   Tksi]ö  ammeiitaa  elin`'oimansa.  koko  henkisen  olemukseiisa  -ei
omasta  itsestään,   \'aan   .vhteenkuulu\'aisuudesta  toist,en   kai.issa,  siitä  koko-
naisuudesta,   johon  hän  jäsenenä  ia  osana  kuulup.   Yhteiskunta  on  yksilöjen

yläpuolella oleva  ]uo\Ta  henkinen  `'oima -  yksilöjen  elinmuoto.   Se  >>osakoko-
naisuus»  (Teilganzon),  jota  riimitämme  kansantaloudeksi,  voidaan  siis käsit-
tää   joko   individualistisesti   tai   universalistisesti.     Klassillinen   koulukunta,
Smit.h,   Ricardo   ja   heidän   seuraajar)sa,   aina  rajah}'ötyopin   luojiin   saakka,
edustavat   individualismia   kansantaloustieteessä.     Luonnonoikeuden    i>ordi.e
natui`elt>   on    antan`it    luorit.eenomaisen    leimansa   tälle    k3nsantaloudel]iselle
käsityksel]e.     Indi\'id`ialismi   katsoo   ta)o\idellisia   ilmiöitä   pelkästään   hinta-
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kysymykscn    kannalta;   koko   talouselämä   on   \-aihdannan    ilmenemistä   eri
muodoissa.      Itsekkyys-käsitteestä    se    abstraktis-isoliieraa`-aa    menetelmää
käyttäen  johtaa  koko  tiet,eellisen  järjestelmänsä,  luo  kokoi`aisku\.an  kansan-
taloudesta.   Arvo-, hinta-ja jakaantumislaeille annetaan luonnonlakien eksak-
t,inen  päte`.yys;  mekaanincn  kausaliteetti  t,ulee  kansantaloudellisen  ajattelun
kategoriaksi.    Saksalaisen  hengen  suuri  aikaarisaannos  on.  ``ttä  se  synnyttää
vastavaikutuksen    individualismille:   urii`-c`rsalismin.   .iclam    ML`ll€r,    List   ja
Thunen  o\'at  ne nimet,  jotka  välittömäsli liitty`.ät  uni\-¢i`salistisen  käsit.vksen
heräämiseei`.    t-nivei`salismi  i`äkee  kokonaisuudcn  rakenta\.ai}a  ja  elähdyttä-
vänä  voimana  kaikkialla,   }rksityisilmiöissäkin.    Jokain.n   taloudellinen   ilmiö
saa  m.erkit}.stä  vain   kokonaisuuden  elimellisenä  osai`a.    Samoin   kuin  ihmis-
ruumiissakaan   }'ksityip.en   jäsen   ei   \.aikuta   .\'ksinääii.   toisista   eristettynä,
vaan   yhte}.dcssä   muun   elimistön   kanssa.   samoin   ei   .\.htciskuntaruumiskaan
ole  kokoonpantu  su`'ei`eenisista  yksilöistä,  \.aan  toisiinsa  suoi`itus-   ja   `.asta-
suoritussuhteessa     olevista     jäsenistä.     Taloudellis[c`.i`    ilmi`.iidtln    \.älillä    `.al-
litsee    teleologis-orgaaninen    .`'hte}'s.     Itse    kansantalo`iskaan    ei   ole    mikään
itsenäinen,   suljettu   kokonaisuus,   \.aan   bsa   suuremmasta   kokonaisuudesta,

yhteiskumasta.    Tämä  i>osakokonaisuus)),   kar.santalous.  jakaantuu  taas  v`io-
i.ostaan,  kuten  jokainen  muukin  elimistö,  alaosiinsa,  jotka  }.hd.ssä  mtiodosta-
vat  osakokoiiaisuuksien  orgaariisen  s}'steemin.    Taloustoiminnan  luonteeseen
kuuluu,  että se  ei  ole,  eikä  voi  olla itsetarkoiLus  -se  ei  oli`  itsessään  mitään.
se  on  `.ain  pal\'ele\.a  od.Jj7tc  muita  korkeamFia  tarkoituksia  \'ai`ti]n.    ``iinkuin

yksityisen   ihmisen   taLloudenpito   on   jonkin   cläinånsisälloi`,    n`äärätyn   pää-
määi-än  pal`'cl`il<sessa,  niin  oii_  myös  kansantaloudenkin  laita.    Sekin  pal`.elei`
suurempaa   kokonaisuutta:   yhteisku,Titaa.    Talous   kuuluu   }-ksinomaan   `'äli-
neiden   maailmaan,   toisin   sanoen:   taloustoiminta  on   y>i)äämäärien   saavutta-
miseksi  tarvittavien  välinciden   \-ertailemist,a  ja  `.alikoimista»   (das  Al]``-ägen
und  Widmen  der  Mittel  fur  Ziele).   Välineiden  suoi'itukset  (Leistungen)  muo-
dostavat  elimellisen  kokonaisuuden,  ionka  rakennett,a  ja  elämää  taloustiede
tutkii.  Universalismi  ei  voi  antaa  vaihdannalle  sitä  keskeistä  ja  perusta\.aa
merkitystä,   mikä  sille   indi\.idualismin   mukaan   kuuluu.    \-aihdaiita   ei   ole
nimittäin   pi`imääristä,   koska  se  itse  asiassa  `'aiTi   ilmentää  niitii  muutoksia,

jotkaL  kansantalouden  eri  osien   `-älisissä  suhteissa  tapahtu`.at.    Ja  edelleen:
uni\.ersalismi   käsittää  kokonaisuuden  teleologisena   kokonaisuutena:  se  hyl-
kää kausaalisuhteen: syy ja  vaikutus  ~ ja  asettaa sijalle  teleologisen  ajatus-
Sisällön:  `'äline ja tarkoitus.   L-ni`.ei`salismiin  perustuu  i>elä`.ä tiede>>,  indi\'idua-
lismiin   sitä   \'astoin   >>kuollut   tiede.»

Tällaisen  lyhyen  esityksen  puitteissa ei  `'oi tietenkään  lähemmin  sy`'entyä
Spannin   aiatusten   yksityiskohtiiii,   eipä  ole   edes   mahdollista   antaa  härien
»välineiden   järjestelmästääm>   muuta  kuin  varsin  ylimalkainen  ku`.a.   Paitsi
sitä,  että useat  Spannin  muodostamat  käsit,teet  ja  määritelmät  vaikuttavat
uutuudellaan  siihen  määrin  oudoilta,  että  ne  vaatisivat  omat  erityiset  seli-
tyksensä,  asettaa  jo  yksin  hänen   käyttämänsä  kieli  miltei   `-oittamattomia
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vaikeuksia   häi`en    ajatusteiisa   sananmukaiselle   se.lostamfselle.     Asian   laita
on  nimittäin  siten,  että  Spannin  syvä  hai`rastus  kaikkea  kansallista  kohtaan
on  tehnyt  liäncst,ä  myös  erit,t,äin  irmokkaan  saksan  kielen  uudjstajan.    Luki-

jan  on  kuitenkin  \'aikea  torjua sitä epctilystä,  et,tä hän  on  tässä pyi`kimykses-
sään  mennyt  aivan  liian  pitkälle.   `tiinpä  voitaneen  hyvällä syyllä pitää i'ar-
sin  kysymyl{sen  alaisena  sitä  etua,  minkä  Spann  luulee  saa\'uttavar,sa  sillä,
ett.ä  hän  melkein  kokonaan  hylkää  ylc.isc.sli  tunnetun  ja  hyväks}'tyn  kansan-
ta]oudellisen  sanaston  ja  korvaa sen  uii.della.   Ilm.an  todellista tarvetta synty-
neinä  tällaiset  uudissanat  c.ivät  suinl;.aan  sel\.erinä  käsitteitä,  `taan  useinkin
epätäsmälljsyytensä   vuoksi   o`'at   omaiisa   antamaan   aihet,ta   liian    väljään
tulkiiitaaii,   `'ieläpä   vääi`inkäsityl:fillekin.

Mit,en  on  sitten  lopuksi  Spanniii  luomaa  ui]iversalista  jäi'ji`stelmää  arvos-
telta`'a?    Onko  se  pclkkää  t)sosiologista  fraseolog`iaay>,  kuteri  eräät  häp,en  \'as-
tustajistaan  haluavat  \'äit,tää,  \.ai  edustaako  se  todella  t>elävää tiedettätt,  puh-
tainta  k:ir,santalouden  ti`oriaa  yhtyp.c"ä selkeään  todellisuuden  tajuamiseen,
niinkuin  hänen  ihailijansa  ja  kannattajansa  ``tsko\.at.   Edellisen  tapaiset  `'äit-
teet  \'oidaan  sen  lähemmin  i}iihin  kajoamatta  si\'uuttaa.  siihen  määrin  niiden
sisä]tämät  syytökset   ampu\-at  yli   maalirisa.    Mutta  toisaalta  c-i  liene   myös-
kään  kiellet,tävissä,  että  iiekin,  jotka  Spanr!issa  näkovät  kansaritaloustiett`c.n
suuren  u`i(listajan,  eksyvät  ilmeiseen  liioitteluun.   \.erokas  intuitii\'inen  näke-
m}.s  ja  paikotellen  suorastaan  loistelias  esitystaF.a  o`.at  Spannin  suui`ia  avuja,

ja   voimakkaasti   tehostaossaan   talouselämän   sosia]ista   ja   henkistä   puolta
hän   on   \'ai.maankin   syventän}'t   käsit}'stä  talouden   olemuksesta.     Kansan-
talous  on,  siitä  ei  voine  olla  epäilystä,  kutcn  hän  sanoo,  czjmeJlz.ncn  koAo7icij-
sut4t-,.    Mutta  se  järjestelmä,  jonka  Spann  tälle  pohjalle  konstruoi,  `'aikuttaa
kieltämättä  monessa  suhteessa   keinotekoiselta  ja   omituisen   epätodelliselta.
Ajateltakoonr.a   \'ain  sitä  ko\.in  monimutkaista,  erit.viseen  >>\.älineiden  suori-
tusten\t   ai`\'oasteikkoon   perust,u\-aa   järjestystä,   minkä   mukaLan   hän   katsoo
taloudemsten  ilmiöiden  kokonaisuuden  jäseninä  liitty\'än  toisiinsa.

Ai\'an   i-atkaise\'a   merkitys   Spannin   järjestelmälle   on   hänen   erikoisella
metodiopillaaii.      Kuten   edellä  jo    viitattiin,  sulkei`   Spann  kausaalisen  lain-
mukaisuudcn  järjestc`lmänsä ulkopuolelle,  l`-äsitt,äen kaikki taloudelliset tapah-
tumat  }'ksinomaan   teleologisina,  siis  niiden  tarkoituksenmukaisuuden,   mää-
i`ättyihin   Lehtäviin   so`.eltumisen   kannalta.    Tällöin   tullaan  siihen`   että  tele-
ologinen  lainmukaisuus  ha]1itsisi  sellaisiakin  {alouselämän  i]miöitä  kL7.in  esim.
hinnarim`iodostus  ja  koiijunktuurivaihtelut.   Tämäliän  `.oi  kyllä  olla  Spamin
teleologis-i`oi-matiivisesta   käsityksestä  lähtien   johdonmukaista,  mutta  kuten
ei.ääL   arvostelijat  ovat  huomauttaneet  Spann  ymmärtää  kausaliteetin  aivan
liian    suppeassa    mei.kit.yksessä,    toisin    sanoen    luonnontieteille     ominaisena
mekaaniseiia   kausaliteettina,   mikä  itse  asiassa  on  t,oista  k`i_jn   yhteiskumal-
lisissa tieteissä vallitseva  kausaliteet,ti.   ()nhan  kyllä totta, että sosialitaloudel-
lisijn  tapahtumiin, koska ne  pohjautuvat  toimivien  ja  tahtovien  ihmisten t)ää-
määriin ja tarkoituksiin,   `'()idaan suhtautua  teleologisesti,  siis h`iomioon ottaen
niiden  tai.koit`il{si`nmukaisuus,  mutta  tämän ei s`iinkaan pjtäisj estää tarkasta-
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masta n iitä myös kausaa]isiiia kysym}'ksin ä, s.\..yi` ja \-aikutuksen n äkökulmasta .
Kausaalinen    probleemin    asettelu    lienee    sentään,    nimenomaan    fcorcc£f!.sen
kansantaloustieteen  piirissä   jlineinen  välttämättömyys,  sikäli  kuin  tut,kimus
t`i tahdo pysähtyä pelkkään  kuvailuun ja toteamiseen, vaan pyrkii eri ilmiöiden

ja   niiden   `'älisten  suhteiden   kaikinpuoliscen   .vmmärtämisc€n   ja  se]jttämiseen.
-M _  S t r .

International  Labour  Office,  J,'nc"p/og/n7cnf,  .`.ot7ic  !.t!Cc7'7ici!!.o7ta!  i{spcc!s  J920-
•     J928.    (Studies  and  reports,  seri€s  C,  n:o  43).    Geneva  1929.    222  siv.

Tämä   viim(!   kcväänä   kokoontuneelle   t.i'ökonl'erenssille   esitetty   selostus
sisältää   kolme  eri  tutkielmaa,  jotka  koske\'at  työttömyyttä  ja  rahanai`von
\.aihteluita,  kivihiili-  ja  kutomateollisuuden  työttömyyttä sekä työttömyyden

ja   kansainvälisen   muuttoliikkeen   keskinäistä  suhdetta.    Jo   Washingtonissa
\..  4919 hyväksytyn  työttömyyttä koskevan   stiosituksen johdosta on  kansain-
välinen   työtoimisto   kerännyt  ja  julkaissut  jatkuvaa  työttömyystilastoa,   ja
sittemmin   se   on   t,.yöttömyysvakuutuskysym}ksen   selvittämistä   `'ai`ten   toi-
mittanut   joitakin   erikoistutkimuksia.     \'iimemainittua   laatua   o\'at   nämä
tässä  i]moitettavana  ole`'at,kin,  ja  niiden   tai.koitus  on,   kuten  julkajsun  joh-
(lannossa  sanotaan,   \'etää  esille   joitakin   merkittäviä  kansajnvälisiä  työttö-
m.yyden  syitä  ottaim  kuitenkin  huomioon  ilmiöiden  ja  erj  tekijäiii  kansallisen
luonteen .

