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H.änen  hotinsa  on  aina

Hän   voi    aina   korvata   kuluneet   csineet   uusilla  -

talousvälincet,   hu()nckalut  jne.   .Ja  silloin  tällöin  hän

saattaa   hankkia  hauskoja  uutuuksiakin  .   .   .

Hänellä  on Kansallis-Osake-Pankissa "kodin rahasto".

Sinne   hän    tallettaa    säännöllisesti  osan  kuukausipal-

kastaai`.    Sinne    hän   vie   myöskin   kaikki  pikkusääs-

tönsä.  "Kodin  rahaston"   avulla  hän voi  lakkaamatta

sulostuttaa   e]ämäänsä  pienillä  yllätyksillä.

Se  on  ainainen  ilon  ja  varmuuden  lähdc.

Onko  Toillii  .io  "kodin  rahasto" ?

SÅKE- ÅNKKl



EDISTYSMIELISILLÄ    OSUUSKAUP0lLLA

0N     KOLME     KESKUSJÅRJESTÖÅ

Kulutusosuuskuntien  Keskus]iitto  (K.K.)
on    edistysmielisten    osuuskauppain    aattee]1inen    keskusjärjestö.     Siihen
kuuluu   112  osuuskauppaa,  joiden yhteinen  jäsenmäärä nousee 250,000:een

ja   liikevaihto   1,200  milj.   markkaan  vi`odessa.

K.  K.   Iiarjoittaa  osuuskaupallista  valistustyötä  edistääkseen   osuuskaup-

pain  toimintaa  jå  osuuskauppaliikkeen  levenemistä.

K.  K.   julkaisee   osuuskaupal]ista   kirjallisuutta   sckå  osuuskaupallisia   ai-
kakauslehtjä :   KulutJ.ajain   Lehteä,   Konsumentbladetia,  Osuusliikcttä  ja
Työtoveria.

K.  K.  valvoo    osuuskauppain    liikkecnhoitoa    sekä   suorittaa   Lilintarkas-
tuksia.     Se   antaa   osuuskaupoillc   ohjcita  laki-,  rakennus-  ja  mainosasi-
•)issa   sekä  välittää  niillc  toimihenkilöitä.

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

Osuustukkukauppa  i..].  (0 T K)
on   edistysmielisten  osuuskauppain  kaupallinen  keskusjärjestö.    Sen  jäse-
ninä ovat  samat  osuuskaupat kuin K.  K:nkin jäseninä.  Osuustukkukauppa
r.1.   liikevaihto  nousee  noin  600   milj.  markkaan  vuodessa.

0  T  K    omistaa   useita   tehtaita.     Niistä   mainittakoon:   tulitikkutehdas
Tampereella,  margarijnitehdas,   teknokemial]inen   tehdas,   pukutchdas  ja
neulomo  sekä  kahvjpaahtimo  Hc]singissä  ja  mylly  Jääskessä.

0 T K  tarkastaa  ja  valvoo  Valtioneuvoston  määräämänä  osuuskauppain
säästökassaliiket.tä.     Säästökassa]iikettä   harjoittaa  lähes  100   osuuskaup-

paa.    Säästökassain  talletuskanta  nousee  230  mi]j.  markkaan.

Kansa
on  edistysmielisten  osuuskauppain  omistama  vakuutuslaitos.    Se  harjoit-
taa  henkivakuutus]iikettä,  palovakuutusliikettä sekä tapatuima-vakuutus-
liikettä.

Kansan    henkivakuutuskanta   nousee   n.  800   mi]j.  markkaan  ja  palova-
kuutuskanta   n.   1,700   milj.   markkaan.     Sen   rahastot   nousevat  n.  130
milj.  markkaan.

Kulutusosuuskuntien   Keskusliitto   (K.  K.)
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7  suomem  suupin
yhteisqoamintai.yhmä

vakuutusalal]a
järjestää    vakuutuksia    kaikilta
vakuutusaloilta  huokeimmin kustan.
nuksin,  Teille   edullisimmin   ehdoin.
Turvatkaa    itsenne,    omaisenne    ja
kotinne  vaurioiden  uhalta!    Neuvo-
telkaa   jo   tänään   Lähimmässä   asioi-
mistossamme     Teille     välttämättö.
mistä   vakuutuksista  ja  niiden eduJ-

lisimmasta   iärjestelystä.

Henhivahuutusylriö

SALAMA
Vahuutus  oy.           TapakuTmavahriutus oy.

POHJOLA    KULLERVO

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



•...   että   omaisuutenne   ei   joutuisi  alttiiksi
väärinkäy[öksille   .   .   .

•...    että    liiketoimianne    hoitaisi    pankki,
jolla on  seitscmän vuosikymmenen  aikana  liike-
elämässä  hankittu  kokemus   .   .   .

•...    että   rahai]ne   ja   arvopapcrinne  sään-
nöllisest,i  tarkastcttaisiin   .   .   .

•...     että     omaisuutenne     hoidon     oikean
suorituksen  takuuna  olisivat kaikki suuipankin
teknilliset  ja  taloudelliset  mahdollisuudet   .   .   .

•...    niin    olisiko    Toidän    vnikea
ratknista,   kenelLe   antaisitte   tiuo-
leksi    omaisu`]tenne   lioidon?

lu 0 TA 1= I A A T T I 0 S A S T 0
0mat  vai.at  450,000,000.

Haai.akonttoreita   kaikkialla   maassa.



SUOMEN  KUUSIPUUKYSYMYS. i

Kirj.

Eino   Saari.

Suomen  kuusipuukysymystä  on  viime  aikoina  käsitelty  paljon
maan   omistajien,   puunjalostusmiesten   ja   metsämiesten   piii`eissä.
Muullekin   yleisölle  tai`koitettuja   esityksiä   siitä   on   usein   näkynyt

päivälehtien   palstoilla.     Eduskunnassa   asia   on   joutunut   moneen
ot,teeseen   esille,   etenkin   pyöi`eän   puutavaran   viennin   ja   tuonnin
säännöstelvn    vhtevdessä.      Viime    vuonna    va]mistui    ylijohtaja
PeÅÅczJcm   johtamana   toimineen   Paperipuun-vientikomitean   perus-
teellinen, tasapuolinen  ja  harkiten  laadittu  mietintö. 2     Kuusipuu-
kysymystä valaisee  osaltaan  myös  viime vuonna valmistunut  Pien-

puukomitean    mietintö3,    joka    sisältää    runsaasti    kehittämiskel-
poisia   tärkeitä   ajatuksia.    Kuusipuuk}.s}'m}.ksen   käsittelyyn   ovat
ottaneet   osaa  niin   hyvin asiaa  tuntemattomat  kuin  sitä  tuntevat.
Siinä   ovat   olleet   mukana   sekä   iie  piirit,  joiden  rahallisia  etuja  se
suoi.astaan   koskee,   että   siitä  taloudellisesti   riippumattomat   piirit„

Kuusipuuk?'symyksestä   ovat   s.iten   tulleet   julkisuudessa   esille

jo   milt,ei   kaikki   periaatteellisesti   täi`keät   näkökohdat   ja   käytän-
nössä   mahdolliset   ehdotukset   asioiden   parantamiseksi.     Lyhyessä

yleiskatsauksessa   joudutaan   tällaisissa   oloissa   paljon  toistamaan
jo  ennen  esitettyjä  asioita,  ja  monia  tät`keitäkin  näkökohtia  täytyy
kokonaan   sivuuttaa.     P\'iin  on  laita  seui`aa`'ankin  esityksen,  jonka

1  Kirjoitus    on   pääasiassa   saina   suppea   y]eiskatsaus   Suomen   kuusipuukysy-

myksecn  k`iin  se  esitelmä,  jonka  kirjoittaja  piti  Kansaiitaloudellisen  Yhdistyksen
kokouksessa  syyskuun  27  päivänä  1934.

Q   Komiteanmielinlö   n..o   5,   1933.

®    Komiteanmielinlö   n..o   16,    \933.
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tarkoituksena  on  koettaa  antaa  kuusipuukysymyksestä suppea kuva
ensi  sijassa  sellaisille  lukijoille,  jotka  eivät  ole  tulleet  seuranneeksi
sitä    sen    monilukuisista    asiantuntevista    esityksistä.    Lähinnä    on

pidetty    si]mällä    niit.ä    käytännöl]isen    talouselämän    probleemeja
hari.astavia  piirejä,  jotka  eivät  kuulu  vai.sinaiseen  metsä-  ja puu-
tavara-alan  ammattimiehistöön.

Kuusipuukysymyksen  o]ennaisimryia  kohtia  on  epäilemättä  hin-
nan   muodostus.     Se   on   kuitenkin   yksistäänkin   jo   nijn   laaja   ja
monimutkainen  selv;te]tävä,  että  se  ei  sanottavasti valkene lyhyen

yleiskuvan yht,enä  osana.  Se  on  siitä  syystä  seuraavast,a  esityksestä
jätet,ty  pois  lukuun  ottamat,ta  eräitä  lyhyitä  viitLailuja.

1.   Suomen  met,si,en  kuusen  kaspu.

Taust,an  antamiseksi  esitykselle  on  ensinnä  tarkastettava  Suo-
men   kuusipuuvaroja,   joista   on  tarkat  ja  yksityiskohtaiset  tiedot
yr/.ö. JZpcssczJon Metsätiet,e,ellisessä tutkimuslaitoksessa  kymmenkunta
vuotta    sitten   toimittamassa   valtakunnan   metsien   linja-ai`vioin-
ni;sa.1      Syistä,   jotka   mainitaan   vähän   jäljempänä,   rajoitutaan
tässä   vain  kasvuun.    Paremman  käsityksen  saamiseksi   asetetaan
vei`rattaviksi   ei`äitä  Suomen,  Ruotsin  ja  Norjan  tietoja  Yrjö  llves-
salon   vertauskelpoisiksi    muuntamina. 2

Taulukko  ].   Suomen,  Ruotsin ja T\Torjan  metsien vuotuinen  kasvu.
PuumääTät  ovat  kuoretonta  runkopuuta.

Suomi  Ruotsi     Noi`ja
Kaikki    puulajit    }Thteensä,   milj..k.-m33..      44.4          47.7            9.9

Kuusi:
1.   Kokonaiskasvu,  milj.  k.-m3       ..
2.   °/'o kaikkien  puu]ajien  summast,a
3.   Metsä-alan  ha  kohden,  k.-m3
4.   Asukasta   kohden,   k.-m3        ....

1   YBuö     lLVEssAi.o,     SL{omc/i    mcfsäf.      Helsiiiki.      1{`27.

2   YR]ö   li.NTiss^Lo,    Pohjoi`smald.en   melsäuarat   lnisiin.sa   uerratluina`    Tlels±nk±.

1931.
3   k..m3  ±  kiintok`i\iti()me,Lrj(ä).
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Norjassa    k`iuscn   kokoiiaiskasvu   (m   vain   n.   ]/.t   siit,ä,   mitä   se
tiii    Su(imessa,   ja  Suomi  puolestaan jää  noin  2/3:een  Ruotsin vastaa-
vasta määrästä.   Kuusen osuus kaikkien puulajien kasvun summasta
t`n   kuminassakin   Skandinavian   maassa  tuntuvasti   suurempi   kuin
Suomessa,   samoin   kuusen   kasvu   verrat,tuna   metsien   koko   a]aan.
Sen   sijaan   Suoini   on   suuruuden  mukaisessa   järjest}'ksessä   cnsim-
mäinen,  jos  lasketaan  kuusen kasvu  asukasta  kohden.

Kun   Ruotsista   ei   ole   yksityiskohtaista  perusteel]ista  selvit,}'stä

iiuun   käytöstä,   ei   voida   tehdä   varmaa   vertailua   siitä,   paljonko
kuusta  Suomessa  ja  Ruotsissa  käytetään  kotimaan tarpeiksi ja pal-

jonko    ]iikenee    vientiin.     Asukasta    kohden    Ruotsin    kot,imainen
puun kulutus on i)ienempi kuin Suomen, mutta  Ruotsissa on suhteel-
hnen  kuusen  osuus  siinä  todennäköisestj  suurempi  kuin  Suomessa.
Suoinen  ja   Ruotsin  kotimainen  kuusen  käyttö  henkeä  kohden  lie-
nee   suuiinilleeri  sama.      Suomessa   se  on  n.1]/4   k.-m3   kuoretoiita

puuta  vuodessa.  ]    Näistä   seikoist,a  päätellen  Suomi  voi  absoluut-
risesti  laskien  pienemmjstä kuusivaroistaan kuitenkiii  asukasta  koh-
den  käyttää  vientiin }'htä  paljon  kuusta  kuin  Ruotsi.

Tässä   on   kuitenkin   huomattava,   että   kasvu   ei   ole   läheskään
kaikissa    oloissa   oikea    mitta    osoittamaan   kestävästi  mahdollista
hakkausmäärää.    Tämä  ohsi  erikseen  arvioitava  ottamalla  kasvun
lisäksi  huomioon  monia  muitakin  näkökohtia,  ennen  kaikkea  piius-
tttn  määi`ä .ia rakenne sekä metsien  käsittelytavaii vaikutus tulevaan
kasvuun.     Tässä   kohden   on   m.  m.   metsävei`otus]aissamme   ikävä
teoreettineii   keskeneräis}.}-s.     Saina   virhe   tavataaii   aivan   yleisesti
eri   niaista   teht}'jen   metsätaseiden   t,ulkinnassa.    (Vrt.   ji'jJm  Sciam.,
Puun  käyt.tö  Suomessa,  ss.  182-187.)

Suomesta  ei  toist,aiseksi  valitet,tavast,i   ole  eiiempää  kuin   useim-
mista  muistakaan   inaista  koko  valtakunnan  käsittävää  kestävästi
niahdol]isen  hakkausmäärän  ]askelmaa.   Sen  puut,teen tosin  osittain
koi`vaa  Yrjö  llvessalon laskelma  puustomme  muutoksista  kyinmen-
vuotiskautena    `1923--32. 2      N}'t    esillä    olevaaii    tai.koitukseen    ei
näitä  laskelmia  kuitenkaan  voida  käyttää.    Pai.eniman  puutteessa

i   EiNo   SAARi,    Pt{Jz/i    Å.d#£Zö    LSuorncssc{.      [Ielsiiiki.      19:34.

Q   YR]Ö  ILNEssALLo,   Mihin  suunlaan  mel`säuaramme  ouat  kehittumässä.    Suomen

Metsänhoitoyhdistyksen   vuosikirji`   1.    Helsinki.    193].
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t`r\.dvtään   iässä   esit}'ksessä   pitämään   kasvua   kestävästi   mahdol-
1isen  hakkausmääi.än  osoittajana,  ei  tosin  kokonaiskasvua  ai`'an  sel-
laiseiiaan,   vaan   ei'äin   koi`jauksin.

Yrjö   llvessalon  laskelmat  osoittavat,  että  jos  metsämme  olisivat
n.  s.  luonnon   normaalisessa  tilassa  ja    puulajieii  esiint}'minen  vas-
taisi  suuiinilleen  niiden  soveltuvaisu`itta  erilaisille  inetsämaille,  niin
kuusen   kasvu  olisi  i`unsaasti  7  milj.  k.-m3  suuremi)i  kuin  vv:n   `[{t22
-24  arvioinnissa.1    Tämä  lisä}.s,  joka  johtuu  sekä  kuusen   kasvu-

alaii   oletetusta  ]aajenemisesta   että  kasvavan  puuston  pai`emmuu-
dest,a,   on   paljon   suurempi   kuin   paperiteollisuutemme   koko   vuo-
tuinen  kuusipuun  kä}'ttö  nyk}.isin.   Tarkoituksenmukaisilla  metsän-
hoidollisilla   toimenpiteillä   voitaisiin  tätä   lisä}'stä   vielä   tuntuvasti
suui`entaa,  ja  suon  kuivatuksilla  voitaisiin  edelleen  saada  kasvuun

jonkin   verran   lisä}rstä.
Tämä   tuoton   parantaminen   on   kuusipuukysymyksemme  aset-

tamia  kaikkein  tärkeimpiä  tehtäviä.  Tulokset   siinä  ovat  kuitenkin
valitett.avasti    saavutettav].ssa    vain    sitkeä]lä    metsissä     tehtävällä
työllä   ja   vasta   pitkien   aikojen   kuluttua.    Määi.ätietoisella   talous-

politiikalla   voidaaii   sitä   kehit}'stä   kuitenkin   jouduttaa.
Moiiet  metsiemme   tuoton  lisäämiseen  }.leensä  ja  kuusen  tuot,on

pärai]tamiseen   erityisesti   tähtäävät   toimenpiteet,   kuten   inetsän-
pai`annuslaki,  leimauspakon  ehdotus,  inetsänhoito}rhdist}'sliilu,  met-
sähallituksen   ja  Keskusmetsäseura  Tapion  toiminta  kuusen  saatta-
miseksi    muita    puulajeja   suositumpaan    aseniaan   metsänhoidol]i-
sissa   töissä,  tarjoaisivat   kiintoisaa  tarkasteltavaa  tässä.   Esit}'ksen
supistamiseksi  ne  kuitenkin  sivuutetaan.

I-Iuomautettakoon   vain   tässä,   ett,ä   on   s}'}-tä  varoa  liia]lisuuti,a
kuusenkin  suosimisessa  muiden  puulajien  i.innalla,  silloin  kun   kuu-
sen   lisääminen   vaatii   muideii   teknillisesti   arvokkaiden    puulajien
luonnollisen  kasvualan  supistamista.    r\te  kuusikot,  jotka  n}'t  pei`us-
tetaan,   joutuvat   loppuhakkaukseen   vasta   inuutamien   vuosik}'m-
menien   perästä.     Eri   puulajien   hinta-   ja   menekkisuhteet    voivat
silloin  olla  vallan toiset  kuin  nykyään.    0loissa,  joissa  muut  i)uu-
1ajit  näyttävät,  tu(itta`-an  hiologisesti ja  teknillisesti  }'htä  hyvän tai

pareniman  tuloksen  kuin   kuusi,   ei  i)itäisi  aivan  yksipuolisesti  syi`-

1   ¥Riö   IL`.EssALo,     Siiomen   Jr:c(s`äf.     19£7.
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jä}'ttää niitä kuusen tieltä, etenkään jos se vaatii huomattavia  talou-
dellisia  u]ii`auksia.   Tähän  seikkaan  viitataan  uudelleen kirjoituksen
lopussa.

2.   Kuusen hakkatbsmäärä.

Metsät,ieteelli]}en    tut,kimus]aitos    on    suorittanut    myös    valta-
kunnan  metsävarojen  arviointia  `'astaavan  tutkimuksen  inaamme

puun    käyt,östä    ja    metsien    hakkuumäärästä.      Tämä    selvittely
perustuu   eiisinnäkin   v:een   1927,    joka   oli   viime   vuosikymmenen
puun  käytön  huippuvuosi  ja  jonka  tiedot  analysoitiin  tarkallensa.
Sen  lisäksi  kehitettiin  }'hteistoiminnassa  eräiden  muiden  laitosten,
ennen  kaikkea  Tilastollisen  päätoimiston  kanssa  menete]mät,  joilla
voidaan  seurata  puun  käytön  tärl"impien  varsinaisten  markkina-
erien   kehitystä   vuodesta   vuoteen   tai   ainakin   muutaman  vuoden
väliajoin.    Ulkomaankauppatilastomme  on  siinä  suhteessa  jo  kauan
ollut  helposti  käytettävä.    Ne  puun  kä}-tön  erät,  joista  ei  ole   voitu
ainakaan  toistaiseksi   järjestää   tällaista   jatkuvaa   selvittelyä,  ovat
laadultaan   pääasiassa   verraten   vähän   vaihtelevia,   joten   niiden
voidaan    olettaa   pitkähkön    ajan   pysyvän   suunnilleen   samoina.
Tällä  tavalla  voidaan nvttemmin vuosittain  saada  melkoisen varma
kuva  puun  käyttömme  ja  hakkausmäärämme  kasvamisesta  ja  pie-
nenemisestä.     Näihin   tutkimuksiin   perustuvat   seuraavassa   esittä-
mäni  tiedot  näistä  asioista.

Kuusipuukysymyksen   ke.skeisimpiä   osia   on   puunjalostusteolli-
suuden   raaka-aineen   tarve.     Teollisuustilastomme   tarjoaa   ny-kyi-
sessä   muodossaankin   sangen   h}Tvää   aineistoa   tämän   asian  jatku-
vaan  selvittelyyn.   Tämä  tilastomme  on  hyvissä  käsissä  ja  parempi
kuin  monen  muun  maan  vastaava  tilasto  puunjalostusteollisuuden
raaka-aineen  selvittäjänä.  0lisi  kuiteiikin  tärkeätä,  eLtä  teollisuus-
tilastomme   puunjalostusteollisuuden   osa   olisi   sen   hoitoon   vaki-
naisesti   kiinnitetyn   sellaisen   henkilön   huolena,   joka   hallitsee   ei
vain  taloustiedett,ä  ja  tilastoa  vaan  myös  ammattimiehenä  metsä-

ja   puunjalostusasioita.     Metsätieteelliseen   tutkimuslaitokseen   olisi
myös   välttämättä   saatava   henkilö,   jonka   tehtäviin   vakinaisesti
kuuluisi kerätä  eri tahoilta  hajallaan olevat puun käyttöä valaisevat
tilasto-  y. m.  ainekset  vuosittain  ja  laatia  niistä  tarvittavat  yhdis-
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telmät.    Pienillä   kustannuksilla   saataisiin   tällä  tavalla  tilastot\.ös-
tämme  tuntuvasti  suurempi  h}.öt}.  kuin  n`.t.

Tämä  tilastopuolen  järjestäminen  ajan  vaatimuksia  vastaavaksi

ja    `'akinaise]le    kannallc    on    käsittääkseni    kuusipuuk}-s}'m}'ksen
tärkeimpiä  ja  halvimi)ia  talouspoliittisia  tehtäviä,  sillä  kunno]linen

ja  kestävä  perusta  olevien  o]ojen  tuntemuksen  muodossa  on  asial-
]isen  talouspolitiikan  välLtämätön  edellytys.

Seuraavassa   siiri.`.t,ään   tarkastelemaan   kuusen   hakkausiiiäärää

ja  sen  suhdetta  kas`'uun.
Tarilukkoon  2  on mei.kitt}T kuusen kä}'tön erät vv.  `1923--33 sel{ä

niiden  summasta  johdettu  kuuseii  hakkausmäärä.    Taulukon  luvut

perustuvat    Metsätieteellisen   tutkimuslaitoksen   kä}'ttötutkimusten
tuloksiin.   Suurin  osa  niitä  on  suoraan  lö`.dettävissä  sitä  koskevasta

pääjulkaisusta. ]     Ei.ät   1-4   ovat   siinä   valmiiksi   lasketut   paitsi
parilta  viime vuodelta, jolta  ne on m}.öhemmin laskettu saman pe;i-
aatteen   mukaan.   Eristä  5  ja  6  on  vai-ma  selvit}-s  vain  v:lta  4927.
Näissä    erissä    vuotuiset    muutokset    ovat    kuitenkin    siksi   pienet,
että suui`itta virheitl,ä on voitu olettaa näiden ei`ien p}'syneen saiiiana
koko  esillä  olevana  aikana.   V`'.  '1929--3']  on  kuusipolttopuun  mää-
rään  kuiteiikin  teht}'  pieni  väheiinys  siitä  s}.ystä,  että  niinä  vuosina
teollisuuden  ja  liikenteen  halkojen  kä}'ttö  oli jonkin verran  pienem-

pää   kuin   edellisinä   ja   seuraavina   vuosina.     Tämän   vähenn}'ksen
määrä  on  `.oitu  `.:lta  '1930  laskea  jotenkin  tai`kalleen  teollisuuden ja
rautateiden   halkojen  kä}.tön  osalLa,   koska   niistä  on  siltä  vuodelta
tilastot   olemassa.   Uittohäviöstä  ja   hakkaustähteistä   on   perusteel-
linen   lasl{elma   vain   v:lta   '1927.     Muina   vuosina   sen   on   laskettu
ol]een  sainassa  suhteessa  kä`.tön  summaan.

Taulukko  2.   Kuusen  kä}'tön  ja  hakkausmääräii  kehit}-s  vv.  ]92,3-`
33.   Luvut os(iittavat ]nilj.  k.-m3  kuoretonta puuta.

1{)23     1924192519261927192819291930193119321tJ3:}
1.   Sahojen      kotim.       raaka-

aine         ..................      2.9        3.o       3.i         3.7         4.o       3.7       3.o        2.å     1.8     1.0     2.i

2.  Paperiteollisuuden    kotim.
raaka-aine          ............     1.0       2.i       2.4       2.6      3.o       3.3       3.4       3.83.7    4.o    45

3.   Kuusipaperipuun     Vienti    .    0.?       0.51.41.71.71.51.8       0.80.2    0.2    0.8

1  EiNo  S^^Ri,     Puun   käyltö   Suomessa.
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1923   1924192519261927192819291930  1931  19321933
4.  Muu   jalostamatt.    kuusen

vienti          ................     o.3      o.3       o.2        o.2       o.2       o.2        o.8       o.l    o.1o.1    o.i

5.    Kuusipolttopuut    kotim...    2.3     2.3      2.3      2.3       2.3      2.3      2.2      2.2   2.82.3   2.3

6.  Muu    kuusen    kotimainen
käyttö      ................     1.i       1.i       1.i       1.i       1.i       1.i        1.il      1.il.il.i     1.i

Koko    käyttö     ..........     9.2       9.310.511.612.312.i    11.i    10.8   9.i   9.610.0

7.  Kutistuminen,    uittohäviö
ja    hakkaustähteet    ......     0.7       0.7       0.8       0.8       0.0       0.9       0.8     0.80.7    0.7     0.8

Hakkausmäärä        ........     9.0    10.o    11.3    12.4    13.2    13.o    11.911.o   9.810.311.7

Eräitä ,taulukon  2  lukusarjoja   esittää  havainnollisesti  kuva  1.

mil.i.   k.-m8 /J-\
/ \ /

~®
-

J-
-,,

-..J-` •.-..`.

•``.,...
•.......

•....r....`

Hakkausmäärä
Kävtettävissä  oleva  kasvLi

Kotimaassa  käytetyt  paperipuut

Kotimaassa  kä}'tet}'t  sahatukit

Papcripuun  vienti

Kuva  `1.     Kotimaisen   kuusen   käyttö   ja   hakkausmäärä
vv.   1923-33.

Tähän   kuvaan  on  merkitty   11   milj.   k.-m3:n  kohdalle  vaaka-
suoi`a  paksu  viiva,  jota  on  sanottu  käytettävissä  olevaksi  kasvuksi.
Edellä   mainittiin,   että  valtakunnan  metsien  linja-arvioinnin  mu-
kaan  kuusen  kasvu  on  12.3  milj.  k.-m3.    Paperipuun-vientikomitea
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on   Yrjö   llvessalon   arvioita   noudattaen   laskenut,   että   täst,ä   .iää
1`1  milj.  k.-m3 käytettäväksi, jos siitä vähennetään metsään käyttä-
mättömänä  lahoava  luonnon  poisto  sekä  sellaisten  alueiden  kuusen
kasvu, joilta  nykyään ei voida puuta kuljettaa teollisuuden tarpeiksi
eikä   suoraan   vientiin.   Edellä   mainitulla   taval]a   ]askettu   kuusen
hakkausmäärä  on  tai`kasteltavana  aikana  aallon tavoin heilahdellut
tämän    11   inilj.   k.-m3:n  kahden   puolen.    Ilakkausmäärän  vuotui-
seksi   keskiarvoksi  tulee   '11.3   milj.   k.-m3.    Kasvu   ja   hakkaus   ovat
sen  mukaan  pitäneet  toisei]sa  suunnilleen  tasapainossa.   Suurimmil-
laan  hakkausmääi`ä oli vv.  1r)27 ja  1928  sekä  pienimmillään  v.  1931.
Viimeksi mainitusta vuodesta alkoi uusi noususuunta.   Viime vuonna
hakkaus  oli  jo  taas  jonkin  `7erraii  }7li  `11  milj.  k.-m3:n.

