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Pankki
valvoo l l l
TE NUKUTTE KOLMASOSAN ELÄMÄSTÄNNE . . . Kuka pitää tänä aikana huolta omaisuutenne karttumisesta?

Luonnollisesti pankki,

jossa

rahanne lakkaamatta kasvavat korkoa . . . Kuka hoitaa arvopaperinne,
obligationne ja osakkeenne, seuraa
arvontatoimituksia ja toimittaa,.: peri-

mistehtävät mahdollisimman lyhyessä
ajassa säästäen Teidät siten korkotappioilta? Luonnollisesti pankki ! Me
hoidamme asianne ollessanne lomalla
ja matkoilla. Me toimimme neuvonantaj ananne rahansijoituskysymyksissä
sekä oikeudellisissa kysymyksissä notariaatti osastomme kautta (lainhuudatus-, kiinnitys-, testamentti-j a kaup-

pakirj a-asiat). -Kääntykää siis luotta-

muksella Kansallis-Osake-Pankin puoleen. Meillä on maan laajin haara-

konttoriverkosto - tapaatte meidät
kaikkialla. Henkilökuntamme omaa
monivuotisen kokemuksen, on ehdotlomasti luotettava ja osaa vaieta.
Antamanne tehtävät suoritamme nopeasti ja asiantuntemuksella.

Perustettu 1889. - Osakepääoma
Smk. 200,000,000: -. -Vara-

rahastot Smk. 228,000,000: -.
- Pääkonttori: Helsinki, Aleksanterinkatu;42. Puhelin 20 031.
Sähköosoite:
»Kansallispankki».

- Haarakonttoreita - yhteensä
188 - kaikkialla maaseudulla.
Kääntykää kaikissa pankkiasioissa luottainuksella lähimmän
konltorinme puoleen.

EI)ISTYSMIELISILLÄ

0N

KOLME

OSUUSKAUP0lLLA

KESKUSJÄRJESTÖÄ

Kulutusosuuskuntlen Keskus]iitto (K.K.)
on edistysmielisten osuuskåuppain aatteellinen keskusjärjestö. Siihen
kuuluu 112 osuuskauppaa, joiden yht,einen jäsenmäärä nousee 250,000:een
ja liikevaihto 1,200 milj. markkaan vuodessa.

K. K. harjoittaa osuuskaupallista valistustyötä edistääkseen osuuskauppain toimintaa ja osuuskauppaliikkeen levenemistä.
K. K. julkaisee osuuskaupal]ista kirjallisuutta sekä osuuskaupallisia aikakauslehtiä : Kuluttajain Lehteä, Konsumentbladetia, Osuusliikettä ja

Työtoveria.
K. K. valvoo osuuskauppain liikkeenhoitoa sekä suorittaa tilintarkastuksia.
Se antaa osuuskaupoille ohjeita laki-, rakennus- ja mainosasi•.issa sekä välittää niille toimihenkilöitä.

K. K. omistaa oman kirjapainon sekä paperipussi-ja tarkkailuvälinetehtaan.
Myöskin paperikauppatavarain tukkukauppaa harjoitetaan.

Osuustukkukauppa r.I. (0 T K)
on edistysmielisten osuuskauppain kaupallinen keskusjärjestö.

Sen jäse-

ninä ovat samat osuuskaupat kuin K. K:nkin jäseninä. Osuustukkukauppa
r.l. ]iikevaihto nousee noin 600 milj. markkaan vuodessa.

0 T K omistaa useita tehtaita. Niistä mainittakoon: tulitikkutehdas
Tampereella, margariinitehdas, teknokemiallinen tehdas, pukutehdas ja
neulomo sekä kahvipaahtimo He]singissä ja mylly Jääskessä.

0 T K tarkastaa ja valvoo Valtioneuvoston määräämänä osuuskauppain
säästökassaliikettä.
Säästökassaliikettä haijoittaa lähes 100 osuuskauppaa.

Säästökassain talletuskanta nousee 230 milj. markkaan.

Kansa
on edistysmielisten osuuskauppain omistama vakuutuslaitos. Se harjoittaa henkivakuutus]iikettä, palovakuutusliikettä sekä tapaturma-vakuutusliikettä.

Kansan henkivakuutuskanta nousee n. 800 milj. markkaan ja palovakuutuskanta n. 1,700 milj. markkaan.
Sen rahastot nousevat n. 130
milj. markkaan.

Kulutusosuuskuntien Keskusliitto (K. K.)
HEljsINKI,

KIRKKOKATU
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¢ Suomen suurin
yhtelstoimintaryhmä
vakuutusala]]a
iärjestää vakuutuksia kaikilta
v.akuutusaloilta huokeimmin kustanqiuksino Teille edullisimmin ehdoin.

Turvatkaa itsenne, omaisenne ja
kotinne vaurioiden uhalta! Neuvo.
telkaa jo tänään lähimmässä asioi.

tnistossamme Teille välttämättö.
mistä vakuutuksista ].a niiden edulUsimmasta .iär.iestelyBtä.
HentivahuwiusyhtiÅI

SALAMA
Vahwutus oy.

Tapasumamakuun.. Q]r.

POHJOLA

KULLERVO

Kolme suurta, vakavaraista ja
suomalaista vakuutusyhtiötä,
edustaen kaikkia vakuutusaloja.

•... että omaisuutenne ei joutuisi alttiiksi
väärinkäytöksille . . .

•... että liiketoimianne hoitaisi pankki,
jolla on seitsemän vuosikymmenen aikana liikee)ämässä hankittu kokemus . . .

•... että rahanne ja arvopaperinne säännöllisesti tarkastettaisiin . . .

•...
että omaisuutenne
hoidon
oikeaii
suorituksen takuuna olisivat kaikki suurpankin
teknilliset ja taloudelliset mahdollisuudet . . .

•... niin
olisiko
Teidän valkoa
ratkaista, ko.nello antajsitte huo]oksl omaisuutonne hoidon?

N 0 TA 1= 1 A A T T I 0 S A S T 0
0mat varat 450,000,000.

Haarakonttoreita kaikkialla maassa.

KHNsflNTnLouDELLIsln flflTEVIRTfiuKslfl.
Puhe, jonka Kansantaloudellisen Yhdist}-ksen 50-vuiit,is-

juh[assa tammikuun 28 p:iiä `J934 piti

Hei,kki,

Rerwau.

Viisikymmentä vuotta, jonka pituisen aikakauden inuistojuhlaa
Kansantaloudellinen Yhdistys tänään viettää, sulkee kaareensa
runsaasti toista miespolvea. Tämä merkitsee meidän aikanainme
varsinkin yhteiskuntataloudellisella alalla hyvin paljon. Yhä kiihtyncemmässä vauhdissa eteeni)äin rientävä aikamme ei sicdä
pysähdystä. Tempo, tempo! on ajan tunnus.
Täinä aikainme kiihko on teknillisen kchityksen henkcä. Sen
vaikutuksesta on koko maapallo }Thä kiinteämmin ja täydelliscinmin puserrettu kovin ottein kokoon, sen puserrus tuntuu syvälle

yhteiskunnan i`akenteen pimentoihin ja nostaa pinnalle aivan uusia
valtiollistaloudellisia

i)robleemeja:

valtiomonopooli,

suunnitel]na-

talous, kiintiöjärjestelmä j. n. e. aina fascismia ja Pan-Euroopiiaa

myöten.
Tieteen ja tutkimuksen on ollut vaikeata seurata kehit?'ksen
miltei mullistuksellisesti riehuvaa vauhtia. Kun tietoon ja kokemukseen rakentuva kansantaloustiede on ollut saavuttamaisillaan
jonkinlaisen varman totuusotteen, on jo aika rientänyt eteenpäin
ja nostanut etualalle uusia outoja ilmiöitä.
Ei ole ihme, ettei
kansantaloustiede ole nykyään tavallisen miehen mielessä korkeassa
kui`ssissa.

Mutta niin on ollut asian laita ennenkin. Ja niinhän täytyykin
olla. Talouselämähän ei ole muuta kuin niin tai näin monen miljoonan ihmisen taloudellisten vaistojen taistelua, kehitystä tai uupumista, kiihoittamista tai rajoissa pitämistä. Uskonnolliset, siveel-
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liset, yhteiskunnalliset, taloudelliset y. m. olot ja riennot sekä valtion komento- ja käskyvalta palkkioineen ja rajoituksineen ohjaavat ih]nistarpeitten tyydytystä ja vaikuttavat ratkaisevammin tai
heikommin, pysyväisesti tai ohimenevästi taloudellisten voimien
taistelutulokseen. Kun tämän taistelun tutkiminen on kansantaloustieteen varsinainen ala, ymmärtää, että »tieteen totuus» paljastuu
vasta aikojen perästä.
Kun T¢ZZ€grcmd viime vuosisadan alussa kaihoten lausui »Ce

qui n'a pas vecu avant 1789 il ne connait pas la douceur de vivrei),
oli jo miespolvi ennen Ranskan suui`ta vallankumousta s}'ntyn}'t
ekonomistien vapaamielinen koulukunta, joka vaati koko silloisen
säännöstelevän ammatillisen ja kaupallisen pakkopolitiikan kumoamist,a sekä yksilön taloudellisen vapauden asettamista sen sijalle.
Vallankumouksen i)Droits de l'hommey)-julistus oli suoranaiscsti

yhteydessä Ranskan ekonomistien oppirakenteen kanssa. Ta]oudellinen vapaamielisyys ei rajoittunut Ranskaan. Se oli ajan I`cnkeä. Melkein samana vuonna, kun Twrgo£ julkaisi loistavan »R6flexions sur la formation et la distributions des richesses» te()kSensa,

kirjoitti

A7tde7S

Chyde7w.t4s

selvät

kirjoituksensa

ta]()u-

dellisen vapaamielisyyden puolesta, ja kohta sen jälkeen ilmcstyi
4tt.c®m SmjcÄin mullistava teos »An inquiry into the nature and causes
of the wealth of nations» (1776).
Liberalisteja kannusti syvä vakaumus siitä, ett,ä kun vain Ti``crkantilistisen politiikan perusteet murtuisivat, olisi tie suurimpaan
maalliseen onneen kansakunnille avattu.

A7tczeJ`s Ch#czerijt# sanoo

aikalaisistaan »Sälla nordens inbyggare, som ti`äffat f å tälja edra
dagar i detta tidehvarf)). Vielä senkin jälkeen, kun kokemus oli
osoittamassa, miten taloudellisen ]ibei`alismin vapaaksi päästämä
industrialismi oli aikaansaanut laajoilla talousaloilla huutavaa
kurjuutta, julkaisi Bcisti.c!C »I,es harmonies 6conomiques» teoksensa,

}'listäen t,ässä industrialismin korkeassa veisussa syntyvää uutta
}'hteiskuntaa sopusointuisaksi ja parhaimmaksi mahdolliseksi. Epäkohdat olivat optimistien mukaan vain ohimeneviä, pienempiarvoisia ilmiöitä.
I-Ie voivat viitata valtavaan taloudelliseen kehitykseen, jollaista ei ennen, oltu Euroopassa nähty. Kansat vaurastuivat

nopeammin kuin koskaan ennen, nousten ennen kuulumattomaan
rikkauteen ja hyvinvointiin. Kaikilla aloilla pulppusi elämä kukois-
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tavana ja värikkäänä.
Tarpeet kasvoivat runsaammiksi ja niiden
tyydyttäminen kävi helpominaksi. Kodit, asunnot, puvut, tavat,
koulut, sairashoito, kulkulaitokset j. n. e. ~ kaikilla aloilla levitti
voimistuva vai.allisuus runsaudensarvestaan antimiaan. Tämä kehitys jatkui suurin piirtein airia maailmansotaan asti.
Mutta, kuten jo sanoin - `'aloisassa t,aulussa oli m}-ös s`'vät
varjonsa. Runsaus ja rikkaus, jakaantuiko se oikeudenmukaisesti?
Optimistien i.innalla on aina inyös i)essimistejä.
Yhteiskuiman
varjopuolelle jääneet -kaupunkien työläiset ja maaseudun tilatt,omat, pikkuporvariston suuri joukko - oliko heilläkin aihetta
iloon ja valoisiin tulevaisuustoiveisiin? Jo 1800-luvun alkupuolella
taloudellisena

kirjailijana

esiintynyt

SL.7rto7tcze

de

SL.s7)to7tdj

sin-

kaliutti sittemmin tunnetun iskulauseen »rikkaat tulevat yhä rikkaammiksi ja köyhät yhä köyhemmiksi». Tähän pessimistiseen tulevaisuuskuvaukseen uskoivat yhä useammat elämän varjopuolella
elävät, mutta myös monet porvarillisenkin maailmankatsomuksen
kannattajat. Sosialismi oli samoissa oloissa kehittynyt nykyaikaiseksi kommunismiksi. Kommunistinen manifesti v:1ta `1848 julisti
t?Töväen luokan ainoaksi pelastustieksi kaikkien maitten köyhälistön yhtymisen vallankumoukselliseen luokkataisteluun.
Mikä oli totuus? Vastakkain seisoivat optimistit ja pessimistit.
K}.symyksen tahtoivat ratkaista realistit ~ kuten WjJhe!m J]oscheT
kutsuu sitä kansantaloudellista oppisuuntaa, joka yritti ennakkoluulottomasti syventyä olojen historialliseen kehitykseen ja siitä
hakea selitystä olevien olojen muodostusprosessiin. 1Iistoriallinen
tutkimustapa, s. o. asioitten ja olojen kuvaaminen ja ai`vosteleminen
historiallisessa yhteydessään, tilastotieteen ottaminen ?'hä suureinmassa määrin kansantaloustieteen avuksi, avasi uuden runsaan
tutkimusalan.
Siinä selvisivät myös entistä paremmin valtiovallan
laajat tehtävät yhteiskuntapolitiikan alalla. Liberaalisen ja sosia]istisen oppikunnan rohkeat väitteet sekä oppi- ja iskulauselmien

totuudenai`vo joutuivat asiallisen arvostelun alaisiksi. Kävi ilmeiseksi, että pessimistien kuvaus rikkaiden rikastumisesta köyhien
köyhtymisen kustannuksella ei ollut todistettavissa ja siitä johtuva
i.omahdusteoria osoittautui ontoksi. Myöskään eivät optimistien
valoisat näköalat todellisuudessa kestäneet kuin täydennett}'inä
ni. m. valtiovallan yhteiskunnan heikompia tukevalla avulla.
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Saksasta tämä n. s. historiallinen koulukunta levisi maasta maa-

han. M}'öskin Suomeen oli sen vaikutus ulottunut, kun 50 vuotta
sitten Kansantaloudellinen Yhdistys syntyi. Politiikassa eli taloudellinen liberalismi maassamme keväisen päivänpaisteisia aikojaan.
Sosialismia ei ollut valtiollisena liikkeenä. Kansantaloudellinen tutkimustyö oli kesantona.
Viidenkymmenen vuoden jälkeen seisomme taas uusien probleemien edessä.

Uusi taloudellinen kausi on ilmeisesti edessämme.-

Omavaraistalous, suunnitelmatalous, tullirajojen koroitus, tuontikontingentit sekä taloudellinen samoin kuin valtiollinenkin diktatuuri ovat, kuten jo alussa sanoin, uuden talouskauden ilmiöitä.
Siinä kysymyksiä, kiinnostavia ja kauaksi kantavia. Kansantaloustieteeltä ei puutu kiinnostavia tutkimusprobleemeja.
Mitä Kansantaloudellinen Yhdistys on ollut ja tehnyt sinä 50vuotisena aikana, jolloin yhdistykseemme on keskittynyt huomattava osa maamme kansantaloudellisista hai`rastuksista, esittää
tohLOT.\

Harmaja.L

Luovutan hänelle kateedei`in.

] Tämä

esilelmä sisälsi pääasialliscsti eräiLä kohtia Yhdistyksen 50-vuo-

tishistoi`iikista, joka oli aikakauskirjan viime numeron liitteenä.

KflKSI KflNsflNTflLOUDELLISEN YHDISTYKSEN
MERKKIMIESTÄ.
Pu+\o, ionka Yi.iö

muotokuvia

Sakari Yi.Jö-I{oskisen i& 1l{mnes Gelilw.dLn

i)a]jastettaessa tammikiitin 28 ]):nä

Ei,nar

]{J34 piti

Böök.

h-iiden juhlallisuuksien k}'nnyksellä, jtjilla Kansantaloudellinen
Yhdistys viettää perustamisensa :-)0-vuotismuistoa, olemme kokoontuneet tähän )'hdistyksemme istuntosahin kunnioit,taaksemnie kah-

den miehen muistoa, joiden vaikutus ja merkitys ei ainoastaan
Kansantaloudellisen Yhdistvksen toiminnassa vaan koko isänmaanime taloudellisessa ja ?Thteiskunnallisessa elämässä on suuresti

ylittänyt senkin korkean mitan, mikä on asetettava tavallisessa
mielessä etevälle miehelle.
He kuuluivat niihin perip harvalukuisiin, joita täydellä syyllä voidaan sanoa kansansa suurmiehiksi.
Koline vuosikymmentä on jo vierin}Tt siitä, kun Yr/.ö

ScLkcw.£

y}./.ö-J\'osÅ£se7t työstä ja taistelust,a rikas elämä iiäättyi. Ei vuottakaan ole kulunut siitä, kun Hcm7tes Gez)7i¢7.d, häiikin uupumaton

työntekijä ja lannistumaton taist.elija, keskuudestamme poistui.
Kun mainitsemme nämä kaksi nimeä, eiiiine tee sit,ä asettaaksemme
näiden vai`joon heidän aikalaisiaan, kaikkein vähiimnin niitä miehiä, jotka ovat tä}.sin syin ansainneet ensiarvoisen sijan heidän
rinnallaan Suomen aikakirjoissa.
Uranuurtajia he olivat, nämä

kaksi iiiiestä - ja molemmat he alkoivat elämäntyönsä historian
tutkijoina.

Ileihin sopii hyvin se mietelmä, jolla f?e7tctJt lopetti
nuoruudenmuistojensa esipuheen: - i)Todellisia edistyksen miehiä
ovat ne, joiden lähtökohtana on syvä menneisyyden kunnioitus)).