T)'öttöm}T}'dt.n   siihde   i.ahanai`\'on   \'aihteluihin   on   ollut   paljon   käsitelt}r
kys}'mys pulavtiosien aikana. T.yötoimisto  päät yy s}'}T-}-hteyksiä selvittäessääii
s(J`ii.aavaan   tulokseen:   työttömyys   osoittaa   `.ähenemistä   hint,aLason   yleisen
nousun   aikana   ja   laskevien   hintojen   kausia  seuraa  useimmissa  tapauksissa
kas`.ava   työttömyys.    Tämä   puolitotuus   jo   osoittaa,   i`ttä   t}'ötoimistolla   ei
ole  ollut  mitään  uutta  esitettävää tässä kysymyksessä ja  että se  ei  ole  paljoa-
kaan  opi)inut  nimenomaan  ajanjak.eosta  1920-28.   Tuo  enn(.n  sotaa  selviönä

i)i(letty tutkimustulos on tunnet`isti osoittautunut viime aikoina \'arsin kyseen-
:`]€iiseksi.    Useissa   maissa   ja   monissa   eri  tilanteissa   eivät   nimittäin   korkeat
liiiinat   ole   suinkaan   olleiit   nousukonjunktuuT.in   mefkkejä,   `'aan   ta`Talla   tai
toiscilla   korkealle    taso]le    >>ankkuroiduista»   tuotantokustannuksista.     Tällöin
m.\.Ös  koi.keat  hinnat  o\.at  johtanef`t  suoranaisesti  t}`öttöm}'}Tt(ieTi.    Tällainen-
l`an  on  asian  laita  ollut  varsin  }rleisesti  teollisuustuotteisiin  ni`hden,  ja  yleinei\

prol)lecmi  on  myös  ollut  se,  että teollisuustavarain  kor.keiden hintojen jatkuva
iiousu  on  -   maataloustuotteiden   alempien   hintojen   vallitessa  ~  johtanut
t.yöinarkkinain    huonontumiseen.      Yleisenä    syynä    nykyiseen    työttömyys-
ki`iisiin    onkin    i)idetty   palkkapoliittisista   s}7istä  ja  toteuttainatta   jääneestä

pääomauudistuksista    y. m.   tekijöistä   johtu\'aa   tuotantokustannusten   kal-
leutta.    Parannuskeinoksi  taas  on  esitetty  i`atsionalisoiminen,  joka  jo  sinänsä
osoittaa,  missä  kysymyksen  ydin  on.    Työtoimisto  ei  myöskään  ole  ot,tanut
huomioon,   että  yleinen  hintojen  nousu  -   mikä  tosiasiallisesti  on   johtunut
et`ipäässä  teollisuustavarain  hintojen  noususta  -  on  johtanut  kuluttajien-
kokoiiaisuutena  katsot`n  -ostokyv}Tii  `.ähenemiseen  ja  työm.tm}T}'teen.
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Mainitun   julkaisun   ensimmäistä   osaa   täytyy   näin   ollen   pitää,   lievästi
sanoen,  puutteellisena.    Paremi}i  todistus  täytyy  antaa  kivihiili-  ja  kutoma-
teollisuuden  työttömyyttä  koskevasta  osasta.    Näillä  aloillahan  on  teollisuu-
den   liian   suuri   tuotantokyky   usein   ylittänyt   markkinain   kulutuskyvyn   ja

johtanut t.`'öttömyyteen,  ja  työtoimisto suosittelee  kaiisainvälisiä sopimuksia,
jotka  tasoittaisivat  työvoiman  käyttöä.  Näillä  aloilla  on  kuitenkin  ilmeisesti
työttömyys  ainakin  osaksi  yleisistä tuotantoedellytysten  muutoksista -  \.r.t.
tekosilkki ~ johtuvaa, joten sopimuksct civät taida pulaa autt,aa.

Julkaisun   kolmas  osa  kohdistuu  vanhaan   k.ysymykseim   siirtolaisuudesta
työttömyyden  lievittäjänä.    Kun  otet,aan  huomioon,  että  v.  1913  Yhdysval-
toihin  muutti  valtameren  yli  `1  '112  '164  henkeä  ja  v.1927  ainoastaan  182  87/i
henkeä,   havaitaan,   että tällä  kysymyksellä  todellakin  on  ajankohtaista  iner-
kitystä.    \'apaan  kansainvälisen  sosialipolitiikan  alalla on  \'.1923 alkaen  vaa-
dittu  kansainvälisen  muuttoliikkeen  vapauttamista, jotta työvoimaa voitaisiin
kansainvälisesLi   tasoit,taa,  mutta  työtoimisto  ei  näytä  oikein  yhtyvän  tähän
ajatukseei`.   Yhdysvaltain  kannan  ja  olot  tietäen  sitä  \'oi  pitää  hyvin  perus-
teltunakin,   mutt,a  työtoimiston  olisi  silloin   täytynyt  osoittaa,  ett,ä  siiftolai-
suuden  sijaan  on  löydettävä  toisia  keinoja.

Tämii  julkaisu,  jota  yllä  on  \'ähän  selostettu,  on  Terrali.n  keveä,  ja  kysy-
mysten  asettelu  siinä  on  teoreettisessa  mielessä  ai`.an  alkeellinen.    Myönnet-
tävä tietysti on,  että määi-ätystä toimeksiannosta suoritettu  työ voi  vieraasta
näyttää  puutteellisemmalta   kuin   toimeksiantajasta,   mutta   yhtä   hyvin  voi
epäillä,   viisastuuko   työtoimiston   hallint,oneuvosto   tai   työkonfei`enssi   tällai-
sista   kansainväliseen   i>manet`riini)   vaipuneista   tutkimuksista    Niideii   piirien
asiantuntijoita  ne t,uskin voivat tyydyttää, ja kun ulkopuolinen lukija tarttuu
tällaiseen  »)opukseen>>,  vaatii  se  siltä  eiiemmän  kuin  yksityisen  henkilön  laati-
malta tutkimukselta.  Kokemus  kylläkiii  osoittaa, että työtoimiston  tutkimuk-
set ovat jokseenkin vähän antavia, merkillistä kyllä,  sillä  siellä on  joitakin eti]-
viäkin   miehiä.    Mutta  -  laajojen   vii.astojen  yhteistyöhän  saa  helposti  ))lpi-
maa»},   ja   sitä   työtoimisto   näkyy   antavan   ainakin   virkamiehilleen,    ktiten
kansain\Tä]isjssä  kokouksissa   voi  todeta.  ja  siksiL)ä  sitä  lie  töilläkin.

M.  J.1).

Vihtori   Karpio,    Å4d.rAd. /.a[  kui-¢a .1ttier..Å*a.   Werner Söderström   Oy.  Por`'oo
1928.     300   siv.   Hinta  nid.   /±5  mk,  sid.   60  ml`-.

Kieltolakiliiton  sihteei.i,   toimittaja  Vihtori   Kai`pio  teki  syyskesällä  1927
matkan  Yhdysvaltoihin  ottaakseen  osaa  siellä  pidettyyn  »Alkoholismia  vas-
tustavan  maailmanliiton» kokoukseen.   Esiteltävänä oleva  teos  on  tulos  tästä
matkasta,   siten   että  se  osittain   pei.ustuu   kirjoittajan   omiin   havaintoihin,
mutta   enemmän   kuitenkin  hänen  erinäisiltä  Amerikan   viranomaisilta  saa-
miinsa  tietoihin  ja  siihen  varsin  i`unsaaseen  kii`jallisuuteen,  jonka  hän  mat-
koillaan   on   koonnut.
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Kii`joittaja    haluaa    teoksessaan    aritaa    mahdollisimman    oikean    ku\'an
Amerikan  kieltolaista,  sen  synnystä,  toimeenpanosta  ja  `'alvonnasta,   Yhdys-
valtain  johtavista  raittiuspoliittisista  järjestöistä  ja  maan  raitt.iustilanteesta
kieltolain  aikana.    Ja  nykyisissä  oloissa,  kun  kysymys  kielto)aista,  sen  valo-

ja   vai`jopuolista   omassa   maassa   on   niin   vilkkaan   pohdinnan   alaisena,   on
pidettävä  suurcna  etuna,  että  Amei`ikan  kieltolaista  meillä  tehdään  laajem-
min  selkoa.    Fpäilemättå kirjoi\ttaja  op  monessa  Suhteessa  oikeassa  lausues-
saan:    >>Mitä  mieltä  oltane'ekin  kieltolaista,  täytyy  kiihkot,tomain  tai`kkailijajn
myöntää,   että  Amei.ikan   kansan   yritykset  ratkaista  alkoholikysymys  ovat
inhimillisen  sivistyksen   edistymisen   kannalta  mitä  vakavinta  huomiota  an-
saitsevia.   Jos  siellä  voidaan  yleinen  kansan  i`aittius  saattaa  voimaan,  raken-
netaan   siten   pohja  ja   edellytykset  sellaiselle  sekä  henkisen   että  aineellisen
si`.istyksen   kehitykselle,  jommoista  maailma  ei  ole  ennen  nähnyti>.

Onko  kii`joittajan  esitys  objektiivisesti  oikea  kuva  Amei`ikan  kieltolaista,
on   kysymys,  joka  hyvin  luonnollisesti  hei`ää  lukijan  mielessä.    Meistä  näyt-
tää siltä,  kuin  olisi  hän  parhaan  tait,onsa  mukaan  pyrkinyt  objektiivisuuteen.
Teoksessa  selostetaan  aina  uusia  ja  uusia  kieltolain  vastustajien  taholta  esi-
tettyjä   väitteitä   ja   näiden   i)erusteluja,   puhutaan   laajasti   kielt,olakii`ikko-
muksista,    salakuljetuksesta    y.  m. s.     Ja    tilastolliset    esitykset    selvittåvät
nekin   osaltaan,   mitä  voidaan  sanoa  ei  vain   kieltolain  puolesta,  vaan  myös
sitä  vastaan.    Mutta  yhtä  selvää  on,  ett`ä  kii`ioittajan  myötätunto  on  koko
ajan  kieltolain  puolella.    Esitys  laajenee  ja  aivan  kuin  voimistuu  silloin,  kun
kysymykseen  tulee  kieltolain  vastustajien  ja  epäilijåin  väitteiden  kumoami-
nen.    Selvästi  huomataan,  että  kirjoittaja,  kuten  luonnollista,  on  etupäässä
tutustunut   ja   innostunut   kieltolakia   puolustavaan   kirjallisuuteen.

Mutta   sellaisenaankin,    kieltolakimiehen    selostuksena   Amei`ikan    kielto-
lakioloista,   kirja   on   peräti   mielenkiintoinen.    Se   antaa   veri`at,en   suppeassa

ja  helposti luetta`.assa muodossa  yleiskatsauksen  kaikkeen siihen,  mitä nimen-
omaan  kieltolakitaholta  on  Amei`ikassa  kieltolakiasiasta  esitetty  ja  millaisin
toi\.ein   siellä   tulevaisuutta   kat,sotaan.

Ei  liene  muuta  kuin  paikallaan  tässä  lyhyesti  toistaa  joitakin  kohtia  kir-

joitt ajan   esityksestä.
.-\merikan  Yhdysvaltojen  kieltolaki  on  lähes  kokonaisen  `.uosisadan  kestä-

neen   i`aittiustyön   ja  tähän   hiukan   myöhemmin   liittyneen   lainsäädäntötais-
•telun    lopputulos.     Maan    ensimmäiset    rait,tiusseui`at    perustet,t,iin   jo   180o-
luvun  alussa.    1820-luvulla  oli  jo  i`aittiusjäi`iestöjä,  jotka  laskivat  paikallis-

yhdistystensä  luvun  sadoissa.    Ja  1850-lu`.ulla  kehitys  oli  vienyt  siihen,  että
toistakymmentä  valtiota  sääsi  paikallisen  kieltolain,  -  joist,a  laeista  toiset
pysyivät  `'oimassa  vain  pai.i  kolme  vuott,a,  muutamat  parikymmentä vuotta,
}.ksi   puoli   \.uosisataa,   ia   vanbin,   Maine-`'altion   kieltolaki,   keskeytymättä
siihen  hetkeen,  jolloin  yleinen  liit,tovaltion  kieltolaki  tuli  sen  sijaan.

Oi`jasota  toi  tähän  kehitykseen  pysäyksen,  jopa  taant,umustaLkin.    Mutta
sen  jälkeen,  487o-luvulta  alkaen,  on  maassa  t.odettavissa  entistä  voimaperäi-
sempää  pyrkimystä  samaan  suur,taar`.   Syntyi  uusia  suuria  i.aittiusjäriestöjä
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m.  m.  Naisten   Ki`ist,illinen   RaitLiusliitto,  joka  yleisesti  tur)nctaan  Valkonau-
han   nimellä.    Sellainent   tavatonta  huomiota  koko   maassa   herättänyt  liike
kuin  kuuluisa naisten ristii`etki kapakoita vastaan, jonka vaikutuksesta  lukui-
sat  kapakoitsijat  vapaaehtoiscsti  suost,uivat sulkemaan  liikkeensä,  oli  omansa
muuttamaan  ihmisten  mieliä  kapakkaliikett,ä  vastaan.    Jai  siten  on  todett,a-
vissa,  että  l880-l`ivulta  taas  alkaa  kieltoajatus  saavut,taa  jalansijaa  yhdys-
valtojen  eri osissa.   Pai`i \<iutt,a valtiotac Säätää® täys+kiellon ,  mutta  p.aljon  useam-
missa   aletaan   sovelt,aa  `Paikkåkunnallist`a  kielto-oikeutta,   sit,en   6ttä  väestön
vastenmielisyys  kapakoita  `'astaan  ilmenee  paikkakunnittain  et,enevänä  i>kui-
vauksenat>.