Erehd}.sten  välttämiseksi  mainittakoon,  että  taulukon  ja  kuvan
hakkausmääi`ät  eivät  oikeastaan  ole  merkittyinä  vuosina  hakatt,uja
määriä,   vaan   merkitt}.inä   vuosina   kä}-tettyjä   puumääriä   vastaa-
via   hakkausmääriä.    Siten   hakkausmäärän   pääosa   on   tullut   itse
asiassa   kaadetuksi   jo   edellisenä   vuonna.    Lyhyyden   vuoksi   tässä
kuitenkin  puhutaan  sen  ja  sen  vuoden  hakkausmääi`ästä,  kun   tar-
koitetaan  asianomaisen  vuodeii  kä`'t,töä  vastaavaa  hakkausta.

Vei`tauslukuna   oleva   kasvu   pei`ustuu    vv:n    1922-24    metsä-
arvojen  arviointiin.  On  eräillä  tahoilla  väit,ett}-,  että  kasvu  olisi  sen

jälkeen  pienentyn}'t,  kun  liakkuut  ovat  muka  vähentäneet  puustoa.
Toiselta   taho]ta  on  taas  huomautettu,   että  metsiemme  hoitoa  on
viimeisen  10  vuoden  aikana  tuntuvasti  parannett,u  kaikesta  huoli-
matta.   Lisäksi   on   otettava   lukuun,   että   inaatilojemme    met,sissä

yleisesti   käytetyt    määrämittahakkuut    ovat   laajentaneet    kuusi-
metsien  alaa  mänt\'metsien  kustannuksella.  Todennäköisesti  emme
tee    suurtakaan   virhettä,    jos    oletamine   kasvun   pys}'neen   koko
esittämämme   vuosijakson   jotenkin   samana.

Siihen  olettamukseen   pei`ustuu   myös   Yrjö   llvessa]on  laskelma
niistä  muutoksista,   mitä   hakkaukset  ja  kasvu  vv.   1923-32  ovat
aiheuttaneet   metsiemme  puustoii  ei`i  osiin. ]   Kuusen   osalta hänen
laskelmansa    osoitt,ivat   järeän   puuston   kuutiomäärässä    1.8    °/o:n
]isäystä   ja   `10-20   cm   läpimittaisten   puiden   kuutiomäärässä   1.6
°/o:n   vähennystä.      Näiden   kahden   suui`uusluokan   summa   pysyi

\  YR]ö    lL`EssjLi.o,     jA`Iihin   suunlaan   melsäuaramme   ouat   kehillumässä.
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muuttumattomana.    Laskelma  oii  tehty  v.   1931,  jolloin  sen  käsji-
tämän   40-vuotiskauden   viimeisten   vuosien    hakkausmäärästä    ei
viclä  ollut  muuta  kuin  etukäteen  tehtyjä  ai`vioita.    Tulos on yhiä-

pitävä  edellä  esitetyn  kasvun  ja  hakkauksen  vertailun  kanssa.
LL\sia  ei  ole  kuitenkaan  aivan  näin  valojsa,  jos  tai`kastellaan  yksi-

tyismetsiä  erikseen.    Niissä  on  ilmeisesti  viime  aikoina  paikoitelleii

jouduttu  puustoa  vähentäviin  hakkuisiin.   Pessimistisimniät  metsä-
miehet   pitävät   ascmaa   jo   hyvin  vakavana.     Täyden   vaTmuuden
saamiseksi    metsävarojemme   mahdollisista   muutoksista   on   edus-
kunnassa   tänä  syksynä  tehty  raha-asiain   aloite  varojen  myöntä-
misestä   valtakunnan   metsävarojen   uuden   ai`vioinnin   alkamiseksi.

Tämän   tapaisia   puustotaseita   ai`vosteltaessa   on   muistettava,
että   niissä  virhemahdollisuudet  ovat  pakostakin   melkoiset,  jonka
takia   ]iiissä  esiintyville  pienille  vajauksille  tai  säästöille  ei  ole  an-
iiettava   kovin  suui`ta  todistusvoimaa   puuston   suurenemisesta   tai

pienenemisestä.     Lisäksi    on   huomattava,   että   Suomessa   kuusen
kasvu  on  vain  3  °/'o  puustosta.    Kuusen  koko  kuoreton  puusto  on
näet   405   milj.   k.-m3.1      .Jos   hakkaus   vuotena   tai  pai`ina  ylittää
kasvun   miljoonalla  tai  parilla  miljoonalla k-m3:1lä,   niin se näyttää
kasvun   rinnalla   kyllä   suui.elta,   mutta   sen   vaikutus  puustoon  on
varsin   vähäinen.    Vasta  4  milj.  k.-m3:n  vajaus  välientäisi  kuusen

puustoa   1 °/o:]la.
Siihen,  että  monet  metsämiehet  pitävät  nyk}'istä  asemaa,  eten-

kin   yksit}rismetsissämme,   varsin  vakavana,   vaikuttaa   huomatta-
vasti    hakkausmäärän   vuotuisten   vaihtelujen    nykyinen    suunta.
Kuusen  käyttö  on  tänä  vuonna  tuntuvasti  suurempi  kuin  viime
vuonna.   Niinpä  sekä  kuusipaperipuun  vienti  että  käyttö  kotimai-
sen   teollisuut,emme   raaka-aineeksi   on   tuntuvasti   kasvanut   viime
vuodesta,   jolloin  kuusen  koko  hakkaus  jo  lähenteli  42  milj.  k.-m3.

Tämän  kirjoittajan  käsitys  on,  että  kuusipuuvarojen  ja  kuusen
käytön  suhde  ei  vielä  tähän  mennessä  ole  ollut  arveluttava,  mutta
että  olemme  kehitysvaiheessa,  jossa  lähin  tulevaisuus  antaa  aihetta
vakavaan   harkintaan.     Metsämme   eivät   nykyisellään   esitetyistä
laskelmista  päättäen  jatkuvasti siedä hakkausmäärän  suui`enemista,
mutta    paperiteollisuutemme   kuusen   tai`ve   on   yhä   kasvamassa.

1   YR]ö    lL;vEssALo,     Polijoismaiden   melsäuaral    loisiinsa   i)eri`altuina.
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Näin   astuu   eteen  kysymys,  mitä   mahdollisuuksia  kehitykselle
tarjoaisivat   kuusen   käytön   rakenteelliset   muutokset,   s. o.   siirrot
käyttöeristä  toisiin.    Fjnnen  kaikkea  on  tarkastettava  paperiteolli-
suuden  raaka-ainecn  saannin  mahdollista  lisävstä  tätä  tietä.

3.    Kuusen  käyttö  eri  t,arl€oi,tuksi,i,n.

Taulukosta  2  ja  kuvasLa  4   nähdään,  mit,enkä  eri  tai`koitukseen
käytetty  kuusipuun   määrä   on  vv.   1923~33  vaihdellut vuodesta
toiseen.

Kotimainen  paperiteollisuus  on  puheena  olevana  aikana  käyt-
tänyt  kuusta  raaka-aineenaan  määriä,  jotka  osoittavat  vai.maa  ja
tasaisi,a  nousua.    Polttopuun  sekä  pyöreän  ja  veistetyn  i`akennus-

puun   käytön   on   oletettu   t)ysyneen   suuimilleen   samana.     Kuusi-
sahat,ukkien  käytössä  on  selvä  suhdanneaallon  muoto,  mutta aika-
kauden  loppuvuosien  määrä  on  jäänyt  tuntuvasti  sen  a]kuvuosien
määrää  pjenemmäksi.    Kuusipaperipuun  vieiinissä  on  myös  selvästi
havaittavissa    suhdanneaalto,    jttka    hyvin    muistuttaa    kuusituk-
kien  murtoviivan  kulkua.    Tuloksena  tästä  I"hityksestä  on  ollut,
että   kotimaassa   jalostetuii   kuusipaperipuun   osuus   kuusen   koko
käytöstä  on  v.  4933  o]lut  i)aljon  suurempi  kuin  v.1923.   Se  oli  vii-
me  vuonna  41  °,;;  mutta  v.  4923  vain  21  %.    Kaikkiaan  oli  vjime-
vuotisessa  kuusen  käytössä  paperipuuta  lähes  puolet  (49  °/o).   Vuo-
teen  1928  asti  ovat  sahat  käyttärieet kuusta enemmän kuin paperi-
teollisuus,  mutta  v:sta  1929 alkaen on suhde muuttunut päinvastai-
seksi, ja  sellaisena  se  ilmeisesti pysyykin.  Se  on kaikkciii tärkeimpiä
rakenteellisia  muutoksia,  mitä  puun  kä?rtössämme  viime  aikoina  on
tapahtunut.

Kuusisen     polttopuun     sekä     pyöi`eän    ja    veis-
tetyn   i`akennuspuun   käyttö   kotimaassa.

Hyvjn  harvoissa  t,apauksissa  teknilliset  syyt  kotimaisessa  puun
käyiössämme  vaativat  nimenoinaan kuusta.   Piakennuspuuna  kuusi
useimmiten   vo;.daan   korvata   männyllä.    Polttopuuna   se   voidaan
korvata   millä   puulajil]a   tahansa.    Val]ankin   koivupuuta   riitLäisi
hyvin  tähän  siirtoon,  etenkin  pientä  polttopuuksi  soveltuvaa.

Kuusipolttopuun  siii`to  muihin käyttöei`iiri,   nimenomaan  paperi-
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puuksi ei kuitenkaan voi tapahtua kovin suurelta osalta,  sillä poltto-
puuksi  joutuu  paljon  sellaista  huonoa  kuusta,  joka  ei  kelpaa   niuu-
hun   tarkoiLukseen.     I.,isäksi   on   huomattava,   ett,ä   nyt    puheena
oleva   erä  oii  suurelta   osaltaan   maaseudun  kotitarvepuuta,  jonka

puulajisuhteisiin   voimakkaasti   vail"ttavat    kunkin    tilan    omien
metsien   puu]ajisuhteet.

Sikäli   kuin   kuusipolttopuussa   on  paperipuuksi  kelpaavaa,  olisi
se   tietenkin   pyrittävä   käyttämään   siihen,   koska   siitä   siten  saa-
taisiin  sekä  parempi  hinta  metsäii  omistajalle  ett,ä  suurempi  kan-
santaloudellinen   hvöt`'.

Jos  tähän  siii`toon  on  mahdollisuutta  kuusen  laadun  puolesta,
mutta   muista  puulajeista   ei  olisi  varaa  siirtää  polttopuuksi  enää
lisää,  jää  aina  avoimeksi  muiden  polttoaineiden  (kivihiilen,  öljyn)
käyttö   sekä   vesivoiman   lisääminen.     On   ilmeisesti   edullisempaa
ostaa   halpaa,   mukavaa  ja   tehokasta   polttoainetta   ulkomailta   ja
käyttää   kotimainen   puu   arvokkaana   teollisuuden  raaka-aineena
kuin  sokeasti  pitää  kiinni  kotimaisesta  epämukavasta  ja  verraten
kalliista  puupolttoaineesta,  jos  puuta  ei  ole  riittävästi  kokonansa
tyydyttämään  inolempia  tarpeita.    Tässä  vaiheessa  emme  kuiten-
kaan  vie]ä  ole,  kun  kaikki  puulajit  ot,etaan  huomiooi].

Kuusisahapuun   ja   kuusipaperipuun
s u h d e.

Sahojemme   nykyinen   tuotanto   -   tarkoitetaan   vv.   4933   ja
1934 -on  niin  suui.i,  että  sen laajentaminen  ei  kestävästi ole  mah-
dollinen   omien   metsiemme   raaka-aineen   vai`assa.     Jos   ajatellaan
kuusipuun  siirtämista  sahateollisuudesta  muualle  tuntuvalta  osalta,
niin  se  edellyttää  joko  sahateollisuutemme  supistamista tai vastaa-
vaa   sahatukkien   tuontia.    Mänty-   ja   koivumetsistämme   ei   näet
riitä   jatkuvasti  suui`enevia   sahatukkimääriä.     Seuraavassa  tarkas-
tellaan  lyhyesti  tällaisen  kuusipuun  käytön  siii`i.on  mahdollisuuksia

ja  seurauksia.
Kuusta   ei   nykyoloissa   voida   ilman   muuta   vapaan   valinnan

mukaan käyttää sahapuuksi tai paperipuuksi.  Sahatukit, ovat keski-
kooltaan  paljon  järeämpää  tavai`aa  kuin  paperipuut,   mutta  nii]Iä
on kyllä  yhteinen raja-aluekin, jolla nämä kaksi teollisuuden haai`aa



338                                                                                Eir`.o   SAARi

joutuvat  jo  ki]pailemaan  raaka-aineesta  tai  sopimaan  rajasta   kes-
kenään.    Ne  mitat,  joiden  rajoissa  kuusii)uu  on  nykyoloissa  teknil-
lisesti    ja   taloudellisesti   mahdo]linen   sekä   sahattavaksi   että   puu-
vanukkeeksi   valmistettavaksi,   vaihtelevat  jonkin   verran   paikalli-
sesti   ja   ajallisesti.

Se hinta,  joka  sahan kannattaa  maksaa raaka-aineestaan kuutio-

yksikköä  kohden,  pienenee  tukin  koon  i)ienetessä  ja  suurenee tukin
koon   suuretessa.     Paperipuusta   maksettava   hinta   sen   sijaan   on
hyvin    vähän   riippuvainen   pölkkyjen   koosta,   mutta   siinäkin   on
määrätt}'  alaraja ja useasti m}Tös }'läraja.   On kuitenkin huomattava,
että   paperiteollisuude]la   on   suuremmat   teknilliset   mahdollisuudet
siirtää yläi`ajaansa }Tlöspäin kuin sahateollisuudella siii`tää alai.ajaansa
alaspäin.    Kysym}Ts  siitä,  kuinka  pieneen  mittaan  sahan  missäkin
oloissa  kannattaa  mennä  raaka-aineen  hankinnoissaan  sekä  minkä-
laiseksi  olisi  eri  kokoisen  sahapuun  hinta-asteikko   muodostettava,
on   sahateollisuudessamme   kaikkein   keskeisimpiä   i`atkaistavia   ny-
kyään.    Siihen  saatava  valaistus  selvittää  m}.ös  sahateollisuuden  ja

paperiteollisuuden    rajaa    raaka-aineessa.
Taulukko  2  sekä  kuva  1  osoittavat,  että sahateollisuutemme  ja

paperiteollisuutemme   kuusiraaka-aineen   summassa   paperiteollisuu-
den   osuus   on  kasvanut  sahateollisuuden  osuuden  pienetessä.    Sillä
ei kuitenkaan vielä voida  selvittää,  onko  sahat6ollisuuden ja  paperi-
teollisuuden   yhteisellä   alueella  raaka-aineen  hankinnassa  sahateol-
1isuus  saanut  väist}/'ä  paperiteollisuuden  tieltä.     Eräät  muut  selvit-
telyt   osoittavat,   että  näin  on  ainakin  jonkin  veiTan  tapahtunut.

Kuusen   osuus   sahojen   koko   raaka-ainemäärästä  viime  aikoina
näkyy  taulukosta   3.

Taulukko 3.   Kuusen osuus sahojen i`aaka-ainemäärästä.1

V.    1922     26   °/o                     V.   1928     27   0/o

L9`23      27    „                         „    1929     26    „
•[924      29

`1925      28

1926     30

1927     28

"    1930     24

„    ]931     24
„    1932     23

-V. PöNT+NTiN,     Suomen  puunjalostusleollisuuden  raaka-aineen   käuttö   uuosina

J9JJ-2g.    Helsinki.    1931.  -\'v:n   1930--32  Iuvut  on   Teollisuustilaston   perus-
teella   laskettuina   lisätty   Pöntysen   julkaisemaa!i   sarjaan.
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Taulukon  luvut  tarkoittavåt  omaan  sahaukseen  kä.ytettyä  koti-
maista  puuta.   Siinä  on siis vv.  1930-32 kuusen  osuus ollut selvästi

pienempi  kuin  sitä  aikaisempina  vuosina.
Asiaa valaisee myös taulukko 4.

Taulukko  4.    Sahojen  omaan  sahaukseen  käytettyjen  kotimaisten
mänt}r-ja kuusitukkien keskikoko.  1

V.   1924

„   1925
4926

1927
•1 928

1929
1930
4931

1932

Sahatukkien  keskikoko,
kj.  latvamitan  mukaan
Mänt`.                   Kuusi

5.52                                    o.19

5.47                                    5.i7

5.56                                          E,.18

0.49                                   5.05

5..!8                                   5.09

5.io                                  5.24

5.o5                                    5.31

.          :t.11                                          o.14

.         5.13                                     :t./,8

Taulukossa esillä olevan aikajakson alkupuolella oli kuusitukkien
keskikoko   pienempi  kuin  mänt`.tu!{kien.     V:st,a  1929  a]kaen  suhde
kuitenkin  on  muuttunut  päinvastaiseksi.   ~-   Mäiitytukkien  keski-
koko    aikajakson   alkupuolella    oli    huomattavasti    suurempi   kuin
niiden  keskikoko  sen  loppupuolella.   Sen  sijaan  kuusitukkien  keski-
koko   on   loppupuolel]a   huomattavasti   suurempi   kuiii  alkupuolella

ja   keskivaiheilla.    Tämä   on   ilmeisesti   seui`aust,a  siitä,  et,tä  pienen
tukin   kokoinen    kuusipuu   on   }.hä    suui.emmalta   osalta   joutunut

paperiteollisuuteen.
Raaka-aineen   siirtymiiien   sahateollisuudesta  paperiteollisuuteen

on  siis  jo  jonkin  aikaa  käynnissä  ollut  tosiasia  Suomessa.    Kuinka

pitkälle  se  tekniikaii  ja  hintasuhteiden  nykyise]lään  ollessa  saattaa
mennä, sitä on vielä mahdoton ei]iiustaa.   Norjassa tämä siirtyminen

1  V. PÖNTVNEN,     Suomen  puunjaloslusleollisuuden  raaka-aineen   käultö   i)uosina

J9Jj---29.  --  Vv.   1930-32  1isätt,y  hänen  sarjoihiiisa.
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alkoi  jo  i)a]jQn  aikaisenimin,  ja  sie]lä  se  on  ehtin?'i paljon piteminiille
l"].n   meiLlä.

Metsätalouden   kanna]ta  asiaa  katsoen  on  ilmeistä,  että  puheena
oleva   siirto  ei  tuota  vaikeuksia   niissä  pu`itavai.an   suui`uusluokissa,

jotka  ovat  kummankin teollisuudeiiliaaran  raalu-ainctta.  Sen  sijaan
kuusen   kasvatuksen  muut,taminen  kokonais`iudessaan  tai  n}'k}'istä
huo]nattavasti   suui`emmalta   osalta   papei`ipuun  tuotoksi   edell`'ttää
suui`ia   muutoksia  metsätalou(lessa,  ellei  i)aperiteollisuus  syystä  tai
t,oisesta   osta  järeätä  tukkipuuta.    Sahapuuta  ei  voida    metsätalou-
dessa   tuottaa, ilman  että  samalla  joudutaan  tuotta]naan  myös  run-
saasti paperipuuta.   Sen  sijaan papei`ipuuta voidaan kyllä  kasvattaa,
i]maii   että   on   ehdoton   pakh   kasvattaa   tukkipuita.     Jälkimmäi-
sessä  tapauksessa  olisi  kuit,enkin  kiertoaikaa tuntuvasti alennettava
n`-k\-isestä,  mikä  tietenkin  on  teknillisesti  mahdo]lista.

Seuraavassa   tarkastellaan,   mitä  vaikutuksia   tällaisella   kuusen
käytössä   tapahtuvalla   siirrolla   saattaa   olla.

Kuuseii   sahauksen   tu]ituva   supistus  saattaisi  aiheuttaa  joiikin
vei-ran   vaikeuksia   vientimarkkiiioilla   siitä   syystä,   että   kuusisa]ia-
tavaran  kvsvntä  keskit,tT`-ensi  sijassa  tietyille  alueille.    Sitä  menee
enit,en   I-Iollantiin   ja   eräisiin   osiin   Englantia.   Näillä   markkinoilla
ei  ilman  muuta  voida  kuusta  kor`.ata  männ}'llä.    Tämä  menetys  ei
iiähtävästi  kuitenkaan  kävisi  raskaaksi \ieimillemme,  jos sen vasta-

painona   olisi   vastaava   i)apei`iteol]isu`istuotteiden   viennin  lisäänt}.-
JT'lTlen.

Sahateollisuus    on   erjttäin   hei`kkä   suhdaimevaihteluille,    mikä
ensi  sijassa  johtuu  siitä,  että  sahal,avai.an  suurin  kä}7ttäjä  on  raken-
iiusteollisuus,    jossa    suhdannevaihtelut    ovat    kovin    voimakkaat.
Yhdysvalloissa   on   laskett,u   v:n   4928   sahatavai`an   käytöstä   7.2  %

joutuiieen   rakeniiusteollisuuLeen.  ]     l`:nglaiinissa,    joka    on    inejdän
saliatavai.amme  suui`in ostaja,  n-ienee  ineikäläistä  sahatavaraa  suui.et
niäärät   m}'ös   vientiteollisuuden   pakkausLai`vikkeisiiii,   ja  kansain-
välisen   kaupan   vaihtelut    ovat   viime   aikoina   olleet   voimakkaat.
Sahateol]isuudella  on  puunjalostusteollisuudessamme  siksi  huomat-
tava   asema,   että   sen  vaihLelut   tuntuvat  voimakkaina  koko  teolli-
suudessiimme.    Sahateolhsuuden  j)'rkät  suhdannevaihtelut  ovatim

1   A   natioml   plan   |or    American   |oi.cslru`   \rcish.=.r±.gtoi`,1).C.,193:3.       S.   249
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olleet    hyvin    vaikuttavia    tekijöitä    viimeaikaisissa    koko    talous-
elämämme  laskuissa ja  nousuissa.

Paperiteollisuus   on   sen   sijaan   suhdanneaalloissa  osoittautunut

paljoa   vakavammaksi.    Sen   kasvaminen   sahateollistiuden   kustan-
nuksella  olisi  sit,en  omansa  lieventämään   eliiikeinoeläiiiämme  suh-
daniiehei.kkyyttä  ja  antamaan  sille  suurempaa  vakavuutta.

Sama   puumääi`ä   paperipuuksi   valmistettuna   antaa   metsät,yö-
väelle  n.   20  °/'o  enemmän  työpalkkaa  kuin  sahatukkeina. 1     Tässä
kohden  siirtyminen  papei`iteollisuuteen  tietäisi  siis  suurempaa  työ-
mahdollisuutta  metsissä.

Sahateollisuus    edustaa    alhaista   jalostusastet,ta.     Teollisuuden
raaka-aineelleen   antama   arvon  lisä   on   siinä   tuntuvasti  pieneinpi
kuin  paperiteollisuudessa.   Samasta  raaka-ainemääi`ästä  voi  paperi-
teollisuus  toisin  sanoen  saada  paljon  suuremman  kansantaloudelli-
sen  tulon,  edellyttämällä  i`iittäviä  menekkimahdollisuuksia.    Tämä
näkökohta  on  hyvinkin  varteen  otettava,  koska   met,sämme   eivät
lähiaikoina   kykene   kestävästi   hankkimaan   enää   sen   suurempia
määriä  puuta  kuin  nykyään.

Metsämiesten   piirissä   on   usein   esitetty   sellainen   ajatus,   että
kiertoajan  lyhennys  lisäisi  kuusen hakkausmäärää, koska vuotuinen
hakkausala kasvaisi ja vanhojen metsien tilalle saataisiin nuorempia,

joissa juokseva kasvu on suuri.   Näin sanoo m.  m.  Paperipuunvienti-
komitea. 2   Tätä  kysymystä  ei  ole  kuitenkaan  vielä  riittävästi  sel-
vitetty.    Siitä  on  tutkimus  parasta  aikaa  menossa.    Alustava  tar-
kastelu joht,i  siihen  huomioon,  että  kiertoajan  a]entamisella  ei  näh-
t,ävästi   päästä   sanottavasti   suurempaan   kestävään   hakkausmää-
i`ään.      Siirtymäaikana   tietenkin   olisi   tavamsta    suuremp].a   puu-
määriä  käytettävissä,  mutta  ei  enää  sen  jälkeen.   Seurauksena  olisi

piiuston   tuntuva   pienentäminen.    Metsätalouteen   sidottu   pääoma
siitä  kylläkin  pienenisi,  mutta  on  huomattava,  että  puusto  edustaa
oleniiaisesti   toisenlaista   pääomaa   kuin   esim.   tehdasrakennukset,
koneet  ja   varastoL   teollisuudessa.    Varsinaisella   kannattavuude]la
ei  metsätaloudessa  o]e  läheskään  samanlaista  merkitystä  kuin  teol-

1  E-No   SAAf(i,    Tutkimuksia    Suomen    sahateollisuuden    i.aaka-ainekuslannuk

s!.sfa.     Helsinki.     1932.     S.   82.

2   Komz.fcanrrtz.e£z.n£ö.   n..o   5,   1933.     S.   112.
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]isuudessa  tai  kaupassa.    Kiertoajan  alennuksella  menetettäisiin  se
i`ealisoitavissa   oleva   vai.apääoma,  jota  järeä   puusto   edustaa.    Llos
lvhvemmästä kiertoajasta joskus täytyy siirtyä takaisin pitempään,
on  silloin  siirtymäaika  sangen  vaikea,  koska  se  tietää  hakkauksien
supist,amista  kasvua  tuntuvasti  pienemmiksi.    Näyttää   sjltä,   että
kiertoajan  alennuksella  ei  saavutettaisi  läheskään  niin  suuria  etuja
kuin  usein  oletetaan.

Sen  sijaan  näyttää  ainakin  nykyoloissa  jotenkin  varniasti  edul-
liselta   siirtää   kuusta   sahateollisuudesta   paperiteollisuuteen,  sikäli
kuin  se  pölkkyjen  läpimitan  puolesta  käy  päinsä.  Elleivät  olosuh-
teet   nykyisestään   olennaisesti   muutu,  on   ilmeisesti  odotettavissa
tähän  suuntaan alkaneen kehityksen jatkuvaii, vaikka kovin  suuria
siii`toja ei lähiaikoina ehkä tapahdukaan.

Jalostamattoman     kuusen     vienti.

Jalostamattoman   kuusipuun   viennissä   paperipuu   on   pääasial-
1isin  tekijä,  niinkuin  näkyy  taulukosta  2.   Seuraavassa  kiinnitet,ään
huomio  siitä  svvstä  vain  kuusipaperipuun  vientiin.