Tässä hengessä mekin olemme tänne kokoontuneet. Tässä hen8essä me vuoi.ostamme p}Tsähdynme kunnioit,tamaan menneen ajan
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))jaloja varjoja» astuaksemme taas entistä vakavami)aan tulevaisuu-

den työhön.
Vapaaherra y7./.ö-Å-os/fjnen, tiedemies ja valtiomies, yliopiston

pi`ofessori ja Suomen hallituksen jäsen, kansallisuusaatteen hellitt,ämätön esitaistelija ja koko ihmiskunnan histoi`ian johtavien
aatteiden syvällinen tulkki, on läheisesti liittänyt nimensä yhdist}tksemme kahden ensimmäi_en vuosikymmenen histoi`iaan, :`en
varsinaisena perustajana, sen monivuotisena esimiehenä ja usean

ai.vokkaan esitelmän pitäjänä, usean huomattavan aloitteen tekijänä
tai `'aikutusvaltaisena kannattajana sen keskuudessa. Nämä tosiasiat, joihin n}-t sanoillani voin vain viitata, käyvät pai.emmin
selville yhdistyksemme täksi mei.kkipäiväksi valmistuneesta puolen `'uosisadan historiasta. Ne eivät ainoastaan ole meitä oikeuttaneet, vaan velvoittaneetkin juuri tänään erityisesti omistamaan kiitolliset ajatuksemme sille osalle Yrjö-Koskisen elämäntyötä, joka
kohdist,ui taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Meidän
asiamme ei o]e arvostaa, vielä vähemmän arvostella häntä historiantutkijana ].a valtioiniehenä. Meitä kiinnostaa ensi sijassa hänen toimintansa oman erityisen harrastuspiirimme alalla.
\'uoruudestaan alkaen aina viimeisiin elinvuosiinsa asti YrjöKoskinen, varsinaisen ensin tieteellisen, sitten valtiollisen toimintansa sivutöiksi, julkaisi suuren määrän yhteiskuntataloudellisia
kirjoituksia, i)ääasiallisesti sanomalehdissä .ia aikakauskirjoissa.
Varsinainen kansantaloudentutkija hän ei ollut, joskin hän kyllä
tältä alalta elämänsä vari`ella hankki itselleen hyvinkin runsaat
tiedot. Näitä hän aikaisemmin kansantajuisessa muodossa jakeli
ta]oustieteellisiä ja yhteiskunnallisia tictoja kaipaavalle suomenkieliselle yleisölle, mutta pääasiallisesti hän kuitenkin kirjoitelmisSaan iskeytyi milloin toiseen, milloin toiseen ajankohtaiseen kysymykseen: teollisuusammattien kehittämiseen, vaivaishoitoon, väestök}.symykseen, Etelä-Pohjanmaan iiuukkojunkkari-elämään, rik-

kauden ja köyhyyden väliseen suhtecseen, t?töväenkysymykseen,
i.ahaoloihin, verotusoloihin, `-altion lainoihin, osuustoimintaaii,
maalaisväestön taloudellisiin oloihjn, palstatilojen perustamiseen,
taisteluun maatalouden ja inet,sätalouden välillä, edes osan näistä
lukuisista ja vaihtelevista aiheista mainitakseni.
Alkuaan hän oli täysverinen talousliberalisti ja Malthuksen
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oppien kannattaja, aikaa myöten yhteiskunnalliset näkökohdat
voittivat yhä enemmän alaa hänen ajattelussaan. Ilänen ja hänen

johtamiensa lähimpäin aatetoverien vaikutusta kansamme taloudelLisiin ja yhteiskunnallisiin oloihin ei ole vielä histoi`iallisesti selvi-

tetty, mutta epäilemätöntä on, että se on erittäin suureksi arvioitava. Ilistoi`iallisen perspektiivin näkökulmasta katsoen se johtui
J. V. Snellmanin suuresta, myöskin näihin oloihin kohdistuneesta
herätystyöstä, ja eteeni)äin sen suuntaviivat täi`keissä kohdissa

ja`tkuvat suoi`aan seuraavan miespolven aatteisiin ja toimintaan.
Yrjö-Koskisen viimeisellä elämänjaksolla hänen harrastuksensa
kohdistuivat erityisesti maaseudun yhteiskunnallisiin oloihin. Hän
oli ensimmäisiä tässä maassa kiinnittämässä julkista huomiota
osuustoiminnan suui.een merkitykseen. Juuri näille aloille suuntautui häntä noin 30 vuotta nuoremman Hcmnes Gebhordin suui.iarvoi-

nen elämäntyö.

Tämä työ - tilattoman väestön muuttaininen

maata omistaviksi pienviljelijöiksi, pienviljelijäin ja yleensä maanviljelijäin taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman kohottaminen

ja erityisesti osuustoiminnan juurruttaminen ja kehittäminen on nykyistä polvea niin lähellä, että minun ei ole tarpeellista sitä
palauttaa arvoisan kuulijakunnan mieleen, sitä vähemmän kun
sitä on laajasti ja ansiokkaasti selvitelty llannes Gebhardista tässä
samassa seui`assa viime syksynä pidetyssä muistopuheessa. Hannes
Gebhai`din kansamme hyväksi suorittaman luovan työn ja hänen
henkevän, hartaan ja vilkaan osanottonsa Kansantaloudellisen
Yhdistyksen toimintaan seuramme jäsenenä, esitelmöitsijänä ja
esimiehenä on yhdistys jo aikaisemmin arvioinut niin korkealle,

että se kutsui hänet kunniajäsenekseen.
Kunnioittaaksensa perustajansa, vapaaherra Yrjö-Koskisen ja
kunniajäsenensä, professori Gebhardin muistoa ja pitääksensä sitä
alati elävänä `'hdistykseiiime jäsenten niielessä, on yhdistys täksi
i.iemujuhlakseen valmist,uttanut heidän muotokuvansa ja tieteel1isten
seurain
valtuuskunnan
suosiollisella
suostumuksella
sijoittanut
ne
tämän
sali]i
seinustalle.
Vapaaherra
YrjöKoskisen muot,okuvan on maalannut professori Wjz/to S/.ös£röm,
professori Gebhardin muotokuvan taiteilija AJber£ Gezt/}¢7.cZ.

Omana

vakaumuksenani i`ohkenen lausua, että nämä arvossapidetyt taiteilijamine o`.at suorit,t,aneet t,)'önsä taval]a, joka on ollut heidän
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tehtävänsä ja heidän kuvatt,aviensa arvoinen, ja toivon, et,tä arvoisat läsnäolijat t,ulevat }'ht}.mään siihen vilpittömään ja lämpimään
kiitokseen, minkä n)'t Kansantaloudellisen Yhdistyksen puolesta
saan herroille Sjöströmille ja Gebhardille esittää heidän s`ioi`ituksis-

taan.
Poistukoot verliot!
}Ie näcmmc edcssämme näiiiä molemmat suuriiiiehemine taiteeii ikuistamina: Trjö-Koskisen iäkkäänä, hienoitiirteisenä ja hienostuneem, viisaana, hillittynä, eläinän taisteluja kokeneena ja
sittenkin heng.en voimiltaan sitkeänä ja lujana kulttuuripersoonallisuutena, - I-Iannes Gebhardin taas varmana, sisäist,ä tulta ja
tai`inoa säteilevänä, selkeänä johtajatyyppinä, jonka luonteenkuvaa tehostaa se i)unert,avan liekin hohde, mikä taustasta kajastaa silmiimme.
Kunnioittaessamine näiden oiiiassa

}'hdistyksessämme vaikut-

taneiden

iiiiesten inuistoa näemine lieissä kahden ennen meitä
manalle menneen miespolven tyypilliset edustajat.
Vapaaherra
Yi`jö-Koskisessa ilmenee 1800-luvun jälkipuoliskon koi`kein henkinen
sivist}'s, professori Gebhardissa taas oinan vuosisatamme alun voimakas }rhteiskunnal]inen harrastus ja toiminnan halu.
Sellaisina ]]`oni iiieistä on heidät nähnyt edessään.

Sellaisina

heidän kuvansa säil}'kööt jälki])olvienkin kiitollisessa ja kuimioittavassa

)iiuistossa!

KfiTsnus TflLouDELLISEEN flsEMflflN.
Esitelmä,

jonka

Kansantaloudellisen

Yhdist`rkseii

kokouksessa

helTiiikuun 20 i):nä `]934 piti

A. E. Tudeei..

Kun ryht}'y tarkastamaan jonkin rnaan tai yleensä eri maiden
taloudellista asemaa, kohdistuu päähuomio toisaalta hetken suhdannetilanteeseen ja siinä odotettavissa oleviin niuutoksiin, toi-

saalta pitkäaikaisiin kehitysiliniöihin. Minusta tuntuu, että tällä
hetkellä edellinen näkökulma on kiintoisaini)i. Kaikkihan kaipaavat
vastausta kysyin)Tksiin: Onko lainakausi vihdoinkin t,ait,tunut vai
vieläkö nykyistä lamaa tulee jathmaan? Onko kehit?-s mahdollisesti jo käymässä taloudellisen toipumisen merkeissä ja miten i)itkälle siinä on ehditty eri aloilla ja ei`i maissa? Onko toiveita siitä,
että talouseläinä lähiaikoina i)ääsee kehitt`'mään nousevaan suuntaan?
Kun seuraavassa pääasiallisesti tästä näkökulnias[a tarkastan
nykyhetken taloudellist,a asemaa ja kehityssuuntaa, en kuitcnkaan
voi kokonaan sivuut,taa m}'öskään mainitsemiaiii toisenluont,oisia
ilmiöitä, maailman talouselämän rakenteessa tapahtu`'ia inuutoksia.
Näissä suhteissa joutuu kuitenkin helposti s)-rjään varsinaisista
talouskys}'myksistä ja upi)oaa valtiollist,en ongelmien suohon.

Aikomukseni on aluksi luoda kat,saus o.man ]iiaamme oloihin ja

sen jälkeen koett,aa muutaiiialla piirteellä valaist,a maailinantalouden tilaa, se kun on omansa niin syvälti vaikut,tamaan oman
maamme oloihin.

Teollisuustoiminnan alalla on Suo,nessa havaittavissa ilmeistå
elpymistä, joskin se ei vielä ulotu sen kaikkiin haai`oihin. Unitaksen
indeksin inukaan teollisuuden tuotantoai.vo, kun `1926 ± '100, saa-
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vutettuaan ])ohjan, 79 pistettä, vuonna 193]_ vuonna '[932 nousi

84:ään ja viime vuonna vihdoin 97:ään. P\'ousu oli siten viime vuonna

yli ]5 °/o. Teollisuuden tuotantoai`vo oli tämän mukaan lähes samalla tasolla kuin `'uonna 1926, mutta edelleen noin '17 °/o alempi
kuin vuoden '1928 huippusaavutus. Vielä voidaan panna merkille,
että nousu oli melkoista suuremi)i viime vuoden jälkipuoliskolla
kuin edellisellä i)uoliskolla vei.rattuna vastaavaan aikaan vuonna
1932. Ennakkoarvion inukaan Suomen teollisuuden tuotantoarvo
lisääntyi noin miljardin markan veri`an.

Tilanteen paraneininen oli suui'in sahateollisuuden alalla, onpa
sanottava, että puutavaramarkkinoiden paraneminen oli kaikkein
tärkeimpänä tekijänä Suomen talouselämän viimevuotisessa toipumisessa. Sahatuotteiden vienti lisääntyi 736,4_00 standartista vuonna
1932 982,600 standarttiin viime vuonna, jolloin kuitenkin on huomattava, että tähän vientiin sisältyy noin 53,000 standarttia venä1äisten sahatavarain jälleenvientiä. Sahatavai`ain vienti oli siten
suurempi kuin ininään vuonna sitten vuoden '1929. Mutta ei yksin
menekki pai`antunut, samalla sahatuotteiden hinnatkin kohosivat,
minkä johdosta maamme tästä vanhast,aan tärkeäst,ä vientitavai`astaan saama tulo melkoisesti suui`eni. Kuluvan vuoden puutavaramarkkinat ovat alkaneet hyvin entein. M}rös muiden puunjalosteiden vienti lisääntyi viime vuonna, mutta niiden hintasuhteet
olivat huonot. Nämä teollisuushaai.at eivät myöskään, osaksi markkinasuhteiden takia, osaksi kansainvälisten sopimusten johdosta,
voineet kä}.ttää koko tuotantokykyään. Vientiteollisuuden tärkeimpien haarojen edistyminen oli seuraava, kun vientimäärät

pannaan laskujen pohjaksi, nimittäin: faneerin 19 °/o, puuvanukkeen 15 °/o, paperin 14 °/o ja sellulosan 5 °/o. Sellulosan, paperin
ja puuvanukkeen vienti oli suurempi kuin minään aikaisempana
vuonna, mutta vuoden loppupuolella vedenpuute alkoi haitata
Varsinkin iiuu`.anukkeen tuotantoa. - Kaiken kaikkiaan vientiteollisuude]i tuotanto määi'ält,ään oli noin 13 °/o suuremi)i kuin
vuonna 4 932 saavuttaen samalla vuoden 1928 ennätysvalmistuksen.
Tuotantoar`.o lisääntyi `17 °/o, iiiutta jäi siitä huolimatta paljon
alapuolelle `.uosien 1927~`1929 tuloksen.

Mitä sitten tulee kotimai.kkinateollisuuteen, oli sen tuotanto.arvon lisä`-s l-nitaksen indeksin mukaan 14 °/o, siis vähän pienempi
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kuin vientiteollisuuden.
Eri teollisuudenhaaroist,a ]nainittakoon
vain, että tuotantoarvon lisäys oli metallit,eollisuudessa noin 20 °/o

ja kutomateollisuudessa 15 °/o, kummassakin osaksi hintainnousun
vuoksi, edelleen, hintainlaskusta huolimatta, 45 °/o ravintoaine-ja
nautintoaineteollisuudessa sekä sainoin nahka- ja jalkineteollisuudessa. Myös rakennusaineteollisuudessa tapahtui pieni, noin 5 °/o:n,
nousu, mutta varsinainen i`akennustoiminta oli edelleen lamassa.
Helsingissä valmistui puolta vähemmän huoneita kuin vuonna
1932, vaikka silloinkin i`akennustoiminta oli vähäistä.
Vuoden
lopulla alkoi kuitenkin näkyä joitakin merkkejä siitä, cttä lamaannus tälläkin alalla alkaa väistvä.

Puutavaramarkkinoiden paranemisen vaikutukset ulottuivat
meillä hyvin laajalle. Metsätyöt vilkastuivat suuresti. Tehtyjen
laskelmien mukaan hakattiin viime vuonna noin 34 milj. runkoa
järeätä puuta ja 5.7 milj. m3 pientavaraa, toisin sanoen noin kaksi
kertaa enemmän kuin vuonna 1932 ja lähes kolme kert,aa niin paljon kuin vuonna 1931, jolloin metsät}.öt oliva,t pienimmillään.
Kun vielä lisää, että arvioiden mukaan viime vuonna kantohintana suoritettiin 850 milj. markkaa, mutta kahtena edellisenä
vuonna vain 450 ja 280 miljoonaa, saa käsityksen siitä, kuinka

paljon i)uutavaramarkkinat mei`kitsevät Suomen talouselämälle.
Tulen sitten maamme vanhaan pääelinkeinoon, maatalouteen.
Sadon inääi`ä on lähinnä luonnonsuhteista riippuva eikä, ainakaan
meillä, sanottavassa määrässä suhdanteista. Mut,ta maanviljelijäin
tuotteistaan saamat hinnat ovat jo toisessa asemassa, niihin suhdanteiden vaikutus ulottuu. Toiselta iiuolen sadon runsaus tai
niukkuus saattaa elvyttävästi tai masent,avasti vaikuttaa suhdanteiden kehitykseen.
Maamme sato oli viime vuoniia kuivan kevään ja kesän johdosta heikompi kuin lähinnä edellisinä vuosina, mit,ä t,ulee kevätViljaan ja heinään. Sitä vastoin saatiin i`ukiista, vehnästä ia varSinkin pei.unoista runsas ja hyvä sato. Ennakkolaskelmien mukaan
sato käsitti 2,983 milj. rehuyksikköä. Se oli siten vähän pienempi
kuin lähinnä edellisten vuosien vastaavat luvut, 3,192 ja 3,094. milj.
rehuyksikköä vuosina 1932 ja 1931.
Myös sadon ai.vo oli ennakkolaskelmien mukaan vähän alemi)i kuin lähinnä edellisenä vuonna,
nimittäin 4,835 milj. mai`kkaa viime vuonna, vastaten 5,312 mil-
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joonaa vuonna `193`2. Vuonna 1931. sadon ai`vo laskett,iin 4,820 mil-

joonaksi mai`kaksi.

I-Iintasuhtcet olivat jatku`'asti maataloudelle ei)äedulliset huolim€`tta siitä, että valtion taholta koetettiin niitä tukea tulleilla ja

vientimaksuilla. Kun voin halpuus oli omansa lisäämään sen kulutusta kotimaassa, i)iencni vienti j`'rkästi aleten 11,885 to]iniin
oltuaan `14,52/i tonnia `'uonna 1932 ja `17,403 tonnia vuonna 'I(J3l.

\'ähenn}'s viimeksi

mainitusta huii)usta oli sit,ten

3`1.7 °/o.

Sen

sijaan lisäänt}'i juuston `.ienti 3,277 tonnista 4,176 t()nniin eli 27.4 °/o,

]ihcm vienti vastaavasti 3,472 tonnista 4,053 tonniin, s. o. `16.7 °/o,
sekä inunien vienti 6,267 tonnista 9,{)76 tonniin eli 5{).`J °/o.

kun

näiden tuotteiden hinnat

}Iutta

aleni`.aL ja voinv;enti väheni, o|i

näiden inaatalo`istuotteiden viennin arvo vii]iic `'uonna vain 455.5
milj. inarkkaa, kun se \-uonna 1932 oli ollut 497.i niiljoo"ia.

\'äissä

oloissa

maalaisväestö

ei

maataloustuotteista

saanut

kipeästi tarvitsen`aansa taloudelliscn asemansa i)arantamist,a. Näinä
maatalouden vaikeudct

eivät kuitenkaan

ilmcise,sti

ensi

sijassa

enää johdu suhdanteista, vaan pääasial]isesti siit,ä talousi"litiikasta, joka on vallannut }Thä kas`'avaa alaa melkein kaikissa niaissa.

Tarkoitan pyrkim}.stä omavai.ais`iuteen, autai`kiaan, ainakin mitä
tulee maataloustuotteisiin, ja tähän perustuvaa omien maat,alouspiii.ien tukeiiiista rajoittamalla tai vielär>ä kokonaan ehkäiseiiiällä

elii`t,t`r'ikkeiden tuontia muualta. Jos tätä talouspoliittista suuntaa

jatkuu -eikä käänLeestä ainakaan vielä näy mei`kkiäkään ~ täyt,ynee Suonienkin inaataloustuot,anto kehitt,ää sen mukaan, toisin sa-

noen tulee pakko vähentää karjatuotteiden vientiä ja siis inyös niiden
tuotantoa ja sen sijaan lisätä viljanviljelystä ja supistaa ulkomaisen
viljan tuontia.

M`itta t,ällainen muutos ei ole aikaansaatavissa

kädenkäänteessä, eikä se suinkaan tapahdu kivuttomasti, päinvastoin tuollainen rakennemuutos voi saada aikaan h`'vinkin ikäviä
häii`iöitä ja pääomanmenet?'ksiä.

.\rveluttavaa on,

et,tä ineillä

nykyisin sovellett,u vientimaksujärjestelmä, joka väliaikaisena toimenpiteenä on tarpeellinen ja h}'öd}.1linen, on omansa vaikeutta-

maan tätä i.akennemuutosta, se kun kiihottaa sellaistakin tuotantoa, jonka jatkumisen edellyt}'kset ovat epäilyttävät.
Jos siis niaatalouden asema sellaisenaan ei ole kovin valoisa,
voi todeta, että ]naatalousväestön taloudelliset olosuhtcet siitä

KATSAUS TALOUDELLISEEN ASI"AAN

137

huolimatta viime vuonna alkoivat parantua. Tämä käänne johtui
äsken
mainitsemastani
puutavaramarkkinoiden
i)aranemisesta.
Maanviljelijät ovat saaneet tuloja metsistään ja met,sätöistä. Suomen maalaisväestön vanha ja täi.keä lisätulojen lähde on taas
vuot,anut vuolaammin.
Toinen tekijä, joka huomattavasti on helpottanut laajojen maatalouspiirien asemaa, on korkotason aleneminen. Mutta vaikka
tämä on pelastanut inonen velkaantuneen maanviljelijän tuholta

ja vaikka valtion toimenpitein inonin tavoin on koetettu säilyttää
nvkviset viljelijät tiloillaan, ei kuitenkaan ole ollut mahdollista
estää kaikkien liiaksi velkaantuneiden maanomistajain vararikkoa.
Maanviljelystilojen pakkohuutokauppojen luku oli viime vuonna
3,296, siis suuremi)i kuin kahtena edellisenä vuonna, joiden vastaavat luvut olivat 2,526 ja 1,640. Vuoden viimeisellä neljännek-

sellä näiden huutokauppojen luku tosin alkoi pienetä, mut,ta olisi
väärin ummistaa silmänsä siltä tosiasialta, että lukuisat maataloudet edelleen ovat sillä rajalla, voidaanko ne ylläpitää nykyisellään,
vai luhistuvat,ko ne velkataakkansa alle.
0len vähän laajemmalti käsitellyt maamine tärkeimpien elinkeinojen nykyistä tilaa. Jotta en liiaksi rasit,taisi arv. kuulijoitani,
koetan seuraavassa rajoittua esittämään vain täi`keimmät seikat,
ne jotka selvimmin valaisevat suhdannckehitystä.
Työttömyys on, niinkuin julkisuudessa on näkynyt, vähentynyt
melkoisesti, mutta tämä seikka ei saa meiltä peittää sit,ä tosiasiaa,
että työmarkkinat jatkuvasti ovat huonot,.
Työttömyystoimistojen kirjoissa olevien työttömien luku ei viime vuonna kei`taakaan
saavuttanut vuoden 1932 korkeita lukuja, vaan pysytteli säännöllisesti alemmalla tasolla kuin vastaavina ajankohtina edellisenä
vuonna. Kun työttömien luku vuoden 1932 päättyessä oli noin
82,600, se viime vuoden lopussa oli suunnilleen puolta pienempi
eli noin 41,000. Tämä huomattava työmarkkinain paraneminen

johtui pääasiallisesti metsätöistä ja kohdistui niin ollen maaseutuun. Kaupungeissa työttömien luvun väheneminen oli aivan pieni,
sillä vaikka eräät teollisuudenhaarat olivat lisänneet tuotantoaan,
eivät ne sanottavasti olleet ottaneet uusia työläisiä palvelukseensa.