Vai`sinaincn  kii`'as  taistelu  kieltolaista  kesti  noin  25  vuotta.   Vuonna  1893

perustettiin   kuuluisa  Kapakoita  vastusta\'a  liitto  (Anti-Saloon   League),  joka
otti  ohjelmaansa  kieltolain  läpiviemisen   koko  valtal"nnassa,  ja  1919  tämä
laki   astui   voimaan   \'altakunnan  perustuslain  lisäyksenä.    Koko  tämä  väli-
aika  kului  jatkuvassa  taistelussa,  jonka  aikana  valtio  valtion   jälkeen,   alue
alueen  jälkeen  kuivattiin.   Niinpä oli  1910  päästy  niin  pitkälle,  että yli puolet
Yhdysvaltain  asukkaista  asui  kuivatulla  alueella.    Kieltoaiatus  pääsi  yleensä
ensin   voitolle  maaseudulla.    Kaupungit  seurasivat  hitaasti  jälessä,  sitä  vai-
keammin,  kuta  suuremi)ia  nc  olivat.    Kun  paikalliskiellosta  oli  äänestettävä

joka  vuosi,  tuli  kieltolakikysymys  näinä  aikoina  lähelle  jokaista  kansalaista.
-  Kuta  pitemmälle  aika  kului,   sitä  nopeammin  kehitys  jatkui  kieltoa  koh-
den.     `.iinpä  o]i   \'uoden-19`13  lopussa   \.oimassa  täyskielto   9.  `'altiosLci.    1914
tuli   lisää  5   va]tiota,19`15   taas   5   ja   4916i uuttakieltolakivaltiota.    Ennen

yleisen,   koko   valtakuntaa   koskevan    kieltolain   voimaanastumista   vuonna
1919   oli   33   Yhdys\.altain   48   `'altiosta   säätänyt   itselleen   om.m   paikallisen
k ieltolain .

Yhdys`'a]1ain   kielt,olaki  on   sikäli  säädetty  eii  tavalla   kuin   meidän,   että
se  on  otettu  Yhd.vs\'altojen  perustuslakiin  t,ämän  lisäykseksi.    Täten  on  tah-
dottu  es[ää  lain  muuttamisen  tai  i)ei.uuttamisen  mahdollisuus,  koska  perus-
t,uslain  muutt,amisen  tulec`  tapahtua  samassa  -  `'ai.sin  mutkikkaassa  -  jär-
jestykscss€i,  kuin  tällaine)i  laki  säädetään.   Mutta  toiselt,a  puolen  oli kieltolain
saaminen  hyväksytyksi  tässä  järjestyksessä  varsin  suuria  ponnistuksia  vaa-
tivaa   ja   ede]]ytti   lailla   olevan   harvinaisen   yksimielisen   kannatuksen   maan
ei.i  osissa.   Perustuslaki  on  nimittäin  ensin  hyväksyttävä kahden  kolmasosan
ääntcn  cnemmyydellä  valtakunnan  sekä  kongressissa  että senaiatissa,  ja  voi-
maan   ast,uakseen  on  sille  tämän  jälkeen  saatava  måäräajan  kuluessa  ratifioi-
minen   kolmessa   neljäsosassa   \'altal"nnan   valtioista,   s. o. 36   liittovaltiossa,
kussakin  taaskin  sekä senaaLissa  että edustajahuoneessa. -Lailla  oli lopulta
kuiten kin niin  suuri kannat,us, et,tä se i`atifioitiin  46  valtiossa ja että ratifioimi-
sen  r.uolesta  annett,iin  kaikkien  valtioitten  senaat,eissa  yhteensä  1  309  äänt,ä

ja  vain  240  äänest,i  sitä  vastaan.   Edustajahuoneitten  äänestyksen  tulos  taas
oli   3  755   ääntä  puolesta  ja   1025   vastaan.

Kun  tarkastetaan  anr,ettuja  äänimääi`iä,  huomataan,  et,t,ä  asialla  oli  kai-
kissa    `.alt,ak`]nnan   puolueissa   puolustajansa  ja   vastustajansa.     Kysymys  ei
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siis  ollut  siellä  samanlainen  puoluekysymys,  kuin  se  täällä  on ollut.    Ei'ikoi-
sesti   o|i   lain   puolella    maan    uskonnollinen   väestö   ja  nimenomaan    kaikki
eri   kii`kkokunnat.     Myöskin   on   maanviljelijäväestö   yleensä   kieltolakimieli-
semi)ää  kuin  kaupunkilaiset.    Ei`ikoista  Yhdysvaltoien  oloille  on,  että  liike`
maailma ja teollisuusväki on  niin voimakkaasti tukenut kieltolakipyrkimystä.
Siitä   johtunee   sekin,   että   Anti-Saloon   ljeague   on   työtänsä   varten   saanut
vuosien  kuluessa  kokoon  siihen  käytetyt  yli  80  miljoonaa  dollai`ia  (1600  milj.
Smk)!

Kirjoittajan  esitys  kieltolain  valvonnassa esiiiit.yneistä vaikeuksista antaisi
sekin  aihetta  laajaan  selostukseen,  mut,ta  emme  voi  tässä  kuin  lyhyesti  vii-
tata eräisiin  kohtiin.   On  aivan  ilmeistä,  että lain toteuttaminen on toistaiseksi
onnistunut hyvin  ei`i  lailla  eri  osissa  maata.   Tämä  tiet,enkin  `'oi  osaltaan  olla
se|itys  siihenkin,  että  mcille  Amei'ikasta  tulee  niin  peräti  vastakkaisia  tietoja
kie|tolain   onnistumisesta.    Yleensä  `'oitaneen  sanoa,   että  laki  on   hyvin   tai
ainakin melkoisen hyvin voitu  toteutt,aa niissä osissa maata ja iiiissä valtioissa,

joissa  ennen  yleistä  kieltolakia  oli  voimassa  T)aikallii`en  kieltolaki.E ,Sitä  vas-
toin  lakia  rikotaan  enimmän  niissä  valtioissa,  jotka  si.ioi`aan  vapaan  kaupaT]
a_jasta  siii.tyivät  yli.isen  kieltolain  alaisuuteen,  ja  nimenomaan  on  näin  laita
useissa   suurkaupuiigeissa.   Ja  selväähän  on,  että  niin  täytyikin   käydä:   |ain
oii  helpointa  päästä  noudatettavaksi   siellä,   missä  yleinen   mielipide  sitä  jo
ennestään  kannatti.    Missä  taas  asukasten  enemmistö  oli  laille  kylmäkiskoi-
nen  tai  s\ioi`astaan  vihamielinen,  siellä sen  oli  v{`ikca  päästä  täyleen  voimaarL.
Tämä  riippuu   Yhdysvalloissa   toisestakin   seikasta.     Kieltolain   valvonnas[a
huolehtii  koko  liittovaltakunnan  valvontavirast,o,  mutta  sen  lisäksi  on  kukiii
va|tio oikeutettu itse huolehtimaan tästä asiasta.   Jos  \-altio  on  tässä suhteessa
ha|uton,  on   valtakunnan   valvontaviraslolla  sen   alueem  pal.it)n   vaikca!iipaa
saada  työnsä tuloksolliseksi.   Että  Ylidysvalloissa  kiiitenkin  valtakunta  lekee
suurenmoisia   i)onnistuksia   saadaksi`en    kieltolain    toteutet,uksi   vastaanhai`-

goittelevillakin  seuduilla  ja  koko   vallakunnassa,  siit{i  teos  aiitaa  elävä!`   ku-
var`.    Esimcrkiksi  ne  summat,  jotka  tullival\.ontu.m  uhrataan.  tuntuvat  siio-
rastaan  huimaavilta.    MULta  onhan   koko   `'altakuiitakin   toisilla   mitoilla   mi-
t,attava  kuin   meidäii.

Vielä jokin  huomio  Yhdysvaltain  kieLtolain  5isi\llyksi`stä.    Itse  laki sisältää
vain   kolme  lyhyttä  pykälää,  jotka  sisältävät  asiai`  ]`ei`iai`tti`en.    Yksityiskoh-
dat    selitetään    kie]tolain    toimeeni)iinol;`issa,    joka    on    säätletty   tavallisess.ti

iair)säädäntöjärjestyksessä.
Merkittävä  kohta  tässä  laissa  on  se,  jonka  mukaaii  oi,i  kii.lletty  jokaini`n

alkoholipitoinen  aine,  joka  sisältää   1/.2   tilavuuspi`oseiittia   tai  sitä  eTiemmän
alkoholia.   Siellä  on  siis  menty  yleii  paljon  r]itemmälle  kuin  meillä,  jossa  \'as-
taava  i`aja  on  2  %,  mitä  sitäkin  nyt  panimonomistajien  t,aholta  on  vaadittu
koroitettavaksi!

Toinen  kohta,  johon  huomio  kiintyy,  on  se,  io!ika  mukaan  se,  joka joutuu

päihtyrieen   henkilön   takia   käi`simään   henkilöön,   omaisuut,een   tai  t,oimeen-
tuloon  kohdistuvan  loukkauksen,  on  oikeutett`i,  katsomatta  siihen  onko louk-
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kaus  tuottanut  kuoleman  vai ei,  nostamaan  kanteen  sitä vastaan,  joka laitto-
malla  väkijuomien  myynnillä on  aiheuttanut  päihtymyksen  tai  myötävaikut-
tanut  siihen,  ja  tällaisella  kanteella  on  loukkauksen  kärsinyt  oikeutettu  saa-
maan   itselleen   tuomituksi   todellisen   ja   täydellisen   vahingonkoi`vauksen. -
Arvelisimme,  että tämä sääni`ös  \'astaa sellaista oikeukäsitystä, joka meilläkin
olisi   opittava.

Paikallisvaltioilla  on  oikeus  säätää  omia  lisäyksiä  kieltolain  toimeenpano-
lakiin.   Sen  nojalla  on  m. m.  20  valtiossa  kielletty  lääkäi.eiltä  alkoholin  mää-
räämisoikeus.    Yleisen   lain   mukaan   lääkäi`i   voi   määi`ätä  samalle   potilaalle
korkeintaan  n. 0.3  liti`aa  alkoholipitoista nestettä kymmenen päivän kuluessa.

Edellä  olevassa  on   luonnollisesti   vain   eräitä  hajallisia  huomioita   esillä
olevasta  teoksesta,  johon  asiaa  harrastavien  kyllä  kannattaa  tutustua.   Sen
luettua  selviää  vai.maan  jokaiselle,  että  Yhdysvaltain  kieltolaki  on  vakaiva
}7pitys   raittiuskysymyksen   ratkaisemiseksi,   yritys,   josta   siellä   ilmeisesti   ei
hevin  tulla  pei`äytymään.    Ja  se,  että  laki   on  tullut  perustuslaiksi  jo  ennen
naisten   äänioikeutta,   mikä  säädettiin   välittömästi   sen   jälkeen   seuraavanai
pei.ustuslain  lisäyksenä,  aivan  kuin  lisätueksi  ki6ltolain  ympärille,  vaikuttaa,
että  lain  kumoaminen  on  sitäkin  vaikeampaa.

Suosittelemme   toimittaja   Karpion   kii`jaa   kaikille   sosialisia   kysymyksiä
hai`rastaville.

A.  K-i.

Leo   Harmaja,     yhfcz.sÅwnfciopi.n  oppiÅ!.t./.¢.   Kustannusosakeyhtiö   ()ta\'a.
Helsinki  4928.    125  siv.  Hinta  nid.  45  mk.  sid.  20  mk.

Ilmoitettavana   oleva   kirja   on   tarkoitettu   oppikirjaksi   keskikouluille   ja
niitä  vastaaville  oppilaitoksille.    Se  on  laajennus  tekijän  pari  vuotta  sitten

julkaisemasta  kansakoulujen  jatko-opetusta  varten  laatimasta  >>Yhteiskunta-
tiedon  alkeet»  nimisestä  teoksesta.

Viimeksi  mainittu  kii.janen on laadittu sen suunnitelman mukaan, mikä on
esitetty   maalaiskansakoulun   opetussuunnitelmakomitean   mietinnössä   v:lta
1925  yhteiskuntatiedon  opettamiseksi  kansakoulun  jatko-opetuksessa.   30:ssä
l}'hyessä  lukukappaleessa  siinä  tehdään  selkoa  yhteiskuntaopin  pääkohdista
erikoisesti    pitäen   silmällä   niitä   kysymyksiä,   jotka   a]keisopetuksessa   ovat
tärkeitä nimenomaan  meidän  oloissamme.