Edellä  esitetyt  laskelmat  osoittavat,  että  kuusen  hakkausmäärä
vv.   1925~29  sekä   1933  ylitti käytettävissä  olevan  kasvun.   Tältä
vuodelta   }'litys   nousee   suuremmaksi   kuin   1933,  sillä  vienti  oli jo
elokuun   loppuun   mennessä   alun   toista   inilj.  k.-m3  ja  kotimaisen
teollisuuden    kuusen   käyttö   nousee   viime   vuotista   suui.emmaksi.
Nykyisten     tietojen     mukaan     ai`vioitu     kestävästi     mahdollinen
hakkausmäärä    menee    siis    jo   kokonaan    kotimaan    suoi`anaiseen
kulutukseen   ja   oman   teollisuuden   tarpeisiin.

Suuri   ja  jatkuva  paperipuun  vienti  näissä  oloissa  saattaa  tietää
vaikeuksia     teollisuutemme    raaka-aineen    saannin    tui`vaam].selle.
Lisäksi    on    huomai.tava,    että    paperipuun    vienti    on    osaltaan
vaikeuttamassa     oman    papei.iteollisuutemme    tuotteiden    vientiä.
Tosin    voidaan   huomauttaa,   että   Saksa,   josta   tässä   lähinnä   on
kysymys,    voi    suomalaisen   paperipuun   sijaan   ostaa   venäläistä,

jolloin    paperipuun   viennin   lopettaminen   Suomesta   ei   ollenkaan
parantaisi   paperiteollisuutemme   tuotteiden   menekkiä   ulkomailla.
Tässä  huoinautuksessa  on kyllä  pei.ää,  joskaan asia  ei  ole  aivan  niin

yksinkertainen.      On   syytä   panna   merkille,   että   se   '1   milj.   k.-m3



SUoMr;N   KuusllJuuK¥s¥MTs 343

pai)eripuuta,   joka  tänä  vuonna   elokuun  loppuun   mennessä  jo   on
maasta  viety jalostamattomam,  vastaa  sanomalehLipaperiksi iiiuun-
net,tuiia   .jonkin  verran  suurempaa  riiääi.ää,   kuin   oli  Suomen  koko
viime,vuot,inen     sanomalehtipaperin     valmistusmäärä,     joka     nousi
260 000  toimiin.1     Paperipuun  viennin  pysähdyttämisellä  ei  ilmei-
scstikään   saavutettaisi   näin   suurta   lisä},'stä   i)aperimme   tai   i)uu-
vanukkeemme  ulkoniaisessa   menekissä,   mutta  jonkin  veri`an  et`ia
siit,ä   tulisi   kuitenkin.

Maassa,   joka  luontosuhteitten  takia  on  niin  riippuvainen  vien-
nistään  kuin  Suomi  ja  jolla  on  niin  harvalukuisia  luonnon  antamia
raaka-ainevarastoja  kuin  Suomella,  tällainen vienti  on  raaka-aineen
käytön   kehityttyä   edellä   kuvattuun   vaiheeseen   sellainen   puun
käytön  erä,  josta  olisi  päästävä.

Paperipuun  viennin  rajoittamisesta  onkin  paljon  ollut  puhetta.
Sitä   on   myös   Paperipuun-vientikomitea   käsitellyt   perusteellisesti

ja.,harkiten.   Keskustelu  on kohdistunut  pääasiassa  riittävän vienti-
verotuksen  tai  vientikiellon  ja  siihen  mahdollisesti  liittyvän  vienti-
lisenssijärjestelmän   säätämiseen.    Vertailtuaan   näitä   kahta   inene-
telmää  toisiinsa  mainittu  komitea  tuli  siihen tulokseen,  että  se  pitää
vientikieltoa  pai-empana  ja  taTkoituksenmukaisempana,  jos  kerran
viennin   säännöstel}T}rn   ryhd}'tään.

Puheena  oleva  mietintö  valmistui  v.  `1933,  jolloin  viimeiset  käy-
tettävät vientitiedot olivat vv:lta  1931 ja  1932.   Niinä vuosina vienti
oli  ])ainunut  aivan  vähäiseksi,  mikä  seikka  ilmeisesti  on  jonkin  ver-
ran  vaikuttanut  komitean  kantaan.   Komitea  on  kuitenkin  ottanut
varteen  `'iennin  mahdollisen  uuden  lisäänt?'misen.   Se  ehdot,ti,  ))ett,ä
eduskunnalta  olisi  hankittava  maan  hallitukselle  valtuudet  kieltää
kuusii)uiclen  maast,avienti  siinä  tai)auksessa,   ett,ä   maan  kuusipuu-
tase   paperipuiden   maastaviennin   taikka   muiden   s}Tiden   johdosta

jatkuvasti    osoittautuisi    käyttövoittoiseksi.» 2      Toisessa    kohdassa
komitea   mainitsee:   >)Jos   kuusipuiden   maastavienti  esim.  3  vuoden
aikana   peräkkäin  olisi  lähemmäs  1  inilj.  kin3,  tietäisi  sö  kuusipuu-
tasecssa    komitean   mielestä   jo   niin   suui`ta   vajausta,   että   se   olisi
omansa   herättämääii   vakavaa   huo]estumista,   ja   voitaisiin   sellai-

L   Tllaslokatsauksia   n..o   7,1`)3+.
'å    Komitf.anmie{inlö    n..o    5,    19`33.     S.    13`.3.

2
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sessa    tapauksessa   komitean   käsit)-ksen   mukaan   siis   \'ientikielto
kuusipuulle  asettaa.i) ]    -Pidän  tätä  ehdotusta  hvvin  harkittuna

ja  oikeaan  osuneena  ja  voin  omasta  puolestani  yht}rä  siihen.
Viime  vuonna  kuusipaperipuun  vienti  oli  4/5  milj. k.-m3.     Tänä

vuonna se nousee yli 1 milj.:n.   Jos se vielä ensi vuonna jatkuu saman
suuruisena,    ovat    komitean    esittämät    vientikiellon    edellyt}rkset
olemassa.

Paperipuun   viennissä   ei   ole   k}-s}7m}'s   kuitenkaan   ainoastaan

puumääristä,  vaan  m}Tös  hinnasta.    Metsän  omistajat  ovat  yleensä
j}'rkästi  vastustaneet  viennin  i`ajoittamist,a  vetoamalla  siihen,  että
se   on  välttämätön   tekijä   pitämässä  paperii)uun   hintaa   Suomessa
kohtuul]ise]la  tasolla.   On vaikea  mennä varmasti sanomaan,  kuinka
suuri  vaikutus  vienni]Iä  on  ollut  paperii)uun  hinnanmuodostukseen
Suomessa.   Jonkin  verran  se  on  varmast,i  vaikuttanut,  etenkiii  lou-
naisella  rannikkoalueella,  josta  kotimainen  teol]isuutemme  on  osta-
nut  paperipuuta   suhteellisesti  vähän.

Jos    paperipuun   vientikielto    tulee    säädettäväksi,    olisi   tähän
hintakysymykseen  samallca  kiinnitett,ävä  huomiota.    Asia  olisi  saa-
tava  siten  järjestetyksi,   että  vientikielt,o   ei  pääse  kohtuuttomasti
vaikuttamaan  i)aperipuun  hintaan,  jos  tällainen  vaikutus  o]isi  ha-
vaittavissa.    Kun  hintojen  säännöste]}7  on  perin  arka  ja  vaikea  teh-
tävä   talouspolitiikalle,   olisi  i)arempi,   jos   kolm   i)ai)eripuun  vienti-
k}Ts}.m}Ts   voitaisiin   järjestää   sellaista   tietä,   joka   ei   asettaisi   val-
tiolle    velvollisuuksia    kajota    hinnanmuodost,ukseen.      Ei    t,untuisi
käsitt,ääkseni  vallan  inahdot,toma]ta  ajat,ella,  että  n}Tk}Tiset  p}'öreän

puutavaran     organisoitumispyrkim`Tkset    voisivat    johtaa     vapaa-
ehtoista   tietä    paperipuun   viennin   supistamiseen    tai    kokonaan
lopettamiseen.    Se  olisi  muutoinkin  suotavampaa.    Siitä  on  jäljem-

pänä   ei`äitä   viittailuja.
Kun    arvostellaan    ulkomaisten,    etenkin    saksa]aisten,    paperi-

tehtaiden   vaikutusta   Suomen   paperipuun   hintaan,   on   otettava
varteen,  että  niiden  kilpailu  ineikäläisten  tehtaiden  kanssa  paperj-

puusta  ei  ole  normaalia  vai)aata  kilpailua.    Saksa  suojaa  omaa   i)a-
periteollisuuttaan    voimakkaasti    ulkoa    tule`/-ia    i)ai)eriteollisuuden
puoiivaimisteita  ja  vaimiita  tuotteita  `Tastaan.    suurten  ja  tui`vat-

1   M.t.        S.121.



SuoMEr`.   KuusipuuKTsvMvs                                                     345

tujen  kotimaisten  markkinain  varassa,  joilla  hinnat  voidaan  pitää
suhteellisen  korkeina,  Saksan  paperiteollisuus  pystyy  viemään  osan
tuotantoaan  ulkomaille  vallan  toisenlaisin  edellytyksin  kuin  meikä-
läinen paperiteollisuus, joka elää miltei kokonansa vientinsä varassa.
Samasta   syystä   Saksan   paperiteollisuudella   on   paljon   suurempi
liikkumavara   ulkomaisten   raaka-aineen   hankintojensa    hinnoissa
kuin   omalla  paperiteollisuudellamme  kotimaisi]]a   kuusipaperipuun
markkinoilla.

4.  J alostarr.attoman kuusii)uun tuonti.

Taulukko   5   osoittaa,   paljonko   Suomen   puunjalostusteollisuus
on   v:sta   1927   alkaen   vuosittain   käyttänyt   u]koinaista   pyöreätä
havupuuta   raaka-aineenaan.    Tiedot   perustuvat   Teollisuustilaston
antamiin  alkutietoihin, joista  ne on  kaikki muunnettu yhdenmukai-
siksi   määriksi.

Taulukko   5.     Suomen   saha-   ja   paperiteollisuuden   i`aaka-aineena
käyttämä   ulkomainen  pyöi`eä   havupuu. 1

hMaåtT±ykse3å  Kt`tTå{ksåjT`fl.         p¥,,,;E::£taä
1000  k.-m3

k`ioretonta  p`iuta

8313
127                 18

4 33                 ,19

234               57
161                26

202               67
267                59

P\Tämä    luvut    eivät    osoita    suoi`astaan    asianoinaisten  vuosien
tuontia ulkomailta, vaan kunkin vuodcn kä}'ttöä.   Ulkomaankauppa-
tilasto  antaisi  suoraan  tuontitiedot,  mutta  niitä  ei  saa jaoitelluiksi
eri puulajien  eikä teollisuuden  haarojen kesken.   0lisi  suotavaa,  että

1   En`'o   SAARi,   Puti/z    käyf#   ,St{omcs`scz.    -Vv:n   1932   ja   1933   luvut   on   las-

kettu    .iälkeeiipäin.     Tilastollinen    päätoimisto    oii    }.stävällisesti    antanut    tietoja
käyteltäväksi.
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ulkomaankaup])atilastossakin  p`-öreän  puuta`'ai.an  tuonti  voitaisiin
ei.it,ellä  tähän  tai)aan.    Samalla  olisi  inääi.ät  saatava  suoraan  a]ku-

])eräisinä  kuutiomääi`inä,  sikäli  kuin  se  kä)'  päinsä.    N`'t  es;int`'vät
ulkomaankauppatilastossa    julkaistut   tiedot   painomäärinä,   joista
]ie  on   sitten   muunnet,tu   kuutiomääriksi.

Ennen   vuotta   1927  teo]]isuustilasto  ei  valaise  ulkomaisen  puu-
raaka-aineen kä?rttöä riittävästi, mutta sitä ennen se olikin vähäistä.

Taulukon  5  kolinesta  lukusarjasta  mäntytukkien  sarja  osoittaa
suurinta   tuontia.    Kuusisahatukkien  tuonti  on  ollut  h`'vin  vähäi-
nen.   Ulkomaista  paperipuuta  käytettiin  v.  4929  melkoisesti,  inutta
']930   se   jäi   aivan  vähäiseksi.    V:sta   1934.  alkaen  se  on  osoittanut

nousevaa  suuntaa.
Jos  lasketaan  }'hteen  sekä  kuusisahai}uut  että  husipai)eripuut,

saadaan  niiden  tuonnin  suurin  summa  v:]ta  1933,  jolta  se  nousee
lähes    200 000    k.-m3:iin.     Vertauksen   vuoksi   mainittakoon,    että

jalostamattoman  kuusen  vienti  o]i  v:n  1922  jälkeen  pienimmillään
v.1932,   jolloin  se  nousi  285 000  k.-m3:iin,   siis  tuntuvasti  suurem-

paan  määrään kuin vastaava  tuonti suui.iminillaan ollessaan.   Muina
`ruosina  viiine  aikoina  tämä  vienti  on  o]lut  useiii`miten  moninker-
tainen    tähän   verrattuna.     (Kts.  m}rös    taiilukkoa    r)   kirjoituksen
loppuosassa.)

Jalostamattoiiian   kuusipuun   vienti   ja   tuonti   ovat   siis   o]]eet
määrältään  va]Ian  eriarvoisia  tekijöitä  talouselämässämme.    }(utta
ne    ovat    huoiiiattavast,i    erilaisia    ii`onessa    iiiuussakin    suhteessa.
Tuonti   rajoittuu   pienelle   alueelle   iiiuutaniiin   rajaseudulla   oleviin
tehtaisiin,  joiden  luonno]linen raaka-ainealiie  ulottuu  Venäjän  puo-
lelle.   Vain  v.1929  kä?'tettiin  venäläistä  i)ai)erii"uta  jonkin  vei.ran
kauempanakin  Suomessa.    V:sta  '193'[  alkaen  sen  tuonti  on  tapah-
tunut   ensi  sij{issa  saksalaisen  Waldhof-yhtymän  Käkisalmessa  ole-
valle   tehtaalle,  joka   on   alun  perin   suunniteltu  venäläisen  paperi-

puuii  käyttöä  silmällä i)itäen.   Senkään raaka-ainemäärässä  ei venä-
läinen puu ole  muodostanut  suui`empaa  osuut,ta kuin  n.1/'„    Paperi-

puun  vienti  sen  sijaan  ]ähtee  ]aajoilta  alueilta  sekä  sisämaasta  että
i`annikolta. -  Venäjältä  tuodun  paperipuun  hinnan  kilpailu  koti-
maisen  paperipuun  kanssa,  jos  siitä  voi  puhua,  on  ollut  normaalia.

(Vrt.  esim.  Keskusmetsäseura  Tapion  lausuntoa  metsähallitukselle,
joka   lausunto   on   painettuna   Metsälehdessä   n:o   6,   4933.)    Vienti-
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i]ai)eripuun  hinnan  tekijöistä  mainittiin  jo  edellä,  että  ne  edusta`'aL
kilpailua,   jossa   kotiinaisten   ja   ulkomaisten   ostajien   edellytykset
ovat   vallan   erilaiset.

Paperipuun  samoin kuin  sahat,ukkien tuonnin  vaikut,us  Suomen

pyöreän puut,avaran markkinoihin on o]lut perin pieni ja rajoittunut
kovin  vähäise]le   alalle.    Niin  kauan  kuin  täinä   tuonti  pysyttelee
näin  vähäisenä  eikä  u]otu  laajemmalle  maahan  eikä  polje  hintoja,
ei  ole  sy).tä  sen  säännöstelyyn.    Tähän  käsitykseen  päätyi  Paperi-

puun-vientikomiteakin.  Kuitenkin  sen ehdotuksissa  on tuontikieltoa
pidetty  ))luonnollisena»  siinä  tapauksessa,  että  vientikielto  asetettai-
siin.   Käsitykseni mukaan puheena oleva vienti ja tuonti ovat hyvin
ei`ilaisia   asioita,   niinkuin   edellä   on   mainittu,   joten   niiden  järjes-
tel}'jen  ei  välttämättä  tarvitse  olla  toisistaan  riippuvaisia.    Ei  ole
niinkään   »luonnollistat),   että   toiseen   kohdistuva   säännöstely   edel-
]}'ttää  samaa  menetelmää  toistakin  kohtaan.

5.  Pyöreän  ptbut,cwaran markki,nai,n j ärjestäytgminer..

Kun  meillä  julkisuudessa  on  käsitelty  niitä  ostajien  ja  my}tjien

jäi`jestöjä,  joita  on  muodostunut  pyöreän  puuta`'ai`an  markkinoilla,
on   usein   käytetty   vallan   ei'ilaisia   arvosteluperusteita   eri  tahoilla
syntyneitä  järjestöjä  kohtaan.   Monasti  vain  toisella  taholla  tapah-
tuva   järjestä}'t}'minen   esitetään  yhteiskunnan   kannalta   h}.ödylli-
seksi  ja   toivottavaksi.    Sen   sijaan   saatetaan   pitää   selviönä,   että
toisella   taholla   vastaavanlainen   järjestäytyminen   on   haitallista,

pelkästään  toisten  yhteiskuntaluokkien  polkemiseen  tähtäävää  toi-
mintaa.

Se   nopea   edistys,    mikä   on   tapahtunut   Maataloustuottajaiii
Keskusliiton  perustamissa  nuorissa  puut,avaran  myyntijärjestöissä,
on  erittäin  ilahduttava.   Toivottavasti  niillä  on  parempi  onni  kuin
viime  vuosikymmenen  alussa  perustetul]a  Metsänomistajain  Metsä-
keskus   Oy:llä,   jonka   tytäi.yhtymineen  viime   lamakausi  johti   pa-
hoihin  vaikeuksiin.   Siinä  ei  otettu  riittävästi  huomioon,  että  varsi-
naisen  metsätalouden  ja  osuustoimintaperiaatteisiin  riojaavan  pyö-
reän  ja  veistetyn  puutavaran  kaupan  alalla  tappionvaara  on  miltei
olematon,  mutta  että  se  puunjalostuksessa olennaisesti liitt}'}' `.oiton
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mahdo]lisuuksiin.     Sitäpaitsi    unohdettiin    sahateollisuuden    taval-
lista   suurempi   suhdanneherkkyys.

Puuraaka-aineen   ostajien   järjestä}'tyminen   ei   ole   ainoastaan
kantohintak}'s}.m}-s.     Se    voi    tehokkaasti    palvella    i)uunjalostus-
teollisuuden    kansantaloudellista   i`atjonalisoitumista.     Viitat,takoon
vain  raaka-aineen  hljetusmatlmjen  ja  hankintatoiminnan  organi-
soimiseen.

On  jo  edellä  `7iitat,tu  siihen,  että  p}'öreän  puutavaran  markki-
noilla  tapahtu`'a  järjestäytyminen  ehkä  voisi  tarjota  mahdollisuu-
den   selvittää   puu`raaka-aineen  vienti-   ja   tuontikys}'m}'kset   ilman
valtion   taholta    tulevia    talouspoliittisia    pakkotoimeni)iteitä.     Se
t'dell}'ttää  kuitenkin,   että   iiietsän  omistajat  ja   puunjalostusteolli-
suus   oi)pivat  näkemään  et,ujensa  yhteyden  selvemmin  kuin  näen-
näiset   etui.istiriidat,   et[ä   ne  rupeavat  katse]emaan  toisiaan  liitto-
laisina   eikä   vastustajina,   että   ne   r}'ht}'vät   luoLtavaiseen   }rhteis-
toiminl,aan.     Siitä   hammastelevasta   äänensäv}rstä,   joka   usein   on
leimannut   iiiiden   välisen   julkisen   keskustelun,   olisi   ehdottomasti

päästävä.    Tällaisecn   asian   käsittel}'}'n   taipuvaisia   henkilöitä   olisi
kuminallakin  taholla  i)idettävä  aisoissa,  jotta  keskustelut  saataisiin
t},'}rnelle   ja   asialliselle   pohjalle.

Viittaan   tässä   siihen   erittäin   ansiokkaaseen   \'leisradion   esit,el-
mään,   jonka    Keskusinetsäseui`a   Tapion   toimitusjohtaja   toht. 4.
BerL/..  J/cJcmc7c].  näistä asioista i)iti s}'yskuun 24  päivänä tänä `ruonna

ja   joka   on  i)ainettuii€i   Metsälehden   tämän  vuoden  n:ossa  39.

6.  Pai]eriteollisuutemine  riippwai suus  kuusest,a.

Tilastokatsauksissa  n:o  7  v.1934  olleiden  sekä  Tilastollisen  pää-
toimiston   livväiitahtoisesti   antainien   ennakkotietojen   perusteella
on  taulukkooii  6  laskettu  lukuja,  jotka  osoitt,avat  puuvanuketeolli-
suuden   eri  haai.ojen  raaka-aineen  kä}7tön  v.  4933.    Ku\7a  2  havain-
nollistaa   näitä   ]ukuja   osittain.
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Taulukko  6.    Puuvanuketeollisuuden  eri  haarojen  puuraaka-aineon
kä\'ttö    v.1933.

P}Töi`eätä    k(itiinaista   ])uut,a:

kuusta............

mänt\.ä............

muuta............

Pyöreätä   ulkom.  kuusta  .  .
Puujätteitä    (kotimaista)   .  .

Sulfi itli-         Sulfaalli-
sellulosa-          sellulosa-

l'iiuhioinot     tehtaat           tehtaat     Yhteensä
1000  k.-m3  kuorctonta  puuta

J   166           3446                 26           4338
:_J35                556

780
138

564              591

Yhteensä       1242          3359          1132          5703

milj.   k.-m:l

Sulfiitti-         Hiomot          Sulfi`atti-
selllll.                                                      sellttl.

Kuva    2.     Suomen    pai"riteo]lisuuden    puuraaka-aineet    v.    4933.

Taulukon   6   oikealla   äärimmäinen   sarake   osoittaa   ensinnäkin,
miten   ])ieni   tekijä   pai)eriteo]lisuudessamine   venä]äinen   paperipuu
on   ollut.     Sen   osuus   oli  v.   1933  vain  2.4  °/o  i)apei`iteollisuutemme
koko puuraaka-aineen  määi`ästä.   Sama  sarake nä}'ttää,  et,tä paperi-
teollisuutemme  on  n}.k}-ään hyvin vahvasti p}'öreän  kuusipuun va-
i`assa.    Sen  osalle  tuli  koko  puuraaka-aineen  määräst,ä  78  °/o.    Kui-
tenkaan pyöreä kuusi ei ole yksinomainen puuraaka-aine paperiteol-
]isuiidessamme.
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Kun    tark{\stellaan    ei'ikseen   ituuhioiiioja   sekä   sulfiitti-   ja   sul-
faattisellulosatehtaita,   nähdään,   että  kaksi   ensiksi   mainitt,ua  r}-h-
mää   ovat   n\.k`'ään  miltei  `.ksinomaan  kuusen  vai`assa,  i]iutta  että
viimeksi  mainittu  r}'hmä  on  siitä  `.allan riippumaton.    Tämä  erilai-
suus  johtuu  ensi  sijassa  mänt}'-  ja  kuusipuun  erilaisesta  pihkaisuu-
desta   sekä  erilaisesta  anatomisesta  rakcnteesta.    Kuusesta  `.oidaan
]i`'k`'ään  saada  halvemmalla  ja  helpommin valkean  paperin  `'almis-
tukseen  soveltuvaa  puuvanuketta.   Sulfaattisellulosaa käytetäänkin
etupäässä  i`uskeiden  paperilajien  ja  i)ahvien  raaka-aineena.

]ii ole  kuitenkaan  mitään takeita  siitä,  että  eri puulajien kä}Tttö-
mahdollisuudet   säil`.vät  `'astakin  tällaisina.   Päinvastoin  on   h`.vin
mahdol]ista,   että  teknilliset  keksinnöt  vähentävät  kuusen  }'li\.altaa

paperiteollisuudessa.   Si]lä  alalla  t,ehdään  tarmokasta  t}-ötä monissa
maissa.     Mainittakoon   vain   `'hd}'svaltain   ponnistukset   sellaisten
menetelmien   kehittämiseksi,  jotka  kyllih  halvalla  valmjsta\-at  val-
keata   paperia   Yhd}'svaltain   kaakkoisen   metsäalueen   tavattonian
runsaista  mänt}'\.aroista.  Jos  nämä  p}'rkimykset  onnistuvat,  niin  ne
voivat   saada  aikaan  melkoisia  mullistuksia  maailman  paperiteolli-
suudessa ja kansainvälisessä i)aperiteollisuuden tuotteiden kaupassa.
i\`yttemminhän  on  Suomessakin  ryhdytty  sulfaat,tisellulosan  valkai-
semiseen.    Viit,attakoon   lisäksi   meidän  tilastossamme  paperiteolli-
suuteen   sisältyvän   kuitulev}'teollisuuden   suui`iin   mahdollisuuksiin
ennen   kaikkea  rakennusaineiden  valmistuksessa.   Meillä  tämä  teol-
]].suus   on   vielä   pieni.

Tämän  tapaiset  mahdo]lisuudet  osoittavat,  että  i)aperiteollisuu-
temme   raaka-aineen    saanti   ei  ole   ehdottomasti   k}-tkötty   kuusi-
kysymykseen.

Samaten  saat,tavat  i)uunjalostuksen  muillakin  aloilla  uudet  kek-
sinnöt  tuntuvasti  muuttaa  eri  puulajien  hinta-  ja  menekkisuhteita
nykyisestä.     Katsottakoon    vain,   minkä   mullistuksen   faneriteolli-
suus   on   20   vuodessa   aiheuttanut  jäi`eän  koivupuun  markkinoilla.

P\'ämä  näkökohdat  tuovat  esille  lisää  Lehtäviä  kuusik`-s\'mvksen
hoidossa.   Maiiiitsen tässä  niistä  vain  yhden.   Yhtä  täi`keä  talousim-
liittiiien  toimeni)ide  kuin  esiin.  kuusipapei.ipuun  vientik}.s`.m?-ksen

järjestäminen  koko  kansantaloutemme  etujen  mukaisesti  on  entistä
voimakkaamman  teknillisen tutkimustoiii`innan järjestämiiien puun
mekaanisen ja  kemiallisen  jalostuksen  tari"ita  varten.
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TflLOUDELLISET  SEURHUKSET.

F.sitelmä,  jonka  Kansantalo.udellisen  `.hdistyksen kokouksessa
lokakuuii   `17   p:nä   4.934   piti

(;.   Mocl,een.

Monen  mielestä  tuntunee  sang`en  rohkealta  }-ritys   Lehdä  tilasitt-
]askelmia,   jotka   koskevat   tulevaisuutta.     \'-äestön   tulevaa   kehi-
t}'stä  koskeva  ennakkolaskelma  eli  väestönprog`noosi  ei  ki]itenkaan
ole   niin   mahdoton  tai  vaikea   tel-itä`'ä,   kuiii   ensi   näkemältä   \roisi
uskoa.    Se  lainmukaisuus,  joka  }7Ieensä  vallitsee  väestöä  koskevissa
seikoissa,   antaa   sellaisil]e   laskelmi]le   varsin   suui`en   kantavuuden.
Tällainen  ennakko]aske]ma  on t,a`-a]Iaan  verrattavissa  niihin vakuu-
tusvaaralaskelmiiii,   joita   suoi`itetaan   ei`i  vakuutusaloilla  ja  joiden
avulla  koetetaan  aikaiseinpiin  kokemuksjin  nojaut,uen  ]aatia  todeii-
näköisyyskuva  vastaisesta  kehit?'ksesLä.

