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Varmana,  puolueettomana  ja

yleishyödyllisten laitosten

yksin  omistamana

On

Säästöpankkien
Keskus-Osake-Pankki

sopiva   talletuslaitos

yksityisten,

yhdistysten  ja

yhdyskuntain
varoille.



KANSALLIS-OSAKE-
PANKKI

NOTARIAATTIOSAS1'O
•:.

Tiasta&f zotlaa  säilutettäDäksi
säätiöiden,    yhdistyslen    ja     yksityisten    ai'vo-
papereita,  kuten ve]kakirjoja,  osakkeita,  ob]jgat-
sioneja     y.m.,    nostaen   ja    perien   niistä    aika-
naan  kertyvät  koi`ot  ja  voitto-osingot;

Derii
ulosottoteitse  saalavia ;

Harlkkii
uusia  ta]onkilehl,iä   osinkolippuihn ;

Kuolettaa
kadonneita   arvopapereita,   kuten   postilähet}'s-
vekseleitä,   osakkeita  ja  talonkeja ;

£aa,z.z.
testamenttejä,    kauppal{irjoja,    kontrahteja   ja
yhtiöjär].est}'ksiä ;

Hankkii
vahvjstuksia   yhtiösäännöille ;  ja

Toimiztaa
asioita  pääkaupungin  virastoissa.





Antakaa pankin
työskennellä
p u o lesta n n e
Jos   Te  ajanpuLitteen  takia taikka  i]itäessäniie
ralia-asiantuiitcinu.staniie         riittämä(tömänä
ette   itse   katso   voivanne  huolehtia  varojenne
hoidosta,   voitte  Te   luottamuksellisesti  kään-
t}'ä   Pohjoismaiden   Yhd}'spankin  notariaatti-
t)saston   puolecn.

Mc     otamnic      huoltaaksemmc      osakkeennc,
obligatsioninne  ja  muut   arvopaperinne  sekä

perimme    langeimeet    korot   ja   osingot   täs-
mällee]i   cräytymispäivinä.   Sainoin   avusta]ii-
me   Teitä   rahavarain    sijoituksissa,   kaui)i)a-

ja   velkakiT.jojen,   testamenttieii  ja   veroilm()i-
tustcn   tcossa   ja   niuissa    oikcudellisissa    toi-

meni)iteissä.     Maksu   työstämme   oii   väliäi)ä-
töinen:   esimerkiksi   miljoonan  ma.rkan   omai-
suuden    hoidosta    vain    1000    mk.    vuodelta.

Pohjoismaiden Yhdyspankki
N  o l aari aa  t l i os  as  L o



LUJO  BRENTflNO.

Muistopuhe,   jonka   Kansantaloudellisen   Yhdistyksen   kokouksessa
mai`i`askuun   26  i):nä    193L   piti

Ei,no  Kuusi.

Viime    s\-`-skuun    alussa    kuoli    korkeassa    ijässä    }-ksi    Saksaii
kansantaloustieteen   huomattavimpia   iniehiä,   LtA/.o   Brenfaito,  joka
60    vuotta    kestäneellä    julkisella    toiminnallaan    tiedemiehenä    ja
talouspoliitikkona    on    useissa    suhteissa    jättäii}.t    i]`-s}.vät    jäljet
ei  ainoastaan  oman  maansa,  vaan  `'leensäkin  kaiisantaloustieteen

ja   sosialipolitiikan  kehit}'kseen.
Lujo  Bi`entano  oli  s}t-nt}.n}.t  v.   1844  ^lschaffenburgissa  alkuaan

italialaisesta,    mutta    jo    vuosisatoja    Saksassa    eläneestä,    Mainiii
Frankfui.tiii   varakkaaseen   patriisisukuun   kuuluneesta    perheestä.
Paitsi   hienostunutta   henkistä   }'lhäis}-}'ttä   ja   taiteellista   muoto-
aistia,  joka  oli  hänen  sekä  kirjalliselle   että   suulliselle  esitvstaval-
leen  ominainen, oli tämä hänen sukuperänsä antaiiut Brent,anolle suo-
sijaheimolaisia,   jotka   tekivät   hänelle   inahdolliseksi,  vaikka   olikin
itse   jään}rt   suhteellisen   varattomaksi,   jäi`jestää   opintonsa   mieli-
halujensa  ja  taipumustensa  mukaan.    Ensimmäiseii,  vuoden  kestä-
neen   opintomatkansa   ulkomaille,    Dubliniiii`   hän   teki   jo    eiinen

ylioppilaaksituloa.    Akateemiset   opintonsa,   joita   hän   saksalaiseeii
tapaan  harjoitti  useissa   eri  }'liopistoissa   (Mtinster,   Mtinchen,   Ilei-
delbei`g,  Wtirzburg)  hän  keskitti  aluksi  oikeustieteisiiii,   syventven
ei'ityisesti  Rooman oikeuden tutkimiseen,  ja  saavutti  lleidelbergissä
v.   1866  1akitieteen  tohtoi`iii  ai`von.    Rooman  oikeuteen  pereht}mi-
sen   hän   kei'too   vaikutt,aiieen   tuntuvasti   häiien   kehittymiseensä

jyrkäksi   indi`'idualistiksi,   mikä   ei   voinut   olla   m}'öhemmin   vai-
kuttamatta    hänen    kannanot,toihinsa    m`.ös    kansantaloustieteen
suuntakys}.m}.ksissä.    Kun  Preussin  voitto  r:telä-Saksan  valtioist!i
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vei    Bi.entanolta   kaiken   halun   antauLua   virkamalle,   hän   asetti

i)ääinääräkseen   tiedemiehen   aseman   ja   kääntyi   samalla   kansan-
taloustieteen  alalle,  jota  siihen  asti  oli  opiskellut  vain  sivuaineena.
Vuodeii  kestäneiden  valtioi,ieteellisten  opintojen  jälkeen   Göttinge-
nissä.,  Ilelfferichin  johdolla,  saavutti  hän, väitelt}'ään  von Thiinenin

palkka-   ja   korkoteoriasta,   siellä   Doct,or   Philosophiae   et   Art,ium
Liberalium   Magistei`   arvoii.    Muistelmissaan   hän   kertoo   kaikkien
tärkeimpien klassilliscn koulukunnan teosten järjestelmällisen tutki-
iiiisen   jättäneen   häneen   tietyssä   suhteessa   p}'s}'vän   vaikut,uksen.
}'Ietoodiltaankin  hän mainitussa ensimmäisessä tutkimuksessaan liit-
t}'i   klassilliseen   kansant,aloustieteeseen   ja   muutoinkin   hän   kertoo
silloin  olleensa   sitä   mieltä,   että,   inikäli   kansantaloustiede   tahtoi
esiintyä  todellisena  tieteenä,   seii  tuli  johtaa  oppinsa  yhtenäisestä

i)eruspi`insiipistä.     I-]än   }'ht?ri   John   St.    Millin   käsitykseen   kan-
s:mtaloustjeteestä  ehdollisesti  p€iikkansa  piLävänä  tieteenä.

Opettajaiisa    suosituksesta    Brentano    liitt}'i    sitten    tunnetun
ti]astomiehen     ErnsL     Engelin,    johtamansa   Pi`eussin   tilastomsen
i,oimiston    `.hte`rdessä.     Berliinissä    juuri     silloin    alkuunpanemaan
Saksan ensimmäiseeii  valtiotieteelliseen  seminaariin,  missä  opiskeli-

jat  kuitenkin   saivat   pääasiallisesti   itse  huolehtia   edistymisestään.
Se  tapa,  millä  Breiit,ano  siellä  eräissä  ai.tikkeleissa  käsitteli  Enge-
lin     kokoilemia,     voitto-osallisuus-järjestelmää   koskevia   aineksia,
kiinnitti   opettajaii   huoinioii   siinä   määrässä   tähän   nuoreen   mie-
heen,  että  hän  kehoitti  tätä  seuraamaan  häntä  tutkimusmatkalle
Eng]aiitiin,   mikä   tai)ahtui   v.1868.     Sen   sijaan   että   Engelitse,
a]kuaa]i   Leknikkona,   tahtoi   i,ui,ustua   et,upäässä  tämän,  Euroopaii
ensimmäisen   ja   silloin  vie]ä  ainoa]i  t}'}'i)illisen  teollisuusmaan  tuo-
ianLo-oloihin,   kiinnitti   Breiitano   lähes   vuoden   siellä   kest,äiieenä
oi)jiiLoaikanaan  huomioiisa   ennen  kaikkea   sosialisiin  k}'symyksiin.
I-Iavaittuaaii   pian,   ett,ä   iiiin   suurenmoiset  kuin  kulut,usosuuskun-
]ia]lisen   liik]{ecn   tulokset   siellä   olivatkin,   Eiiglannin   työväenliik-
keeii    tärkeiini)änä    puolena    sittenkin    oli    ammatti}Thdistysliike,
hän   oiti  erit}7isesti   tutkiakseen   sitä.    Ilän   i)ääsi  henkilökohtaisiiii
kosketuksiin    ammatti}.hdist}tsliikkeen    henkisten    ja    valtiollisteii

johiajain   kanssa   ja   sai   vai)aa]i   pääs}'n   muutamien   paikallisten
aiiimattiyhdistysLen   ai.kistoihin,   iiiistä   sai   korjatuksi   talteen   19.
vuosisadaii    sosia]ise]i    kehit\'kscn   valaiseiniselle    ei`ittäin    täi.keät,ä
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aincistoa,   siLä   huomattavaiii])aa,   koska   se   ]]ari]ik}'mnenen   vuo-
den  kuluttua   jo   oli   suurimmaksi   osaksi   hävinii}.t.    Täinän   t,ut,ki-
]iiList,}-ön   hedeliiiinä    ilinest}.ivät   eiisin    eräs    l}-h}-ehkö   englannin-
kielinen  julkaisu   ja   vv.  ]87]-72  kaksiosainen  »Arbeitergilden  der
Gegenwart)),   jonka   cdellinen   osa   sisälsi  kuvauksen  ammattiyhdis-
L\.stön   kehit}rksestä    L{).   vuosisadalla,  jälkimmäinen  taas  ammatti-
\.hdist}'sLen   kä}'tännöllisten   menettelytai)ain   esit},rksen   ohella   eiisi
keri'an   Brentaii()ii   i)alkkateoTian   perusaatteet.    Tämä   Leos   herät,ti
s`iui.ta  huomiota  l`:iiglaiinissakin,  missä  se  n}'t  vasta  avasi  käsitte-
l{imi.i.nsä   uuden   €`Ian   tuon   ]naan   omallekiii   kansantaloustiet,eelle.
.\shle}'ii    nitikaan    Breiita]io{i    Oxfoi`dissa    suorastaan    junialoitiiii,

ja    häTie]i    cng`lantilaisilta    }-stäviltään    saainansa    tiedon    mul{aan
autt,oi  tä.mä.n   teokseii  ilmest\-iiiiiien   siellä  huoii'iattavasti  v:n   '187 L
Trade  Union  .'\ct'iii  aikaansaaiiiista,  joka  teki  ainmatti}'hdisi}.kset
laillisest,i   tuniiusteLuiksi,  scllaisen   hankl{eissa   olleen  lain  ase]iiesta,

joka   olisi   taäs   rajoittaiiut   iiiiden   toimiiitavai)autta.    }'Iitää]i   `'as-
taa\-aa   julkaisua   ei    HnglaniLin   o]iialla   tieteellä   ollut   tällä   alalla
nå}.t,ettåvä]iä,     cniienluin    \Ve])bien     i)Industi.ial     Deinocrac}'»    25
`'iiotta   m\.öhe]mnin  ilmest`-i.

Breiitaiio  oli ]iäin joutuiiut antamaaii tutkimust}'öllceii suuiiiitiii,

joka    kahdessakiii    suhteessa    poikkesi   siit,ä    soviiim`isesta    kansaii-
taloustieteelliscst,ä  tutkiinuksesta,  joka  siihe]i  asti  oli  ollut  valliLsc-
\-i`iia.      Perustaessaan    tutkiniuksensa    todellisen    eläniäii    vksit\ris-
ktthtaiseen   ja   vaivaloiseeii   tarkkailuun   sekä    memeiden    aikojeii
historialliseen  tuLki]niseen hän liiti,\.i  kansantaloustieteeii historialli-
t`e(m    kouluku]itaa]i;      kohdistaessaan    Lut,kiinuksensa    t}'öväestööii

ja   scn   oloihiri,   valitsi   hän   sille   kohteen,   joka,   vaikkei   ollutkaaii
ticiecmsessä   kirjamsuudessa   aivaii   käsitLelemätöii   -   olihan   Fr.
].:iigclsiii    »Die    Lag`e    (ler    L\rbeitenden    Klasse   in   Englaiid»   ilmes-

t}-ii}-L   jo   neljäiinesvuosisataa    aikaiscimnin    -    kuitcnkin    osalta

jään`'t    kansaiitaloustietceii    tutkijoilta     huomiota   vaille.     Eivät-
häii     esim.     Ricardo,     James     }Iill,   Mc   Culloch   oikeastaan   teok-
sissaan    tuiiiie   initään   t}röväenluokkaa,   vielä   vähemmän   sen   eri
i.`'hiiiiä,   iLiitä   olosuhteit{`,   joissa   ne   elävät,   ja   niitä   vaikuttiinia,

jotki`  st`a`'aL  ne  toimimaaii,  }'htä  vähän  kuin  he  oikeastaaii  tunte-
\'at   t}-ömnLajiakaaii,   `'aa]i   käsittelevät   pääoinaii   ohella   ainoas-
taan  ansion  sa£`ntiin  i)}'rkivåå  ihmistä,  seiiimoiseiiaan  ja  joukkona.
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Brentano  on  itse  antanut  kuvauksen  erkanemisestaan  vanhasta
vallitsevasta    katsantokannasta   Wienin   yliopistossa    pitämässään
virkaan  astujaisesitelmässä,  jonka  hän  on  julkaissut   nimellä  »Die
klassische     Nationalekonomie».     I-Iermannin    koulussa    kasvaneena
sanoo   hänkin   olleensa   aikoinaan   vapaamielisten   oppieii  lumoissa,
mutta  ne  olivat  hänen  osaltaan  kestänee®t  vain  vähän  aikaa.    Opiii

ja  todemsuuden  välinen  ristiriita  oli  pistän}Tt  liian  selvästi  aloitte-
lijankin    silmään.     Ilän   kertoo   jo    opiskeluaikanaan   kummastel-
leensa   sitä,   et,tä   klassillinen   kansantaloustiede   silläkin   talouden
alalla,   jolla   sen   edellyt}'kset   parhaiten   vastasivat   todellisuutta,
nim.   raha-   ja   pankkialalla,   oli   kannattanut   ei.heellisiä   teorioja,
niinkuin  kvantiteetti-  ja  currenc}--teorioja,  ja  käytännössä  puolta-
nut  harhaan  joht'avia  toimenpiteitä,   niinkuin   Peelin  pankkilakia,
kun  taas  asiain  historiallisen  kulun  välitön  tutkiminen  oli  Tookelle
selvittänvt   mainitut   erehdvkset.    Sitä   enemmän   ai`veli  Brentano
olevan  s`-`Ttä  tui`vautua  etupäässä  vain  viimeksi  mainittuun  tutki-
mustapaan  niillä  aloilla,   joilla,   niinkuin  klassillinen  kansantalous-
tiede   itsekin  näkyi   aavistavan,   p?Tkim`-stä  mahdollisimman   suu-
reen  voittoon  todellisuudessa   ei   ainakaan   siinä  määrässä   ole   ole-
massa,  kuin  se  deduktioissaan  edell}'tti.    Mutta  vaikka   Brentano
näin  hylkäsikin  liian  abstraktisen  ja  todellisuudelle  vieraan  man-
chesteriläis}tyden,   on  hän   k}Tllä   aina   myöhemminkin   i)ainostanut
ei  vain  sitä,  että  taloustieteellisen  teorian  absti.akt,iiieii  analysointi
on  kansantaloustieteen  nuorille  tutkijoille  välttämätöntä  henkistä
kouluutusta,   vaan   ennen   kaikkea   sitäkin,   että   kansantaloustie-
teelle   asetettavat   tehtävät   lö}-detääii   ennen  kaikkea   juuri   asiain
teoreettisesta   käsittelystä.

Toiselta   puolen  tiesi   Brentanon  valitsema   suuiita   p}-rkimystä
selvittelemään   varsinkin   t,`'öväenluokkien   olosuhteita,   iiiihin   sa-
malla liitt?-i halu vaikuttaa niiden parantamiseksi.  Hänen suui`i teok-
sensa  antoi  nimittäin  samalla  keTtaa  sekä  mallikelpoiseii  esityksen
historiallisesta   kehit`rksestä   että  tarkan  kuvauksen  olemassa  olc-
vista  olosuhteista  asianomaisella  alalla,  mutta  ei  jättän}|  samalla
osoittamatta    myös    `-astaisen    kehit}-ksen    suuntaviivoja.     Tämä
teos  viittoi  jo  hänen  vastaisen  luomist}-önsä  perusluonteen,  joka  oli
oleva   tietoista   vaikuttainista   oleviin   oloihiii   siten`   että   tieteelli-
sesti  ja  pei`usteellisella  tavalla   selvitellään  sosialisten  olosuhteiden
kehitystä  ja  nykyistä  tilaa.
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Lähin aika Bi.entanon elämässä, sen ensimmäinen suuri ajanjakso,
oli   omistettu   miltei   yksinomaan   työväenk}.s}-mysten   käsittelylle.
Hän  oli  silloin,  tultuaan  ensin  v.   1871  }.ksit}'isdosentiksi  Berliinin

yliopistoon,   vuosikymmenen   1872-82   professorina   Breslaun   yli-
opistossa.     Eräiden   pienten,   ainmatti}.hdist}-sliikettä   ja   työriitain
sovitt,e]uelimiä    koskevien    julkaisujen    jälkeen    ilmestyi    v.    1875
hänen  kenties  kaikkein  suurinta  huomiota  herättän}'t  pieni  kii`ja-
sensa  ))Das  Vei.hältnis  von Ai'beitslohn  und Arbeitszeit zur  Arbeits-
leistungy),  missä  hän  kokemuksesta  kootun aineiston nojalla  osoitti,
että  työnsuoritus  yleensä  ei  suinkaan  tule  kalliimmaksi  sen tähden,
että  työpalkkaa  koi'oitetaan  ja  t}-öaikaa  lyhennetään,  koska  työn-
tekijän   t}-önteho   tällaisten   toiinenpiteiden    vaikutuksesta   lisään-
t}'y.     Hän   painosti   tässä   taloudellisen   ja   teknillisen   edist}'l#en
inahdollisuutta:   parempi  palkka  ja  8-tunnin  työpäivä  kohottavat
t`'öntekijän  elinkantaa,  mikä  tekee  tälle  inahdolliseksi  tehokkaam-
man  työn,  mutta  samalla  pakottavat  ne  yrittäjää.  ottamaan  käy-
täntöön  yhä  suui`emmassa  määrässä  koneita  ja  tehokkaampia  työ-
menete]miä, saadakseen varmemmin koi.vatuksi korkeammat palkka-
]nenonsa,  mistä  kaikesta  on  seui.auksena,  että  parhait?n  palkattu
t`'öntekijä  voi  olla  kaikkein  'huokein.    Tämä  kii`joitus,  joka  kään-
iiettiin  useimmille  sivistyskielille,   antoi  m. in.   kateederista  tehtai-
Iijaksi  siirt}meelle   Ernst  Abbelle  aiheen  tunnettuihin  käytännölli-
siin  kokeiluihin  tässä  k}.sym}tksessä,  jotka  ovat  vahvistaneet  Bren-
tanon  ol)it.

Vuonna   1877   seurasi   Arbeitei.gilden  teoksen  toisen  osan  uusin-
tona  t)Das  Arbeitsvei`hältnis  nach  dem  heutigen  Recht»,  jossa  teok-
sessa   käsittel}.n  kohde   kyllä   oli  laajenncttu,   niutta   joka   samalla
oli,  välttäen  }Tksityiskohtiin   syventymistä, tai.koitettu helppotajui-
semmaksi  tieteelliseksi  esitykseksi  tai.koittamastaan  kys}'inyksestä.
Ennen   kaikkea   Brentano   tahtoi   siinä   todistaa,   että   työntekijä
nyk}.isenkin,  }'ksit}'isomistukseen  ja  vapauteen  i)erustuvan  }'hteis-
kuntajärjestyksen  vallitessa  voi  saada  }Thä  lisääntyvän  osan  kult-
tuui`in  hedelmistä.     Tämän  teoksen  täydennykseksi   Brentano  jul-
kaisi   v.  4879  t)Die  Ai`beiterversichei`ung   gemäss  der  heutigen  Wirt-
schaftsordnung)),    jonka    muodosti    kaksi    aikakauskirja-artikkelia.
Siinä   hän   tunnusti,   että   ammattikunnallinen   yhteenliittyminen
ei  voi  i.iittää  suojelemaan  t`.öväest,öä  suhdaniievaihtelujen haitoilta,
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vaan   tai.vitaan   tähäii    t}-ö`.åeiivakuiitusta    ja    iiiuiden    vakuiitiis-
muotojei+    ohella    ai`'an    erit}.isesti    t}röttöm}-}-s`.almitusta,    jonka
hän    tahtoi   jättää   aminatti}-hdist}-sten   hoitoon.     Yleensäkin   hän
o|i    sitä    ]Tiieltä,   että   sosialiviikuut`ista   ei   T)itäisi   jättää   kaiike€iii
virkakoneiston   varaan   eikä   t}.öväe]i   `'aroj€`   uskoa   sen   hoidetttr
viksi.      Pai`i    vuot,ta    m}'öhemiiin    julkaisemassaan    kii`jassa    j)I_)er
ArbeiteTversicherungszwang,   seine  Voraussetzungen  und   seine   Fol-

gen» hän  asettui  vastust,amaaii sitä vakuutuksen pakollisuu[,ta, joka
juui.i   silloin   Saksassa   teki   tuloatln.     Ilänen   mieles[ään   n}'k}.iseii,
vapaut,een ja yksilön omaaii `-astuunalai.fiuuteen  ]]erustuvaan talous-

jäi`jestelmäii  tuli  olla  }-hteiiäinen  sekä  elinkeinolliseen  että  avustus-
puoleensa    iiähden.     VakuuLuspakko    hänen    mielest,ään    ei    h}-viii
sovellu   }'hteen   t}-ön   vapauden   kanssa,   `raan   `.ie   kehitystä   kaik-
kea   vksilöllisv`.ttä  ja   henkilöllislä  vapautta   tukahut,tavaa   valtio-
sosialismia  kohden.    Tässä  häii  ~  huoiiiauttaa  Schmoller  ~  jö.tti
ot,tamatta   huoiiiioon,   et,tä   ininkäänlaiiien   talousjärjestelmä   ei  voi
välttää  sitä,  että  sen  useissa  suhteissa  tä}.t}-}.  tui`vautua  pakkoon.
-   HdelLä   ]iLaitiit,tuihin   julka;siLihin   liitt}-i   vielä,   i)ienenmiistä   kir-

joiLuksista     puhu]iiatta,     S(,`hönbergiii    käsikirjan    osana     \r.     [882
ilmest?'n}rt   »Die   gewerbliche   .\i`beiterfrage».