Puheena  olevissa  kirjoissa  käsittelyn  oppiaineen  sisällys  on  vielä  melkoi-
sesti   epämääi`äinen.    Ne   oppikirjat,   joita   meillä  t,ältä  alalta  on  ilmestynyt,

poikkeavat   sisältönsä  puolesta  paljon  toisistaan.    Riippuu  sen  vuoksi  paljon
harkinnasta,   mitä   kysymyksiä  ja   missä  laajuudessa   niitä  on   tämmöisessä
kirjassa   esitettävä.     P\Tiinpä   voi   näitäkin   kirjoja   vastaan  huomauttaa,  että
niissä    on   hiukan   enemmän   kuin   varsinaisen   yhteiskuntatiedon   kannalta
olisi    ollut    välttämätöntä     uhrattu    tilaa     sellaisten     kansantaloudellisten
ja  finanssiopillisten  kysymysten  kuin  pääoman,  kaupan,  i.ahan,  liikenteen  ja
`.altion   talouden   selvittämiselle,   niin   tärkeitä  kuin  asialliset  kansalaistiedot

6
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näistäkin  asioista  ovat.    Mutta  kun   kansantalous  yhtä  vähän   kuin  finanssi-
oppikaan  kouluissamme  yleisesti  ei  ole  vielä oppiaineena,  niin  ei  ole  suinkaan
haitaksi,  että  näitä  asioita  käsite]lään   yhteiskuntaopin  opetuksessa  ja  että
tekijä niitä  kysymyksessä olevissa  teoksissaan  on  selvitellyt.

Kii.joittajan  esitys  on  kauttaaltaan  lyhyen  täsmällistä  ja  selvää, niinkuin
oppikii.jassa  tuleekin  o]la.   Teoksiaan  laatiessaan  on  tekijä  tarkoin  ja  tunnol-
lisesti  pitänyt  huolta,  että  tiedot,  mitkä  hän  esittää,  ovat  asiallisesti  täysin
oikeita.

Puheena  olevia  kirjoja  `Toidaan  siis  mielihyvällä suositella  tarkoitukseensa.

V.H.



KflTsflus   ULKOMniDEN
nlKnKnusLEHDISTÖöN.

EKONO|\rl|SK   TIDSKRIFT.

N :o  1,1929. -Cui`t  Rohtlieb,   Koiiiunktui.forskning  och,  ekcino"i,ska  lag(ii`.
Lähtien  tohtori  J.  Åkermanin  viime  vuonna  julkaisemasta  l{irjasta  t)Om  det
ekonomiska   livets   rytmik»   tekijä   osoittaa,   että   konjunktuuritutkimuksissa
liian   usein   ollaan   taipuvaisia   etsimään   säännöllisyyttä  ja   lainmukaisuutta
tosiasiain   kustannuksella.    \'äitetään   esim.,   et,tä  konjunktuuriaallot  yleerisä
ovat  31/2  vuoden   pituisia,  kun  todellisutidessa  niiden  pituus  vaihtelee  2  ia  7
vuoden  välillä.   Samoin  tekijä varoittaa  sovelluttamasta  matemaattisia  mene-
telmiä   taloudellisten    ilmiöiden    vuosisataiskohitykseen,   sillä   siitä   me   tosi-
asial)isesti  emme  tiedä  mit,ään.    Otaksuma,   että  se  noudattaisi  määråttyä,

pysyväistä  .lakia,   on   mie]ivaltainen   ja   vastoin   histoi`iallisia   tosiasioita. -
Dav!.tj Dooi.dson,  Cu/dcc oc/. ccn!r¢Jban*crna.   Tekijä osoittaa,  että kullan  ai.vo `
säilyttäminen   muuttumattomana   ehdottomasti   edellyttää,   että  suurimmat
sete]ipankit   sopivat   yhteisesti   kultapolitiikasta.     Kun   Yhdysvaltain,   Eng-
lannin,  Ranskan  ja  Saksan  pankkien  hallussa  on  lähes  70  %  maailman  raha-
kullasta,  i.iittäisi  niiden   yhteistoiminta   takaamaan   tuon   vaka`'uuden.    Kii.-

joitukseen  ]iittyy  taulukko,  joka  osoittaa  maailman  kullantuotannon  vaihte-
luita   vuodesta   1801   alkaen.

N..o  2,1929.-Eri,h   Lindahl,   Prisbildrttngsproblemets   uppläggr.ing  |rår.
*api.C¢Jicorc!i.sÄ   synpwn/`.c.   Tässä   laajassa   kirjoituksessa  tekijä  tutkii  hinnan-
muodostusta  ja  niitä  lakeja,  jotka  määräävät  sen  ja  muiden  taloudellist,en
tekt3ålT\  SuhdettsL. -Dauid   Davidson,   Problemet  om  det  tuskc.   skadeståndets
!rans/crcri.ng.      Tekijä   polemisoi   tunnet,un    kansantaloustu,tkijan,    pi.ofessori
J. M.  Keynosin       Economic     J.ournalissa     iulkaisemaa    kiiioitusta    vastaan
osoittaen,   että   Kcynesiii   kii.joitus   perust,uu  edellytyksiin,  jotka  poikkeavat
Dawes-järjestelmän   mukaan   todella  vallitsevista.    Sen  jålkeen  kuin  transfe-
roimjssuoja  suui.elta  osalta  on  poistettu.  Youngin järjestelmän t`iltuahyväksy-
tyksi,  saa  Keynesin  ai`vostelu  jälleen  aktualisuutta.

N..o  3,1929. ~  Johan   Åhern.am,  Ka,pita,ldisi)osi±ion  och  l{reditransor.ering.
Tekijä   tutkii   pääomankäyttöä   ja   luotonsäännöstelyä  kiinnittäen   erikoista
huomiota Federal Reserve  Boardin  vaihtelevaan politiikkaan  ja sen  mahdolli-
suuksiin   luotonsäännöstelyn   avulla   panna  raja  osakekeinottelulle.    Vastaus
tähän  kysymykseen  on  hänen  mielestään  kielteinen. ~  ,4ri^iw  Mon!gomery`
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Till  fråga.ii  om  den  medeltida livegenska,pen  och bondefrigörelsen.   Kir.iotLuksessaL
valaistaan    taloi`poikien   sidonnaisuuden   eri   muotoja   ja   näiden   kehitystä.
Tekijä  koettaa  m.  m. selvitellä,  mitkä talouselämän  ja t,aloudellisen  toiminnan
muotojcn   mu`itokset   ovat   vaikut,taneet   talonpoikien   asemaan.    Mielenkiin-
toinen   on   hänen   huomionsa,  että  samat  asianhaai`at  saat,toivat,  eri  olosuh-
teissa  aiheuttaa  aivan  päinvastaisia  seui`auksia. -  Sen  lisäksi  t,ässä  vihkossa
jiilkaistaan   kaksi   Ruotsin   kansantaloudellisessa  yhdistyksessä  viime   kevät-
kaudella     pidett.vä     esitelmää,   toirien     silloisen    valtiovai`ainpäällikön    Jvj/s
lf'oAJz.nin   valtion   tulo-  ja   menoai`vion   esitys,   y>Sic.!sbztdgeceni>,   toinen   pankin-

johtaja   C.  £agcrc/'cin!zin   esitelmä   i)Dcn   seAundd.ra   boscads*redj!eny>.   Näitä esi-
telmiä  seuranneet  keskustelut  on  tavallisuuden  mukaan  julkaistu  nekin.

:`-ATI0N.AL®K0P\-0MISKTIDSSKRIFT.

N ..o 2-:},19.29. -Thorr.as  Junker, Dansk Landbruk ur.dei. krisei..  Ta`nskaLn
ki`uunun  nostaminen  pai`iarvoon  aiheutti  suuria  vaikeuksia  sikäläiselle  maa-
taloudelle,  jonka  kannattavuuspTosentti  viime  vuo`sina  on  ollut  vain  1-2:n
paikkeilla.     `'ykyisiä   vaikeuksia   lisää   vielä    maatalouden    kansainvälinen
kriisi.     Tekijä   esittää   käsityksensä   siitä,   minkälainen   maatalouspolitiikka
olisi  omansa  johtamaan  Tanskan   maatalouden  parempiin   oloihin. -Emsc
Wigforss,   Ar.isshatt   som   riwdel   till   ekonoinisk   utjämning.    Teklså   ta\Tk&s`aLaL
aluksi  pei`ityn  omaisuuden  vaikut,usta  omaisuuden  erilaiseen  jakaantumiseen

yhteiskunnassa.   Edelleen  hän  käsittelee  yksilöitä ankarasti  kohtaavan  veron
vaikutusta  toiselta  puolen  näiden  tahtoon,  toiselta  puolen  heidän  kykyynsä
tehdä säästöjä.    Kysymys  ankai.asta  pei'intöverosta  muodostuu  lopulta  olen-
naisesti    kysymykseksi   yhteiskunnan   pääomanmuodostuksen   mahdollisuuk-
sista sekä sen varjo-ja valopuolista veri.attuna yksityisten pääomanmuodostuk-
seen. ~   Jörgen   Pedersen,   Betingelsen  for   konjunkturbev.tegelsernes   framkomst.
Tekijä  väittelee  epäiden  kansantaloustutkijain,  niinkuin  Wesley  C.  Mitchellin,
H. Robertsonin  ja  Johan  Åkermanin  kanssa  siitä,  mitkä edellytykset  yhteis-
kunnan  talousrakenteen  tulee  täyttää,  ennenkuin  \.oidaan  ajatella  konjunk-
tuui`ivaihteluita    mahdollisiksi.     Omast,a   puolestaan   hän    pitää   tuollaisena
edellytyksenä  sitä,  että  yhteiskunnassa  on  omistamat,on  työläisluokka,  joka
saa   i)alkkat`sa   i`ahassa.

STATSOKONOMISK  TIDSSKRIFT.

N ..o  2~3.   19.29.  -  Thoiiias Sinding, Hvad betyr normalverd,i under st,at,i,ske
og under dynanw.sAe /or%isc!ni.ngcr.   Tai.kastet,tuaan  »statiikan» ja  »dynamiikan»
määi`itelmiä  kansantaloustieteessä  tekijä  t,utkii  klassillisen  ja  uudenaikaisen
talouden   eroavaisuuksia,   koi`on   mcrkitystä  y.  m. s. -  GL6nnar  Prawj!g,  Der}
norsÅe    vaju!a}   L4nder   speÅztJas/.onsdrcnc   J986-J986.     Tekijä   valaisee   Norjan
kruunun  kehitystä  l\iona  mielenkiintoisena  aikai`a.  jolloin  väiteltiin sikåläisen
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valuuttapolitiikan   ]opullisesta   päämääi`ästä  ja  jolloin   Norjan   Pa[ikki  joutui
taistelemaan keinottelun aiheuttamaa kruuiiun kovin nopeata nousua vastaan.
Kirioituksessa  käsitellään  useita  te,oreettisia  kysymyksiä,  joiden  ratkaisu  on
•dellytyksenä    valuuttakysymyksen     kehityksen     oikealle     ymmäi`t,ämiselle.
Varsinkin  meillä  Suomessa,  jonka  valuuttakysym.ys  i`atkaistiin  toisella  poh-

jalla  ~  tosiasialliscsti  si]lä  tavalla,  jota  useimmat  asiantuntijat  P\Torjassakin
5uosittelivat,   vaikka  kar.salliset näkökohdat antoivat  tukea  toiselle suunn.alle,

jonka  keinottelu  sitten  r,opeasti  saattoi  voittoon  -  on  syytä  tutustua  tässä
kirjoituksc.ssa   csitettyihin   mielenkiintoisijn   näkökohtiin.

JAHliBUCHER   li`tlR  NATIONALÖKONOMIE  UI\D   STATISTIK.

Toukokuu   1929.~   Karl   Muhs,  »Ka,pitalismus».    Eine  begriffliche   St,udi,e.
Kii`joittajan  tarkoitus  oli  alkujaan  j`ilkaista  vain  arvostelu  Richard  Passowin
>>Kapitalismus»  teoksesta,   mutta  sitä  kirjoittaessaan  hän  laajensikin sen itse-
i]äiseksi  tutkielmaksi  kapitalismin  käsitteestä.   Hän  on  Passowin  kanssa  yhtä
mieltä   siinä   kohdin,   että   ))pääoma»   ja   »kapitalismi))   ovat    kansant,alouden
teoi`ian    nykyisellä   asteella    tyypillisiä   esimei`kkejä   )>käsitteellisestä   epäsel-
vyydestä   ja    puuttuvasta   tei`mir`.ologisesta   tarkkuudcsta.i>     P\'iin    tietorikas

ja  älykkäitä  huomioi{a  sisältävä  kuin  Passowin  t,eos  onkin.  ei  kirjoittajavoi
kuitenkaan   Passowin   tavoin   tulla  siihen  lopputulokseen,   ett,ä  koko  kapita-
iismi-sana olisi  poistettava tieteellisestä sanastosta.   Tutkittuaan  eräitä met,o-
dologisia  virheläliteitä  kirjoittaja  luettelee,  mitkä   eri  piirteet   voidaan  pitää
oiennaisina   kapitalistiselle   talousmuodolle.   ja   kokoaa   nämä   tunnusmei.kit

yhtenäiseksi  käsitteeksi.    Kapitalismin  historiallista  taustaa  luotaessa  on  kir-
joittajan  käsityksen  mukaan  otettava  ennen  kaikkea  huomioon  tuotanto-  ja
iiikennetekniikan  alalla  tapahtuneiden valtavien uudist,`tsten  merkitys.   Ilman
niitä  rajattomia  näköaloja,  joita  tekniikan  su`innaton  kehitys  avasi,  ei  kapi-
taiistinen   henki   olisi   voinut  Syntyä. -   C.  ¢.  Dz.c!ze,   D..c  £agc  dcr  dctt!scÄcn
Lanctwir!scÄ¢/!.     Saksan   maatalouden   asema   on   nykyjään   erittäin   vaikea.
Etenkin    on   tilanne   huolestuttava   ltä-Saksassa,  missä  suui`tilat  ovat  kovin