Väkiluvun   t,`ilevaa   kehit}'sLä   koskevia   laskehnia   on   suoritettu
usealla   taho]la   aina   .n{4¢/£Äu/`.s€n   ajoilta   lähtien.     Aikaisemmin   ne
ovat    kuitenkin   luonteeltaan    olleet    epävarmoja    ennusteluja   tai
varsin   primitiivisiä   ]askelmia,   joilla   }'leensä   oii   ollut   epäty}'dyt-
tävä  t,ieteellinen  pei.usta.   Muuan  t,eoria,  joka  on  herättän`rt  ei-ään-
]aist,a  huomiota  vielä  meidän  aikanamme,  on  I)elgialaisen  T'c7'/n/,Js£in
noi.n   sata   v`iotta   sitten   esittämä   oppi,   jonka   mukaan  väkiluvun
kehit`-s  seuraa  tiettyä  matemaattista käyrää,  n.  s.  logistista käyrää.
Tämä   tai`koittaa  lyhyesti  sanottuna,  että  jonkin  määrät?.n  maan
väkilulu   kasvaa   vähitellen   taantuvalla   lisä}'kse]lä   muuttuakseen
lopulta paikallaaii p}'s}'väksi.   Tämän  inukaan väestö  olisi niin ollen
sainojen  lakien  alainen  kuin  ini]ut  kasvavat  organismit.   Tältä  teo-
rialta,   jota   meidän  aikanamme  kannattavat  in. m.  amerikkalaineii
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/?cLymon(J  J'cczrz  ]    ja   eng]anti]ainen    (7`.  r_-.   yl4!e,  2    puuttuu    kuiten-

kin   todellisuuspohja,  ja  sen  kestämättöm}T}Tden  ovat  useat  tutkijat
osoit,tanee[.     Onhan   vaikeata   kuvitella,   että   väestö,   kuten   eräät
luonnonilmiöt,  olisi  kehitvksessääii  sidottu  määrättyyn  mat,emaatti-
seen  kaavaan.

Väkiluvun   tu]evaa   kehit}Tstä   koskevia   laske]mia   ovat   }-Ieensä
vaikeuttaneet   sekä   syntyneisyydessä   että   kuolleisuudessa   esiint,\T-
neet,  suuret vaihtelut.   Mutta  sen mukaan kuin kuolleisuus]askelmat
ovat  tulleet  luotettavammiksi  ja  kuolleisuus]uvut  ovat   Po]ijois-  ja
Länsi-Eurooi)an  maissa  ruvenneet  pys}7ttelemään  yhä  ahtaampien
rajojen   sisällä,   ovat   m}'öskin   edell}Ttyl#et   väesLöä   koskeviin   en-
nakkolasl{elmiin  olennaisesti  parantuneet.

Eri  maissa  on  viime  vuosina  suoritettu  useita  tällaisia  ennakko-
laskelmia,  jotka  t}7?'dyttävät  ankarami)iakin  tieteellisiä  vaatiinuk-
sia.    r\Täille   kaikille   ennakkolaskelmille   on  vliteistä   se   seikka,   että
väestöä   koskevan  viimeksi  lasketuii  kuolleisuustaulun  ja  viiineksi
todetun  s}-ntyneiden  luvun  otaksutaaii  p}.syvän  ennallaan  tulevai-
suudessa.  Samaa  metodia  on  seuraavassa  t,utkielmassakin  sovellettu.
Kun   on  k}-sym}'s  tulevasta  s}tnt`'vien  luvun  suui.uudesta,  esiint)T}.
kuitenkin   sitäpaitsi   useita   ei.ilaisia   otaksumia.

r\Täistä  ennakkolaskelmista  voidaan  mainita  ne,  joita  ovat  suo-
rittaneet  4.  L.  Bow/ey 3   ja   J14.  Grcc7zwoocZ 4   Fjnglannissa,  A.  Sc"vg  5
Raiiskassa,    CoJ.j.cic!o   C`z.7%.  6     Italiassa,    fldoz/jÄ    Je7tse7t  7    Tanskassa

1  R.PE.j\Ri,   The    Biologu   of    Populalion  Growth.    Proceed±ngs  o£  the  `Nor\d

Population   Conl.ercncc   1927.
2   G.T:.YT]LE,   The    Grou)lh   of    Populalion   and   the    Factors    which  conti.ol  it.

Journal  of  tlie  R.  Stat.  Society.   January  1925.
8   A. L. T3o`NLE¥,   Births   and  populalion  in  Great  Bi`ltain.   Econom.Lc  ]o\\rnal,

June  1924.
4  M. GKEATiN\NooD,   '1`he   groujlh   of  i)opulalion  in  England  and  Wc.les.   ^Ie+ror\,

Sept.    1925.
6   A. SAT]`¥,   Calculs    d6mographiques    sur    la    population    frangaise    jusqu'en

J980.   Journal  dc  la  Soci6t6  de  statistique  de  Paris.   1932,  7-9.
6   C.oRRALDo  GiNi,   Calcolo   di   pi`euisione  della  popolazione   italiana  del   1921   al

J96/.   Notiziario  demografico  1930,  8-9.
7   A.  JENSEN,   Den   danske    Be|olkninqs    lloi`oskop.    Natlon.zriQ}kono\\\isk   Tids-

ski.ift   1930,   3.
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ja   S.  /.).   Wi'cÅ.6`ez!]    Ruotsissa.        Prof.   Wickse]I   on   m}Töskin   myö-
hemiriin   suorittanut   tällaisia   laskelmia,   jotka   koskevat    Norjaa.
Laajan  tämänlaatuisen  tutkimuksen   on   suorittanut.  Saksan   S£c%}.```-
Jz.sc'7ies     flei.cÄ`qcLm£2       ottaen     lähtökohdaksi     vuoden     1925    väen-

laskennan.       Sen   tuloksen   on   tunnel,tu   väest,öpolitikko   Ji`7.t.ef!r£r/t
/3Lwgczör/er 3  analysoinut  ja  selittänvt  useissa  teoksissa.

Voimakkaan   sysäyksen   näille   tutkimuksille   on   antanut   parin
kolmen   viime   vuosikymmenen   aikana   ilmennyt   s},.nt}Tneisyyden
}]uomatt,ava   väheneminen,   joka   on   saavuttanut   erittäin   suui.en
laajuuden  aivan  viime  vuosina.    Aikaisemmin  tämä  ilmiö  rajoittui
Ranskaan,   mut,ta   se   on   sittemmin   esiintynyt,   vielä   selvemi)änä
Pohjois-   ja   Länsi-Euroopassa.     N?-k}7ään   s`'nt,vneisv`.den   vähene-
minen  on  yleiseurooppalainen  ilmiö.

On   syystä   pelätty,   että   niissä   maissa,   joissa   s}.nt}'neis}')'s   on
iio})easti   vähentynyt,  väestön  lisäänt}'minen  t,ulee  pian  kokonaan

p?Tsähtvmään.    Näin  on  ollut  laita   ennen   kaikkea   Saksassa,   Eng-
]annissa ja  Ruotsissa.   Mainittujen  ennakkolaskelmien tai.koitiiksena
on ollut  saada  selville,  milloin `räkiluvun lisääntyminen t,ulee  pysäh-
t,\.mään ja  inikä  vaikutus  väestön  kehityksessä  tapahtuneella  suun-
nanmuutoksella  voi  olla  väestön  ikärakenteeseen.    rrällaisilla  tutki-
muksil]a  on  katsottu  olevan  suuri  arvo,   kun  on  ]aadittu   suunta-
viivat  k}Tsymyksessä   olevien  maiden  vastaiselle  talous-  ja  väestö-

po]itiikal]e.
Omassa  maassamme  on  Tilastollisessa  päätoimistossa  äskettäin

t,elity  eniiakkolaskelma  väkiluvun  kehityksestä.   Sen  tarkoituksena
on  ollut tutkia väkiluvun kehitystä maassamme viisikvmmenvuotis-
kautena  4931--80.   Täl]aiselle  ennakkolaskelmalle  ajankohta  on  nyL
erittäin   sopiva.     Sitä   varten   vaaditaan   ennen   kaikkea   tarl{koja

L  S. D.VNic:KST3T.L,    Suei.iges    frairiida   befolkning   undei`   olika   förtilsätlningar.

F.,konoinisk   Tidskrift   1926,   4-5.
SA`iA,  Bidrag  lill  den  formella  be|olkningsleoi.ien.  Med  tLL\åmpringar p.å Norges

befolkning.   Stats©konoinisk   Tidskrift  1934.   1-2.
2   Sfc{£[.s![.Å^  dcs   Dcufsc/icn   Jtcz.cJts.     Band  401.     11.     1930.

S   FRiEDRic\i    BURQDÖRFE.Tz,    Vorausbei`ec,Imungen    ilber     die   deulsche   Beuölke-

rungsentwicklung  bis  zum  Ende  des  20  Jahi.hundei`ls.  lnternat±ona\e  Kongross fur
Bevölkerungsforschung.    Roni.1931.

SjLNij\,   Volk   ohne   Jugend   L932.
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tietoja   väestön   ikäryhmit}-ksestä   sekä   luotet,tavia   kuolleisuustau-
Iuja.    Päätoimisto  on,  kuten  tunnettua,  viime  aikoina  saanut  val-
miiksi    k}`mmenvuotistilastonsa    vuodelta    4930,    josta    m.  in.    kä?-
selville  väestön jakaan{uminen iän mukaan  \-uosi]uokittain.   Lisäksi
on  Päätoimistossa laaditLu  kuolleisuus-ja  e]oonjääinistaiiluja  vuosi-
kymmeneltä    1921---30,    joista    käy   ilmi   keskikuolleisuus   eri   ikä-
1uokissa  mainittuna  kautena.    Käsiteltävänä  oleva  tutkimus  perus-
tuu    tähän    aineisi,ooii    ja    tehdään    tässä    selkoa    sen   tuloksesta.
Lisäksj  käsit,ellään  inuutamin  sanoin  niitä  t,aloudellisia  seurauksia,

joita  näiden  suunt,aviivojen  mukaisella  väkiluvun  kehit}-ksellä  tulee
olemaan.   Sit,ä  ennen  on  kuitenkin  s}tytä  luoda  silmä.`Ts  viime  vuosi-
kymmenien aikana tapahtuneeseen väestön kehitykseen maassamnie

ja  nyk}'iseen  tilanteeseen.    Tämän  kautta  on  nimittäin  ]ähivuosien
väkiluvun   keliitys   suurelta   osalta   jo   ennakolta   määrätt}-   ja   sen
vaikutukset  ulott,uvat  pitkälle  Lt]Ie\;.aisuuteen.

Suomessa     s}.nt}rneisy}Ts     p}-s}Ttteli     1700-1uvul]a     enimmäkseen
/+0  °/oo:n  yläpuolella.    Suurimman  osan  seuraavaa  vuosisataa  se  o]i

35   ja   40  °/oo:n   välillä   ja   alkoi   hitaasti   laskea   vasta   4880-1uvulla.
Vielä   vuosisadan  vaihteessa  ja   kuluvan   vuosisadan   ensimmäisellä
vuosikymmene]lä   syntyneisyys   oli   30°/oo    suuremi)i.     Sen  jälkeen
alkoi nopea väheneminen, joka on jatkunut inelkein keskeytyn]ättä.
Noin   20  vuodeii  kuluessa  syntyneis}r}Ts  aleni  30  °/oo:sta   20  °/oo:een.

Vuonna   1932   s}'ntyneisy)Ts   oli   vain   48.7  °/o().     Tämä  suhdeluku  on
ainoastaan   noin   puolet   vastaavasta   viisikymmeiitä   vuotta   aikai-
semmasta  suhdeluvust,a.

Syntyneisyyden  väheneminen  ilmeni  ensin  kauijungeissa,  sitten
maaseudulla.    Maaseudulla  syntyneisyys  on  pienin  maan  eteläisissä

ja   läntisissä  osissa,  kun  se  taas  on  sitä  suurempi  mitä  kauemmaksi
pohjoiseen  ja  itään  päin  siirrytään.    Tällä  seikalla  on  suuri   merkj-
tys.    Joskin  syntyneis}`yden  väheneminen  esim.  kaupungeissa  i)ian

pysähtyisi,  merkitsee  äsken  inainittu  ilmiö  nimit,täin  sitä,  että  näin
ei  olisi  laita  maaseudulla,  jossa  kehitys tässä suhteessa on vielä aino-
astaan  alussaan  ja  vasta  nyt  näyttää  saavan  vauhtia.    Sentähden
voi  täinän  perusteella  odottaa,  että  maan  yleinen  syntyneisyysluku
tulee   vastaisuudessa   edelleen   laskemaan.

Kuolleisuus  on  ni?Töskin  säännöllisesti  välientynyt,  viime  aikoina
kuit,enkin huomattavasti hitaammin kuin s}'nt,}'neisyys.   1700-luvulla
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ja  pitkän  matkaa seuraavalle vuosisadal]e kuolleisuus  o]i 25 å 28 °/(Jo,
1880-Iuvulla   a]koi   se  jo   pys}.tellä  20 °/oo:n  a]apuolella,1askeakseen
vähitellen,  vapaussodan  ,ia   espanjantaudin  vuosien  lyh}Tel{si  aikaa
keskeyttämänä,  noin  43 °/oo  :een  nvkvään.

Syntyneisyyden  ja  kuolleisuuden  välinen  erotus   on   sen  vuoksi
tuntuvasti   väheT]tynyt,    inikä    kä`r   ilmi   seuraavasta    taulukosta.

Syrttyneisyus  ia  kuolleisuus  (Juosi,na  1881-1932,,  ° |oo

Synty-        Kuol-       Erotus
Vuosina                                     neisyys       ]eisuus           °/oo

Oloo                     Oloo

1881-90    ..........       35.0            21.i

4891-1900     ........       32.`2            49.7

1901-1910    .......          31.i            17.0

4911-1920     ........       25.4            17.8

1921~30    ..........       22.2            14.i

1931       ..............         19.5               13.3

1932      ..............         48.7               42.6

Vielä   4880-luvul]a  luonnollinen  väenlisävs  oli  keskimääi`in  noin
!/i °/oo,   viime   vuosjkymmenellä   ainoastaan. noin  8 °/oo  ja  kaikkein
\t'ii[neisimpjnä    vuosina    vain    6°/oo.      Pintai)uolisesti    katsoen   voi
tosin   viip}'ä  vielä  kauaii,   ennenkuin  molemmat  kä}Trät  leikkaavat
toisensa.    Mutt,a  jos  kä}'dään  svvemmälle  kysymykseen,   on   asian
lai`,a   toinen.     Silloin   t,ullaan   siilien   varsin   }'11ättävään   tulokseeii,
että   maamme   väen]isä}Ts   tulee   vähilellen   p?'säht}Tmään,   vaikka-
kin   synt}'neisy}'den   väheneminen   p}-sähtyisi   ii}l{}Tiselle   tasolleen

ja   kuo]leisuus   eri   ikäluokissa   jäisi   n\.kvisen   suuruiseksi.
r\ryk}'isen  tilanteen  perusteellisempaa  erittel}.ä  vai.ten  on  ensiksi

kiiiinitettävä    huomio    \,7äestömine    ikärakenteeseen.      Silä    kuvaa
seuraava  diagrammi,  jnka  osoittaa  jkär?'hmit}'ksen  eri  vuosiluokit-
i,ain,  kuinmastakin  sukupuolesta  erikseen.  Tämä  diagrammi  ei, yhtä
vähän   kuin   inuutkaan   seui`aavassa  esitettävät  ]askelmat,  tarkoita
i]iaaiiinie   Å.oÅo   (JÄes£ö.Ä  vaan   ainoastaan   £oczejzjstcb   ¢öes!öå,   siis   viral-

list,a  väestöä  väheiinettynä  siirtolaist,en  luvulla.    Tiedot  t,odellisen
väestön  suuruudesta  saadaan  kvinmenvuotistilastosta,  ja sen muo-
dostaa  läsnäo]eva  väestö  lisä[t}.i]ä  sillä  osalla  kotikunnasi,a  poissa-
olevaa  väestöä,  joka  oleskeli  maan  rajojen  sisäpuolella.
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Väestön   Jakaantumir.en   iän   iiwhaci,n   puosiluoki,tt,ain   (Jii,omw   19.30.

Aikaisempina   kausina,   jolloin   s}'ntyneis}'}.den  ja   kuolleisuuden
kehitys   oli  jotenkin   säännö]]inen,   ikäi)yramiidi   suippeni   tasaisesti

perustastaan,   alimmista  ikäluokista,   huippua  kohden..    Tämä  ikä-
p}ri.amiidin rakenne on ollut eräs väest,ötiei,een ty}'pillisimi)iä ilmiöitä.
Viime    vuosina   siinä   on   kuitenkin   tapahtunut   inuutos   syiitynei-
s}'}+den  nopeamman  vähenemisen  tähden.

Vuonna   -`1930   ej   niin   muodoin,   kui,en   olisi    ollut   luonnollista,
nuoi`in  ikär}'hmä  ollut  lukuisin.     P\Tiin  oli  sen  sijaan  laita  10-vuotiai-
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den  ikäryhmän,  siis  viionna  1920  syntyneiden.    Sen  jälkeen  seura-
sivat   7-vuot,iaiden   ja   18-vuotiaiden   ikär}7hmät.    Yleensä   ovat   iie
ikäluokat,    jotka    ovat    s`.nt}Tisin    vuosilta    ennen    s}'nt}'neisyyden
suui-en   välienemisen   alkamista,   siis   vuodelta   1912   ja   sitä   ennen,
varsin  lukuisasti  edustettuina,  jonka  vuoksi  tämä  osa  diagrammia
()n  leveämpi  kuin  sen  perusta.   Vasta  näistä  vuosista  ylöspäin  väes-
tön    ikärakenne   saa    tasaisesti   suippenevan   p}'ramii(lin   muodon.
Tämän   diagraiiimin    sivuvi].voissa   huomaamme   sitäpaitsi   joukon
riiielenkiintoisia    sisäänkaai`tumia,    jotka    tuovat    mieTeemme    niitä
vaikeita   aikoja,   joiLa   kansamme   muinoin   on   kokenut.    Sellainen
on  selvästi   havaittavissa  62-ft;Ft-vuotiaiden  kohdalla,   mikä   syi]t}'i
48.30-lu`-un  vaikeina   håtävuosina.    Tällaiiien  sisää.nkaai.tuma  tava-
taan  jälleen,  joskin  i)a]jon  epäselvcmpänä,  37-|/t2-vuotiaiden  koh-
dal]a.    Sitä  e(lusLavat  aikaisemmiii  iminiitujen   suuresti  harventu-
neiden   ikä[`i(jkkien  jä]keläiset.    Tämä  suhi)olvi  on  siis  viiorostaan

jonkin  verran  harvaluk`iisempi  kuin  lähinnä  nuoremmat  ja  lähinnä
vanhemmat   ikäluokat.     Tässä   kuvastuu   n.  s.   E!.Ze7.£   StÅ7td£in   laki.
H-vuotiaiden  kohdalla  o]eTa  s}'vä  ))lovi»  johtuu  vuoden   1919  ikä-
luokan  hai`valukuisuudesta,  mikä  on  vapaussodan  seui.aus.

i\Tykyinen   epänoi.maali   ikär}.hmit}'s   tulee   vastaisuudessa   kah-
della   tavalla   vaikuttamaan   väenlisäykseen.     Toisaalt,a   iie   suku-

i)olvet,    jotka    tämän    jä]keen    saavuttavat    avioliit,toiän,    tule`'at
o]emaan   huomattavasti   liarvalukuisemniat   kuin   ne   vuosiluokat,

joista    viimc   vuosien    syntyneisy}rs    on   riip])unut.     Tämä    seikka
tulee   kaikest,a   päät,täen   edel]een   vähentämään   syntyneisyyslukua
lähiaikoina.    Toisaalta  ne  vuosiluokat,  joissa  kuolleisuus  on  suui`in,
t.  s.    vanhiinmat   ikäluokat,    tu]evat    vähit,e]len   käsittäinään   vhä
suui`emman   os:in   väest,öä.     Tämä    sejkka   tulee   taas    vuorost,aan
kohottamaan    väestön    yleistä    kuolleisuuslukua,    mikä    kuitenkin
tai)ahLuu  `'asla  etäämpänä  tulevaisuudessa.

L.\luksi    selostetaan    laskelmia    teht,äessä    kä}.teLLyä    menettel}.-
tai)aa.   Ensin  on  ollut  lasketta`/-a,  mit,en  nvk\Tään  elävä,  siis  vuonna
1930  todettu,  väestö  tulee kuolleisuuden johdosta vähitcllen  supistu-
niaan   lukumäärältään.     Tämä   on   suoi.itettu   kuolleisuust,auluihin
sisält}.vän  eloonjäämistaulun  avulla.    Kerrontamenettelyllä  on  las-
kettu  väestön  jokaisen  vuosiryhmän  kohdalta,  kuiiika   monta  ku-
huiikin   eri   ikäluokkaan   kuu]uvaa   henkeä  on  vielä  elossa  vuonna
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`L93.~),   vuonna    I9L/±O   j.  n.  e.     Väkiluku   on   inääi.ätt}.   `J-iiden   vuoden

\tä]iajoin,  ja  laskelmat   on   suoritet,tu   viisik`.mment,ä  vuotta  eteen-

päin,   vuoteen   1980  asti.
(.tn   l`ionnollista,   että   ]askelmat   tule\.at   ei)ävarmemmiksi,   mitä

kaueiiiinaksi   tulevaisuuteen   ne   ulottuvat„     P\'iin   kauan   kuin   iiää-
osan   `'äestöä   muodostavat,   n}'kyään   elä`''ät   sukupolve[,   siis   i)ai.i
`'uosik}rmmentä  cteenpäin,  on  laskelmilla  kuit,enkin  sangen  varma

iterusi,a.    Mit,ä  suuremmaksi  tu]ee  niiden  sukui)o]vien  osuus,  jotka
eivät   ole  vie]ä  maailmaan  s}'nt,}'neet  ja  joiden  lukumäärää  siis   ei
tiede+ä,  sitä  epävarmeminiksi  tulevat  kuitenkin  laskelmat.    Mutta
l{oska  koko  tällä  tutkimukse]la  on  joka  tapauksessa  laskukokeilun
luonne,   olkooni)a,   että   sillä   on   varsin   suuri   todellisuuspohja,  on
tä]lainen pitempi tutkimuskausi katsottu  sopivaksi.   Sillä ainoastaan
täten   väestön  ikärakenteessa  tulevaisuudessa  tai)ahtuvat   muutok-
set,   jotka   ovat   erittäin   mielenkiintoisia,   kä}'vät  riittävän  selvästi
ilmi.

Vastaista   s}.nt}'vien   lukua   määrättäessä  liikutaan  tiet}'sti  epä-
`,'ariiieiiimalla     maaperällä.      S}.ntyneiden    luku    on    viime    vuosi-
k}'mnieninä   nopeas[i   vähent}'n}Tt   absoluut,tisesti,    noin   90 000:stä
70 000:een.    Ei   ole   mitään   s`.`.tä   otaksua,   että   suunta   muuttuisi
n`'t  vastakkaiseksi,  vai`sinkin  ki.m  otetaan  huomioon  Skandinavian
]iiaissa   tapahtuva   kehit\.s.    Siellä   s}'nt}Tneis}7yden  väheneminen  on
ehtin}'l   pa[jon  pitemmälle  kuin  ineillä,   eikä   nä}.   mitään   merkkiä
sjitä,  että  se  vielä  i)}Tsälit).isi.    Yksiiikertaisin  h`.})oteesi  on  kuiten-
kii],     eitä   ]ähdetään   `'iimeksi   havaitusta   s}-nt}'neiden   ]uvusta   ja
edell}'tetään,   cLtä   täinä   p}-s}.}.   muutLumattomana   koko   tutkim`is-
kau(1eii  aikana.  T\Täin  menetellen  voidaan  probleemia  jo]]ei  ratka;st,a,
niin   kuiienkin   huomattavasti   a]altaan  rajoittaa.

Tätä  h}'])oteesia  kä}'ttäen,  jota  tässä  kutsut.iaii  I  \'aihtoehdoksi,
oteLaan   siis   läht,ökohdaksi  viimeksi  havaittu   e]ävänä   s}.ntyneiden
lukumäärä.     `Jotta   tilapäisseikkojen   \'aikutus   ei   olisi   liian   suuri,
t)n   s`'nt`-`'ien   luvuksi   otet,tu   vuosien   '1{)31   ja   ]{)32   lukujen   keski-

]i`äärä  ja  i)?Töristett}'  se  lähimniäksi  sataluvuksi.   Elävänä  s`.nt`'vien

]uh  vuos.ina  1933-1980  on  sill6in  kiinLeä  luku  70 600.    Svnt`'vien

.jakaantuminen  iniespuolisiin  ja  naispuolisiin  on  otaksiittu  saniaksi
kuin   keskimäärjii   kahtena   viime   viiotena.     Tämä   jakaaiituminen
\'aihtelee,   kuten  tunnettua,   hyvin  vähän.
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Metodi,  jossa  lähdetään viimeksi todetusta  syntyneiden luvusta,
on yhteinen useimmille aikaisemmin mainituista ennakkolaskelmista.
Sitä   käyttävät   niin   muodoin   m.  m.   Bow]ey,   Wicksell,   Jeiisen  ja
Saksan  Statistisches  Reichsamt.   Tämän  metodin  ohella  käytetään
näissä   tutkimuksissa  myöskin  muita  hienompia  metodeja.    Fjrään
sellaisen    mukaan   låhdetään   viimeksi   havaitusta   hedelmällisyys-
1uvusta,   kun   lasketaan  tulevaisuudessa   elävänä   syntyvien  luku-
määi`ä.    Alfi`ed.  Sauvyn   suorittamassa  tutkimuksessa,   joka  koskee
Ranskaa, on ainoastaan hedelmällisyyslukuja pidetty lähtökohtana.
Tilastollinen  päätoimf sto  on  tutkimuksessaan  ottanut  lukuun  myös
tämän   mahdollisuuden,  jota  tässä.  on  kutsuttu   11  vaihtoehdoksi.

On  otaksuttu,  että  hedelmällisyys  tulee  vuosina  1933*0  ole-
maan  104.68 °/oo  20-44  vuoden iässä olevien naisten lukumääi`ästä.
Tämä   on  vuosien  1931  ja  1932  keskiluku.    Sen  mukaiscsti  on  las-
kettu  kunakin  ei`i  vuotena  elävänä  syntyvien  lukumäärä.   Myöskin
näin  saadut  luvut  on  pyöristetty  lähimmiksi  sataluvuiksi, ja  ne  on

jaettu   miespuolisiin  ja   naispuolisiin   samojen  pei`usteiden  mukaan
kuin   1  vaihtoehdossa.