-Kaupunkien työttömyys tuskin pääsee sanottavasti vähenemään,
ennenkuin rakennustoiminta jälleen vilkastuu!
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T?.ömarkkinain parantuessa on palkkataso, joka laskukauden
aikana painui kovin alas varsinkin metsätöissä ja muissa tilai)äisluontoisissa töissä, joissa ei vaadita ammattitaitoa, alkanut liikkua

}'löspäin. Vaikka tämä saattaa tuottaa vaikeuksia monien heikolla
pohjalla olevien tuotantoyritysten kannattavaisuudelle, on tätä
kehit}.stä pidettävä terveenä ja sen jatkumista, sopivissa rajoissa,
suotavana. Työläispiirien siten kasvava ostokyky on vuorostaan
omansa parantamaan sekä maatalouden että monien teollisuus-

yritysten tuotteiden menekkiä.
Edellä olen jo antanut eräitä ulkomaankauppaa koskevia tietoja.
Kaikkiaan nousi ulkomainen kauppavaihto viime vuonna 9,214.
milj. markkaan eli noin 13 °/o suui'emmaksi kuin vuonna 1932.
I-]uomattava on kuitenkin, että sen ai`vo tästä lisäyksestä huoliniatta oli noin 35 °/o pienempi kuin huippuvuotena 1928. Ulkomaankaupan i.aha-arvon lisäys ei johtunut, niinkuin kenties voisi
epäillä, tavaroiden hintojen noususta, vaan siitä, että tuonnin ja
viennin volyymi kasvoi, samalla kuin hinnat päinvastoin alenivat.
Tuontivolyymi oli siten 18 °/o suurempi kuin vuonna 1932 ja
samalla suurempi kuin vuonna 1931, mutta pienempi kuin vuosina 1926-1930. Kun tuontitavaroiden hintaindeksi aleni noin
5 °/o, tuonnin kokonaisarvo lisääntyi 12 °/o nousten siten 423.7 milj.
mai`kalla 3,926.o milj. markkaan. Viennin volyymi lisääntyi vähemmän kuin tuonnin, mutta kun se lamakautena oli supistunut
verraten vähän, sai 15 °/o:n nousu aikaan, että vienti määrältään
oli suurempi kuin minään aikaisempana vuonna. Viennin arvon
lisäys oli hiukan pienempi, .14 °/o eli 656.7 milj. mai.kkaa, eikä vientiarvo suinkaan ollut ennätyksellinen. Kun vienti täten nousi 5,288.2

milj. markkaan, syntyi 1,362.8 milj. mai`kan vientienemmyys, suurin, minkä Suomen kauppatilasto milloinkaan on osoittanut. Tämä
oli nykyisissä epävarmoissa oloissa arvokas saavutus, sellainen

tulos, joka mitä tehokkaimmin on edistänyt maamme ulkomaisten
maksusuhteiden hoitamista ja yleensä maamme talouselämän vakauttamista. Toiselta puolen ei kuitenkaan sovi unohtaa, että se
on osoituksena kansan laajojen piirien heikosta ostokyvystä. Kun
tämä kansantalouden tervettä tasapainoa häiritsevä seikka ilmeisesti olojen parantuessa muuttuu, on tuonti todennäköisesti jälleen
kasvava.
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Ullmmaankaupan tarkastus antaa aihetta monen]aisiin mietelmiin ja johtopäätöksiin. Minun on kuitenkin pakko rajoittua
pariin seikkaan. Ensiksikin: vientiarvon ]isäys johtui pääasia]lisesti puutavaramarkkinain elpymisestä. Puutavai`ain ja puuteosten
viennin

arvo

oli

näet

2,270.4

milj. markkaa, s. o. 613.i

milj.

mai`kkaa eli 38 °/o suurempi kuin vuonna 1932. Kun paperivanukkeen, sellulosan, pahvin ja paperin vientiarvo lisäänt}.i vain 5].o
milj. markkaa, menetti tämä tavararyhmä jälleen ensimmäisen
sijansa viennissä puutavaroille.
Mitä toiseksi tulee tuonnin kokoonpanoon, on mainittava, että tuontitavaroista noin 60.o °/o

palveli tuotantoa, vain 40.o % välitöntä kulutusta, kun vastaavat
suhdeluvut edellisenä vuonna olivat 55.8 ja 44.3 °/o.
Erikoisesti
lisääntyi i`aaka-aineiden tuonti, mikä osoit,taa teollisuuden elpy-

mistä, mitä jo olemassa olevan koneiston käyttämiseen tulee. Pienempi oli lisäys koneiden ja kulkuneuvojen i`yhmässä, josta voi

päätellä, että investoinnit teollisuustoimintaan ja yleensä uusi
`'rittel:äisyys edelleen olivat vähäiset. .
Kotimaankaupasta mainittakoon lyhyesti, että siinäkin useiminilla aloilla oli huomattavissa vilkastumisen oireita. Eräiden tukkuliikkeiden myynti oli 10 °/o suurempi kuin vuonna 1932, niutta edelleen viidettä osaa pienempi kuin vuosina 1928-29.
Kaikki numerot ovat, niinkuin edellisestä käy selville, omansa
viittaamaan talouselämän vilkastumiseen. Täydennykseksi voin
vielä mainita, että lastissa lähteneiden alusten tonniluku viime
vuonna oli 23 °/o suurempi kuin vuonna 1932 ja että samoin i.autateillä kuljetettujen tavaroiden määrä oli lisääntynyt 20 °/o. Tämä
talouselämän vilkastuminen ehti viime vuonna vaikuttaa myös
valtion talouteen helpottaen tasapainon saavuttamista siinä.
Saattaisi odottaa, että edellä esittämäni talouselämän alkava
elpyminen olisi tullut näkyviin luotonkysynnän kasvamisena ja
siten rahamarkkinain kiristymisenä. Näin ei kuitenkaan ollut.
Rahamarkkinain kehityksen määi.äsivät aivan toiset tekijät. Niin-

kuin muistetaan, tapahtui joulukuussa vuosi sitten käänne vuonna
1932 Suomen rahamarkkinoilla vallinneiden erittäin epäedullisten
olosuhteiden jälkeen. Syynä tähän käänteeseen, josta alkaen rahamarkkinat ovat kevenemistään keventyneet, oli luottamuksen pa]aaminen, sekä oman uskomme elT)`'minen että ni`iiden osalta saa-
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luottaiiiuksen vahvistuminen.
Täniä muutos perustui
olennaisesti toissa vuonna vallinneen inflatiopelon väistymiseen.

Sainaan suuntaan vaikutti huoinio, että maamme talouseläiiiässä
alkoi näk`-ä toipumisen oireita, että ulkomaisten maksusuhteitte]nnie hoito ei ollut käynyt talouselämällemme ylivoimaiseksi ja
ett,ä }.leemä ni.i}.tti olevan toiveit,a siitä, että inaamme läpäisisi
maailmaiipiilan ilman liian suui`ia vaurioita. Täi`keä tekijä o]i edi-1-

lecn suuri vientienemmyys, joka teki meille mahdolliseksi hoitaa
i)itkäaikaiset laiiiamme ja vähentää l+J'hytaikaisia velkojamme.
Kiin vientieneiiim}.}-ttä ci enää t€`rvittu vclanlvhenn?'ksiin, se s`ioi-a-

naisesti alkoi vaikut,taa helpottavasti

inaammc rahainarkkinain

tilaan. Seui-auksem onkin, cttä tuskin voidaan osoittaa toista ajank(thtaa, jolloin Suomen rahamarkkinat olisivat olleet niin kcv?Tet
k`iin juuri n}'t. Tämä helpponemincn oii, se on ot,ettava huomiooi`,
pääasialliscsti johtunut negatiivisista jii väheminän positiivisista
s}.istä, toisin sanoen, se on tapahtunut pankkien luotonannon supis-

tuinisen tietä, eikä niin palion johdu runsaasta i)ääomanmuodostuksesta, joskin niyös tässä suhteessa on tai)ahtunut parannusta.

Kaikkien i)ankkien, säästöiiankkien ja kassojen }'hteenlasketut
talletukset lisäänt}'ivät viimc vuonna 574.i inilj. inai`kkaa.

Tämä

on hyvä tulos vei`ratt,una `Tuosiin 193'1 ja '1932, jolloin talletusten

määrä väheni 355.5 ja 22L.c) milj. markkaa, toisin sanoen, jolloin

kulutettiin säästöpääomia.

Mut,ta viimckin vuonna lisä}.s o]i vain

5 °/o, mikä tietää sitä, että lisä`'s ei vastannut encLLLTiää kuin vuosi-

korkojen määrää. Lisä}.s olikin aivan vaatimat,on vci`i`attum nousukauden vastaaviin tuloksiin, jotka olivat tuossa `],400 milj.
iTiarkan i)aikkeilla.

En halua `-äsvttää teitä pa]joilla nuinerotiedoilla, esitän vain
eräitä lukuja osoitukseksi siitä, inissä määi`in rahamarkkinat viime
vuoden aikana kevenivät. Liikei)ankkien lainananto supistui 576.*
milj. markkaa. Kun niiden koko luotonotto lisääntyi 341.5 milj.

markkaa, väheni siten luotonannon ja luotonoton välinen jännitys
145.6 milj. markkaan oltuaan vuosi sitten 1,063.9 miljoonaa ja vuo-

sina 1928 ja 1929 yli 2,000 milj. markkaa. Liikepankkien tilan
tavaton helpponeminen ilmeni myös siitä, että rediskonttaukset,,
jotka vuoden 1932 lopulla olivat 301.i milj. mai`kkaa, lokakuulla

kokonaan hävisivät pankkien tilast,a. Iluomattava on, et,tä tällai-
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nen ei tilanne ole ollut sitten vuoden 1918, jolloin inflatio aiheutt,i
suuren rahanrunsauden. Liikepankkien kassat, jotka vuosi sitten
olivat 245.7 milj. markkaa, kasvoivat viime vuoden lopussa 535.2
milj. mai`kkaan, s. o. määrään, jonka vertaista pankkitilastomme
ei tunne. Kun liikepankkien asema täten keveni, kävi niiden kuluvan vuoden alussa mahdolliseksi ryhtyä siihen puhdistukseen, minkä
nousukauden toivehikkaan mielialan vallitessa myönnettyjen luot-

tojen aiheuttamat tappiot tekivät välttämättömäksi monille niistä.
Tämä on kenties ollut omansa järkyttämään yleisön luottamusta
pankkeihin ja aiheuttanut häii`iöitä osakemarkkinoilla, mutta se
on vahvistanut pankkien asemaa ja luonut niille entistä tei`veemmän toimintapohjan.
Suomen Pankin asemassa on tapahtunut vastaavanlainen help-

poneminen.

Viittaan tässä vain lyhyesti rediskonttausten häviä-

miseen ja Pankin suoranaisen lainanannon supistumiseen 201.6 milj.
markkaa. .Täten Suomen Pankin lainananto vuonna 1928 tapahtuneen lisäyksen jälkeen jälleen painui sille tasolle, joka sitä ennen

oli vallitsevana. Väärinkäsityksen välttämiseksi on huomautettava, että tämä luotonannon väheneminen ei johtunut Pankin pyrkimyksestä luotonannon supistamiseen.

Sellaista deflatooi`ista politiikkaa Suomen Pankki ei suinkaan ole harjoittanut. Mainittu
väheneminen oli luonnollisena seurauksena siitä, et,tä Pankin asiakkaiden luotontarve väheni, kun ne vapautuivat liiallisista tai kalliina aikoina ostamistaan varastoista uusien varastojen sitoessa
vähemmän pääomia ja kun niiden saatavatkin saat,iin vähenemään.
Samaan suuntaan vaikutti myös eräiden suurten teollisuusyritysten
obligatiolainat, joita Suomen Pankki oli mukana järjestämässä.
Edullisen kauppataseen johdosta Suomen Pankin valuuttavai`asto, joka vuoden 1932 päättyessä oli vain 314.i milj. mai`kkaa,

vahvistui 954.o miljoonaan ja on nyt noussut yli miljardin.
Suomen Pankin aseman keveneminen tulee selvästi näkyviin
setelinantoreservin vahvistumisesta. Sehän vuoden 1932 lopussa
oli verrat,en pieni, 492.i milj. markkaa, mutta vahvistui vuoden
1933 vai`rella nousten sen päättyessä 819.3 milj. mai`kkaan ja on
nyttemmin sivuuttanut 900 miljoonan. Se on siten jälleen saavuttanut tason, jota aikaisemmin pidettiin normaalina.
Vielä on mainitt,ava, että setelistö ei enää, niinkuin edellisinä
2
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vuosina aina vuodesta 1928 alkaen, supistunut, vaan että se jälleen
alkoi lisääntyä. Kun se vuoden 1932 päättyessä oli runsaasti 2oo
milj. maTkkaa pienempi kuin vuotta aikaisemmin, on se vuoden
kuluessa lisääntynyt niin, että se nyt on runsaasti 150 milj . markkaa
suureinpi kuin vuosi sitten. Setelistön vaihteluthan eivät, niinkuin
`'ieläkin kuulee väitettävän, ole Suomen Pankin toimesta syntyneitä lasku- ja nousukauden aiheuttajia, vaan ainoastaan näiden
seurausilmiö. Siten setelistön lisääntyminen puolestaan on lisäosoituksena elinkeinoelämän alkavasta vilkastumisesta ja kansan
ostokyvyn paranemisesta.
Rahamarkkinain keventyessä koi`kokanta, joka meillä koko
ajan maailmansodan jälkeen, ilmeisesti melkoiselta osalta inflation

jälkiseui`auksena, on pysynyt korkealla tasolla, alkoi aleta. Suomen
Pankki alensi neljästi korkojaan, niin että alin diskonttokorko painui
61/9 0/o:sta 41/2 °/o:iin, s. o. tasolle, jolla se ei ole ollut sitten `'uo-

sien 1911-1912 ja jota jo ennen maailmansotaa pidettiin alhaisena. Korkokanta yleensäkin, aina yksityislainausta myöten, aleni
huomattavasti.
Talletuskorkoa alennettiin rahalaitosten yhteislautakunnan päätöksestä heinäkuun 1 päivänä 1933 ja nyt taas viiiiie
tammikuun 1 päivänä, kummallakin kei.ralla 4/2 °/o. Talletuskorko
on siten nyt kuuden kuukauden talletuksista 4-4 t/.2 °/o oltuaan

viclä muutama vuosi sitten 7-8 °/o.

Täten on saavutettu taso,

jota alempi talletuskorko ei meillä ole koskaan ollut. Shekkitilin
vastaava koi`ko, 2-2 t/2 °/o, ei sitä vastoin vielä ole saavuttanut

minimiään, joten on suuremmat mahdollisuudet sen jatkuvaan
alenemiseen.
Luottolaitosten antolainauskoi`ot ovat vast,aavasti
painuneet, niin että niiden soveltama korkein korko nyt on 81/-2 °/o,
kun se vielä joitakin vuosia sitten oli puolta korkeampi. Pankkien
luotonannon keskikorko on tietysti melkoista alempi. Jos nyt vallitsevaa rahanrunsautta jatkuu, niinkuin kuluvankin vuoden kehit}'s
näyttää osoittavan, on odotettavissa jatkuvaa korkokannan alenemista.

Rahamarkkinain meikäläisiin suhteisiin katsoen tavaton keve]ieminen alkoi, varsinkin viime vuoden jälkipuoliskolla, ulottaa
vaikutustaan myös pääomamarkkinoihin ja niillä esiintyviin korkoihin. Obligatiomarkkinat vilkastuivat, niiden kurssit nousivat
LTnitaksen obligatioindeksin mukaan 96:stä joulukuussa 1932115:een
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joulukuuss€` `1933, s. o. korkeammalle tasollc kuin moniin aikoihin.

Uusia oblig`atiolainoja laskcttiin markkinoille veri`aten halvoin
ehdoin ja vanhoja, korkeakorkoisia lainoja i`}'hd}Tttiin konvertoiniaan. Samoin osakemarkkinat alkoivat hei.ätä lamaannuksestaan,
ja osakkeidLii` kurssit nousivat Unitaksen indeksin mukaan {)7:stä
jo`ilukuussa

1932

123:een viime vuoden lopulla.

Muitakiii iiierkkejä rahaiiiarkkinain kevenemisestä olisi helppo

esittää: mainitsen vain, että vireille i)antujen vararikkojen luku
oli pienempi kuin ii]inään vuonna sit,ten vuoden 1929 ja protestattujeii vekselien määrä pienemi)i kuin ainoanakaan vuonna vuoden
1928 jälkeen. Mutta toisaalta on pantava merkille, että uut,ta ).rittäjätoimintaa edelleenkin on syntynyt hyvin vähän. L-usia osake-

}rhtiöitä tosin on syntynyt melkoinen määrä, mutta kaikki pieniä;
osakeyhtiöiden yhteenlaskettu osakepääoma väheni päinvastoin
viime vuoden kuluessa.
Korkokannan aleneminen oli tietysti siunaukseksi kaikille velkaantuneille }'rit}'ksille, joiden asema helpponi ja kannattavuus

parani. Erikoisesti on muistettava, että lukuisat asuinkiinteistöt,
joiden taloutta vuoki-ien lasku oli jäi`kyttänyt, vuoden lopulla,
kun niidenkin luotoista suoritettavat korot alenivat, jälleen alkoivat
saada asemansa vakautetuksi.
Vaikeimmassa asemassa olivat
yleenså ne kiinteistöt, jotka olivat valmistuneet rakennuskustannusten ollessa korkeimmillaan ja joilla oli suuria lainoja Suomen
Asuntohypoteekkipankista.
Monen tällaisen asuinkiinteistön asemaa ei voitu i)elastaa, mutta kun nyt i)untalainan konvertoiiiti on
onnistunut ja kun paraikaa käydään neuvotteluja myös dollarilainan konvertoiinisesta halvempikorkoiseksi valtiolainaksi, näyttää muiden tulevaisuus toivehikkaamnialta.
\`iinkuin Suomen rahamai.kkinat kevenivät, iiiin myös maamme
inaksusuhde ulkomaihin viime vuonna ratkaisevasti parani. Vuoden
'1929 lopussa Suomella oli 3,100 milj. markan lyhytaikainen nettovelka ulkomaille, josta h}'vin suuri osa oli tehty vuosina 1928 ja
1929. Vuonna 1930 osa siitä saatiin vakautetuksi, mutta lyhytaikainen velka oli kuitenkin niin suuri, että se tuotti arvaainattomia vaikeuksia varsinkin siinä valuuttasekasorrossa ja luottamus-

pulassa, jonka pakollinen luopuminen kultakannasta syks}.llä 1931
sai aikaan. Vuosien `1931-1933 suuriin vientienemmyyksiin perus-
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tuva aktiivinen inaksutase teki kuitenkin maallemme mahdolliseksi
nopeassa tahdissa vähentää noita velkoja. Vuoden 1932 lopussa
tuo nettovelka oli enää noin 700 milj. kultamarkkaa, ja kun sainaa
kehit}'stä jathi inyös viime vuoden aikana, oli tuloksena, että

maamme lyh}.taikaiset saatavat ulkomailta nyttemmin ovat yhtä
suuret, luu]tavasti hiukan suuremmatkin kuin vastaavat velat muille
maille. Samaan aikaan on säännöllisesti hoidettu ulkomaisten vakautettujen lainojen korot ja kuoletukset, jopa ostettu kotiin inelkoisia määriä näitä obligatioita. Kun uusia ulkomaisia lainoja ei

ole otettu, on vakautettukin velka supistunut. - Dollarin i.omahtaminen tiesi myös helpotusta velkataakassamme. -Tämä on
kaunis saavutus, joka tosin on ostettu pitämällä elinkanta omassa
maassa alhaisena. Mut,ta t.ämä uhi`aus on tuottanut kauniin hedelmän: maamine maksusuhde ulkomaihin on nyt vakavalla pohjalla,
eikä siltä taholta enää uhkaa vaaraa, niinkuin juuri menneinä vuoS l.n a .

Ennenkuin lopetan katsaukseni oinan maamme oloihin, täytyy
minun vielä muutamalla sanalla kosketella rahan arvoa. Suomen
markan arvo p}'s}.i viime vuoden aikana kiinteänä, mittasipa sen
ulkomaisilla valuuttakursseilla tai kotimaisilla hinnoilla.
Suomi kuuluu n. s.puntaryhmään.
Pian vuoden päivät on

punta muuttumattomasti noteerattu 227: - markkaan. Suomen
markan suhde kultavaluuttoihin on tämän johdosta seurannut
punnan heilahteluja suhteessaan Ranskan frangiin. Viime vuoden
aikana nämä heilahtelut kuitenkin pysyivät vei`raten suppeissa
rajoissa. Siten Ranskan frangi joulukuussa 1932 noteerattiin arvoon
Smk. 271: 84 ja viime joulukuussa jälleen melkein samaan arvoon,
Smk. 271: 77. Tämän vuoden alussa on Yhdysvaltain ja Englannin
välillä syntynyt valuuttasota heikontanut meidänkin mai`kkamme

suhdetta kultavaluuttoihin.
Suomen markan kotimainen ostovoima on sekin viime ajat pys`-n`'t kiinteänä. Aina vuoden 1932 puolivälistä tukkuhintaindeksi
on pysytellyt 88:n ja 9`1:n välillä. Viime joulukuussa se oli 89 vas-

taten 90 vuotta aikaisemmin. Elinkustannusindeksissä on havaittavissa heikosti aleneva suunta.
Mutta vaikka hintataso sellaisenaan on sangen kiinteä, on hintojen keskinäisissä suhteissa tapahtunut eräitä huomiota ansaitsevia
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tuontitavai`ain

ja vientitavarain hintojen erilainen kehit}-s. Kun Suomi luopui
kultakannasta, ponnahtivat tuontitavarain hinnat }.löspäin paljon
voimakkaammin kuin vientitavai`ain hinnat ja ovat sen jälkeen

pysyneet melkoista korkeammalla tasolla kuin jälkimmäiset. Tämä
mei`kitsi käytännössä sitä, että samalla viennillä saimme ostetuksi

vähemmän tuontitavai`oita kuin aikaisemmin. Nyt vihdoinkin
viime vuoden aikana vientitavarain hintaindeksi alkoi nousta, niin
että se on lähentynyt tuontitavarain hintaindeksiä, vielä sitä kuitenkaan saavuttamatta. Tämä maallemme edullinen hintakehitys
oli tietysti omansa vahvistamaan maaiTiiTie taloudellista asemaa.

Jos kaiken edellä esitetyn nojalla koettaa maamme osalta
lyhyesti vastata alussa tehtyihin kysymyksiin, on vastaus suunnilleen tällainen. Raha- ja pääomamarkkinain helpponemisen ja
korkokannan alenemisen sekä tapahtuneen likvidoimisen i)uolesta
Suomen t,alouselämä joutui lamakauden viimeiselle vaiheelle oininaiseen tilaan. Toisaalta se toipuminen, jopa vilkastuminen, jota
oli havaittavissa varsinkin ulkomaankaupassa, eräissä tärkeissä
teollisuudenhaaroissa ja talouselämässä }'leensäkin, viittaa lamakauden jo olevan väist}-mässä sen kauden tieltä, jota suhdannetutkimuksissa sanotaan toipumiskaudeksi. Kun `iseimmilla aloilla

vielä ollaan tuntuvasti alapuolella sen tason, mikä saavutett,iin
viime nousukautena, kun uusi yritteliäisy}'s edelleenkin on lamassa

ja kun ei vielä ole ilmenn}'t hintainnousua muuta kuin sahatuotteiden alalla, voitaneen sanoa, et,tä Suomen talouselämä elpymisen
mei`keistä ja ilahduttavasta vakautumisesta huoiimatta vasta on
kyps}'inässä vastaanottamaan uutta nousua. S}'ntyykö nousukausi
vai ei, se on kysym}'s, joka vain vähäiseltä osalta riippuu meistä
it,sestäinme.

Sillä tosiasia on, että Suomen Liilouselämä niin monin

säikein on sidottu maailmantalouteen, ettei voi odottaa täällä syntyvän iri`allista, muista maista riippumatonta nousukautta. Suui`in

piirtein talouselämämme kehitys, katseli asiaa suhdannevaihteluiden
kannalta tai ottamalla pitkäaikaiset rakennemuutokset huomioon,
on riippuvainen suuren maailman kehityksestä.
Miltä siis tilanne näyttää muissa maissa? Joko sielläkin näkyy
valkenemisen merkkejä niinkuin meillä?
Etsiessäni vastausta näihin kysymyksiin minun on tyytyminen
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muutamien harvojen piirteiden esittämiseen, koska muuten hukkuisin aineiston runsauteen. Syrjästä käsin on myös vaikeata arvostel]a, mitkä niistä moninaisista iliniöistä ja kehit`Tslinjoista, jotka

n}'t risteilevät keskenään ja taistelevat vallasta, ovat olennaisia,
todellista kehit`'stä määrääviä, mitkä vain hetken vaahtoa in`rskyilevän meren i)innalla. Tänne saapuvat tiedot ovat m`.ös usein
väritetyt ja epäluotettavat. Eräitä tosiasioita voi kuitenkin, vai`sinkin puhtaasti taloudellisiin ilmiöihin nähden, todeta.
Valtava hintainromahdus, jonka johdosta kultahinnat vuoden
1926 jälkeen yleensä ovaL laskeneet 30 °/o:n paikkeilla, oli juuri

elämämme, pulakauden selvimpiä ilmiöitä, yhtaikaa muiden ])ulailmiöiden sekä svvnä että seurauksena. Viime vuoden aikana hintainlasku yleensä hidastui, inonissa suhteissa kokonaan pysäht,}'i,
joiia

kääntyen

nousuksikin.

Kultakannalla

olevissa maissa oli

}Tleensä vielä huomattavissa pientä tukkuhintojen laskua, I-Iollannissa `J.3 °/o, Ranskassa 2.o °/o, Sveitsissä 4.5 °/o ja Belgiassa 7.3 °/o,

mutta näissä kaikjssa niaissa hintainlasku oli paljon pienempi kuin
edellisinä vuosina.
Saksåssa, joka nimellisesti oli kultakannalla,

kohosivat hinnat 4.3 °/o. Kultakannasta luopuneissa maissa tukkuhiniiat, jotka vuonna 1932 niissäkin laskivat, viime vuoden aikana
alkoivat nousta. Mainitsen vain, et,tä Ruotsissa t,ukkuhinnat nousivat 1.9 °/o, Kanadassa 6.e °/o, Englannissa `_l.ri tai 6.6 °/o, sen mu-

kaan

mitä indeksiä käyttää, sekä vihdoin Yhd}Tsvalloissa 12.7 å

19.8 °/o.

Ilintaindeksien erilaisen rakenteen vuoksi näinä luvut

eivät ole aivan verrannollisia, mutta joka tapauksessa niistä selviää, että hinnat, kunkin maan omassa rahassa laskien, kultakan-

nasta luopuneissa maissa alkoivat noust,a sekä että muita pitemmälle ehtivät Yhdysvallat, joissa presidentti Roosevelt erikoisesti
kaikin voimin on pyrkinyt hintoja kohottainaan. llintojen nousu
ei kuitenkaan läheskään vastaa dollarin kulta-arvon a]enemista.
Jos seuraa hintojen kehitystä kuukausi kuukaudelta, voi vielä
todeta, että ne )Tleensä viime vuoden alussa olivat alimmillaan,
mutta että ne sen jälkeen ovat alkaneet parantua. Vielä on mainittava, että yleensä raaka-aineiden hinnat ovat nousseet, kun sitä
Vastoin valmiiden tuotteiden hinnoissa ei ainakaan vielä ole ilmen-

nyt tällaista kehitystä.
Mitä sitten tulee tuotantoon,

osoitta`Tat

ennakkolaskelmat,
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että maailman teollisuustuotanto on lisääntynyt. Viime vuoden
taiTimi~syyskuun ajalta sen ai`vo oli noin 13 °/o suurempi kuin
samoina kuukausina 1932. Tuotanto lisääntvi voimakkaasti kevätkaudella, saavutti huippunsa kesäkuussa, j;lloin se oli 34 °/o suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta supistui sitten jälleen jonkin
vei`ran, niin että se syyskuussa oli 21 °/o suurempi kuin vuotta
aikaisemmin. Palaan heti tärkeimpien iiiaiden kehitykseen, totean
tässä vain, että maailman teollinen tuotanto tämän mukaan, kun
Neuvosto-Venäjä jätetään syrjään, edelleen oli `16 °/o i)ienempi kuin
vuonna 1926 ja 28 °/o pienempi kuin huippuvuonna 1929.
Tämä teollisuustuotannon elpyminen tietää parannusta eri
maiden sisäisissä suhteissa. Sitä vastoin ei kansainvälisessä taloustoiminnassa vielä näkynyt vastaavaa elpymistä.
Kansainvälisen
kauppavaihdon arvo oli ennakkotietojen mukaan viime vuonna
ainoastaan noin 35 °/o siitä, mikä se oli vuonna 1929. Se oli siten
huonontunut vuodesta 1932, jonka vastaava suhdeluku oli 39 °/o.
Jossain määrin lohduttava on huomio, että kaupan supistumisen
vauhti joka tapauksessa on vähentynyt; viime syyskuukausina
kaupan ai`vo osoitti lievää noususuuntaa saavuttamatta kuitenkaan vuoden 1932 vastaavia lukuja. Kun tietää, että eri maiden
välisen kaupan nopeaan laajenemiseen perustuva kansainvälinen
työnjako oli tärkeimpiä syitä kansojen varallisuuden ja hyvinvoinnin kasvamiseen viime vuosisadalla, on vaikeata uskoa laman
lopulliseen voittamiseen, ennenkuin kaupankäynti eri maiden kesken
jälleen pääsee elpymään. Mut,ta tässä on vastassa eri riiaiden uusi
kauppapolitiikka, joka on iiiuut,tanut nykyisen kriisin luonteen

poikkeukselliseksi. Se ei enää ole tavallinen suhdanneilmiö vaan
rakennepula, toisin sanoen seuraus siitä, että niin monissa maissa
Pyritään omavaraisuuteen sellaisilla aloilla, joilla siihen ei ole luonnollisia edellytyksiä, vaan joilla kansainvälinen työnjako menneinä

vuosikymmeninä on tuottanut kaikille hyviä tuloksia. Nyt kansat
kilvan tulleilla, tu.ontikiintiöillä, tuontikielloilla, vientipalkkioilla
y. m. keinoilla l}rövät pirstoiksi entisen järjestelmän toivoen kukin

voivansa parantaa oinaa talouttaan, vaikkapa muiden kustannuksella. Kansojen välinen riippuvaisuus on kuitenkin kaikesta päättäen jatkuvasti niin suuri, ettei ole paljoakaan toiveita yhden maan
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taloudellisesta noususta, elleivät muiden maiden taloudelliset olot
samalla paraT`e.

Yleisenä suhdannekehit,vstä määräävänä ilmiönä on vielä lisät-

tävä, että rahamarkkinat kaikkialla ovat harvinaisen keveät. Pääomia on runsaasti käytettävissä, niin että sikäli kyllä on olemassa
edellytykset tulevalle nousulle. Vaikeus on vain, ettei noita i)ääomia monenlaisiin seikkoihin perustuvan luottamuksen puut,teen
takia vielä uskalleta sijoittaa.
Vielä muutama sana tärkeimpien maiden oloista, koska maailmantalouden tuleva kehitys i)ääasiallisesti riippuu niistä.
Ensi
sijassa vaativat huomiota Amerikan Yhdysvallat, ne kun erikoisista syistä, presidentti Roosevelt,in monipuolisen, rohkean kokeilun takia, ensi sijassa painavat leimansa lähiaikojen kehitykseen.
Viime keväänä Yhdysvalloissa tapahtui huomattava nousu
taloustoiminnan alalla.
Tämä johtui Rooseveltin valtaantulosta
ja ?'leisön luottamuksesta siihen, että hänen ponnistelunsa johtaisivat uuteen onnenaikaan. Mutta suurelta osalta se samalla oli
keinottclua, joka perustui ])residentin hintainkorotuspolitiikkaan.
Yrittäjät halusivat valmistaa mahdollisimman paljon tuotteita
ennen kustannusten kallist,umista, kauppiaat ha]usivat samalla

tavalla täydentää varastojaan ennen hintojen nousua.

Tämän

johdosta heinäkuussa sattunut takaisku oli aivan luonnollinen
loppu tällaiselle spekulatioon i)erustuvalle nousulle. Mutta täytyy
todeta, että kesän ja syksyn laskusuunnasta huolimatta tuotantotaso edelleen on melkoista korkeampi kuin viime maaliskuussa.
Marraskuusta alkaen on sitäpaitsi havaittavissa uutta nousua tuotantotavai`oiden tuotannossa.
Ylidysvalloissa odotetaan tämän
nousun vielä jatkuvan, koska monen monet lykätyt korjaus- ja
uudistusinvestoinnit joutuvat suoi`itettaviksi.
Samalla luotetaan
niihin yleisiin töihin, joihin n}Tt l,alvella on ryhdytty suunnattoman
laajassa mitassa, sekä siihen, että dollarin vakauttaminen -ainakin

väliaikaisesti -60 °/o:n tasolle on jouduttava hhtatason vastaavaa
nousua.

En voi käyttää aikaa esittääkseni Rooseveltin elvyttämissuunnitelmia, tyydyn toteamaan, että arvostelut niistä Yhdysvaltain
ulkopuolella ovat hyvin erilaiset. Toiset uskovat, että tätä tietä
saadaan lamakausi Yhdysvalloissa murretuksi ja että muutkin
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maat vähitellen, varsinkin jos ryhtyvät samanlaisiin keinoihin,
pääsevät osalliseksi siunauksesta. Toiset taas asettuvat aivan epäuskoiselle kannalle ja ennustavat tuollaisen keinotekoisesti aikaansaadun nousun loppuvan lyhyeen. Täytyyhän takaiskun tulla viimeistään, kun keinotekoisesti aikaansaatu hintainnousu pysähtyy.

Johtaahan tuo vain rahan arvon huonontamiseen, uusiin kansainvälisiin taloudellisiin ja valuuttapoliittisiin ristii.iitoihin. -01en
vakuutettu siitä, että kun lamakausi kerran murtuu, tulevat oppineet vuosikymmeniä väittelemään siitä, johtuiko uusi nousu Rooseveltin ponnistuksista vai tapahtuiko se huölimatta hänen tervettä
kehitystä vaikeuttavista toimenpiteistään.
Englannissa on tilanne hyvin toisenlainen. Siellä olot ovat vakautuneet, tuotanto monella alalla laajentunut, työttöm}t}'s vähentynyt ja ulkomainen kauppatase pai`antunut. Vaikka punta ei ole
sidottu kultaan, se tällä haavaa on enimmän luottamust,a nauttiva
valuutta, ja Lontoo on taas maailman tärkein rahakeskus. Suomen

puutavaraviennin kannalta on erityisesti tärkeätä, että rakennus-toiminta on vilkastunut. Yleensä näyttää Englannissa luottamus
tulevaisuuteen palanneen, siellä uskotaan pitkäaikaisen laman vihdoinkin päättyneen.
Yleisarvosteluna voinee sanoa, että edellytykset parempien
aikojen koittamiselle ovat paljon suotuisammat kuin vielä vuosi
sitten, mikäli rajoittaa tarkastuksen puhtaasti taloudellisiin ilmiöihin. Tuotannon elpymisen mei`kit ovat moninaiset, työttömyys
on vähentynyt, vapaita pääo.mia on runsaasti ja luottamus on nousemassa.
Usein näkee väitettävän, ett,ä lamakauden i)ohja sivuutettiin kesällä 1932.
Moneen maahan nähden se pitääkin paikkansa. Mutta ei voida kieltää, että nuo parannust,a lupaavat ilmiöt
vielä ovat epävai`mat ja että nousukautta valmistavat tekijät ovat
tällä kertaa pitkällisen laman jälkeen heikommat kuin edellisten
lamakausien taittuessa.
Lisäksi tulevat monet taloudellisen aseman seestymistä hidastuttavat ja vaikeuttavat ilmiöt. Viittasin edellä jo valtioiden omavaraisuuspyrkimyksiin ja siihen epävarmuuteen, minkä monenlaiset kokeilut ovat tuoneet mukanaan. Varsinkin monetääriset
kokeilut ovat seurauksiltaan laajakantoiset ja syvälle käyvät.
Vaikka aika on pitkälle kulunut, en voi olla parilla sanalla kos-
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kettelematta Roosevelt,in rahai)olitiikkaa.
Yhd}'svaltain luopuminen kultakannasta viime maaliskuulla ja sitä seuranneet toimen-

piteet ulkoniaisten vekselikurssien kohottainiseksi samaten kuin
kullan ostot ulkomailta t,ähtäävät tiet`-sti Yhdvsvaltain kotimaisen
hintatason korottamiseen.
Kun Yhd?.svaltain ulkomaankauppa
on hyvin `'ähäistä vei`rattuna vaihdannan kokonaismäärään, täyt,}.}T
epäillä, vievätkö näniä toiineni)itcet toivottuun tulokseen. }[utta
toiselta puolen ne, varsinkin juuri mikäli dollarin kotimainen arvo
ei alene }.htä nopeasti kuin sen ulkomainen, johtavat kiiht}'vään
kilr)ailuun kansainvälisillä mai`kkinoilla, lisäänt}rvään cpävarmuuteen valuuttaoloissa ja - nvt viiiiieksi ~ voimakkaaseen kultavirtaan muualta Yhdysvaltoihin, s. o. maailman hltavarojen entistä
epätasaisempaan jakaantumiseen. Tämän itolitiikan seurauksista
on vielä vaikeata tehdä johtoi)äätöksiä, iii`it,t,a ilmeistä on, että se
saattaa johtaa valuuttojen huononLamiskili)ailuun ja et,tä se joka
tapauksessa aiheuttaa raskaan painostuksen vai`sinkin niille maille,
jotka edelleen ovat kultakannalla. Voivat,ko ne vielä kest,ää sen
deflation, joka
täst,ä on seurauksena, vi`i joutuvatko lopu[ta
nekin luopumaan

k`iltakannasta?

Onk()

kenties viimeinainittu

juuri sc päämääi`ä, johon Roosevelt lähinnä iyyrkii?

Mcidän tulee ottaa huomioon, että ci`i maiden hintatasot lasketniiden
ulkomaist,en vckselikurssien i)ohjalla, ovat hyvin
erilaiset, vaikk€i niiden pitäisi olla yhtä korkeat, jos suhteet olisivat
normaalit.
lilrään saksalaisen laskelinan inukaan täten laskettu
indeksi tamniikuussa `1933 Englannissa o]i 69, mutta esim.
Rans-

tuina

kassa 78, Ilollannissa 75 sekä Saksassa ja Sveit,sissä 9`1. Sen jälkeen

tapahtunut kehit}'s on ilmeisest,i `.ain kärjistän?7t näitä epäsuhteita.
I\Tämä su|iteet t,iet,ävät kä}rtännössä sitä, että kultakantamaiden
tuotanto on liian kallista, että ne eiväL voi kilpailla maailmanmarkkinoi[la. \`c t)\.at kocttaneet suojella talout,taan tuontikiintiöillä ja tuttntikielloilla, ]nut,ta eivät sellaisetkaan keinot ajan-

pitkään auta, sanoo esim. ('assez. Sen johdosta, cikä suinkaan kullan

puutteen takia, niitä uhkaa pakko luopua kultakannasta. Monet
tutkijat ovat jo sitä mieltä, että kultakantajärjestelmä on elänyt
aikansa, että maailman on parempi hoitaa rahajärjestelmänsä samalla tavoin kuin Englanti lähes kahden ja puolen vuoden aikana.
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Ja mitä seuraa, jos viimeisetkin kultakantamaat pakotetaan
siirtymään paperikannalle? Viime vuosina on aina uuden maan
liittyminen vapaisiin valuuttoihin tienn?tt hintatason painamista.
Viittaan vain siihen, miten Jarianin halpojen tuotteiden vienti,
tämän maan luovuttua kultakannasta, on kilpailullaan painanut
hintoja ympäri maailman. Nyt viimeksi on Tshekkoslovakia päättän}'t devalvoida rahansa. Jääkö muutos tähän, vai ryhd}7täänkö
siellä inflatioon ja ohjelmalliseen valutadumpingiin, niinkuin kuuluu
väitettävän? Ainakin on varina, että kultakantamaat joutuvat
yhä pahempaan puristukseen. .Jos nekin luopuvat kullasta, seuraa
aluksi entistä pahempi kaaos inaailmantaloudessa, mutta kenties
tämä on välttämätöntä, jotta sitten voitaisiin jälleen r\Tht`.ä alusta
alkaen rakentaiiiaan uutta rahajärjestelmää ja siten saada talouselämä vakavalle pohjalle.
Nämä ovat kysymyksiä, joihin ei saa vast,austa. Siitä, miten
kehitys näissä suhteissa lähiaikoina alkaa kulkea, riiiipuu kuitenkin
suhdanteiden kehit}-s. Ja talouselämään vaikuttavat kaiken lisäksi
monet ratkaisematta olevat kansainväliset velka- y. m. riitak`tsvmykset samaten kuin se valtiollinen ja yhteiskunnallinen kuohuntatila, johon maailma näyttää joutuneen. Yhteiskuntaluokat taistelevat toisiaan vastaan, kansat seisovat asestettuina peläten toistensa vai`ust,uksia, i)uhutaan uusien sot,ien puhkeamisesta, j. n. e.
Kaikki tämä on tietysti omansa häi`ritsemään talouselämän tervehdyttämistä ja uhkaa lykätä tuonnemmaksi sen suhdanneparannuksen, mikä muuten ihmisten puoskaroinnista huolimatta on
syntymässä talouselämän sisäisist,ä voimista.

VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN UUDISTUS.
Esiteliiiä,

jonka

Kansantaloudellisen
Yhdistyksen
huhtikuun 4 i):nä 1934 piti

kokouksessa

E. L. Ai,rila.

Kaupungeissa järjestettiin
kunnallisvei`o tuloveron luontoiseksi joulukuun s päivänä 1873 kunnallishallituksesta kaupungeissa
annetulla asetuksella, johon vuonna 4883 m}.öskin verotusta koskevalta osalta tehtiin melkoisia muutoksia. Samojen periaatteiden
mukaan kuin kaupungeissa järjestettiin verotus maalaiskunTiissakin
niiden kunnallishallinnosta aiinetul]a asetuksella kesäkuun 15 i)äi-

`'ältä 1898.

Tämän jä]kecn ci kunnallisverotukseen tehty huo-

mattavampia

muutoksia

dettiin

laki

tusta varten.

tulojen

ennen kuin vuoiina

1919, jolloin sää-

ilmoit,tamisvelvollisuudesta

kunnallisvero-

P}.s}'väinen va]tiolle suoritettava tulo- ja omaisuus-

\'ero säädei,tiin ]iieillä vast,a elokuun

3

i)äivänä `1920 aniietulla

lailla.

K}.s}.m}.s
välittöiiiän \'erotuksemme
uudistamisesta
on
jo
kauan ollut vireillä.
Tätä tarkoittavia esitöitä on lainvalmistelukunnan vuonna '1898 ilinest`'n`'t iniet,intö välittömän verotuksen
uudelleenjärjestämisestä sekä vuonna 1908 aset,etun verokomitean
toimesta vuosina `[91 [ ja 19]2 ilmest}-neet Kar! Wi.!lgrenin kaksi

teosta inuiden Euroi)an maiden tulo- ja varallisuusverotuksesta.
\'uoiina 192[ asetettiin koinitea i)verotusreformien valmistamista

varten»,

])ankjnjohtaja

J]4/t¢j?j AJ.ci/.ör¢Jj puheenjohtajana.

Samana vuoiina ilmest,`'iieessä inietinnössään komitea esit,ti ehdo-

tuksen väliaikaisista toimenpiteistä kunnallisvei`otuksen parantaniiseksi.
lluomattaviii koinitean ehdotuksista koski pinta-alan
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mukaisen arvioimismenettelyn käytäntöön ottamista maatalouskiinteistöistä saatujen tulojen verotuksessa.
Sitten kuin hallituksen esit}'s, joka pääasiallisesti oli laadittu
viimeksi mainitun komitean ehdotusten pohjalla, oli eduskuimassa

eräin muutoksin hyväksytty, annettiin tammikuun 20 päivänä
1922 lait, joilla maalaiskuntain ja kaupunkien kunna[lishallinnosta
annettuja asetuksia vei`otusta koskevilta osilta huomattavasti
muutettiin. Edellä niainittu i)inta-alaverotus säädettiin maalaiskunnissa sovellettavaksi. Pienituloisten verovelvo"sten henkilöiden tuloista sallittiin tehdä n. s. perusvähenT]vs.

Samoin ni}'öiinettiiii tehtäväksi lapsivähennys sekä vähenn}rksiä saii.auden, kuolemantapauksen y. m. s. johdosta.
Lakeihin otettiin myös uusia
tai muutettuja säännöksiä in. m.
valtion verovelvollisuudesta,
kiinnitettyjen velkojen korkojen vähentämisestä ja osuuskuntien
verottamisesta.
Joulukuun 21 i)äivänä 4923 annetuilla laeilla
tehtiin kunnallisverolakeihin taas eräitä muutoksia, jonka jälkeen

näitä lakeja vielä on muutamissa kohdin muutettu.
Tulo-ja omaisuusverosta annettiin joulukuun 5 päivänä 19`24
uusi laki, joka eräissä kohdissa muutettuiia vieläkin on voimassa.
Tällä lailla otettiin valtionverotuksessakin kävtäntöön maatalous-

kiinteistöjen pinta-alan mukainen arvioimismenettel}'.
Verotusta
helpotettiin jonkin veri`an veroasteikkoja alentamalla sekä lisääTnälli.i

ja koroittamalla eräitä tulonvähenn}rksiä.
Maatalous- ja metsät,ulojen verotusperusteiden määräämisessii
ei i)äästy tyydyttäviin tuloksiin, jonka vuoksi sekä kunnallisverotus
että tulo- ja omaisuusverotus eri kunnissa muodostui ei)ätasaiseksi

ja ei`i vei'ovelvollist,en ryhmiin nähden kohtuuttomaksi. Tämän
epäkohdan poistamiseksi asetti valtioneuvosto vuonna 1925 silloisen ylitirehtöörin, prof. J\'yös!j Hc{cL£ci/.cm puheenjohdolla t,oimivan

komitean valmistamaan maataloustulojen verotuksen kehittämistä.
Vuonna 1927 ilmest}.neessä mietinnössään komitea esitti maatalous-

ja metsätulojen verotuksessa noudatettuja menettelytapoja melkoisesti muutettaviksi sekä tästä aiheutuen verotuselimetkin uude]leen

järjestettäviksi. Koska tät,ä vai`ten tarvittavia lukuisia säännöksiä
ei voitu sijoittaa aikaisempien verolakien puitteisiin, katsoi komitea
parhaaksi valmistaa ehdotuksen uudeksi laiksi verotusmenettel}'stii
ja verotuselimistä. Tämän vei`otuslaiksi nimitet}-n lain mukaan
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oli valtion tulo-ja omaisuusverotus sekä kunnallisverotus annetti`va

samojen verotuselimien toimitettavaksi. `Täiden tehtävän helpottamiseksi koniitea laati myös ehdotukset uudcksi tulo-ja omais`ius`.cro]aiksi sekä kunnallisvei`olaiksi, jotka sisälsiväL verovelvollisuutta,

veromääriä ja siis verotuksen asiallisia perusteita koskevat sään-

nökset.
Viimeksi mainittuja lakiehdotuksia laatiessaan koniitea
tahtoi kuitenkin välttää esittämästä huomattavampia asial]isia
ni`iutoksia voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Tämän komitean työ tuli olemaan alkuna jatkuville valtion tuloja omaisuusverotuksen sekä kunnal]isverotuksen yhdistämistä ja
`iudistamista tarkoittaville toimenpiteille.
Vuoden 1928 valtiopäiville antoi hallitus esityksen tulo- ja
t)maisuus- sekä kunnallisverotusta koskevasta lainsäädännöstä.

Siihen liittyvät lakiehdotukset perustuivat suurimmaksi osaksi
edellä mainitun komitean mietintöön. Sen lisäksi, mitä koiiiitea

oli ehdottanut, esitettiin verotukseen teht,äväksi muitakin huoinattavia muutoksia, jotka etenkin tarkoiti,ivat veroi.asit,ukscn huojentamista. Valtiovai`ainvaliokunta asettui mietiniiössään hallituksen esitystä puoltavalle kannalle, tehden ehdotettuihin verolakeihin
kuitenkin lukuisia muutoksia. Eduskunta lähetti asian suureen

valiokuntaan, joka kuitenkaan ei ehtinyt antaa asiasta mietintöä,
ennen kuin eduskunta vuonna 1929 hajoitettiin.
Samana vuonna valtioneuvosto asetti komitean valmistamaan
osakeyhtiöiden verotuksen muuttamista. Komitea, jonka puhcenjohtajana

oli valtioneuvos J. Ä-.

PcLc"jÅ-i.vj, julkaisi mietintönsä

vuonna 1930.
Tämän jälkeen ryhd}'ttiin valtiovarainministeriössä valmistelemaan uutta esitystä eduskunnalle tulo-ja omaisuus-sekä kunnallisverotuksen uudistamisesta.
Tällöin laaditut luonnokset uusiksi
verolaeiksi perustuivat pääasiallisesti vuoden 1928 esitykseen liittyviin lakiehdotuksiin, siten muutettuina kuin valtiovarainvaliokunta
oli ehdottanut. Niiden muistutusten johdosta, joita aikaisemmassa
eduskuntakäsittelyssä oli tehty, pyrittiin kuitenkin yksinkertaistuttamaan verotuselimien järjestelyä sekä maatalous-ja metsät,ulo-

jen verotusmenettelyä. Lakiehdotuksiin sisällytettiin edellä maini-

tun osakeyhtiöverotusta käsitelleen komitean ehdottamat muutokset, jota paitsi valtionverotusta oli tarkoitus esittää huojennetta-
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Suunnite]lut m`iutokset

()lisivat aiheuttaneet melkoisen vähennyksen valtion \'cT.ot,uloissa.

Koska alkaneen lamakauden johdosta valtion vero- `nnä muut
t`ilot `'hä enemmän vähenivät, ei esitystä asiasta kuitenkaan tästäkään syystä voitu silloisissa oloissa eduskunnalle antaa.

Viimeksi mainitussa sekä edellisissä verotusuudistusehdotuksissa
t)]i päähuomio kohdistettu verotusmenettelyyn. Verovelv(tllisu`it,ta,

`'erotettavaa tuloa ja omaisuutta }-nnä muit,a vei{otuksen iierust,cita

koskevien säännösten perinpohjainen tarkastus ja uusiminen oli
aiottu l}Tkätä siksi, kunnes verotusolojemme korjaamisen kiireellisin
tehtävä, verotusmenettel}'n i)arantaminen, saataisiin suoritetuksi.
Tätä suunnitelmaa ei saatu toteutetuksi. Jotta kuitenkin soriivan
ajan tullessa olisi valmiina peTusteel]isesti valmistettu ehd(]tus
verotusuudistukseksi muultakin kuin verotusmenettel`-ä koskevalta
osalta, esiteltiin valtiovarainminist,ei`iöstä lokakuun 4.5 i)äivänä 4 931`

valtioneuvostossa, että lainvalmistelukunna]le annet,taisiin tehtäväksi laatia ehdotukset uusiksi laeiksi tulo- ja omaisuus- sekä

kunnallisverosta, mutta että valtiovarainminist,eriössä ]aadittaisiin
valmiiksi ehdotus verotuselimiä, verotusmenettel}'ä ja veronkantoa
koskevaksi laiksi. Valtioneuvosto hyväksyi tämän esityksen. Sitten
kuin tämän esitelmän pitäjä oli valmistanut viimeksi )iiainitun
ehdotuksen, annettiin lainvalmistelukunnalle elokuussa 1932 tehtäväksi laatia lakiehdotus myöskin sanottuun ehdotukseen sisält}'vistä asioista.
Lainvalmistelukunnan toimintavapautta ei valtioneuvosto eikä
valtiovai`ainministei`iö sitonut millään ohjeilla.
Edellä mainitut
mietinnöt ja ehdotukset sekä monilukuiset eri viranomaisilta ja

järjestöiltä saapuneet esitykset ja anomukset verolakien muuttamisesta lähetettiin lainvalmistelukunnalle »asian laadun mukaan
huomioonotettaviksii).
Puheena olevan tärkeän ja suuritöisen tehtävän on suorittanut
lainvalmistelukunnan kolmas jaosto, johon ovat kuuluneet presidentti K. J. ScåÄjberg ja hallintoneuvos A¢rne Sc!cw.jcb!ho.

Työn

tuloksena on ilmestynyt helmikuun 15 päivänä 1934 päivätty laaja
mietintö »Ehdotus verolaiksi, verotuslaiksi sekä laiksi niiden voimaanpanosta ynnä perustelut.»
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r.ai,n.>alir.istel,ukunnan ehdot,uksen pääkohdat.
Lainva]mistelukunta ilmoittaa mietinnössään (siv. 56) olevansa
sitä mieltä, että n}'kyisen välittömän verotuksemme pääperusteet
ovat osoittautuneet meillä paikkansa pitäviksi ja tarkoitusta@ii
vastaaviksi.
Tätä vei`otusta haittaamassa on kuiteiikin paljon
muodollista hajanaisuutta ja epäselv}'yttä sekä asiallisia puutteita,

jonka vuoksi verolainsäädännön uudistus on kä}'nyt sekä käytäniiö]lisen tarpeen että oikeudenmukaisuuden vaatiinaksi.
»Lainvaliiiistelukunta on», jatketaan mietinnössä, »käsittän?rt tehtäväkseen ehdottaa välittömän vei`otuksen järjestämistä täydellisyyden ja
selvyyden puolesta t}r}'d}.ttävällä lainsäädännöllä, jolla olisi aikaan-

saatava n`-k`risessä verotuksessa tari)eellisiksi havaittuja korjauksia
sekä sitä edelleen kehitettävä entisellä i)olijalla.» Tässä työssä on

otctt,u huoinioon m. m. aikaisempia vei.otusuudistuksen esitöitä sekä

joissakin kohdin m}'ös kokemuksia muista maista, vai.sinkin RuotsisLa.

Ijainvalinistelukuntakin on omaksunut edellä mainitussa maataloustulojen verotusta käsitelleen komit,ean mietinnössä vuode]ta

1927 sekä m`'öhemmissä verotusuudistusehdotuksissa esiintvneen
ajatuksen valtion tulo- .].a omaisuusverotuksen sekä kunnallisvei.otuksen yhdistämisestä samojen vei`otuselinten toimitettavaksi sekä

kumpaakin vei.otusta koskevien säännösten saattamisesta inikäli
mahdollista vhdenmukaisiksi. Edelleen kehit,täen näitä suunnitelmia lainvalmistelukunta ehdottaa molemi)ieii vei`ojen perustect
samoiksi, muutamia harvoja poikkeuksia lukuunottamatta.

Kuii`-

paakin `'erotusta varteii annetaan yhteinen veroilmoitus, saiii€i

vei'olautakunta toimittaa samalla kertaa kuminankin verotuksen,
vieläpä molempien verojen maksuunpanonkin ja saniat viranomaiset
käsittelevät kuinpaakin verotusta koskevat muutoksenhakuasiat.
Sekä valtion tulo-ja oniaisuusveroa että kunnallisvei.oa koskevat
säännökset on lainvalmistelukunta sisäll`'ttänvt kahteen lakiiii,

joista toinen, v e r o 1 a k i sisältää sanottujen verojen perusteita
koskevat säännökset;
toisessa,
vei.otuslaiksi niinitetyssä

taas säädetään verotusviranomaisista, veroLuksen toimit,tamisesta,

muutoksenhausta ja veron kannosta. Jluoinattava on, että kaikki
näiden lakien säännökset tai`koittavat molempia ])uheena olevia
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veroja, paitsi silloin kun luvun nimikkeestä tahi säännöksestä näk}'}',
että se koskee ainoastaan jompaakumpaa veroa.
Valtiolle menevän tulovei`on lainvalmistelukunta ehdottaa luonnollisesti edelleenkin pysytettäväksi yleensä progressiivisena, mutta
kotimaisten osakeyhtiöiden, osuuskuntien ynnä ei.äiden muiden

yhtymien tulovei`o esitetään jäljempänä mainittavista syistä suhteelliseksi eli proportionaaliseksi. Kunnallinen tulovero tulee verolakiehdotuksen mukaan edelleenkin olemaan jakovei'on eli repartitiovei`on luontoinen.
Koska jakoveroon ei sovellu ylenevä veroasteikko, täytyy kunnallisen tuloveron olla yleensä suhteellinen
eli proportionaalinen. Mietinnössä huomautetaan, että tämä seikka
tuntuvasti lieventää sitä i`asitusta, minkä valtionveron ylenevä
asteikko koko veroi`asituksessa aiheuttaa suurempain tulojen saajille.
Pienituloiset saisivat kuitenkin edelleenkin kunnallisverotuksessa huojennusta. Omaisuuden tuottamat eli n. s. vakautetut
tulot esitetään niiden suuremman kantokyvyn tähden edelleenkin
saatettavaksi korkeamman vei`otuksen alaisiksi siten, että tuloa

tuottavasta omaisuudesta kannetaan täydennysveroa, mikä myöskin
lasketaan ylenevän asteikon mukaan. Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien omaisuusvei`on tulisi kuitenkin o]]a proportionaalinen.

Uutuutena ehdottaa lainvalmistelukunta kunnillekin kannet,tavaksi omaisuuden perusteella veroa. Tämä ehdotus osittain aiheutuu siitä, että lainva]mistelukunta on ehdottanut, että kiinnitettyjenkin velkain korot saataisiin kunnallisverotuksessa, kuten valtionverotuksessakin, kokonaisuudessaan vähentää tulosta. Tämä vaikuttaisi, sanotaan mietinnössä, että arvokaskin kiinteä omaisuus
saattaisi inelkein kokonaan välttää verotuksen, mistä useissa kunnissa aiheutuisi huomattava veroäyrien luvun väheneminen ja siitä

johtuva veroäyriltä suoritettavan määi.än nousu. Koska tällainen
verorasituksen lisääntyminen olisi varsinkin palkkatuloihin nähden
kohtuutonta, katsotaan oikeudenmukaisemmaksi, että edellä mainittu verorasituksen lisäys siirretään vakautetun tulon kannettavaksi. Omaisuudenkin perusteella määrättäisiin veroäyrejä. Kunnallinen omaisuusvero tulisi näin ollen oleinaan jakoveron luontoinen ja ainakin muodollisesti suhteellinen.
Sen lisäksi, mitä edellä on esitetty, voidaan jäljempänä käsitelLä
ainoastaan muutamia tärkeimpiä kohtia puheena olevissa lakiehdotuksissa.
3
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Verovelvouisuus.

Verolain 2. luku sisältää säännökset verovelvollisuudesta. [Tuoniatta`.impia muutoksia on teht}' valtion kunnallisverot`ista sekä
a`'iopuolisoiden verottamista koskeviin säännöksiin.
VczZCL.o velvoitetaan suoi.ittamaan kunnallisveroa m. m. metsä-

tulojensa koko määrästä.
AVL.optmzi.so£der} ¢eJ.o£!omjses£ci on kunnallisverotuksessa nykyään

]ioudatettavana joulukuun 21 päivänä 1923 annettujen lakieii
säännökset, joiden mukaan aviovaimoa on erikseen verotettava
niistä tuloista, jotka lain mukaan ovat hänen hallittavinaan.
Voimassa olevan, vuoden 1924 tulo-ja omaisuusverolain mukaan
on verovelvollisen tuloksi ja omaisuudeksi ]uettava myös häneii
vaimonsa tulo ja omaisuus, mutta vaimoa on kuitenkin ei`ikscen
verotettava siitä tulosta ja omaisuudesta, joka lain mukaan on häi`en
hallittavanaan.
Milloin puolisoita vei.otetaan erikseen, on siitä
vei.osta, joka menisi heidän yhteenlasketusta tulostaan tai omaisuudestaan, kummallekin pantava se määrä, joka vastaa hänen
tulonsa tai omaisuutensa suhdetta yhteenlaskettuun tuloon ja
omaisuuteen.
Jos molemmat puolisot käyvät ansiotyössä kodin
ulkopuolella, saa kuitenkin se puoliso, joka vähemmän on ansainnut, vähentää tulostaan puolet, ei kuitenkaan enempää kuin 8 000
markkaa.
Kuten lainvalmistelukunnan mietinnössä sanotaan, on aviopuolisoiden verottamisella heidän yhteen|asketun tulonsa ja oiiiaisuutensa mukaan tahdottu saada heidän verotuksensa samaksi
kuin sellaisten aviopuolisoiden, joista vain toisella on tuloa ja

oinaisuutta.

Jos heitä verotettaisiin kokonaan erikseen, joutuisi

puoliso, jolla yksin on tuloa ja omaisuutta, ankai.ammin verotettavaksi kuin puolisot, joilla yhteensä on ollut saman veiTan tuloa ja
()maisuutta. Mietinnössä huomautetaan kuitenkin, että avioliitossa,
jossa vainio ei käy ansiotyössä kodin ulkopuolella vaan huolehtii

kotitaloudesta, vaikuttaa veronmaksukykyyn tuntuvasti vaimon
kotit,alouden hyväksi tekemä työ, jonka arvoa ei lueta tuloksi,
vaikka toisessa perheessä, jossa vaimokin käy ansiotyössä ja jossa

siitä sy}'stä täytyy käyttää apulaista kotitaloudessa, ei saa tulost,a
vähentää sellaisen apulaisen käyttämisestä aiheutuvaa menoa.
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Toiselta puo]en huoma`itetaan mietiimössä siitä eroavaisuudesta,

joka on `'hteenlaskettujen tu]ojen ja omais`iuden m`ikaan verotettujen aviopuolisoiden veroi`asituksen ja sellaisten henkilöiden veror€isit,uksen välillä, ,iotka muuten elävät ?'hteisessä taloudessa.
\Tvk`-ään on }'hä useammissa avioliitoissa kummallakin puolisolla
erit`'istä omaisuutta ja eri tuloja varsinkin ansiotoiminnasta. Vuodeii 1929 avioliittolaki on myös, sanotaan mietinnössä, saattanut
aviopuolisot periaatteellisesti tasa-arvoisiksi m}'ös varallisuusoikeu-

dellisissa suhteissa ja luopuiiut ent,isestä omaisuuden }'hteydestä.

Täinä olojen, käsit}'sten ja lainsäädäiinön muuttunut kanta vaatii
lainvalmistelukunnan mielestä j ohdonmukaisesti tekemään säännöksi
sen, että aviopuolisoita on vei`otettava ei`ikseen ei.i verovelvollisina.

Tämän mukaisesti ehdottaa siis lainvalmistelukunta säädettäväksi
(13 §), että kumpaakin puolisoa verotetaan ei.ikseen siitä tulosta ja
omaisuudesta, joka lain, avioehdon taikka lahja- tai testament,timääräyksen mukaan on hänen vallittavanaan, sekä hänen osuuttaan
vastaavasta osasta }.hteisesti vallittavaa tuloa ja omaisuutta. Lakiehdotuksesta jäisivät pois ne voimassa olevan tulo-ja omaisuusverolain säännökset, joissa puolisoiden vero tehdään i.iippuvaksi heidän

}'hteenlaskettujen tulojensa ja omaisuuksiensa määrästä, niin myös
säännös, jossa vähemmän ansaitsevalle puolisolle myönnetään
edellä mainittu tulonvähennys. Kumpaakin puolisoa verotettaisiin
hänen tuloaan ja omaisuuttaan vastaavan vei.okannan mukaan.
}'[issä tuloverotus on progressiivinen, siellä vie kuitenkin .vei-onmaksukyvyn mukaisen verotuksen periaate siihen, että kahta

perhettä, joilla kummallakin menojaan varten on käytettävänään
}-htä suui`et tulot, kohtaa ainakin likipitäen `.htä suui`i verorasitus,
siihen katsomatta, että toisen perheen tulot ovat ainoastaan yhden
aviopuolison, toisen taas inolemi)ien ansiotyöstä tai muista tulolähteistä saatuja. Sillä perhe, poikkeustapauksia lukuun ottamatta,
muodostaa todellisuudessa menoihinsa nähden yhden taloudellisen

kokonaisuuden. Ja juuri tätä taloudellista kokonaisuutta, pei.hettä,
vei`ot rasituksena kohtaavat, olkootpa ne nimellisesti `'ain toisen
aviopuolison taikka mo]empien veroja.
Voinee näin ol]en hei`ätä epäilyksiä siitä, onlm tässä kysymyksessä mentävä aivan niin pitkälle kuin lainvalmistelukunta ehdott,aa.

0lisi ehkä riittävää sekin, että sitä puolisoa, jol]a on suu-
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remmat tulot, verotettaisiin hänen tuloaan vastaavan verokannan
mukaan ja että samaa verokantaa sovellettaisiin toisenk;n puolison
verotukseen.
Verolain .2. luvussa on lopuksi säännöksiä siitä, m i s s ä k u ii-

nassa
tulo-ja
omaisuusvero
inäärätään
ja
mille
kunnalle
kunnallisveroa
on
suoi.itett a v a.
Näissä kohdin ehdotetaan pääasiallisesti pysyttäväksi
voimassa olevien lakien kannalla. r\Tiinpä tulisi kiinteistön tulosta,
kuten nykyään, ja mitä ehdotettuun omaisuusveroon tulee, m}'ös
kiinteästä omaisuudesta sekä kiinteistön irtaimistosta vero suoi`itettavaksi sille kunnalle, jossa kiinteistö on, ja samoin elinkeinon
tulosta sille kunnalle, jossa elinkeinoa on verovuoden aikana harjoitettu, sekä elinkeinon irtaimistosta sille kunnalle, jossa elinkeinoa
verovuoden päätt}'essä harjoitettiin. Muusta tulosta ja omaisuudesta
on kunnallisvei`o suoritettava sille kunnalle, missä valtion tulo- ja

omaisuusvero määrätään. Tämä taas tapahtuu yksityisen henkilön
kohdalta siinä kunnassa, missä hänellä verovuonna oli asunto ja
kotipaikka, sekä yhtymän, laitoksen ja säätiön kohdalta, jos se
on kotimainen, siellä, missä sen kotipaikka oli verovuoden alussa,
muutoin siellä, missä sen edust,aja verovuoden alussa asui.
V erot,ettava tulo ia omai,suus.
VeTolain

3.

1uvussa

säädetään,

millaisista

£t4ZoL.s£cL veroa on

suoritettava ja mitä vähennyksiä tulosta saa tehdä.
Osakeyhtiön osakkaan yhtiöltään saaman
asuntoedun
verottamisesta on aikaisemmin tehty eri suuntiin meneviä ehdotuksia. Laiiivalmistelukunta esittää, että sellaisesta edusta verotettaisiin asianomajsta osakasta. Yhtiön tuloksi ei lueta sen edun
ai`voa, minkä se osakkailleen antaa siinä muodossa, että se asettaa
heidän käytettäväkseen asuntoja käypiä vuoki`ia alemmasta vastikkeesta.

Sellaisten tulojen ]isäksi, jotka nykyään ovat valtion tulovci.osta vapaat, ehdotetaan, samoin kuiii eräissä aikaisemmissa lakiehdotuksissa, vei.osta vapautettaviksi m. m. s o d a s s a t a i s o t a-

palveluksessa
sattuneen
taikka
saii`auden
johdosta

ruumiinvammaii
saadut
korvauk-
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s e t, kuten vaitaussodan tai siiheii liitt}.neideii sot,ilaallisten toimien

johdosta haavoittuneille sotureille sekä kaatuneiden tai muuten
kuolleiden soturien omaisille suoritetut eläkkeet. Niinikään esitetään verosta vai)autet,taviksi ne e 1 ä k k e e t, j o t k a 1 e s k e t

t a i o r v o t s a a v a t valtiolta tai kunnalta taikka valtion tai
kunnan avustainalta leski- ja orpokassalta.
Tulosta tehtäviin vähennyksiin nähden esittää lainvalmistelukunta eräitä mielenkiintoisia muutoksia. Ensimmäinen niistä koskee
maksettujen
korkojen
vähentämistä.
Voimassa olevan tulo- ja omaisuusverolain niukaan saadaan kaikki
maksetut korot vähentää tulosta. Kunnallisverotuksessa on myös
saatu vähentää kiinnittämättömäin lainojen korot, mutta vanhempien, vuosien 4_883 ja 1898 asetusten mukaan ei lainkaan saatu

vähentää kiinnitettyjen lainojen korkoja. Tammikuun 20 päivänä
1922 aniietuissa laeissa sallittiin kuitenkin kiinnitettyjen lainojen
korkoja vähentää enintään 1500 markkaa. Tämä rajoitus muutettiin joulukuun 11 i)äivänä 1931 annetuissa laeissa siten, että
sanottuja korkoja nykyään saa vähentää, jos niiden määrä on
alle 3000 markan, enintään 1500 markkaa, muussa tapauksessa
puolet, kuitenkin enintään 15 000 markkaa.
Kiinteistötulojen kunnallisverotus meillä on pyritt}r säilyttämään
sellaisena, että se, objektiverojen tavoin, kaikissa olosuhteissa
tuottaisi kunnalle sen alueella olevista kiinteistöistä verotuloja,
riippumatta siitä, mi]]ainen kiinteistön omistajan taloudellinen

asema on, sekä siitä, ovatko hänen muut tulolähteensä tuottaneet.
voittoa vai tappiota. Tämän tarkoitusperän saavuttamiseksi ei
kiinnitett?Tjen velkojen koi`koja aikaisemmin ole sallittu ollenkaan
vähentää tulosta ja nykyäänkin ainoastaan rajoitetussa määrässä.
Verovelvollinen ei kunnallisverotuksessa in}.öskään saa kiinteistön
tai liikkeen tuottamasta tulosta vähentää toiseen sellaiseen tulolähteeseen kohdistuvia inenoja. Samaan tarkoitusperään tähtää
myös n. s. hai`kintaverotus, jolla tarkoitetaan sitä, että liikkeestä

ja kiinteistöstä, paitsi nykyään maatalouskiinteistöstä, voidaan
määrätä vei`oä}rrejä harkinnan mukaan, jos todellisen tulon arvioiminen on antanut tuloksen, jota liikkeen laatuun ja laajuuteen
nähden ei katsota voitavan hyväksyä veron perusteeksi.
Lainvalmistelukunnan ehdotuksessa i)ysytetään säännös siitä,

162

E. Ij. AiRiL.`

että kunkin kiinteistön ja elinkeiiion tuot,tamasta tulosta on välieiinettävä siihen kohdistuvat inenot, ja niinikään edellä mainittu
mahdollisuus harkintaverotukseen, mutta siinä ei enää rajoiteta
oikeutta väheiitää kiinnitettyjen velkojen korkoja (28 §).
Mietinnössä mainitaan, että kiinnitett}rjen lainojen vähentäniistä
on vastustettu sillä i)erusteella, että kiinteällä omaisuudella on suu-

i`empi verokyk}- ja että se aiheuttaa kunnalle erit}'isiä rasituksia,
sekä siistä s}'ystä, että mainittujen korkojen vähentämisen johdosta
voisivat monessa kunnassa ai`vokkaat kiinteistöt jäädä melkeiii
vei`osta vaT}aiksi, joten kunnalliset i`asitukset jäisi`'ät toisten, kiin-

teistöjen omistajia vähemmän verokykyisten kaiinett,aviksi. Kuntien talouteen tulisi täten aukko, jota etenkin taloudellisesti e])äsuotuisina aikoina ei voisi muulla ta`.alla tä}-ttää.
Lainvalmistelukunnaii mielestä ei inainituilt,a
näkökohdiLta
voida kieltää oikeutusta, mutta on se kuitenkin katsonut i)ainavammiksi ne s}Tt,, joilla vasta`kkaista kantaa voidaan puolustaa. Mietinnössä huoniaut,etaan ensiksi, että varakkaampi vei`ovelvollinen,
jonka
ei
Larvitse
antaa kiinnitysvahutta,
saa
vähentää
tulostaan
kaikki
korkomenonsa,
iiiutta heikoinpivarainen, joka on saanut lainansa vain kiinnitystä vastaan, ei
saa

vähentää

iiiitä }rli säädet}'n ri`jaii.

Vei.onmaksuvelvollisuus

velatt,omain tai vähävelkaisten sekä suui`esti kiinnitett}ien tilain
kesken
Tilojen
saattaa

ei iii}.öskään jakaudu niiden veronkantok`'v}'n mukaan.
velkasuhteista
johtuva
ei`ilainen
asema
verotuksessa
aiheutua satunnaisista seikoista.
Kiinnitettyjen velko-

jen vähentämättä jättäminen ehkäisee iii}.ös tervettäkin }`ritteliäiSyyttä, vaikeuttamalla luoton saantia ja palmttairialla käyttäiiiään
turmiollisia henkilökohtaisia takuita.
Lainvalmistelukunta katsoo, että ne s}.}.t, joilla kiiniiitett}'jen
Velkain vähentämisoikeutta vastustetaan, ja erittäinkin kunnallistalouden järkyttämisen vaara menettävät oleellisesti merkityksensä,
jos veroä}Tejä inäärättäisiin m}'ös oniaisuudeii perusteella, kuten
Se on ehdottanut. I-Iarkintaverotuksesta puhuessaan lainvalmistelu.

kunta viittaa m`'ös siihen, että sellaista verotusme]icttel}.ä kä}'ttämällä voidaaii välttää, että kiinteistöjä kokonaan \'apautuu kunnallisvei.osta seii johdosta, että kiinnitett}.jen `'elkain koi.ot sallitaan

tulosta väheiitää.
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Kehitys tätä asiaa koskevassa lainsäädännössä on kulkenut
siihen suuntaan, että yhä suurempi osa kiinnitettyjen lainojen koi`oista on saatu tulosta vähentää. Vaikeaksi käynee myös ajan

pitkään vastustaa vaatimuksia kaikkien korkojen vähentämisestä
verotuksessa, koska ne syyt, ].oiden vuoksi kjinnitettyjen lainojen

korot on asetettu huonömpaan asemaan kuin muut korot, eivät
näytä selviltä ja vakuuttavilta.
Lainvalmistelukunnan ehdotus
kaikkien korkojen vähentämisestä rajoituksitta näyttää näin ollen
kannatettavalta, mutta kuitenkin sillä ehdolla, että joko ehdotetulla omaisuuden vei.ottamisella taikka muulla tavoin todellakiii
saadaaii estetyksi äskenmainitusta syystä aiheutuva veroäyrien
luvun tuntuva aleneminen.
Ruotsin verotusreformia valmistettaessa, mikä johti uusien
vei.olakien säätämiseen vuonna 1928, katsottiin yleisesti tarpeelliseksi, että kunnalle turvattiin verotulot kaikista sen alueella olevista kiinteistöistä, mutta erimielisyyttä oli siitä, oliko tässä tarkoituksessa säädettävä ei`illinen kiinteistövei`o vaiko säilvtettävä
siellä ennestään käytännössä ollut, ei.äänlaisen minimiveron takaava järjestelmä (garantiskattesystem).
Jälkimmäisen kannan
mukaisesti on asia järjestetty Ruotsin nykyisessä kunnallisverolaissa.
Esim. muusta kiinteistöstä kuin maatalouskiinteistöstä
määrätään veroäyrejä niin paljon, kuin sellaisesta tulosta on i)antava, joka vastaa 5 prosenttia kiinteistön ai`vosta (taxeringsvärde);
tämä määrätään sanottua tai.koitusta sekä valtion tulo- ja omaisuusverotusta varten joka viides vuosi.
Mainituin tavoin verotetuksi tullut tulomäärä vähennetään sitten siitä tulosta, jonka
Vei.ovelvollinen todellisuudessa on kiinteistöstään saanut, ja }rli-

jäämästä, mikäli se]laista on, pannaan hänelle lisää veroäyrejä
kunnallista tuloveroa vai.teii.
Tällaisessa menettelvtavassa, joka takaa kunnalle kustakin
kiinteistöstä verrattain pysyvän ininimiveron, lienee meidänkin
oloissamme varteeriotettavaa.
Sitä sovelluttamalla kävisi mah-

dolliseksi poistaa kiinnitett}7jen velkojen vähentämiseen tehty
i.ajoitus sekä lisäksi luopua kiinteistöön nähden kokonaan harkinta-

Verotuksesta.

Kunnallinen

omaisuusverotuskin

voitaisiin

täteii

välttää.
V e ro j a

sallitaan n}'k}rään tulosta vähentää kunnallisvero-
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tuksessa kunnalle ja kii-kolle nienevät vei`ot, tulo- ja omaisuusverotuksessa taas puolet vei.ovuonna maksetusta tulo- ja omaisuus-

verosta. Tässä kohden esittää lainvalmistelukunta teht,äväksi sen
muutoksen, että valtionverotuksessa saataisiin vähentää maksettu
tulo-ja omaisuusvero kokonaisuudessaan (33 §). Lainvalmistelukunnan mielestä on i)idettävä kohtuuttomana, että verovelvollisen
täytyisi maksaa valtiolle vei`oa niist,ä varoista, jotka hän on valtiolle verona suorittaiiut. Voimassa ole`'an lain mukaan saadaan
tulo- ja omaisuusverotuksessa vähentää tulosta henki-, pääoma-,
tapatui`ma- }-. m. s. vakuutuksista suoritettuja v a k u u t u s m a ks uj a enjiitään 200 mai`kkaa vakuutettua kohden. Tämä määrä
on jo aikaisemmissa verotusuudistusehdotuksissa esitetty melkoisesti
koroitettavaksi. Lainvalmist,elukunnan ehdotuksen mukaan saataisiin sellaisia maksuja sekä valtion- että kunnallisverotuksessa
vähentää
verovelvollisen
vakuutuksista
suoritettuja yhteensä
enintään 4 000 mai`kkaa sekä lisäksj aviopuolison ja alle 16-vuotisten lasten puolesta maksettuja enintään 200 markkaa kutakin
sellaista perheenjäsentä kohden (29§ `1 mom. 2 kohta).
Sellaisilla paikkakunnilla, joilla elantokustaniiukset ovat Lunt,uvasti korkeammat kuin yleensä iiiaassa, saa vei`ovelvollinen henkilö,

jonka tulo on enintään 40 000 mai`kkaa, nykyään tulo-ja omaisuusverotuksessa, sen mukaan kuin valtiovarainmiiiisteriö määi.ää,
vähentää tulosta enintään 5 000 markkaa. Laiisiväheiinys taas,

joka saadaan tehdä valtionverotuksessa, on paikkakuiman kalleussuhteisiin katsomatta kaikkialla 1200 markkaa.
Sen johdosta,
että kunnallisvei`otuksessa valtuustoilla on oikeus määrätä laissa
säädetyissä rajoissa n. s. perusvähennyksen ja lapsivähenn}'ksen
suuruus, on tästä asiasta päätettäessä voitu huomioonottaa elantokustannusten kalleus paikkakunnalla. Aikaisemmissa ehdotuksissa
uusiksi verolaejksi on näiden tulovähennysten määi.iä esitetty koroitettaviksi. Lainvalmistelukunnan mietinnössä tehdääii tässä kohden

seuraava huomattava muutosehdotus (30 §),
Kunnat on elantokustannusten kalleuden mukaan jaettava asetuksella kolmeksi
vuodeksi kerrallaan neljään eri luokkaan, joita kutakin varten on
laissa määi`ätty eri suuret paikallisvähennykset
ja
1 a p s i v ä h e n n y k s e t. Paikallisvähennys, joka tehdään kultakin erikseen verotettavalta henkilöltä, hänen tulonsa suuruuteen
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katsomatta, on 11 luokassa `1000,111 luokassa 3 000 ja IV luokassa

5000 mai`kkaa;

dään

kutakjn

I luokassa ei sitä m}'önnetä.

Lartsivähennys teh-

elatusvelvollisuuden noja]]a elätett}'ä ]asta kohden,

joka ennen verovuotta ei ole täyttäii`.t J.r) vuotta. Tämän vähennyksen määrä on kutakin sellaista lasta kohden: I luokassa 1400,
11 luokassa 1600,111 luokassa 1800 ja IV luokassa 2 000 markkaa.
Edellä mainittuja vähennysmääriä on tarkoitettu sovellettaviksi
valtion- ja kunnal]isverotuksessa sekä kaupuiigeissa että maalaiskunnissa. Ruotsissa oii samanlainen järjestelmä kä?'tännössä, mutta
kunnallisvei`otuksessa tehtävät vähennykset o`'at siellä pie]iemmät
kuin valtionverotuksessa.
Muiden läheisten kuin edellä tarkoitettujen lapsien elättämisen
sekä vei.ovelvollisen tai hänelle läheisten henkilöiden sairauden,
viallisuuden ).. m. s. syiden sekä verovelvollisen kuoleman johdosta
myönnettäviä vähennyksiä voivat verotusviranomaiset lainvalmistelukunnan ehdotuksen, kuten aikaisempienkin `.erotusuudistusehdotusten, mukaan myöntää nvkvistä suui`en`n]assa määrässä
(29 §).

Verotettavaa om¢L.s{4i4£f¢ koskevat säännökset verolain 5. luvussa

ovat suui.eksi osaksi samanlaiset kuin n}Tk`'isessä tulo-ja omaisuusverolaissa.

Kuten hallituksen esityksessä vuodelta 1928 ehdotetaan uudisrakennukset sekä niihin kuuluvat laitteet ja koneet `.aroina huomioonotettaviksi vasta siltä vei.ovuodelta `'erotettaessa, jonka
kuluessa

niitä on alettu tarkoitukseeiisa kä}.ttää (5.-) § 2 mom.).

Tämä johtuu siitä, et,teivät iie rakennusaikana ole olleet tuloa
tuot,tavaa omaisuutta.
Kiinteistön osalta suoritetaan omaisuusveroa si]Ie vahvist,etun
verotusai`voii perusteella, josta tulee m}'öhemmi]i puhe.

08akeyhtiöiden ia oSuuskunti,en veroius.

Voimassa olevan tulo- ja omaisuusverolain mukaan saa koti-

mainen osciÅc'yh!jö. vähentää tulostaan puolet, ei kuitenkaan enempää

kuin 4 prosenttia yhtiön omaisuudesta.

\'ei.o ]asketaan yleisen

progressiivisen tuloveroasteikon mukaan. Jos vähentämätön tulo
on enemmän kuin `12 prosenttia omaisu`idösta, koroitetaan vero
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vhtä inonella tä}-dellä i)rosentilla, kuin Lulo nousee }-1i 1`2 Tti`osentiii

omaisuudesta, kuitenkin enintään 100 prosentilla. Osake`thtiöiden
vero on siis kahdella tavoin progressiivinen, ensiksi niin, ett,ä se

ylenee tulon ahsoluuttisen suuruuden mukaan, ja sitten vielä voittoprosentista eli `'htiön liikkeen t`iottoisuudesta riipi)uen. Omaisuus-

veroa suoi.itta`'at osakevhtiöt saiiian asteikon mukaan kuin muut
verovelalliset. Korkein verokanta tässä asteikossa on s tuhannelta.
Osake`.htiöiden `Tei`otusta ei vuoden 1924 tulo-ja omaisuusvero1aissa i)eriaatteellisesti muutettu siitä, inillainen se oli aikaisemmassa
vuoden 1920 laissa, mutta ei`äillä inuutoksilla sit,ä kuiteiikin jonkin

verran lie`'ennettiin.
Prof. E. \-e`.anlinna oli vuonna `1922 julkaiseiiiassaan tutkiel-

massa »Osake`.htiöiden vei`otus» ehdottanut osake`'htiöiden tuloveron laskett,avaksi sellaisen asteikon mukaan, jossa vei.okanta yleni

sitä mukaa, kuin voittoprosentti nousi. Pienten yhtiöidcn vei`otusta
oli kuitenkin lievennettävä niiden tuloa vähentämällä. Osakeyhtiöiden omaisuus`'eron esitti hän 3:ksi tuhannelta, siis suhteelliseksi.
T\'iissä esit}'ksissä, jotka hallitus tulo-ja omaisuusverolain muiittamisesta antoi eduskunnalle vuosien 1923 ja 1924 valtioi)äivillä,

oli osakevhtiöiden tuloverotuksessa asetuttu Nevanlinnan esittämän
menettelytavan kannalle, mutta niiden omaisuusvero ehdotettiin
edelleenkin suoi`itettavaksi yleisen i]rogressiivisen asteikon mukaan.
Tuloveroon nähden ei eduskunta vuoden 1924 valtiopäivillä hyväksynyt ehdotettua `.ei.otustapaa, vaan järjesti asian sillä tavoin, kuin
se on vielä voiniassa olevassa laissa.

Vuonna 1929 asetti valtioneuvosto, kuten edellä mainittiin,
komitean valmistamaan ehdotusta osakeyhtiöiden vei`otuksen muuttamisesta, kutsuen seii puheenjohtajaksi valtioneuvos J. K. Paasikiveii. Seuraa`.ana vuonna ilmestyneessä mietinnössään komit,ea
toteaa, että nieidän n?'kyiseltä osakeyhtiöverotukseltamme puuttuu
mitä suurimniassa määrässä järjestelmällisyyttä. Osakeyhtiöverotuksemme vaikutuksen taloudelliseen elämään katsoo komitea
vai`sin haitalliseksi siinä suhteessa, että se hidastuttaa välttämätöntä

pääoman muodostusta ja estää taloudellisten yritysten vakauttamista. Tämä verotus vaikeuttaa myös teollisuutemme kilpailukykyä muiden maiden teollisuuden kanssa.
Komitea ilmoittaa mietinnössään olleensa vksimielinen siitä,
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joka

perustuu

yhtiön tulon absoluuttiseen suuruuteen, on periaatteellisesti kestän`ätön ja epäoikeudenmukainen sekä kä}.tännössä \.ahiiig`ollinen.
Tu(ittoisuuden m`ikaist,a verotustai)aa ei komitea m`'öskään

puttlla, vaan tekee sitä vastaan useita vast,aväitteitä.
Koii`itea asettuu niietinnössään periaatteellisesti proi)ortionaalisen verotuksen kannalle osakeyhtiöiden verotuksessa. Koska kuite]ikin valtiotaloudel]isista s}-istä lieiiee i)akko toistaiseksi säil}rt-

tää Thtiön tuottoisuuden inukainen verotusmuoto, joka komitean
mielestä on helpomi)i kantaa kuin korkean kiinteän prosenttiinääi`än
mukaaii menevä tulovero, esittää komitea kotimaisten osakeyhtiöiden tulovei`on sellaiseksi, että ne suorittavat sitä s prosenttia t,ulosta, mutta jos tulo on 11 prosenttia tai enemmän }'htiön verotettavasta omaisuudesta, nousee vero asteittain sitä mukaa, kuin
voittoprosentti suurenee. Mietinnössä ilmoitetaan, että ehdotettu
asteikko tuottaisi vuoden 4 927 verotilaston mukaan 21 inilj . mai.kkaa
enemmän kuin s prosentin mukaan laskettu vero. Sama tulos
saavutettaisiin koroittamalla pohjaveroprosentti 8:sta 10 pi.osenttiill.

Pienten yhtiöiden vei`otuksen huojentamiseksi ehdottaa komitea, että niiden vei`otettavaksi tuloksi luettaisiin aiiioastaan määrätyllä tavalla laskettava osa niiden tulosta.
Viitattuaaii siihen, että muissa maissa yleensä joko ei ole omaisuusvei`oa tai ovat osakeyhtiöt siitä vapaat, komitea ilmoittaa
olevansa sitä mieltä, että osakeylitiöiden omaisuusvei.oa on vaikea
pätevillä syillä perustella. Koska ineillä valtiotaloudellisista s}'istä
ainakaan toistaiseksi ei voitane siitä kokonaan luopua, olisi lähimmäksi päämääräksi asetettava sen asteittainen alentaminen.
Komitea ehdottaa näin ollen, että kotimaiset osakeyhtiöt edelleenkin
suorittaisivat omaisuusveroa, vieläpä progressiivisen asteikon mu-

kaan, joka alkaen O,5:stä nousisi 4:ään tuhannelta omaisuuden

arvosta,
Jotta sama tulo ei tulisi moneen kertaan verotetuksi, esittää
komitea vielä, että verotettavaksi tuloksi ei luettaisi, mitä osakeyhtiö on saanut osinkona toisesta osakeyhtiöstä, jonka osakkeista
§e omistaa vähintään puolet.
Kunnallisveroa, jota komitean ehdotukset eivät koskeneet, ovat
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osakeyhtiöt suoi`ittaneet samalla tavoin kuin muut verovelvo]1iset,

jonka ohessa osakkeenomistajia on verotettu osinkotuloistaan.
Lainvalmistelukunnan inietinnössä viitataan siihen, että osakevhtiöitä muissa maissa yleensä verotetaan suhteellisella tuloverolla
ja cttä niillä tavallisesti ei o]e omaisuusveroa eikä missään ylenevän
asteikon mukaan menevää omaisuusvei`oa. y)Ylenevä vero)), sanotaan mietinnössä, y)ei sovellu osakeyhtiöiden verotukseen.

Osake-

yhtiön suorittama vei.o on merkit}Tkseltään osakkaita kohtaava
lisävero.
Mutta kun suurella, suurituloisella ja suurituottoisella
yhtiöllä saattaa olla vähävaraisia osakkaita, pienillä yhtiöillä taas
varakkaita ja molemmilla sellaisia osakkaita, jotka ovat hankkineet
osuutensa varsin eri hinnasta, niin yhtiön olojen mukaan }'lenevä
vero useinkin tulee aivan soveltuinattomaksi osakasten oloihin ja

verokykyyn.»
Ijainvalmistelukunta ehdottaa, että kotimaiset osake}.htiöt suorittaisivat vei`oa 10 prosenttia tulosta, ilman mitään voittoprosentista riippuvaa koroitusta (72 §).
Mainittakoon, että ne osakeyhtiöt, joiden tulo oli vähintään 360000 mai`kkaa, suoi`ittivat
tulovåroa vuodelta 4926 keskimäärin ']4 °/o, vuodelta 1929 42.6 %
ja vuodelta 1934 11.4 % tulosta.
Pienemmille kotimaisi]le osake}rhtiöille, joiden verokyky }-leensä

on vähäisempi kuin suurten ja joista useat ovat t}'ö- tai pei'he-

yhtiöitä, esittää lainvalmistelukuiita myönnettäväksi veronhuojennusta sillä tavoin, kuin edellä mainitun komitean miet,innössä
o]i ehdotettu, nimittäin siten, että }Thtiön tulon ollessa alle 300 000

mai`kan siitä luetaan verotettavaksi tu]oksi ainoastaan niin moiita
täyttä prosenttia, kuin siihen sisältyy 3 000 mai`kan määi`iä (34 §).

Jos siis tulo on esim. 60 000 markkaa, jaetaan tämä luku 3 000:lla;
osamäärä 20 osoittaa, että verotettavaksi tulee 20 prosenttia tulosta, siis 42000 markkaa.
\'äin menetellään kuitenkin ainoastaan valtionvei`otuksessa.
Kunnallisverotuksessa tämä menettely
käytännöllisistä syistä ei kävisi päinsä.

Osakeyhtiön verotettavaksi tuloksi ei lueta, mitä se on saanut
osinkona toisesta osake}'htiöstä (24 § 3 mom.)
Kotimaisten osakeyhtiöiden omaisuusvei`on ehdottaa lainvalmistelukunta, kuten jo `Tevanljnna edellä mainitussa tutkielinassaan, proportionaaliseksi;
veroa olisi suoi`itettava 3 t,uhannelta
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Sellaisille kotimaisille osakeyhtiöille, joiden omaisuus on

alle 2 iniljoonan markan, myönnettäisiin valtionverotuksessa sama
huojennus kuin kaikille verovelvollisille kunnal]isvei.otuksessa, nimittäin se etu, että niiden verotettavaksi omaisuudeksi luetaan
ainoastaan niin monta täyttä prosenttia omaisuudesta, kuin siihen
sisältyy 20 000 mai`kan määriä (61 §).
Verotuksen kiei`tämisen ehkäisemiseksi on verolakiehdotukseen
otett,u säännöksiä (23 §, 28 § 1 mom. 7 kohta), joiden mukaan
sekin, mitä kotiinainen osakeyhtiö ja osuuskunta purkautuessaan
taikka alentaessaan osakepääomaa on osakkaalle jakanut yli sen
arvon, joka hänen vastaavalla osuudellaan oli viisi vuotta aikaisemmin, tulee, eräin vähenn}-ksin, verotetuksi osakkaan tulona.
Maan talouselämän kannalta tärkeimpiä kohtia lainvalmistelukunnan miet,innössä on ehdotus osake`'htiöiden valtiorivei.otuksen
uudistamisesta. Yhtiöiden tulovei.on kokonaismääi`ää ei se tosin
yleensä kov].nkaan paljon vähentäisi, mutta

suurten yhtiöiden

omaisuusvero alenisi melkoisesti.

Kuluiusosuuskunnal sekä maat,aloudeuiset y. m. s. ostbuskurmat
ovat meillä nykyään verotukseen nähden edullisemmassa asemassa
kuin osakevhtiöt. Kuiinallisverotuksessa saavat ne vähentää tuIostaan puolet, lukuun ottamatta kiinteistöstä sekä teollisuustuotteiden valmistuksesta tai jalostamisesta saatua tuloa, kun sen sijaan
osake}.htiöt suorittavat veroa puhtaan tulonsa kolm määi`ästä.
Tulo- ja omaisuusverotuksessa sallitaan osuuskuntien vähentää

puolet kaikesta puhtaasta tulostaan.
Osakeyhtiöt tosin m}'ös
saavat vähentää tulostaan puolet, mutta ei kuitenkaan enempää
kuin 4 °/o omaisuudesta. Lisäksi on voittoprosentin suuruudesta
riippuva vei.on koi`oitus säädett}r ainoastaan osakeyhtiöille.

Lainvalmistelukunta viittaa siihen, että osuuskunnat ja varsinkin niiden keskusliikkeet ovat meillä tulleet taloudellisesti varsin
voimakkaiksi ja siten verok}'k}.isiksi. Ne ovat yhä enemmän laajentaneet toimintaansa omain jäsentensä piirin ulkopuolelle. Osuuskuntien toiminta ja siitä saatu tulo eivät näin ollen enää eroa niiii

paljon kuin ennen yksityisten liikkeenharjoittajain ja varsinkin
osakeyhtiöiden toiminnasta ja tulosta. Näin ollen ehdottaa lainvalmistelukunta, että osuuskunnatkin asetettaisiin sekä valtionettä kunnallisverotuksessa kaikin puolin samaan asemaan kuin
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osake?'htiöt.
Koska ainoastaan hai`voilla osuuskunnilla on tuloja
\`li 300 000 markan, tulisivat osuuskunnat vleensä saamaan sen

edun, että ainoastaan osa niiden tulosta luetaan verotetta`.aksi
tu]oksi, kuten menetellään pienempiin osalm}'htiöihin nähden.
Verolakiehdotuksen mukaan (28 § 1 moin. 4 kohta) saa `'ei.ovelvo]Iinen vähentää tulostaan m. m. hinnan alennuksen tai hi]inan
lisä}'ksen, jonka häii ennakolta siihen sitouduttuaan oii ostajalle
tai m}-}iälle suorittanut näiden osto- tai my}.ntimäärien inukaan.
Tämä voi olla osuuskunni]lekin täi`keä etu. Edellytyksenä sanotun
tu]onvähennyksen myöntämise]le on kuitenkin mietinnön peruste]uista päättäen, että tällaiset maksuhyvitykset ovat suoritusvel`-ollisuuden ja määränsäkin puolesta ennakolta sitovasti määrät\.t.
Säästöpankit ovat nykyään vapaat tulo- ja omaisuusverosta.
Lakiehdotuksen mukaan tulisivat nekin verotettaviksi samalla ta`'oin kuin osakeyhtiöt. Sama on keskinäisten vakuutus-ja ]uotto]aitosten ]aita.

V ei.oastei.kot valt,iorwerotuksessaj i a kunnaui`set iJeroäyrit.

Siihen nähden, että ehdotetusta osakeyhtiöiden vei`otuksen nniutoksesta aiheutuisi huomattava valtion verotulojen vähennys, jota

paitsi vei`oi`asitusta ehdotetaan muutenkin huojennettavaksi lisäämällä ja koroittamalla ei`inäisiä tulosta tehtäviä vähennyksiä, ei
lainvalmistelukunta katso nykyisin mahdolliseksi veroasteikkojen
aleiitamista, vaan on lakielidotukseen ottanut nykyiset tulo- ja
omaisuusvei.on asteikot sellaisinaan. Alin vei.otettava tulo tulisi
olemaan, kuten nykyään, 6 000 markkaa ja vähin verotettava omaisuus 40000 ]narkkaa.
i\-ämä alirajat eivät kuitenkaan koskisi
kotimaisia osake}'htiöitä ja osuuskuntia ynnä muita yhtyniiä,
joiden vei`okanta on suhteellinen.

Kunnallisverotusta varten esitetään vei.oäyrejä määrättäväksi
siten, että tulosta tulee yksi veroäyri kultakin täydeltä 100 markalta ja omaisuudesta samoin yksi veroäyri kultakin täydeltä 5 000
mal,kalta.
Vähin verotettava tulo on nykyään maalaiskunnissa 1 600-2 (`,00
markkaa ja kaupungeissa 2100-4100 markkaa, i.iippuen siit,ä,
miten suureksi valtuusto on perusvähennyksen määi`ännyt. Lain-
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valmistelukunnan ehdotuksessa on kunnallisen verovelvollisuuden
alii`aja

osittain

edellä

mainitun

paikallisvähenn`'ksen,

osittain

perusvähennyksen vaikutuksesta me]koista korkeammalla.
Perusvähennystä ei ehdotuksen mukaan enää tehdä tulosta
vaan veroäyrien luvusta. Jos verovelvolliselle olisi tulosta pantava
enintään 60 veroäyriä, vähennetään häneltä 20, 30, 40 tai 50 veroä\-riä sen mukaan, kuin kunnan valtuusto kunakin vuonna toimitettavaa verotusta varten on päättänyt. Veroäyi`ien luvun noustessa
`']i 60 vaan ei yli 80, on vähenn}Ts 9/10 päätetystä vähennysii`iääi.ästä, veroäyrien ollessa yli 80 vaan ei }'li 100 on se 8/[0 j. n. e.

Jos veroäyrejä on eneiiimän kuin 240, ei tällaista vähennystä
enää tehdä.
Kun paikallisvähennyskin otetaan huomioon, tulee siis vähin
verotettava tulo olemaan ei`i luokkiin kuuluvilla paikkakunnilla:
I luokassa 2100, II:ssa 3100, III:ssa 5100 ja IV:ssä 7100 markkaa;

nämä määrät voi valtuustö perusvähennystä suurentama]la koroitt,aa enintään 30 veroäyriä vastaavalla 3 000 markalla, joten siis
vei`otettavan tulon aliraja voi nousta eri luokkiin kuuluvilla paikkakunnilla 5100-10100 mai`kkaan.
Kahta miljoonaa markkaa pienempi omaisuus tulee kunnallisverotuksessa lievemmin verotetuksi sen johdosta, että siitä (61 §)
luetaan verotettavaksi ainoastaan niin monta täyttä prosenttia,
kuin siihen sisältyy 20000 markan määriä.
Tämä huojennus,
joka on samanlaatuinen kuin pienituloisille osakeyhtiöille ja osuuskunnille valtion tuloverotuksessa ehdotettu, myönnettäisiin kunnallisverotuksessa kaikille vei.ovelvollisille. Esim. omaisuuden ollessa
4 000 000 markkaa, johon lukuun 20 000 sisältyy 50 kertaa, luettaisijn verotettavaksi 50 °/o eli siis 500 000 markkaa, ja 100 000 markan
omaisuudesta aiiioastaan 5 °/o eli 5 000 mai.kkaa, josta siis määrättäisiin 1 veroäyri. Omaisuudesta, joka ennen puheenaolevaa vähennystä on 100 000 mai`kkaa pienempi, ei siis mene kunnallisveroa.
Jos kunnassa suoritetaan veroäyriltä s markkaa vei.oa, on omaisuusvei`o 2 miljoonan tai sitä suuremmasta omaisuudesta 1,6 tuhannelta;
jos taas vei.oäyriltä menee 10 markkaa, on sellaisesta omaisuudesta

maksettava veroa 2 tuhannelta.
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iMa(italoibskii ntei.slöi,stä saatuien tulojen (Jei.opei.i{.steet `sekä
kiinteistöien vei`otusai.(>ot.

Maa-

ja

inetsätaloudesta

saatujen

tulojen. arvioimista

sekä

kiinteistöjcn \'erotusarvoa koskevat säännökset ovat lainvalmistelukui)nan

ehdotuksessa osittain vei`olaissa (4 ja 6 Iuku), osittain
vei`otuslaissa (`2 luku). Näiden lakiehdotusten mukaan arvioidaan

mainitut tulot edelleenkiii tilusten pinta-a]an ja edeltäkäsin vahvistettujen \.eropcrusteideii mukaan.
Maatalous- ja nietsäntuotteiden erilaist,en inenekkisuhteideii
mukaan jaetaan kunta joka k`rminenes vuosi menekkialueisiin.

Samoin tapahtiiu kunnassa joka kymmenes vuosi }-leinen peltojen,
luonnonniitt}ien ja metsämaiden luokit`is.
Sen toimittaa vero-

lautakunta

varsinaisen

verotustyön

}'hte}.dessä,

inutta

tärkeä

merkitys o)` tällöin niillä `'aliiiistaviTla töi[1ä, joita sitä ennen toi-

mit,etaan se]i mukaan, kuin valtiovarainininisteriö määrää.
Metsämaan ei`i luokille määrätään asetuksella tuottoluvut,
jotka kuutiometreissä osoittavat metsäinaan ai`vioidun keskimääräjsen vuosikasvun.
Lokakuussa määrää verolautakunta, kut(`n n}'k}.äänkin, seuraavaa verotusta vai`ten sen i)uhtaan tulon, jonka maatalouden

ai`vioidaan sen kalenterivuoden aikana keskimäärin antavan yhtä
heht,aai`ia kohti kuhunkin eri luokkaan kuuluvaa peltoa ja luonnonniittyä.
Sainalla arvioidaan i)uutavaran keskimääi.äinen kantohinta tuot,tokuutiometriä koliti siltä vuodelta.
Näinä i)erusteet
määrätään erikseen kutakin menekkialuetta vai`ten. Verolautakunnan näin määräämät veroperusteet tut,kii ja loi)ullisesti vahvistaa
jäljempänä inainittava lääninoikeus.
Tilusteii pinta-alojen ja edellä niainittujen veroperusteideii
mukaan laskien määrätään vuotuisessa vei`otuksessa kunkin maatalouskiinteistön inaa- ja metsätaloudesta saatu verotettava tulo.
Eräät muut maatalouskiinteistöstä saadut tulot, kuten vuokramaksut ja kalaveden tuotto, arvioidaan erikseen.
Maatalouden-

harjoittajan verotettavaksi tuloksi luetaan myös asuntoetu sekä
sen työn arvo, minkä hän sekä `]6 vuotta täyttäneet perheenjäsenet, aviopuolisoa lukuun ottamatta,
vollisen maa- ja metsätalouden hyväksi.

ovat

tehneet verovel-
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Omaisuusverotusta varten määi.ätään sekä maatalous-että muille
kiinteistöille v e r o t u s a r v o joka viides vuosi, samana vuonna

koko maassa. Tämän toimittaa verolautakunta, valmistavien töiden jälkeen, vai`sinaisen verotuksen kestäessä.
Jos verotusarvojen tai edellä mainitun luokituksen m?'öhemmin
havaitaan huomattavasti poikkeavan todellisista oloista, voi valtioneuvosto päättää, että verotusarvot koko maassa tahi luokitus
kunnassa jo ennen säännönmukaista aikaa uudelleen määrätään.
Yksityisellä kiinteistöllä tapahtuneiden huomattavampien muutosten johdosta voidaan sille in}rös aikaisemmin inäärätä uusi verotusarvo taikka luokittaa uudelleen sen tilukset.

Verotusvi,ranomai,`set.

Lainvalmistelukunnan vei.otuslakiehdotuksen mukaan toimittaa verotuksen kuhunkin kuntaan asetettava verolautakunta, johon
kuuluu puheenjohtaja sekä }rleensä vähintään koline ja enintään

viisitoista jäsentä. Lautakuntaan kuuluvain luvun tulee olla tasan
jaollinen kahdella. Puolet siihen kuuluvista, niistä puheenjohtajan

ja varapuheenjohtajan, määi`ää inaaherra ja muut valitsee k`innan
valtuusto. Ijautakunta asetetaan kolmivuotisjaksoksi.
Verolautakui]nan päätöksestä voidaan tehdä muistutus tutkija1autakuntaan.` Tämä asetetaan sama]la tavoin kuin vei`olautakunta.
Mo]emmilla lautakunnilla on sania puheenjohta.].a. Määi'ät`tn osan

tutkijalautakunnasta tulee olla verolautakuntaan kuuluvia.
Jokaiseen kihlakuntaan sekä ei`ikseen sellaisiin kaupunkeihin,

joiden asukasluku on viittätuhatta suurempi, aset,taa valtiovarainministeriö veroasiamiehen vero- ja tut,kijalaut,akunnan toiinintaa
valvom{`an

ja niille ohjausta antaiiiaan.
Kunnanvaltuusto voi
ascttaa eritvisen kunnan asiamiehen valvomaan kunnan etua verotuksessa.

Voimassa olevan tulo- ja omaisuusverolain mukaan on kuhunkin lääniin verovalitusten käsittel`'ä varten asetett,ava taTk€`stus-

lautakunta, jota vuoden ]928 hallituksen esityksessä vastaa lääninverolautakunta. Kunnallisveroa koskevissa asioissa taas valitetaan
nykyään tutkijalautakunnan päätöksestä maaherralle.
Lainvalmistelukunnan ehdot,us liittyy tässä kohden lähemmin kunnallis4
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`.erotuksessa noudatettuun järjest}'kseen.

Kuhunkin lääninhalli-

tukseen ehdotetaan vei`ovalituksia ja eräitä muita verotusta koskevia
asioita varten asetettavaksi 1 ä ä n i n o i k e u d e k s i nimitetty
osasto, johon kuuluu maaheri`a puheenjohtajana, 1ääniiineu\,.os,
jonka tulee ol]a ]ainoppinut, sekä asianomainen esittelijä.

Lainvalmistelukunta tekee huomattavan ehdotuksen esit,täessään, että t u 1 o - j a o m a i s u u s v e r o n p i d ä t t ä m i n c n
o s a k e y h t i ö i d e n o s i n g o i s t a niitä inaksettaessa lakkautettaisiin. Jotta jaetut osingot tulisivat verotusviranomaisten tietoon, ehdotetaan säädettäväksi, että se, joka nostaa kotimaisen
os€`keyhtiön tai osuuskunnan osinkoa yhteensä vähjntään 400
mai.kkaa, on velvollinen antamaan tästä osingon maksajalle todistuksen, jossa ilmoitetaan osingon saajan nimi ja osoite, osinLron

inäärä ja eräät muut vei.otusta varten tarpeelliset tiedot.

T\Täiiiä

todistukset, joita vart,en voidaan käyttää lomakkeita, tulee os€`ke-

}7htiön tai osuuskunnan vuosittain lähettää paikkakuntansa vcrolautakunnan puheenjohtajalle, jonka on toimitettava ne asianomaisille vei.olautakunnillc. -Edellä kei`rottua menettelyä on sovellettu
Ruot,sissa tyydyttävin tu]oksin.
**
*

Lainvalmistelukunnan laatimat lakiehdotukset ovat verrattain
laajat; verolaissa on 85 ja verotuslaissa 116 pykälää.

Niihin sisäl-

t}'y lukuisasti muitakin vähäisempiä muutosehdotuksia sekä t,arpeellisiksi havaittuja nykyisten säännösten selvennyksiä. Näiden
l€ikiehdotusten tarkastelu osoittanee kuitenkin, että lainvalmistelukunta mahdollisia uudistuksia ja lainmuutoksia harkitessaan on
ollut verrattain i)idätty'väinen. Muutamissa kohdin, kuten iiiaaja metsätaloudesta saatujen tulojen vei`otusta sekä verotuselimien
järjestelyä koskevissa säännöksissä, liittyy sen ehdotus lähemi]iin
voimassa olevaan lainsäädäntöön kuin eräät aikaisemmat verot,us[akiehdotukset. Mitä erityisesti muiden iiiaiden `.erotukseen tulee,
]ausuu lainvalmistelukunta nimenomaan, että sen t)ehdotuksessa
ei Oie }Tritett}' tietopuoiisiiia perusteiiia suunniteiia tai uikomaiita
lainata periaatteellisesti uusia veromuotoja, joiden soveltuvaisuu-

desta Suomen oloihin ei voi olla mitään kokemukseen perustuvaa
tietoai) (siv. 56). r\Tiinpä lainvalmistelukunta esittämistään syistä
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ei ole katsonut `.oivansa ehdottaa tulojen vei`ottamista t,`ilolähteen

kohdalla, jo]lainen menettely kuitenkin on monessa maassa käytännössä

erinäisiin

tuloihii`,

k`iten

osinkoihin,

korkoihiTi ja

T`alk-

koihin nähden.
On ]uoniiol]ista, että verotusoloihimme o]i mone]Ia taholla tt)i-

vottu ]nuitakin ja suuremi)ia muutoksia, kuin lainvalmistelukunta
on ehdot,tanut. Lienee kuitenkin niin, et,tä sellainen ]iidätt}rväis}'ys,

.i.oka lainvalmistelukunnan ehdotuksessa ilmenee, on tämän ehdotuksen vahvoja puolia. Sillä t,ällaisen koko kansaa ja sen eri ammatti-

ryhmiä suoranaisesti koskevan ]aajakantoisen uudistuksen perille
vieminen ei ole helppoa, kuten aikaisempi kokemus meillä on osoit-

tanut. Ruotsissakin jatkuivat verotusuudistusta tai`koittavat valmistelut ja toimeni)iteet noin 30 vuotta, kunnes uudistus. vihdoin
vuo]ina 1928 annetuilla verolaeilla toteutettiin.

On seTvää, että
uudistus, joka ]ähemmin liittyy oleviin oloihin, on helpominin
toteutettavissa kuin ehdotukset suuremmiksi muutoksiksi, joiden
vaikutuksia on vaikea edeltäpäin ai`vioida.

Muutamiin lainvalmistelukunnan ehdotuksiin on vaikea ottaa
kantaa, ennen kuin ollaan selvillä siitä, miten nämä ehdotukset
tulisivat vaikuttamaan valtion ja kuntien talouteen sekä verorasituksen jakautumiseen kunna]lisverotuksessa.
Kunnallisvei.otukseen nähden on etenkin tärkeätä tietää, minkä
`'eri.an ehdotettu kunnallinen omaisuusvero voi tuottaa ja riitt,ääkö se suunnilleen koi.vaamaan sen vähennyksen veroä}Trien
luvussa, jonka kiinnitettyjen velkojen koko korkomäärän vähentäminen t,ulosta aiheuttaa.
Samoin on suui.i merkitys sillä k}Tsym}rksellä, missä määrin ehdotetut paikallis-, lapsi- ja perusvälienn}'kset yhteisesti alentavat veroäyrien lukua. Näyttää nimittäin
si]tä, että veroäyrien määrä niiden johdosta niin suLii`esti alenisi,
ettei näitä kaikkia vähennyksiä voitane myöntää niin suurina,
kuin lainvalmistelukunta on esittänyt, aiiiakaan nykyoloissa, jolloin
vei`ovelvollisten tulot yleensä ovat i)ienet. Valtionverotuksessa taas
on tai`peen tutkia m. in., millaisia vaikutuksia on koko makset,un
tulo- ja oinaisuusveron vähentämisellä tulosta sekä osakeyhtiöiden
ja osuuskuntien ehdotetulla verotust,avalla.
Edellä mainittujen ja eräiden muidenkin kys}-m}'sten selvittämiseksi on Tilastollisessa päätoimistossa tarkoitus toimittaa tilas-
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tol]isia tiitkim`iksi{`.

\Täiden tulokset voinevat pakottaa teken`iiän

lainvalmistelukunnan ehdotukseen huomattaviakin muutoksia. Kuten ]uonno]]ista, (m siinä kohtia, joiden suhteen voidaan esittää
i)oikkeavia miclipiteitä ja joita ehkä m}'ös on tarpeen muuttaa.
Lain`.almistelukunnan ehdotus tarjoaa kuitenkin epäilemättä h}.vän
pohjan vä]ittömän `'erotuksemme uudistamisel]e. On ei.ittäin toivottiivaa, että täiiiä uudistus vihdoin]{in lähtulevaisuudessa saa-

daan toteutetuksi.
Lainvalniistelukunta on käsitellessään k?rs}.in}'stä tu]o-ja omaisuusveron

asteikkojen

mahdollisesta alentamisesta lausun`it seu-

raavaa: ))Varsinkin kunnallisveron ]isä}'t}'minen, joka viime `.uosina

on kävnvt vhä huomattavammaksi, on saattanut välittömän verotuksen rasitta`.aksi.
meentuloa.

Tämä vaikeut,taa moncn vei'ovelvollisen t,oi-

Se estää `rleensäkin säiistöjen tekemistä ja siten `.ei`o-

velvollisten

taloude]liscn

aseman

parantamista

sekä

pääomai!

muodostaniista, joka mu`itenkin on kävn`-t `'.irsin hitaaksi.

Su(tta-

vaa sentähden olisi, cttä valtion välittömiä veroja `.leensä voitaisiin alentaa.
nvkvincn

Tämä koskee etenkin tulovci.oa, jota vastoin vaTtion

oinaisu`is\.t.i.o

m`'ös

jokseenkin

siiui.ilta

omaisutiksilta

on verr`attain a]hi`incn -~ ->).
\-ämä
tön

sanat

verot`is

mist,å

on

)iian

lainvalmisit`lukunta

`'erovelvollisten

verrattum
esiii`.

`'eroi.asituksesta
)i`t`illi.`

o`.at

`.uodelta

t`ilot,

`ia

Tii\'ös

määrätt}'

niink`iin

crit`'isesti

o]iiais`ius

iiieillä }r]ecnsä
lr)27

ansaiise`'at

T`€`skas,

huomiota.
osittain

huomauttaa.

cdist,}.neeiiipien

Väli-

vä]i]]inenkin,

maideii

Vaikka
oloihin

jotcnkin vähäiset, nousi kuiteiikin
valtion

t`ilo-ja

omaisuusvei.0

594

miljoonaaii ja kiiiinallis`'ei`o 839 ]iiiljooiiaaii im`rkkaan cli molem-

ni.ii

vcrot `.liteensä 4 /i33 miljoonaan mark]{aaii.

Vei.or<isitus on

meillä jo tLillut niin s`iureksi, ett,ä sc on muodostiinut `.hteisk`innalliseksi epäkohd:\ksi.

On siis )iiaan t:`1oude]Iistcn ja sosiatiste]L olojen

sekä ei)äilemj\ttä kulttLiitrielämänkin kan)ia]ta iriitä tärkeintä, etiä

tät,i.i epäkohtaa p`-ritään korjaaina€`n.

}Iissä Tnäärin täinä on mah-

dol]ista, rii[)i)uu tiet`.sti erinen kaikkea siitä, jatkuuko taloudelli-

sella

alalla

alkanut olojen i)araiituininen.

Mutta

jos mielitääii

sai`da verorasitus huojeiinetuksi, on myös kannatettava toimeni)iLeitä, joilla p}rritään ehkäisemään valtion ja kuntien menojen
kasvua sekä sellaisia menoja mahdollisuuden inukaan vähentämään.