}Tiiveikaantuneita.       Kuitenkaan    ei    oikeastaan    ole    kysymys   vai`sinaisesta
agraarikriisistä,    koska  nykyisen   pulan  painopiste  on  sotakorvauskysymyk-
.i`essä.     Tietysti  on    muitakin    syitä,   kuten   tuoton   vähencminen,   hintavaih-
teiut    ja   korkokannan   kohoaminen,    mutta   i.atkaisevin    osuus   on   sotakor-
vauksen   aihcuttamalla    ylettömällä   verorasituksella.     Tämän   asian   siedet-
tävästä   järjestelys{ä  riiiipuu,   oiiko   mahdollista  saada  tulevaisuudessa  hel-

[totusta   nykyiseen   \'aikeaan   asemaan.    Erjnenkuin  siitä  saadaan  selvyys,  on
jokseenkin  hyödytöntä   vedota   suojelustullien   koroittamiseen   ja  muihin  val-
tion   toimenpiteisiin.

ri;;;;;;-Vri;;-;-+   Ai.bert  v. Miihlenfels,   internationale   Kon junl{turzusarn-
7ne7t%nge.    Ennen   maailmansotaa   \-oitiin   puhua   yhtenäisestä,   karisainväli-
sestä   >)maailmankonjunktu`irjsta».     Sota   ja   sen   se`iraukset   rikkoi\'at   tämän
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yhtenäisyydi`n,   jotcn   konjunktuuri\.aihtclut   toisaalta   t>kiinteävaluuttaisissa>>,
toisaalta    taas    t>inflatsionim.iissa))   ovat   tarjonnect   nähtäväksi    äärimmäisiä
eroavaisuuksia.     Aikaisempi   konjunktuurien    yhtenäisyys   ei   olo   vieläkään
saavutettu.     Tätä   konjunktuurien   kansainvälisyyttä   koskevaa   kysymystä
on  toistaiseksi  veri.aten  vähän  käsitelty  kii`jallisuudessa.    Niinpä  Mitchellkin
tunnetussa  teoksessaan  sivuuttaa  sen  jokseenkin  niukoilla,   joskin   merkittä-
villä  huomautuksilla.    Esillä  olevan  ai`tikkelin  kirjoittaja  ei   myöskään  sano

pyi.kivänsä minkään  maailmankonjunktuui.itcorian  esittämiseen,  vaan  haluaa
vain   valaista  eräitä  tämän   ilmiön  selvittämiselle  täi.keit,ä  seikkoja.    Tällöin
hän   on   usein   pakotettu   tyytymään   »muutamiin   aforistisiin    viittauksiint>,

joiden  täydentäminen  on  jätcttävä  vastaisten  tutkimusten  vai`aan.    Kirjoit-
taja  osoittaa,  että  ei.i  kansantalouksien  liittyminen  toisiinsa  kansainvälisten
markkinoiden  välityksellä  johtaa  konjunktuuri-ilmiöiden  yhdenmukaistumi-
seen.     Toiselta   i}uolen   voidaan   kuitenkin   havaita   vastakkaisiakin   voimia.
Tällaisia   erikoistumista   edistäviä  syitä   ovat   ennen   kaikkea   eroavaisuudet
kansantalouksien  i.akentecssa  sekä  oi.ilaatuiset  talouspoliittiset  toimenpiteet.
-  Otto  Conra,cl,  Die  Frage  {lcs  Leistungspi.inzipes.    I{ir3oitus  on  vaLst±ne  Otto

Neubauei`ille,    joka    aikaisemmin    julkaisi    poleemisen    ai`vostelun    Conradin
artikkelisLa   t>Dcr   Zusaminonl]i'uch   dcr   Grenznut7.entheoi`ic».     Kirjoittaja   se-
littää perustcellisesti sitä,  mitä hän  tarkoittaa t)suoritusprinsiipillä»  (Leistungs-

pi`inzip).    I]änen  mielest,ään  on  Neubauer  menetellyt  lievimmin  sanoen  yksi-
puoliscsti  leimatessaan  hänct  työarvoteorian  kannattajaksi,  koska hän  nimen-
omaan  edustaa  sitä  käsitystä,  ctLä  arvoi)rinsiippi  ci  hallitse  taloutta.

Heinäkuu 1929. -A. So"ner, Die  Makute, etn lrrtum d,cr Gel,d,lehre.  T.&ss.'å
pirteässä  ja  huvitta\'assa  kirjoituksessa  käsitellään  aihetta,  joka  i`ahateoi`eet-
tisessa   kii`jallisuudcssa   tunnetaan   n.  s.  makuutta-kysymyksen   nimellä.     Sa-
iiottu  kysymys  on  saanut  siitä  alkunsa,  ett,ä  Montcsquieu  aikoinaan  t>Esprit
des    loisy>    teoksessaan   koi`toi   cräästä   Afrikan   neokcriheimosta,   joka   muka
konkreettisen   rahan   as;masta   käytti  pelkkää   kuviteltua  i`ahayksikköä,    ni-
meltä   »macut,o>).    Raliatcoi`cetikot    ovat    sittommin    toinen   toisensa   jälkeen
ottaneet  tämän  jutun  täydcstä,  ja  vähitellen  oii   Kongoneekerien  makuutta-
i`ahasta   tullut  suorastaan   klassillinen    esimerkki  täysin  al)straktisesta  arvo-

yksiköstä.      Tekijä  on   i)i`ofcssoi`i   Jastrowilta   saamiensa   viittauksien   innos-
tuttamana    i.yhtynyt    kriitillisesti    tutkimaan   tätä kysymystä  koko   laajuu`
dessaan.     Kirjoittaja   tulcc  siihen  tuloksecn,   että  »makuut.t,at>,  joka  alkujaan
mei`kitsee  nahka`-yötä,  ci  suinkaan  ollut  mikään   absti`aktinen   laskuyksikkö,
vaan   selvästi  aineeseen  sidottu   vaihdannan   väline  ja  ai'von   mitta.    Tämä
pi.imitiivinen   raha   tuli    vähitellen    liitetyksi    Poi.tugalin    i`ahajäi`jestelmään;
lyötettiinpä     m.  m.    hopeisiakin      makuutta-i`ahoja     sikäläisiä     siii.tomaita
`-arten.     Rahateorian   esittämä   tämän   niminen   kuviteltu    arvoyksikkö   on
siis  vailla   kaikkea   historiallista   pohjaa.  -   Frj!z   jfarJ  Ä7¢nn,   Vom   Wcscn
t/cr    F®-nan2;wjr!scJi¢/c.     Viime     aikoina    on     ollut    havaittavissa,    että   kes-
kustelu   finanssiopin   erikoiskysymyksistä  on   joutunut   syrjemmälle   ja   etu-
ala)le   on   noussut   kysymys   koko   tieteen   uudistamisesta.    Mielipiteet   siitä,
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mitä   uutta   olisi   luotava   entisen   tilalle,   käyvät   luonnollisesti   ei`i  suuntiin.
Kii`joittaja i.ajoittuu  koskettelemaan  vain  finanssitieteen  metodologisia uudis-
tuspyrkimyksiä    ja   tai`kastaa   katsauksessaan   englant,ilaisen    Hawtreyn   ja
saksalaisen   H. Jechtin   tätä   alaa   käsitteleviä  teoksia.    Hawti.eyn   yritykset
uusien  yhtenäisten   käsit,teiden   muodostamiseksi  eivät  kii.joittajaa  tyydytä,
m`itta  sen  sijaan  arvostelee  hän  veri`aten  myötämielisesti  v.  Gottlin  oppilaan
Jechtin   pyrkimystä   uudistaa   finanssitiedett,ä   finanssisosiologian   hengessä.
-Jt'r¢nz  Zjzc*,  Dt.e  s£a!t.s!jschcn  E'£nhei.Ccn.    Aiheen  kii`joitukseen  on  antanut

W. Winklerin   ja   tekijän   välillä   vallinnut   mielipiteitten   eroavaisuus   »tilas-
tollisista  yksiköistä.»  Tekijä  esittää  systemaattisen   katsauksen   tilastollisten
yksikköjen  ei`i  lajeihin  ja  tähän  liittyen  yleisiä  kriterioita  niiden  metodo]ogi-
sesta  arvosta.

Elokuu  1929. -Karet  Engli§, Wedd,ingens  sosiologische  Wirtschaftstheorie.
Kii`joittaja  po]emisoi  Walter  Weddingeniä  vastaan  t,ämän  julkaiseman  tut-
kielman   t>Teleologische   und   technologische   Wirtschaftsauffassung»y  johdosta.
Aluksi  hän  selvittää,  mitä teleologinen  talouskäsite  merkitsee,  ia  ottaa sitten
kriitillisen    tarkastelun    alaiseksi    Weddingenin    ))teleologisen))    talousteoi.ian.
Tulos  on  kielteinen.    Ilänen   mielestään  Weddingen  yrittää  antaa  vanhoille
asioille   uusia   nimityksiä.    Weddingen  teoi`ia  ei  ole  oikeastaan  teleologinen,
`.aan   sosiologinen,  ja  paikkansa  i}itämättömänä  se  on  vain  omansa  syventä-
mään  nykyistä  ta]ousteoi`ian  ki`iisiä. -  Eri.ch  C'flt.cjJ,  Das  Bes!eJien  des  /14a}rÄi-
7ticc/i¢tii-sm#   jn   unsercr   gcgG73wd.rcjgcn   TJ'jr!scJia[/!.     Aikamme   talouselämälle
on  luonteenomaista  erilaisten  yhtymien,  kartellien,  osuuskuntien  ja  julkisten

yi.itysten  lisääntyminen.   Mai`kkinamekanisini  hinnanmuodostuksen  tekijänä,
niin   kuulee  väitettävän,  menettää  merkityksensä,  ja sijalle  tulee sopimuksiin

pprustuva,  suunnitelmallinen  hintojen  määi`äämi[`en.   Entinen  vapaa  kilpailu
väistyisi   siten   säännöstellyn   kilpailun   tieltä.     Kii`joittajan   mielestä   ei   ole
niiin  asian  laita.   Jo  käsite  i>säännösteltyt>  kilpailu  on  })contradictio  in  adjecto.»
On   kyllä  totta,  että  kilpailu  tuotannon   piirissä   on   heikentynyt,  muttaL  sen
sijaan  tapahtuu  vat.sinaine]i  kilpailu  pääomamarkkinoilla.   Tåällä  kilpailevat

pääoman  omistajat  keskenään   tai`jontapuolena  ja  toisaalta  yritt,äjät  keske-
nään  tarjotusta  pääomasta  kysyntäpuolena.   Vapaa  kilpailu  ja  vapaat  mark-
kii`ahinnat   vallitsevat   piläomamai`kkinoilla   täysin   esteettömästi.    Väitteet,
että   mai`kkinamekanismi   i`i   nykyjään   onää  olisi   voimassa,   ovat   näin   ollen
kestämättömiä.

\`TELri`WiRTSCHAF'rljlcH ES   .lRCH I\`-.

JJej7}d./i.u!u   J929.   -      We/./!e/.   .S`o77ibftt'C,   ivcc/..o/ici/öÅotto;7tz.e.   Kii.joitus   sisältää

Sombartin  käsityksen  siitä,  miten  taloustietect  häni`n  mielestään  on  jaettava.
Samalla   Sombart  luonnehtii  kansantalouden  ticteenä,  selittää sen  rakenteen
i&    taLTkoltukser\.     -     Robei.i    W7ilbi'aiidt,   Zui.   Gi.undlegung   einer   Physiologie
t/f}r   U'4.rcsch¢/C.     Kii.joitus   oii,   kuten   nimestä   sel\.iää,   filosofinen   tutkielma,
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vaikka  sen  tuimusla``seena  onkin  Pig.oun  lause:  Virikkeemme  ei  ole  filosofin
tieto   tiedon   vuoksi,   `'aan   pikemminkin   fysiologin,   tieto   sen   parannukseii
vuoksi,  joka  t,iedon  avulla  on  saavutettavissa.  -  /ohn  Donazdson,  Fztnda-
ment,al,s   of  the   Foreign   Ecoiiomic   Processes  and   Pol,i,cies   oi  the Uniied Staies.
Läht,ien     kansantalouden    i`akenteesta    ja    kehityksestä    kirjoitus    käsittelee
Yhdysvaltain    kansainvälisiä   ta]oussuhteita   päätyen   lyhyesti   maksutasetta
kuvaamaan.   Ainoana  vikana  kii.joituksessa  on  kirjoittajan  itseään  ihannoiva
sävy,  joka  parissa  kohden  pääsee  erityisen  voimakkaana  näkyviin.  -Jiobei.c
Davidsohn,  Der  Fl,oi.entiner  Weltha,r.dd  (les  M i,ttelalters.    Tekt}.å k&s"telee  veT-
rattain  seikkaperäisesti  Firenzen  kauppasuhteita ja  kauppavaltaa  keskiajalla,
lyhyesti   selostaen   eri   pankkiii.ih`ioneitten   vaiheita  sekä  I.`irenzen   taloudel-
lista   sortumista   Medicien   loistoajalla,   erittäinkin   Lorenzo   il   Magnificon   ja
hänen  seui'aajiensa  vaikutuksesta.    TJ''jJji.c!m  £`.  J?appcircJ,   ZzM  ..n!crna£jonci/cti
.ll]kor"i&en    iibei.   Wirtschaftsstc¢tistik  i>om   14.     Dez.19e8.    Kir}o.itus  or\  olke8`s-

taan   esitelmä,   jossa   selostetaan   Genevessä   26  p.  mai.rask.  -44  p.  jouluk.
1928   pidettyä   tilastokongi.essia  ja  sen  i)äätöksiä.    Siinä  painostetaan  näiden

päätösten  tärkeyttä taloustilaston alalla,  mutta huomautetaan  kuitenkin, että
kongTessin     to(lelliset     tulokset   saadaan   iiähdii   \.asta   mjespolven   kuluttua.
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F`ILAGEN   DER   ÖKO`TOMISCHEI\T   THEO|i]L`.