Kun    hedelmällisyys  . otetaan   lähtökohdaksi,    mei`kitsee   tämä
sitä,  että  on  otet,tu  huomioon  ikäi.akenteessa  nykyään  tapahtuva
muutos   ja   sen   vaikutus   syntyneiden  lukuun.    Koska  mainittujen
ikäluokkien   osuus   koko   väestöstä   tulee   tutkimuskauden   alussa
suui'enemaan,  tulee  myös  syntyvien  luku,  kun  hedelmällisyys  edel-
lytetään  muuttumattomaksi,  sen  ohella  lisääntymään.   Vasta  vuo-
den  1945  jälkeen,  kun  vuosien  20-44  ikäluokkien  merkitys  jälleen
vähenee,   alkaisi  syntyvien  lukumäärä  tämän   hypoteesin  mukaan
absoluuttisesti  vähentyä.

Esitän  tässä  kaksi  asete)maa,  jotka  valaisevat  näitä  molempiit
hyi)oteesa.

Syntyvien  l,uhumää;rä.

Todetut  luvut:
Vuosina
1911-20
1921-30
1931

(keskim.   vuodessa)
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Ennakkolaskelmien  mukaan:

(Keskinl.
vuodessa)
1931-35
1936-40
1941-45
1946-50
1954~55
1956-60
1961~65
1966-70
1974-75
1976-80

Vaihto-         Vaihto-
ehto   1             ehto   11

70 600             71800

"                 74 600
"                 76 600
"                  77 500
"                 75 900
„                  74100
"                 73 600
"                 73 200
"                 72 900

73 000

Edellinen  taulukko  osoittaa  e!öoönö  Sg7t!gyt.e7t  lukumäärän.   Tä-
hän  samoin  kuin  seuraavaankin  tauluun  on  myöskin  otettu  kym-
menvuotiskausien  1911-20  ja  1921-30  todetut  keskiluvut.   Las-
ketut  luvut  tarkoittavat  kaikki  viisivuotiskausia.    Syntyvien  luku
on  niin  ollen  1  vaihtoehdon  mukaan  koko  ajan  70 600,  kun  se  taas
11  vaihtoehdon  mukaan vähitellen  nousee  77 000  suuremmaksi vuo-
sina  1946-50,  sen jälkeen jälleen ]askeakseen.   11  vaihtoehdon mu-
kaan  syntyvien luku  olisi  siis  koko  tutkimuskauden  suurempi  kuin
viimeksi todetut  syntyneiden  luvut.   Tämä  näyttää  varsin optimis-
tiselta  otaksumalta,  joka  tuskin  tulee  toteutumaan.

Seuraavassa    taulukossa    esitetään    ÄeczeJmö!Z£sygszwfJL47?    kehitys
kummankin  vaihtoehdon   mukaan.

Hedetmäuisyys  ° /oo.

Todetut  luvut:
Vuosina
1911-20         (keskim.   vuodessa)     131.66
1921-30                „                  „              122.ig
1931                                                                             107.i8

1932                                                                             102.20
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Ennakkolaske]mien  mukaan:

(Keskim.
vuodessa)
1931-35
•1936-/10

194`1-45
1946-50
1951-55
'1956-60

1961-65
1966-70
197J-75
1976-80

Vaihto-     Taihto-
ehto   1       ehto   11
403.64              404.68

99.33                  "

96.50                   „

95.35                   "

97.,4                  „

100.5o                   „

102.85                   "

105.,0                  "

107.51                     „
•108.38

I   vaihtoehto,   jossa   elävänä   s}'ntyvien  ]uku   on muuttumaton,
tarkoit,taa  siis,  että  hedelmällisyysluku aluksi laskee,  koskapa kysy-
myksessä  olevat ikäluokat, joihin  elävänä synt}'vien lukua tässä suh-
teessa  on  verratt,u,  lisääntyvät  absoluuttisesti.    Sen  mukaan  kuin
näiden ikäluokkien suhteellinen osuus jälleen vähenee, lisääntyy sen
sijaan  hedelmällis}'ysluku   1  vaihtoehdon  mukaan  vieläpä  ylittääk-
seen  vuoden   1965  jälkeen   nykyisen  tason.    Myöskin  1  vaihtoehto
näyttää niin ollen tässä selvityksessä jotenkin optimistiselta, kun on
kysymys tutkimuskauden jälkimmäisestä  osasta.   Tähän astihan he-
delmällisyysluku  on  päinvastoin  osoittanut  jatkuvaa  vähenemistä.
Tämä  vähentyminen  oli  vuodesta   1910,  jolloin  hedelmällisyysluku
oli   `J70.93   °/oo,  vuoteen  1932,  jolloin  vastaava  luku  oli  102.2o   °/oo,

kokonaista  40  °/o.
Voi    luonnollisesti    tulla    k}.s}'m}'kseen    muitakin    hypoteeseja

s}.nt}'vien luvun  tulevasta  suuruudesta.   Sellaisia  on  käytetty  m.m.
saksalaisessa  tutkimuksessa,  jossa  eräs  h}-poteeseista tarkoittaa  sitä,
että  viimeksi  todetun   hedelmällis}'ysluvun  otaksutaan  vähenevän
määrät)'n   aikakauden   kuluessa   kaikkiaan   25 °/o.     Raiiskalaisessa
ennakkolaskelmassa  esiint}'y  m.  m.  se]lainen  hypoteesi,  että  vastai-
nen   hede]mällis}'}'s  tulee  sellaiseksi,  jollainen  se  nykyään  on  Seinen
departementissa,   siis   me]ko   kaupurikilaistuneella   alueella.   Päätoi-
miston   tutkimuksessa  on  kuitenkin  ty}'d}7tt}'  kahteen  äsken  selos-
tettuun   otaksumaan.     Kaikki   muut   hypoteesit   pei.ustuvat   vielä
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enemmän   arveluihiii,   vaikka   tiet}.sti,   `.arsinkin   matemaattiselta
kannalta,   voi  olla   mielenkiintoista  sommitella  vastaista  kehit}'stä
useiden  eri  suuntaviivojen  mukaan.    P\Te  ikärakenteessa  tai)ahtuvat
muutokset,  jotka  tällöin  esiintyvät,  valaisevat  selvästi  eräitä  demo-

graafisia  lakeja.    Tässä   suhteessa   vai`sinkiii  prof.   S.  D.   Wicksellin
tutkimukset  ovat  sangen  opettavia.

Laskettaessa  vuoden  4930  jälkeen  s`.nt`.vien  ikäluokkien  vähe-
nemistä on kävtett,\' samaa menettel}.tapaa kuin k}'sym?'ksen ollessa
nykyään   elävästä   väestöstä.     Kuolleisuustaulujen   avulla   on   las-
kettu, kuinka monet ei`i vuosina syntyvistä ovat vielä elossa vuonna
1935,   vuonna   1940   j. n. e.    Tämä   on   tapahtunut   edellyttämällä,
ei,tä  kuolleisuussuhteet  pysyvät  kussakin  eri  ikäluokassa  samoina
kuin  vuosina  1924.--30,  jotka  ovat  viimeisimpien  kuolleisuustaulu-

jemme lähtökohtana.   Yhdistämällä sitten kaikkien laskutoimitusten
tulokset    saadaan   kokonaiskuva   väestön   jakaantumisesta   iän   ja
sukupuolen    mukaan   viiden   vuoden   väliajoin   vuoteen   1980   asti.

Siii'tolaisuus  on,  kuten  tunnettua,  ajoittain  huomattavasti  vä-
hentänyt  maamme  väestöä.    Vuosina  1893-1930  väestön  brutto-
menetys,  siis  huomioon  ottamatta  takaisin  palanneita  siirtolaisia,
oli  jonkin  verran  yli  330 000   heiikeä.    Vilkkaina  siii`tolaiskausina,
kuten    vuosiiia    1901-10,   siirtolaisuus   nieli   enemmän   kuin   1/3
luonnollista  väenlisäystä.    Nettomenetys  ei  tietystikään  ole  maalle
ollut  näin  suuri,  koska  huomattava  osa  siirtolaisia  on  myöhemmin

palannut  kotimaahan.    Kahdessa  viime  kymmenvuotislaskennassa
on  kuitenkin   paljon  yli  200000   henkeä   ilmoitettu   maan  rajojen
ulkopuolella  asuviksi,  etupäässä  Pohjois-Amerikassa.

Kuluvan vuosikvmmenen aikana siirtolaisuus on ollut mitätöntä.
Päinvastoin lienee  muuttoliike tuottanut  i)ienenpuoleisen ylijääinän
maallemme,   kun   takaisin   palanneiden   siirtolaisten   lukumäär`ä   on
ollut   hai`vinaisen   suuri   Yhd}'svalloissa   ja    Kanadassa   vallinneen
lamakauden   johdosta.     Käsiteltävänä   olevissa   laskelmissa   ei   ole
lainkaaii   otettu   huomioon   siirtolaisliikkeen   vaikutusta.    Sen   suu-
ruuttahan on vaikea etukäteen laskea, josta syystä sitä ei ole  otet,tu
lukuun   useissa   niistä   ennakkolaskelmista,   joihin   aikaisemmin   oii
viitattu.     Tämän   johdosta   s}-ntyneellä   vii.heellä   näyttää   olevan
varsin  pieni  merkitys  nykyisen  tilanteen  vallitessa.    P\Te  vaikeudet,

jotka  kohtaavat  siii`tolaisuutta  tärkeimpiin  inäärämaihimme,  eivät
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osoita  minkäänlaista  pyrkimystä  vähentymiseen.  Ei  myöskään tois-
taiseksi ole löytynyt siirtolaisiamme varten mitään uusia maita, joihin
he   olisivat  tei`v`etulleita  ja  joissa  elinehdot   olisivat  heille  suotuisat.

Ennenkuin  tässä  esitetään  laskelmien  tuloksia,   on  syytä  vielä
kosketella   tehtyjen   otaksumien   todennäköisyyttä.    Paitsi   ;ynty-
neisyyttä  voivat  nimittäin  myöskin  eri  ikäluokkien  kuolleisuudessa
esiintyvät  muutokset  vaikut,taa  väkiluv-un  kehitykseen.    On  hyvin
otaksuttavaa,   että  kuolleisuus  yksityisissä  ikäluokissa  tulee  muo-
dostumaan  jonkin  vei.ran  suotuisammaksi,  kuin  mitä  vuosien  1924.
-30 kuolleisuustaulut osoittavat.   Tämä koskee etenkin pikku]asten

kuolleisuutta.   Tämä  kuolleisuus  oli  kymmeiivuotiskautena  1921-
30    91.6  °/oo,   kun   se   taas   vuosina    4931    ja    1932   o]i   alle   80°/oo.

Sitäpaitsi   parannus   tässä   suhteessa   on   vielä   mahdollista,   minkä
osoittavat   Norjan,   Ruotsin  ja   I-Iollannin   vastaavat   luvut,   .iotka
kaikki    ovat    alle   60°/oo.      Keski-ikä    maassamme    voi   sen   joh-
dosta   jonkin   verran   lisääntyä.     Nykyään   se   oii  noin  53  vuotta,
mutta  sen  kohoaminen  jonkin  verran  yli  60  vuoden,  jonka  tason
Ruotsin  väestö   on  jo  saavuttanut,   ei  suinkaan  tunnu  mahdotto-
malta   muutainien   vuosikymmenien   kuluttua.     Sen   kautt,a   tulee
samanaikaisesti  elävän  väestön  lukumäärän  maksimi  jonkin  verran
kohoamaan.    Tämä   kohoaminen  on  kuitenkin  veiTaten  vähäinen,

ja  sen  vastapainona  tulee  olemaan  syntyneisyysluvun  aleneminen
nykyiseltä   tasoltaan,    mikä    aleneminen   on,    kuten   aikaisemmin
mainittiin,  varsin  todennäköisesti  odotettavissa.

Sen   jälkeen   kun   nämä   laskelmat   oli  loppuun   suoritettu,   on
Tilastollisessa  päätoimistossa  saatu  valmiiksi  ennakkotiedot vuoden
1933  syntyneisyydestä.    Niiden  mukaan  elävänä  syntyneiden  luku
oli  ainoastaan  n.  65000,  niikä  vastaa  17.4 °/oo  bruttoväkiluvusta  ja
18.5  °/oo  todellisesta  väkiluvusta.    Syntyneiden luku  on siis  edelleen
huomattavasti  vähentynyt.    Viime   vuodet  kuuluvat  tosin   harvi-
naisen  vaikeaan  pulakauteen,  joka  suorastaan  on  vaikuttanut  epä-
suotuisasti  sekä  avioliittoisuuteen  että  syntyneisyyslukuun.   Mutta
syntyneisyysluku  on  jo  niin  kauan  pyrkiny-t  vähenemään,  vieläpä
taloudellisesti  hyvinäkin  vuosina,  että  tätä  vähentymistä  ei  voida
selittää   yksinomaan   pula-aikojen   perusteella.     Syyt   ovat   kyllä
syvemmällä.    Ei  ole  kuitenkaan  epäilystä  siitä,  että  huonot  ajat
ovat   tuntuvasti  jouduttaneet   syntyneisyyden  vähenemistä.
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Maan   todellisen   väkiluviin   kehit}'s   `'uosina   `19'10-80   kä}-ilmi
seuraavasta   taulukosta   ja   siihen   liitt}'västä   diagrammista.

Väkiluku  .>tbosina  1910--1980.

l'odetllt   lu\,ut:

\'uosi
'1910       ....................        2  943  400

4 9`1.-)        ....................         3   102  400

4 920        ....................         3   `147  600

4 9 2 L,t        ....................         3  3 .2 2   L 0 0

J930       ....................        3  462  700

l:nnakko]askelmien   n]ul{aan:

\`aiht,oehto  I
3  .-) 1-1 3  9 0 0

3 634 900
3  704 200
3  76L  300

3  805100

3 837 000
3 85tr)  300
3  862  ,_100

3  8.rj7  600

3 843 200

Vaihtoehto  11

3  :15()  200

3 6.57 900
3 7,:,3 900
3 840 300
3 905 800
3 950 400
3 978 900
3 993 400
3 99/± 900
3 986 800

Kummassakaan   taiiauksessa   Siiomen   väkiluku   ei   tule   `.astai-
suudessa  }'littän`ään  -'+  miljoonaa.    \'Toidaan  mainit,a,   citä  jos  kuol-
leisuus   vähent}.!si   niin,   että   keski-ikä   kohoaisi   (jo   `,'uoteen  ja   jos
s}'ntyvien  luku  it}.s`isi  `.uosien   1{)31  ja   L932  tasolla,  olisi  väkiluku
koi`keimmillaan  ollessaan  /i..!  miljoonaa,  siis  jonkin  verran  suui`eini)i
kui]i   edellä   esitett}'jen  ]askelmi{m   mukaaii.

I  vaihtoehdon  miikaan  `'äkiluku  saavuttaa  `-uonna  `J970  suur`im-
man  määränsä   38`}2100,   jonka   jälkeen   alkaa  vähent}'minen.    `Jo
vuoden   1945   jiilkeen  tapahtuu   kuitenkin   huomattava   i)}-säht`-mi-
neii   väenlisäyksessä.     Tämä   l].sä}.s,   joka   \'uosina   '193`1    ja   '1932   oli

jonkiii   verran   pienempi   kuiii   23,0()0,   olisi   `.uosiiia    193=i--/io   noin
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rl`odel,linen  ¢iäkil,Tiku  vtiosiiLu   ]910--.1980..

7ft%åokij„fflwocAå#

Il i.             ' |i;            ']to              '|S            17 h            '|J{              qw?             Jiiil            rif®             `/rr            qlo              ii.f             i 7/o            iiir             .9 po

4.6 000   vuosittain.    Viisivuotiskautena   1940-45   ]isä`'s   o]isi   'L4 000
henkeä  ja  vuosina  1945-501'1000  henkeä  vuosittain.   19fjo-luvulla
väenlisäys   sui)istuisi  2 000  :i  3 000   henkeeii   vuodessa.

11  vaihtoehdon  mukaan  väenliscäTs  tat)ahtuu  n}rkyistä  hitaam-
massa   tahdissa    4950-luv`il]a.   jollrtin   vii]`\e   vuosien   hai'valukuiset

riaissukupolvet   saavuttavat   hedelmällis`r`'siän.     Sen   jällti3en   väeii-
lisäys   vähenee   nopeasti,   noin   `[3 000   henkeeii   vuosittain   vuosina
1950~-55   ja   jonkin   verran   }'li   5000   henkeen   vu(jsittain   vuosina
1960-65.    Tämän  vaihtoehdon   iiiukaan  väkiluku   saa\.uttaa   suu-
rimman  määränsä  eli  3 994 900  henkeä  vuonna  1975,  joiika  jälkeen
vähentyminen    alkaa .---    Kummassakin    tapauksessa    väkiluvun
vähentyminen  huippukohdan  saavuttamisen  jälkeen  tulee  tapahtu-
maan  hyvin  hitaasti.

Tämän  kehit}.ksen  edelleen  valaisemjseksi  esitctään  tässä  kaksi
taulua,  jotka  ilmaisevat  \'astaisen  s\'nt`rneis\'`'den  ja  kuolleisuuden
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sekä  niiden  välisen  ei`otuksen  kummankin  laskumetodin  mukaan.
Eiisimmäiseen  tauluun  on  myöskin  otettu  vuosien  1911-30 todet-
tuja   lukuja.    Kuten   aikaisemmin   huomautettiin,   on   synt.ynejden

ja   kuolleiden   luku   vei`rattu   +.odelliseen   väkilukuun   eikä   vii`alli-
seen  bruttoväkilukuuii.

Syntuneisuus  ja  kuoueisuus  puosina  1911~1980,  ° |ou.

Todet.ut  luvut:
Vuosina                     Synty-      Kuollei-         Erotus

(keskim.  vuodessa.)          neisyys         suus

194.1-15....29.2

1916-20....24.9
1921--25....24.8

4 926-30     ....      22 . 5

Ennakkolaske]mien  mukaan:
V ai,hoehto   1

193]--35
1 936-40
]9/11-45
4946-tio
1951-55
1956-60
1964.-65
•1966--70

4974-75
1976-80

20.1              44.9
•19.6                15.1

19.3              15.5

48.9                `15.9

t8.7             46.2

48.5              16.8

18.4               `L7.4

48.3              17.9
'L8.3               `L8.5

18.3             19.i

Kuten   tästä   taulukosta,   joka   tarkoittaa   1   vaihtoehtoa,   käy
selville,    edellytetään    s}'ntyneisyyden    vähentymisen    tapahtuvan
hyvin  hitaasti.   Kuolleisuus  sitä vastoin tulee huomattavasti lisään-
tymään  jo  vuoden  1940  jälkeen,  kun vanhempien  ikäluokkien  suh-
teellinen   osuus   tulee   yhä   suuremmaksi.      Kuten   jo   aikaisemmin
huomautett.iin,  tulee  nimittäin  näiden  ikäluokkien  suurempi  kuol-
leisuus   vähitellen   vaikuttamaan   epäedullisesti   koko   kuolleisuus-
lukuun,
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Yleiiien   kuolleisuusluku   on   maassamme   iiykyään,   kuten  tun-
nettua,   hai.vinaisen   suotuisa,  mikä  johtuu  siitä,  että  ne  ikäluokat,

joissa   kuolleisuus   on  pienjn,  siis  nuoi.uus-  ja  keski-iässä,  ovat  iiyt
poikkeuksellisen   lukuisat,   kun   sen   sijaan  lapsia   ja   vanhuksia   on
suhtee"sen   vähän.    Tätä   ikärakennet,t,a   rasittaa   kuitenkin,  sitee-
rataksemine    Bu.7.gc!ö.r/eriä,    »eiii   Hypotek   des   Todes)),   joka   myö.-
hemmin   on   lunastettava.    Nykyinen   keskimääräinen   elinaika,   53
vuotta,   edellyttää  nimittäin  48.9 °/oo:n  keskikuol]eisuutta  eli kään-
teistä   elinjkää,  kun  taas  nvkvään  kuolleisuus  on  43 °/oo  pienempi.

Symyneisuys  ja  huouei,su,us  vuosi,na  1931-1980, ° |oo

I]nnakkolaskelmien  mukaan:

Vuosina

(keskim.   vuodessa)
4931~35     ...
J936-/10    ...
`1941-45     ...

1946-50    ...
1951-55    ...
1956-60    ...
]961-65    ...
1966-70    ...
1971-75    ...
1976-80    ...

Vai,Jtioeht;o   11

Synty-      Kuollei-
neisyys         suus

20.4            14.9

20.7            15.g

20.7            15.5

20.4            15.9

19.6            16.e

18.9             16.5

18.6             17.1

18.4            17.6

18.2            18.2

18.3           18.7           -

Toinen  taulukko,  joka  osoittaa  syntyneisyyden ja kuolleis`iuden
kehityksen   11  vaihtoehdon  mukaan,   eroaa  kuolleisuuteen  nähden
varsin  vähän  äsken  esitetystä  taulukosta.    Sitä  vastoin  syntynei-
syys   tulee   jonkin   vei`ran   lisääntymään   1940-luvun   keskivaiheille
asti.    Kuten  näkyy,  leikkaavat  molemmat  käyrät  toisensa  vähän
myöhempänä  ajankohtana  kuin  1  vaihtoehdon  mukaan.

Siirryn  nyt  niihin  taloudellisiin  seui.auksiin,  joita  tässä  kuvattu
väestön  kehiLys  voi  aiheuttaa.

Väenlisäys  on  epäilemättä  taloudellisen  edistyksen  voimakkain
vaikutin.   Tämän voi monella tavoin osoittaa.   Vai`sin havainnollisen

ja   tuoi`een   esimerkin   viime   ajoilta   tarjoavat   Pohjois-Amerikan
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Yhdysvallat,  joissa  taloudellisen  laajentumisen  aikana  kymmenen
vuotta   sitten   äkkiä   tuntuvasti   rajoitettiin   siii`tolaisuut,ta.     Suui`i
osa   tuotantokoneistoa   oli   siellä   sovitettu   jatkuvan   voimakkaan
väestöii   kasvun   ja   tämän   aiheuttaman   kulutuksen   lisääntymisen
mukaan,   .].a   kun   tämä   jäi   tulematta,   olivat   seuraukset   inonessa
suht,eessa   kohtalokkaita.    On   aivan   i]meisLä   ja   siihen   on   muuten
viitattu  monella  taholla,   että  siellä  m}Töhemmin  puhjemut   talou-
dellinen    pula    huomatt,avasti    kärjist}'i    täinän    siii`tolaisi.iusvii`ran
äki]hsen  keskevt`-misen  tähden.

Kun   väen]isä}-s   a]kaa   hidastua,   voidaan   siis   vleensä   odottaa,
että  tämä  seikka  vaikuttaa  myös  taloudelliseen  kehitvkseen.   Tuo-
ta]itotoimintaa,   varsinkin  sitä   osaa   siitä,   jonka  tarkoituksena   on
tyydyttää  kot,imaista  kulutusta,  ei  tai`vitse  enää  laajentaa  samassa
tahdissa    kuin   niinä   aikoina,   jolloin   väenlisä`'s   oli   nopea.     .\'Teillä
väkiluvun  hitaamman  lisääntymisen  ei  kuiteiikaan  tarvitse  vastaa-
vasti  vaikuttaa  kulutuksen  kokonaisvolvvmiin,  ei  ainakaan  aluksi.
Voidaan   myöskin   ajatella   sellaista   mahdomsuutta,   että   kulutus

yksilöä   kohden   lisäänLyy,   siis   että   elintaso   kohoaa.    `-iiden  kan-
sankerrosten   kohdalta,   jotka   elävät   toimeentulominimin   rajalla,
on   kulutuksen   lisääntymiseen   nähden   vielä   i)aljon   parantamisen
varaa.    Ajan  pitkään  ei   kuitenkaan  voitane   välttää   epäsuotuisaa
vaikutusta  ku]utuksen  ja   kotimarkki"tuotannon,   siis   sekä   maa-
talouden   että   teol]isuudeTi. tuotannon   vol`'\'miin.

Tästä   johtunut   uuden   viljelysmaan  ja   asutusalan   vähent`'nvt
tarve   voi   vaikutLaa   ei)äedullisesti   m.  m.   maanarvoon.     Siitä   on
saatu  kokemusta   Ranskassa,   jossa  maanai.vo   on   alentunut   sellai-
silla   seuduilla,  joilla  väestö  on  kauemman  aikaa  ollut  vähenemässä.
Tämä   ilmiö   tulee   luonnol]isesti   olemaan  et,upäässä  paikamsta  laa-
tua,   johtuen   sisäisen   muuttoliikkeen   vaikutuksista,   maanvilje]yk-
sen    kaiinattavaisuudesta   }r.  m.     Kaupungeissa   ja    niiden   }tmpä-
i`istöjssä   sekä   }.1eensä   sellaisilla   seuduilla,   jotka   vetävät   väestöä

puoleensa,   tulee   maanarvo   väentihe?rden   lisääntymisen   johdosta
vai.maan   edelleenkin   kohoamaan.     Mutta   on   selvää,   että   väen-
Iisä}'ksen  p}'säht}Tessä  asutuskeskuksiin  iiiuuttaminen  tulee  vaikut-
tamaan  epäedullisemmin  kuin  aikaisemmin  niillä  seuduilla,  joiden
väestön   kusLannuksella   muutl,aminen   tapahtuu.    T\Täiden   seutujen

pienenevä   luonnollinen   väenlisäys   ei   nimittäin  voi   sainassa   mää-
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rin  kuin  aikaisemmin  koi`vata  kärsittyjä  menetyksiä,  jonka  tähden
maanai`von  alentuminen  tulee  ensinnä  kohtaamaan  niitä.

Väenlisäyksen   pysähtymisen  seuraukset  tulevat  kuitenkin  suh-
teellisen   hitaasti   näkyviin   sellaisissa   tapauksissa,   joissa   on  kvsv-
mys    kokoiiaisväkiluvussa   tapahtuvien   muutosten   vaikutuksesta.
Sen  sijaan  sen  vaikutukset  ovat  jo  nyt  kouraantuntuvia,  kun  on
kysymys  väestön  jÅöroÅ`e7t£ccs£¢.    Siinä  on  jo  tapahtunut  muutoksia

jonkin   aikaa,   ja   niiden  taloudelliset  seuraukset   tulevat  vähite,llen
näkymään   yhä   useammalla   alalla.    Tämän   probleemin  valaisemi-
seksi   esitetään   edellisellä   sivulla   sarja   diagrammeja,   jotka  osoit-
tavat   ikärakenteen   ei.i   ajankohtina  vuodesta   1910   vuoteen   1980.

Vuosien  1950  ja  1980  ikärakennetta  esittävissä  kuvioissa  koko-
mustat   pylväät.  esittävät   ikäryhmitystä   1   vaihtoehdon   mukaan
sekä    viivotettujen   osien   kanssa   yhdessä    vastaavaa   ryhmitystä
11  vaihtoehdon  mukaan.    Kuteii  näkyy,  on  ikäryhmitystä  vuonna
t910   esittävällä  diagrammilla  vie]ä  pyramiidin  miioto,  vuosi   4930
muodostaa  vlimenoasteen,  vuosi  1950  muistuttaa  kellon  kuvaa  --
vai`oitusmerkki   ~   ja   vuoden   1980   diag.rammin   ääriviivoilla   on
uurnan   muoto,   ol]en   se   siis   ei`ääiilainen   J)inemento   mori»   väestö-

politiikallemme.
I.uonteenomaista   ikärakenteen   muutoksille   on   väestön   asteit-

taiiien  ruuhkautuminen  vanhempiin  ikäluokkiin.    Jo  nykyään  lap-
suusikää   ed`istavat   ikäluokat   ovat   huomattavan   heikosti   edus-
tcttuina.    Yhteiskuiman  kustannukset  lastenhoitoon  ja  kasvatuk-
seen   tulevat   niin   muodoin   tulevaisuudessa   olemaan   suhteellisen
vähäiset   nykyisiin   verrattuna.     Mainitt,u    seikka    tu]ce   myöskin
vaikuttamaan  siihen  kulutuksen  erikoisosaan,  jota  lasten  ikäluokat
edustavat.