Mainituissa    teoksissa    esitct}-t    opit    niuodostavat    tä}.dellisen,
vai)aamieliseen      talousjärjest}'kseen      ja      ammatilliseen     `rhteeii-
liit,t\'miseen  pohjautuvan  s}'sLceniin,  josta   Brent,ano  johdonniukai-
sesti   aina   T)iti   kiinni.    Ilän   oii   iiäissä   t,eoksissaaii   aritanut   liittou-
tumisvapaudelle   tieteellisen   i)eriistelun   ja,   osoittaen   t+-ö-h}röd\.k-
keen    ei`iko;sen    aseiiian    n}Tk}.isen    t:`Io`ideii    vaihdaiitapi`osessiss{`,

antaiiut  i.at,kaisevan  herättee]i   ei.it}-isen  t}-öoikeuden  ja  t}'öoikeiis-
tieteen  muodostumiselle.    Ammattikunnallisen  t\-öväenliikkeen  tic-
teellisenä  tienraivaajana  hän  sai  Saksan  kä}'tännöllisessäkiii  sosiali-

politiikassa   huomattavan   asemai`,   vaikka   kestikin   kauan,   ennen-
kuin  tä`'delli]ien  liittoutuiiiisvapaiis   siellä   tuli   tote`it,etuksi   (1918).
Teoi`eeti,iselle     kansaiiLalousLieteelle    oli    huoinat,tavam    lisäiiä    se
ai`vostelu,  joiika  hän  aiitoi  silloiiL  vallinneesta  palkkavarateoriasia,
`.ht\-en   sitä   vastust,aessaan   'I`horntoniin,   Milliin   ja    llermanniin.
Ilänen  mielestään  n.  s.   palkkavai.at  eivät   ole   suuruudelleen  kei.ta
k:`ikkiaan  määräL}.t,   vaan   iiiitä   \.oidaan   tai.peen  mukaan  kart`it-
t€`a   kulutush`-öd\-kkeiden   `-aroista;    }-leensäkään   ei   `-rittäjäii   liik-
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kuvaa   pääomaa   ole   pidetLävä   työpalkan   vai`sinaisena   läht,eeiiä,
koska   se   edustaa   ainoastaan   liike}'rit}.kstm   kiei`tävää   ja   itseääii
sääiinöllisesti   täydentävää    i)ääomai`,    vaan    palkan    lähteenä    oii

i)idettävä  yksinoinaan  kuluttajan  ostok}-k}rä.
Brentanon  luonteenlaatu   veti   häiitä   kuii,eiikiii   eiiiten   kansaii-

ta]()ustieteen   kä}'tännöllisiin   kys}rm}'ksiin.     Useiminilla   hänen   jul-
kaisuillaan  oli  selvästi  nähtävä,  ajan  ?Thteiskunnallisiin  LaisteluihiiL
suuntautuva   käi.ki.     Etupäässä   seii  tähden   hän  joutui  vallitsevaii
kansantaloustieteellisen suunnan ja sanomalehdistön puolelta loppu-
mattomien  h}tökkäil}rjen  alaiseksi.     Tuskin k`ilui viikkoakaan,  ettei
lehdissä  olisi  ollut  joku  kirjoitus   häntä   vastaan,  hän   kei`t,oo   itse
muistelniissaan  Breslauii  alkuajoi.sta,  ja  samoin  oli  usein  m}-öheiii-
minkin.   Tämä  osa  oli  Brentanolla  yhteineii  eräiden  muiden,  silloin
vallinneen   kansantaloustieLeen   harhaoppisjna    pitämien   tutkijain
kanssa,  joille  keksittiiii  kateedei.isosialistieii  t,unnettu  nimi.    Näistä
olivat   Brentanon  ohella   toistaiseksi  tuskin  muut  kuin   Schmoller,
Schönberg  ja  Wagner  esiint}Tneet  huomattavammin  julkisuudessa,
kun  he  huomasivat  tai.peelliseksi  }J-hteistä  puolustusta  vai.ten  jär-

jest`'ä,  mistä  aloitteesta,   Brentanon  ottaessa  siihen innokkaasti ja
suuiitaa  viittovallakin  tavalla  osaa,  vv.  1872-73  syntyi  tunnettu
»Vei.ein   ftir   Sozialpolitik»   yhdist}rs.    13rentaiio  on  tämän  yhdistvk-
sen  25-\.uotisjuhlan  johdosia  aikoinaan  laatimassaan kirjoituksessa
itse  kuvannut  sitä  mui`i.osta,  joka  hänen  ja  hänen  aat,etoveriensa
uudessa   suhtautumisessa   tehtä.viinsä   silloiii  esiintyi,   tavalla,   joka
h}'vin   luonnehtii   hänen   oinaa   muutakin   toimintaansa   koko   elä-
mäiisä  ajan.    Sen sijaan  että  vallitseva kansantaloustiede piti lähtö-
kohtanaan  pääoman  ja  ei`ityisesti  t}'önantajan  etuja,   otimme   me
kateedei.isosialistit  -  ainakin  silloin  ja  poikkeuksetta  ja  sitä  aina

jälestäpäin   anteeksi   pyytelemättä   -   läht,ökohdaksemme   työn-
tekijän.    Talouden  lähtö-  ja  päätekohtana   eivät   ole  -  niin  aja-
teltiin  -  hyödykkeet,  vaan  ihminen.   Talous  ei  voi  olla  vain  oma
tarkoituksensa,  vaan sen  tai.koituksena  on  se,  että  se  hankkii  ihini-
selle  ne  välineet,  joita  hän  tarvitsee  voidakseen  kehittää  itsessään

T]iileviä  voimia  ja  taipumuksia.
Tämän   yhdistyksen   toimintaan   13rentano   otti   aluksi   tehok-

kaasti   osaa,   esiintyeii  sen  kokouksissa   käsiteltävien  kysymyksien
alustajana  ja  antaen  herätteitä  useille  sen  toimeenpanemille  tut,ki-



304                                                                       EiNO   Kuusi

muksille.    `''hdist}`ksen  toiminta   kehitt}.i  kuitenkin  pian  toisenlai-
seksi,  kuin  hän  oli  ajatellut.   Yhdist}.ksestä  ei  tullut  sitä  suhteelli-
sen   vähälukuista,   asiaritu]itevain,   sosialipoliittista   edistystä   hai`-
rastavaiii    ja    aina    taistelu`'almiiden    miesten   lmkoomusta,    joka

yhtenäiseiiä  sekä  tempei`ainentiltaan  että  valtiolliselta  vakaumuk-
seltaan  olisi  pitänyt  tehtävänään  tien  tasoittamista  työväenkysy-
mysten   rauhalliselle    kehitykselle,    ottamalla   iulkisuudessa    puol-
taakseen   t}'öväenliikkeen   oikeutettuja   vaatimuksia   ja   antamalla
avustustaan  tätä  varten  taTi)eellisten  ]akien  valmistelussa  ja  niitä
läpiajettaessa.    Yhdist}-ksen   toiminta    kääntyi   ennen   pitkää  n. s.
i`auhallisenipaan   suuntaa]i,   siten  että   siinä  tuli  pääasiaksi  mono-

gi.aafisten  tutkimusten  aikaansaariinen  }'ksityisistä  ajankohtaisista
kys}.myksistä,   ja   }.hdist}-ksen   kokoukset   jäivät   sivuasiaksi.    Kun
sen   jäsenistössä   olivat   edustettuina   ei`i   suunnat,   tulivat   sen   toi-
tnintaa   määrääviksi   i)ha)linnolliset   näkökohdat»   ja   »keskisuunnan

po]itiikka».     Siitä,   että   sen  suunt,a  todel)a  jäi  keskisuunnaksi  eikä
kallistunut   e]iemmän   oikealle,   oli,   niinkuin   11.   llerkner   Brenta-
iiolle   tämän   70-vuotispäivänä   yhdistyksen   puolesta   pitämässään

i)uheessa  lausui,   ansio   suui.eksi   osaksi  juui.i  Brentanon,  joka  aina
oli  vartiopaikal]aan  valvomassa,   että   sosialivapaamieliset  aatteet,
liittoutumisvapauteen pohjautuvan sosialireformin aatteet, pysyivät
ratkaisevast,i  vaikut,tavana  voimana  yhdistyksen  elämässä.

Siirt}.minen    Breslauhuii    oli    Etelä-Saksan   pojalle    ollut   kuin

painumista  maanpakoon.    Sinä  aikana,  jonka  hän  oli  siellä  viipy-
nyt,   oli   hän   kuitenkin   saanut   tehdyksi   kansantaloustieteen   ja
sosialipolitiikan   tutkijaiia   hyviii huomattavan työn.   Vuonna  1882
avautui  hänelle  mahdollisuus  siiTtyä Schmollerin oppituolille Sti.ass-
b`Li`giin,  missä hän  viii)}-i vuodet  `J882-88.   0ltuaan  tämän  jälkeen
vuoden  Wienissä   ja   kaksi   vuotta   Leipzigissä  hän   siirtyi  v.   1891
Miincheniin,  missä  toimi  }'liopiston  opettajana  ja  sen  kansantalous-
tieteellisen  seiiiiiiaai.in  johtajana  neljännesvuosisadan  ajan,  kunnes
v.   `1916  jätti  opetustehtävät,  `'oidakseen  antautua  eheäminin  kir-

jamseen   t}.öhön.     Senkin   jälkeen   hän   on   kuitenkin   luennoinut
cräinä   vuosina   sekä   .\Itinchenin   että   Heidelbergin   yliopistoissa.
Kaikki  nämä  lukuisat  eri  yliopistojen  kutsut,  mihin  tuli  vielä   li-
sä.ksi  pari  sellaista,  joita   Bi`entano   syyst,ä  tai  toisesta   ei   ottanut
huomiooii,   osoittavat,   että   hän   aikanaan   oli   kaikkein   halutuim-
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pia   Saksaii   }.lioi)istojeii   opetLajia.      liäntä   kuulemaan   i.ieiineLt,iin
paljon  ]n}.ös  muista  maista.

Bi`eslausta   siii.t}'misen   jälkeeii   Brentanon  julkaisujeii  ja  kiiioi-
tusten  sarja  käsittää  sosialipoliittisten tutkimusten  ohella  huomat-
t,avasti  m}.ös  }'leisempiä,  käytännöllisen  kansanta]oust,ieteen  alaan
kuuluvia  tut,kimuksia,  joista  me]koinen  osa  koskee  maakysymyksiä

ja    tullii)olitiikkaa.     Edellis;st,ä    mainittakoot   v.    1897   ilmestynyt
i)Agi`ai`])olitik»`  jossa  Brentano   yi.itti  luoda   maatalouspolitiikaii jär-

jestelmää,  lähtien maasta monopoolinluoiitoisena tuotannontekijänä,
mutta   josta   teoksesta   ainoastaan   tämä,   teoreettisen   johdannon
tapainen  ensi  osa  on  ilmest}.nyt;   edelleen `'.1899 »Gesammelte Auf-
sätze,   Bd.  1.  Erbi.echtspolitik.     Alte  und  neue  Feudalität))  nimellä
uudelleen  julkaistut   lukuisat   agraarihistoi.ialliset,   maaomaisuuden

))ei`intök}'s}'m}.ksiä  käsit,televät  aikakauskirja-artikkelit;    niin  myös
hänen  sekä  perim}-soikeutta  jakainattomaaii  tilaan   (Anerbeni.echt)
ct,tä sääntöperintötiloja  (Fideilmmmisse) vastustavat julkaisunsa.  -
'l`ul]ikysym}tksiä   taas   Bi`entano   käsitteli   vai.sihkin   siihen  aikaan,

kun    Saksan    tullipolitiikka    oli   käänt}'mässä   }'hä    ankarampaan
suojelujärjestelmään.    Vuonna   190`1  julkaisemassaan   kirjassa  »Das
Freihandelsargunient» hän  saattoi vanhat vapaakauppa-aatteet taas
väittel}'jen  tulipisteeseen.   I-Iäii  ei  puoltanut  vapaakauppaa  ainoas-
taan   hluttajanäkökohtiin   nojaten,   vaan    oli   `rakuutettu    siitä,
että    inenekkisuhteet    määrää`'ät    tuot,annon   ja   että   ainoastaan
vapaakauppa  voi  tui'vata  tavaran  huokeuden  ohella  myös  koi`keat
realipalkat.      Vuonna    '1903   julkaistu   i)Die  Getreidezölle  als  Mittel

gegen  die  r\Tot  der  Landwirte»  sisälsi loistavassa muodossa  ne pei`us-
telut,   joita   sitteinmin   }'leisesti   on   kä}'tetty   viljatulleja   vastaan.
SaiTiaa    ainetta    käsittelevät    m`'ös    myöhemmin    julkaistut    »Die
deutsehe  Getreidezölle))   (`1910),  j[osta  äskettäin  on  otettu  jo  kolmas

painos,   ja   ))Ist   das   System   Bi`entano  zusammengebrochen?    Uber
Kathedersozialismus   und   a]ten   und  neuen  Merkantilismusi)  (1918).
Tumk`'svmvksiä  koskevilla  kirjoitul#illaan  Brentano  hankki  itsel-
leen   }-htä   paljon  uusia  vastustajia  ~  et,teinme  sanoisi  vihamiehiä
-   kuiii   ennen  t`.öväenk}.s}-m}-ksiä   koskevilla   tutkimuksillaan,  ja

hänen  oli  erinäisiä  kei`toja  pakko  oikeuden  kautta haiikkia itselleen
hyvitystä, minkä  hän  säännöllisesti  saikin, vastustajain kirjoitukset
kun  sisälsivät  }Tleensä  runsaasti   vääi.istelvä.    Viljatullikysymyl#et
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veivät   Bi'entanon  m}-ös  väestöpolitiikan  alalle,   jota  koskivat  »Die
heutige   Grundlage   der  deutschen  Wehrkraft»  (}Thdessä  Kuc`z}tnskin
kanssa     4900)   ja   t)Die   Malthusche   Lehre   und  die  Bevölkerungsbe-
wegung   der   letzten   Decennien»   (1909).     Edellä  mainitut  julkaisut
ovat   kaikki   suhteellisen   suppeita   ja   liitt`'vät   lähinnä   Breiitanon
lukuisiin,  samoihin  aikoihin  ilmest`'neisiin  aikakauskirja-artikkelei-
hin.   Mutta  niidenkin  asiallinen  paino  on  kyllä  hyvin  huomattava.

Kä}'tännöllisen  kansantaloustieteen  merkityksestä  on  Brentano
ilmaissut   ajatuksensa  julkaisussaan  »Die  klassische  T\Tationalökono-
miei).     Todettuaan   siinä,   kuinka   välttämätöntä   on,   että   kansaii-
taloustie`teellinen  tutkimus  pei`ustetaan  ta]oudellisten  ilmiöiden  vä-
litt,ömään   tarkkailuun,   hän   sanoo   tästä   seuraavan   kaksi   asiaa.
Ensinnäkin,  että  n.  s.  ei.ikoisen  eli  kä}-tännöllisen  kansantaloustie-
teen  täi.ke}-s  siitä  lisääntyy,  kun  taas  vleisen  eli  teoi`eettisen  kan-
santaloustieteen  merkitys  vastaavasti  vähenee.   Tämä  johtuu  siitä,
että   ei  ole  olemassa  mitään  yleistä   talQutta;    kaikki   taloiis  nojaa

joko    maatalouteen`,    teollisuuteen,    kauppaaii,    liikenteeseen    tahi
työn   tai   pääoman  vuokraan,  mistä   seuraa,   että  taloutta   koske-
via  huomioita   voidaan  tehdä  ainoastaan  ]nainituilla   kansantalou-
den  erikoisaloilla.    Tämä   selittää,  minkä  tähden  uudemmista  kaii-
santaloustieteellisistä   teoksista   suuri   osa   on   liikkunut   ii.  s.   kä}--
tännöllisen   kansantaloustieteen   aloilla.    Siihen   ei   ole   ollut   s}-ynä
teoreettisen kansantaloustieteen väheksyminen, vaan se,  että muulla
tavojn   ei   ole   saatavissa   aineksia   sen   uudistamiseksi.   -  Toiseksi
tietää  mainitun  induktiivisen  metodin  omaksuminen,   että    tutki-

jalle   tulee   pääasiaksi   taloudellisen   kehit}.ksen   historiallinen   sel-
vittely  ja   olemassaolevien  taloudellisten   olosuhteiden   toteaminen.
Ei   sen tähden,   että  määrätt}'jen  konki`eettisten  olojen tunteminen
niiden  yksit}'iskohdissa  sinänsä  olisi  tärkeintä,  eikä  m}töskään  se]i
tähden,   että.  täten  aikaansaatu   historiallinen   esit`'s   voisi  korvata
kansantaloustieteen   teoi`ian.    Vaan    sv`T    on    sama,   minkä  tähden
luonnontieteet    aikoinaan   asettivat   aprioristisen   deduktion   sijaan
tosiasiain  ja  ilmiöideii  kuvailemisen.   Vaatimattomimmanl{in  talou-
dellisen  ilmiön  kuvailulla,  sanoo  Brentano,  kun  se  vain  oii  tarkka,
on  kokeelliselle   (empiiriselle)  kansantaloustieteilijälle  suui`empi  tie-
teellinen  ai`vo  kuin terävimmälläkin  taloudellista  itsekkv`-ttä  koske-



I,i:.io     BHF.`TTA`'o                                                                                  307

valla     deduktiolla,     jonka     tulokseL     scn     muodollisest,a    johdoii-
mukaisuudesta   huolimatta   eivät   pidä   yhtä   tosiasiain   kanssa  t).

Brentano   ei   kuitenk€`aii  ollut   niitä.,   jotka   t}.}-tyvät  ainoastaan
kokoilemaan    ja    julkaisemaan    aineistoa.      Todellisena    tutkijana
hän  on  aina  pitän}-L  tärkeimpäiiä, ctt,ä  saa  kä`'tettävissään  olevasta
aineistosta  ni}.ös  jotakin  rakennetuksi.    I-Iäii  on,  sanoo  M.  J.   Bonii
häneri  80-vuotispäiväksi   toimittama]isa   suuren  juhlajulkaisun   esi-

puheessa,    kukaties    joskus    tullut    siinä    t}rössä    heiLtäTieeksi    pois
jonkun i`akeimuskiven,  jota  joku  toinen  olisi  voinut  kä}.ttä.ä  hyväk-
seen,   mutta   hän  oii  t,oiminnallai`ii  osoittanut,   että  rakeiitaminen
on   verratt,omasti   paljoii   tärkeäiiii)ää   kuiii   pelkkä   rakeniiusaine-
vai.aston  lat,ominen  ja   luetteloiminen.

Mutta  \.aikka   Bi.entano   onkiri  voimakkaasti   r)ainostanut   kä}.-
täiinöllisen   kansantaloustieteen   inerkit}.stä,   hän   on   aina   sainalla
varottanut     alistainasta    kaiisantaloustiedettä   v€`ihtelevien   i)oliit-
tisten   tarkoitusperien   palvelij€iksi.     Iläii   oii   esittän}-t   täst,ä   k}-s}'-
m`'ksest,ä  määrät}-n  kannan  jo  ennen,  kuin  siitä  sukeusi  tunnettu
kiistakys}-in}.s   arvoarvostelmien   ja   toi]ninnan  ohjeiden  antamisen
mahdollisuudesta    kansa]italoustieteessä,    niinit,täiii    v.    1896    ensi
kei.ran julkaisemassaan artikkelissa   »Ubei. Werturteile  in dei` Volks-
\`.'irtschaft»  ja   v.   1901    pitämässään   rehtorin  vii`kaanastujaisesitel-
mässä  ))Ethik und  Volkswirtschaft  in  der  Geschichtey).   Ilän toteaa,
että  kansantaloustieteessä  ei  }-limalk€`an  saa  olla,  niinkuin  ei  muis-
sakaan   tieteissä,    mitään    edeltäkäsin   omaksuttuja  ihanteita  eikä

päämääi.iä,  vaan  sen  tehtävänä  on  €`inoastaan  asiain  tilan  ja  s}'}--
suhteiden  toteaminen  ja   sclittämineii.    Mut,ta  tämä   ei  tiedä   sitä,
että  sen  tutkimustulokset  jäisivät  käytännöllistä  merkitystä  vaille,

yhtä  vähän  kuin  niiii  on  laita  esiin.  kemian  oppilauselmien.    Nii:
deii   kä}-täntöön   soveltamisen  täyty}-  kuitenkin   jäädä  valtiomies-
ten  asiaksi  jo  sen  tähden,  että  sen  tulee  muodostua  erilaiseksi  nii-

1)    Tässä   on    vaikeata   olla   toistamatta   Bi`entanon   kertomusta,    kuinka

mainion  opetuksen  siitä,  että  kaikkia  ihmisiä  ei  suinkaan  aina  elähytä  halu
saada   mahdollisimman   suurta   voittoa,   hänelle   oli   kerran   antanut   hänen
Caprista   P\Tapolin   satamaan   tullessaan   siellä  auringonpaisteessa   loikova   laz-
zaroni,   jolle   hän   oli   tarjonnut   matkalaukkuaan   kanni`tta\-aksi.     Päätään
pudistaen   tämä  oli   kieltäytyn.vL  tehtävästä,   ilmoittaen, että  hän   -  oli  jo
syönyt!
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de]i  lukemattoniien  ei.ilaisten  koiikreettisteii  yksit}.istapaust.en  mu-
kaan,   missä   tämä   soveltaminen   on  tapahtuva.   -   Tästä   varsin
j}'i.kältä   kuulost,avasta  lähtökohdastaaii  huolimatta  Bi.entano  kui-
tenkin   m}'öntää,   että   kansantaloustiede   voi   valtiomiehel]e   antaa
viitteitä,  etteii`ine  sanoisi  ohjeita,  kä}.tännöllistä  toimintaa  varten.
Se   osoittaa   hänelle   ensinnäkin,   kuinka   asiat   ovat   ennen   olleet,
minkä  t,ähden ne ovat niin olleet ja kuinka ja  minkä tähden ne ovat
]nuodostuneet  nyk}risikseen, mikä kaikki on ensiiiiinäisiä edellytyksiä
]iykyolojen }'minärtäiniseksi ja menest}'ksellisesti toimimiseksi niissä.
Kansantaloustiede   osoittaa,  millaisiin  tuloksiin  ininkäkinlaisia  toi-
]iienpiteitä  käyttämällä  on  tiet}.issä  olosuhteissa  päästy,  ja  asettaa
täteii   inenneisyyden   kokeinukset   ii\Tk`'hetken   politiikan  käytettä-
väksi.    Se  toteaa  puolueettomasti  olevat  olot.    Osoittaessaan  tällä
tavoin  koko  kehityksen  kulun  alusta  tähän  hetkeeii  asti  sekä  sa-
]nalla  ne  edellytykset,  jotka   ovat  määränneet  tämän  kehityksen,
se   tekee   mahdomseksi   esittää   todennäköisiä   ai.veluja   myös   vas-
taisesta  kehityksestä;    ei  k}'llä  siitä,  kuinka  se  olisi  tiettyjen  toi-
veiden  ja  ihanteiden  mukaan  muodostettava,  vaan minkä  suunnan
se  omain  sisäisten  voimaiiisa  nojalla  on  saapa.    Tieteelliseltä  kan-
santalous-  ja  sosia]ipolitiikalta  ei  näin ollen  ole  kielletty se »tahto-
ininen»,  joka   on  luonnollisena   seurauksena   sen  selvittämästä  tie-
dosta,   vaan   ainoastaan   sellainen   i)tahtomiiienJ),   j.`oka   pyi`kii   vai-
kuttainaan   itse   tiedon  laatuun.    Täten  on  Brentano  siis  puheena
olevassa    kiistakys}-myksessä   välittävällä   kannalla.      I-Iän   viittaa
]3aconin  tunnet,tuun  sanaan,  ett,ä  kehitystä  voidaan  johtaa  ainoas-
Laan   mukautmnalla   siihen,   ja   katsoo   näin   löytäneensä   sen   sub-

jektiivisuudesta    vapaan    normin,   jonka    nojalla    puheena    olevia
toiminnan   ohjeita   voidaan   kansantaloustieteen   alalla   antaa.

Bi`entanon  lukuisista  teoksista  ja  kirjoituksista  ovat  useimmat
ku]iimunneet   esiin   sisäisestä   pakosta   ja   jonkun   ulkonaisen   syyn
aiheuttainina,    tai.koituksella   »Leben   zu   erfassen   u,m   das   Leben
zu   bestiiii]iien».     Nykyhetken   oloihin   vaikuttaminen   on   hänellä
aina  ollut  silmämääränä.   Sen  johdosta,  että  hänen  tuontuostakin
oli  täytynyt   kuulla   Adolph  Wagiierilta:   ))Miiiä  ]nenen  aina   vielä

i)itemmälle   kuin   Te)),   viittaa   hän   siihen,   että   koska   talouselämä
e!inen  on  ollut  toisenlainen  kuin  iiyt  ja  se  sen tähden  tulevaisuu-
dessakin     oii    saapa    uusia    muotoja,    kehitykseii   ja    edist}.misen
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alleviivaaminen     sinänsä    ei    ole     inikään    erit`.i]ieii   kanta.   Itsel-
leen  hän   saiioo    aina   olleen   täi.keintä    niiden    ei)äkohtien   korja€`-
misen,   jotka  .ii}'k}-hetkenä   ovat  olemassa.   -   Missä    määi`in    hän
tätä   tarkoittavissa   teoksissaan   on   puhunut   ei.ikseen   tiedemiehen

ja    ei.ikseen   talouspoliitikon   tiliin,    iiiissä    määri]i    }-ksinkertaisesti
vain   temperamentikkaan    Lujo    Bi.entanon   tiliiii,    en   ole   \.oinut
tätä   esit,`'stä   varten   tarkeinmin   selvitellä.    Mutta   jos   k}'s}.tään.
minkä   tähden   tiedemies   ei   i)}.s}'n}rt   k}.ltiiästi   vain   pelkässä   olc-
massa   olevan   toteamisessa,   on   siiheii   vastaus   selvä.    Tieteelliseii
talouspoliittisen  ajattelun  tulokset  vaati`.at  verifioiniistaan  elävän
elämän  todellisuudessa.    Jos  ken  ei  luota   tutkimustensa   tuloksiin
sen  vertaa,   että   ci   i`ohkene  vaatia  niille   kä}-tännöllisen  politiikan
tulikoetta,   tä}-t}-}.   häneii  jo   sillä   herättää   epäil}-ä   niitä   `.astaan.
Menettelemällä    näin    jättäisi    tieteellineii    talouspoliitikko    kolm
talouspolitiikan   alaii   ahnaiden   etur}rhmien   ja   sokean   virkavallaii
temmell}'sl"itäksi.    Brentano   on   aiiia   iiuolustanut   sitä,   että  tie-
teen  kantaa   on   näissä   asioissa   kuulta`.a,   ennen  kaikkea   sen  täh-
den,  että  se  .on  i)uolueeton.    Asioihin  puuttumisellaaii  hän on  toisi-
naaii  saanut  aikaan  huomattavia  tuloksia,  niinkuin  esim.  liit,toutu-
misvapauden   suojelemiseksi   `-.   191`2   tekeillä   olliitta   n.  s.   kuritus-
huonep}.kä.lää   `.astaan.

Bi`eiitanon  iiierkit}/rksestä  ]iuhuessaan   Bonii   huo]iiauttaa  edellä
mainitussa  juhlajulkaisussa,  että  ]iiiltei  kaikki   kaiisantaloustieteen
täi`keim]iiät  aikaansaaiinokset  o`.at  olleet  tilapääkii`joituksia,  joihiii

jokin   kä}-tämiöllisen  kans."italousi}olitiikan  ratkaistavaksi  esiint}r-
n`'t   suui.i   kri;si   on   aiitanut   €`iheeii.    Sovellet,usta   kansaritaloustie-
teestä,     k€`nsaiitalousi)olitiikasta,     o`-at     niin     ]iierkantilistit    kuin
Ricardo,   niin   List   kuin   Mai.x   luoneet   teoi`eettista   kansantalous-
tiedettä.     P\'iirikuin   ]nonella    muullakin    alalla    on   tässäkin   taito
hei`ättän}-t   tieteen   elooii,   vaikka   tiede   ei   k}-llä   aina   ole   jaksanut

pitää  t,ätä  alhperäänsä  inielessään.    Uuttei.at  epigonit  o\.at  sitten
luokittelu-   ja   erotteluinnossaan   taivutelleet   mestarien   oitit   `'äki-
näisiiiL    jäi`jestelmiin,    onnistueii    skolastisilla    hieriouksillaaii    teke-
mään  cpäsel`-äksi  ja  i)eittämään  uuden  löytämäiisä  ainesi)aljouden
alle   sen,   mikä   iiiestarien   kirjoituksissa   oli   esiiiit\-n\-t   välit,tömän

ja   oikeiii  käsitet}.n  havainnon   iiojalla   tarkoiii  vedoin   luonnehdit-
tuna.    Tämän   ]iieidän   tieteemme   elämä.   häii   saiioo,   s}.kkii   hir-
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voin    oppikirjoissa,    niin   välttäiiiättö]iiiä    kuin    nekin   opetukselle
ovat.    Brentano   on  toi]ninnallaan  jatkanut   sitä  suui`ta   perinnäis-
tapaa,  joka  on  luonuL  kansantaloustiedettä  talouspolitiikasta.   Iiän
ei  ollut  mikää.n  o])pikirjamestari.    I-Iai`voin  oli  hänen  apuaan  saata-
vissa  edes  suui`iin  kokoomateoksiin]{aan,  joissa  ahkei`at  ei.ikoistunti-

jat  kokevat  yhdistää  menneis}'}.den  perintöä tämän ajan tietämyk-
seksi,   ollen   tällöin  kuitenkin  pakotetut  luopuinaan  siitä  hengesti.i,

jonka   vain   i)ersonallisuuden   ykseys   antaa   esit}'kselle.     Bi.eiitario
ei   ole   oikein  h}'vin   mahtunut   siihen  järjestykseenpaimun   tieteen
s}rsteeiiiiin,    joka    toisinaan    on    luullut    aineist,on   runsaudessa    ja
hengen   t}.hj}.}-dessä   lö}.täiieensä   kaiisantaloustiet,een   probleemieii
oikean   i`atkaisuii.     Breiitano   oli   elävästi   vakuutettu   tämän   tie-
teen   }'htenä.isy},'destä.     ValLavan   työk}-k}.nsä   avulla   hän   ei`ikois-

problcemeista   lähtien   aina   uudelleen   on   koetta]iut   antaa   koko-
iiaisuuden   }Thtenäiswdelle   il]Tiaisuii   sen   osain  Lä}'dellisv`'dessä.

Brentano  on  siinäkin suhteessa ollut omaa luokkaansa, että,  niin

ijoliitikko  kuin hän  olikiii,  häii  ci  ole  koskaan  ollut  ininkääiilaisessa
virallisessa  asemassa  ja  h}`vin  harvoin  hän  on  otLanut  osaa  asiain
vjralliseen  valinisteluunkaa]i.    Vanhan  \.hteiskunnan  rauhal]e  vaa-
rallisena,   ainakin   sen   tähdeii   ei)äil}.ksen   i`laisem   miehenä   häntä
vjrkavalta piti syrjässä kaikesta tämmöisest,ä.   Vasta vallankumouk-
sen   jälkccn   koetettiin   hä]itä   ]iLiltci   `'äkisin   saada    Baijei`in   ha]li-

t`iksen    jäseiieksi    ja   ]ii}-öhemiiiin   lähett,ää   Saksan   e]isimmäiseksi
lähettilääksi  Washiiigtoniin,  mutta  hän  ei  ollut  tällaiseen  alanvaih-
toon  halukas.    I-[än  on  aina  itsekin  tahtoiiut  olla  ja  i)}-s}'ä  vapaana
ticdc]niehenä,  joka  i]oliitikkonakin  `-aikuttaa  ctupäässä  vain  puhu-
tulla   ja   kirjoitetul[a   saiiallaan.    Oi)etLajaii   ja   kirjailjja]i   tehtä`'ät
olivaL   hänelle   kaikki   ]{aikessa,   ja   hän   tiesi   i,}-öntää   luotaan   kiii-
ken,   mikä  ol;si  estän`'t  hänen  kcskitt}.misiään  määrätt}'}-n  tehtä-
`'ään.     Sen   i,ähden   hän   jo    1870-luvulla,   ai\'an   l`.h`-en  ajan   ku-
luttua  luopui y)Verein  fiir  Sozia]i)olitik>)}'hdistvksen   ääiienkannatta-

jaksi   oteLun   aikakauskirjan   toimittajan   tehtävistä,   koska   valit,ti
niiden   hajoittavan    hänen    voiiiiiaaii    ja    siirsi     ]ie    Schmollerille.
Sainoin   säil}'ttääkseen   vai)i`uteiisa   häii   ei    ant,aiiul   valiLa   iLseään
iii}Töskää]i   kansanedustajaksi.

Niin   huomai,tu   kuin   Brcntano   tiedemiehenä   ja    sosialii)olitiik-
kona,    Saksan    sosialii`eformin    vaikutusvaltaisempana    tieteellisenä
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johtajana   olikin,   häTi   oli   ehkä   kuitenkin   nuoi`json   herättäjänä   ja
opettajam   vielä   eneinmän.    ITänen   70-vuotispäiväl{seen   kirjoitta-
massaan   kirjeessä   Schmollei`   aset,taa,   13rentanoii   Lieteellistä   t}.ötä
:\rvioidessaan,  hänen  luentonsa  ja  seminaarioi)etuksensa  ensi  sij€`€Lii,
mainiLen   iiiideii   rinnalla    ainoasLaan   hänen   historialliset   ja    f ilo-
soofis-i)eriaatteelliset   tutkiclmansa.    Brentanolle   oiiiinainen   harvi-
]iaineii   heiigen   joustavuus,   hänen   puli)puavi`   eloisuutensa   ja   lei-
kims`'\'teiisä,  hänen  erinoiiiainen  t,aitoiisa  sattuvin  sanoin  ja  kuvin
ilmaista    havainto]isa    ja    antaa    naulan    ])äähän   osuva   }'ti]nekäs
arvost,elunsa  iiiin  henkilöistä  kuin  asioisia,  antoi  hänen  sekä  puhu-
tulle    että    kirjoitetulle    saiialleen    hai`vinaisen    puoleensavetävän
voima]i  L).    Siitä   ei  k}-11ä   puut,tunut   sarkasmeja   eikä   i)ikkuilke}Tk-
Sii.`kääii,   ]iiutta   puhuttuiia   se  vaikutti   sähköittävästi   ja  kirjoitet-
tuna    se   oli   kuin   i)arasta   taidetta.     \'iinkuin  hänen   osaiiottonsa
>)Vereiii   f iir   Sozialiiolitiki)   }.hdist`.ksen   kokouksiin   kerrotaan   tuo-

)ieen  iiiihin  dra)iiaattista  jäniiit}'stä  ja  ]iiukaansa  teiTii)aavaa  vauh-
tia,    osasi   häii   }'lioiiistossa   tehdä   jokaiseii   luenLoiisa    oppilailleen

]jäiväntai)ahtumaksi.     Suosion   tömiiiä   katkaisi   iie   tuontuostakin.
Kun  edellä  sanottuiin  tuli  lisäksi  esit,`Tksestä  huokuva  vakaumuk-
seii    s}Tv}.}.s    ja    johtopäätösteii    ankiira    sitovaisuus,    tä}'t}ri    hä.iic]i

vaikui,ukse]isi`    opiskelevaan    nuoi`isoon    olla    iiiit,ä    suurin.     I-Iäneii
kuulijakuntaiisa    oli   vuodesta   `.uöteen   ]iiin   lukuisa   ja   tungos   sen
iähden    oitpisalissa    niin   suuri,    cttä    }Iii]icheiiin   }'liopistoii    tä}'i,yi

häntä  \'art,e]i  rakennut,taa  erit`'inen,  700 istumai)aikkaa  sekä  laajan

i]arvekkeen    käsit,tävä    audiLoiio.      }Ielkoiiien    osa   hänen   aatLcis-
i,aaii,  joit,ii   hän  itsc  ei   eiitiäLläii}.t  tai  taht,oiiuL  kirjallisesLi  esitLää,

o[L     Lul]LiL    jiilkisuuteen    häiie]i     seininaarissaan    valmistuiieissa    ja

1)   Ei.äåssä    kii`jeessään    oli    Schmol]er    moittinut    Brentanoa    siitä,    t:ttä

tåmå   esitt,äå   asiat   ]iian    j}.i`kin    ääi.i`'ii`'oin,    jollaisia    todellisessa    elämässä
iii   o]``,   siinå   kun    kaikki   ilmiöt   i)äinvastoiii   vähitellen   sulautuvat  toisiiiisa.
Bi'(`ntaiio  huomauttaa  tämän   johdosta  muistelmissaan,  että  aloittele\'a  opis-
ki`liju    kaipaa    terävjn    vedoin    esitettyjä    lauselmia    oppiakseen   ymmärtä-
mään    ja    analysoimaan    taloudellisja    ilmiöitä.     Schmollerin     Grundi.iss-teos
tarjoaa  kyllä  kuvia,  joidc`n   väi-it  `'aihtuvat  toisiinsa   kuin   illani'uskon;  se  on
kyllä   i)wundei.schönt),   mutta   siitä  ei   saada  minkäänlaisia  johtopäätöksjä  ta-
lou(lellisten  ilmiöiden  selittämiseksi.    Sen  tähdon  jo  sanotaankin,  ettäsen jäl-
kcen   kuin   Schmollerin  ]ämmintä  ja  innost,uttavaa  s`iullista  esitystä  ei  enää
voida   kuu]la,   häncllä  ei   enää  ole   mitään   vaikutusta   kasvavaan  nuorisoon.
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»Munchener    volkswirtschaftliche     Studien»     sarjassa    julkaistuissa
tutkimuksissa.    Tästä   seminaarista,   jonka   johtamisen / taidon  hän
tunnustaa   oppineensa  Sti`assburgissa  G. F.  Knapp'ilta,  on  lähtenyt
suui`i  joukko  Saksan  kansantaloustieteen  tutkijoita.

Mutta  J)Vei`ein ftir Sozialpolitik» yhdist}'kseen k}'lläst}ti  Bi-entano
elämänsä   lopulla   }'hä   eneinniän.     Se    kasaa,   hän   sanoo,   kirjoja,

joita  kukaaii  ei  lue,  entisten  lukuisteii,  kenenkään  lukemat,tomieii
kii`jojen  i)äälle,  mutta  uskaltaa   esittää  omaa  mielipidettään  enää
tuskin  }-hdestäkään asiasta.   Sen  kokouksissa  teoi.etisoidaan,  mutta
kansan   menest}tksestä   siellä   ei   enää  välitetä.    Yhdistyksen    saa-
mattomuus  suurissa  kys}rmyksissä  kuohutti  hänt,ä  niin,   että   hän
lopulta  v.   `]929   erosi   koko   }-hdist}.ksestä.    Erit}-isesti   painoi  van-
han   taistelijan   mieltä   se,   että   vhdistvkseen   keskittvn`-t   kansan-
taloustieteen  iiuorempi  polvi  ei  ottanut  esiint}-äkseen vhä  kipeäm-
mäksi   kä.yvässä   t}röttömy}-skysym}rksessä,   vaatien  asiain  kehittä-
mistä  siihen  suuntaan,  mistä  hänen  mielestään  yksin  on  odotetta-
vissa  apua,  nimittäin  vaihdannan  ja   kulutuksen  vilkastuttamisen
suuntaan.      i\'}rkyisen    maailmant}.öttöm}'yden    s}r}-nä    on    hänen
mielestään   se,   että   se,   mitä   enneii   täydellä   s}/'yllä   i)idettiin   siu-
nauksena,    kaikenlaisen   tuotannon   tehokkuuden   tavaton   nousu,
nyt  onkin  käänt}'nyt  kiroukseksi.    S}.nn}-ttäessään  toisaalta  aivan
harvinaista   hintojen   laskua,   to.isaalta   taas    miljoonia    t}-öttömiä
käsittävää   t}Töttömyyttä,   on   tämä   antanut   i`ikkaille   tilaisuuden
tehdä   yhä   suurempia   säästöjä,   mutta   laajoilta   t}.öväen   piireiltä
ottanut  sainalla  mahdollisuuden  ostaa,  hintai]i  huokeudesta  huoli-
matta,   tarvitsemiaaii   h`-ödvkkeitä.     Kun   näin   ovat   \-astakkain
toiselta   puolen   suunnattomat   m`'\-mättömien   h`-öd`l{keiden   va-
rastot
holla,

toiselta   puolen  miljoonaiset  t}t'öttömien  joukot  joka   ta-
apua  Brentanon  mielestä  voida  lö\'tää  muus+,a  kuin  hvö-

d}rkkeiden   menekin   lisäämisestä   kaikin   kä}Ttettävissä   olevin   kei-
noin,  ennen  kaikkea  poistamalla  kansainvälistä  kauppaa  kahlehti-
vat   tulliesteet   ja   mahdollisuuden   mukaan   lisääinällä   kuluttaja-
kunnan   ostokykyä.

Bi`entanon    taloushistoi'iallisista     tutki]nuksista,     joissa     häiien
elävöittävä,   taiteellinen   esit}rskyk}'nsä   kaikkein   parhaiten   pääsi
oikeuksiinsa,     oli     aikaisemmin    julkaistu     ainoastaan    katkeliiiia,
kunnes  hän  viimeisimpinä  vuosinaaii,   opetusLehtävistä   vai)aud`it-
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tuaan,  sai  valmiiksi  suuren, kolmiosaisen »Eine Geschichte der wirt-
schaftslichen   Entwicklung   Englands»   (1927-29)   sekä  »Das  Wirt-
schaftleben   der   antiken   Welt»   (1929).     Viimeksi   mainittu   lienee
alkuosa   hänen   kaikkein   eniten   suosittua   ja   vuosi   vuodelta  tä}--
denneltyä   luentosarjaansa   kansojen  taloudellisista   vaiheista,   joka
toivottavasti  vielä  tekijän  kuolemankin  jälkeen  tulee  kokonaisuu-
dessaan  saatetuksi  julkisuuteeii.

Erittäin viehättävän kuvan omasta  elämästään,  niistä ilmiöistä,
tapahtumista   ja   henkilöistä,   joiden   kanssa   hän   sen   vari`ella   oli
tullut  kosketuksiin,   Brentano   antaa  vasta   tänä  vuonna   ilmest}'-
neessä  kuvauksessaan  i)Mein  Leben  im  Kampf um  die  soziale  Eiit-
wicklung   Deutschlands)).    Se   on   alallaan  mitä  huvittavin  ja   inic-
1enkiintoisin    todistuskappale    ja    h}rvin    suositeltava    luettavaksi
kaikille  niille,  joilla  on  ei.ityistä  mielenkiintoa  joko  Lujo  Brentanon
omaan  sympaattiseen  henkilöön  tahi  niihin  ensiluokkaisen  tärkei-
siin   yhteiskuntak}-s}'myksiin,   joiden   pelottomaiia   ja   moitteetto-
mana  esitaistelijana  hän  on  ollut.



vlRKnMIESKysvMyKSEMME   TnLouDELLlsELTfl
KnNNflLTfl  KflTSOEN.

Esitelmä,    jonka    Kansantaloudellisen    Yhdistyksen    kokouksessa
mai`raskuun  26  päivänä  1931  piti

Leo  Harmaja.

Jo  ennen  sitä  murrosaikaa,  jonka   maailmansota  aiheutti  val~
tiollisessa,  taloudellisessa  ja  yhteiskunnallisessa  elämässä,  oli  meillä

ju]kisuudessa    usein    puhetta    n.  s. virkamieskysymyksestä.     Pää-
asiallisesti  pohdittiin valtion virkamiesten  nauttimien palkkaetujen
suui.uutta  -  joka  tosin  useiden  asianomaisten  mielestä  sopivim-
min  tuntui  niideii  pienuudelta  -   ja  k}'s}-mys  verraten  yleisestä

palkkojen  koroituksesta  oli  monella  taholla  jatkuvan  keskustelun
alaisena.    Kun  sitten  elinkustannukset   sotavuosina  ja  niiden  jäl-
keen  suuresti nousivat,  tuli  suorastaan välttämättömäksi kohdistaa
huomiota  ei`i  aloilla  maksettujen  työpalkkojen  koi'oittamiseen,  ja
siten  saivat,  ruumiillisen  työn  tekijäin  ohella,  vähitellen  henkisen
työnkin    tekijät    ja   niiden   joukossa   valtion  virkamiehet   eräitä
palkkaetujen  parannuksia,  jotka  tosin  suui`elta  osalta  jäivät rahan-
ai.von  muutoksia  pienemmiksi.

Siitä,   että   vii.kamieskysyinyksen   taloudellinen   puoli   jo   viime
vuosisadan  lopulla  oli  meillä  suuren  huomion  esineenä,   on  todis-
tuksena   tämän   asian   pohtiminen    Kansantaloudellisessa     Yhdis-
tyksessä,  jonka  ohjelmaan  on  kuulunut  kullakin  ajankohdalla  täi`-
keiden   taloudellisten   kysyin}'sten   käsittely.     Syksyllä   4.895   piti
K. J. Scåh!berg  esitelmän  ))Virkamiehen palkasta»,1) osoittaen  perus-
teellisessa  katsauksessaan  tämän  kysymyksen  ei`i puoliin  niitä  pei.i-
aatteita,  joita  tä)]ä  alalla  on  niin  hyvin  tieteisopissa  kuin käytän-

1)   Esitelmiä    Kansata]oude]]isessa    Yhdistyksessä   11,   si\'.  273-294.
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nössä  esiint}'ii}'t,  samalla  valaisten nieidän  erikoisia  olosuhteitamme

ja   iiiissä   eri   aloilla   ilineimeitä,   jo  vanhoilta   ajoilta   periytyneitä
epäkohtia.

Ohimeiinen   kosketeltiin   saiiiaa   k}-s}.mystä   täinän   `'hdistykseii
kokouksessa   m}'ös  ke`/.äällä   1924,  jolloin  E.  JvevcJnzL.n7ici  piti  esitel-

mäii   i)Numeroja   itseiiäisen   ja   epäitsenäisen   Suoinen   valtiotalou-
desta)).1)    Siinä  in.  m.  osoitettiin,  miten  täinä  talous  sotaa  lähinnä
seuraiineina  vuosina  ei  todellisuudessa  ollut  va.rsin  suui.esti  kasva-
nut,   vaikka   oli  perustettu   uusia  virastoja   ja   laajennettu   entisiä,
vieläpä alusta alkaen järjestetty maanpuolustus.   Kun i`ahan ai`vossa
oli  tapahtunut  vallankuinous,  kaikki  tämä  oli  saatu  aikaan  suh-
tcellisesti   vähäisellä   valtionmenojen   lisäämisellä.     Varsinkin   kor-
keainpiin  palkkaluokkiin  kuuluvien  valtionvirkamiesten  palkat  oli

pidetty` h}Tvin   alhaisina,   ne   kun   ostokyvyltään   eivät   vastanneet
puoltakaan  sodan  edellisistä.

Tuoi`eessa   iiiuistossa   on  vielä,   miten   ankaria   taisteluja   vii`ka-
miesten  palkkausk}'sym}7s  sodan  jä]keen  aiheutti  ja  miten  palkko-

jen  koroituksia  on  tehty  useita  kertoja;  kuluvana  vuonna  taas  on
tullut  esille  ehdotus  niideri  alentamisesta.

Mutta  virkamieskysym)'s  ei  suinkaan  ole  vain  palkkakys}'mys,
vaikkakin  se  tältä  puoleltaan  on  useimmilla  tahoilla  enimmän huo-
miota  herättänyt.    Jo  sodan  edellä  meillä  pohdittiin  julkisuudessa
myös   vii`kamiesten   oikeudel-lista   asemaa,   heidän  i,yösuoritustensa
määrää  ja  laatua  y. m. seikkoja.    Valtiollisten  olosuhteiden  ollessa
vaikeita  ei  pei.usteellisia  uudistuksia  kuitenkaan  voitu  ryhtyä  val-
mistelemaan.     Maan   valtiollisteh   oikeuksien   puolustamisessa   oli
virkamiehillä  tärkeä  tehtävä,   eikä  nä}-ttänyt  suotavalta  puuttua
heidän  oikeudellisen  asemansa  järjestelyyn,  vaikkapa  se  olisi  kor-

jauksia  kaivannutkin;  vii`kamiesten  omalla  taholla ei niitä  yleensä
tarpeellisina  pidettykään.

Edellä kosketelluista valtiollisista ristii.iidoista johtuneet virasto-
olojen inuutokset antoivat kuitenkin aihetta eräiden virkamieskysy-
myksen  olennaisten  puolien  pohtimiselle  julkisuudessa.    Aikakaus-

1)  Yr+.kiT.io.itnsta    Eni.en   Ja   nut.     Numeroia,   i,tsenäisen   ja  ei)äitsenäisen

S'zto7t%rz     v¢/Cz.o»zcnot.s!¢     .7.cz     -!uZoL.sCcz.       Yhteisvoimin.     Juhlajulkajsu     llannes

Gebhardjn   60-vuotispäiväksi.    Siv.180-199.
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kirja  J)Lakimies»  sisälsi,  etupäässä  viionna   1905,  useita  kii`joituksi:`
tästä   asiasta.     Ensiksi   käsitteli   A!JCL7}   Serzc!cÄ£wS   silloisten   virka-
miestemme   virkakuntoisuutta,   esittäen   siitä   ankaria   arvosteluja.
Kohta  sen jälkeen julkaistiin samassa  aikakauskirjassa useita vasta-
kirjoituksia,    ja    siinä   yhteydessä    esitti    LJ. Å'. Pcbc#JÅjy;,    silloinen

ylitii`ehtööri,    ei`äitä    huomattavia    ajatuksia    hallintovirkamiesten
ammattivalmistuksesta   ja   i)ätev}')'destä   tehtäviensä   hoitaniiseen,
osoittaen, initen i)intapuolisesti he useimmiten tunsivat niitä asioita,

joita  he  joutuivat  käsittelernääii.   Tästä  hän  m. m. lausui,  että  esi-
merkiksi  kaui)pa-  ja  teollisuusasiain  esittelijälle  eivät  maan  teolli-
suus-  ja  kauppapolitiikan  periaatteet  saisi  olla  vieraita  ja  että  sa-
moin  tulisi  maanviljel}'s-  ja  kulkulaitosasiain  esittelijällä  olla   sel-
villä  yleiset  agi`aari-  ja  kulkulaitospoliittiset  näkökohdat.   Edelleen
kirjoittaja  kysyi,  miten  voi  vii.`kamies,  jonka  taito  rajoittuu  pää-
asiassa    sihteerin   muodolliseen   kirjoittamistaitoon,    menest}-ksellä
käsitellä    ja    arvostella    tällaisia    vaikeita    k}Ts?-myksiä.     »Senaatin
esittelijän,  joka  hvviii  täyttää  paikkansa,  tulee  olla  sekä  kä}-tän-
nöllisesti   että   tietopuolisesti   syvälti   perehtyn}tt   alaansa,   hänen
tulee   olla   alansa   ensimmäinen   asiantuntija   inaassa.»    Lisäksi   kir-

joituksessa   esitettiin,   initen   lukuisat   lainopillisen   tutkinnon  suo-
i'ittaneet  virkamiehet  ovat  virkaurallaan  tuon  tuostakin  siirtvneet
hallintoalalta   toiselle,  joka  vaatisi  aivan  ei.ilaista  asiantuntemusta,

ja  miten  heidän  pätevyytensä  tehtäviensä  hoitamiseen  on   supis-
tunut   vain   asian   muodollisen   i)uolen   käsittely)'n,   virkamiesteii
täten  jäädessä   monessa   tapauksessa  vain  dilettanteiksi.1)

Nämä  ajatukset  eivät  silloisissa  oloissa  nä}.tä  herättäiieen  laa-

jempaa vastakaikua, vaan ne jäivät eräänlaiseksi »huutavan ääneksi
korvessai).   Pai`ia vuotta myöhemmin niitä kehitti edelleen E. jvevcm-
jj7tno  ensin  saLomalehtikirjoitelmissa  ja  sitten  erikoisessa  kii`jasessa
nimeltä y)Virkamiesolomme.  Millaiset ne ovat ja millaiset njiden pitäisi
olla.». 2)  Voimakkailla  vedoilla siinä  paljastettiin  niitä monia epäkoh-
tia, joita vii`asto-oloihimme  oli  i)ääss}rt  muodostuinaan, ja  \.aadittiin
niiden    korjaamista.      Verraten     laajasti    käsiteltiin    virkamiesten

1)   Lakimies   1905,  siv.146-1±7.

2)   Pö£på.n*ysymyksi.ä.   1.     Suomahinen   Kustannus   0}'.  Kansa.    Helsinki

4917.
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valmistusta  ja   ammattipätevyydeii  puutteellisuutta,   ja  tämänkin
kii`joittajan   mielestä  oli  virkamiesteii  tietopuolisessa \.almistukses-
sa  se paha vika,  että  se oli `.ain muodollis-1ainopillista laatua,  joten
heillä  ei  ollut  asiallisia  tietoja  }'hteiskunnasta,  sen  elämän  ja  tar-

peiden   eri   puolista.     Samalla   kirjasessa   käsiteltiin   hallintovii`ka-
mieste]i   ci`ikoispätevyydeii   puuLetta   ja   kuvaeltiin   `-irkamiehistös-
sämme  vallitsevaa  ))hyppimisjärjestelmääi),  joka  vii`kamiehille  itsel-
Ieen   oli  edulliiien,   inutta   ei  ollut  }'hteiskunnalle   hyöd}'ksi.    Siinä
kosketeltiin  myös  virastojen  t}'ötehon heik]{outta sekä i)alkkaussuh-
teideii   epätasaisuutta   ja   nurinkurisuutta.

Saiiiaiisuuntaisia   ajatuksia   on   sitteminin   esitetty  useasti   sekä
eduskunnassa  että niissä valtionkomiteoissa, jotka virasto-ja virka-
]niesolojen   järjestämistä   ovat   viime   vuosikymmenenä   pohtineet.
Erikoisesti    on    yhä   uudelleen    vaadittu     monimutkaisen   vii'ka-
koneiston   yksinkertaistuttamista   ja   suuremman   keskityksen   ai-
kaansaantia    asiain    käsittel}-ssä.      Eräitä     muutoksia     hallinnon
organisatsioniin   onkin   sittemmin  teht}7,     ja    useitakin   eri    ehdo-
tuksia   on  valmisteltu   virasto-olojen   uudistamiseksi,   mutta   käy-
tännölliset   tulokset   ovat   toistaiseksi   jääneet   suhteellisesti  vähäi-
siksi.   Tähän  on  nähtävästi  melkoiselta  osalta  vaikuttanut  näiden
kysymysten  monimutkaisuus,  minkä  vuoksi  niiden  seikkapei`äinen
selvittely  vaatii  suurta  asiantuntemusta  ja  riittävästi  aikaa,  mutta
kumpaakaan ei kaikilla niillä, jotka viime vuosina ovat näitä asioita
harrastaiieet,  ole  ollut varsin i'unsaasti.   Sitcn  ovat tulokset jääneet
laihoiksi.     Vii`astoilla   itsellään   taas   on   hallintotehtävien   laajen-
tuessa  ollut  niin  paljon  kiireellisiä  asioita   hoidettavinaan,  etteivät
ne  oinasta  puolestaan  ole  ehtineet,  jos  haluakin  olisi  ollut,  omistaa
tari]eeksi   huomiota   tämän   luontoisille   kysymyksille.

Virasto-olojen   kehittämisellä   ja   vii`kamieskysymyksen   tarkoi-
tuksenmukaisella   ratkaisulla   on  kuitenkin  jo   taloudelliselta   kan-
nalta  katsoen  niin  suuri  yleinen  merkitys,  että  suuretkaan  ponnis-
telut   asiain   jäi`jestämiseksi   oikealle   tolalle   eivät   näyttäisi   liialli-
silta.   On  muistettava,  että  ne  vai`at, joita  valtion  hallinto  käytte-
lee,  iiousevat  vuosittain  }'hteensä  nii]jaardeihin  markkoihin,  muo-
dostaen  sangen  tuiituvan  osan,  lähes  viidenneksen,  koko  kansan-
varallisuudesta;  valtion  vuotuiset  tulot  vastaavat  myös  i`unsasta
osuutta  koko  kansan  tuloista,  i)uhumattakaan  siitä  vaikutuksesta,
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mikä   julkiseii    taloiiden   hoidolla    on    }TksiL}istaloudc]i    ei`i    puoliiii

sange]i   inonessa    suhteessa.     Kaiisantalouden   tei.`.eeii    kehit}.ksen
kannalta  ei  näiii  olleii  suiiikaaii  ole  ]iierkit}-ksetöntä,  ]iiiteii  valt,ion
virastot   t}'öskentelevät  ja   millaisiksi  ]nai`ii  `-ii.ka]iiiesolot   ]nuo(ltis-

tuvat.
Seura€ivassa  on  tai`koitus  olLaa  tai.kasteluii  €`laiseksi  `.ii`k€`]iiics-

k}.sym}-ksemme  taloudellinen  puoli,   lähiiiiiä   i)itäen  siLinäLkl  t:``.al-
listen  hallintovii`kaiiiieste]nme  olosuhteita.

Mitä   virasto-olojemme   kehittäiniseen   tulee.   on   taloudellis(ilta
kaiinalta  sangen  huomattava  se  ei.i  tahoilla  jo   kauan   esiintvii}'t

p}Tkim}'s, että vii`astoissa olisi asiain käsittcl}'ä   j  o u d u t e t t  a `-a
välttämällä   sellaisia   tavanmukaisia   muotoja,   jotka   ovat   oinaiisa
viemään  aikaa,  tuottamatta  vastaavaa  h}.ötyä.    Vanhoista  ajoist€`
lähtien  oii  meillä,  aikaiseminan  historiallisen  kehit}'ksen  johdosi:i,
varsinaisissa   hallintotoimissa   p}Titt}.   kä}-ttämään   aivaii    saiiiaii-
1aista     seikkai)ei'äisyyttä    ja    täsmällis?T}'ttä    asioita    käsiteltäessi.i,
kuin   ]nikä   tuomioistuimissa   oiL   tapana.     Kun   kehitetääii   asiaitL
käsittelyä   vähernmäii   monimutkaiseksi,    ]iä}'t,tää   useiinmissa    iii-

pauksissa  oltavan  oikealla  tiellä.   Mutta  siiiiä  on  aina  m}-ös  toineii
puoli  otettava  huomioon.     Saman  kys}-m}rksen  käsittel}-  eri  vii.ka-
asteissa, mikä useimmiten viiv}'ttää inelkoisesti ])äätöksen valmistu-
mista,  vie  tietenkin  aikaa,  mutta  se  m}rös  antaa  useimmiten  lisä-
takeita  siitä,  että  asia  lopulta  joutuu  oikealla   ta`-alla   ratkaistuksi.
Valtion  virastojen   toiminiialle   on   tietenkin  täi`keätä,   ettei   niissä
tehdä  päätöksiä  ilinan  monipuolista  harkintaa  eikä  jouduta  iyui`ka-
maan  niitä  muulloin  kuin  i)oikkeustapauksissa.    Valtion  arvovalta
sellaisesta  hätiköiinisestä  kärsisi  suui`esti.    Tässä  joutu\.at  siis  `.€`s-
takkain  i)erusteellinen   käsittely  ja   ajan    voittamineii.     P\-`.kvaika
näyttää   pitävän   jälkimmäistä   paljon   tärkeämi)änä;   siten   esi]ii.
valtiopäivätyökin  on  saanut  aivan  toisen  leiman  kuin  aikaisemiiiiii.
Kun  katselee  säätyvaltioi)äivien  käsittele]iiiä  asioita,  ]iiin  huoini`iL

jo   ulkonaisesti   mitä   suurimman   erotukseii   siiiiä   suhteessa,   etti.i
hallituksen esityksessä tavallisesti oli melko laaja perustelu ja `-alio-
kunnanmietintö,  vai`sinkin täi`keimmistä  asioista,  sisälsi  kokonaiseii
tutkielman  asian  eri  puolista.   I-Iistoi`iallinen  johdanto  antoi  selvän
käsityksen  asian  aikaisemmista  vaiheista,  jn  inieLiiinöiL  lukijan   oli
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helppo   saada   selville,   mii,ä  inissäkiii   k}-s}.]n?-ksessi.i   oii  eri  aikoiiia
tehty.    Mutta   `.ksikamarisen   eduskiiii"`n  vastaavista  julkaisiiisia
hai.voin  löytää  eneini)ää  kuiii  muuLami€`  lauseita  pei`usteluksi  useiii-
kin  hyvin  tärkeille  i.atkaisuille,  ja  aika  lailla  ovat  hallituksen  esi-
tyksetkin   kutistuneet.   Nyt  välistä  niuodostuu  kokoiiaiseksi  t,utki-
mukseksi   jo   sen   seikan   selvillesa{`miiien,   iiiiLkä   v€`ltioi)äivät   ovat

jotakin   kys}Tm}rstä   käsitelleet   ja   ]nillaisiiiL   tuloksii)i   eri   kerroilla
on tultu; siitä eivät yksin rekisterit riitä antainaan tarpeellista selvi-
tystä.    Kun  näin  meiietellään  laiiisäädäntöt}-össä,   on  luonnollista,
että  hallintotoimintaa  on  koetettu  kehittää  samanlaiseksi,  ja  vii.as-
tojen  suoritettavan  työn  }.ksinkertaistuttaminen  on  vaatimus,  joka
uusiutuu  eri tahoilla  tuon  tuostakin.  Tässä  ohjelmakohdassa  onkin
epäilemättä   paljon   oikeutettua,    inutta    ilmeisesti   nionta    kertaa
nä}rttää   toivotun   liilmja   seii   toteutLaiiiisesta.     Joka   tapauksessa
voidaan  todeta,  että  lukuisissa  halliiitovirastoissa  oii  viime  vuosina
koetettu  kehittää  asiain  käsittel}.ä  mahdollisimman  paljon  uuden
ajan  virtausten  mukaiseksi.

Taloudellisen  tuloksen   kannalta   kaLsocii   on   erittäin   tärkeätä,
että   virastoissa   otetaan   käytäiitööii   kaikki   ne    teknilliset
v ä 1 i n e e t,    jotka  jouduttavat  virastot`.ötä.    Tässä  suhteessa  eri
laitoksissa   lienee   vieläkin   varsin   suurta   eroavaisuut,ta.     Omasta
kokemuksestani  voin  mainita,   että   kun   aikoinani  tulin   erääseen
uuteen  vii'astotyöhön,  huomasin  siellä  kirjoitettavan  käsin  jäljen-
nöksiä   lähetettävistä   kirjeistä,   vaikkakin   kirjoituskone   oli   myös
käytettävissä.    On   selvää,   että  tällaiseen  inenettel}-}-n  sisält}-y  jo
sekin   vaai'a,   etteivät   jäljennös   ja   lopullinen   asiakii`ja   ole   täysin

yhtäpitäviä,  kun  taas  mekaaninen  jäljeiiiiös  on  paljon  varmempi.
Nykyään   tämä   lieneekin   yleisesti   selvillä   ei`i   virastoissa.    Mutta

joskus  näkee  jopa  korkeiden  vii.kamiesteii  käsin  kirjoittelevan  rat-
kaisujaan   erilaisiin   asiakirjoihin,   kun   säästäväisy-}'den   nimessä   ei
ole  vai.attu  riittäviä  aput}t.övoimia.    Tässä suhteessa iie valtion lai-
tokset,   jotka   työskentelevät   liike}'rit}-ksen   tavoin,   ovat   melköi-
sessa   määrin  toisessa   asemassa   kuin  vaiihat   varsinaiset   hallinto-
vii`astot;  uudet  teknilliset  menetelmät  ovat  paljon yleisemniin  kä}r-
täiinössä   edellisissä   kuin   jälki]iiiiiäisissä   vii'astoissa,   eikä   nähtä-
västi voida väittää,  ettei niissä verraten vali)iiaasti seurattaisi kehi-
tyksen  kulkua  asiaiiomaisella  toimialalla.    }Iutta  nähtä`-ästi  moni
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vaiiha  `.ii`asto  voisi  melkoisesti  jouduttaa  t}Tönsä  tuloksia  ottanialla
uudenaikaisia  t}-övälineitä  kä}.täntöön.   Tässä kohden  on kuitenkin
muiden    kuin    asianomaisten    vii`kamiesten   itsensä   vaikea   täysin

pätevästi  asiaa  ai``-ostella.    Sivulta  päiii  tulevat  vaat,imukset  m}'ös
herä.ttävät   usein   tari)eettomia   epäilyksiä.    Ohimennen   voitaneen
lisäksi  inainita,  että  vii`astojen  toiminnan kchittäminen työvälinei-
densä    puolesta    entistä    tarkoitukseiimukaisemmalle    kannalle   on
suurelta  osalta  seurausta  siitä  sangen  pontevasta  työstä,  jota   ei.i-
laiset   virastotarvikkeita   m}tyvät   hikevrit`rkset   ovat   tällä   alalla
suorittaneet tunkeutumalla, jopa puoliväkisin, esittelemään uusimpia
luksintöjä  ja  menetelmiä,  joita  voitaisiin  käyttää  virastotyön  ke-
hittämiseksi.    Kun   ei`äät   hallituksen  jäsenet,   jotka   eivät   ole   ei`i-
kQisen   myötätuntoisesti   suhtautuneet   virastojen   ei`ilaisiin   esityk-
siin,   ovat   olleet   paljon   suostuvaiseinpia   etenkin   uusien koneiden
hankkimiseen    toiminnan    jouduttamiseksi,    on    puheena   olevassa
suhteessa  viime  aikoina  tapahtunut  huomattavaa  edistystä.

Vii.astotyön   jouduttamisessa   on   toisena   keinona   yhtä   mittaa
mainittu   vii.astojen    ty ö a j an    pideiitämistä.    Siinä  kohdeii  on
sodanedelliseen   veri`aten   tuntuva   inuutos   jo    ehtin}-t   tapahtua.
Kun   muutamia   vuosik}mineniä   sitten   eräissä   keskusvii.astoissa
työaika käsitti vain kolme tuntia, kello  11-2, ja sillä välin oli vielä
kahviloma,  ei  tosiaankaan  ollut  liikaa,  että  työaikaa  pidennettiin,

ja nykyäänhän se on yleisesti kuusi tuntia, lukuun ottamatta puolen
tunnin  väliaikaa.    Työajan  edelleen  pidentämisestä  on  usein  ollut
kys}7m}'s,  mutta  inyönteiseen  i`atkaisuun  ei  ole  päästy.    On  huo-
mattu,  että  i)itkä  työaika  edellyttäisi  myös  verraten  pitkää  väli-
aikaa atei`ian nauttimista vai.ten, jotta virkamiehet ehtisivät käydä
kotonaan  asti  s}'ömässä,  tai  aterioimistilaisuuden toimittamista  itse
virastoon  tai  sen  läheis}'}'teen,  jolloin  lyhyempi  keskeytys  riittäisi;
mutta  tämän  järjestäminen  on  osoittautunut  hyvin  vaikeaksi  teh-
täväksi.    Sie]lä,  missä  ei  suoi`iteta  työtä  vat`sinaisessa  virastohuo-
neistossa,  täinä  kysym}'s  on  aivan  eri  luontoinen.   Täten  maaseu-
dulla   työskentelevät   virkamiehet jäävät puheena olevan kysymyk-
sen  ulkopuolelle.

Virastojen työtehoa  on lisätty myös  siten,  että määi.ätyn vii.ka-
ajan huomioon ottamista on ruvettu vaatimaan paljon ankarammin
kuin   aikaisemmin,   ja   siten   on   epäilemättä   tuloksia   parannettu.
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Eteiikin   inekaaiiisessa   t\.össä   näillä   ]nuutoksilla   on   huomattava
vaikutuksensa.

Mutta   mikäli   k}'s}-mys   on   vii.€`stojen   suorittaman   työn   asial-
lisen   sisällyksen   kehittäinisestä   mahdollisiinman   tai`koituksenmu-
kaiseksi, n}Tk}.isistä virasto-oloista tuskin voidaan }Thtä paljon myön-
teisiä  puolia  esittää.   .-\siain  luvun  kasvaminen,  samalla  kuin  t,yö-
voima  on  ii}Tsynyt  entisellään  tai sitä  on vähennettykin, jo  väkisin

i)akottaa  jouduttamaan  asiain  käsittel}-ä  e]ienimän,  kuin  mikä  nii-
den oikean i.atkaisun löytämiseksi olisi suotavaa.   }Iutta vielä enem-
inän   o]i   haitallisesti   `raikuttanut   se,   että   virkamiesten   asiallisen

p ä t e v }r }. d e n    kehittämisestä   erilaisia,   varsinkin   vaativampia
tehtäviä  hoitamaan  on  hyvin  vähän  huolehdittu.    Päinvastoin  on
eräillä   aloilla  p}'i.itt}-  vähentäiiiään  pätevyysvaatimuksia,  ja  vain
harvoilla  aloilla  on  r}-hdytt}-  antamaan  virkamiehille  erikoiskoulu-
tusta tehtäviensä hoitamista vai`ten.   Useimmissa hallinnonhaarojssa
`'aaditaan  vain  joko   määrättyä  yleissivistystä  tai  vei.raten  vaati-
iiiaton    lainopillinen   tutkinto,    olkoonpa    kysymys    vaativistakin
tehtävistä,  m}'ös  sellaisilla  ])aikoilla,  jotka  ennen kaikkea  edellyttä-
vät  perehtymistä  hallintotoiminnan  asialliseen  sisällykseen.    Tämä
koskee   ei`ikoisesti   taloudellisten   kysymysten   käsittelyä.     Useim-
missa   keskusvirastoissa   ovat  asiat  tässä  kohden  kohtalaisen  tyy-
dyttävällä   kannalla,   mutta  ylimmässä   asteessa   on   pääasiallisesti
vallalla  sama  järjestys  kuin  vuosikymmeniä  sitten.   Kuten  senaat-
tori   Pc®¢s£ÄjfJ£   ja    professoi.i    jvevci7t!j7?7tc!   ovat    alussa    mainituissa

kii.joitelmissaan  erittäin  selvällä  tavalla  osoittaneet,  on  meillä  hal-
1iniion  hoito  siinä  suhteessa  väärällä  tolalla,  että  tärkeimpiä  talou-
dellisia   kys}.m}'ksiä   ratkaistaessa   hallituksen   käytettävinä  asian
esittelijöiksi   on   vain   hai`voin   varsinaisia   ammattimiehiä,   jotka
voivat  asiaiituntemuksensa  nojalla  esittää  kysymyksen  eri  puolia.
Useimmat  virkamiehet,,  jotka  toimivat  valtioneuvostossa   esitteli-

jöinä,   ovat  vain  asian  muodolliseen  ja  lailliseen  puoleen  nähden
hankkineet  tarpeellisen  pätevyyden,  mutta  he  eivät  aina  voi  yrit-
tääkään   omintakeisesti   hai.kita   käsiteltävinä   olevia   kysymyksiä
niiden  asiallisen  sisällyksen  puolesta.    Samalla  tavoin  kuin  kirkol-
lisia  asioita  käsiteltäessä  esittelijänä  on  pappi  tai  puolustuslaitok-
sen  ei`i  kys}.m}rksiä  käsittelemässä  sotilashenkilö  tai  oikeuslaitosta
koskevia   asioita   esiteltäessä   lakimies,   yhtä   luonnollist,a   on,   että
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taloudellisia   k`.s`'m\-ksiä   pitäisi   esitellä   sen   alan   €`]n]nattiiniesten,

jota  asia  koskee.    Siten  olisi  inaatalousininisteriön  esittcl}-issä  laki-
miesten  asemasta  käytettävä  maataloudellisen  ainmattisivist}'kseii
saaneita  koi.keampia  vii`kamiehiä,  kauppa-  ja  teollisuiisininistei`iöii
esittelyissä   teknikkoja   ja   liike-elämääii   i)ereht}-neitä   henkilöitä,
vei.otusk}'s}-m}.ksiä  käsiteltäessä  finanssiasiaintuntijoita  j. n.  e,  eikä
vain  tavallisia  vaatimattoman  lainopillisen  tutkinnon  suorittaneita
hallintovirkamiehiä,  niinkuin  meillä  useimmiten  tapahtuu.    Tämä
vaatimus  on  useasti  esitetty,  mutta  se  on  kaikunut  kuuroille  koi`-
ville.   Kun hallitukset  ovat  lyh}-tikäisiä ja  niiden jäsenet  eivät  aina
ole   lähimainkaan   perehtyneet   niihin   kys}m}'ksiin,   joiden   \.1im-
mäksi  päälliköksi  he  joutuvat,  olisi  sitä  välttäinättömämpää,   että
valtioneuvoston   koi.keimmat   vii`kahiehet   edustaisivat   mahdolli-
simman   suurta   pätev}t}'ttä   näiden   k}Ts}rm}'sten   käsittel}rssä   sekii
muodolliselta  että  m}'ös  asialliselta  kannalta,  iniitta  siitä  ei  meillä
ole  välitettv.

Kansantaloudellisen   Yhdistyksen   taholta   on   i)uheena    olevaa
kysymystä   jo   aikaisemminkin   ])ohdittu.     Kevättalvella   1949   i)iti
y.  O. j}wi.ih     (ii}rk.  fzww£zJ)     Yhdist},.ksen     kokouksessa     esitelmän
valt,iotieteellisistä  opinnoista,  erikoisesti  tehostaen  virkamieskasva-
tuksen  kehittämistä  siihen  suuntaan,  että  ei`äitä  lainopin  haaroja
liitettäisiin   varsinaisiin   valtiotieteiden   opintoihin   ja   sitä   varteii

perustettaisiin  yliopistoon  erikoinen  tutkinto.1)  Kokouksessa asiaa
käsiteltäessä  ehdotettiin  Yhdistyksen   puolesta  r}-hdyttäväksi  toi-
menpiteisiin,  ja  tätä  kys}'mystä  valmistelemaan  asetettiin  samalla
ei.ikoinen  komitea.    Kun  samaan  aikaan  oli   vii`eillä   k}'symys  eräi-
den  tätä   alaa   koskevien   uusien   opettaja]ivii`kojen   pei.ustamisesta

yliopistoon,    lykättiin    varsinaisten    ehdotusten    tekeminen    siksi,
kuin  tämä  kysymys  olisi  valtiopäivillä  saanut  ratkaisunsa.    Seu-
raavana  vuonna  jätti   komitea  ehdotuksensa  Yhdistykselle,  ja  sen
mukaisesti  tehtiin  asiasta  anomus  valtioneuvostolle;  sieltä  se  lähe-
tettiin  täkäläisen  }-1iopiston  viranomaisten  käsiteltäväksi,   ja   sille
tielleen  tämä  juttu  näyttää  jääneen.   Aluksi  lienee  odoteltu  niiden
opettajanvirkojen täyttämistä, joista äsken mainittiin, ja sittemmin

1)       yaJf®.oC®.Gieez#sjs£d.   opi.nnojsf¢   Swomess¢.    Yhteiskuntataloudellisia  kii.-

joituksia   16.   Helsingissä   1919.   Kustannus-Oy   Otava.
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koko  asia  nä}'ttää  jääneen  s}'rjääiL;  iiinakaan  i'i  ole  s€it`viitettu  iiiii`-
kääiilaisia   kä\-täiinölLisiä   tiiloksi€\   erikoisteri  valtioLieteelliste]i  tut-

kintojen  järjestäiniseksi,  si`i`i±iaii  tcapaati  k`iiTi  eräissä  muissa  niaissa

on    teht`'. -M`-öheiiiiiiiii   oii   `'hteiskunTiallisceii   korkeakoulmm

päätetty   järjestäå   sai`iaiisuuiit{`isi€`   tutkintoja,    k`iin   mitä  Yhdis-
t}-ksen  ano]]iiLksessa  tai`koitettiii`;  t\ika£\  ni}-öti'ii  iie  osaltaan  voivi\t

vaikuttaa   siihen   suuntaa)i,   etti.`    eräideti   h\lliTitotehtä`-ie]L   siLoi`ii-

tamiseeii  voidaan  kä}.ttää  heiikilöitä,  jotk€`  ovat  saaiieet  {`iii]ii{`tti-
valmistukseiisa   valtio-   j€\   }-hteiskuntatictci(leii   ja   niihiiL   lii[t}.vic'n

laiiiopin   haarojen   pohjalk`.
Hräisiin   taloudellista    i)äte`.}-}-ttä    \.aa+,i`'iin    toimiin    oiL    viiine

vuosina   i'uvettu   m}.ös   kä}-ttämääii   Kaui)iialmi.luakouluii   i)äästö-
tutkiniion  tai   kauppatieteideii   kaiidida€`ttitutkiimon   suorittaneita
herikilöitä,   ja   ]noniin   halLinnollisiiii   tehtäviiiL   mainitut   tut,kiniiot
ovat  epäilemättä  antaneet  parem]naii  alkuvalmistuksen  kuin  `-ksiii-
omaan  lainopilliset  oi)imot.

Tarkoituksemnukainen  ammattivali`iistus  hallintotehtävien  hoi-
tamiseen  on  tietvsti  hyvin  tärkeä  asia,  ]iiutt,a  vai`sin  pitkälle  se  ei
i'iitä.   Virastot}'össä,  vai`siiikin  mikäli on  k`rs`-]n\.s  sen johtamisesti`,
on  .tarpeen   }-htämittaineii   eri   asiain   kehit}.kseii   seuraamincn   ja
niiden  kokemusten  h`Tväksi  kä}-ttämine)i,   joita  ]iiuualla  ja   ineillä
on  eri  tehtävissä  saavutettu.    .\[utta  läheskään  kaikkien  korkeiiii-

pien  virkamiestemme  ei  `.oitane  sanoa  omalla  alallaan  jatkuvasti
olevan  uusimman  ajan  vii`tausten  ja  kehit}-sten  tasa]la.   Ammaiti-
kii.jallisuuden johdonmukaista  seuraainista hai.rastavat tosin jotkut,

ja  ulkoinaaiimatkoja tehdään  samassa  tarkoituksessa  silloin tällöiii.
Mutta   i)aljon   meiltä   puuttuu,   ennenkuin     vii-astotöitä    johtavat
henkilöt    \'leisesti    olisivat    tä`'dellisesti    tehtä`.äiisä    tasalla    ]n`-ös

puheena  olevalta   kannalta   katsoeii.
Mihin   tässä  suhteessa voitaisiin  ehkä  ajatella ryhd}'tt£.iväksi, sen

kysymyksen   valaisemiseksi   i)}.}'täisiiL   viitata   eTääseen  asi{\iL  aikai-
sempaan  käsittel}'yn  Kansantaloudellisessa  Yhdist}'ksessä.

Syksyllä   `1908  esitin  Yhdist}rkseii  kokouksessa,   miteii  Saksassa
on  n. s.    v a 1 t i o t i e t e e 11 i s i ä   j  a t k o k u r  s s e j  ii    järjestä-
mällä  kohotettu  vii`kamiesten amiiiattisivistystä.l)  Eiisin  oli  suunni-

1)   Yhteiskuntataloudellinen   Aikakauskii`ja   1908.   Si\'.   299-306.
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t,eltu  halliiinollisen   akatemian  perustamista,   saniaan  tapaa]i   kuin
upseei.ikuniian    kehittämiseksi   on  olemassa   sota-akate]nia.     Mutta
aluksi   rvhd`'ttiin   i)aneinaan  toimeen   ei`ikoisia   kursseja   virkamie-
hlle    tätä   i,ai'koitusta    varteii    perustetun    }'hdistyksen  toimcsta,
\'altioii  avun  turvin.    Vuodesta   191`2   alkaen  on  tätä  ]nenetelmää
kä}'tetty,  ja  tulokset  ovat  siellä  olleet  sangen  h}.vät.    Kui.ssit  on
tarkoitettu   henkilöille,   joilla   määi`ät}-n   )'leissivist}'ksen   ohella  on
m}.ös  valtiotieteellistä  pohjasivist}'stä,  teoreettista  taikka  käytän-
nöllistä,  ja  jotka  p}-rkivät  laajentamaan  ja  s}-ventäinään  tietojaaii
lainopillisten  ja taloudemsten valtiotieteiden alalla.1)    Kurssien osan-
ottajina  ovat  olleet pääasiallisesti hallintovii`kamiehet, joskus hyvin
korkealle  asteelle  päässeetkin.     Lueiitoja  ovat iiitäneet  ensimmäiset
asiantuntijat    kustakin    eri   kysym}'ksestä,   ja  niiden  joukossa   on
ollut kuuluisia nimiä, joita  Saksalla on valtiotieteiden alalla ollutkin
varsin  runsaasti.   Aikaisemmin  toimi  kurssien  johtajana  professori
L14cia?   SerJ7tg,   sama   tunnettu   kansaiitaloustieteilijä,   joka   Kansan-
taloudellisen  Yhdistyksen  kutsusta  viioiina   1922  kävi  täällä  luen-
noimassa  ja  joka  samalla inatka]laan  Suomen Virkamiesvhdistysten
Keskusliiton   hallitukseii   toimesta   piti   myös    esitelmän   puheena
o]evista  valtiotieteellisistä jatkokursseista.   Professoi`i  Seringin  erot-
t`ia  oii  näiden  kurssien  johtajana  ollut  tunnettu  Kielin  yliopiston

professori  BeJ.nÄ.  Harm6.  Valtiotieteellisten  jatkokurssien pitämistä
vai`ten  pei`ustetun  yhdist\-ksen  etunenässä   on  viime  vuosina  ollut
e]it. i)ääministeri   Scw77u.sc/},   ja   asiain   hoitoon   ovat   ottaneet   osaa
useat  muut  ]naan  hallinnon  ensimmäiset  miehet   eri  toimialoilta.
Uutuutena   näidcn   oppihi`ssien   järjestämisessä   sodan   jälkeisellä
ajalla   on   ollut   iiiiden   johtajan,   professoi`i   llarmsin   suunnitelma
eri  luentosai.jojen  liittämisestä  toisiinsa  siten,  että  ne  }-hteen  sovi-
tettuina    muodostavat    ehjän    kokoiiaisuuden    ei`ikoisina    teoksina

julkaistavaksi.   Siten on synt}m?-t laaja  kokoelmateos,  joka  käsittää
seitsemän  suurta  osaa  ja  sisältää  esityksen  m. in. Saksan  kansasta

ja   valtakunnasta,   uuden   Saksan   oikeusoloista,   Saksan   kansan-
talouden  i`akenteen  muutoksista2)  y. in. }-hteensä 120 johtavan mie-

1)    S^T"iscH,     Staa,kswtssenschctftti(he     Fortbildung    fijir     Juri,sten     und

Vcrfpciz£ztngsz]caim!e.      Deutsche   Juristen-Zeitung   4929,   siv.    30   ja   seur.
2)  Struktui.wandlungen der deutschen Volkswirtschaft   1-11. Berliini 4928.
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hen   kuvaamana.   Ohimennen   voitaneen   kuitenkin   mainita,   että
näiden   oppikurssien   aikaisempi   johtaja,   professoi.i   Sering   puoles-
taan,   asiasta   keskusteltaessa,  arveli  tällaisten  lueiitojen,  jotka   oii
kirjoitettu    julkaistaviksi    laajan    kokoelmateokseii    asianomaisim
osina,   tehoavan   kuu]ijoihin   vähemmän   kuin   sellaisten   luentojeii,

joissa   puhuja    voi   vapaainmin   ainettaan   käsitellä ja  aiitaa  hen-
kilökohtaiseii    mielii)iteensä    voimakkaammin   tulla    esille.     Mutti\
Saksaii   valtiotieteelliselle   kirjallisuudelle   on   tietenkin   ollut   suu-
reksi    h`töd\.ksi    sellaisten   }'leisesit}'sten   aikaansaanti,   joita   liie]i-
noista  on  täten  muodostunut.   Joka  tapauksessa  usea]npiviikkoiset
oi)itikurssii  i-etkeil}-ineen  ja  keskusteluiiieen  vaikuttavat  osanotta-

jiiri  näköaloja  avartavasti  ja  herättä`rästi  sekä  ennen  kaikkea  vir-
kistävästi,   ollen   `.astapainona   sille   }'ksitoikkoisen   virastot}.öii   la-
inauttavalle   vaikutukselle,   josta   hallinnon   korkeaininilla   asteilh
työskentelevätkiii   aikaa   m}-öteii   joutu`.at   kärsimään,   alemmista

puhumattakaan.    Näin  ollen  valtiotieteellisten  jatkokurssieii  i)itä-
minen  on  kustannuksistaan  huolimatta  jatkunut  sodan  jälkeenkin,
vaikka   Saksan   i`ahalliset  vaikeudet   ovat   olleet   niin   suui`et.

Kun  puheena   oleva   asia   s}.ksyllä   1908   oli  tä.män  }7hdistykseii
kokouksessa    i)ohdiLtavaiia,    päätettiin    Suomalaisen    Lakimiesten
Yhdist}'ksen  kanssa  neuvotella,  voitaisiinko  meillä  jotaki]i  saman-
suuntaista    i`uveta   valmistelemaan,    mutta    sitä   `.ai`ten    asetetun

yhteiskomite.m keskustelut eivät johtaneet tuloksc`en.   \'iiiiie aikoim
on kys}-m}-s ollut vireillä  Virkamiesyhdistysten  Keskusliiton taholla,

ja   voisi   aj{itella,   että   i`}'hd}.ttäisiin   näissä   piii.eissä   edelleen   har-
kitsemaan,   olisiko  syytä   asiassa   mitään   tehdä.   Tämän  johdosta
voidaan  k}-llä  sanoa,  ettei  n}-kyinen  ajankohta  ole  sovelias  uusille
hankkeille,  jotka  tietenkin  tulevat  aiheuttamaan  melkoisia  i.ahal-
lisia  kusta]iiiuksia.   Mutta juui`i  ahtaina  aikoina  on tehtävä  suunni-
telmia   i)areinpien   aikojen   varalle,   jolloin   ne   voidaan   tot,euttaa.
Mainitut   järjestöt   eivät   myöskään   ole   niin   vai`ojen   puutteessa,
etteivät   iie   voisi   vaatimatonta   alkua   edellä   kosketelluille   oppi-
kui`sseille   saada   aikaan,   ].os   asia   katsotaan   huomion   ai`voiseksi.

Mutta  viclä  tärkeämpää   kuin  kunnollisen  valmistuksen  anta-
mirien  erilaisten  virkojen  haltijoille  on  tietenkin  mahdollisimman
kyvykkäiden    henkilöiden    kiinnittäminen     valtion    palvelukseen
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varsinkiii  `Tastuullisiin  tehtäviin.    Äl`.käs  ]nies  kvllä  hi]ikkii  asian-
omaiset   tiedot  t,a\-alla   tai   toisella,   kun   hä]i  `.ai]i   oivaltaa,   inissä
ci-ikoistiedot  ovat  tai`i)eeii.    l<:tenkiii  johtaviin  toi]iiiin  nähden  tämä
väit,e  tavallisesti  pitää  ])aikkansa.    .\'äin  olle]i  olisi  julkisia  toiniia
tävtettäessä  taloudelliselta  kaiinalta  katsoen  järkevintå  menettelyä

pitää  huolta  siitä,  että  niihi]i  o)i  saatavissa  ]nahdollisi]iii`ian  p}-sL}T-
\'ää  väkeä.

.\Tiin  kauan  kuin  valt,ion  palve]us  tai`josi  sekä  ta]oudellisia  ctt,ä
]iiuita  etuja  verraten runsaasti,  oli  luonnollista,  että  siihen  p}-rittiin
i`i`i   tahoilla   ja   että   juui`i   k}7kenevimiiät   ainekset   katsoivat   suo-
rastaan  kunniakkaaksi  päästä  valtion  virkoihin.   Eiitisajan  inonai.-
kioissa  pidettiin laajoissa  piireissä  arvokkainipana  elämäntehtävänä
kuninkaallisen   majesteetin   uskollista   i)alvelusta;   usein   se   ikuis-
tettiiii  vielä  hautakiveenkin.    Meidän  päivinänimekin  valtionvii.at
saattavat  tarjota  hn.niakkaita  tehtäviä,  joiden  suoi`ittamiseen  on

paljon  halukkaita   ja  joista  välistä`   kovastikin  kilpaillaan.    Mutta
maamme  vaatimattomissa   oloissa  `iseimmat  vii.anhakijat  ovat  mi-
tä  suui`immassa  niäärin  i`iipi)uvaisia  Larjona  olevista   taloudellisista
eduista   ja   suoi`ittavat   valiiitansa   ei.i   eläinänui`ien   välillä   ainakin
hyvin  suurelta  osalta,  ja  useimmissa  ta])auksissa  pääasiallisestikin,
vii.kaan  kuuluvien  i)alkkatulojen  perustuksella.    Saattaahan  tosin
meilläkin   joskus   esiint}rä   lahjakkaita   henkilöitä,   joilla   on   suuri

järjest.ämis-  ja  johtainiskyk}'  ja  jotka   ovat  valiniita   sitä  kä}.ttä-
mään    vaatimatta   korvaukseksi   parempia   i'ahallisia   etLija,   kuin
mitä  tavallisille  virkamiehille  nvkvään  mvönnetään.   Näiii  on  vai`-
sink.jn sellaisten varakkaiden henkilöiden laita, jotka  eivät. ole palk-
katuloista   riippuvaisia.     MULta   niitä,   joiden   kunnianhimoa   tyy-
dyttää  ai.vossapidetyn  julkisen  toimen  hoitaminen,  vaikkakaan  se
suoi.itetuista  ponnistuksista   ei  tai.joa  i.iittävää  koi`vausta,  meidän
varattoman  kansamme  keskuudessa  on  aivan  vähäii.   Lukuisampia
ovat  sellaiset  julkisten  toimien  haltijat,  jotka  tulevat  vei`raten  vä-
hällä  toimeen,  he  kun  perheettöminä  ollen  ja   muitakaan  elatus-
velvollisuuksia    suoi`ittamatta    voivat    elää   sangen   mukavastikin
niillä  palkkaeduilla,  joita  vaativaminista  virkatehtävistä  nykyään
on   saatavissa.   K?'s}.m}-kseii  alaiseksi   kuitenkin   jää,  onlm   }.hteis-
kuiinan   pysyvien   etujen   ]nukaista   jatk`ivasti   kä}-ttää   täi`ke.isiiii
tehtäviin  vain  se)1aisia  heiikilöitä,  jotka  ovat  kokonaaiL  ilmaii  mai-
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nittuja huohovelvo]lisuuksia.  Jonkuii aikaa tällaincnkin järjestelmä
on  tiet}rsti  tä}'sin  iiiahdollinen, ainakin  sikäli,  etteivät  sen  loi)ulliset
vaikutukset    tule   vielä    näk}Tviiii,   niutta   invöhemmin   siitä  johtu-
vat  haitat  tuskin  `'oi`'i`t  jäädä  selvästi  ilmenemättä.

Kun  presidentti   S!d/iJZ)e7.g  alussa  mainitussa   esite]mässään  kos-
ketteli   virkamiesten   i)alkkaetuja,   hän   erikoisesti   tehosti,1)  että
i)jokaisen   t}'ön  tulee,  kaniiattaaksensa,  vähintäänkin  korvata  kus-
taniiuksensaJ);   tätä   hän   sanoi   yhdeksi   kansantalouden   pei.ustus-
lakeja,   samalla  jatkaen,  et,tä  sen,  jolla  ei  ole  muita  toimeentulo-
Iähteitä kuin työvoimansa, tulee  siis tällä ansaita niin  suuri palkka,
että   se  riittää   1)   t}-ömiehen  valmistuskustannuksiin,   2)   toimeen-
tuloon   työnaikana,   3)   toimeentuloon   työhön   kykenemättömäksi
tultua ja 4) työmiehen aineellisesta kannatuksesta riippuvain omais-
ten   tarpeisiin   hänen   kuoltuansa.     Edelleen   esitelmässä   huomau-
tettiin, että kaikkiin näihin tarkoituksiin tarvittavat varat on ansait-
tava  sinä  aikana,  jolloin ihminen  on  työhön kykenevä,  ja  tämä  on
ei`i  pitkä  eri  aloilla.    Kehittyneemmän  työmiehen  valmistautumis-
aika  on  pitempi,  ja  sen  kustannukset  tulevat  kalliiminiksi.    Siten
tulee    kuoletettavaksi   lyhempänä   työaikana    vei.rattomasti    suu-
rempi   kasvatuspääoma,   ja   se   vaatii   häneltä   paljon   suuremman
vuotuismaksun.    Tämä  kasvatuspääoman   suoritus  tapahtuu   suu-
reksi   osaksi   siten,   että   kukin   työtätekevä   sukupolvi   kasvattaa
uuden   sukupolven   t}'ökuntoiseksi.    Lisäksi   tulee   vielä  vuosittain
menoja  toimeentulosta  työn  aikana,  ja  nämäkin .ovat  yleensä  suu-
remi)ia  sellaisessa  työssä,  joka  edellyttää  i)itempää  tai  kalliimpaa
valmistumista. Näihin liitt}'}' vielä menoja työttömyyden ja vanhuu-
den   päiväin varalta   ja   turvattomiksi jäävien omaisten toimeentu-
loa vai.ten. Kun  kaikki  nämä vuotuismaksut lasketaan yhteen, saa-
daan  tietää  työn  omat  kustannukset,  jotka  samalla  muodostavat
sen  määrän,  mikä  t}'ömiehen  työaikanaan  vuosittain  tulee  ansaita.
Samoin on virkamiehen laita.  Jos tahdotaan hänen kokonaan antau-
tuvan  valtion  palvelukseen  eikä  katsota  voitavan  jättää  virkoja
i`ikasten   }rksit}'isomaisuudeksi   taikka   yksityisten  nylkemislaitok-
siksi,  on  inainitut tai`koitukset tyydytettävä  myöskin vii.kamiesten

palkalla.   Tätä  i)alkkaa  määrättäessä  ei  yleinen  kilpailu  tule  kysy-

1)   Main.  teoksen   si\'.  281   ja   seur.
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mykseen,   vaan   palkan   suui`uus   oii   ennakolta   määi`ätt}-,   ja   näiii
ollen  sen  pitäjsi  olla  suuruudeltaan  oikea.    Ensimmäinen  vaatimus
on,  että  jota  pitempi  ja  kalliimpi  valmistautumisaika  on  tarpeen,
sitä  suurempi palkka  ja  päinvastoin.   Toiseksi  on  vaadittava  virka-
miehelle   toimeentulo   virka-aikana,   mikä   eri   )-hteiskuntakerrok-
sissa  pohjautuu  erilaisiin  tari)eisiin.t)  Edelleen  on  huomattava, että

jota   tärkeämi)i   virka,   sitä   suurempi   palkka.    Mutta   samastakin
virasta  voi  eri  suuri  palkka  tulla  tarpeelliseksi  paikkakunnan  kal-
leuden  tähden,  jonka  johdosta   samalla  i`ahamäärällä   saattaa   olla
suuresti  eroava  ostovoima.   Täten  svntvvää  epätasaisuutta  voidaan
osaksi   tasoitta.a   antamal]a   valmiita   `'ii`ka-asuntoja.    Mutta   tä]ri.i
voi   vain  i)oikkeustapauksissa   tulla   k}rsymykseen,   eikä   niin   olleii
ole   muuta   neuvoa   kuin  muodostaa  rahapalkka  ei`i  paikkakuntaiii
olojen  mukaan.    Muuten  täytyisi  }Tleinen  palkkamäärä  tehdä  hal-
vempia   paikkakuntia   varten  liian   suureksi.

Jatkamatta    pitemmältä    Ståhlbei`gin    esittämiä    vaatimuksi€i,

jotka  vuosik}'mmenien  päästä  tuntuvat  kaikin  puolin  h}'väksyttä-
viltä,   ja   ryhtymättä   tarkastelemaan,   inissä   määi`in   aikaisemmin
otettiin   virkamiesten   palkkauksissa   huomioon   näitä   epäilemättä
oikeudenmukaisiksi   katsottavia   ohjeita,   on   tässä   vhte\.dessä   tär-
keämpää    käsitellä    n}-k}-isiä    palkkaussuhteita    ja    niissä   nouda-
tettuja   periaatteita,   sikäli  kuin  niitä  itsenäisy}'den  ajan  palkka`is-

politiikassa  voidaan  havaita.
On   ilmeistä,   että   edellä   esitettyjen   vaatimusten   kä}-täntöön

soveltaminen  vie   siihen,   että  erilaisista  tehtävistä   eri  i)aikkakun-
nilla   suoi`itetaan   ei`ilaisia   palkkaetuja.    Aikaisenimiii   tätä   ohjetta
noudatettiin  meillä.kin  varsin  paljon,  mutta  elinkustaiinusten  sota-
vuosina   suuresti   noustessa   tapahtui   niissä   melkoista   }-htäläist}--
mistä   ja   tasoittumista.     Kun   samanaikuisesti   rtääsivät   valtaan
uudet  virtaukset  valtion  asiain hoidossa, ruvettiin p}'rkimään entistä
suurempaan tasaisuuteen  sekä  eri virkojen  palkkaetuihin  että  m\-ös
eri  paikkakuntiin nähden.   Tunnettu  asia  on,  että  aliminan ja  ylim-
män   palkkaluokan  välinen  i`aja,   kun   jätetään   sopimuspalkkaiset

1)   Kansantaloudellisen    Yhdistyksen    kokouksessa   tämän   esitelmän  jäl-

keen  virinneessä keskustelussa  erikoisesti h`iomautettiin,  että entisajan virka-
miesten  palkan  täi`kein  pei`uste  oli  juurj  se,  että heidän  piti  palka]laan  voida
elää  säädyn  mukaisesti  (standesgemäss),  mutta   siitä ei  nykyaikana  välitetä.
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virat  huomioon  ottamatta,  ei  `t.iime  aikoina  ole  ollut  lähimainkaa]i
niin  suuri  kuin  aikaisemmin.   Alinipia  i)alkkoja  on  koroitettu  enti-
seen verraten vai.sin huomattavasti, ja }-limpiä on tuntuvasti väheii-
netty.    Samalla   on  melkein  kokonaan  lakkautettu   se   ei`oavaisuus
eri   paikkakuntien   palkkaussuhteissa,   joka   aikaiseiiimin   oli   saatu
aikaan  varsinkin  eri  suuria  vuokrarahoja  m}-öntämällä.    \'iinikään
olivat  ii.  s.  palkkiot,  joita  vai`sinaiseen  i)alkkaan  liitt}-i, ei`i  vii`oissa
ei.i   seuduilla   eri   suuret.   N`-t   sitä `-astoin  inaksetaaii   samanlaisten
toimien  haltijoille  yleensä  iiaikkialla  ]naassa  }.htä  suuria  palkkoja.
Siit,ä  on  seuraukseiia,  että  ne  palkkaedut,  jotka  hal`-oilla  paikka-
kunnilla,   esim. jossakin   pikkukaupungissa,   \.oivat   tuntua   `rai`sin
riittäviltä,  ovat  kalliilla  paikkakunnilla,  kuteii  ]naan  i)ääkaup`in-

gissa,    ainakin   perheellisille   virkainiehille,    ai`-aii    ei)ät?-y-d}-ttä`'iä.
Ne  tilastolliset  tutkimukset,  joita  on  jo   useita   keTtoja   siioritettu
ei`i  paikkakuntien  suhteellisesta  kalleudesta  !),  osoitta`-at,  että kun
eri   kuntien  keskimä.äräiseksi  kalleudeksi   otetaan   1 000,   Ilelsing.in
vastaava   suhdeluku   nousee   yli   1  700:ii.   inikä   merkitsee   samaa.
kuin  että  pääkaupungin  elinkustannukset  `-oidaan  laskea  }rli  70  °/o
kalliimmiksi kuin koko maan keskimäärä.  Halvimpien paikkakuntien
vastaava suhdeluku taas on yli 30 °/o keskimäärää alemi)ana.   Mutta
jälkimmäisillä  seuduilla  on varsin vähän `.ii`kainiehiä tästä  elinkus-
tannusten   halpuudesta   nauttimassa,   samalla   kuin   virkamiehistä
suurin  osa  on  sijoitettu juuTi kalliille  paikkakunnille,  eritoten maan

pääkaupunkiin,  jossa  vuoki.amenot  ovat  nousseet  aivan  suhteetto-
man  korkeiksi.    Kun  viime  `.uosina  on  Kansain`-älisessä  työtoimis-
tossa   laadittu   vertailevaa   tutkiinusta   elinkustannusten   suuruu-
desta  eii  maissa,  lähinnä  silmällä  pitäen  t}-öläisperheiden  olosuh-
teita,  on  jouduttu  siihen  hämmäst?-ttä`-ääii  tulokseen,  että  asuii-
tojen   vuokrat   täällä   lielsingissä   ovat   suuremiiiat   kuin   missään
muualla,    Tukholmakin   mukaan    luettuna.     Pohjoisniaiden    pää-
kaupunkien huoneistot, jotka käsittävät  4-5  huonetta,  eivät tosin
meidän  mielestämme  ole  enää  mitään  t}7öväenasuiitoja,  ja  ne  ovat
melkoista   paremmin   Takennettuja  kuin  Länsi-Euroopan  t}töväen-
asunnot,   mutta   sitä  pai`emmin  ne   so`-eltii`/-at   osoittamaan  virka-

1)   Sosialinen   Aikakauskii`ia   v.   1926,  si\'.  `1-`15,  \..1928,   si\-.103-115, v.

1930,  siv.   84~99  ja   v.   1931,   siv.  593-603.

3
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miehistön  asunt,okustannusten  kalleutta  täkäläisissä  oloissa.   Suuri-

perheisen virkamiehen palkka, jollei se ole aivan koi`keimpiin palkka-
]uokkiin  kuuluva,  nieneekin  llelsing.issä  suurimmalta  osalta  vuok-
raan,  ja  muu  toimcentulo  on  saatava  muista  tulolähteistä.    Viime
vuosina  nä}Tttääkin  täällä,  mikäli  k}'sym}-s  on  virkamiesperheistä,
ta])ahtuneen  hvvin  tuntuva  asuntokannan  alentuminen.    Sellaisten

perhee]hsten   virkamiesten,   joiden   on   hoidettava   vaativia   vii`ka-
tehtäviään   osittain   kotit?.önä,   kuten   esim. koi`keimman   oikeuden

jäsenten  tai  lmrkeakoulujen  opettajien,  ei  läheskään  aina  ole  mah-
dollista   pitää   erikoista   t?.öhuonetta   mainittujen  tehtäviensä   suo-
i.ittamista   varten;   siitä   on   kyllä   esimerkkejä.

`   r\T}rkyisissä   virkamiesten   palkkausoloissa    suurin   epäkohta    o]i

ilmeisesti  juuri  tässä   kohden.    Samalla   kuin  tärkeimpien  toimien
hoito  on  sidottu  inaan  i)ääkaupunkiin,  joka  vuosi  vuodelta  kasvaa

ja   tulee   elinkustannustensa   i)uolesta   }.hä   kalliimmaksi,   virkarriie-
hille  myönnetään  täällä  vain  sainat  palkkaedut  kuin  halvemmilla

paikkakuniiilla.    `Tähtävästi  katsotaan  tämän  olevan  valtion  edun
mukaista.      }1utta    iliiieisesti    se    on    talouselämän    omien    lakien
vastaista,  lmn  täteii  ei  turvata  pei.heelliselle  vii`kamiehelle  toimeen-
tuloa   t}-öaika]ia,   mikä   oii   ensimmäinen   perusvaatimus   palkkojeii
oikeudenmukaisuuteen  nähden.

Tätä vastaan on sanottu, että pääkaupunkiin on virkoihin p)'rki-
jöitä yleensä enemmän kuin iiiaaseudulle, kun täkälåiset olot tai`joa-
vat   virkapalkan   ohella   eräitä   muita   etuja.    Erikoisesti  viitataan
tällöin   sivuansioiden   saantiin,   jonka   katsotaan  täällä   olevan   pa-
i`einiiian   kuin   muilla   paikkahnnilla.     Mutta   moni   maaseudulta
t,ä]ine  muutta]iut  perheellinen virkamies  on joutunut  pahas.ti pett}T-
mään  hakiessaaii  lisäansioita.    Sitä  vastoin  on  ilmeistä,   että  pää-
kaupunki   tarjoaa   runsaampaa   henkistä   elämää   ja   huvittelutilai-
suuksia  kuin  inaaseutu,  ja  täinä  näkökohta  vaikuttaa  kyllä  moniin
viranhakijoihin  tuntuvasti.   Mutta  onkohan  palkanmaksajan  omien
etujen   mukaista   rajoittaa   valinta   juuri   niihin   paikanhakijoihin,

jotka   tavoittelevat   Helsingistä   viimeksi   mainittuja   etuja?
Samalla   kuin   todetaan,   että   valtion   maksamat   palkat   ylem-

millä  asteilla  ovat  jyrkästi  ristiriidassa  elinkustannusten  suuruuden
kanssa   kalliimmilla   ])aikkakunnil]a,   on   myönnettävä,   että   vaati-
mattomista  toimista  suoritettu  korvaus  on  yleensä  yhtä  suuri,  jopa
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työkauden   alussa    melkoista    suui`empikin,    kuin    mitä    yksityiset
sa]iianlaisista    tehtävistä    suoi.ittavat.     Ruumiillisen   t\.ön   tekijät
saavat   valtion   palveluksessa    suunnilleen   samoja    i)alkkoja   kuin
samanlaiset työntekijät muilla  tahoilla,  ja  erilaiset  ai)ulaiset  valtion
\'irastoissa   nauttivat   aluksi   paljon   tuntuvampia   palkkoja,   kuin
iriitä  }-ksit}risliikkeissä  samaiilaisista  tehtävistä  vasta-alkajille  suori-
Letaan.      Usein    uusiutuvaksi    asiainmenoksi    oiikin    muodostunut,
että  iiuoret  ]iiiehet  ja  ]iaiset  ovat  aluksi  valtion  pal`-eluksessa  tot-
tiiakseen  erilaisiin  tehtävii]i,  mutta  siirtyvät,  taitoa  ja  kokemusta
haiikitLuaan,   paremmin  palkattuihin   \-ksitvisiin   toimiin  tai   esim.
kuniiallisiin   virkoihin,    joiden   i)alkkaedut   täållä    i)ääkaupung.issa
ovat,  kuten tunnett,u, melkoista pai.einmat, kui]i mitä `.altio  sainan-
laisista  toimista  maksaa.

Valtion  virkamiesten  i)alkkojen  kehityksestä  vuosina   1914~27
on     T''Gj./ic7.     J,{.J'.dgJ.c.Jt    laat,inut     seikkaperäisen    tilastollisen    tutki~

muksen,  `)  jossa  hän  on  esittänyt  vertailuja m.in. valtioiija llelsin-

gin  kaupungin toinienhaltijain palkko].en välillä,  tulleii  siihen tulok-
seen,  et,tä niissä  on huomattava  ero vallalla.   Edellisten peruspalkat
ovat  `-Ieensä  jo  tuiitu\-asti  ]{oi`keaminat  kuin  jälkimiiäisten,  mutta
oleiiiiaisiii  ero   on   kuitenkin  havaittavana   ikälisissä;   kun  aliininat
kaupuiig.in  vakinaiset  ]Jalkaiinauttijat   10  vuoden   kuluessa   saavat

]]ei`uspalkkoihinsa  40-`-)0  °/o:n  lisä}-ksen,  saavuttavat  Taltion  virka-
]iiiehet  i)arhaassa  tapauksessa  vasta  16  vuoden  palveluksen  perus-
t`iksella  peruspalkkoihinsa   '].6  °/o:n  koi.oituksen.    \Tiistä  vksitvisistä
csiiiierkeistä, joita  puheena olevassa tutkielmassa  on mainittu,  tulee
iiäkyviin, että valtion suurimpien laitosten, kuten i)osti-ja lennätin-
hallituksen, tullihallituksen,1ääkintähallituksen  }7.m., päälliköil]ä oli
10  vuoden  kuluttua  87 480 markan palkka, kun taas kaupungin palk-
k(\a]nilla  vanheminilla  oikeusneuvosiniehillä,  vesijohtolaitoksen  en-
siininäisillä  insinööreillä  }'. in.  oli  91680  markkaa.   Valtion  palkka-
lain  mukaan  parhaiten  palkatut  virkamiehet,  kuten  oikeuskansleri,
korkeimpien  oikeuksien  i)i`esidentit  ja  maaherrat,  ovat  10  vuoden
`'ii`antoiinituksen  jälkeen   saavuttaneet  kaikkiaan   108 000   markan

italkan   eli   saman  määrän   kuin  esirn.  I-Ielsingin   ensimmäinen  kau-
i)unginlääkäri,  kun  taas  porinestai`it,  kaupungiiiinsinööri  y. m.  ovat

1)   Sitomen   \Tirkamii`s}'h(listysten    Kc`skusliiton   julkiiisuja.    He]sinki   '1928.
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siinä  ajassa  jo  saa`.uttaneet  _1  L9 400  mai`kan  rajaii.    .\Tämä  inuuti\-
mat  vertailut  anta`.at  selvän  käsitvkseii  siitä,  initen  tuiitu`.a  ei.o
on  Helsingin  luiinallisten  `-irkamiesten  ja  pääkaui)ungissa  asu`-icn
koi.keimpien valtion virkamiesten  palkkaeduissa.   Sama  suhde  tulee
esille  myös  alemmilla  palkka-asteilla,  `-aikkakaan ei`otus ei ole aluksi
aivan  jyrkkä,   kuten   edellä   on  jo  ]iiainittu.

Mainitussa   tutkiiiiuksessa   on   m}-ös   tietoja   yksit?-isessä  palTe-
luksessa   olevien   henkiseii   t}-ön   tekijäin   palkkasuhteista.   Tiedus-
teluja   oli  toimitettu   kolmessa   suuressa  ja edusta`-assa  Trit}-ksessä.
iiimittäin  kauppaliikkeessä,  pankissa  ja  vakuutuslaitoksessa,  joiden

pääkaupungissa   oleva  henkilökunta   nousee   1000  henkilöön,   siten
osoittaen,  että  k`-svm`-s  on  sangen  suurista   `-rit`-ksistä.    Tehd}-istä
vertailuista  näk?i-,  että  keskimääräisissä  vuosii)alkoissa  ovat  eToa-
vaisuudet  valtion maksaniiin  vastaaviin  palkkoihin  `-erraten `-ai`siii
huomattavat.   Yksitvisessä  palveluksessa  olevien  keskuudessa  ovat

palkat  suurin  piii.tein  kehitt?meet  elinkustaiinusten  nousun  niukai-
sesti,   ollen,   hai.voja   poikkeuksia   lukuun   ottamatta,   elinkustaii-
nusten  tasalla.    Mutta   `-ksitviskohdissa   on  kehit}rs   ollut erilaineii.
Miespuolisten ja `'arsinkin lmrlmampien toimihenkilöiden palkkoja oii
ilmeisesti  pyritty  koroittamaan  suhteellisesti  enemmän, jota vastoiii
alemmat  virkailijat  ja }-lipäätään  naispuoliset  i)alkannauttijat  ovat
saaneet  tyytyä  tuntuvasti  i)ienempiiii  lisä?-ksiin.    Täten   on  }-ksi-
tyisessä  palveluksessa  olevien   palkkoja   ?'limmissä  i]alkkaluokissa
lisätty  paljon  enemmän  kuin  valtion  virkamiesten,  kun  taas  edel-
listen  alempain  palkkaluokkien  keskuudessa   puheeiia  .oleva   lisä}Ts
on  muutamissa  tapauksissa  ollut  pienempi  kuiii  `-astaa`'illa  `-altioii
vii`kamiehillä.    Tutkimuksen   laatijan   mielestä   voidaan   i)itää   sel-
viönä,  että  ?.ksityisteii  t,yönantajaiii .mainitussa  suhteessa  noudat-
tama palkkapolitiikka paremmiii sopeutuu taloudellisen periaatteen
vaatimuksiin  kuin  valtion  soveltaiiia  jäi`jestelinä.

Yksityisessä palveluksessa ja valtion viroissa ole`-ieii henkilöiden

palkkoja  vertailtaessa  on  lisäksi  otettava  huomioon,  että  edellisten
ei  yleensä  ole  tarpeen  jäädä  samaan  toimeen  kauaksi  aikaa,  mutta
valtion palkaiinauttijat `'ain hai.voin  saattavat  ottaa  lukuuii ?-lene-
mismahdollisuutta;  varsinkin  alemmilla  valtion  i)alveluksessa   ole-
villa ne ovat äärimmäiseii i`ajoitetut.   Sen vuoksi on vai-sinkin pieni-
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iw`lkkaisten    eliiiehtom,    ettå    italkaL    i)}'s}-isi`-åt    eliiikustaimusten
nousun  ti`salla.

Kun   varsinaista   virallista    t}-öpalkklltilastoa    meillä
toistaiseksi  o]i veri`aten \-ähäii,  \-oidaan vaiii  har`-oilla  aloilla  todeta

palkkatason   luhitystä.    \Te   tutkimukset,   joita   metalliteollisuuden
alalta   on   toiinitettu t),   osoittavat,   että   t}'öpalkat   ovat,  työajan
l}'hent`-essä,   no`isseet   \-leensä   saiiiassa   inäärin,   kuin   rahan   osto-
voima  on  alentunut;  tutkittuna  {`ja]ilmhtana  tämä  nousu  oli  suu-
rempikin,  joteii  tällä  t}-öalalla  `-oidaan  puhua  realipalkan  lisääiit}'-
misestä.    }Iutta   sittenimin   palkat   ovat   alentuiieet,   ja   sahateolli-
su`iclesta  suoi`itettu  palkkatilastolliiien  tutkimuse)   osoitti  aika"`an
`-ähemmäii  t}-yd}.ttävää  kehit}.stä.

Kun valtion palkannauttijaiii aliininissa palkkaluokissa tapahtu-
nut nimellinen i)alkannousu on ollut jokseenkin yhtä suuri kuin elin-
kust,annusten  kallistuininen,  se  }-1emmissä i)alkkaluokissa on jäänyt
iiiiii paljon alhaisemmaksi, että  Lindgrenin tekemien laskelmien mu-
kaan  se  korkeimpaan i)alkka]uokkaan kuuluvilla vii`kamiehillä vuon-
]ia  1927  oli vain /t.i   kei.taa  suurempi kuin vuonna  1914;  seuraavassa

palkkaluokassakiii   `'astaava   luku   oli   vain   4.5.    Jos   pidetään   sil-
mäl]ä  rahan  kulta-arvon  muutosta,  voidaan  näiden palkkaluokkien
n`'k`.isten  i)alkkaetujen   sanoa   nousevan  vähän  }-li  i)uolen  sodan-
edellisestä  määi`ästä,  niutta  jos  tosiasiallista  e]inkustannusten  suu-
rtiutta   otetaan  huomioon,  joudutaaii  totea]naaii,   että   iie   mainit-
tuiia  ajanlmhtana  olivat `.ain  !/3  sod.m edellisestä iiiäärästä.   Tosin
virkainiesten   realipalkan   suuruutta   on   `'aikea   tarkalleen   laskea.
\-ii`alliiien  elinkustannusindeksi  nojautuu  työväenpiirien  kotitalous-
budjettiin,   ja   ilmeisesti   eri   inenoryhmillä   on   eri   suuTi   merkitys
henkisen  t}'ön  tekijäin  kuin  t}-öväestön  kulutusoloissa.    Näin  ollen
Lindgren on erikoisia perusteita kävttämällä tehn}.t laskelmia vii.ka-
miesten realipalkoista  ja  tullut  siihen  tulokseen,  että  korkeimmissa

pa]kkaluokissa  realiiialkka  on jäänyt  paljon  al]e  piiolen  sodanedelli-
sestä   määrästä   ja   suurimpia   palkkoja   nautti`.illa   \-ain   32  °/o:ksi
v`ioden   :19[/±  palluista.

1)  Metauiteouisuudei.      työpatlcat     1913-26.        Sosia\ii\en      _L.ikakaLuskir3aL

1{)27,   siv.142-154.
2)   Sahateouisuuden    työpatkat    vuosina   1913-24.     Sosial.iT\er\   Aikska`us-

kirja   1924,   si`..  761-768.
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r\-e  vertailut,   joita   edellä   on  teht}-   i)alkannauttijain   erilaisista

palkkaeduista.  `-alaise\'at  ?'ksit}-iskohtaisemmin  }-leisesti  tunnettua
tosiasiaa,  että  valtion  virkamiehet  ovat joutuneet,  vai.sinkin  mikäli
kysymys  oii  koi`keainmista,  vastuullisessa  asemassa  olevista  toi]iieii-
haltijoista   ja   erikoisesti   kalliilla   paikkakuiinalla   asuvista   vii.ki\-
miehistä,   paljon  epäedullisempaaii  asemaaiL,   kuin  missä   he   eiiiieii
sotaa   olivat  ja   mitä }-ksityisliikkeissä saiiioin kuin kuiinan toimissi`

pidetään  tarkoituksenmukaisena.
Onh tähän sitten, asiaa taloudelliselta kannalta tai`kastettaess€`,

tä}rsin  Pätevää  S}-ytä?
Kun  puhutaan  valtioii  virkoihin  kuuluvista  i)alkoista,  huo]nau-

tetaan   tavallisesti   siitä   edusta,   minkä   vii`anhaltijalle   muodostaa
toimen  ja  tulon  saannin  pysyväis}rys.    Tämä  näkökohta  merkitsee
varsin paljon, ja t}'öttömyyden aikana se tulee ilmiselväksi niillekiri,

jotka    nousukonjunktuui`ien   vallitessa    eivät   siitä   `'älitä.     Mutta
tuskinpa  tälle  iiäkökohdalle  }'ksinään  voidaan  antaa  kovin  suurta
taloudellista   merkitystä.    Toinen  tärkeä   etu,   joka   valtion   vii`ka-
miehillä   oii useimpien   yksityisliikkeiden   rinnalla,   on   eläkeoikeus.
Mutta  vähitellen  vai.sinkin  suurliikkeet   ottavat  in}-ös   saman  jär-

jestelmän   käytäntööii,   ja   siten   tämäkin   eroavaisuus   tasaantuu.
Toistaiseksi  on  kuitenkin  valtion  vii'kamiesten  palkkaetujen  todel-
lista  suui.uutta  arvosteltaessa  tavallisen  rahapalkan  lisäksi  tältäkin
osalta  laskettava  joku  määi.ä.   Suurin  eroavaisuus,  joka  tässä  koh-
den   on   otettava   huomioon,   on   työajan   lyhemmyys,   joka  meillä
esim. tavallisen    liikekonttorin   toimintaan   veri.aten   vastaa    noin
1-2  tuntia  päivässä.   Niille,  jotka  voivat  vapaan  aikansa  sijoitta€i
muuhun  ansiotyöhön,  tämä  t}-öajan  lyhemm}.ys  merkitsee   melko

paljon.   Mutta  läheskään  kaikki  virkamiehet  eivät  sitä  voi  kä}-ttää
hyväkseen   samalla   tavoin,   ja   heille   olisi   edullisempaa   suoi.ittaa

pitempi  t}röpäivä  valtion  hyväksi  ja  saada  siitä  myös  runsaainT)i
korvaus.     Muutamat   työt   ovat   kuiteiikin   luonteeltaan   sellaisia,
ettei  niitä  kauemmin  jatkettaessa  saavuteta  enää  }-htä  hyviä  tii-
loksia,  eikä työpäivän  pidenn}-ksestä  olisi tä}-sin vastaavaa  hyötyä.
Tällaista  on  esim. monelle  keskinkertaiselle  laskuapulaiselle  vaike{i
laskut}tö.     Mutta   siihen   nähden,   että   ulkomailla,   esim.  naapui`i-
maassamme  Ruotsissa,  virastojen  työaika  on  pitempi  kuin ineillä,
riä?-ttää  siltä,  kuin t,ämäkin kvsvmvs vhå ansaitsisi huomiota.   Niin
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kauan kuin palkkaedut  ovat  n}-k}risellä  alhaisella  t,asollaan,  työajaii

pidennys   kuitenkin   käy   vaikeaksi  toimeeiii)anna,  puhumattakaaii
siitä,   että    pääkaupungin    oloissa    väliatei`ian    järjestäminen  kä}--
tännöllisellä  taval]a  on  osoittautunut  hankalaksi.

Virkamieskys}.myksemme    eri    puolia    taloudelliselta    kaniialta
tarkasteltaessa tullaan siihen tulokseen,  että  itse `.ii`astot}-ö  nä}-ttää
meillä   viime   aikoina   kehittyneen   entistä   tarkoituksenmukaisem-

paan suuntaan ja että työteho useimmissa tapauksissa vastaa kohta-
1aisen suuriakin vaatimuksia.   Työvälineitä ja teknillisiä menetelmiä
on   eri  tahoilla  jatkuvasti  parannettu.    `'ähtävästi   tämä  kehit}-s
vie  yhä  parempiin  tuloksiin.   Mutta  virkamiesten  ammattivalmis-
tus,   varsinkin   taloudelliselta   kannalta   asiaa   katsoen,   on   jään}rt
melko  lailla  takapajulle.   Ei`ikoisvalmistusta  on järjestetty verraten
vähän,  eikä  koi.keampien  vii`kamiesten  kehittämisestä  vastuullisia
tehtäviään  hoitamaan  mahdollisimman  tai.koituksenmukaisella  ta-
välla  ole juuri lainkaan huolehdittu.   Samaan aikaan on virkamies-
teii nauttimia palkkaetuja entiseen veri`aten tuntuvasti vähennett}-,
vai`sinkin   mikäli   on   kysymys   pitkää   amniattivalmistusta   vaati-
vista  viroista,   eikä  eri  paikkakuntien   suhteellista   kalleutta  juuri
lainkaan  oteta  huomioon.    Täten  on  lukuisissa   tapauksissa  tultu
vakavaan  ristiriitaan  niiden  tehtävien  ja  vaatimusten  välillä,  joita
virkamiehille  on  asetettu,  ja  niiden  etujen  välillä,  joita  heille  enti-
sestään  lisääntyneen  työtaakan  kantamisesta  suoritetaan.    Nykyi-
nen asiaintila vie väkisinkin siihen,  että valtio  ei voi samalla tavoin
kuin  aikaisemmin  odottaa  saavansa  palvelukseensa  sellaisia  kyvyk-
käitä   viranhakijoita,   jotka   hankkivat   itselleen   mahdollisimman
pätevän  ammattivalmistuksen  vaativien  tehtävien  hoitamista  var-
ten.   Pystyvimmistä  työntekijöistä  useimmat  p}rrkivät  muille  työ-
aloille.   Niillä,  jotka  jo  ovat  valtion  palvelukseen  joutuneet  ja  joi-
den  ammattivalmistus  ei  ole  sovelias  }rksityisille  toimialoille  siirty-
miseen,   ei   useimmiten   ole   muuta   mahdollisuutta   kuin   supistaa
elämänvaatimuksiaan ja  koettaa tulla toimeeii niukoillakin palkka-
tuloilla  niihin  liittyvine  sivuansioineen.    Mutta  valtion  toiminnan

yleensä   edellytetään  jatkuvan  kauan,   jopa   teoreettisesti   katsoen
rajattoman   kauan,   ja   olosuhteiden   vastaista   kehitystä   silmällä

pidettäessä  nä}'ttää  siltä,  kuin  edellä kosketellun taloudellisen  risti-
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riidan   johdosta   \.€`ltio   juuri   vaativiin   tehtä`'iinsä   vastaisuudessa
saisi  `-hä  `-ähemmän  maan  parhaita  k}-k}'jä.   Valtion  tehtävät  laa-

jeiit,u`'at   tuntu`-asti.   ja   \.aikkakin   tällä   hetkellä   p}-ritään   supis-
i,usLen   €`ikaansaantiin   ei`i   a]oilla,   on   muistettava   jo   kauan olleen

julkisessa  taloudessa  laajeiitumisen  lain vallalla.   Näin  ollen täytyy
`.altion  iiienestyksel]iselle toiminnalle o]]a entistä tärluämpää, että se
\tarsinkin  vastuumsiin  toimiinsa  voisi  käyttää  myös  sellaisia  heiiki-
Iöitä,   jotka   ei`-ät   `-aatimattomiin   iialkkaetuihin   t`-vd`-.     Muuten
on odotettavissa, että valtion laitokset `-oivat laajentuessaaii  entistä
vähemmän  tä}.ttää  niitä  tehtäviä,  joita  vai'ten  ne  on  perustettu.
K}.s}'m}'ksel]ä   on   tiet}-sti   laajakantoinen   merkityluensä   monessa
muussakin   suhteessa,   inutta   tässä  yhteydessä  on  ollut   tarkoitus
tarkastella  `irkamieskvs\-nivstä  vain  taloudelliselta  kannalta  kat-
Soen.

Kun  otetaan  huoinioon  iie  epäkohdat,  joita  virasto-  ja   virka-
miesoloissamme  on  aikaisemmin  ollut  ja  joita  edelleen  osittain  jat-
kuu,  ovat  ymmärrettävissä  ne  mielialat,  joita  laajoissa  piireissä  on
virkamiehistöä  vastaan noussut.   }'Iutta tämän mielialan  mukaisesti
`'altaansa  käyttäessään  valtio  joutuu  ankai`aan  ristiriitaan   talous-
elämän omien lakien kanssa.   T}-önantajan ja työntekijäin  yhteinen
etu vaatisi täl)äkin alal]a järjestämään työolot sellaisil#i,  että  mah-
dollisimman  tehokas  t`-ön  suoritus  saadaan  aikaan.     Siinä  kohden
on  niin  hyvin  virastojen  toiminnan  edelleen   kehittämisessä   kuin
vii`kamiesten  i]alkkauksen  järjestämisessä   oikeudenmukaiselle   kan-
na]le  taloudemsesti  tärkeä  tehtävä.



MflnlLMnNTflLouDEN   LUHISTUMINEN.

Esitelmä,    jonka    Kansantaloudellisen    Yhdistyksen    kokoukscssa
joulukuun  30  p:nä   1931  piti

Bi..  Suvircmta.

M aai,l,mantalouden,   nousu.

Maailmaiitalous  n}-k}-aikaisessa  mielessä   on  `19-vuosisadan  syn-
nyttämä.    Vuodesta   1850   vuot,een   `1910   lasketaan   kansainvälisen
kauppavaihdon  kasvaneen  noin  120  miljai.dista  Smk:sta  noin  1200
miljardiin.     Tämän    inaailmantaloudellisen   nousun    taloudellisina
edell}rt)-ksinä  olivat  aikakauden talousteknilliset  saavutukset,  i.aha-

ja   luottotaloudeii   kehittyneemmät   muodot   sekä   vapaamielinen
talouspolitiikka.   `'eljänlaiset  taloudelliset  siteet  liittivät  maailman
ei.i   maat   }.hä   lujemmin   toisiinsa:   ulkoniaankauppa,   pääoman   ja
työvoiman  siirtyminen   maasta  toiseen  sekä  kansainvälinen  i`aha-
kanta.     }Iaailmantaloudellinen   kehityssuunta   oli   niin   voimakas,
että   vapaamielisen  talousi)olitiikan  heikent}'minen  vuosisadan   lo-

pulla  ei  k}-eiin}-t  sitä  sanottavasti hidastuttamaan tai  muuttamaan.

Kehitus  maailmansodan  jälkeen.

}Iaailiiiansodan   pei.iiipohjin   mullistet,tua   kansainväliset   talou-
de]liset   suhteet,   näinä   eivät   m}Töhemminkään   päässeet   palautu-
]iiaan siihen sisäiseen tasapainoon, joka suurin piirtein vallitsi lähim-

pinä   `.uosik}-iiiiiieninä  ennen  maailmansotaa.    Tämä  käy  selväksi,
jos   tai`kastamnie   luhitystä   yllä   mainituilla   neljällä   alalla,   jotka
`,'hdessä   muodostavat  maailmantaloudelliset   suhteet.

Kansainvälinen   rahajärjestelmä,  kultakanta,   josta
sodan   aikana   oli  jouduttu  luopumaan,  palautettiin  kymmenessä
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vuodessa   voimaan nielkein kaikkiin entisiin maihin ja lisäksi   siirt}'i
kultakantaan  tai   oli   siirtymässä   joukko  uusiakin  maita.   Sen joli-
dosta,  että  useat  maat  omaksuivat  ns. kulta`'ekselikannan, kansain-
välinen  rahajärjestelmä    sitoi    eri   maat    vieläkin   lähemmin   t,oi-
siinsa  kuin  oli  ollut asian laita vksinkertaisen kultakaiinan vallitessa.

Myöskin     pääomamai.kkinat     kehittyivät    voimakkaasti
kansainvälisellä pohjalla,  joskin  aikaisempaaii veri`attuna  oli tai)ah-
tunut   sikäli  huomattavia  muutoksia,  että  sotavelat  ja -koi`vaukset
muodostivat  n}.t  tärkeän  osan  näistä  pääoinasuhteista  ja että enti-
nen    velallisinaa,   Amerikka,   oli   kohottautunut   täi.keimmäksi   lai-
naajamaaksi,    kun    sen   sijaan   Saksaan   nähden   oli   tapahtunut

päinvastainen  muutos.
Siirtyessämme  tai.kastamaan  m a a i 1 m a n k a u p p a a,  näeiniiie

siinä.kin   erittäin  voimakkaan  kehitt`-misen;   sen  ai`vo  oli l928 noin
2 700 miljardia mai`kkaa,  oltuaan  1910  1200 miljai`dia,  kuten edellä
on  mainittu.    (Kaupan    volyymi  ei  tietenkään  ollut   näin  paljon
lis-ääntynyt,  koska  kullan  arvo  oli  tänä  aikana  laslunut).    Mutta
toiselta   puolen  vapaiden   mai.kkinain  toimintaa   ehkäistiin   maail-
mansodan   jällti3isinä   vuosina   }.hä   j}.rl"nmillä   protektionistisilla
toimenpiteillä:   tulleja   koi`otettiin,   avustuksia   ja   vientipalkkioita
myönnettiin,   turvauduttiin   laajakantoisiin   valorisatio-   ja   mono-

polisuunnitelmiin  j. n. e.
Mitä  vihdoin  t'yövoimaan  kansainvälisessä  merkityksessä tu-

lee, jäivät  siihen  nähden suui`in piii`tein voimaan ne i`ajoittavat mää-
rä}'kset,  joihin .oli  jouduttu  maailmansodan  aikana,   inutta  jotka
olivat   jotensakin   tuntemattomat   sitä   ennen.     Niihin   kuuluivat
Yhdysvaltain   siirtolaissäännöstel}r   sekä   Euroopaii   ei`i  maissa  vo:-
iiiassa  olleet  iiiaahan  asettumista  ehkäisevät  määi`ävkset.

Pula-c.iarb   lwhitgs.

Kuten  katsaus  maailmansodan  jälkeiseen  kehitykseen  on  osoit-
tanut,    oli   maailmantaloudessa   vaikuttamassa   toisilleen   j}.rkästi
vastakkaisia  voimia.   Toiselta  puolen  raha-  ja  pääomatalous  kehit-
tyi  vapaiden  kansainvälisten  markkinain  pohjalla,  toiselta  puolen
tavai'a-   ja   työvoimamarkkinat   joutuivat   yhä   jyrkempien   i.ajoi-
tusten  alaisiksi.    Maailmantalouteen  s`Tntvi   siten  vaikea  i`istiriita,
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joka  vuosi `.uodelta  kärjist}-i:  kansaiiiväliset  velat  kas\-oi`-at,  niutta
näidcii  velkaiii   suoritukset   \.aikeutuivat.    Niin  kauan   kuin  uutta
velkaa  voit,iin  ja  haluttiin  tehdä  maailmankauita]i  rahoittamiseksi,
tämä  ristiriita  ei  pääss}-t  puhkeainaan ahuttiseksi,  mutta  se  odot-
ti    vain   aikaaiisa.     Sen   poistamiseen   olisi   ollut   ainoastaan   kaksi
mahdollisuutta:   joko   olisi   inaailmaiitaloutta   i.cakentavieii   tai   sitä
hävittävie]i   voiniien   ollut   väist}-ttävä.     l':dellinen   vaihtoehto   on
toteutunut    iTiaailmanpulaTi    i`ikana.

Vuosi 1929 säi.ki maailmantaloudessa ulkonaisesti `'alliimeen tasa-

painon.  Ratkaiseva  s}.sä}-s  tuli  p ä ä o m a m a r k k i n o i d e n  taholta.
Konjunktuurikehit}.ksen    vaihtuksesta,    johon   emme    tässä    voi

puuttua,  Ainei`ikan  pääomavirta  t}-reht}.i  ja  kääntyi  osittain  päin-
vastaiseksikin;  sen  kaut,ta  putosi  pohja  edellisen  aikakauden velka-
taloudelta.    Jollei   oteta  lukuun  lyhyttä   ajanjaksoa   vuoden   1930
alkupuolella,  on  kaiisaiiivälisten pääoinamarkkinain i.appeutuminen
sen  jälkeen  jathiiut  }'htämittaisesti.    Yhd}.svallat  ovat  kokonaan
sulkeutuneet kuoi`eensa eikä sieltä ole enempään kuin vuoteen myön-
netty  esim. F"roopalle  muuta  kuin  }'ksi obligatiolaina (talvella 1931
Kreugei.ille),   Ranskan   lainanaiito   on   inelkein   `'ksinomaan   supis-
tunut eräisiin ])oliittisluontoisiin lainoihin ja niiden hai`vojen maiden,
kuteii  Englannin  ja  Ruotsin,  jotka  ovat  viime  `'uosina  koettaneet
elvyttää   kansainvälisiä   i)ääoinamarkkinoita,    on    suui`ia    tappioi-
ta    kärsittyään    ollut   pakko   suojella    omaa   luottorakennustaan.
Kun  lisäksi  vuonna  1931  puhjenneen  finanssipulan  johdosta  van-
hatkin lainat  on vedetty  kotiin,  missä  suinkin mahdollista,  on kan-
sainvälinen  pääomatilanne   muuttunut   kaaosmaiseksi,   kuteii  obli-

gatiokurssien   romahtaminen   on   osoittanut.    Asian   valaisemiseksi
esitetään   alla   Saksan   konjunktuurilaitoksen   laskemat   keskimää-
i'äiset korot ei`äiden Euroopan maiden obligatioille New Yorkin pörs-
sissä  viime  tammikuussa  ja  s}-yskuussa:

Belgia    ..
Bulgaaria
Tanska
Saksa     ..
Viro....

Tainmiku u         Syyskuu

5.82                      6.i7

10.87                   20.47

5.e6                        5.75

8.33                    13.7o

11.68                      `16.7i
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Suomi........

Rallska......

Kreikka......

SuuTbrita]iiiia
l talia        ........

.Jugosla`-ia....

\.orja........

Itä\_alta......

I)uola........

Romallia......

Ruotsi........

Sveitsi........

Tshekkoslo`.akia
L'nkari......

Tammik`iu          S`.`-sk`iu

7.16                             C).ö4

.-).8{                           .r,.99

7.05                          8.4.?

.-).11                          J.36

7.81                            8..Jl

8.83                       L,±.19

`i.5`2                           5.96

7.68                         10.4.2

9.69                     13.o3

9.3{                     12.5.2

J.'?.2.                          0.71

5.10                          5.3o

7.o~9                       7.-'3

8.91                         [7.17

LTseiinpieii   ullmeurooppalaisten   iiiaiden  arvopapei.ien  lasku   on
ollut   vieläkin   suurempi,   niinpä   Yhd}'svalloissa   on   äskettäin   jul-
kaistu    luettelo    J22   etelä-amerikkalaisesta   dollarilainasta,   joiden
arvo   oli   laskenut   1532   mi]joonasta   dollarista   273   milj. dollariin
eli  19.5   °/o:iin  pariawosta.

Maailman  pääomamarkkinaiii  luhistuiniiien  on  inerkiiinyt  edcllä
mainitun   maailmantaloudessa   vallinnee]i   i.istiriida}i    olosuhteiden
mukaista   ratkaisua,   koska   iiiuut   ratkaisun   mahdollisuudet   ovat
o]leet  suljetut  ja  sikäli  se  on  katsottava  aikaisemman  kehityksen
]oppuselvitykseksi.    Mutta  on  syytä  panna  inei.kille,   että  samalla
on   esiintyn}-t   tietoisiakin   p}-rkim}'ksiä   vapaiden   pääomamarkki-
iiain  tuhoamiseksi.    Esim. Amerikassa  on  viime  aikoina  esiintyn},.t
vaikutusvaltaisellakin   taholla   sellai]ien   mielipide,   että   Amei.ikan
olisi  vastaisuudessa   vai'atta`'a  vapaat   pääomansa   sisäisen  talous-
eläiriän tarpeisiin,  samalla kuiii on aiikarasti  s`-vtettv niitä i)kansain-
välisiä  pankkiireja)),  jotka  edelliseiiä  aikana o]iv€`t houkutelleet ame-
i.ikkalaisia    sijoittamaan    i)ääomiaan    muualle.     Englannissa   taas
viime    vaaleissa    oli    t}-öväenpuolueen    ohjelmassa   määrätty   sija
suun]iitelmalla    erit}tisen    pääomavirasto]i    pei.ustamisesta,    jonka
luvasta   ulkomaille   sijoitettavat   lainat   olisivat   tulleet  riippuviksi

ja  tarkoituksena  oli  niinenomaan,  että  tällä  ta`.alla  olisi  englanti-
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laisia   i)ääoniia  (J)itistil  enetn]nän  pidätett}-  einämaaha]i  ja   Britii`iii
valtakuntaaii    sijoitetta`.iksi.      Kä}-tämöllisesti    sa]naaii   tuloksei`n
tähtääviå   p}rrkim`-ksii`   on   esiint`-ii`.t   m`-öskiii   `'tilallisni.aiden   ta-
holta.    ViitattakooiL  `.aiii  Saksan   kansallissosialistien   periaatteelli-
sesti  toi`juvaan  ka[itaaii  ulko]naisiin  lainoihin  iiähden.    Ja  muuatLa-
kin   on vähintäiii  esitett}r  ajatus,  että  ulkoiiiaisteii  laiiiain  otto  olisi
alistettava   ei`inäist,en   kontrolliviranomaisten   harkinti`aii.     Ai`vos-
teltiinpa  näitä  ehdotuksia  ]iiiten h}-`-änsä`  sel`-ää  oii,  että  protektio-
iiistiset  periaatteeL  täten  tahdotaaii  lie\.emmässä   +ai  j}-rkeminässä
muodossa  saada  sitoinaan  näihin  aikoihiii  saakka  `.ai)aita  pääoi"`-
markkinoita,   ]iiikä   epäileiiiättä   inerkitsisi   iLoudatet`Ln   talouspoli-
tiikan  vhdemiiukaistiitta]iiista.

Jos  n\.t  kohdistamme  huomioiniiie i)iila-äja]L k a u i) i) a p o 1 i t i i k-
kaan,  huoiiiaamme, että  sen  ei  ole  tar`.iniiut lainkaan tinkiä aik.ii-
seinmasta suumastaaii, `-aan se oii päiii`-€istoin oinalla tahollaaii pääs-
s}'t  sellaisiin  saavutuksiiii, joita  vielä  i)ai`i `.uotta  sitten  olisi i)idett}.
mahdottomiiia.   Amerikka  alkoi  kesällä 4930 vleisen tullisoda]ija seii

jälkeen  muut  seui'asi`.at  esimerkkiä, iiiin että kesään 193`1 mennessä
laskettiin  noin  50 ]iiaaii koi.ottaiieen tullimuurejansa osaksi tai kaut-
taaltaan.   Ja  kun  jokainen korotus  johtaa vastakoi.otuksiin,  ei tälle
taistelulle   iiä?-  ]iiitään   loi)pua,   sillä   ilmaahan  i`iittää   tulLimuui`ien

päällä  uusille  kerroksille,  enneii kuin  ne  ulottu`-at tai\-aaseen.   Rat-
kaise\raiia   tapahtumaiia   on   ollut   Eiiglaiiniiiki]i   liitt}-nii]ien   }-htei-
se,en   seuraan   määi`ätessään   :)0  °/o:ii   tullin   suui`elle   joukolle   ta`'a-
roita;  `-ielä  joku  `.uosi  takai)ei.in  olisi  täLlaista  tu]limäärää  i)idett`-

}.ltiöprotcktionistisissakin   maissa   poikkeuksellisena   saavutuksena,
mutta   nykyään   liikutaaii  jo   tottumuksella   sadoissa   prosenteissa.

Kauppapoliittisesti    kiintoisainpia    kuin    täinä    tullisota,    jossa
teknillisesti    ei    ole    ollut    mitään    uutta,   ovat  olleet  eräät  inuut

protektionistiset  toimenpiteet.    T\Tiinpä  jauhatuspakko  on  voittaiiut,
yhä  enemmän  alaa  ja  i)ääss}rt  alhaisemmista  määristä  vähitelleii
95  °/o:iinkin  ja   valtion  tukema   dumping  on   myöskin   tekiiillisesti
kehittynyt;  eräänä  tuoreiiiipana   esimei.kkinä   mainittakoon  Etelä-
At`rikassa  äskettäiii  `-oimaan  tullut  määi.ä}.s,  jonka  mukaan  tuon-
nille   asetettiin   5 °/o:n  tulli,   jonka   tuotolla   eräille   `-ieiititavaroille
aiinetaaii  10  °/o:n  i)alkkio.    Mutta  `.ieläkin  ei.ikoislaatuiseiiipiin  toi-
menpiteisiin  on  ei`äillä  tahoill{i  viime  aikoina   pääst}-.    \`-iitatt:\koon
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vain    ko]itingeiittijärjesteliiiään,    jolla    nä`Tttää    olevan    taipuitLus
levitä   maasta   maahau   ja  joka  tarkoittaa   enimniäisi.ajan  määi`ää-
mistä  joillekin  tuontita\.ai.oille  tarkoituksem  toiselta  puolen  tehok-
kaasti  i`ajoittaa   tuon]iin   kokonaismäärää  ja  toiselta   puolen  jakaa
tuonti  eri  maide]i  kesken  site]i  kuin  poliittisista  tai  taloudellisista
s`'istä   ku]]oinkin   katsotai\n   c(lulliseksi.     Toinen   meTkillinen   ilniiö
oii  ollut suoranaiseii \.aihtokauiian le\-iäininen -silk.i  on ]iiaailman-
kaiippa  ta\-allaan  siirret l}-takaisi]i  keskiaikaa]i.    .\1uiL  teki  tässäki)L

\'hd`.s`Ta]lat,  jonka   Federal  ]i`arin   Boai.(l  \'aihtoi  vehnäänsä  bi.asi-
1ialaiscen   kahviiii   ~   .\rg`entiinan   `J.ahiiigoksi,  jolta   Brasilia   aikai-
seinniin   o]i   ostan`it  rtar`-it,scma]isa   vehnän.     Saksaii   ja    Brasilian
\'äli]]ä   on  kä}`t}.   ncui'otteluja   ki`'ihiileti  ja   kah\.iii  `,.aihdosta.    Vc-
iiäjä  l;enee  tehn}-t `'aihtokauppoja  m. iii.  Italian ja  lrlannin  kanssti.
\[eillä   i)arhaiteii   t`iiiiiettu    tapaus   on  o]lut  itari   kuukautta   sitteii
sovittu  22000  propsis`.len  \.i`ihto  ]ioin /io 000 tonniin  kivihiiliä  Suo-
]neii   i.autateiden  tai.])eiksi.  Vallit,se\.alle  iijatustavalle  kuvaava  piir-
re  on,  eLtä  tät,ä   kaui)i)aa   on  julkisuiidessa  ]nainitt,u  esikuvallisciia,
kun    sen   sijaan   `.armaankiii,   jos   i)ropsit   ()lisi   eiisiii  iii}'}-t}-])unt,iiii

ja    punnilla     ostettu     ki`Tihii]iä,     t,äti.i     jä]kimn`äistä     kaLii)paa    t>lisi
moitittu,    koska   rautateiden   \7el\'ollisu`iteiL€i    on    kä}.Ltää    halkoja,

jo[ta   rahat  p}'syisivät    koLim{}assa.
Mitä  t\'övoiman   siii.t`'iiListä  koskeviiii  rajoituksiin  Lulee,  ovaL

]ie  jääneet  eiitisessä  laajuudessaan voiiiiaan,  iniiikä  lisäksi  on  näk}--
n}.[  oii.eita,  että  tässäkään  suhteessa  ei  olla  \-ielä  i.)ääst}r  kehit}-ksen

polijaa)i.    }Iuistutet,takoon  `-aiti  mii`liin   saksalaislen  viime   kesäiiä
inaasta   iiiatkustavien   turistien   kan]ietLa\-iksi   inääräämät   i`askaat
maksut.   Pi`otektionistiselt,a  kannalta  kat,soLtuiia  oiikin  vai`sin  luon-
nollista   estää   turha   ulkoinai]le   iiiatkusteleiiiiiieii   ja   siteii   säästäi.i
monet, ]nai.kat kotiniaahan.   Sainaan  suuntaan t,ähtäävät nähtävästi
]`e   estcet,   niitkä  kerrotaaii  viinie   aikoina   ``'hd}-s`-alloissa   asetetun
esi]ii.  Suomeen  joksikin   aikaa   i)alaavi]]e   siirtolaisil]e;   hekin   epäi]e-
mättä  `.ievät  mukanaan  i)ääomia  inaasta.

Tuleinme  vihdoin viiinciseen  inaailiiiantaloudelliseen `rhd\'ssitee-
secn:   kansainväliseeii  rahajärjestelmään. 0lemme  saaneet
\'iiiTie kuukausim kokea,miLcn muutaniia vuosia sitten suurella vaival-
la uusittu  kultakanta  on  `-leisesti i.oiiiahtaiiut.  `Jo inari`askuussa las-
kct,tiiii   ltj  inaa]i  luoi)u]ieeii  t€ii  o]lec]i  i).ikotett`i  luopumaan  kulta-
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kannasta  ja  edel]een  42  maan  nähneen  valuuttansa  arvon  laskevan
tuntuvasti  alle  parin.   Sen  jälkeen  on  in. m. LTai)ani  jättänyt  kulta-
kannan  ja  sellaisenkiii  maan  kuin  llol]annin  raha  on  pahasti  hor-

jahdellut.    0len   joku   aika   takaperin   Suomen   Liikemiesyhdist}']{-
sessä   pitä]nässäni   esitelmässä   }.ksityishhti`isest,i   käsitellyL   raha-
talouden viimeaikaiseen kehit}-kseen `-aik`iti,aneiLa  s}-itä ja  si\-u`itaii
ne  sen  vuoksi  tässä  yhteydessä.    Totean  vaiii,  että  kansain\'ä]iiie]i
rahajärjestelmä   on  luhistunut  viime  kädessä   siitä   s?rystä,   ett,ä   se
ei  ole  voinut  t`-`-d\.ttävästi  toimia  o]osuhteissa,  jotka  ovat  iiiei`kin-
nee-L    maailma]italoutta    hajoittavien  `'oiiiiieii  `-oitol]e   ])ääs}'ä  joka
suhteessa.

Kansainvälisen  rahajärjestelmän  luhistuiiiisella   on  ollui   t,uhoi-
saininat   seuraukset   maai]manta]oudclle   kokonaisuudessaan,   kuin
edcltäpäin   olisi   ehkä   saat,tanut   odotLaa.    Suojellakseen   horjuvaa
`Ji`luuttaaiisa   ]ukuisat   maat   ovat,   iiimittäin   kä`.neet,  hävittämään
senkjn   jäännöksen   vapaista   maailnianmarkkinoist€`,   minkä   edel-
linen  aika   oli  jättän}'t  koskemat,tomaksi.    }Iai`rask`i`issa  laskettiiii
17    euroopi)alaiseii  ja  s  ulkoeurooi)palaisen   ]`iaaii   toiiiieenpanneen
valuuttamarkkinoiden   pakkosäännöstel}'n,   mikä   useassa   tapauk-
sessa   oli   saniaa   kuin  valtioii  tuonLimonopoli  ja  vastasi  tavallaan
kontingenttijärjestelmää   rahatek]iillisessä   muodossa.     Ei.äissä   `.al-
tioissa,   kuten   ltä`-allassa  ja   sen  naapurimaissa,  täiiiä  säännöstel}'
on  johtanut  ii. s. valuuttaclearingiin,  mikä  merkiisee  kahden  maan
ostojen ja m}.}-ntien pankkiteknillistä  tasausta,  niin että  ulkomaan-
kauppaaii   ei   tai`vita   rahaa.     \7aluuttaclearing   ci   it,se   asiassa   ole
]nuuta   kui]i   alkeellisen   vaihtokaui)an   pukemista   \-aluuttateknilli-
seeii  asuun,  sillä  sen vallitessa  t,oinen maa  ei  siiurin piirteinvoi ostaa
toiselta  maalta  ja  in}-}-dä  sinne  muuta  kuin  sen verran  kuin  näiden
kahden   maan   keskinäi]ien   maksutase   edellyttää.     Kaiken   lisäksi
kehit}.s  näk}'y  ole`/'an  h}'`'ää  vauht,ia  kulkemassa  tilanteeseen,  jossa
toiset  iiiaat,  harjoittavat   enemmäii  tai  vähemmän  tahallista   ))`/'a-
]uuttadumpingiai),    toisten    maiden    määrätessä    »duini)ingtulleja»
tai  r\-ht}-essä  iJiuihin   i)i`otektionistisiin  vastatoimenpiteisiin.

].1nglannin   kultakannasta   luopumista    seui.anneet   tapahtuiiiat
ovat  osoittaneet,  et,tä  kultakanta  on  muodostanut  maailmantalou-
de]liseri  organismin  luuston,  sen  selkärangan,  joka  i)iti  liitoksissaan
]nai`ilmantaloudelliset    .Quhteet    ja    jonka    `-ai`assa    maailmantalous
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kohosi    kukoistukseensa.     Ku)i    tämi.\    selkäi`aiika    murtui.    l\-säliti
kaikki  muukin  kokoon.

0le]nnie   iiäiii   luoiieet   l}-h}'eii   katsauksen   niaaihiiaiitaloudellis-
teii   suhteiden   luhitt}.miseen   i)ulakaudeii   aikaiia.     Joka   ])uolella
on  meitä  kohdannut  sama  näk?-:  rappeutuminen.    `-ii]ipä  `.uoden
1934   pää.tt}'essä  koko  ]iiaailmantalous  on  luhistunut  tai  on  ainakiii
luhistumaisillaan  `-ähäiseksi  t?'ngäksi  siitä, initä  se  on aikaiseinmiii
ollut   ja   `'arsiiikiii   siitä,   ]nitä   taloustelmillinen   kehit}rs   olisi   edel-
l}-ttän?-t.

Jos  `riime  \-uosisadan  libei`aleilla   oli  `-uoren`-arma   usko   `-ai)ai-
siin    markkinoihin    i)erustu`-an    niaail.nian£alo`iden    toteutumiseen.
voidaan  sanoa,  et,tä  paljon lähemi)änä kuin oii koskaan ollut libei.a-
lismin päämäärä on tällä het,kellä i)i`otektionisniiiL    tä}-tt}-m}-s:  k a ii-
s a l l i n e n o m a \. a r a i s t a lo u s,  s.  o. olotila,  jossa ulkomaaiikaupi)a
on  tehLy  lisensseistä  i.iipi)uvaksi,  jossa  ihmisten  siirt?-minen  maasta
tai  inaahan  oii  säännöstelt}',  jossa  pääoinaliikluet  ovat  `.irastojen

päätettävissä   ja   jossa   rahatalous   on   vai)autettii   kansaiiivälisistä
siteistään.   Totta  k}-lläkin  harvat  iJroLektio]iistiseii  katsaiitokannaii
omaavat   talousmiehet   ovat   tietoisesti   i)yrkineet   aikaansaamaan
taloudellisten    suhteiden    luhistumista    n}'k}-isessä    laajuudessaan,
sillä   eikö   päinvastoin   jatkuvasti   ole   puhuLtu   `.ie]min   lisääiniseii
tari)eellisuudesta  ja  `-aadittu  valtiovallalta  sen  suuntaisia  toiinen-

piteitä?   Mutta  `-ika  on  siinä,  että  asioita  ei  ole  ajateltu  loogilliseen
loi)puun.     Samassa    hengenvedossa    oii  i)iihuttu   o]iiavai`aisuudesta

ja  vienniii  laajennuksesta,  näke]iiättä, että  ]ie  maaili"\ntaloudelli-
sesti   katsottuna   sulkevat   toisensa   i)ois.     On   lainattu   käi`kkäästi
ulkomailta,   ]iiutta   ei   ole   haluttu   tuontivoittoista   kaupi]atasetta;
tai  päinvastoin  ulkomaille  on  inyöiinett}'  ruiisaita  laiiioja  i)?rsäht}'-
mättä   hetkeksikään   ajattelemaan,   millä   tavoin   niistä   aikanaan

johtuvat  maksusuoi`itukset  halutaan ottaa  vastaan.   Tai  on kanna-
tettu  kansaiii`-älistä  rahajärjestelmää,  miettimättä  initen  se  voisi
toimia  i]rotektionististen periaatteiden  mukaaii  i)iii`ustetussa  maail-
massa.    Maailinaiitalouden  luhistumiiien  ja   siirt}.ininen  omavai'ai-
suuteen  onkin  sen  vuoksi  katsottava   i)rotektionismin  loogilliseksi
tä`-ttvm`-kseksi.      Sen.  kautta    on    iiiaailm{antaloudessa    `.allinnut
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sisäiiieTi  ristii'iita   poistutnassa   ja   talo`iselä-mä   i)ääseinässä   }'hteiLäi-

semmille  perusteille.
Katsoessamine    }.mi)ärillemme    näemme    \'enäjäii    aikaisimmiiL

ja  pisimmälle  kehittä.neen  tämän  uuden  talousjärjestelmän.   Mutta
toiset maat ovat nopeasti ottaneet oppia Venäjän esiiiiei-kistä.   Etu-
nenässä   ovat   kulkeneet   Saksa,  Yhd}-svallat,  Austraalia   ja   eräät
Etelä-Amerikan valtiot.   Oikeastaan `.oidaaiikin `-htä. h}'vällä  syyllä
kuin  maailmantalouden  luhistumisesta  puhua  kapitalismin  luhistu-
misesta  kansainvälisissä  suhteissa.    Valtiososialismi  tai  valtiokom-
munismi  -  miten  sitä  tahdottaneenkin  nimittää.  -  on  astunut
vapaisiin  maailmanmai`kkinoihn  pohjautuneen  kapitalismin  tilalle.

M aai,l,mantalouden  l,uhi,stumi,sen kansantaloiidelli!set  Seuraukset.

Maailmantaloudessa   esiintynyttä   kehit}-stä   `.oidaan   tietenkin
arvostaa   eri   näkökulmista.    Kuulin   äskettäin  ei`äässä  i`adioesitel-
mässä lausuttavan ilon siitä,  että  kansallisuusaate  oli \.iime  aikoina
niin  suuressa  määrin  toteutunut  kaupallisella  alalla.    Joku  inter-
nationalisti   lö`-täisi   varmaan   samasta   seikasta  `-alittelun  aiheen.
Seuraavassa   emme   tarkasta   muutosta   subjektiiviselta  kannalta,
vaan    koetamme    lyhyesti    todeta   sen   kansantaloudellisen   mei`-
kityksen,    siis  sen   seikan,  onh   sen   kautta   siiri.}-tt}-   tuottoisam-

paan  vai  vähemmän  tuottoisaan  talousmuotoon.    }'Iinun  nähdäk-
seni   omavai`aistalous   mei.kitsee   maailmantaloudellisen   periaatteen
i`innalla   alempaa  talousastetta  ja   niin  lähinnä   seuraavista   s}ristä:

1.   Kansainvälineii  työjako.  Ty-önjako  niin  h}rvin   määrä-
tyn yhteiskunnan   sisällä   kuin eri yhteishntain kesken on ehdoton
taloudellinen  pei.iaate,   sillä   se   edustaa   kaikissa   olosuhteissa,   tek-
niikan   ja   maantieteellisen   etäisyyden   määräämissä   rajoissa,   vä-
hempää   voiman   kulutusta   ja   siis   suui`empaa   tuottoisuutta   kuin
muuten   olisi   mahdollista.    Omavaraistalous   ehkäistessään  tä.män

periaatteen   kansainvälistä   toteutumista   edustaa   aleinpaa   talous-
muotoa,   aivan   samalla   tavalla   kuin   aikaisempi   kaupunkitalous
kansantalbuden  rinnalla.   Jos  esim. Suomi  asettaa  esteitä  kivihiilen

ja   Englanti  kaivospölkkyjen  tuonnille,  joutuu  kumpikin  suoritta-
maan  määrät}-n  t}-ön  epätaloudelliseminin  kuin  niuuten  olisi  asian
laita.

4
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2. E p ä p r o d u k t i i `' i n e n  t y ö. Kuta jyrkemmin omavaraisperi-
aate  toteutetaan,   sitä ene.]imänt}.ötä ja  aikaa  kuluu toiselta puolen
tullivartiointiin  ja  -kantoon  sekä  toiselta  puolen  salakuljetukseen,
minkä  kaiken kansakunnan tuottavat jäsenet viime  kädessä  saavat
maksaa.  Ajateltakoo]ipa  `-ain,  minkälaisia  kustannuksia  mei`kitsisi
Yhdysvalloille,  jos  sen  ei`i  valtioiden  välillä  olisi  sisäiset  tullirajat.

3.   Talouselämän     johto.    Valtiososialistinen   omavarais-
talous  merkitsee,  että  taloudelliseL  suhteet  ulospäin joutuvat polii-
tikkojen  ja   virkaniieste]i   hoidettaviksi,   sen   sijaan   että   vapaiden
mai`kkinain   vallitessa   niistä   huolehtiminen   kuuluu  kauppiaille  ja
viime   kädessä   kuluttajille.    Se   merkitsee   cpäpätev)Tyden   asetta-
mista    määrääjäksi    sie]lä,     missä    i.atkaisu     aikaisemmin    riipi)ui
kysynnästä   ja   tarjonnasta.

4.    .Kansainväliset   suhteet.   Yltiöi)rotektionismi    mer-
kitsee    ainaista   kahnausta   ei`i   maiden   kesken  ja  jatkuvaa   kaup-

pasotaa,   joko   salaista  tai  julkista.   Siitä  a]itanee   n}-kyinen   aika
kyllin  selvän kuvan:  ajateltakoonpa   vain   Yhdysvaltain   tullikoro-
tusten    Lai    I{nglaniiin    uusien   tullien   demoi.alisoivaa  vaikutusta
kansainväliseeii   tilanteeseen.    Tässä  ilinapiirissä  ci  solidaarisuuden
henki   pääse   kotiutu]iiaan,   vaan  kansojen  täyt}'y   tehdä  raskaita
taloudellisia  uhi.auksia  ollakseen    mahdollisten  selkkausten  vai.alta
aseellisesti    vai.ustettuja.    Vapaakaupan   vallitessa,    jolloin   talou-
dellisten   suhteiden   selvittel`'  kuuluu yksityisille  kansalaisille,  ylei-
nen  ilmapiiri  ei  ainakaan taloudellisista  syistä  voi  muodostua  yhtä
ärtyneeksi.     Englantilaisten   vapaakauppamiesten   tuiinuslauseena
ei  ole  il]iian s`-`ttä:  »free  trade,   peace and goodwillamongst nations.»

Oniavaraista]ouden  toteuttaminen  mei.kitsee`,  kuten  edellä  esi-
Lct)-stä  on kä}-n}'t  ilmi,  koko  maailma]i  kannalta  katsottuna,  siii`t}--
mistä   alempaan,   vähe]nmän   tuottoisaaii  talousmuotoon.    Ja   kun
maailina   ei   ole   muuLa   kuin   ?-ksit}-isten   kansantalouksien   yhteis-
summa,  täyt}'}-  muutoksen  tuot,taa  vastaava  tappio  näille  kaiisan-
t,alouksille;  maailmanta]oudellinen  tappio   ei  voi  hävitä  niin  kuin
savu  ilmaan.   Toinen  asia  on,  että  omavaraistalouden  aiheuttamat
kustannukset   jakautuvat   hyvin   eri   tavalla   eri   kansantalouksien
kesken,  toisten  joutuessa  kärsimään  i)aljon  enemmän  kuin  toisten.
Tämä   ei`ilaisuus   riii)imiu   s`iurin   piirtejii   seuraavista   scikoista:
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1.   Maan   luonnoni`ikkaudet.    Kut{i  suui`(.`iiimatjamoni-

puolisemiiat  iiämä  ovat,  sitä  vähemmän  maa  on riippu`.ainenkan-
sainvälisestä   kaupasta.   Siitä  johtuu,   että suuret maat yleensä ovat
luoniiostaan  omavaraisemiiiat   k`iin  ])ienet  maat.    Tekniikan   edis-
t,}-essä   tämä  eroavaisuus  kuitenkin  p}-i`kii  jossain   ]iiäärin  pienene-
itiään,   sitä   )nukaa   kui]i   keksitääii   ]uoniiontuotteille   keinotekoisia
koi.vikkcita,   mistä   esim. n}'k}-aikainen   L}.ppi-   tai   keinosilkkiteolli-
suus   ovat  h`'viä  esimerkkejä.

2.   S u urt u ot a n L o.  Monilla aloilla  oii ii}'k}.inen  tek]iiikka kehit-
i}'iiyt   scllaiselle  asteellc,   että   ainoastaaii  suui`ia  pääomia   vaativa

jti   suurta  ]nenekkiä  edell}tttävä  tuotantomuoto  osoittautuu  talou-
dellisen   periaatteen   mukajseksi.    Autoteollisuus   on   tästä   edusta-
`.ana  esiiiiei`kkinä ja  osoittaa  samalla, minkä edun  suurmaa laajoine
sisäisine  inenekkialueineen  saa  i)ienen  maaii  rinnalla,  jossa  tällaisen
teollisuuden  juurtumiiieii  o]i  ainoastaan  siiiiä  tapauksessa  mahdolli-
neii,  että  on  riittävää  menckkiä  omien  rajojen  ulkopuolelle,  mutta
senhäii   juuri   omavai.aistalous   ehkäisee.     Tällä   ta`-oin   protektio-
]iismi  inonessa  tai}auksessa  tekee  t}'hjäksi  sen  edun,  minkä  teknii-
kan   edistyiiiinen   itsessään   tekisi   mahdolliseksi.     \Tiinpä   ottaak-
semme  äskeiset  esiinerkit,  t}.ppi-  ja  keinosilkkiteollisuudet,  ne  vaa-
tivat   sellaisia   perustamiskustaniiuksia,  etteivät   iJienten   eikä   edes
keskikokoistenkaan  maiclen  tai`joamaL  ]iienekkiinahdollisuudet  ky-
kene   tekemään   niiden  toimintaa   taloudelliseksi.    Siellä   missä   t,äl-
laisissa  olosuhteissa  oii  kaikista  hiioliinatta  ?-ritett}-  niitä  toteuLtaa,
]ie   ovat   sääiinöllisesti   muodostuneet   kansantaloudelle   h`'vin   kal-
liiksi  kokeiluiksi.

3.  M a a n  p ä ä o m a r i k k a u s.  \rapaiden pääomamai`kkinain val-
litessa   pääoma   pyrkii  vii`taamaan   sinne,   missä  se turvatuissa olo-
suhteissa  antaa  edullisimmaii  tuoton.   Jos  vapaa  pääomavirta  kat-
kaistaan,  kärsii  pääomaa-aiitava  maa  taloudellisen  tappion,  koska

pääoma  oiiiassa  maassa  antaa  huonominan  koron.    Mutta  toden-
]iä.köisesti    koituu   siitä   vielä   tuiituvami)i   haitta pääoinaköyhälle
iiiaalle,    jonka     n}.t     on    pakko     kehittää    taka])ajulle    jään}.ttä
ta]ouselämäänsä    oman   i)ääo]nan   muodost,uksensa   `rarassa   i]]iian
vici.aaii  pääoinaii  edistävää  ja  hedelmöit,tävää  apua.

4.   Kaiisajnvälinen    sidoiinaisuus.   Kuta   lujemmin  sitein
inäärätt}-inaa oii ollut liitt?Tneenä maaihnantaloutee]i, sitä suui`enii)ia
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hä.iriöitä.  niin  hyvin  suhteissa  ulospäin  kuin  iiiaan  ei`i  elinkeiiiojeii
keskinäisissä    suhteissa    omavai.aistalouteen    siirt`'ininen   luonnolli-
sesti  aiheuttaa.    Tä.ssä  kohden  on  olemassa  `-arsin  suuria  aste-ei`oa-
vaisuuksia.   Toisella  puolen  ovat  esim. Yhd}tsvallat,  jonka  tuoniiiii

ja  viennin  ar`,.o  ei  ole  ollut  edes   40  °/o  inacm  kansallistuloista  tai
Albaania,   jonka   väestö,   eläen   suureksi  osaksi  vielä  luontoistalou-
dessa,  on maailmantaloudesta verraten riippumaton,  toisella  puolen
ovat  m. m. useimmat Länsi-Euroopan maat,  joiden  tuonti  ja  vienti
on  noussut  20-30-40 °/o:iin  kansallistuloista,  tai  maailmanmark-
kinoiden  varassa  niin  suuressa  inäärin  eläneet  valtamerentakaiset
raaka-aineita  tuottavat  inaat.

Kuten  edellisestä  näk}?-,  jakautuvat  maailmantalouden luhistu-
misesta  johtuvat tappiot  h?Tviii  ei`i tavalla  eri maiden kesken.   Suu-
ret  ja  pääomarikkaat  maat  joutuvat  edullisemi)aan  asemaan  pien-
ten  ja  köyhien  rinnalla.    Vai`sinkin  sellaiset  maailmanvaltiot  kuin
Yhd?-svallat ja  Venäjä ja  Brittein valtakunta, jos  se toteuttaa  sisäi-
sen  vapaakaupan,   voivat  k}Tkyjensä  mukaan   suurin  piirtein  jär-

jestää  tuotantonsa  taloudellisuuden  periaatteiden  mukaisesti,  mikä
ei  ole  samassa  måärin  mahdollista  pienemmille  maille.    Nämä  jäl-
kimmäiset joutuvat  sen vuoksi omavaraistalouden vallitessa  entistä
enemmän  maailmanvaltioiden  taloudelliseen  puserrukseen  ja   suh-
teelliseen  köyhyyteen.

Myöskin   kunkin   kansantalouden   omassa   piirissä   omavarais-
talouden aiheuttamat kustannukset  jakautuvat  eri tavalla  ei`i tuot-
tajapiirien  ja  }'hteiskuntaluokkien  kesken.    Kun  kansan  alempien
kerrosten  elintaso  vleensä  saattaa  kohota  ainoastaan  kansantalou-
den tuottoisuuden kohotessa,  on selvää että päinvastaisessa tapauk-
sessa  alemman  talousinuodon  taakka  joutuu  lähinnä  juuri  näiden
kerrosten kannettavaksi.   Sen lisäksi milloin jotkut  etuoikeutettuun
asemaan  pää.sseet   tuottajapiirit   saavat   suoranaista   h}tötyä   tästä
asemastaan,   se   voi   tapahtua   ainoastaan   toisten   kansalaispiirien
kustannuksella.

Maai,l,mantalouden   loppuko?

Merkitseekö   protektionististen   periaatteiden   voitto   maailman-
taloudellisista   voimista   p?Ts?-vää   saavutusta?    Tuskini)a.     Lähellä
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Kapitoliota  on Tari)cian kallio ji`  ]iiini)ä tässäkin tapauksessa voit,to
on  osoittautuva  Pyrrhoksen  voitoksi,  sillä  ei  liene  todeiiinukaista,
cttä  kansakunnat aikaa m}-öten t}-}-t}'isi\'ät alemman talousmuodon
cdcll`-ttämään   alempaan    elintasoo]i.    Pikeinminki]i   o]i  luultaväa,
cttä    maailmantaloudeii   rappeutuniiiie]i    o]i    n}-k}-isen    maailnian-

])ulaii   aikana   saavuttaiiut   s}'viinmän   kohtansa   ja   että   historian
i)eiideliliike  käänt}-}-  `'astakkaiseen  suuntaan,   niin  pian  kuin  uusi
taloiidellinen  nousukausi  alkaa.   }Ioiiet  merkit  viittaavatkin  siihen,
cttä   ahtaita   oniavaraisp?.rkim}'I#iä   vastustavat   `-oimat   kei`äävät

jo   tuulta  i}urjeisiinsa.
L-uden   vapaamman   talouspoliittise]i   suuiiiian   lähiinpänä   i)ää-

iiiää.ränä  ei  tule  nähtävästi  kuitenkaan  olemaan  se  maailmantalou-
{leii  }-kseys, joka  oli  `19-vuosisadan liberaalien ihanteena, vaaii alueel-
lisesti   rajoitetumpien   taloudellisten   yhteyksien   luominen.     Siinä
on  Euroopan i)ien-ja keskikokoisteii `.altioiden ainoa pelastus maail-
manvaltioiden  puserruksesta.   Millä tavoin tä]nä laaje.mpaan yhtey-
teen  viittaava  kehit}-s   o]i  toteutuva,   sitä  eiiime  vielä  voi  tietää.
Emme  tiedä  tapahtuuko i.atkaisu  Pan-Eui`oopan merkeissä vai ylei-
sempäiiä   ryhmittymisenä   Britannian   valtakunnaii   ympärille  tai
ensi  aluksi  ehkä  vain  Tksit`.isten  `-altioiden  tulliliittoina,  mistä  on
näk}-nyt  p}'rkimyksiä  esini. Saksan  ja   ltävallan,   Ranskan  ja   Bel-

gian,  I-Iollannin  ja  Belgian,  Ruotsin,  `.orjan  ja  Tanskan,  Viro]i  ja
Lat,vian   sekä   Bulgaarian  ja   Ronia]iian  välillä.   Ilaparoidaan  ulos-

i)ääs}.ä  i)rotektionismin  pai.atiisista  ~  taloudellisen  vaurastumisen
ehto]ia  on,  että  ei.i  kansakunnat  todella  i)ääsevät  kansantaloudelli-
sesti  t`'`+d`-ttävään  ratkaisuun.

Stlomi.

0lcinme   edellä   osoittancet,   että   eri   kansanta]oudet   joutuvat
hyviii   ei`i   rnäärässä   kärsirnään   maailmantaloudeii   luhistumisesta.
Katsokaamme  vielä  lopuksi,  mikä  on  Suomen  kohtalo  tässä  kehi-
t\-ksessä.   Ikävä kyllä meidän täyty}r tällöin heti todeta,  että Suomi
kuuluu  kaikkein  huonoimmassa  aseinassa  oleviin  maihin.1_    _   _                                                                     _   _  _

Suoini   o]i   pieni   maa,   vailla   monii)uolisia   luonnoni`ikkauksia.
Taloutemme   kehitys  ja  e]iiitasomnie  paraiieminen   on  sen  vuoksi
suuresti      rjippuva      kaiisainvälisestä      kaupasta.          Sitä     mukaa



350                                                                           Bi`.   S`.`iR,\`-T..\

kuin  omavai`aistalous  kautta  maailman  toteutuu,  tä}.t}'}.  Lärkei]ii-

pien   vientita`-araiinme,   p`mnjalostustuotteidcn,   in?-}r]inin   `'aike`i-
tua,  kunkin  ]naan  pyrkiessä  kehittämääii  omaa  jalostusteollisuut-
tansa.    Raaka-aiiieemme  ehkä  kaikista  huoliinatta  menee  edelleeii-
kin   kaupaksi, koska   toiset   iiiaat   sitä   tar\-itsevat,   mutt,a   siinäkiii
kohden  voivat  olosuhteet  paljon  ]nuuttua  -  ku`-aavana  esiinerk-
kinä  mainittakoon  ranskalaisten  päätös  kä}'ttää  vksino]iiaan  koti-
maisia   ratapölkk?tjä.    Ja   jos   kotimaasta   met,sät   loppuisivat,   voi-
daan  uusia  istuttaa,  vaikka  se  tulisi  kalliiksikin,  sillä  säily`.äthäii
i.ahat  kotimaassa,   kuteii  ne  meillä   säily`'ät  rautateitteinme  iiolt-
taessa   halkoja,   vaikka   se   \'uosittain  tuottaakin   k}.mmeniin   mil-

jooniin  nousevan  tappion.    Mitä  taas  toiseen  täi`keimpään  vieiiti-
tavaraamme,   karjataloustuotteisiin,   tulec,. ei   oinavai`aistalouieen
siirtyvällä  Englannilla  liene  erit}-istä  aihet,ta  ostaa  niitä  Suomcsta,

jonka  vienti  Englantiin  on  kuluvana  vuonna ollut noin kahdeksan
kertaa    tuoiitia     suurempi,    varsiiiki]i   kun    Brit,tein   valtakun]iaii
sisäl]å    on    mail€`,    jotka     mielih}Tvin     tä?-ttäisivät    Suomeii   jättä-
män   i)aikan.

Pienenä  maa]i.a  omavarainen  Suonii  ei  iii`.öskään  `'oisi  kehitLäii
uudenaikaista  suurteollisuutta  taloudellisella  i)ohjalla,  koska  ahtaat
sisäiset   markkinat   eivät   antaisi   tai`peeksi   il]naa   siii)ien   alle,   ku)L
sen   sijaan   kansainvälisen   t}'önjaon   vallitessa   meillä   olisi   hal`-aii
kävttövoiman,   kunnollisen  työvoiman   ja   soi)ivien   i'aaka-aiTieidcn
varassa  h}'vät  mahdollisuudet  kehittää  esim.  kukoistavat  typpi-  ja
keinosilkkiteollisuudet  -  jollaisista  ei  ole  suunnitelinia  i)uuttunut-
kaan.    Yhä  eneminän  k€`rsinoituvassa  maailiiiassa  päinvastoin  i`iis-
tetään kehityksen  mahdollisuiidet  sellaiseltakin teollisuudelta,  joille
suomalainen  `tritteliäis`-vs  on  aikaisemmin  luonut  vientiinarkkir`at.
kuten tekst,iili-ja  inetalli-sekå\  sa`'i-ja  i)oi`sliiniteollis`Luksilta, puu]i-

jalostuksesta   i)uhumattakaan,   ja   jäljelle   jää   kotimarkkinatcolli-
suus,  joka  riittävän  menekin  puutteessa   ei   k}'kenisi  ]noiiilla   tiio-
tannon aloilla toteutt,amaan taloudellisuucleii i)eriaateLta  sillä ta\.oiii
kuin  se   on  inahdomsLa   suuremmissa   olosuhteissa,   joskin   se   ehkä
ulkonaiselta kilpailulta  suojattuiia voisi tuottaa t\'`'d`-tLä`.än voiton
osakkailleeii.

Edelleen:   jos   ulkoniaiset  pääomamaTkkiiiat  meillä  sulkeutu`.at

joko   omasta   haliistamme   tai   viei`aaii   iahdost,€i,    jää   kansantalou-
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temme   jatkuva   kehittäminen   }-ksinomaan   kotimaisen   pääomaii-
muodostuksen   vai`aan,   mikä   pääomanmuodostus   omavaraistaloii-
dessa    tulisi    sui)istumaan    entistäkjn    vaatimattomammaksi.     Ja
loi)uksi:   itse   siirt}-misen  omavaraisuuteen  tä}'tyy  meidän  kohdal-
tamme   muod6stua   poikkeuksellisen   i`aska.`ksi,   koska   aikaisenipi
kehitys on sitonut meidät lujemmin maailniaiitalouteen kuin useim-
mat   muut   maat;   muodostivathan   tuonti-   ja   vientiai`vot   v. 1928
kansallistuloistamme  lähes  40 °/o.    Kehityksen  i)`-örän  vääntämisen
taaksepäin  tä}.t?ry   sen  vuoksi  mei`kitä   Suomelle   erinoinaisen  vai-
keata  murroskautta,  joka  voi  vakavasti  uhata  kansantaloutemme
sisimpiä  elinhei`inoja.

Kun maailmantalouden ja Suomen edut liitt}'vät näin kiinteästi
toisiinsa,   olisi   odottanut   talouspolitiikkamme   menneinä   vuosina

joka   suhteessa   toimineen   tätä   etu}'hte?-ttä   silmällä   pitäen.    En
tai.koita, että olisimme vcrineet yksinämme protektionistisessa maail-
massa  kulkee  vastavirtaan,  eihän  se  ole  lopuksi  onnistunut  maht€i-
valle  Englannillekaan,  mutta  olisimme  kuitenkin voineet  mahdom-
suuden mukaan  tukea  maailmantaloudessa  vaikuttavia  rakentavia
voimia   ja   välttää   iiiiden   omaehtoista   `.ahingoittamista.    Ja   iiiin
on   ei`äissä   tapauksissa   meneteltykin.     Ajattelen   ei`ityisesti   osan-
ottoamme    Genöveii    maailmankonfei`enssin    julkilausumaan    syk-
s}rllä  1927.   Mutta  toiselta  puolen ei `-oi  olla  ihmettelemättä, minkä
vallan  oinavai.aisperiaatteet  ovat  keskuudessamme  viime  vuosina
saaneet  ja  inissä  määi`in  ne   ovat  l}-öneet  leimansa  talouspolitiik-
kaamme.   Sallittakoon minun tässä yhte}-dessä esittää pari esimerk-
kiä  suunnitelmista  ja  toimenpiteistä,  jotka  minun  nähdäkseni  ovat
olleet   kansantaloutemme   etujen  vastaisia,   `,-aikkakin  epäilemättä
hvvässä  ta;koituksessa  tehd`-t.

Kun   kesällä   `1930   käytiin   Saksan   kanssa   kauppasopimusneu-
votteluja,   tehtiin   suomalaiselta   taholta   ehdotus   ei`ityisen   saksa-
laisen   monopoliyhtiön   pei`ustamisesta,   joka    sitoutuisi   ottamaan
Suomelta   määTätyn   vuotuismäärän   karjataloustuotteita   ja   sillä

pohjalla   päästiinkin   alustavaan   sopiinukseen.    Tämä   soi)imus   oli
ilmeinen yritys kiertää  toisten maitten  sopiinuksiin  sisältyviä  suosi-
tuimmuusmääräyksiä  ja  sen  h}'väks}'minen  olisi  ollut  omansa  suu-
i`esti  demoi`alisoima.m  kansojen  välisiä  ialoussuhteita.    Saksan  jou-
duttua  eräitten  maiden  puolelta   taloudellise]i  boikottauksen  alai-
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seksi    sopimusehdotus   raukesi,   ]iiutta   talouspoliittiseen  historiaan
se  jäänee  i)itkäksi  aikaa  esimerkiksi  protektionistisen  kauppapoli-
tiikan   eriskummallisuuksista.    Suunnilleen   samoihin   aikoihin   saa-
tiin kansainliitossa aikaaii `-äliaikainen soi)imus tullirauhasta, minkä

johdosta  eräs  edustajamiiie  lausui,  että  tuo  sopimus` tosin  ei  ollut
etujemme  mukainen,  koska  se  ehkäisi  ]neitä  vapaasti  korottamasta
tullejamnie,  ]n`itta  että  olimme  kuitenkin  saattaneet  siihen  liitt}-ä,
koska  sen  kautta  Englaiiti  oli  saatu  sidotuksi  vapaakaupi)apolitiik-
kaan.    Jos  tällaisin  edellyt}-ksin  kä}-dääii  kansainvälisiin  neuvotte-
luihin,  ei  ole  ihme,  jos  ta]oudelliset  suhteet  särkyvät.   Kun Skandi-
navian  maat,  Ilollanti  ja  Belgia  vähän  myöheminin  muodostivat
}-hteisriiitaman   `-lt`-Tää   i)rotektionismia   vastaan,   johon   meitäkin
lienee  toivottu  ]nukaan,  emme  ainoastaan  pys}'neet  tä}Tsin  passivi-
sina  tähän }'rit}rkseen  nähden ehkäistä maailmantalouden jatkuvaa
rappeutumista,  vaan  i)äinvastoin liityimme yhä  selvemmin korkea-

protektionististen  maiden  joukkoon.    Kuluvana  vuonna  vaikutus-
valtaiset   piirit   o`.at  vaatiiieet   vientipalkkiota    voille   ja   juustolle
sekä  rajoituksia  kivihiileii  tuonnille,  ajattelematta  nähtävästi  lain-
kaan,  missä  iiiäärin  sellaiset  toimenpiteet  voivat  vahingoittaa  kan-
sainvälisiä    suhteitamme    ja    ei.ityisesti    suhteitamme    Englantiin.
Ja   lopuksi  mainittakoon  vielä   ehdotus  tuontitullin  asettamisesta

papei.ipuille,  tälle  tärkeälle  vientitavai`allemme.    Se  on  suunnilleen
samaa   kuin  jos   Englanti  panisi  tuontitullin  kivihiilille  ja   Ruotsi
i.audalle.    Voittamatta  cdes  sanottavaa  tilapäistä  etua   me  antai-
simme  sellaisella  toimenpiteellä  ainoastaan tukea  niiden  ulkolaisten

piii`ien  p}Tkim}.ksille,  jotka  mielellään  näkisivät  i)apei.ipuun  vien-
timine  pysähtyvän.

Viimcaikaiset  tapahtuniat  lienevä.t  a`'anneet  laajeinpien  piirien
silmät  näkemään  kansantaloutemme  ja  maailmantalouden  välisen
läheiseii  etuyhte}7den   ja  sen vaikean aseman,  johon  olemme  joutu-
neet     maailinantalouden     luhist,`iessa.     0lemme    saaneet    todeta,
että  kLm  itse  asuu  lasitalossa,  ei  ole  viisasta  heittää  toisia  kivillä.
Lähimmän   ajan   talouspolitiikkamme   tehtäviin   kuuluu   koettaa
kehittää  kansainvälisiä  taloussuhteitamme  solidarisuuden  pohjalla

ja   avata   kansantaloudellemme  tietä   laajempaan  talousyhteyteen.
Mutta   ne   ovat   k}'s}'m}.ksiä,   jotka   eivät   kuulu   tämän   esitelmän

puitteisi;"