\/'on   Pi.ofesfor   Dr.   E`.   jvctJci7i/i.nn¢.

Der   Gi.iin(1,   {lei.   Wirischa,ft.

Ijn   t]rsten   'l`eil   des   .~\ufsat,zes  wird   die   Frage  erört,ert,   ob  es   die   Cassel-
sche   Knappheit  oder  die  der  Theorie  von  Marshall  zu  Grunde  liegende  T\Tot-
wendigkeit  von   })efforts  and  sacril.icest>  fiJr  die   Produktion   ist,   die  die  Wirt-
schaft  begrtindet.    Es  wir(l  zu  zeigen   vei.sucht,  dass  sowohl  die  eine  wie  die
andere   fur   sic,h   ausreichen \`'iirde, um eine Wirtschaftsfiihrung zu  konst,ituie-
ren,  indessen  mt`ssi`,  aller Wahischein]ichkeit  nach,  die  Existenzeiner Knapp-
heit     im    Casse]sc.hen    Sinne    fur   einc    Erklihung   wesentlichei.  tauschwii.t-
schaft|icher   \Torgänge,   namen{lich   inncrhalb  d€r  I'reisbildung  in   einer  weit
for{,geschrittemn    Kultur,  uiid   tJrst   recht  bei  der Aufstellung einer  der Wirk-
]ichkeit   möglichst   entsprcchcndcn    'I-hcorie   herangezogen   \\-€rden.     Nur   sei
(lie    auf    der    Seitc    d€`r     Möglichkeiten     der   Produktion    feste     Knappheit
nicht    die    einzige   tat,sächlic.he    Bedingung   des    menschlichen    Daseins,   die
ii.gendeine  Wirtschal.tsfuhi`ung  y.ur  `otwcndig.keit  macht,  und die  Knapphcit
rler   Kapitaldisi)osition     (des    i)SparcJns>>)     gelie   nui.   a`if  die  Tatsache   zuruck,

dass    die   Produktion    ()i,fer    \'ci}lang`t.

i)tts   irii.tscJwften.

\terf.   \`Tt.isst   bit.].   t]ari`uf   bi]i,   dass,   \mm   maii   sag.t,   dii.   \\'irtschaft   (das
Wirtschaften)   zt`i.fall(`   in   dei`   Tausch\`.irtschaft   in   zwei   Tei]c,   und   7jwar   iii
eine    Eii\`-erbs-    untl    (iine    Gti]tpauc+hs\`ir.tschaft,    die    Wii.klichkeit    c.ig`entlich

in     z\\tei     Hi!isit.hten     ni(.ht   gan/.    riclitig'    wiedergeben   werde.     Einmal   sei
auch   das   \Yii.tschal.ten   in   der   Eigiiiiwirtschalt  nicht   ein-,   sondern   insofern
zweit{`iljg`.   als   i's   llandlurigen   von   r.wei   \.erschiedenen   Arten   umfasse,   von
denen   diri   einen   aiil'   (iin   Dispoiiieren   `'on   Produktionsmitteln,   die   anderen
auf  eino  Di.<Tiosition   (ks  I'rodu7,i.crt(n  hinausgchon.    Sodann   rntisse  das  Wirt-
schaftcii   in   dei.   Taus(`h\\iils(.Iialt   riiltht   als   zwei-.   sondern   als   dreitei]ig  be-
zeichnet     wet.den,     in(lem     i-s     \-erricht,ungen     folgcnder     (lrt]i     Kategorieen
i.nthalte:  '1)  DisF.ositioii  \-oii  l'roduktionsmitte]n  zur  Erlang.ung` Ton   Kaufki.aft
fur    die     endg`tiltige     B(+d`.}rf]iishi.I.].i(idigung`:   2)  Disposition   \.on   Kaufki`al.t   zu
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dit`sein   Z\`'iick,   `ind   zwar   ent\`'e(ler   a)   d`irch   \\-i`g.galtii   rlersell)en   (etwa   zui`
BefriediLmng    des     Bedurfnisses     z..um     Helfen)    o(1er   1))   dui.cli   Ånkauf   \'on
Gi.itern;     und   3)    Disposition    der   iii  letztgenannt(ii.  \\-eisi?  l`es(;hafft,en  Gtiter..
Der   lnbegriff  dei-Handlung.m  der  erstc`n   Kateg`oric`  \\'erde  iiassend  Erwei`l)s-
wiiitschaft    genannt.     Die    Benennung     t>Gebi`auchs\`'irtschaft»     sollte    nach
dem    Verf.   flir   die  llandlungen  der  z\\eiteii  Art   reser`.ioi.t  werden,  wäl`i.end
dic`     der    dritten      Kategorie   et\\-a   als   die     ))\.i.i`])i.aiichs\`-irtschaftt)   bezeich-
net wei.den    könnten.    Ihi-t)  eigentlic.h(`  Bt`rlt.`itung`  kommc.  diesen   l-nterschei-
dungcn      fi.ii.     (las    richtig(i     \'ei`ständnis     gf`\`'isst`i.     i.)ffeiitlit.h``-ii.tscliaftli.her

Erscheiniingen   7.u.

Das   wii.isch(i|iliche   ,`ii.ebeii.

Die.sei.     Tt.il     des    Aul.sat7.es      I)pschäftig.t   sifh    ii`it    tltim    `\-ii.tschaftliclit`n

St,reben.     Dal)ei   wcrdoii   folgt`n(lii   Momente   l>i.sontlei.s   her\.t`rg`e]io})t`n.
Das   wirtschaftli(.hc.   Strel)eii   ist   d(`m  Vci`f.  identisi`Ii   mit   dtm   \.ei`langt`ii

des Wirtschal`tsft.ihrers nach Mitteln fiir seine BiJ(lai`fsditi.kung..  lt7.\\'. nach   einei.
sejnen   Wt.inschc`n   entsTtrechenden  \Terteilung  (Ierst`lI).ii.    Ein  \\-ii.tschaftliches

Strehen   in   dit`sem   Sinn(.   kommt   folglich   jedei`   Fjinzel\\.irtsc]iaft   zu,   einer]ei
ob  sie   \-on   einer  physjschen   odci`  einer  j`iristis(.ht`n   Per.son   (7„  8.   `'on   einem
Staat)   geftihi.t   `\'ird.     Das   wii.ts(.haftlichr`   Strt-.ht_.n,   so  \`.it.  tis   iii  der  Ei.\`'erbs-
wirtschaft    in    Ers(.heinung   tritt,    ist    gli.ich    jt`d``m  \.ei`1ang.tin  nach  E"'erb,
und    jedtis    ang'estfel)tt`    Einkomm(`n    st€`mnit    i)s.\.i`hologisi.h    fl`is    ihm.      Das
Erwerben   ohne   Ei.\`'erhsabsic.h{   n(innt   \.t]rl..   passi`'.   Eii\   s(.t]clies   kann   sogai.
bei   Pi.eisnehnien    `'oi.1it.g.(`n,     z.  8.   \venii   jcmai`d,  tlei` tiint`m  aiitlt`i`im  /.u helfeii

wnnscht,   \'o[i   di{`sem   i)ur   dc`shallj   ei[i(`   Zahluii8.   `-erlai]#.t,   \\.eil   t`i`   ihn   nii+ht

moralis(,.h      schädig`i`n      \\rill.      Priny,ipie]l     diiJstJi`     .\t.t     ist     das     lJinkommiin,

wl`lches    dtim   Staat   aus   Strafgeld``rn   un(l   i.(iimm   St.hut7.7,t.tlkn    /.ufliesst,   da
eine   Erwerl)sabsicht   diis   Staats   hit`r   nic.ht   `'orli{`g`l.    \\-(im  jeimiiid  (et\`'a  ein

gross(`r      Ki.instlei.)     i`iiiii     ..\rbi`it   olin(`   jc.di`    ^\l)siclit    {`iif   Ei`\\`tii.}t    (ohne   jetl(iii
Er``'(.i.l)sz\`'(`(.k)   `'tirrjchtet,  diirch  `T(ii.kauf  dtis   Hi./.rug.niss(Js  al>tT  t.in   Einkom-

inen   aus   s(iin(]i`  Arl)eit  he7.ieht,  entstammt  dioses  r;iiikon``i`t`ii  nii`htsdestowe-
niger  seinc`m   wii.tschaftlichen    St,riibiiii.     Ilieraus   8.t.ht  hi`i.\'oi`,   dass  zwisclieii
dcm  Motiv   (dt`m  Zweck)  einer  Pi.odukt].onstätigkcit  `iiid  (lt.m   7r\\-tick,   zu  dem
•in    Pi`i`is   fur   si(`,    bzw.   ihre    Erze`.gnisso,    a`Jsbed`m8.i`ii   `\.ii`tl,   uiit('i`schiedcn

`\rerden   muss.     Diest`   `Tntei.scheidting'  hat   ein(`   erh(`lilich(`   13ed(iuttmg  ftii`  (l:]s

i.ichtig.   \'ei`ständniss   der   Natur   der   Produktior)stälig.ktiit   ui`d   di-s   Einkom-
inens   Solcher   korpoi.ativen    Einzelwii`tsclial.tci`.   (l(Ji`t.n   /.`\-tii.k   si('h   dai.in   t.r-
schöpft,    konki.ete    Guter    ihi.ei`    Mitgliedem    y.u    lii.sc.haffen    (s.  g..   Konsum-

genossenschaften    u.  ä.),   und   des   Staats  so\Ti(`  st)nstig`ei`  öfl.c`ntlirhen   Körper
(staatlicher    Eisenbahn-.    kommunaler    Bel(iut.htungs\`'(`rkbeti.ieb    ii.  ä.,   b7.w.
Preisnehmen   dabei   und   Einkommen   dai.atis).     Als   si.tilischf`   Ti`ie])kraft   zur
Produktionstätig'keit  liaben  wahi`scheinlich  :inthri.  Moti\.o  als  das  wirtschaft-
liche   Sti.eben   innei.hall)   dei`   gesellschaftli(`hen    Gt.i{er(.r7.eugui)g   ihi.e   g`rösst(t
Bcdeut`ing.  in  dt`i`  Wii.tschaft  dei.  gt.nanntt`n  koi.iioi`ati`-im  \`-irts.l`aftsubjekte,
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in  dt.n  i)i`i\.atwii.tschaftlichen  unter  ihnen  allordings  n`ir,  \venn   ihi.e  Tätig.keit
als eine der  hetreffenden  jui`istischen  Person,  nicht  als  cine  von  ihi.en  Mitglie-
dern   betriebcim`   angesehn   wird.  -   Das   wirtschal'tliche   Sti.eben   des   Wirt-
schal'tsfuhi.ers     kann    aus    sehi.    `'ei.schiedenen    Qucllen    stamimn,    u.  a.    aus
seincm    Bedtirfniss  zum   Helfen,  wie  das  l)ekanntlii`h  l)eim  Eiiizc`lnen  oft,  der
Fa||  ist.      Indc`ss(m    erhält   dieser  Sachvei.halt  auch  scine   gi.össte  Bedeutung
in  dc>r  Wirtschaft  des  Staats  und  (lei.  andei.en  oben   angefuhi.ten  jui`istisch.]n
Pei`sonon   (sowi``  woh]tätigi.r  und   ähnlicher  Vereim),  dci.en   Bedtirfnisse  vom
Standp`inkt  ilirei` Wirtschart aus entweder in ihTer Gan7,heit oder allenfalls  7.iim

grossen    Teil    als   Bcdurl`nisse   zum   j>[Ieilfen`)   l)etrachtet   werden   miissen   `md
dercii    \Tirtsclial.tliches   Streben   somit,   wenii    nicht    ausschlieslich`  je(1enfalls
zu    eincm    bedeutenden    Teil   dicscm    Bedtli`fniss    ciitspringt.    -    Es   \vird
ang.edtjutot,    dass   auch   diejenigen    Betätigungsformm   des   wii.tschaftlichen
Sti.ebcns.   die   weder   in   dic   Ei.wei.I)s-   noch   in   die   Gel]i.auchswirtschaft   dtis
Wirtschaftsftihrers   passend   einbezogtm   wei.don   könmm,   in   der   öffentlichen
Wirtschal't   eine   nicht   zuvei`nachlässigendt?   Rolle   spielen,   sie   werden   aber
in  di.si`m  Aufsatze  ausscr  Acht  gelassen.  -Verf.  stimmt  mit  R.  ILiefmann
dai`in    t.il)erein,    dass   an   dor  Seit(`  eines   in   der  angefilhi.ten   Weise   inl`altlich
bestimmt(m  wirtschaftlichen  Strel)ens  kein   Plat7.  frei  bleibt  ft]r  eint.n   tt(`son-
dereii,   :ils   >)wirtschaft]ich(`n    Eg`oismus>)   zubey,eichn(`ndm    Begi.iff.

Die       Bt'±,rtffe    »l(iuschuJii.tschLiftltchei.      Pi.o(Iiiklionspio=ess»      un(l    r)J3p(LIlt(Liiit(Lly).