Tahdon  tässä  ei`ikoisesti  kiinnittää  huomiota  niihin  seurauksiin,

joita  täl]ä  kehityksellä  ori  koululaitokseen.   Onhan  valtion  ja  kun-
tien   koulukust,annusten   lisääntyminen   lierättänyL   viime   aikoina
suurta  huomiota.    Koululaitoksen  nopea  laajentuminen  ei  ole  kui-
tenkaan   johtunut   siitä,   että   kouluiässä   olevien   lasten   luku   olisi
mainittavassa  määrin  lisääntynyt,  vaan  ainoastaan  siitä,  että  Suu-
rempi  osa  lapsia  kuin  aikaisemmin  on tullut  osalliseksi  sekä  kansa-
koulu-  eJttä  oppikouluopetuksesta.   Niiden  lasten  luku,  jotka  saivat
kansakouluoi)etusta,  ]isääntyi  lukuvuodesta  4.920-21  lukuvuoteen
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1930-31   noin   142 000.    Sitäpaitsi   oppikouluissa   lisäys   oli   17000
oppilasta.   Samaan  aikaan  oppivelvollisuusiässä  olevien,  7-14-vuo-
tiaiden,   lasten   lukumäärän   lisäys   oli   ainoastaan   21000.

Kun  koululaitos  lopullisesti  on  saatu  laajennetuksi,  osoittautu-
nee  varmaankin  usealla  taho]1a,  että  sen  laajentamiskustannukset
ovat  olleet  tarpeet,toman  suuret,  siis  että  koulurakennusten  luku,
niiden   suui.uus   y. m. s.,   on   sovitettu   liian   suurta   oppilasmäärää
varten.     Koululaitoksen   laajentuminen   on   nimittäin   tapahtunut
juui.i  sellaisena   ajankohtana,  jolloin  kouluikäisten  lasten  luku  on
ollut  suurimmillaan.   Nyt on sen sijaan odotettavissa vähentymistä.
Tätä    seikkaa   valaisee   seuraava   taulukko,   joka   osoittaa   7-14-
vuotiaiden  lasten  lukumääi.än  vuosina   1930~80,  edellyttäen,  että
väestön   kehitys   tapahtuu   samalla   tavalla   kuiii   aikaisemmin   on
otaksuttu.

Oppivelvouisuusiässä  (7-14  v.)  ol,evien  l,ast,en  hbkumäärä
1930rio.

Vuosi
4930 531 085

Vaihtoehto  I    Vaihtoehto  11
..      544600             544600
..      504200             505200
..      478900             492800
..      478800            510400

522 800

"                   523100
"                    541000
"                   510 900
„                  498 300
„                  495 700

Kun  vuoteen  1935  asti  on  tapahtunut  vähäistä  lisääntymistä,
alkaa  sen  jälkeen  nopea  väheneminen,  niin  että  koulu-ikäisten  las-
ten  luku  olisi  vuonna  1945  50000  pienempi  kuin  vuonna  1930  ja

yli   65000   pienempi   kuin   huippukohdan   aikana.    Näin   olisi  laita
1  vaihtoehdon  mukaan.    11  vaiht.oehdon  mukaan  olisi  odotettavissa
lasten lukumäärän vähäistä lisääntymistä vuosina  1950-60,  mutta
koko  ajan  heidän  lukumääränsä  pysyttelisi  huomattavasti  pienem-

pänä  kuin  vuonna  1935.
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On huomautetta`7a, että tämä tulevaisuuden kuva koskee ainoas-
taan  koko  maaLa.   Sellaisilla  ])aikkakunnilla,  joilla  on  suuri muutto-
voitto,   kouluikäisten  ]asten  luku  tu]ee  epäilemättä  edelleen ]isään-
tymään.   Täinä  tapahtuu kuit,enkin  maan muiden osien kustannuk-
sella.   -  Kun  pannaan  toimeen  koululaitosta  koskevia  uudistuksia

ja  kun  on  kysymyksessä  suuntaviivojen  määrääminen tulevaisuutta
silmällä  pitäen,  ei  suinkaan  haittaisi  k}.s}'ä  neuvoa  väestötilastolta.
Tämä  koskee  yleensä  kaikkf a  kauaksi  tähtääviä  uudistuksia,  joilla
on  taloudellisia  vaikutuksia.    I\-iissä  väestö  ja  sen  kehitys  aina  on

primääi`iiieii   tekijä.     Ja   me   e]ämme   i)arhaillaaii   tässä   suhteessa
nijn  huomattavaa  muri`osaikaa,  että  laske]mat,  jotka  on  suoritettu
esim.   kymmenkuiita vuotta  sitten tai joissa on käytetty liian yksin-
kertaisia   metodeja,   eivät   enää   pidä   paikkaansa.

Suurinta  mielenkiintoa  herättää  epäi]emättä  työkykyisessä  iässä
olevan  väestön  kehitys,  jo]ika  `'äestön  tavallisesti  katsotaan  käsit-
tävän   15-64  vuosien  ikäluokat.    I\Tiiden  suui.uudesta  riippuu  työ-
voiman   tarjonta   työmarkkinoilla.    On   }'ii}märrettävää,   että   tälle
kysymykselle  annetaan  suuri  merkit}ts  vai.sinkin  sellaisissa  maissa,

joissa    vallitsee    suuri    ja    pitkäaikainen    t}Töttöm}.}'s.      Mainitussa
iässä   olevien   henkilöiden   lukumääi`ä   omassa   maassamme   vuosina
1930-80  käy  ilmi  seuraavasta  taulukosta.

Työkykyisessä iässä, (15-64 t>.\),  olevien lier.ki,l,öiden l,ukumäärä
v.  1930rio.

Vuosi
2  232  300

\'aihtoehto  I
2  34/± 200
2  /±SO  700

2  524 300

2  1_' ,_) 9 6 0 0
`_)  584  600

2  599  700
2  `_)9-/1  400

2  lr)70  200

2  `_)25  900

2  /189  700

Vail-itoehto  11

2 344 200
2 450  700
2  52/± 300

2 564 400
2 605 800
2 645  700
2  667 800
2  662 ,100

2 629 000
2 601800
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Tulevaisuuden  kuva  ei  suinkaan  ole  lohdut,tava  sille,  joka  odot-
t,aa  nopeat,a  tvömai.kkinain helpottumista  väen]isäyksen  hidastiiini-
sesta.    Työkelpoisessa   iässä   olevien   henkilöiden   joukko   ]isääntyy
meillä  varsin  suuresti  vuoteen  4940  asti.    Siinä  ovat  enemmistönä

pjtkän  aikaa  eteenpäin  i]e  ikäluokat,  jotka  ovat  syntyneet,  eiiiien
syntyneisy}'sluvun  suui`en  `.ähenemisen  alkamista,  siis  ennen  sotaa,

jo]Ioin   synt}'neiden   lukumäärä,   kuten   mainittiin,   oli  noin  9() 000
vuotta  kohden,   kun   se   sitä   vastoin  n}'kyään   on   alle   70000.

Normaalin  t,aloudellisen  edistyksen  aikana  piLäisi  sellaisen asian-
tilan,   että   suhteellisen   suuri   osa   väestöä   on   työkykyisessä   jässä,
vaikuttaa   erittäin   suotuisasti   maan   elinkeinoelämään   ja   varalli-
suuteen.     Pitäisihän   tuotannon   asukasta   kohden    silloin   nousta.
Kun  se  osa  väestöä,  joka  ei  voi  huolehtia  itsestään,  tulee  ylimeno-
kautena  vähälukuiseksi  ja  t}'ökykyisten  henkilöiden  huolt,ove]volli-
suus  tulee  entistä  pienemmäksi,  pitäisi  yleisen  vara]lisuuden  lisään-
tyä   maassa.    Viime   vuosina  valliiinut  taloudellinen  pu]a   on  osjt-
täin  hämärtänyt  tätä  asiain  tilaa,  mutta  sen suotuisat vaikutLikset
tulevat  varmaankin  jälleen  näk}'viin,  kun  paremmat  ajat  koitta-
vat.   Vasta  vuoden  1945  jälkeen  tapahtuu  p}'sähdys  työkykyisessä
iässä    olevan   väestönosan   lisääntymisessä.     Tämä    lisääntyminen

pienenee   sitteii   vähitellen.     1960-luvulla   alkaa   ]opulta   mainitun
väestönosan absoluutt,inen luku vähentyä.   Kun työkykyiseen ikään

joutuvien   henkilöiden   luh   on   nykyään   noin    70000   vuosittain,
`rähenee   se   noin kymmenen  vuoden kuluttua  60 000  pienemmäksi.
Sen  sijaan  niiden  lukumääi`ä,  jotka   sivuuttavat  ylimmän  ikärajan,
65   vuotta,   tulee  yhä   suuremmaksi.    Lisäksi   työkykyinen   väest,ö
supistuu   nopeammin   kuolleisuu.den   sen   keskuudessa   lisääntyessä
sit,ä  myöten,  kuin  vanhemmat  ikäluokat  tulevat  siinä  vallitseviksi.

P\`iillä   t}-ömarkkinoiden   aloilla,   jotka   antavat   työtä   etupäässä
nuorenpuoleisille   työläisille,    väestön   kehityksen    tulokset  tulevat

joka  tapauksessa  tuntumaan  jo   n.  6  tai  7  vuoden  kuluttua.   Vähi-
te]len  syntyy  epäsuhde  toisaalta  oppilasiässä  olevien  työläisten  ja
toisaalta   täysiiioppineiden   ja   vanhempien   t}'öläisten   ]ukumäärän
kesken.     Uusien   t`.öläisten   saaminen   eri   ammatteihin   tulee   siis
tällöin   tuottamaan   määrättyjä   vaikeuksia,   samanlaisia,   joita   on

jo   saatu  kokea   m.  m.   Ranskassa  ja  osaksi   Englannissa.
Kun  uuden  työvoiman   saanti  tulevaisuudessa   alkaa   ehtyä,   ei
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tämän   seikan   kuitenkaan   ainakaan   aluksi   tarvitse   tuntua   kukti
t`iotantokoneistossa.    On   taas   toineri   asia,   että   eräillä   elinkeino-
aloilla   on   jo   n?rt   vaikeat,a   saada   tarpeeksi   työvoimaa,   varsinkin
maataloudessa  ei`äissä  osissa  maata.    Meillä  tämä  on  johtunut  etu-

päässä   siitä,   että   teo]lisuudella   ja   muilla   elinl{einonhaaroilla   on
suurempi   vetovoima    kuin   maataloudella    suurempien   palkkojen

y. m.   vuoksi.    On   otaksuttavaa,   että   kun   joskus   tulevaisuudessa
syntyy  yleinen  työvoiman  puute,  tulevat  maataloudeii  `-aikeudet
sen  yhteydessä  yhä  enemmän  käi`jistymään.

Kun   kerran   saavuinme   siihen,   että   tulee   yleinen   L}'övoiman

puute,  avautuu  tällöin  kiitollineii  ala  kaikille  rationalisoimispyrki-
myksille.    Kun   on   yritetty   korvata   ihmisteii   työvoima   konevoi-
malla,  on tämä yleensä  onnist,unut yli odot,usten.   On  vain vahinko,
että i`ationalisoinnin edistyminen on tapahtunut juuri viime vuosina,
siis  sellaisena  ajankohtana,  jolloin  työkykyisimmät  ikäluokat  ovat
olleet  suui`esti  lisääntymässä  ja jolloin  samanaikaisesti  on  valliniiut
vaikea järjestelmällis.yyden puute ja sekaannus taloudellisella  alalla.
Rationalisoinnin  vaikutus  työmai`kkinoihin  ei  sen  tähden  ole  voi-
nut  olla  siunausta  tuottava, joskiii se yksityistaloude]risesti on ollut
hyvin perusteltu.  On kuitenkin selvää, että näiden pyrkimysten vai-
kutus  oii  silloin  toiiien,  kun  käytettävissä  oleva  ihmisten työvoima
ei enää riitä y]1äpitämään  Lai )aajentamaan t,uotantotoimintaa ja me-
kaanistcn  apuvälineiden  lisääminen  tu]ee  todella välttämättömäksi.

Se   osa   väesLöä,   joka   iältään   on   vähintään   65   vuotta,   tulee,
kuten   aikaisemmin  esitetystä  on  käynyt  ilmi,  lisääntymään  suh-
teellisesti  enemmän  kuin  muu  osa  väestöä.    Tämä  käy  selville  seu-
raavasta   taulukosta,   joka  valaisee  i)rosentteina  esitettynä  väestön

jakaantumista   iän   mukaan   kolmeen   ryhmään,   ei`i   ajankohtina,
nimittäin  0-14  vuotisiin,  15-64  vu{)tisiin  ja  vähintään  65  vuoti-
siin.    Nämä  laskelmat  koskevat  1  vaihtoehdon  mukaista  kehitystä.

V äestön j ahaaniuminen ikä,ruhmiin w .1910 ,1930 ,1950 j a, 1980 ,%.. ssa.

Ikä,  vuosia
0-14    ..,

15-64    ..
65-

V.1910        V.1930     V.1950        V.1980
35.63                29.22               24.36                23.84

58.6i               64.47               68.o6               64.78

5.76                     6.3i                     7.58                  11.38

Yhteensä      100.oo            100.oo            100.oo            40().oo
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Vanhin   ikär`.hmä   ]isäänlyy   jat,kuvasti,   niin   että,   kun   siihen
vuonna  1930 kuLlui nojn 6 °/o väestöstä, kohoaa tämä osuus vuonna
`|9`F)O  iioin 8 °/o:iin ja vuonna  1980  huomattavasti }'li  11  °/o:n.   Näiden

iäkkäiden  yhteiskunnan  jäsenten  huoltovelvollisuus  tulee  siis  ajan

pitkään   yhä   tuntuvammaksi.    Omassa   maassamme,   jossa   ei   ole
mitään }.leistä vanhuusvakuutusta  eikä  mitään kansaneläkelaitosta,
voi  täinä  seikka  tuottaa  varsin  vakavia  seurauksia,  jonka  vuoksi
täliän  k}'syinykseen  olisi  ajoissa  kiinnitettävä  huomiota.    Voidaan
tietvsti   m}'öskin   selittää   asia   siten,   että   kulutt,ava   osa   väestöä
ei oikeastaan tule  suuremmaksi,  sillä joskin  vanhusten  osuus lisään-
ty}-,  vähenee  lasten  osuus  sanianaikaisesti.    On  kuit,enkin  huoinat-
tava,   että  kuluttavien  kokoriaisluku  tulec  vastaisuudessa  suurem-
maksi  kuin  aikaisemmin,  koska  vanhusten  suhteellinen  määrä  kai-
kesta   päättäen    tulee   lisäänt}Tmään   enemmän,   kuin   lasten   luku
väheiiee.     Sitäpaitsi  se  muoto,  jolla  }'hteiskunta  }'11äpitää  kulutta-
vaa   väestöä,   tulee   o]ennaisesti   niuuttumaan.   L-usien   lastenkotien

ja  koulujen  asemesta  tulee  tulevaisuudessa  etusijalle  vanhainkotien
ja  sairaaloiden  tarve,   muutainia  esimerkkejä  inainitaksemme.

Ilaluan   vielä   valaista   ikärakenteen   muut,tumisen   vaikutusta
ei.äällä   esiinei`killä,   joka   osoittaa,   että   samaan  aikaaii  kun  väen-
lisä}'ksessä   alkaa   p}'sähd}'s,   voi   eräillä   aloilla   esiint}'ä   tarpeiden
lisääntymistä.    Näin   on  laita   asuntomarkkinoilla.     Uusien  asunto-

jen  tai`vetta  ei  mekaanisesti  niäärää  väestön  lukumäärän  lisäänt?'-
minen,   vaan   sen   ratkaisee   etupäässä   täysikasvuisten   henkilöiden
lukuiiiäärä.   Viimeksi  mainitut  ikäluokat  ovat  viiine  aikoina  lisään-
[?-neet,  ja  ne  t,ulevat  ni}.öskin  jonkin  aikaa  eteenpäin  lisääntymään
huoinat,ta\J.asti  nopeammin  kuin  koko väestö.   Åsuintila, joka vaadi-
taan  vksilöä  kohden,  on  tietysti  i)aljon  suureinr,i,  jos  huomattavan
osan  väestöä  muodostavat  täysikasvuiset  henkilöt,  kuin  jos  kuten
aikaisemmin   lasten   ikäluokat   ovat   lukuisasti   edustettuina.    Sitä-

paitsihan  juuri  ne  ikäluokat,  joissa  avioliittoisuus  on  suurin,  ovat
näinä aikoiiia  olleet  suhteel]isen lukuisat.   Avioliittojen kautta  muo-
dostuneet  uudet  taloudet  ovat  erittäin  tärkeänä  tekijänä  asunto-
]nai`kkinoilla.    Kaikki  tämä   kiihoit,taa   sen   iähden  vai.sin  suuressa
määrin uusien asuntojen k}-syntää.   Avio]iitt,oisuus on t,osin vähent}.-
nyt   viiine   vuosina.     Tämä   johtuu   kuitenkin   yksinomaan   pula-
ajasta.    On  sen  vuoksi  odotetLavissa,  että  parempicn  aikojen  koit-

4
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taessa    avioliittoisuus    jälleen    lisäänt`'\'.      Rakennusteollisuudessa,

joka  kuuluu  meidän  avainteollisuuksiimnie,  ei  tämän  takia  tarvitse
tapahtua p}'sähdystä ]ähivuosina, vaikkapa väen]isäys  supistuisikin.

Lopuksi    vielä   muutamia   huomautuksia   niistä    muuttuneista
edellytyksistä,   joita   hiLaampi   väeii   lisää]ityminen   tulee   liiomaan
taloudelliselle  kehit}rkse]le  iiiaassani]ne.    Kun  ajattelemme  liikenne-
laitostemme  laajentamista,  on  ilmeistä,  eLtä  me  emme  tulevaisuu-
dessa   tai`vit,se   niin  tiheät,ä  rautatieverkkoa  tai  niin  suui`enmoista
maantievei.kkoa,  jollaisia  esim.  Länsi-Euroopan mailla  on.   Maksimi-
väkiluvun  ollessa  4 niiljoonaa tulee väentihe}rs laajassa  maassamme

p}'symään  hyvin  vaatimattomissa  rajoissa.   Tämä  seikka  kehoittaa
varovaisuuteen,    kun    rakennetaaii    uusia    rautatielinjoja    etenkin
maan  etelä-ja keskiosiin.   Me  emme ole  enää  kaukana  siltä asteelta,

jo]1oin   uudet   rautatiet   eivät   ilman   muuta   saa   aikaan   ]iikenteeii
vol},'}-min   lisääntymistä,   vaan   etupäässä   aiheuttavat   aiiioastaan
liikenteen   siirtymistä   eräiltä   i`adoilta   toisille.

Maantieverkkoinme on aivan varmaan laajentamisen ja paranta-
misen  tarpeessa,   mutta  liioitellut  toivee+,  autoliikenteen  suurenmoi-
sesta nousust,a, johon eräillä tahoilla on uskottu, on kylläkin suureksi
osaksi  haudattava.    SuuT.issa  kaupungeissa  ja  niiden  )rmi)äristöissä
voidaan   tietysti   odottaa   ]iikeiiteen   lisäänt}.vän   rinnan   tihenevän
asutukseii   kanssa,  mutta  yleensä  ]iikenteeseeii  ei  voi  olla  vaikutta-
matta  se  tosiseikka,  että  maaseudun  väenlisäyksessä  on  jo  alkahut

pysähdys.    Samoin  oii  laita  muiden  liikennelaitosten,  esim.   sellais-
ten  satain`arakennusten,  jotka  etupäässä  palvelevat  tuontia.    r\Tiitä
laajennettaessa  on  muistettava,  että  ne  paikkakunnat,  jotka  kaup-

paansa lisätäkseen ?'rittävät laajentaa takamaitaan, tulevat vähitel-
len  kohtainaan  }Thä  kovempaa  kilpailua  muiden  liikennekeskuksien
taholta.    Sen,   ininkä  jokin  paikkakunta  voi  vallata,  sen menettä-
vät  toiset,  ellei  asukasluku  kysymyluessä  olevilla  maaseutualueilla,

joiden   kanssa   ne   ovat   kauppa}Thteydessä,   enää   lisäänny.
Käsiteltäköön  vielä  erästä  näiden  muuttuneiden  i)erspektiivien

seurausta.   Tarkoitan  julkista,  siis  valtion  ja  kuntien,  velkataakan
lisääntymistä.     Tämä    on    }']eensä    tapahtunut    ede]lyttäen,    että
väenlisäys  tulee  niin  hyvin  koko  maassa  kuin  yksit}'isillä  paikka-
kunnillakin   jatkumaan   entiseen  tapaan  ja  että  taloude]liset  tulo-
Iäliteet  tulevat  yleensä  nopeasti  lisääntym`ään.    }[utta  kun  laino.ia
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ottaessa   otetaan   huomioon   tulevaisuudessa   esiintyvät   tarpeet   ja
edellvtetään,  että  nämä  edelleenkin  lisääntyvät,  voi  tämä  nykyään
johtaa   vääriin  laskelmiin  ja   epäta]oudellisiin  pääomansijoituksiin,
ellei   oteta   huomioon  väenlisäyksen  tahdin  hidastumista.    Tulevat
sukupolvet  monessakaan  tapauksessa  eivät  tule  olemaan  nykyään
eläviä  lukuisammat  vaan  hai`valukuiseinmat  eivätkä  mahdollisesti
tule  t,ai`vitsemaan  näitä  lainavaroilla  rakennettuja  koulurakennuk-
sia,   liikeiinelaitoksia   }T.  m.    samassa   määi`ässä,  kuin   nyt   näyttää
uskottavalta.

Riittäköön  nämä  huomautukset  tu]evan  väestönkehit\-ksen  ta-
loudellisista   seurauksista.    Tämäii   kysym}'ksen   ?-mpärille   on  syn-
tynyt   laaja   kii`jallisuus,  vai`sinkin  Ranskassa  ja  Saksassa.    r\Täissä
inolemmissa   maissa    sekä    ltaliassa   hai`joitetaan   nyk}'ään,   kuten
tunnettua,  määrätietoista  väestöpolitiikkaa  ja  kä?'tetään  runsaasti
varoja,  jotta  väenlisäys  saataisiin jälleen  kohoamaan.   Tämän väes-
töpolitiikan  vaikuttimet  eivät  kuitenkaan  ole   etupäässä   taloudel-
lista   laatua.    Siinä   on  kysymyksessä  pääasiallisesti   valtapolitiitti-
set   suhteet,   huolenpito   näiden   maiden   sotilaa]]isista   apulähteistä

ja  valta-asemasta.
Tässä   esitetyt  laskelmat   eivät   voi,   alleviivat,takoon   sitä   vielä

loi)uksi,  vaatia  mitään  tai.kkuutta,  mikä  johtuukin  jo  asian  luon-
teesta.    Tarkoitukseni  ei  ole  ollutkaan  esittää  mit,ään  tyhjentäviä
laskelmia,  vaan  et,upäässä kiinnittää  huomiota väestön kehityksessä

parhaillaan   tapahtuvaan   muutokseen  ja   selvittää   siinä   esiint`Tviä
kehit}'staipumuksia.    Tämä  muutos,  jonka  taloudelliset  seui`aukset
tulevat   monessa   suhteessa   olemaan   mullistavia,   näyttää   yleensä
saaneen  osakseen  vei`i.aten  vähän  huomiota  taloudellisissa  piireissä.
Monella  taholla,  nrissä  harjoitetaan  talouspolitiikkaa  ja  missä  tämä

politiikka olennaisesti  riippuu  siitä  suunnasta,  jonka  tuleva  väestön
kehitys  saa,  ei  näytä  otetun  kylliksi  huomioon  näitä  kysymyksiä.
0llaan  yleensä  sitä  mielt,ä,  et,tä  väestön  kehitys  maassamme  tulee

jatkumaan jotenkin samaa latua, kuin oli lait,a kymmenkunta vuotta
sitten.

Tätä  käsitystä  ei  tapaa  ainoastaan  sellaisissa  piireissä,  joilla  ei
voi   edell}7ttää   olevan   syvällisempää   tietoa   näistä   kylläkin   moni-
mutkaisista  kysymyksistä.    Myöskin  tieteellisissä  selonteoissa  näyt-
tävät   väestönkehityksessä   tapahLuneet   mei.kkien   muutokset   jää-
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neen   huomioon   ottamatta.    Mitään   sellaista   mahdollisuutta   kuin
tulevaisuudessa  tapahtuvaa  väenlisäyksen  i)ysähdystä  ei  ole  o]len-
kaan   otettu   lukuun   niissä   laskelinissa,   joita   olen   viime    aikoina
tavaniiut   ei`ilaisissa   esit,elmissä   ja   tutkielmissa.     r\Tiil]ä   on   tavalli-
sesti  lähtökohtana  muuttumaton  lisääntymisprosentti,   siis  jonkin-
]ainen   korkoa   korolle-laskutapa,   eikä   niissä   esim.   ole   kiinnitetty
huomiota    väestön    ikärakentecssa    viime    aikoina    tapahtuiieisiin
muutoksiiri.     Tällaiset   summittaiset   laskutavat   eivät   kuitenkaan
voi  antaa  oikeata  käsitystä  vastaisesta  väestönkehit}'ksestä.

Vaikkakaa]i tämä  kehit}'s  ei vastaisuudessa tulisikaan tarkalleen
seuraamaan   näitä   suuntaviivoja,   ei   väkiluvun   kasvu   n}.kyisestä
tilanteesta  päätt,äen  ainakaan  }J.littäne  laskelmissa  esitettyjä  rajoja.
On  päinvastoin  sangen  epävarmaa,   saavutet,aanko   koskaan  aikai-
semmin   mainittuja   maksimi]ukiija.     Pikemmin   on   odotettavissa,
että  väenlisä}'s  pysähtyy  jo  aikaisemmin  kuin  4970-luvulla  ja  väki-
luvun  ollessa  vielä  alhaisempana   kuin  3.9  tai  4  miljoonaa.    Kuten

jo  aikaisemmin  mainitt,iin,  on  näiden  laskelmien  suoi`it,tamisen  jäl-
keen  vuoden  4933  s`.nt,`'neiden  luku  tullut  tunnetuksi.    Täinä  luku
65 000,  on paljon pienempi kuin  1 vaihtoehdossa,  epäedullisemmassa
h}.poteesissa   kä}rtetty  luku,   joka   kuten   muistettaneen   oli   70 600.
Syntyvien  luvun  tä}'t?r}T  siis  jälleen  kohota  varsiii  huomattavasti,

jotta   inaainnie  väestönkehit}'s  voisi   saada  edullisemman  suunnan,
kuin  mitä  täällä  on  esitett`'.
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Tavallisesti,  kun tarkastellaan  valtiotaloutta,  kohdistetaan  huo-
mio  valtion  tulojen  ja  menojen  kokonaismäärien  kehitykseen  sekä
tulojen  ja  menojen  kokoonpanoon  laadun  mukaan  ja  tässä  suh-
teessa  ilmeneviin  muutoksiin.    Näiden  seikkojen  selvittely  on  tie-
tysti  tärkeätä.    Mutta  tällöin  usein  unohdetaan,   että  valtiotalous
on  vain osa kansantaloutta,  että  siis  edellistä  ei voida  oikein  ai`vos-
tella  muuta  kuin  suhteessa  jälkimmäiseen.   Onhan  esimerkiksi  val-
tion menojen kasvamista arvosteltava aivan toisin, jos kansantalous
samaan  aikaan  laajenee,  kuin  jos  se  supistuu.

Kaikkihan  tiedämme,  että  kansallistulon  summa  ilmaisee,  pal-

jonko varoja -hyödykkeiden muodossa -kansalla vuoden aikana
on   käytettävissään   tarpeittensa   tyydyttämiseksi.    Kansa   ei   kos-
kaan voi toteuttaa kaikkia toiveitaan, vaan sen on pakko ensi sijassa
tyydyttää  tärkeimmät  tarpeensa,   ne,  joita  ilman   se  ei  voi  tulla
toimeen.    Vasta  mikäli  tämän  jälkeen  vielä  liikenee  varoja,  se  voi
tyydyttää    vähemmän    välttämättömät    tarpeensa.     Kansalaisten
tarpeet  voidaan jakaa  kahteen  suureen  ryhmään  sen  mukaan,  tyy-
dyttävätkö   he  ne  henkilökohtaisesti,  enimmäkseen  vaikkei  yksin-
omaan  omassa  taloudessaan,  vai   huolehtiiko  yhteiskunta,  lähinnä
valtio  ja  kunnat,  niiden tyydyttämisestä.   Ei`i maissa ja  eri  aikoina
tämä  jako  tapahtuu  eri  periaatteiden  pohjalla.    Joka  tapauksessa
on  muistettava,  ja  sitä  haluan  tässä  erikoisesti  tehost,aa,  että  kun

julkiset  yhdyskunnat  ottavat  haltuunsa  osan  kansallistuloja  huo-

1  Perustuu  esjtelmään,  joka  pidettiin  Suomen  Liikemies-Yhdistyksessä  loka-

kuun   29  päivänä   1934.
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leht,iakseen  sen  avulla  eräiden  määrättyjen  tarpeiden  tyydyttämi-
sestä,   esim. oilmuslaitoksen,   maanpuolustuksen,   kansansivistyksen
tai  sosialihuollon  }'11äpitämisestä,  niin  näitä  summia  ei  enää  voida
kä}'ttää    sellaisten   tarpeiden    t}')'d}'ttämiseen,    joista    }'ksilöt    itse
huolehtivat.    Asia   ei   tosin   ole   aivan   näin  yksinkertainen,   mutta
suurin  piirtein  voidaan  todeta,  että  ne  varat,  jotka  valtio  käyttää
inenoihinsa,   on   otettava   kansallistulosta   ja   että   niiden   määrällä
on   vähennettävä   se   summa,   joka   voidaan   käyttää   kansalaisten
muiden  tarpeiden  t}'}/'dyttämiseen.    Toisin  sanoen,   mitä  enemmän
haluamme saada t}'}'dytet}-iksi niitä tarpeita, joista valtio huolehtii,
sitä   huonommin   voimine,   kansallistulon   pysyessä   riuuttumatto-
]iiana.  t}-}.d}rttää   ne  tai`peet,  joista   meidän  itsemme  täyty}r  pitää
huolta.

Valtiotalous   ja   kansantalous   ovat,   aina   suuresti   riippuvaiset
toisistaan,  ja  niiden  välistä  vuorovaikutusta  ilmenee  monin  tavoin.
Koetan   seuraavassa   esit,tää   eräitä   tällaisia   vaikutuksia  ja   vasta-
vaikutuksia,   joiden   olemassaolo   on   otettava   huomioon,   jos   mieli
saada   valtiotalous   terveelle   pohjalle.

Tarkastakaamme  tässä  mielessä   Suonien  valtiotalouden  viime-
aikaista   kehit}-stä.     Yhdenmukaisten   lukusarjojen   saamiseksi   on
vuosien   1925-1931   viralliset   valtiontulot   ja   -menot   muutettu
niiden   periaatteiden   mukaisesti,   joita   sen   jälkeisinä   vuosina   on
noudatettu   valtion   tilinpäätöksissä   sekä   tulo-   ja   menoarvioissa.
Koska  tätä  uudistusta  ei  voida  tehdä  aivan  täsmällisesti,  on  ty}T-
dyttävä  pyöristettyihin  lukuihin.    Kauemmas  taaksepäin  ei  kan-
nata  mennä,  koska  Suomen  markan  edelläkäyneen  huonontumisen
seuraukset  liian  s}'västi  ovat  painaneet  leimansa  edellistcn  vuosien
lukuihin.

Valtion  tulojen  ja   ineiiojen  kokonaismääi`ät  olivat  näin  esitet-
t\'inä   seuraavat:

•192lrJ

_1926

1927

1928
1929

Nettotulot           Nettomenot
milj.   mk.                mi]j.    mk.

2  790                   3060
2 990                   3100
2920                   2 920
3 850                  3 820
3 060                  3 230
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Nettotulot
milj.   ,nk.

3120
2840

2  925.1

3 300.5

3'065.6

3 266.6

Nettomcnot
mj]j.   mk.

3460
3080
3 004 .7

3 247.9

3 024 .0

3 264.7

Näinä   lukusarjat   osoittavat   vaihtelevasti   nousuja   ja   laskuja,
mutta   on   vaikea   niiden   nojalla   tehdä   päätelmiä   valtiotalouden

yleisestä  kehityksestä.    Tämä  johtuu  siitä,  että  niin  kovin  monet
tekijät ovat vaikutt,aneet  menojen ja tulojen kokonaismäärien kehi-
tykseen.

Asia   käy  selvemmäksi,   jos   erottaa` vai.sinaiset  tulot  ja  menot

pääomatuloista   ja   -menoista,   koska   varsinkin  jälkimmäiset  ovat
satunnaisten  seikkojen  vaikutukselle  alttiit.    I`:iinenkuin .siirrytään
tai.kastainaan  erikseen  näitä  tulo-  ja  menoryhmiä,  on  s}'ytä  kiin-
nittää  huomiota  muutamaan,  edellä  olevia  lukusarjoja  koskevaan
seikkaan.

Ensiksikin   on   huomattava,   että   kahta   viimeistä   vuotta   kos-
kevat   luTut   eivät   ole   t,ä`'sin   verrannollisia   edellisten  vuosien  tie-
tojen   kanssa.     Kun   jälkiinmäiset   osoittavat   kirjattujen   menojen

ja  tulojen  todelliset  määrät,  ilmaisevat  vuosien  4934  ja  19351uvut
vain,   mihin   summiin   näiden  vuosien  tulot  ja   menot   on   ai`vioitu
nousevan,   kuluvan  vuoden   osalta   eduskunnan   hyväks}'män  tulo-

ja  meiioai`vion mukaan, ensi vuodelta taas hallituksen tulo-ja meiio-
arvioehdotuksen   mukaan.     T\'äihin   voi   siis   vielä   tulla   muutoksia.
Tiedämiiiehän,  et,tä  eduskunta  tähän  mennessä  on  kuluvan  vuoden
tulo-  ja  menoarvioon  li}'väks}tn}7t  melkoisia  lisäyksiä;  tulojen  puo-
lella   ne   nousevat   361.i    milj.  markkaan,   menojen   puolella    /±30.5
milj.  mai-kkaan.    Ilmeisesti  tullaan  myöntäinään  vielä  uusia  meiion-
lisä}.ksiä,  ennenkuin vuosi on lopussa.   Se tulojen ja  menojen vähen-
nys   vuodesta   4933   vuoteen   1934,   joka   ilmeni   äskeisistä   lukusar-

joista,  ei  siten   ole  todellinen,  vaan  sekä  tulot  että  mcnot  tulevat
kuluvan  vuoden  lopullisen  tilinpäätöksen  mukaan  nousemaan  mel-
koisesti  yli  vuoden  4933  ja  m`iiden  lähinnä  edellisten  vuosien  vas-
taavien   siJmmien.
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Tarkastettaessa    edellä   olevia   lukusarjoja   ])anee   nierkille,   että
]iettomenot useim])ina vuosina }.Iittävät nettotulojen  määrän.   Tämä
on  erikoista  huomiota  ansaitseva  seikka,  joka  on  omansa  osoitta-
maan,   ettei  valtiotalouden  hoito  viime   kuluneen  vuosik}.mincnen
aikana  ole  ollut tei.vee]]ä  pohjalla.   Palaan  m}'öhemmin tähän  kysy-
m}'kseen,  sitä  ennen  on  paikallaan  tai'kastaa  erikseen  varsinaisten,
ei`ikseen   pääomanluontoisten   tulojen   ja   menojen   määi.iä.

Valtion varsinaiset tu]ot  ja  menot  net,t,oluvuin  esitettyinä  o]ivat
seuraavat:

Varsinaiset              Varsinaiset
nettotulot            nettomenot
injlj.   mk.                 milj.  mk.

2 420                   1780
2 440                   1860
2 860                   2 020
3290                   2160
3 040                   2 280
3 080                   2  420
2  740                    2 /±20

2  438.8                  2  484.8

2 872.6                  2  543.6

2  886.5                 2  464.6

3 087.2                  2  603.o

i\Tämä luvut  osojttavat h}'vin  selvää  kehit?'stä,  joka  tosin  tulojen

ja    menojen   osalta   ositLain    on    erilainen.    Menot   nousevat   melko
säännöllisesti   vuodesta   seuraavaan,   mutta   tulojen   iiiäärät   muo-
dostavat    sen   sijaan   selvän   aaltoviivaii.   Tämä   erilaisuus   johtuu
tietysti  siitä,  että  valtion  tulot,  oikeammin  sanoen  sen  tärkeimmät
tulolähteet,   ovat   niin   paljon   läheisemmässä   suhteessa   ta]ouselä-
mään ja  sen  kulloiseenkin tilaan  kuin valt,ion  menot.  .Jälkimmäisten
määrähän  ensisijaisesti  riippuu  ihmistahdosta,  hallitusten  ja  edus-
kunnan  päätöksistä,  kun  sitä  vastoin  edellisten  määi`ät,  iiiilloin  ei
lainsäädännöllä   iiiuutet,a   vero}Tksiköitä  ja  -asteikkoja,   autoinaatti-
sesti  vaihte]evat  määi`ätt}ien  ta]uuseläinän  ilmiöideii  mukaan.

Valtion   varsinaisten   tulojen   sumiiia   nousj,   niinkuin   äskeisistä

=kaur;:[r::;:nt]:n:Tua:[±.sy:,nsvau:::Sntfa4tg;2259:,;`ootne`e£[:o::::,=o±±tna3::;tr`],]::j:
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sitten  pienen  nousun  jällwen  jatkui  vuosina  1934   ja  1932  sillä  seu-
rauksella,   ett,ä   nettotulojen  määrä  painui  melkeiii  samalle  tasolle
kuin  vuonna  4925.   Sen jälkeen  tulot  viime  vuonna  jälleen  alkoivat
kasvaa, ja  kuluvana  vuonna  tu]ojen  todellinen  määrä  tulee nouse-
maan   huomattavasti  yli  viime  vuoden   määrän.    Nämä  vaihtelut
ovat    selvästi    ii`itä    lähimmässä    suhteessa    suhdannevaihteluihin:
iiousukonjunktuurin    aikana    valtion    vai.sinaiset   tulot   kasvavat,
laskukauden  aikana  ne  }.htä   automaattisesti  pienenevät.    Tu]ojen
väheneminen   olisi   todellisuudessa    ollut   vieläkin   jyrkempi,    ellei
eduskunta  tasapainon ylläpitämiseksi valtiotaloudessa  usean  kei-ran
olisi   korottanut   eräitä   veroja,   ennen   kaikkea.tuontitu])ej.i,   e)[ei
vii`kamiesten  palkanvähenn}Tksiä  olisi  kirjattu  tulona  ja  ellei  laii`a-
kauden  tuloih].n  sisält}.isi  ei`äitä   muitakin  tilapäisiä   eriä.

Jotta    suhdannevaihteluiden    vaikutus    valtiotalouteen    kävisi
selväksi,   on  syytä  tarkastaa  tärkeimpien  tulojen  kehit}.stä.    Mitä
ensiksikin  tulee  välittömiin  veroihin,  joiden  summa  kokonaan  riip-

i)uu  valtion  tulo-  ja  omaisuusveron  tuotosta,  tuottivat  ne  vuonna
1925   vain   370   milj.  markkaa.     Seui`aavien   vuosien   aikana    tämä
tulo  kasvoi  nousten  611  miljoonaan vuonna  1929,  mutta  suhdanne-
käänteen  tai)ahduttua  välit,t,ömien  verojen  t,uot,to  jälleen  huononi
laskien   440    milj.  inarkkaan   vuonna    1932.     Viiii`e   vuonna   t,ämä
tuto   jälleen   nousi  459   mi]joonaan,  ja   todennäköisesti  se,  ku]uvana
vuoi.iiia  nousee  siitäkin.

Välillisten   verojen   t,ärkein   tekijä   on   tuontitul]i,   jonka   tuotto
vaihtelee   tuonnin   vilkkauden   mukaan.    Kun   tuonnin   ar`.o   iiousi
5  ]/2   iniljardista    vuonna    4925   8   miljai.diin   vuonna   1928   ja   siitä

jälleen  aleni   alle  3  ]/2   miljardin   vuonna   1934,   odottaisi  hyvinkin
j}'rkkiä    muutoksia    m}'ös    tuontitullin    inäärissä.     Todellisuudessa
vaihtelut  ovat  melkoista  i)ienemmät  johtuen  siitä,   että  tulleja  on
alennettu   pari   kertaa,   kun   valtion   talous   on   näyt,tän}'t   tekevän
sen mahdolliseksi, ja sit,t,en taas korotettu useampaan kertaan i)eräk-
käin.    Korotukset  on  osaksi  perusteltu  finanssisyillä,  mutta  osaksi
niihin  on  r}'hdytt}.  kotimaan  maatalouden  ja  teollisuuden  suojele-
]iiiseksi  ulkomaiselta  kilpailulta.      LOT)putuloksena  o]i,   että  tuonti-
tullin  määrä  saavutti  huii)punsa,1409  milj.  mai'kkaa, vuonna  4930,
aleten  siitä,  tullinkorot,uksista  huo]imatta,  1070  miljoonaan `t'uonna
`1932.   Viime  `'uonna  tämä  tulolähde taas tuotti  }']i  1300  milj.  mark-
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kaa, ja  kuluvana  vuonna  sen  tuotto  varmasti  nousee  melkoista  suu-
remmaksi.

Myös  muut  välilliset  vei`ot:  tupakkavalmistevero,  tulitikkuvero

ja  makeisvero,  noudattavat talouselämän vaihteluita.   Sama  koskc`e
varmasti   inyös   väkiviinasta,   pa]oviinasta  ja  marjaviineistä   suori-
tettavaa valmistusvei`oa, vaikka siitä ei vielä ole pitkäaikaista koke-
musta,  koska  nämä  tulot  vasta  kieltolain  kumoamisen  jälkeen  voi-
tiin   ottaa   käytäntöön.

Kaikkein  jyrkimmin  tulee  talouselämän  suhdanteiden  vaihtelu
näkyviin   valtion   ansiotuloissa,   toisin   sanoen   niissä   nettotuloissa,

jotka  valtio  saa  lii.keyrityksistään  ja  maaomaisuuksistaan.    Näiden
bruttotulojen  määi.ään  suhdanteet  vaikuttavat  välittömästi.    Kun
esim.  konjunktuurien  huonotessa  rautateiden  sekä posti-ja lennätin-
]aitoksen   liikenne   vähenee,   sahatuotteiden   menekki   huononee   ja
niiden hinnat alenevat, mutta bruttomenot vain hitaasti ja veri`aten
vähän  saadaan  pienenemään,  niin  niiden  iiettotulot  jyrkästi  vähe-
nevät.    Siten   valtion   ansiotulojen   kokonaismäärä   noustuaan   315
inilj.  markasta   vuonna   1925   lähes   500   miljoonaan   vuonna   `1928
supistui  vain  84  milj. markkaan  vuonna  1932.  Tähän  tosin vaikut-
tivat,   osaltaan   ei`äät   kirjanpjdolliset   seikat,   nim.  eräiden   valt,ion
liikeyritysten  muuttaininen  osakeyhtiöiksi,  joista  saatu  tulo  kirja-
taan  toisin  kuin  valtion  varsinaisten  liikeyritysten,  mutta  tosiasia
on joka  tapauksessa,  että  suhdanteiden  vaikutus  juuri  näihin  tuloi-
hin  on  erikoisen  voimakas.    Samaa  todistaa  sekin,  että  tämä  tulo
viime  viionna,  jolloin  suhdanteet  alkoivat  parantua,  nousi  186  inil-

joonaan   markkaan,   s.  o.   paljon   enemmän   kuin  kaksi  kertaa  suu-
rempaan  summaan  kuin  vuonna  1932.    Kuluvana  vuonna  näyttää
tätä   kehit}Tstä   edelleen  jatkuneen.

r=dellä   sanottu   koskee   suhdanteiden  välitöntä   vaikutusta   `.al-
tion  \-arsinaisiin  tuloihin.    Ilmeistä  on,  et,tä  talouselämän  kehitt}'-
misellä   `Tleensä   on   samanlainen   vaikutus.    Mikäli   talouselämä   on
tei`vettä   ja   menestyksellistä,   mikäli   se   tarpeen   mukaan   voi   laa-

jentua   valmistaen   uusia   työtilaisuuksia   ja   lisäten   kansallistuloa,
sikäli   in\.ös   valtion   tulolähteet   antavat   runsaan   tuoton.    Mutta
mikäli   ei)äviisaalla   talouspolitiikalla,   raskailla   veroilla   tai   muulla
ta`'oin   ehkäistään   vapaan   tuotantokoneiston   kehitt,ymistä,   sikä]i
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myös  vaai.annetaan valtion tulojen  saantia ja,  käyttääkseni vanhaa
`.ertailua,  teurastetaan  kultamunia  muniva  kana.

Katsokaamme   sitten   valtion   varsinaist,en   menojen   kehitystä.
`'iinkuin  jo  olen  huomauttanut,  kasvaa  menojen  määrä  vuodesta
seuraavaan,   vaikkakin   kehityksen   nopeus   hidastuu   lamavuosina,

jolloin   käy   vaikeaksi   saada   valtiotalouden   tasapaino   säilymään.
Näyttää  kummalliselta,  etteivät  varsinaiset  menot  lainkaan  supis-
tuneet  vuosina  1931  ja  1932,  jolloin  kuitenkin  hallituksen  taholta,
m.  m.  niin  sanotun  Paasikiven  komitean  avulla,  tehtiin  suui`ia  pon-
nistuksia  valtion  menojen  supistamiseksi.    Selitykseksi  on  mainit-
tava   kolme   seikkaa.    Suui`immat   vähenn}Tkset   koskivat   pääoma-
menoja,  niitä  kun  oli  helpompi  vähentää  kuin  vai`sinaisia  menoja,

.joista  suurin  osa  lakeihin  pei`ustuen  on  kiinteät,ä.   Toiseksi  on,  niin-
kuin  jo  on  mainittu,  eräs  tärkeä  menonvähenn)'s,  nimittäin  virka-
miesten  palkkojen  alennus,  kirjattu  tulona  eikä  inenojen  vähentä-
misenä.   Ja kolmanneksi on huomattava,  että samalla kuin  t,oisaalla
todella  `'ähennettiin  myös  vai.sinaisia   menoja,   oli  toisaalla  pakko
eri  syistä  m}.öntää  uusia  tai  lisättyjä  määrärahoja.    Viittaan  vain
t}'öttömyyden   torjumista   tarkoittaviin   määrärahoihin,   joista   osa
mei`kittiin  varsinaisten  menojen  joukkoon.    Tuloksena  oli,  niinkuin
inainitsin,  että  valtion  varsinaiset  menot  keskevt\Tmättä  ovat  kas-
vaneet.    lluomattava   on   myös,   että   ainoa   poikkeus   tästä   sään-
nöstä,  jonka  äskeinen  lukusarja  osoittaa,  nimit,täin  menojen  vähe-
neminen  vuodesLa  1933  vuoteen  1934,  sekin  tulee  häviämään,  kun

jälkimmäiseltä   vuodelta   saadaan tiet,ää   tode]liset   menot.
Valtion  vai.sinaist,en  menojen  nousu  oli  vuodesta  1925  vuoteen

1!)33  tasaluvuin   760   milj.  markkaa.    Lisä}'s   kahdeksassa  vuodessa
()li   siten   43  °/o.     Kys},'tään,   mistä   tämä   tuntuva   menonlisäys   on

johtunut?
Menojen  nousu  käsiteltävänä  olevan  vuosijakson  alussa  saatt,oi

kenties   jossain   inääi.in  johtua   inflation   jälkivaikutuksista,   inutta
suui.in piirtein se  osoittaa,  että yhä enemmän  on t`'vd`Ttettv kansan
tarpeita   valtion   välityksellä.    Osaksi   tämä   nousu   on  luonnollista
seui`austa  väkiluvun  kasvamisesta.   Epäilemättä  m}'ös  }.hteiskunta-
elämän   moninaistuminen   ja   mutkallistuminen,   tiheään   asuttujen

])aikkakuntien   syntyminen,   ]iikenteen   kehit}'s   ynnä   moi]et   inuut,
seikat   ovat   luoneet   uusia   problemeja   ja  monessa  taiia`iksessa  teh-
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neet   valtion   toiminnan   ]aajentamisen  välttämättömäksi.    Senkin,.

joka   ei   suinkaan   hyväksy   suunnitelmataloutta   eikä   yleensäkään
valtion   toiminnan   liiallista   laajentamista,   täytyy   myöntää,   ettei
valtio   nykyisissä  oloissa  saata  pysyä  syrjässä  samalla  tavalla  kuin
menneinä    aikoina,   jolloin   asutus   oli   harvaa   ja   olosuhteet   perin

yksinkertaiset.     Näihin   tosiasioihin   katsoen   täytyy   pitää   toden-
näköisenä,  että  valtion  menoilla  jatkuvasti  tulee  olemaan  nouseva
suunta.   Mutta tästä  myöntämisestä  on  pitkä  askel  siihen  katsonta-
kantaan,  mikä  nykyisin  on  yleinen.   Laajoissa  kansalaispiireissä  on
ilmeisesti  vallalla  se  käsitys,  että  valtion  velvollisuutena  on  auttaa
kaikkien    niiden    yrit}'sten   toteuttamista,  jotka   ei`i   kansalaisr}'h-
mät,    yhteiskuntaluokat    tai    paikkakunnat    pitävät    tai`i)eellisina
lainkaan  siihen  katsomatta,  onko  k}'s}'m}-s  }'leisestä  edusta.    Usko-
taan  ilmeisesti,   että  valtio  luo  tai`vittavat  varat  tyhjästä  ja  että
siis  huoletta  voi  valtion  menoja  ]isätä  vaikka  minkä  vei`i`an.    Tai
luotetaan   siihen,   että   mahdollisesti  välttämättömäksi  käyvä  lisä-
\'erot,us    kohdistuu    muihin    kuin    aloitteentekijöihin.     Pidetäänpä
kenties  tuota  verot,usta  sopivana  keinona  ehkäistä  joideiikin  kadeli-
dittujen  tai  vihattujcn  suur`'rit`'sten  kehitystä!    Ei  huomata,  että
verotus,  kun  se  kohdistuu  tuotanto}'rit?'ksiin,  on  omansa  vaikeutt,a-
]naan  niiden  toimintaa  ja  siten  suoi-anaisesti  tai  välillisesti  alenLa-
inaan  joidenkin  kansalaispiirien   elinkantaa  ja   huonontamaan   nii-
den  ostokykyä  ja  siten  välil]isesti  heikentämään  m}7ös  muiden  e]in-
keinonhaarojen  ja  lopulta  koko  kansan  taloutta.    Jot,ta  vält}.ttäi-
siin   tä]1aisista   ikävistä   seurauksista,   on   välttämättä   katsot,tava,
että   valtiotalous   ei   pääse   laajenemaan   nopeammin   kuin  kansan-
talous.

Valt,ion   varsinaisten   nienojen   kasvamisesta   voisi   puhua   pal-

jonkin,  ja  palaan  edempänä  vielä  muutamaan  seikkaan.   Sitä  ennen
on  kuitenkin  tarkastet,tava  pääomanluontoisten  tulojen  ja  menojen
kehit}.stä.    Näihin   on,   niinkuin   tunnettu,   periaatteellisesti   luettu
toisaalt,a  ne  menot,  jotka  tietävät  pääomansijoitusta,   s.  o. valtion
vai`allisuuden    kasvamista,    toisaalta    ne    tulot,   jotka    mei.kitse`'ät
valtion   pääoniien   kuluttamista   tai   muuta   vähentämistä.
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Pääomatulot     Pääomamenot,
milj. mk.               milj. mk.

.      360                    1270

.      560                    1240

.         70                        900

.      560                    1670
.        30                       960
.        40                   1040
.        70                       660
.       487.0                        517.i

.       427.9                        703.6

.       179.i                        556.4

.       179.4                         661.7

Siitä:
tuloa tuot-    tuloatuot.-
tavia  si-       tamatto-
joituksia             mia
milj. mk.        milj. mk

990                  280
960                  280
630                   270

1400                   270
570                  390
600                  440
320                  340
229.5                   287.6

334. i                   369.5

344.7                     244.7

386.`2                    275.5

Yllä  olevasta  näkyy,  kuinka  suuret  pääomanluontoisten  tulojen

ja   inenojen   vaihtelut   vuodesta   toiseen   ovat.    Pääomatuloista   on
huomattavaa,  että  niiden  suui.uus  vuosina  1925,  `1926  ja  1928  mel-
kein  }'ksinomaan  johtui  siitä,  että  silloin  otettiin  uusia  ulkomaisia
lainoja.    Vuosina  1932  ja  1933  on  näihin  tuloihin  luettu  2`15  ja  200
milj. markan  lainat,  mitkä  on  otettu  työttömyyden  lieventämiseksi

`järjestettyjen   yleisten   töiden   rahoittamiseksi.    Muu   osa   pääoma-
tuloja  on  osaksi  valtiolle  takaisin  maksettuja  lainaeriä,  osaksi,  var-
sinkin  vuodesta  1932  alkaen,  eräitä  i]oistoja.

Pääomatuloja   suuremmat   ovat   pääomamenot,   joiden   määrä
toisin  ajoin  on  ollut  hyvinkin  tuntuva.    Pääomamenot  olivat  eri-
koisen   suuret   niinä   vuosina,   jolloin   lainavaroja   oli   käytettävissä
erilaisiin   pääomansijoituksiin  ja  jolloin   usein  lukuihin  vaikut,tivat
lainankonverttaukset    ja    }'limääräiset    velankuoletukset.      Mutta
muinakin   vuosina   kä}'tettiin   suuria   suminia   valtion   sijoituspoli-
Liikkaan,  joskin  on  huomat,tava,   että  valtiotalouden  aseman  kiris-
iyessä  laman  johdosta  näitä  menoja  tuntuvasti  vähennettiin  vuo-
sina `1.931 ja 1932.   Viime vuonna niiden määrä työttömyyden aiheut-
tamien  }.leisten  ja  varatöiden  t,akia  taas  kasvoi.

Pääomamenot  jakaantuvat  kahteen  päär}'hmään,  tuloa  tuotta-
viin   ja   tuloa   tuottamattomiin   i}ääoniansijoituksjin.     Fjdellisiin   on
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luettu  äsken  mainitut  velanlyhenn}Tkset,  valtion  myöntämät  av`is-
tuslainat   sekä   siirrot   valtion   rahastoihin,   ja   edelleen   sijoitukset
valtion  liiketoimintaan,  metsätalouteen  ja  maatiloihin  ynnä  eräitä
muitakin  samanluontoisia  pääomansijoituksia.   Tuloa  tuottamatto-
miin pääomamenoihin taas on luettu erilaiset perushankinnat, uudis-
rakeimukset  ja  }'leiset  t}Töt,  jotka  edistävät  valtiokoneiston  hoitoa
tai  kansan  hyvinvointia  ja  sivistystarpeiden  t}'}.dyttämistä  taikka
liikennettä,   mutta   jotka   eivät   tuota   valtiolle   tuloa.     Edellisten,
siis  tuloa  tuottavien  sijoitusten  määrä  on  useimpina  vuosina  ollut

paljon  suurempi  kuin  jälkimmäisten.    Vasta  lamakauden  huonon-
nettua  valtion  raha-asioita  on  edellisiä  vähennetty  tuntuvasti,  kun
sen  sijaan  tuloa  tuottamat,t,omien  pääomanmenojen  määrä  on  p}'-
synyt   ennallaan,   jopa   kasvanutkin   valtion   työttömyyspolitiikan

johdosta.
Tuloa   tuottavien    pääomamenojen    suuremmuutta    verrattuna

tuloa   tuottamattomiin   sijoitusmenoihin   on   pidetty   mei.kkinä   h`T-
västä  valtiotaloudesta.    Samoin  sitä  seikkaa,  että  valtion  pääonia-
sijoitukset  }'leensä   ovat  siksikin  suuret  verrattuina  valtion  varsi-
naisiin  menoihin.    Epäilemättä  t,ämä  onkin  lohdullista,  joskaan  ei
suinkaan  siinä  määrin  kuin  usein  väitetään.   Tosiasia  on  näet,  että
tuloa  tuottaviin  pääomamenoihin  on  luet,tu  kaikki  ne  sijoitukset,

jotka  luonteensa  puolesta  voisivat  tuottaa  valt,iolle  tuloja.    Tuot-
tavatko   nämä  sijoitukset  todellisuudessa  tuloa,   on  aivan  eri   asia.
Ainakin  on  varmaa,  että  suuri  osa  näistä  sijoituksista  ei  tuota  niin
suurta  tuloa,  että  se  riittäisi  niihin  sijoitettujen  pääomien  kuolet,ta-
miseen  ja  tavanmukaisen  koron  suorittamiseen  niille.   Jos  inaamme

pääomanmuodostus  olisi  runsas,   ei  tämä  kenties  olisi  niin  vaaral-
lista.   Mutta  nyt  se  tietää  sitä,  että  osa  sitä  pääomanmuodostusta,

joka   olisi   tarvittu   tuotantokoneiston   kehittämiseen,    on   valtion
toimin  johdettu  vähemmän  kannattaviin  sijoituksiin.   Onko  näiden
sijoitusten  aikaansaama  välillinen  kansantaloudellinen  hyöty,  esim.
maantienrakennuksista  ja  maatalouden  ei`ilaisista  avustuslainoista,
tai   niiden   yhteiskunnallinen   merkitys,   esim.  sairaaloista   ja   kou-
luista,  niin  suuri,  että  se  korvaa  tämän  taloudellisen  heikommuu-
deii,  sitä  ei  voi  yl;ispätevästi  mil,ata.    Ja  mielipiteet  siitä  vaihte-
1evat  tietysti  suui`esti!

Aika  ei  salli  minun  ]aajemmin  käsitellä  näitä  kysymyksiä.   Siir-
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ryn   tarkastamaan  tulojen  ja   menojen   suhdetta.    T\Tiinkuin   edellä
esit,tämistä lukusarjoista  näkyy,  ovat valtion vai.sinaiset tulot sään-
nöllisesti  ylittäneet  varsinaisten  menojen  määrän,   usein  hyvinkin
tuntuvilla  summjlla.    Ainoana  poikkeuksena  on  vuosi  1932,  jolloin
varsinaiset   tulot   jäivät   tuntuvasti   arviota   pienemmiksi   eivätkä
siten  i`iittäneet  peittämään  edes  vakinaisia  menoja.    Mutta  muina
vuosina on synt,ynyt }'lijäämiä, jotka siten on voitu käyttää pääoma-
menojen  i`ahoittamiseen.   Ja  ne  onkin  käytetty  niin  tarkk.aan,  että
valtiontilinpäätös    useimpina   vuosina    on    i)äätt}'nyt    vajaukseen.
Sitä   valaisevat   seuraavat   lukusarjat,   joiden  tiedot  tä}rdellis}'}-den
vuoksi  käsittävät  myös  vuodet  1921-4924.

Pääomasääs-
Tuloja                  Menoja             tön  määrä

enemmän            enemmän
kuin  me]ioja       kuin   tuloja

milj. mk.              milj.   ink.

.       189.t

.       374.9

.       416.1

.          67.6

vuoden    lo-
Pussa

milj.  mk.

308.4

683.3

1  099.3

1166.9

269.6                     897.3

106.7                        790.6

30.8

53.3

44.6
tl.9

2.4                         788.Q

819.1

166.o                      653.i

340.6                       312.5

270.5                          42.i

76.6                 ~34.51
•18.8

63.4

65.3

`'iinkuin   tästä   näemme,   valtiotalous   vuosina   1924-4924   oli
hyvin   edullinen:   tulot  ylittävät   melkoisesti  samanaikaiset  menot.
Tämä  johtui  siitä,  että  noina  vuosina,  kun  kansantalous  vähitellen
maailmansodan  ja   siihen  ]iittyvien  ilmiöiden  jälkeen   pääsi  pa]aa-

1   Va`iaus.
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maan    säännölliseen    toimintaansa,    valtion    tulot   vuosi   vuodelta
\'littivät  arvioidut  määi`ät.    Vai`sinkin  oli  ulkomaankaupan  vilkas-
tuminen tärkeänä  svvnä  t,ähän.   Tästä  svvstä  valtion tilinpäätökset

]täättyivät  melkoisiin  sääst,öihin,  vaikka  tulo-  ja  menoai.viot  olivat
osoittaneet  vajausta  ja   vaikka   eduskunta   myöhemmin  oli  m}.ön-
iän}'t  uusiakin  määrärahoja.

h-äissä   oloissa  valtiolle   muodostui  }'hä   kasvava   pääomasäästö.
Sen i)ääoma lisäänt}/.i  vuosien  492t~4924  aikana  4  0/±7.7  milj.  mark-
kaa  nousten  jo  1  166.0  miljoonaan saakka.     Tämän pääomasäästön
olemassaolo    oli  alituisena  kiusauksen  aiheeha  hallituksille  ja  var-
sinkin   eduskunnalle.    Siihen   luottaen   h}.väks}Tttiin   jatkuvasti   va-

jaukseen  päättyviä  tulo-  ia  menoarvioita  ja  m}7önnettiin  lisämeno-
arvioissa    suui`ia    määrärahoja.     Seui.auksena    oli    sitten,    niinkuin
äskeisistä  lukusarjoista  näk}'}',  ett,ä  valtion  tilinpää tökset  useimpina
vuosina päätt}'ivät vajaukseen ja et,tä pääoniasäästö nopeasti väheni
kuluen  loppuun  vuonna  1933.   Vasta  tällöin  ei  auttanut  muu  kuin
katsoa,  että   tulot  todella  riittivät  menoja  peittämään.

Mutta,   k}-sytään,   oliko   niin   vaarallist,a,   ett,ä   hyvinä   vuosina
tehdyt  säästöt  taas  käytettiin  valtion  tarpeisiin?

Tähän on huoinattava,  että valtio  aina tai.vit,see melkoisen liike-

pääoman,   joka   on   sijoitettu   kaikenlaisiin   vai.astoihin,   kassoihin
)..  iii.  s.    Åi`vioidaan  tähän  tai`vitt,avan  vähintään   600   milj.  mark-
kaa.   Mikäli  pääomasäästö  painuu  tätä  suiiiinaa  pieneminäksi,  tulee

Ttakko   ot,taa  l}'h}'taikaisia  luottoja  valtion  kassatarpeen  t}J}.d}'ttä-
iniseksi.   Tiedämmehän,  ett,ä  valtio  vuonna  1{)23  maksoi  pois  kaikki
aikaiseniinat  l}'h}'taikaiset  velkansa  ja  että  sen  vuonna  4.929 jälleen
oli  pakko  turvautua  t,ällaiseen  luott,oon,  mutta  että  se  välivuodet
t,uli  toimeen  sitä  ilman.    r\Täniä  luotot  eivät,  tosin  tule  sellaisinaan
iiäk}'viin  tilinpäätöksistä,  mutta  niiden  aiheuttamat  korot  ja  muut
kustannukset  ovat  tiet}'sti  oman&  lisäämään  valtion  menoja.

Myös   kaiisantalouden   kannalta   on   s}`ytä   arvostella   tällaista

i)ääoinasäästön  kehit}.stä.    Viime  aikoina   on  puhuttu  paljon  suh-
dannerahaston   hyödyllis}T}'destä, ja   hallitus   on   äskettäin   antanut
eduskunnalle  sellaisen  perustamista  tarkoit,tavan  esityksen.    Tämä

pei.ust,uu  siihen  tosiasiaan,  johon  myös  edellä  on  viitattu,  ett,ä  val-
tion   tulot   automaattisesti   kasvavat   nousukonjunktuurin   aikana
vähent}'äksensä  jälleen  lasku-  ja  lamakauden  aikana.    Koska  val-
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tion  menot eivät itsestään vaihtele samalla tavalla ja  koska kansan-
talouden  kannalta  olisi  hyvin  epätarkoituksenmukaista  edes  pyrkiä
siihen,   olisi   näiden   vaihteluiden   tasoittamiseksi   pei`ustettava   eri-
koinen   suhdannei`ahast,o,   johon   hyvinä   aikoina   siii`i`ettäisiin   mel-
koisia   pääomia   käytettäviksi   huonona   aikana.     Kansantalouden
ka]]nalta  olisi  näet  hyvä,  että  nousukautena  ei  kiihoitettaisi  nousua
valtion  menoja  lisäämällä  ja  että  lamakautena  taas  voitaisiin  olla
supistamatta  valtion  menoja,  koska  se  on  omansa  vaikeuttamaan
lamaa.

Kun  tältä  kannalta  katselee  valtion  pääomasäästöä,  joka  taval-
laan  oli  tai  olisi  ainakin  voinut  olla tällainen  suhdannerahasto,  voi-
daan  heti todeta,  ettei sen  kä}'tössä  noudatettu  oikeita  periaatteita.
Mikä  olisi  ollut  helpompaa  kuin  pääomasäästön  varaaminen  lama-
kauden  tarpeita  varten?   Mutta  miten  ineneteltiin?    Valtion  vai`si-
naiset tulot alkoivat vähetä vuonna  1930 ja pienimmillään ne olivat
vuosina   1931   ja   1932.   Mutta   ennen  vuotta   1930   oli  jo käytetty
runsaasti  500   milj. mai`kkaa  pääomasäästöä,  ja  kun  vuosina  4.930

ja  1931  käytettiin  runsaasti  600  miljoonaa,  ei  vuonna  1932,  jolloin
näitä  varoja  kipeimmin  olisi  kaivattu,  enää  ollut  jäljellä  kuin  neli-
senk\'mmentä  miljoonaa.

Tehtiin  siis  kohtalokas  virhe.    II}rvänä   aikana  lisättiin  valtion
menoja  ei vain rinnan tulojen  kasvun  kanssa,  mikä  sekin  olisi  ollut

periaatteellisesti  vääi`in,  vaan  vieläpä  senkin  yli.    Seuraus  oli  luon-
nollinen.   Kun  tuli  huono  aika  ja  tulot  pienenivät  ja  pääomasäästö
kului  loppuun,  oli pakko  tehdä  uusi  periaatteellinen  virhe,  supistaa
valtion  menoja  ]amakautena.

Kuulee  väitettävän,  että  tämä  supistaminen  oli  turha,  että  olisi
ollut   parempi  ylläpitää  entistä  menotasoa  ja  lainata  siihen  tai`vit-
tavat   varat.    Luulen   kuitenkin,   et,tä   jokainen   harkitseva   kansa-
lainen,   joka  muistelee  vuosien  193`1  ja  1932  kriisioloja  ja  paniikki-
mieltä,   on   valmis   myöntämään,   että   valtiotalouden   saattaininen
tasapainoon   silloin  oli  aivan  ei`ikoisen  tärkeätä.    Ellei  tällä   tavoin
olisi  ylläpidetty  luottamusta  valtioon  ja  siten välillisesti myös Suo-
men   markkaan,   tuskin   mikään   olisi   estän}.t   rahanarvon   i`omah-
dusta.    Ja   mistä   olisi  siihen   aikaan   saatu  luottoa?    Sitäpaitsi  on
huomattava,   että   kun   valtiotalous-  kerran   oli   liiaksi   paisutcttu,
oli  i)akko  le.ikata  kasvannaiset  ])ois.   H}'vänä  aikana,  kun  ei  t,yhjäii
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kukkaron  diktatuuri  pakota,   olisi  toivotonta  yrittää  puhdistusta,
siis   oli   käytettävä   huonon   ajan   aiheuttamaa   pakkotilannetta   ja
silloin  tehtävä  leikkaus  senkin  uhalla,  että  se  teki  kipeätä.   Mutta
tehostan  sitä  vieläkin,  virhe  ei  ollut  laihojen  vuosien,  vaan  edellä
käyneiden. lihavien  vuosien  finanssipolitiikassa.

Jottei  tätä  virhettä  uudistettaisi,  olisi  syytä  perustaa  sellainen
suhdapnerahasto,   josta   hallitus   on   tehnyt   esityksen.     Täi.keätä
olisi  laatia  tämän  rahaston  säännöt  sellaisiksi,  että  saataisiin  mah-
dollisimman   hyvät   takeet   varojen   oikeasta   käyttämisestä.    Tär-
keätä  on  myös  huolehtia  i`ahaston  varojen  oikeasta  sijoittamisesta,
koska  muuten helposti joudutaan ottamaan takaisin toisella kädellä
se,  mikä toisella annetaan.   Lienee vielä syytä tehostaa, ettei tämän
rahaston tarkoituksena ole eikä voi olla suhdaniievaihteluiden tasoit-
taminen, sillä siihen valtion t,oimenpiteet eivät pysty, valtion yleiset
työt kun eivät koskaan voi koi`vata vapaan talouselämän tarjoamia
työtilaisuuksia.   Pyrkimyksenä  on vain huolehtia  siitä,  että  valtion
iiaha-asiat  eivät joudu riois  tasapainosta lamakautena ja ettei valtio
nousukautena   tarpeettomasti   kiihdytä   huippukonjunktuuria.    Jos
tämä    päämäärä    saavutetaan,    tietää   se   huomattavaa   edistystä
valtiotalouden   hoidossa.

Valtion tulojen ja menojen tarkastelu antaa aihetta miltei loput-
tomaan määrään  huomioita  ja  huomautuksia.   Minun  on kuitenkin

pakko  tällä  kertaa  sivuuttaa  useimmat  niistä.   Vaikka  aika  onkin
pitkälle  kulunut,  täytyy  minun  kuitenkin  vielä  pyytää  teitä  koh-
distamaan  huomionne  pariin  kysymykseen,  jotka  mielestäni  ovat
kaikkein  keskeisimpiä  ja  täi`keimpiä.    Ne  ovat  seuraavat:    Kuinka
suui.en   rasituksen   valtiotalous    nykyisin    aiheuttaa   kansantalou-
de]le?   Onko  tämä  i`asitus  viime  aikoina  kasvanut  vai  vähentynyt?
Siitä,  mitkä  vastaukset  näihin  kysymyksiin  saadaan,  riippuu  olen-
naisesti,  millä  tavalla  on  suhtauduttava  tämän  hetken  valtiotalou-
dellisiin   kysymyl#iin,   ]ähinnä   ensi   vuoden   valmistei]1a   olevaan
tulo-  ja  menoarvioon.

Täsmällisiä  tietoja   Suomen  kansallistulon  suuruudesta  ei  vali-
tettavasti  ole  olemassa,  mutta  eräiltä  vuosilta  on  tehty  arvioita.
T\Täiden     nojalla     professori     Jvevci7tz®.7mc!    viimeisessä    teoksessaan l

1   E.    NEVANLiNNA,   SHomcn    T'aJ![.ofalous,    I    Menotalous.   Kansantaloudelli-

sia   tutkimuksia   1.    Helsinki   1933.    Siv.    102.
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arvioi  valtion  nettomenojen  vuosina   `.1928-1930  keskimäärin  vas-
tanneen  noin   15.7  °/o   kansallistulosta.    Vertailun   vuoksi  on   syytä
mainita,  että  vastaava  suhde]uku  Nevanlinnan  laskelmien  mukaan
Ruotsissa   oli   vain   '1.0.3  °/o    sekä   että   Saksan   tilastollisen   päätoi-
miston  laskelmien  mukaan  nettomenot  verrattuina  kansallistuloon
olivat  Suui`britanniassa  8.6  °/o,  Ranskassa  samoin   8.6  °/o,   Belgiassa
9.8  °/o  ja   ltaliassa  10.6  °/o.    Kaikissa  näissä  maissa  valtiotalous  siten
oli   pienempänä   rasituksena   kansantaloudelle   kuin   meillä.    Näitä
lukuja  arvosteltaessa  on  kuitenkin  pidettävä  mielessä,  että  valtion
nettomenot  on  laskettu  vähäii  toisin  kuin  meillä  valtion  tilinpää-
töksissä.   Periaatteellisista  syistä  on  näet  nettomenoista vähennetty
määrätynluontoiset    menot,    ennen   kaikkea    kotimaisten   velkain
kustannukset,    sosialivakuutusjärjestelmässä   maksetut   avustukset

y.  m. s.     Jos    nämäkin   otettaisiin   huomioon,    nousisivat   äskeiset
prosenttiluvut  huomattavasti  suureinmiksi  kuin  Suomen  vastaava
suhdeluku.

Tietojen  puutteessa  ei  ole  mahdollista  ilmoittaa,  kuinka  valtion
nettomenojen   suhde   kansallistuloon   on   muuttunut.     Mutta   voi-
daan   pitää   vai.mana,   että   kansallistulo   lamakauden   johdosta   on
alentunut  siksi  voimakkaasti,  että  tässä  puheena  oleva  suhdeluku
viime vuosina  on  ollut  suurempi  kuin  nousevan  suhdanteen  aikana.

Tätä   johtopäätöstä   voidaan  tukea   vertaamalla  valtion   netto-
menoja   kahteen   kansallistulon   tärkeään   tekijään,   nim. toisaalta
sadon   arvoon,    toisaalta   teollisuustuotannon   bi`uttoarvoon.     Vei`-
tailu   osoittaa   näet,   ett,ä   valtion   vai-sinaiset   nettomenot   vuosina
`1925-1927  vastasivat  noin  37  °/o  sadon  raha-arvosta,  mutta  ett,ä

täiiiä   suhdeluku   vuosina   1931-1933  keskimäärin   oli   noin   49°/o.
Verrattuna    teollisuustuotannoii   bruttoarvoon   varsinaisten netto-
menojen  määrä  vastaavina  ajankohtina  oli  noin  17  ja  25  °/o.   Rasi-
tuksen    nousu   oli   kummassakin   tapauksessa   huomattavan   suuri.
r\.ousu   olisi  tosin  pienempi,  jos  vei`tailukohdaksi  otettaisiin  kaikki
valtion   nett,omenot,   mutta   iiiinkin   mitattuna   valtiotalous   ilmei-
sesti  on  entistä   suuremmassa  määrässä  rasittanut  kansantaloutta.
Tämä   kehiLys   johtuu   epäilemättä   osaksi   suhdannevaihteluista   ja
tasoittuu   tältä   osa]ta   }7leisen   taloustilanteen   taas   parannut,tua.
Mutta  ilmeisesti  on  myös  k}'sym}'s  pitkäaikaisesta  kehityslinjasta.
h'evanlinna  laskee  äsken  mainitussa  teoksessaan,   että  valtiotalou-
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den  kansantaloudelle  aiheuttama  rasitus  ennen  maailmansotaa  (jli
huomattavasti   pienempi   kuin   n}Tk?'isin.    \Taltion   nettomen(tt,   las-
kettuina   Nevanlinnan   käyttämällä   tavalla,   olivat   siten   vuosina
1911-4913   keskimäärin   28  °/o,   mutta   vuosina   1928~1930  keski-
määi.in  68  °/o  sadon  raha-arvosta.    Kuii  vei`tailun  pohjaksi  pannaan
teollisuustuotannon    bruttoarvo,    oli    nousu    vastaavasti    `13  %:sta
24  %:iin.    Ei   siis   voine   olla   epäil}.stä   siitä,   etteikö   kehit}.ssuuntd
ole  epäedullinen.

Osoitukseksi  siitä,  kuinka  suui.esti  valtiotalous  rasittaa  kansan-
taloutta,   mainittakoon   vielä   ei`äs   tosiasia.    Professori   r\Te`.anlinna
laskee   äsken   mainitsemassani  teoksessa,   että   valtjo   ei`ilaisiin   pää-
omansijoituksiin,   velankuoletuksiin   kä}rtet}rL   vai.at   poisluettuina,
vuosien  1922-1930  aikana   käytti   i`unsaasti   7  ]/2  miljardia  mark-
kaa.    Samaan   aikaan   maan   koko   pääomanmuodostus   arvioidaan
noin  22  `miljardiksi.    Tuloksena  on  siten,  että  valtio  tuoiia  aikana
käytti   runsaasti   kolmanneksen   (34  °/o)   kansakunnan   koko   pää-
omanmuodostuksesta.     Tämä   tosiasia   antanee   melkoiselta   osalta
selityksen   siihen   ankai`aan   pääomanpuutteeseen,   jota   meillä   on
valitettu  aina  aivan  viime  aikaan  asti.    Valtio  on  siten  toiminnal-
laan   osaltaan   vaikuttanut   siihen,    että   koi`kokanta   inaassaninie
maailmansodan  jälkeisenä  aikana  on  pysynyt  niin  koi`keana.    Kun
melkoinen  osa  valtion  suorittamista  ja  valtion  avustuksen  turvin
tapahtuvista   pääomansijoituksista   on   taloudellisesti   kannattama-
torita  tai  heikosti  kannattavaa,  on  siis  seurauksena,  että  pääoman-
sijoitusten    keskimääräinen    kannattavuus    on    valtion    toiminnan

johdosta   alentunut.    Tämä   on   tiet}/'sti   omansa   alentamaan   m}'ös
kansan  elinkantaa.

0len    tässä    esittän}'t    eräitä    piirteitä    Suomen    valtiotaloiiden
viimeaikaisesta  kehit,vksestä  sekä  sen  ja  maamme  kansantalouden
välisistä  suhteista.    Ennenkuin  lopetan  täyty}.  minun  vielä  parilla
sanalla  kosketella  täinän  hetken  tilannetta  ja  vaatimuksia.

Mitä ensiksikin tulee yleiseen taloudelliseen asemaan, on ilmeistä,
että  lamakausi  Suomen  osalta  on  takanapäin.    Ainoastaan  eräillä
hai.voilla  aloilla  on  vetoaminen  lamakauteen  enää  oikeutettu,  esim.
kun   vaaditaan   määrärahoja   tai   valtion   toimenpiteitä.     Muuten
elämme   nousukaudessa,  ja   tämä   ilmenee   myös   valtiotaloudessa.
'Tiedämmehän,   että   valtioii  tulot   ovat   automaattisesti  kasvaneet



VALTioTAi,ous  JA  KANSAr`.TALous                                                        395

k`iluvana   `.uonna   ja   että   odotetaan   niiden   jatkuvasti   nousevan
myös  ensi  vuonna.   Tähän  nojaten  on,  niinkuin  jo  olen  maininnut,
myönnett}'   melkoisia   lisäyksiä   kuluvan   vuoden   menoai`vioon,  ja

pyi`kimykset   jälleen   paisuttaa   valtiotaloutta   myös   ensi   vuoden
menoai`viossa   ovat  voimakkaat.

Ilmeistä  on,  että  kun  valtion  menoja  laman  johdosta  muutama
vuosi  sitten  tuntuvasti  supistettiin,  on  pakko  nyt,  kun  olosuhteet
sen  sallivat,  ei`äissä  kohdin  taas  ]isätä  niitä.   Mutta  tässä  on  mene-
teltävä  hyvin  varovaisesti.    Ede]lisessä  esittämistäni  syistä  on  nyt
oikea  aika  kartuttaa  suhdannei`ahastoa.   Tämä  on  sitäkin  tärkeäm-

pää,  kun  ei  voida luottaa  siihen,  että  nous`ikausi tulee  pitkälliseksi.
Taloudellisen  aseman  paraneminen  on  muissa  maissa  yleensä  pie-
nempi  kuin  Suomessa.    Kun  kaikenlaiset  valtiolliset  ja  yhteiskun-
nalliset   i`istiriidat   tekevät   taloudellisen   aseman   u]komailla   kovin
epävarmaksi  ja  kun  suhdanteiden  kehitys  meillä  aina  on  suuresti
riippuvainen    maailmanmai.kkinoista,    ei    noususuhdanteen   jatku-
mista   meilläkään   voi   pitää   varmana.    Viittaavathan   ei`äät   puu-
tavaramarkkinain   merkit   siihen,   että   ensi   vuosi   ei   kenties   enää
tule  yhtä  edullinen  kuin  nyt  päättymässä  oleva.

Kun  valtion  tulot  paraikaa  kasvavat  automaattisesti,  on  hetki
otollinen   talouselämää   enimmin  rasittavien  verojen   alentamiseen.
Periaatteellisesti  olisi  epäilemättä  oikeampaa  alentaa  veroja  lama-
kauden  aikana,  jolloin  tuollaisen  toimenpiteen  elvyttävä  vaikutus
taloustoimintaan   olisi   hyvin   tervetullut,   mutta   tulojen   `'ähene-
minen   tekee   verojen   alentamisen   sellaisissa   oloissa   käytännössä
iiiahdottomaksi.   Siksi  on  käytettävä  nousukautta  oikaisun  aikaan-
saamiseksi.    Mitä  veroja  olisi  a]ennettava  ja  millä  tavalla,  on  eri
k}'s}'m}'s, johon en tässä voi puuttua.   Tämä onkin ristiriitoja herät-
tävä  vaikea  kysymys.   Koska  tämän  johdosta  sen  ratkaisu  saattaa
viipyä,   on   sitä   suui`emmalla  voimalla  tehostettava,   että  pidätty-
väisyys  valtiotalouden  hoidossa  tälläkin  hetkellä  on  välttämätön,
että  suhdannerahasto on saatava aikaan ja että siihen on siirrettävä
iiiahdol]isimman  suuria  summia.