I)t`r   letzte   Tt`il   des   Aufsatzes   will   zur   Klärung.   (ltii.   genanntim   Beg`riff{i
])eitr{ig.{`n.    Sein   lnlialt   kann   etwa   wie   folgt   zusamm(mgefasst   werden:

\\'cim   nui.   dic   pi`oduktive   Tätig`ki`it   von   physischen   Pt`rsonon   und   ]Ii.-
\\/.erl)sg.L`sellschaften    in    Bi`tracht    g.c7.og`en    wird,    kann    man    allerdings    init
Gustt`v   Cassel   die  Begrifft`  i>Abschluss  dtir  t,auschwii`tschaftlichen     \'oi-gäng.»
sowit)   t>.lbschluss   des   Produktionspro7.essest>   einerseit,s   imd     »>l,'cl)ergang`   d(`i.
Produkte in  dic  Konsumtions  (Gebrauchs)  wirtschal'tent, andei.ei`seits g.leichset-
7,en.    \\t'ird   al)t`r  die   Pi`o(luktion  des  Staats  und  andei.ei.  öfl.entlichen   K(.triti.r
sowie  die  dei`  s.  g`.   Konsumgenossenschaften  und  sonstiger  j`ti.istischen  l-'t.rs(i-
nen,   dic   als   ihi`en  Zweck   betrachten,   k(tnkrete   Gtiter  ihi`en   Mjtglicdern   .;.u
beschaffen,   in   den   Bei.eich   dei-   gesellschaftlichen   Gutererzeug`ung   mit  ein-
bezog`en,   kann   obige    ldi`ntifikation    kaum   als   erlaubt   betrachtet   wcrt]c.ii.
Der  Gi.und  dazu  ist,  dass  die  pi.odukti`-e  Tätigkeit  der  genannten  Genossen-
schaftt`n   und   ähnlicher   Pi`ivatwirtschaften   meistens   in   ihrer   Ganzheit   und
die      der     öffentlichen      Köpei.schal.ten      allcmfalls      zum     weit,aus     gi.össten
Teil  iii   der  Gebrauchswii-tschaft  dieser   Einzelwirtschaften   vorsichgeht,   und
dass   dies(`r   Produktion   eine   erhehliche   qi]antitative   Bedcutung    zukommt.
Ei.steres   zu   zeigen,   wird   ausfuhi`lich   vei.sucht.     Lässt  man   denjenigen  Teil
der    öl.fcntlichwii.tschaft,lichen     Produktionstätigkeit    ausser    Acht,    dessen
Pi.odukt,e  nicht   `'erkauft  wei.den,   kann  nichtsdestoweniger  dor  gesellschaft-
ich..    I'roduktionspi.o7.ess    als    mit    den    tauschwirtschaftlichen    Vorgängen
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/.i.isammenl`allend   und   mithin   als   in   dem   Moment   abgeschlossen   angesehen
\\.pi`den,   wo   die   \''erkaufs-,   hzw.   Kaufshaiidlungen   aufhören.    Somit   wtirde
tlt-r    Begriff    dess    Roalka[)itals    dit.jenig.en    produzierten    materiellen    Gtitei.
`imfassen,  die  sich  noch  in  dem  derart  bestimmten  Produktionspi.ozess befin-
tlfin.  Schwieriger  stellen sich  diese  Frageii,  \`'enn' auf  diejenige  staatliche und
sonstige   zwangswii.tschaftliche Produktionstätigkeit  Bezug gor,omm.t,in u-erden
soll,   deren   Produkte   nicht   zum   \'.ei.kaufe   gelaiigen.     Ein..   Lösui.g  dei`  hier
;`uftretonden     Schwitjrigkeiten    ``.ird    indessen    in   dem    Aufsatze   nicht   ver-
s`icht.     Z`im   Sch]uss   hebt   \.erf.   her\`or,   dass   cs   im   Grunde   dc;.   7;w,cc/f   der
\'ei`wendung     oder,     genau     gesagt,     dei`    Beschaffung    eines     (mateii€]len)
(iutes   ist,   der   ihm   (ten   Charakter   des   Realkapitals    \'erleil`t   und    nimmt,
`iiicl   dass  somit  t>Realkapitalt>   (ähnlich   un(l  a`is  demsi`lben   Grunde  wie  auch
y..  8.   >jGt.ld>t)    (iigentlich    (.in    i)s}'cho]ogist.her    Br`gTifl'   genannt    wert]en    muss.

ST.lTisTist:IIES  MATERiAI.  y.l,:R  BELEUCH'1`UNG  DER  n`'DL._
STBIEljljEN   TÄTIGKEIT   1`-FI``LAh'D  \`..;\IIRE``D   DER

SCH``'EDIS(.HE`   yjEIT.

Von    Di..    T'!./Äo   .47i7ift/a.

Ei'st spät \`.urde eine  \.eröffentlichung` `'on  amtlichen  statistisch(in  Aiig.alien
in  F`ii`nland  in  Angriff genommen.   Die  ält(]ste statistische  Publikation  stammt,
:`us  dem  Jahre  4843  und  bczieht  sich  auf  die  industrielle  Tätigkeit  im  Landp
I:s  folgto  dann  ein  statistischer  Z\\t(Jig`  iiai.h  df'm  anderen,  die  meisten  jt.doch
i'rst  von  den  80-ei.  Jahren  an.   \Venn  auch  iirst  so  spät  zu  dei. \-eröffentlich`i.rig
v()n   statistischen   Angaben   geschritten   \`urde,   eirigesammelt   und   Ubersit'ht-
li(.h   g.tioi.dnet   `\-urden   solche   ber(`its   seit   100   Jahren.     So   begann   im   Jahr
1749   dic   Sammlung.  einer   Bevö]kerti.ngsstatistik   in   Schweden-Fiiiiiland   und
iioch   €lltere   Ahne[]    kann   (lic   industi.iel]p   Statistik   iiufwejsen.     Dicse   rciitht,

liis   in`s   Jahr  ']739   zurtick,   in   \`-el(`hem   die   llallenordnung  eingeftihi`t  wui.de.
/m   tl(in   Obli(`genheit,en   (1cs   Halleng€richts   hrehörte   u.  a.:   die   lil)erwachung
`ind   I'rufung`   der   industriellc.n   I'roduktionstätigkeit   sowio   die   Bcschaffung
\.on   Angaben   t.iber   die   Einfuhr.     Das   Hallengei.ic-ht   war   \.crpflichtet,   dem
Kommei.zkomg.ium   til)i`r   jed(]s   industritJl]e   t.]itern(ihmen   I.t.ir  sich,  tiber  Zahl
tliir  Ai`l)eiter,   Anzahl   der  jm .BetT.ieb  sti.l`endf`n   Mascliinen   und  Arl)eitsgeräte
si)\`'ie   til)er   Menge   und   Geldwert   der   Er7.eug.iiisso   alljiihrlich   Bericht   zu   ei`-
`tatten.    7j`Tec.ks   Keniitnisnahm(.   der  industi.it.ll(in   Eiit\`.ii.kltiiig  `\-urde   dann

tl:\s   dei.{irt   eiiig.c.sammelto   Mati.].jal   in    mehi.(Jrc   Jal\rc   L..mfasscnde   Cruppen

;.`Jsan`iimiigesl(.1lt.     Dieso   Statistik   \`'`trth   indessen   niclit   `'eröffentlichl,   \`-eil
`i(.     ja     (loch    a`isschliesslic.h   ``irtschaltlich-politisc]im   y.`\eckcn  dic.iien  sctllte.

1)a   in    tlieser   ]3ltite/.eit   (les  uneingcsch]`;inkt€.n  Mi-rkantilismus'  r.inii  proti.ktio-

nistisch-prohi!)itiw   y.ollpolitik   als   die   t'inzig.   r.ichtigi`   und   dem   Staate   för-
(liirliche   g.alt,   \\'ar   c`s   selhst`-erstär.dli(.h:   dass   sich   dic   Rcgic-ruiig   iibei`   Art

\ui(l   }'I(in8`e  d``.r  im  l.ande  hei.gestt`1lteii   lndustri(]pro(luktL`  aul.  d€m  Laufenden
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erhalten   musste,   um   der   Einl.uhr   dieses   oder  jenes   lndusti.ieartikels   recht-
zeitig   einen   Riegel   vorschieben  zu  könT?en.    Hinsichtlich  der  yu`/t.i`]ässigkeit
des  in  F`rage  stehenden  statistischen  Matei.ia]s  kam  Verfasser  7.u  dem  Schluss,
dass   dieses   allen   Anspruchen   gentigt,   die   tiherha``pt   an   ein   ind`istriell-st€`-
tistisches    Matei.ial  gc'stellt   \\'ei.den   köi)ren.

DIE   LANDWIRTSCHAFT  FINL\'I,ANDS  UND   DER   l.AP\'D-
\VIRTSCHAFTljlcIIE  \`'EI.TMARKT.

V0n  DT.   Emil   I]yi.Tiiiien.

.\.ach  einem  vergleichenden  Ausblick  auf  die  Stellung  Finnlands  im  land-
wirtschaftlichen    Weltmai`kt,   wunscht   der   Verfasser   das    Augeninerk    lje-
sondei.s   auf   fo]gende   Gesichtspunkte   7.u   i.ichten:

4.   Die  landwirtschaftliche   Absatzproduktion   ist   in   Finnland  allzu  ein-
seitig  auf  die  Produktion  von  milchwirt,schaftlichen  Erzeugnissen  eingestellt.
Mit   Berticksichtigung  der   Entwick]ung  des  Weltmarkts   fur  landwirtschaft-
liche   Produkte  und  der  nattirlichen  Voraussetzungen  unsei`es  Landes,  solltt.
in   höhei`em   Masse   a]s   bisher,   neben   der   Milchwirtschaft,   die   Produktion
von   Fleisch,   insbesondere   von   Schweinefleisch,   die   Geflijgelzucht   und   dei.
Getreidebau   gefördert   werden,   wodui.cli   sich   die   landwirtschaftliche   Pi`o-
duktion  vielseitiger  und  den  nattirliclien  Voraussetzungen   der versc.hiedenen
wii.tschaftlichen    Betriehe   und    Ortschaften    besser   entsi}rechend    gestalten
wtil.de.

2.  Ausser auf landwii.tschaftliche Rentabilitätsunt€rsuchung rind Versuchs-
tätigkeit   sollte    sich   die    landwirtschaftliche   LTntersuchungsarbeit   ebenfalls
auf  Gebiete  wie  Markt-  und   KT.editverhältnisse  der  ljandwirtschaft,   zweck-
mässige  Anordnung  der  Arbeitsverwertung,  Oi`ganisation  der  landwirtschaft-
lichen  Beti.iebsfiihrung  auf  Landgiitern  verschiedener  Ai.t  u. s. w.  erstrecken.

3.   Die    landwii-tschaftliche    Aufklärungsai.beit    sollte    effektiver    und    in
einer,   den  Anspriichen   an   eine   modei'ne,   geschäftsmässig  betriebene   ljand-
wii.tschaft  in  höherem  Gi.ade  entsprechenden   Weise  angeordnet  werden.

4.   Dei`  landwii`tschaftliche   P\Tachrichtendienst  sollte,   insoweit  ei.   auf  den
Absatz   von    Landwirtschaftserzeugnissen    und   landwirtschaftliche   Refoi.m-
tätigkeit  in  den  vei'schieden  Ländem   Bezug  hat,  (lerai`t  organisiei`t  werden,
dass  die  mei`kantilen  und  wirtschaftspolitischen   Organisationen  r.egen  Antcil
an   ihm  nehmen   i{önnen.

•ttBER    MITTEljALTERI.icHE    GEljDWIRTSCHAFT    n\    FINNLAT\D.

\Ton    |Jrofessor,    Dr.    Tr'di.nö    T''oi.o7t77!cLc..

`ach  eimi.  kui.zen   Darstellung.  der  Geldvei.hältnisse  in   Finriland  in   \'()i`-

geschichtlichei.   Zeit,   stellt   der   Terfasser   auf  urkundlicher   Basis   fest,   (tiiss
in  Finn]and  bereits  im  allerfriihesten  Mit{elalter  iind  durch  das  g.anze  s]ti.\tei`c
Mittelalter  hindurch  nehen  de-m  offi7,i(`]1en  schwedischen  Marksystem  (]   Mai.k
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--I    öi.t`  -192   Pfeiini8.)   tiine   aiidt`i.(i  lokale,  )`,Iiniiisch))benaiint(`  \\'ähi.`ii,g  |te-

stand`   dei.eii   Mai.k  um   4//i   kleinei.  als  die  sch``-.dische   Mai`k  war,  so   däss   6

(ni(ht   8)   sc)`.wedischi`   ört?   t]ine   rjnnische   Mark   ausmac.hten.     Dieses   i`it.drige
Marks.ystem  ist  dasselt)ti,  das  I)ertijts  um   1200  hi.Tum  in  Gottland  und   in  den
lt{`ltischen   ljändern   \.erlir(`itit,  und  de.isen   Einheit  '] ,''9 römisch-köliiischp  Mark
\\:ii-.     I]ini.r  ander+m   Tht.oi`ii.   y,ufolge  soll  die  g`ot{lä'idis(.h-h3ltischc   Währung.

:iiif  tiine,   schon   jn   alten   y.eiten   in   Gottland   gei)rägti.   Mt]nze.   dje   kleiner   .r`]s
dj(.,   in    Schwcden   gebräu(.hliche   war,    zurtl(  kzul'Uhi.cn   sein.    Die  VcrbTeitung.
t]iiis{`s  Mi.in7,systems in  Finiiland  spricht   ftlr  die  c.ng`e  7,`ig`ehörigkeit   Finnlands

/.iL   (lcm   gottlä]idisch-baLt,ischeii    Handelskreist`   im   frt]hen   MittelaltiJr.
Spätci.hin  wurde  dann  d:`s  l'innische  Munzq}'stem  st>lhstständig,  als  nämlich

in   Åho   (Turku)   zu   Anfaiig   di`s   '15   teii   Jahi.hundei.t:   (lip  sog..       .\bo   öi.tuga

g.fipräg`t   wurde,    dic    nomin(.1l   dem    deutsclicii    t>Schilliiig.t>   ii.nd    i>Witten»   ent-
si)rach,  .iedoch    einf`n  selbständigim   lokalen  \`'ert  I`tisass.    In   dem  finnischon
Bauiirnaufstand   zur   7,eit   Eiig.ell)rekt's  si)iilte   diese   Åbo-Miinze  eiiie   liedeu-
tendf.   Rolle.   Das   Endo   des   Aul.sat`4es  handelt   von   (lcr  Ge]dentwi.rtung   im
Mittelalter,   von   dcr   BcnuLzung.   d(.s   >>Warengeldest>   odei`   der   sog.   tt\'äi`döi.e>),

von   dor   konstariten   GeldwerLung`,   dem   `>justiim  pretum))  und   dem   /,iiisrecht,
sowie   von   den   mittelaltei`lich{`ii    Ki`editverhältnissen   in   I``innland.     I]s   wird
dargelegt,   (lass   aur,h   in   Finnland   im   Mitt,elalter   t)edeutende   Spekulationen
lietriel)en   wurden;     u.  a.   wird   festg'est,ellt,   dass   (liti   Goldsi.hmiede   \.oi`    .i\bo

(Tui.ku)   sog`ar   eine   gewissc   i)rimiti`'e   Bankiei.tätii;rkeit   austlbten.     I)i{`   Ge-
st;hic,hte   der   Preise   im   mittelalterlii'liim   Finnlan(l   weist  auf,   dass   tlii`   wirt-
schaftlichi]     l.:ntwicklung   in    ihren    I-Iauptzug.en   hitir   denselbcin    \'erlatil.   ``7ic`

in   Schwedtm   und   deii   wtisteuropäischen   Länd(`i.n   g.elial)t   hat.

TO]MITUKSELLE  LÅ-H-E-T-Ei--F-7-Å  KiRJALLisuuT TA.
LEo   lIAi"A]A,    yh/ct.sÅ.itn!¢op4.n   oppz.Åi.;./.cz.    K`istannusosake.vhtiö  Ot{`\'a.

Ile]sinki    1928.    125   siv.    Ilinta   Jiid.   45   mk,    sid.    20   mk.
HELMi   HELMiNEN,   ^``.vys/.wÄ/czC.     Suomen   entisyyttä   11,   toimittaneet   Gun-

nar  Suolahti  ja   Kaarlo  Blomst.edt.  \\'erner  Söderström  rsake}'htiö.    Poi`voo
lt)29.     81   siv.     Hinta   20   mk.

IIÅNSIPOIIJAN      KYSYMYS     S`.OMF.N     .JA     RL'OTSIN      YI,loppILAII)EN      KIRJEEN-

\AiHDossÅ.      Julk.  Helsingin    yliopiston    ylioppilåskunnan    hallitul{sen    ulko-
asjainvaliokunta.     Päivänkysymyksiä   11.     Werner   Söderström    ()sakeyhtiö.
Poi`voo   4929.     75   siv.     Hinta    10   mk.

MAATALotTDEN    TAl.OUS    11.     MAATALOIDEN   TALO`-S   (.lATKOA),    MAATALol-S-

iiisTORiA   jA    MAATALolspoLiTiiKKA.     Toim.     O.W.Willandt.     Maa   ja   Metsä.

111.    Werner  Söderström  Osakeyhtiö.    Por\.oo  1929.    815  siv.    Hinta   85  mk.

G.     WESTiN     Sii.vERSTOLPE,     jf¢tis¢nl¢Jowsl..clcen    aJAec/.     Suomen    oloihin
sovittaen   suomentanut   Niilo  Käi`ki.  Werner  Södei`st,r.öm  Osakeyhtiö.  Porvoo
1929.    176   siv.      Hinta   25   mk.

TEo SNELi.MAN,  Ulkosuomalatstotmi,nta  ia,  si,li'tolaisten  huollo  I  .iaL  ||.    +ius-
tantanut   Suomi-Seura.    He]singissä  4929.    475  +  450  si\'.    Ilinta  yht.  60   mk.



Suomen  Maatalousiosake-Pankki
Pääkonttori   I-Ielsingissä

41   haarakonttoi`ia

omal,    va].at   lyli
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T ä iu {1 e 1 1 i n e n   p a n h k i t i i h e

Tallettajille  edullisena  suositellaan kai`ttuvaa  säästöti]iämme,

jossa     h`.`.itetään    koi`kein    pankkikorko    ja    koi`ko    ]iitetään
T.ååomaa\n  neljåsti  vuodessa.

MAAILMANKAUPAN   SANKARIRUNOELMA:

H.  GORDON  SELFRIDGE:

KAUPAN  V0ITTOKULKU.
389 sLiiLi.La  si\.ii€`,  hietmja  [iitekuvia.   L-lint,a 60 ink,sid.  75 mk.

Loiitooi`    sii`irin"Hm   tavai-at,alon    perustajan    loistoteos,

jossa    iiiaailiiiankau[)pa    esitetään   jatkuvana   jättiläisnä}'-
telmänä,      saiTiin`iinatt,omaTia      sankaritetmjen     et,siiit,änä.

»Pai.eiiimin     ku;n     ]n`iiden     on    Selfridgen    k`ivauksissaan

onnistuii`it   }'hdistää    sel`7ä    asiamsuus    ja    runo]1iiieii    ]eT`-

]iokku`is)).    ('I`ri    Bei.tel   [lint,ze,)

WERNER  SÖDERSTRÖM  OSAKEYHTIÖ.

u_ ______________                   _  __(



MAAh'IME   LAAJIN   JA  VANHliN

KOU  LUTAR`'  1  KE  L  I  I  KE

OY.  VALISTUS
I¢L:STANTAJA     -     KOUI.L`\.ARl.-STAJA

TÄYDELLINEN
PAPERIKAUPPATAVARAI:N

TUKKULIIKE

OMAT     TUOTANTOLAITOKSET!

IIELslr\'KI  -ANNANKATU  2tj  --SÄHKöoS:  \.'ALISTus

Kaksi    rikasta    miestä,    ioiden   kokemuksiin  ia  mieli-,
piteisiin  kannattaa  tutustua..

Emest J. P. Benn
gonoenng|aa::il:ianne=a,snu.TrkBuesian:LajfejisiEiråanillsi:;ioel|:
nettu  kaksi:

KAPITALISTIN    TUNNUSTUKSIA

Tji#seantepous;,Fsitsas.äB|e,Tnnt:a,;`2teki,yä;itzif:nyritte
VAPAAN   KILPAILUN   PUOLESTA
]uuri  ilmestynyt  huomattava  teos.     Hinta  28  mk,  sid.  40  mk.

\         flau+c.H:pkin.s
t\,~:.      on    Amerikan    mainosmiesten    »kuningas»    Hänen
\:`v\         oppaaksi  tarkoitettu  omaelämäkertansa

ELÄMÄNI  MAINOSMIEHENÄ

to.n.si,låeishtiynn?;kua;s:`åaksai:;satr,sak,i.e|i!Låieh.#å;kni|liåea:
tutustua.     Hinta  28  mk.  sid.  40  mk.

OTAVA



KANSALLIS-OSAKE-
PANKKI

NOTARIAATTIOSASTO
•:.

V astacif zotla a  s äilqtetläväksi
säätiöiden,    yhdistysten    ja    yksityisten    arvo-
papereita,  kutm `Je]l{al{irjoja,  osal{keita,. obligat-
sionej€`     }'.m.,    nostaen    ja    perie)i    niist,ä    tiika-
iiaaii   lort,}tvät   korot   ja   `.oitto-osingot ;

PGZ-Z.Z.

ulosott,ot,eitse   saatavia ;

f7å#ÄÄz.z.
uusia   ta]onkilehliä   osinkoiipT)uihtn  ;

Kuolettaa
kadonneita   arvopapereita,   kuten    postilähetys-
vekseleitä,  osakkeita  ja  talonkeja ;

Laatii
testamenttejä,    kauppakirjoja,    kohtrahteja   ja
yhtiöjärjest}7ksiä ;

f7a#4ftz.z.
vahvistuksi.a  yhtiösäännöille ;  ja

Toimittaa
asioita   pääl{aupungin   vii`astoissa.
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MISTA   SYYSTA

EIIANNON  NÄKKILEIPÄ
on  maukkainta  ]a,  laadultaan  parasta

vaikkakin  se  on  hinnaltaan

huokeinta?

|i`.   L  A   N   N   0   1,  L  A       0  N

®MÅ   MYLLY
Elannon  leipomoa  i`akennettaessa

On

TEKNIIKAN   VIIMEIsllT

SAAVUTUKSET-

otettu  huomioon

Kaikkien  kuluttajien  vaat,imuksia
silinälläpitäen  valmistamme

näkkileipää

13    ,ERI    LAATUA

0 S U U S li 1 I K E

E 11 Å N T 0  R. i,.



KULUTU  S  O  S  U  U  S  KU  NTIEN

KESKUSLIITTO     (K.K.)
Osuuskauppain  valistus-  ja   neuvoniaiäriestö

Jåsciiosuuskauppain  jäseiiinäärä
v.   1928     225.54/i

LJäseiiosuuskauppajn  myynti
v.   1928   1.364  milj.   mk.

7=lf,

O   S   U   USTU   K   K   U   K   A   U   PPA

Ft.L.       (OTK)
Osuuskauppain   kaupallinen   keskusliike

Liikevaihto   v.   J9`28   8`13.5   milj.   ml{.

EF

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

KANSA
0suuskauppain   perustarTia   henl<i-   ia   tcipaturmavakuutuslaito5

l-IenkivakuutusLe]i   hankiiit:i   v.   `1928
l'l)3.,J   mjlj.   mk.

`l,T

PALOAP    U   Y   H   D   ISTYS

KANSA
Osuuskauppain   perustama   palc)vakuutuslailos

Vakuutuskanta   v:n   4928  lopussa   1.285  niilj.   mk.



VOINVIENTIOSUUSLllKE

VALI 0 R. L.

myy  edullisesti  laadultaan  voittamatonta

VOITA
]UUSTOA  ]A  PULLOs

KERMAA

Helsinki,  Hanko,  Turku,  Viipuri,  Tampere  ja  Oulu



Te  koetatte  järjestää  taloudelliset  asianne   itsellenne
ja  perheellenne  mahdollisimman edullisiksi.
Mutta  oletteko  ajatellut,  että  kuolema  voi  Teidät  viedä
kesken   järiestelyjäiine,   äkkiarvaamatta?
Mjten   olette   perheenne  toimeentulon   tällaisen  tapauk3
sen  varalta  järjestänyt?
Olctteko  aiatellut,  että  ainoa  keino,  jonka  avulla  voitte
turvata  perheenne,  on  se  että  otatte itsellenne riittävän
suuren  henkivakuutuksen?
Ellette  ole  tätä  ajatellut  ettekä  niin  tehnyt,  niin  tehkää
se   heti.    Henkivakuutuksen   voi   aina   ottaa  ]iian   myö;
hään,   mutta  ei  milloinkaan   liian  aikaisin.
Kääntykää   meidän,   ensimmäisen   kotimaisen  vakuutus:
laitoksen  puoleen,  sillä  siten  iaatte  perheenne  vakuutuss
turvan  järjestetyksi  itsellenne  edullisimmasti.

KESKINÄINEN    VAKUUTUSYHTIÖ

K A L E VA

KESKUSOSUUSLIIKE

HANKKIJA   R.L.
alallaan   suurin  liike   maassamme

MYY:

Väkilannotteita, maanvilj.-  ja kasvitarhasiemeniä,  väkirehuja,
maanviljelyskoneita,    sähkökoneita   ja

¢tarvikkeita

RAKENTAA:

Meijereitä,     myllyjä,   sahoja,   vesivoimalaitoksia,
sähkövoima¢asemia    j`a    johtoverkostoja

MAANVILTELI]ÄIN     OMA    LIIKE



Luoiio-Panmi Osakeyniiö
llli]LSINKI,   Aleksanterink.   45,     Kapteenink.    26.

VIIPURI,      Repolankatu   7.

Korkein talletuskorko

^SIOITA    VOI     TOIMITTAA     PANKISSA      KIRJEELLISESTI.



HELSINGIN  UUSI KIRJAPAINO  O.Y.

HELSINKI

LUDVIGINK.  4-6

PUH.  23833  ja  33789

•+ti,szLfi.+:;

HUoliELLINENTYÖ    -NOPEATOIMITUS



MÄATALounEH  HTVÅKsi
sen  luot,ontarvetta  tyydyttäen käyt-
tävät  vai.ansa  kaikki  maamme 4400

0 S U U S KAS SAA
Osuuskassat   ja   niiden   keskuspankki  Osuuskassojen  Kes-
kuslainarahasto   Oy    ovat  maamiesten  omia  pankkeja  -
jonne   jokainen    edistynyt    maamies   säästönsä   sijoittaa.

KESKUSLAINARAHASTO
maksaa  korkoa :

juoksevalla   tilillä  ...      6  °/o
talletustileillä  .......   7i/a o/o

OSUUSKASSOJEN   KESKUSLAINARAHASTO



mmhmhin`Pmhkou
Suomalainen  suurpankki

Omat  varat  n.   175   milj.   mk.

Keskuskonttorit       Haarakonttoreita
lie]singissä,   Tamperella   ja           kaikilla     huomattavimmilla

Turussa.                                           paikkakunnilla.

KESEHNÄINEN   HENKIVAKUUTUSYHTlö

SALAMA
S U U RI-EDU LLIN EN -

SUOMALAINEN

•:.

SALAMA  oZG7®mcb  v.  4929  vuosina
1940 -1927 otettujen jatkuvamak-
c:ui=ten henkivakuutuksien vakuu-

tusmaksuja  40-3 °/o  vuoden  va-
kuutusmaksusta.

•:.

Er.nenkuin   va,huutatt,e   henkerbne,
vertai,lkaa  eri yhtiöitä,.  valitsette  sil,l,oin   Sal,amar.l

H.'sing'n UusF£`':J'#:åå låå:


