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Esitelmä,     jonka     Kansantaloudellisen     Yhdistyksen    kokouksessa
huhtikuun   4  p:nä   1935   piti

J . W . Ra,ngeu.

Maan  hankkimisen  tilattoman  väestön  hallittavaksi  ja  viljeltä-
väksi   valtion   varojen   turvin   voidaan   katsoa   Suomessa   alkaneen
1880-1uvulla.

N. s.  »ii`taimen  väestöni)  olot  olivat  tuolloin  niaassa  yleensäkin,
mutta   erityisesti   Kuopion   läänissä,   kiinnittäneet   huomiota   puo-
leensa.   Kun  asiaa tutkimaan vuonna  1883  asetettu valtion komitea
oli   saanut  valmiiksi   ehdotuksensa,  ryhdyttiin  niiden  pohjalla  ter-
vehdyttämään   oloja   mainitussa   läänissä   sitä   tietä,   että   pyrittiin
edistämään  länsisuomalaisen  torpparijärjestelmän  saattamista  ylei-
seksi  myöskin tässä läänissä.   Siinä tai.koituksessa  asetettiin vuonna
1887   Kuopion  läänin  kuvernöörin  käytettäväksi  kymmeneksi  vuo-
deksi vuotuinen 5 000 markan määi.äi`aha jaettavaksi 200-300  mai.-
kan   suuruisina  korottomina  lainoina  maa.nomistajille,  jotka  olivat
halukkaita   tilattomien   tarpeiksi   pei`ustamaan   toi`ppia   tiloillensa.
Saatua  lainaa  ei  tai`vinnut  maksaa  takaisin,  jos  perustettu  torppa
vielä  10  vuoden  kuluttua  oli  hyvässä  kunnossa  ensimmäisen  viljeli-

jänsä tai hänen oikeudenomistajansa hallinnassa.     Määi`ärahaa koro-
tettiin  vuonna  1892  100 000  markkaa.  -  Vuoteen  1895  päästäessä
oli   täten   saatu   syntymään   620   torppaa   yksit}'isten   omistamalle
maalle,  mutta  sen jälkeen tämä toiminta vähitellen tyrehtyi.   Kaik-
kiaan  perustetuksi  tulleiden  torppien  luvun   on  laskettu   noussp,en
noin   800:aan.

Tämä  ensimmäinerL  yritys  edistää  asutustoimintaa  valtion  varo-
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jen   turvin   oli,   kuten   siitä   on   sanottu,   y)hapuileva   koe»,   joka   jäi
tuloksiltaan  laihaksi  ja  jonka  toiset  ovat  jopa  katsoneet  koituneen
enemmän tilallisten kuin tilattomien h}röd}'ksi.   Mutta  sen voitaneen

joka  tapauksessa  katsoa  lähteiieen  vakauinuksesta,   että   maamme
tilattoman väestön  aseman korjaamiseksi  o]i i.yhdyttävä  työhön.

Toinen  askel  otettiin  ai`mollisella  käskykirjeellä  24/3  1892,  jolla
asutustyön    edistämiseksi    maassa    perustettiin    »Rahasto    tilusten
lohkomisen ja  maan  palstoittamisen  edistämiseksii).   Rahastoon  siir-
rettiin  vuosien  1892-94  aikana  50 000  markkaa  vuodessa.    Näillä
varoilla  ostettiin valtion  lukuun  Jurvan,  Laihian,  Ilmajoen ja  Keu-
ruun  (nykyisen  Pihlajaveden)  kunnissa  Vaasan  läänissä  11  suhteel-
lisen  pientä  talonpoikaistilaa,  yhteispinta-a]altaan,  ennen  Laihialla

ja   Jurvassa  toimitettua  isoiijaon  järjestelyä,   1137  ha.    Ostettujen
tilojen   alueista   inuodostettiin   402   pikkutilaa,   jotka   m}'}-tiin  tilat-
tomi]le  rahoittamalla   my}.nnit  kauppahintoja vastaavilla kuoletus-
lainoilla.    Lainojen   vuotuismaksu  o]i   7 ],/2  °/o   alkuperäisestä  laina-
määrästä,    josta   4 °/o   oli   koi.koa   ja    loppu   pääomanlyhennystä.
Ennen isonjaon järjestelyn päättymistä,  mikä tai)ahtui vasta vuonna
1909,  olivat  uudet  viljelmät  Laihialla  ja  Jui`vassa  ostajillansa  vuok-
i`alla   suoritusta  vastaan,   joka  vastasi  5  °/o  kaupi)ahinnalle,   mutta
m}'öhemmin  saivat  ostajat  suorittamansa  vuoki.an,  mikäli  se  nousi

}rli  4   °/o:n,   kaui)pahinnan  lyhennyksenä   hyväksensä,  samalla  kuin
jakotoimituksen  päätt}'essä  kaupat  tulivat  lopulliseen  kuntoon.

Tälläkään  asutuskokeella  ei  sellaisenaan  ollut  huomattavampaa
merkit}'stä.  - Vuonna  1908 toimitetussa virallisessa tai`kastuksessa,

joka koski 91:tä alkuperäisistä pikkutiloista, kävi ilmi, että viljelmien
lukumääi`ä jo  oli vähentynyt  70:ksi,  kun niitä kauppojen yhteydessä
oli }'hdistetty toisiinsa.   Tiloista  oli kokonaista  34 vaihtanut  oinista-

jaa  yhden  kerran,   14  kaksi  kertaa  ja  4  useamman  kei`ran.   Paitsi
keinottelua   oli   tähän   s}rynä   tilojen   pienuus,   niidenkeskisuuruus
kun  alkujaan  oli  vain   1`1   ha,  josta  peltoa  keskimäärin  1.64   ha.-
Mutta  yhtä   kaikki   oli   tällä  kokeella  ai`vonsa.    Ensinnäkin  asutus-
toiminta tässä muodossa osoittautui yhtäältä liian rajoitetuksi ja toi-
saalta tuloksiltaan epävarmaksi.   Lisäksi havaittiin tavallisten talon-

poikaistilojen  pirstominen  itsekannattamattomiin  palstoihin tai`koi-
tuksettomaksi,  jopa  }.hteiskunnalle  epäedulliseksikin,  näin  varsinkin

paikkakunnilla, joilla  ei ole sanottavia  mahdollisuuksia sivuansioihin.
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Tärkein  merkitys tuon  150 000 mai`kan  suuruisen i`ahaston perus-
tamisella  oli  siinä,  että  tarpeel]inen  huomio  käytännöllisen  toimin-
nan   muodossa   oli  saatu  vii'eille  maaseutumme  olojen  kehitykselle
tärkeään  tilattoman  väestön  kys},'mykseen.    Osin  tästä,  vaikka  sil-
1oisten    va]]anpitäjien    i)oliittisil]a    laskelmil]a    olikin    asiassa    oma
osansa,    voitaneen    näet   katsoa   aiheutuneen   sen,    että   hallitsija
kruunauksensa    muistoksi   armollisessa   julistuksessansa   26/5    1896
sääti,  että  yleisistä  vai`oista  oli  400 000  markkaa  käytettävä  »tilat-
toman  väestön  taloudellisen  ja  yhteiskunnallisen  aseman  paranta-
miseksi  eri  osissa  Suomenmaata».   Seuraavana  vuonna  perustettiin-
kin tämän  mukaisesti ))Rahasto tilattoman väestön aseman pai`anta-
miseksi>)  ja   siiiTettiin   siihen   vasta   mainittu  summa.   Joulukuun  5

p:nä  4898  annetulla senaatin kirjee]lä -ennenkuin täten syntyneen
uuden  rahaston  varoja  vielä  oli  ensinkään  käytetty  -  yhdistettiin
tämä   uusi   rahasto    edellä   kerrotun,150000    mai`kan   suuruisen
»tilusten  lohkoinisen  ja  maan  palstoittamisen  edistämiseksi»  perus-
tetun   rahaston  kanssa  i)Tilattoman  väestön  lainarahastoy)-nimiseksi
Suomen  Valtiokonttorin  hoidettavaksi  rahastoksi,  jossa  paitsi  saa-
tavia  jaetuista  lainoista  o]i  kä}'ttövaroja  vuoden  1899  päättyessä,
kun   yhdistäminen   oli   toimitettu,   525 521: 02   markkaa,   ja   johon
rahastoon  lisäksi,  perustuen  senaatin  kirjeeseen  4.1/3  1901,  vuodesta
1901   vuoteen   1905   siii.i.ettiin   `.leisistä   vai`oista   450 000   mai.kkaa
vuosittain.

Täten    muodostunut   »Tilattoman   väestön   lainai.ahasto»   laski
aineellisen  pohjan  vastaiselle  asutustyön  rahoitukselle  maassamme.
Sen   antaman   tuen  varassa  tapahtunutta  vapaaehtoisen  asutustoi-
minnan    i`ahoittamisen    kehitystä    tai`kastelemme    pääpiirteittäin
seuraavassa    esityksessä.

Vuoden   1898   senaatin   kirjeen   mukaisesti   voitiin   tilattoman
väestön lainai`ahaston varoja käyttää,  paitsi  maaseudun tilattoman
väestön  asunto-olojen  parantamiseen  ja  pienten  maanviljelystilojen
hankkimisen   helpottamiseen,   myöskin   raivaus-   ja   viljelyslainojen
antamiseen   ei   ainoastaan   kysymyksen   ollessa   viljelijän   omasta
maasta,   vaan   myöskin   pitempiaikaisesti   kunnalta,   valtiolta   tai

yksityiseltä   vuokratusta   maasta.     Viimeksi   mainitussa   kohdassa,
eli  mitä tulee yksityiseltä vuokrattuun  maahan,  oltiin vielä  osittain
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Kuopion  läänissä  tehd}Tn  kokeen  kannalla.    Tästä   kuitenkin  piaii
luovuttiin.

Jo   ennen   ))Tilattoman   väestön   lainarahastony)   muodostamista
Suomen  valtiosäädyt  olivat  anomuksessaan  31/5  1897  }/'ksimielisesti
ehdottaneet,   että   asetettaisiin  komitea  tutkimaan,   mihin  toimen-

piteisiin  ulkomailla  oli  ryhdytty  ii`taimen  väestön  asuttamisen  edis-
tämiseksi ja  näiden toimenpiteiden tuloksia  sekä  mihin kokemuksiin
meil]ä  Suomessa  oli  tässä  suhteessa  tultu  ja  vihdoin,  olisiko  valtion

puolelta   ryhdyttävä   helpottamaan  oman  maanviljelyksen  hankki-
mista tilattomalle väestölle.    Tämä  anoinus johtikin aikanaan tulok-
seen.    Muutama  kuukausi  n. s.  helmikuun  manifestin  julkaisemisen

jäll«en  määi`ättiin  näet  -tällä  kertaa  tosin  ilmeisesti ensisijaisesti
poliittisista syistä ja niiden kiii`ehtimänä -2 mi]j.  mai`kkaa Suomen
valtiovaroja  käytettäväksi  tilattoman  väestön  aseman  helpottami-
seksi,   ja   pian   sen  jälkeen   asetettiin   komitea  laatimaan  ehdotusta
näiden  varojen  käytölle.    Täniäii  n. s.  kahden  miljoonan  komitean
23/1    4900    valmistuneeseen   mietintöön   liittyvä   f/cm7tes   C`ebÅ,cbrciin
vastalause  tuli  herätteeksi  asutusasiamme  hoitamisessa.   Vastalause
ilmestyi  eri  kirjasena  painosta  vuonna  4.900  nimellä  i)Omaa  maata
tilattomalle väestölle» ja  se johti  osaltaan  m. m.  Tilattoman väestön
komitean  asettamiseen  19/2  4901,  saman  komitean  kuuluisaksi  tul-
1een  Alakomitean  muodostamiseen  25/5  1901  ja  J)Tilattoman väestön
lainai`ahastoa»  koskevien  säännösten uudistamiseen tämän Alakoini-
tean tekemien esitysten pohjalla,  mikä uudistaminen tapahtui senaa-
tin  7/4  1902  antamalla  kirjeellä.

Tämä    senaatin    »Tilattoman    väestön    lainai`ahastoa»    koskeva
kirje,  jolla  muutettiin  ja  täydennettiin  vuonna   1898   annetun  kir-

jeen   määräyksiä  ja  jossa  vähäisiii  muutoksin  h}'väksyttiin  »Tilat-
toman   väestön  Alakomitean»  jo  21/9  490`1  julkaisemassa  ensimmäi-
sessä   mietinnössä   tehdyt   ehdot,ukset   t)Tilattoman   väestön   laina-
i`ahaston»   varoj.en   kä}itämisestä   ja   hoitamisesta,   muodostui  lain-
säädänriö]liseksi  pohjaksi  asutusrahoituksemme  hoitainiselle  lähim-
män tulevaisuuden  aikaiia.

Voimaan   tulleiden   uusien   säännösten   mukaan  o]i  »Tilattoman
väestön    lainarahaston»   varoja    kä}'tettävä    avustamaan    »se]laisia
inaalaiskunnissa  asuvia  työkykyisiä,  hyvintunnettuja  ja  toimeliaita
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henkilöitä,    jotka   eivät   omilla   varoillaan   jaksa   itselleen   hankkia

i)ienempää  maaiiviljelystilaa tai oniaa kot,ia ja jotka kuuluvat johon-
kin    seui`aavista    väestön    ryhniistä,    nimittäin:    pikkuviljelijöihin,

jotka itse  ovat i`uumiimsen työn tekijöitä ja viljelevät toisen maata,
kuten   i,orpparit,   mäkitupalaise.t  ja  heihin  verrattavat,  taikka  vil-

jelevät  aivaii  vähäpätöistä  omaa  maapalstaa;  edellcen  maanviljelys-
työläiset,   käsityöläiset   ja   muu   ii.tain   työläisväestö,   joka   elättää
itsensä  satunnaisella  työllä».   Tämän  väestönosan  yhteiskunnallisen

ja   taloude]lisen   aseman   parantaminen   oli   siis   rahaston   varojen
käyLöii   silmämääi.änä   edistämällä   pienempien   itsenäisten   maan-
viljelysten ja  omien kotien syntymistä  maalaiskunnissa.

»Tilattoman  väestön  lainarahasto»  oli  valtiokonttorin  hoidossa,
mutta lainat  sen varoista  myönsi senaatti hakemusten nojalla, jotka
oli  jätettävä  läänin  kuvei`nööi`i]li.    Lainoja  ei  jaettu  suoraan  tilat-
tomille,   vaan   oli  vai`at   annettåva   kunnille,   maanvil.ielysseuroille,
i`ahaston   tarkoitusperien   h}'väksi   työskentelevi]le   asianmukaisesti

i)erustet,uille yhdistyksille  sekä  tällä  välin,  10/7  1901  annetun  osuus-
toimintalain  mukaan  sairiaa  tai`koitusta  vai`ten  perustetuille  osuus-
kunnille    näiden    edelleen    asutettaville   tilat.tomille    välitettäviksi.
Varojen  välittäjieii tuli lainaksi  saamistansa  varoista  pei`ustaa  ohje-
sääntöisiä  kassoja,  t)Tilatt,oman  väestön  lainakassoja}),  joiden  varoja
saatiin  käyttää   ensiksikin   talojen   tai   talonosien   ostamiseen välit-
täjän  toimesta   palstoitettavaksi   ja   sen  jälkeen  tä}.dellä   omistus-
oikeudella ilman voittoa myytäväksi tilattomille; edelleen, kun kunta
oli välittäjä,  talojen tai ta]onosien ostamiseen kunnan kä}/'tettäväksi
sen   vähävaraisemman   tilattoman   väestön   hyväksi   luovuttamalla
ostetuista   taloista    kohtuullisilla    ehdoilla   tälle   väestölle   vuoki`a-
a]ueita,   polttoaineita  ja   syöttömaita;   ja  vihdoin   suoranaisten  lai-
nojen  antamiseen  vähemmissä   erin  seuraaviin  tarkoituksiin:   maan
ostamiseksi  tonttii)aikoiksi  täydellä  omistusoikeudella,  omien  asun-
tojen  rakentamiseksi   omalle   maalle,  pienempien  maanviljelystilain
ostamiseksi   ja   soitten,   rämeitten   tahi   muun   sellaisen  kruunulle
tahi  kunnalle  kuuluvan  maan raivaamiseen,  johon vil].eli].ä on hank-
kinut  itsellensä  käytäntöoikeuden vähintään 25  vuoden  ajaksi.

Välittäjien rahastosta saamien lainojen koi`ko  oli  2  °/o, ja oli heillä
oikeus  periä  jakamistansa  ]ainoista  korkeintaan  1   °/o:n  välityspalk-
kio.     Laina-aika  oli 40 vuotta.   Välittäjän hallussa olevat rahastosta
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lainaksi   saadut  vai`at  oli,   1 000  mai`kan  käteiskassaa  lukuun  otta-
matta,    säilytettävä   rahalaitokseen   talletettuina,   kuitenkin   niin,
että   vai`at,  ellei  niitä  ollut  sijoitettu  tai.koitukseensa  kahden  vuo-
den   sisällä,   oli  viipymättä  toimitettava   valtiokonttoriin  takaisin.

Täi`kein    periaatteellinen   eroavaisuus   rahastosta   vuonna   1898

ja  1902  annettujen  senaatin  kirjeiden  välillä  oli,  että  edellinen  salli
viljelys-   ja   raivauslainojen   myöntämisen   yksityisiltä   vuoki.atuilla
mailla  tehtäviä  töitä   varten,   kuten  edellä  jo  viitattiin,   kun  taas

jälkiminäinen  rajoitti  tällaisten  lainojen   myöntämisen  valtiolta  ja
kunnalta   vuokratuilla   mailla   tehtäviin   töihin.

Se  »2  miljoonan  rahasto»,  joka  osaltaan  edellä  kei.rotuin  tavoin
oli    kiii`ehtinyt     selostettua    y)Tilattoman    väestön    lainarahaston»
kehitystä,  pysyi  itse  puolestaan  liikkumattomana  paikallaan,  kun-
nes  se  senaatin  kirjeellä  1/4  1903  muodostettiin  »Rahastoksi  maan
hankkimista   vai.ten  tilattomalle  väestölle».     Tähän  rahastoon  siii`-
rettiin  11/3  1901  annetun  senaatin  kirjeen  nojalla  vuosina  1903-
05 yleisistä vai`oista yhteensä 450 000  markkaa  sekä lisäksi - perin-
töruhtinaan   syntymisen   johdosta   -   3   milj.   mai`kkaa   9/9  1904
annetun  senaatin  kirjeen  nojalla.    Mitään  lainoja  ei  tästä  uudesta
i`ahastosta  tuohon  mennessä  edelleenkään oltu  annettu  eikä  annettu
vastakaan.     Vuonna   1906,  kun  edellisen  vuoden  syksyllä  toimeen-

pantu   suurlakko   oli   aukaissut   ovet   kehitykselle   myöskin   asutus-
toiminnan   ja   sen   rahoittamisen   alalla,   siirrettiin  tämän  rahaston
siihenas±inen  korko-y.  m.  tulojen  määi`ä  »Tilattoman  väestön  laina-
rahastoon>).        Samoin    tapahui    vuosina    1907   ja    1908,    kunnes
vihdoin  koko  tämä  »Rahasto  maan  hankkimista  vai'ten tilat,tomalle
väestölle»  vuoiina  1909  koi`koineen  pääomineen  yhdistettiin  samaan
rahastoon.   Kun valtiorahastosta vielä vuosina  1906-08 oli siirretty
vuosittain   150 000   mai`kkaa   »Tilattoman   väestön   lainai.ahastoony),
oli  tämä   vuoden   1909   loppuun   päästäessä   täTlä   tavalla   ja   omilla
korko-  v.  m.   tuloillansa  kasvanut   10 260 448: 40   markaksi.

Pääkohdiltaan,   1ukuun  ottamatta  rahaston  vai`oista  annetuista
lainoista   perittävän   koron  muutoksia,  oli  vuoden  1902  asetus  voi-
massa   i)Tilattoman  väestön  lainarahastosta»  aina  8/5   1920  saakka,

jolloin    annetu]la   asetuksella   rahasto   muuttui   nykyiseksi   asutus-
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i.ahastoksi  ja   samalla   siirtyi   valtiokonttoi.ilta   tällä   välin,   asetuk-
'sella   24/10    1917,   perustetun   asutushallituksen   hoitoon.      Asutus-

rahastosta  vuonna  1920  annetut  määräykset  uusittiin  1/5  1924  an-
netulla  asetuksella, joka  taas kumottiin lailla valtion varoilla tapah-
tuvan  asutustoiminnan  rahoittamisesta  3/6  1927.  -  Tämä  laki  on
toistaiseksi    voimassa.      Eduskunnan    käsiteltäväiiä    on    kuitenkin

pai`haillaan    asutuslainsäädäntömme    kodifiointiin    liittyvät    uudet
säännökset  asutusrahastosta,  sen  käyttämisestä  ja  hoitamisesta.  -
Asutustoimintaa  koskevat  lait  ei`Jät  meillä  }rleensä  ole  olleet pitkä-
ikäisiä,  minkä  voitaiieen  katsoa  osoittavan,  ett,ä  asiassa  ei  vielä   ole

i)ääst}J.  vakaviin  ja  kestäviin  suuntaviivoihin  käsiksi.

Vuoden   19`10   alusta   vuoden  1920  1oppuun  »Tilattoman  väestön
lainarahaston»,    sittemmin   asul,usrahaston,   vai`at   kasvoivat,  keski-
määrin  noin 850 000  markkaa  vuosittain.   Tästä  oli  siirtoja  yleisistä
varoista   300 000    mai`kkaa,   tuloja   jaetuista   ]ainoista    samoin   n.
300 000  markkaa  ja  muita  tuloja  noin  250 000  markkaa.    Rahasto
kasvoi  tuona  aikana  yhteensä  noin  9.i  milj.  mai.kkaa  ja  oli vuoden
1920  päättyessä  n.  19.3  milj.  markan  suuruinen.  -   Vaikka  asutus-
rahaston  varojen  kasvu täten olikin tasaista, voidaan toisten asutus-
rahoitusta   koskevien  lukujen   nojalla   havaita   vuosien   1914-1920
välillä  p}'sähdys   asutustoiminnassa   ja   sen  rahoittamisessa   valtion
varojen   avulla.     Täiiä   aikana   ei   näet  asutusrahastosta  myönnett?r
kunnille   enempää   kuin  muillekaan   asutusvarojen  välittäjille  uusia
]ainoja.     Toimintakertomuksessaan    vuodelt,a    1920    asutushallitus
lausuu:    ))Pääasial]inen    syy    tähän   valitettavaan    seikkaan   lienee
haettavissa    iiiissä   valtiollisissa   ja   myöskin   taloudellisissa   olosuh-
teissa,    jotka    maailmansodan    puhjettua   vallitsivat    maassamme.
Sitäpaitsi  oli tuntuva  osa »Tilattoman  väestön lainarahaston» säästö-
vai`oista   sidottu   ulkomaalaisiin,   etupäässä   saksalaisiin    obligatioi-
hin,   joiden  vaihtaminen   i`ahaksi   sodan  aikana  oli. mahdottomuus.»
Vuodesta   1914   lähtien   aina   vuoteen   4920   saakka   makasivatkin
kaikki    kunnilta    saapuneet    lainahakemukset    maataloustoimitus-
kunnassa,   sittemmin   maatalousministei-iössä,  käsittelemättä.    Vielä
vuonna   1920:kään  ei  näitä  hakemuksia  saatu  ratkaistuksi,  vaikka
ne   lisääntyneinä   niyöhemmin   tulleilla   (kaikkiaan   98   hakemusta,
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}'hteensä   5 605 000   markkaa)   tosin  tuona   vuonna  tulivat  käsitte-
I`.n   alaisiksi.

Vuodesta  1924  lähtien  sen  sijaan  alkoi  uusi,  toisinaan  ehkä  liian-
kin  rii)eä,  kehit}.s  asutusi.ahaston  vai.ojen  lisäänt}.misessä.    Rahas-
ton   omat  varat   ovat   siitä   pitäen   kasvaneet   keskiinäärin   hiukan
vajaa   30  milj.  mai.kkaa  vuosittain,  josta  vuotuiset  siirrot   yleisistä
varoista,    samoin     keskimäärin    otet,tuna,   tekevät   noin   24.5   milj.
mai`kkaa.

N}'kyisin tapahtuu yleisten varojen siirtoa asutusrahaston lisäyk-
seksi  ikäänkuin  takakäteen  valtiolle  asutustarkoituksiin  ostettujen
maa-alueiden    ja    asutustilallisille    näistä     alueista    luovutettujen
maiden   hintojen  suorituksen  yhte}rdessä   siten,   että  valtiokonttoi`i
suoi`ittaa  valtiolle   ostettujen   maa-alueiden   hinnat,   mutta   asutus-
tilallisten  maksainat  maanhinnat, sitten kuin ostetut  alueet  on  pals-
toitettuina  tilattomille  jaettu,  tulevat  asutusrahastoon  sen  lisäyk-
seksi.   Vuoden 1934 aikana kasvoi asut,usi.ahasto jo tällaisilla vai.oilla
noin   27.8   milj.   mai`kkaa,   ja   vuoden   1935   valtion  tulo-   ja   meno-
arviossa  on  `11  Pl.  XVI:  13  kohdalla  tätä  toimint,aa  varten  15  milj.
markan  ai.vioinääi.äi.aha.

Asutusrahaston  käyttövarojen  määrän  kehit}'stä   seui`atessa  oii
lisäksi  tiedettävä,   että  rahaston  käytettävänä  on  ollut  lainavaroja
vanhuus-  ja  työkyvyttömyysrahastosta,  postisäästöpankin  varoista

ja   valtion   obligatioita   eri   aikoina   yhteensä   425.3   milj.  inarkkaa.
Nykyisin    on   näitä    lainavaroja   enää   jäljellä   65.3   milj.   mai.kkaa.

Asutusrahaston  omien  vai`ojen  määrä  oli täten kasvanut  vuoden
1934 ]oppuun tultaessa noin 430.5  milj.  markkaan.    Tästä summasta
oli    käteistä   ja   obligatioissa   eli   käyttämättömänä   noin   26.6   milj.
inarkkaa.     Jos   tähän   summaan   lisäämme   asutuskassojen   asutus-
rahastoon   maksettava]i  vuotuissuorituksen   iTiäärän  ~  mikä   vuo-
tuissuoritus  nyk}Tisin  on  järjestetty  siten,  että  asutuskassat  eri  lai-
noistansa   suoi-ittavat  niiden  }'hteenlasketun  velkapääoman  mukai-
sen 5  °/o:n vuotuismaksun,  josta 4 °/o on korkoa - e]i  siis,  kun asu-
tuskassojen    velka   asutusrahastoon   on   noin   34`1.2   milj.   mai`kkaa,
suunnilleen  4.5.6  milj.  markkaa,  niin  näemme,  et,tä  asutusrahastolla
on   käytettävissään   varoja   vuonna   1935   noin   4'1   milj.   markkaa.
Tästä  on kuitenkin vähennettävä lainansaajille myönnettyjen vapaa-
vuosien,  tilastoista  ilmenemätön,  vaikutus.    Asutuskassoilla  taas  oli
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vuoden   1933  päättyessä  käteiskassana   noin  4.4   milj.   mai`kkaa  ja

paiikkitalletuksina  noin 26.2 milj.  markkaa eli yhteensä käyttämättä
varoja noin 30.6  milj.  markkaa.    Jos  otaksumme aseman suunnilleen
samaksi vuoden  1934 lopussa,  saamme  asutusrahoitukseen käytettä-
vissä   olevien   varojen   summaksi   tämän   vuoden   aikana   noin   71.5
milj.  markkaa.  -Kun  asutuskassoista  m}'önnettiin  lainoja  vuonna
1931  noin  33  milj.  markkaa,  vuonna  1932  noin  28  milj.  markkaa  ja
vuonna   `1933   noin   21   milj.   markkaa  ja   niihin   maksettiin  lainoja
takaisin   vuonna  1930  noin  4.4  milj.  markkaa,  vuonna  1931  noin  s
milj.  mai`kkaa  ja  vuonna  1932  noin  7  milj.  markkaa  (vuodelta  1933
ei  vielä  ole  tietoja  käytettävissä),   huomaamme,   että   alamme  olla
ajankohdassa,   jolloin  yleisiä   varoja  ei  enää  ole  tarpeen  siirtää  asu-
tusrahaston  ]isäykseksi  --  tässä  kuiteiikaan  lukuun  ottamatta  val-
tion    suoi`anaista    toimintaa,    yksityismaiden    ostoa   ja   ositettuna
tilattomille  luovuttamista,  tämä  kun  on  asutuspoliittinen  kysym}'s

ja  sen  vuoksi  ennakolta  arvaamaton.

Kuten  jo  edellä  mainittiin,  ei  lainoja  ))Tilattoman  väestön  laina-
Tahastosta»  myönnetty tilattomille suoraan,  vaan oli rahoitus  tapah-
tuva   valtion,    maalaiskuntien,    maanviljelysseurojen,    }Tleish`'ödvl-
]isten  yhdistysten  ja  osuuskuntien  välityksellä.    Maanviljelysseurat
eivät   kuitenkaan   ole  lainoja   y)Tilattoman  väestön  lainarahastostay)
välittäneet  eivätkä  ]iioin  mitkään  yhdist}/'kset.  Lainojen välittäjiksi
tulivat   vain   maanosto-osuuskunnat   ja   maalaiskunnat.    Maanosto-
osuuskuntienkin,    joita    varten    Pellei`vo-Seuran    toimesta   valmis-
tettiin  mallisäännöt,   toiminta  jäi  vähäiseksi.    Vuosien   1_906-1911
aikana  perustettiin  niitä  kaikkiaan  13,  mutta tyreht}7i  niiden  perus-
taminen  sittemmin.    Kuntien   suoranainen  toiminta,   maan   omaan
lukuunsa   hankkiminen   ja   ositettuna   tilattomille   luovuttaminen,
on  sekin jään}Tt pieneksi.   Vain muutama kunta  on tällaiseen asutus-
työhön   ryhtynyt.     I]uomattavampaa   on   ollut   valtion   toimesta
tapahtunut  ))Tilattoman  väestön  lainarahaston»,  sittemmin  )}Asutus-
rahastony),  vai`oista  saaduilla  etumaksuilla  suoritettu  maan  valtion
lukuun  hankkiminen  ja  ositettuna  tilattomille  jakaminen.    Mutta
tämäkin työ  on tuloksiltaan vain noin  12 °/o siitä,  mitä kunnallisten
tilattoman väestön lainakassojen,  sittemmin t)asutuskassojen»,  avulla
on  saatu  aikaan.    Valtaosa  valtion  vai-oilla  tuetun  asutustoiminnan
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tuloksista  onkin  saavutettu  juuri  näiden  kassojen  hoitaman  vai)aa-
ehtoisen  asutustoiminnan rahoittamist\.ön  avu]la.   On tämän vuoksi
syytä luoda tarkempi katsaus  näiden kunnallisten kassojen kehityk-
seen  ja  toimintaan.

Senaatin kirjeiden mukaan vuosilta  1898 ja  1902  o]i  »Tilattoman
väestön lainarahastosta» lainoja saavan kunnan muodostettava laina-
varoista  erityinen  kassa  ja  laadittava  ohjesääntö  sen  hallintoa,  1ai-
nojen  antamista  ja  lainavarojen  kä}'ttämistä  vai.ten.    Ohjesäännön
vahvisti vai`hemmin kuvei.nööi`i,  mutta vuodesta  49021ähtien  senaa-
tin  kamaritoimituskunta.    Kassan  toiminnasta  oli  vuösittain  lähe-
tettävä  kei`tomus  läänin  kuvernöörille,  jonka  asiana   aina  vuoteen
1906   oli  valvoa   ja  tarkastaa   niiden  toimintaa.    Eri   lainakassojen
ohjesäännöt  olivat  aluksi  varsin  erilaisia,  niitä  kun  laativat  kunnat
itse,   kunnes   tilattoman  väest,ön  alakomitea  oli  i`iitä  `.aT`ten  valmis-
tanut  mallisäännöt,  jotka  tu]ivat  käytäntöön  vuodesta  1902.    Näi-
den   malliohjesääntöjen   mukaan   tällaista   kunnallista   lainakassaa
hoiti    kuntakokouksen   ko]meksi    vuodeksi    valitsema    6-jäseninen
hoitokunta,  jonka  jäsenistä  vähintään  kolmanneksen  tuli  olla  tilat-
tomaan   väestöön   kuuluvia   henkilöitä.     Ohjesäännössä   määrättiin
tarkoin   tilattomille   eri   tarkoituksiin   jaettavien   lainojen   }-lärajat,
laina-aika,   vakuudet   y.  m.   ehdot.    Vuonna   1909   määräsi  senaatti
kirjee]lään lokakuun 9 päivältä uudet,  tosin tärkeiltä  osiltansa entis-
ten   pohjalle   laaditut    ohjesäännöt   kä}'täntöön   otettaviksi   niissä
kassoissa,   jotka   saivat   uusia   tai   lisä]ainoja   »Tilattoinan   väestön
lainarahastostat).

Tilattoman väestön lainakassoja  eli,  kuten  niiden  nimi  m}'öhein-
min  muutettiin,  asutuskassoja,  oli maassamme vuoden  1900  lopussa
24 kunnassa.  Vuoden  1906 lopussa  oli  niiden luku jo  noussut  14.9:ään

ja  kohosi  edelleen  aina  vuoteen  1914  keskimäärin  25:llä  vuodessa.
Vuosina  1915-1920  oli  asutuskassojen  perustaminen  p?rsähdyksissä
seurauksena  siitä,  että  asutusi`ahastosta  tuona  aikana,  kuten edellä

jo  mainittiin,  ei  kunnille  myönnetty  ensinkään  lainoja  asutustai`koi-
tuksiin.   Kassojen lukuinäärä  oli vuoden  `191/±  loi)ussa  320 ja  `.uoden
`1920  1opussa  330.    Vuodesta  1021  lähtien  vuoteen  1930  perustettiin

uusia kassoja keskimäärin 17 vuodessa.   Sen jälkeen on  niiden perus-
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taminen  tyrehtynyt,  ja   niiden  lukumäärä   on  nykyisin  504.    Vain
34  maalaiskuntaa  on  asutuskassaa  vailla.

»Tilattoman väestön  lainakassat»  muutettiin  14/5  1920  annetulla
valtioneuvoston    päätöksellä    asutuskassoiksi.      Samalla     siirrettiin
niiden  hoitokuntien tehtävät  13/5  1919  annetun  lain  mukaan  pei`us-
tetuille  asutuslautakunnille.   Asutuslautakunnista annetut  määräyk-
set  uusittiin  5/5  1925  annetulla  lailla  ja  jälleen  16/3  1934  annetulla
lailla.    Viimeksi   sanotun   lain   mukaan   on   asutustoimintaa   varten
asutushallituksen    avuksi    kuhunkin    kuntaan    (varhemmin    vain
maalaiskuntiin).   asetettava    asutuslautakunta,    ellei   asutushallitus
valtuuston anomuksesta,  missä asutustehtävät ovat vähäiset,  päätä,
että    asutuslautakunnan   toimet    ovat   toistaiseksi   kunnallislauta-
kunnan,  kauppalanhallituksen  tai  kaupunginhallituksen  hoidettava.
Asutuslautakunnassa  on puheenjohtaja  sekä  2  tai 4 jäsentä ja  näillä
varamiehet.    Jäsenten   ja   vai`amiesten   toimiaika   kestää   3   vuotta
kerrallaan.    Asutuslautakunnan   jäsenet   valitsee   kunnanvaltuusto.
Jäseniksi, joiden on oltava asutustoimintaan tai maatalouteen pereh-
tyneitä,   on   valittava   i)uolet   henkilöistä,   jotka   elättävät   itseään
kokonaan   tai   pääasiallisesti   ruumii]lise]]a   työllä   tahi   jotka   ovat
taloudellisesti  samanvertaisia ja toinen puoli maalaiskunnassa keski-
kokoisen   tai  sitä   suuremman  tilan  omistajia   sekä  kaui)palassa  ja
kaupungissa tällaisia tai niihin  verrattavia muita henkilöitä.  Puheen-

johtajan   ja   varapuheenjohtajan   lautakunnalle   valitsevat    asutus-
lautakunnan  jäsenet  lautakunnan  ulkopuolelta.      Kunnanvaltuusto
voi lisäksi,  milloin sen tarpeelliseksi katsoo,  ottaa  asutuslautakunnan
avuksi    asutusneuvojan,    muussa   tapauksessa   määrää   lautakunta
keskuudestaan  jonkun  jäsenensä  tätä  tehtävää  suorittamaan.   Asu-
tuslautakunta  on  asutusha]lituksen  valvonnan  alainen,  joka  sille  ja
asutusneuvojalle   vahvistaa    ohjesäännön   kunnanvaltuuston   ehdo-
tuksesta.    Asutuslautakunnan   puheenjohtajan   palkkio   maksetaan,
ellei   yksityistapauksissa  ole  toisin  säädetty,   valtion  varoista  sekä

jäsenten  ja  asutusneuvojan  palkkiot  ja  muut  lautakunnan  menot
kunnan varoista. ~Varhemmin suoritettiin asutuslautakunnan kaikki
menot puoleksi kunnan, puoleksi valtion varoista,  eräitä poikkeuksia
lukuun  ottamatta,   jolloin  päivä-  ja  matkai`ahat  maksettiin  koko-
naan valtion varoista. - Maan hankkimisesta valtiolle asutustai.koi-
tuksiin  sekä  valtion  omistaman  maan  asuttamisesta  johtuvista  teh-
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tävistä  suoritetaan  m}Tös  lautakunnan  jäsenten  ja  asutusneuvojan

palkkiot  valtion  vai`oista.    Palkkioiden   suuruuden   määrää   valtio-
neuvosto   kunnanvaltuustoa   ja  asutushallitusta  kuultuaan  3  vuo-
deksi   kei`rallaan.     Palkkiolaskut   on   maalais-   ja   kauppalakunnissa
niinismiehen  ja  kaupungissa  kaupunginviskaalin  sekä  myös  kunnan

puolesta   tai`kastettava   ja   h}7väks}.ttävä.

Valtioneuvo.ston  päätöksellä  11/81927  vahvistetun  ja  9/`11  1934
osittain  muutetun  maalaiskuntain  asutuskassain  johtosäännön  mu-
kaan  annetaan  näistä  kassoista  lainoja  johtosäännössä  tarkemmin
määriteltyä   suuruutta   ja   laatua   olevien  viljelystilojen  ja   asunto-
tilojen   hankkimiseen;   ede]leen   lisämaan   hankkimiseen   tilaan   tai
vuokramaahan,   jotta   se   tulee   näihin   verrattavaksi;    niin   myös
välttämättömien  i`akennusten  rakentamiseen  uudelle tilalle tai,  lisä-
maan  oston  ollessa  kysym}'ksessä,  välttämättömien  lisäi.akeimusten
rakentamiseen  tilalle;  ja  vihdoin  uudisviljelysten  raivaamiseen,  kui-
vatusviemärien kaivamiseen ja  teiden tekemiseen uusilletai lisämaan
oston kautta  muodostuneille viljel}'stiloille, joilla  ei  entuudestaan ole
sanottavasti    valmiiksi   raivattua    peltoa.    (Rakennus-    ja   viljelys-
lainoja   voidaan    m}'ös    m}'öntää    suoi`aan   asutusrahastosta    niissä
kunnissa,  joissa  ei  o]e  asutuskassaa,  ja  inuulloinkin,   milloin  se  tai`-

peelliseksi  havaitaan.)     Valtion  maan  asuttamiseksi  saadaan  lainoja
asutuskassoista  niinikään  m}'öntää  rakennus-ja  uudisviljelystarkoi-
tuksiin  eräille  valtion  mailla  oleville  vilje]ys-ja  asuntotiloille,  jotka
ovat  perustetut  tai  i)ei`ustetaan  valtion  metsäinaiden  asuttamisesta

ja  niillä  olevien  vuokra-alueiden lunastamisesta  20/5  `1922  taivaltion
virkataloihin   kuuluvien  vuokra-alueiden  lunastamisesta  sekä  vii.ka-
talojen  kä`'ttämisestä  23/4  4926  annettujen  ]akien  mukaisesti,  }'nnä
asutushallituksen   toimesta   ennen   ensiksi   mainitun   lain   voimaan-
tu]oa   valtion   metsämaille   pei.ustetuilla   viljel}'s-  ja   asuntotiloilla.

Kun  maanmyyjä  vapaaehtoisesti  on  myynyt  maata  asutuslain
mukaisesti  ja  tahtoo  heti  saada  kä}'tettäväkseen  valtionvälittämän
kauppahiiman tai sen osan, jota hänen muuten olisi odotettava uud6n
tilan   maai.ekisteriin   mei.kitsemistä   seuraavan   vuoden   toukokuun
1   päivään,   voidaan   asutuskassasta   maanmyyjälle   m}'öntää   väli-
aikainen   laina   määrätt}r}'n   ylärajaan,   60 000   mai`kkaan,   saakka.
P\Tämä  lainat  suoi-itetaan  asutuslain  16 §:n  mukaisesti  osaksi  rahassa,
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osaksi    asutusobligatioissa.      (Ellei    kunnassa    ole    asutuskassaa    ja
muulloinkin,   milloin   se   tarpeelliseksi   havaitaan,   voidaan tällainen
laina  myöntää  suoraan  asutusrahastosta.)   Väliaikaisen  lainan  saaja
siirtää   oikeutensa   asutuslain   mukaiseen,   valtiokonttorista   nostet-
tavaan   kauppahintaan   asutushallitukselle,   joka   sen   nostettuaan
maksaa  asutuskassalle  maanmy}'jän  velan tai  kuittaa  sen,  jos  se  on
lainan  itse  myöntänyt.

Kassoista  voidaan  niinikääri  myöntää  lisämaan  saantiin  oikeu-
tetulle   henkilölle,   jonka   omistama]la   maalla   pellon   ala   ei   nouse

yli   40   ha:n  ja   joka   on  laidunmaan  tarpeessa   eikä   voi   sitä   omin
avuin hankkia,  lainaa enintään 6 000  markkaa laidunlisämaan hank-
kimiseksi.    Asuntotilalliselle   on  tällöin   lainaa   annettava   enintään
sellaisen   laitumen    hankkimiseksi,    että    hän    näin    laajentuneella
viljelmällään  voi  laiduntaa  2-3  nautayksikköä.  -  Viljelyslainan
saantiin  oikeutettu  henkilö  taas  voi  samoin  edellytyksin  saada  kas-
sasta  samansuui`uisen  viljelyslainan,  mutta  enintään  2 000  markkaa
hehtaaria   kohden,   viljellyn   laitumen   perustamista   varten   omalle
maallensa.

Itsenäistyneen toi`pan tai lampuotitilan omistajalle, joka vuokra-
miehenä  o]1essaan  on  elättänyt  itsensä  kokonaan  tai  pääasiallisesti
i`uumiillisella   t}'öllä   tai   on   taloudellisesti   ollut   samanvertainen  ja

joka  ilman  valtion  välitystä  maanhinnan  suorittamiseksi  on  jä]keen
1/1  1948  ostanut  tai  lunastanut  vuokra-alueensa,  tahi  hänen  oikeu-
den  omistaji]leen  on  kassoista  myöskin  voitu  myöntää  laina  maan-
hinnasta  tai  siitä  johtuneesta  velasta  maksamatta  olevan  osan  suo-
rittamiseksi.    Edelleen  on  voitu  itsenäistvneen  vuokra-alueen  omis-
tajalle,   joka  jälkeen   1/1   1918   on  ostanut  tai  lunastanut   vuokra-
alueensa,  myöntää  laina  välttämättömien,  suurempien  i'akennusten
i`akentamiseen   tai   uudistamiseen  näin  syntyneillä  tiloilla  tai  tällai-
sista  rakennustöistä  johtuneiden  velkojen  maksamiseeii,  huolimat,ta
siitä,   oiiko  lunastus-  tai  kauppahinnan  maksu  tapahtunut  valtion
välityksel]ä   tai   ilman   sitä.   -   Näitä   viimeksi   mainittuja   lainoja
koskevat  hakemukset  oli  kuitenkin  jätettävä  asutuskassalle  jo  en-
nen  vuoden  4933  päättymistä.

Jolitosäännössä    on    yksit}.iskohtaisia    määrä?Tksiä    henkilöstä,

jolle  lainoja   kassoista  vo.idaan   myöntää.    Näiden   määi`äysten   niin
sanoakseni rahoitus- tai luottokelpoisuutta koskevat  osat  supistuvat

4
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siihen,  että  ensiksikin  henkilöllä,  joka  haluaa  saada  lainan  vi)jelys-
tilan  ostamiseen,  tulee  olla  sellaisen  tilan  viljelemiseen  tarpeellinen
taito   maataloustöissä   sekä   välttämätön   maatalousii`taimisto   tahi
sen   hankkimiseen  tarpeellinen  luotto   tai   omat  vai`at,   ja   toiseksi,
että   ennen  i`akennus-  ja  viljelyslainan  m}'öntämistä   on  todettava,
ettei itse tilasta tai ljsäinaasta ole  maksettu korkeampaa  hintaa kuin
asutuslaki    edell}'ttää    tai    ettei    hakijan    velkaantumisen    vuoksi
hänen  taloudellinen  asemansa  joudu  vaaranalaiseksi.

Lainojen   vakuuksista   määrätään   johtosäännössä,    että   lainat
myönnetään  kahden  tai  useamman  henkilön  omavelkaista  yhteis-
vastuullista  takausta  vastaan,  paitsi  milloin  lainamäärä  nousee  yli
2 000  markan,  jolloin  tila  aina  on  lainan  vakuudeksi  kiinnitettävä.
Kiinnitys    oli    11/8    4927    annettujen    säännösten    mukaan    lisä-
vakuus,  mutta  nykyisin,  jos  kiinnit}'s  katsotaan  i`iittäväksi  vakuu-
deksi,  ei takausta  sen lisäksi  ole vaadittava.   Kiinnitystä  ei vaadita,

jos  kysymyksessä  on  edellä  mainittu  väliaikainen  laina.
Säännönmukaisesti  myönnetään  nykyisin  kaikki  lainat   asutus-

kassoista   suoraan  lainan  tai`vitsijalle,   maan   ostajalle,   rakentajalle

ja  viljelijälle,  mutta, kuten edellä  on mainittu, maansaantilaina  voi-
daan  ei`äässä  tapauksessa  n. s.  väliaikaisena  lainana  myöntää  myös-
kin   maan  m}'`iälle.    Lainojen   aliraja   on   1000   markkaa,   yläraja
vaihtelee  lainatarkoituksen   mukaan.    Niinpä  voidaan  lainoja   suo-
raan  ostajille  m}'öntää  viljelystilojen  ja  ]isämaan  hankkimista  var-
ten  enintään  25 000  markkaa  ja  asuntotilojen  hankkimista  vaTten
enintään 15  000   markkaa,   mutta  väliaikaisena   lainana maanmyy-

jälle  aina  60 000  markkaa.    Rakennuksia  varten  viljelystiloilla  voi-
daan   myöntää   lainaa   enintään   20 000   markkaa,   asuntotiloilla  ja
lisämaalla   enintään   45000   markkaa,    ei   kuitenkaan   milloinkaan
enempää  kuin   75  °/o   rakennusten  paikkakunnalla  yleensä  vallitse-
vien i.akennuskustånnusten mukaan arvioidusta  ai`vosta.   Viljelyksiä
varten  voidaan  myöntää  lainaa  koi.keintaan  75  °/o  todellisista  kus-
tannuksista  ja  enintään  15 000  mai`kkaa.

Milloin  maanhinnan  suoi`ittamisessa  siis  halutaan  saada  käytet-
täväksi  varoja   enemmän  kuin  25 000   mai`kkaa   (11/81927-19/11
1934  välisenä  aikana  10 000  markkaa),  tapahtuu  se,   edellä  kerrot-
tuja vä)iaikaisia lainoja lukuun ottamatta,  samoin kuin pienempien-
kin  määi`ien kohdalta,  milloin niissäkin  valtion välitystä  ohi  asutus-
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kassan  tahdotaan,  asutuslain  mukaisessa  järjestyksessä.    Poikkeuk-
sen   lainojen  suuruuteen   ]iähden   muodostavat   vain   määi`ät}'t   Vii-

pui.in  läänin  kunnat,  joissa  maanostolainat  voidaan  myöntää  suo-
raan  ostajalle  aina  60 000  markan  ylärajaan  saakka,  jos  maanosto
tapahtuu  ulkomaalaisen  omistamasta  kiinteistöstä.

Lainaa  asutuskassasta  haetaan  kirjallisesti  joko  asutuslautakun-
nan   puheenjohtajalle  tai   sen   jäsenelle   jätettävällä   hakeinuksella.
Hakemuksessa on ilmoitettava lainan tai`koitus, haetun lainan määrä

ja  tarjottu vakuus.   Jos  kysymys  on  maansaantilainasta,  on  asutus-
lautakunnan itse paikalla toimitutettava katselmus  ja  ai`vio.   Ai`vio-
kirjan  lähettää  asutuslautakunta  lausuntoineen  asutustai.kastajalle,

joka  sen  omine  lausuntoineen  lähettää  asutushallitukselle.   Asutus-
hallitus  ratkaisee  lainahakemukset  lopullisesti.

Asutuskassasta  annettavista  lainoista  suoi`itetaan  nykyisin  kor-
koa 4  °/o vuodessa, ja maksetaan ne takaisin kuoletusmaksuin, maan-
ostolainat 44. vuoden ja rakennus-ja viljelyslainat 28 vuoden kuluessa,
edelliset  5  °/o:n  ja  jälkimmäiset  6  °/o:n  vuotuismaksuilla.   Väliaikai-
sesta   lainasta   suoi`ittaa   lainansaaja,   maan   myyjä,   korkoa   4 °/o
sille  osalle  lainasta,  joka  maksetaan rahassa  (täl]ainen laiiia kun voi-
daan   maksaa   osin  i.ahassa,  osin  obligatioissa),  mutta  maan  ostajan
on   koi`vattava  tämä  korkomääi`ä  myyjälle  siihen  päivään  saakka,

jona  tämä  olisi  oikeutettu  myydyn  alueen  hinnan  valtiokonttoi`ista
nostamaan.      Lainat    voidaan    suorittaa    takaisin    lyhyemmänkin
ajan  kuluessa..    Jos   lainaa   lyhennetään  yhdellä   kertaa   vähintään
1/4  1ainan  alkuperäisestä  määrästä,  voidaan jälje]lä  olevaa  kuoletus-

aikaa  varten  laatia  uusi  laskelma velan jäännöksen kuolettamiseksi.
Kun   asutuskassasta   annetaan   maanostolaina,   voidaan   velalliselle,

jos  hänen  taloudellisen  asemansa  katsotaan  sitä  vaativan,  myöntää
vuotuismaksujen   suorittamisessa   5   vapaavuotta   ( ± velan   korot-
tomuus  5  vuoden  aikana  ja  vastaava  laina-ajan  pitennys).   Samalla
on  kuitenkin  määi.ättävä,  mitä  i`aivaus-,  i.akennus-  tai  muita  töitä
hänen on tilansa kunnostamiseksi tänä aikana suoi`itettava. - Tässä
selostetut    määräykset    asutuskassalainojen    koroista    ja    takaisin
maksamisesta   tulivat   voimaan   valtioneuvoston   päätöksellä   19/11
1934,   joka   perustui   46/11   1934   annettuun   lakiin   asutustilallisten
vuotuismaksujen alentamisesta ja jolla maalaiskuntain asutuskassain

johtosääntöä  viimeksi  muutettiin  ja  joka  kumosi  myös  asutuslain
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17.   ja   18.   pykälät.     Sama]la   muutettiin   m}Tös   asutuskassoista   jo

jaettujen  lainojen  ehtoja,   mikäli  niiden  eräänt}'mätön  pääoma  '1/1
1934  oli  yli  2 000  mai.kkaa.

Vai`hemmin   saivat   asutuskassat   viljel}.s-   ja   i`akennuslainoista

periä 4. °/o korkeamman koron ( ± 5  °/o), kuin mitä ne asutusrahastosta
saamistansa  lainoista  maksoivat  korkoa  ( ± 4  °/o).    Kun  asutuskas-
soista  jaettujen  lainojen  koi`ko  viljelijöille  }'leisesti,  ja  vastedes  jaet-
tavien poikkeuksetta,  vahvistettiin /t  °/o:ksi eli samaksi,  mitä  asutus-
kassat   suoi`ittavat   asutusi.ahastolle,   määrättiin  samalla,   että   asu-
tusi.ahaston   varoista   on   suoritettava   kunnille   asutuskassalainojen
hoitokustannusten     peittämiseksi     vuosittain    maaliskuussa    1/2  °/o
siitä    velkamäärästä,   mikä   kunnilla   edellisen   vuoden   tammikuun
1  p:nä  oli  asutusrahastoon  maksettavaksi  eräänt}'mättä.     M.ainittu
koi`vaus   suoi.itetaan   ensi   kei`ran   vuodelta   193/±,  ja  se   on   }.hteensä
1 628 996: 30   markkaa.

Asutuskassojen   käyttövarojen   voidaan   sanoa   kasvaneen    yhtä
rintaa  asutusrahaston  käyttövarojen kasvun  kanssa.  Asutuskassojen
velka   asutusrahastolle   on   näet   pitkin   matkaa   pysytellyt   suuruu-
deltaan  noin  60  °/o:ssa  viimeksi  mainitun  käyttövarojen  summasta.
Tämä  velka  oli  vuoden  1933  lopussa  pääomaa  ja  korkoja  yhteensä
noin    318.8   milj.   mai`kkaa,   oltuaan   vuonna   1930   noin   300  milj.,
vuonna  1925 noin  102.3  milj. ja vuonna  1920 noin 8.4  milj.  markkaa.

Yhä  huomattavampaa  osaa  on  viime  vuosina  alkanut  näytellä
asutuskassojen   velkojen   puolella   sarekkeessa   ))varat   velkoja   suu-
remmat»  esiintyvät  summat.    Kun  tästä  summasta  vuodelta  4933
vähennetään  varojen  puolella  sarekkeessa  ))velat  varoja  suuremmat»
oleva  summa,  niin  havaitaan,  että  asutuskassoilla  oli  tuolloin  omia
varoja   noin   48.5   milj.   mai`kkaa.    Tämä   summa   oli   vielä   vuonna
1926  vain  noin  4.5  milj.  markkaa,  joten  sen  kasvu  on  ollut  noin  2
milj.   markkaa   vuodessa.

Tämä  vähälle  huomiolle  jään}'t  asutuskassojen  ))omien  varojen»
kehitys   saa  selit}Tksensä  osaksi  sii.tä,   että   asutuskassoilla  on  sitten
vuoden  1921  ilmeisesti  ollut  liian  i`unsaasti  varoja  kä?'tettävissänsä,
enemmän   kuin   niillä   on   ollut   sijoitusmahdollisuuksia.     Lainoihin
sijoittamaton  osa  niiden  käyttövaroista  ( ±  käteiskassa  ja  talletuk-
set  rahalaitoksissa)  on  esim.    vuodesta  1926  lähtien  o]Iut  §äännölli-
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sesti  noin  25-30  milj.  markkaa.   Tästä  summasta  on  noin  22-26
milj.  markkaa  ollut  kaiken  aikaa  talletuksina  rahalaitoksissa.   Tal-
letuskoron   ollessa  koi`kean  on  tämä summa tuottanut  merkittäviä
vaivattomia   ja   i.iskittömiä   tuloja.     Käyttövarojen   toimettomana
i'ahalaitoksissa  säilyttäminen  oli  mahdollisuutena  otettu  huomioon

jo senaatin kirjeessä vuodelta  1902, jossa määrättiin tarkoitukseensa
sijoittamattomat  varat  kahden  vuoden  kuluessa  palauttamaan  val-
tiokonttoriin, mutta kaiketi asian merkitys unohdettiin sittemmin.

Täydentävän    selityksensä   saa   asutuskassojen   omien   varojen
kasvu,  kun  tarkastellaan  niiden  hoitokustannuksia  ja  näiden  koi`-
vaainisen järjestelyä.   -   Samalla kuin valtio  ja  kunnat vuotuisesti
ovat  suorittaneet  suui`in  piirtein  näitä  kustannuksia  vastaavat  kor-
vaukset  asutuskassoille,  näillä  on  lisäksi  ollut melkoiset tulot korko-
erotuksen  muodossa,  jopa  usein  suuremmat  kuin  mitä  niiden  hoito-
kustannukset   ovat   tehneet.    Vuonna   4.933,   jolloin `asutuskassojen
hoitokustannukset   olivat   n.   2   milj.   markkaa,   tekivät   valtion  ja
kuntien  suoi`ittamat  korvaukset  n.  1.7  milj.  mai`kkaa ja  korkoei.otus
n.   4.6   milj.   mai`kkaa.    Täten  onkin  asutuskassoille,  kuten  sanottu,
kertvnvt  huomattavat  ))omat  varat»,  joiden  yhteinen   määrä  i,ällä
hetkellä  noussee  yli 20  milj.  markan. -Tämä kehitys ei muutu  sen
kautta,  että  nykyisin,  16/11  1934  asutustilallisten  vuotuismaksujen
alentamisesta  annetun  lain  tultua  voimaan,  ei  enään  koi.koerotusta
otto-  ja   antolainauksen  vä]illä  ole  -  mikäli  on  kysymys  asutus-
rahastosta   saatujen   varojen   välityksestä   -   sillä   samassa   laissa
asutusrahaston    varoista    asutuskassoille    suoi`itettavaksi    säädetty
asutuskassalainojen   hoitokustannusten  korvaus,   joka  lain  täytän-
täänpanoasetuksessa   on  vahvistettu  1/2   °/o:ksi,   korvaa  täysin  tuon
koi`koei.on.     Ai.vion   mukaan   tulevat   asutuskassojen   »omat   varati)
kasvamaan  edelleenkin  }'li  2   mi]j.   mai.kkaa  vuosittain.     Jos  tästä
summasta  vähennetään  kuntien  asutuskassojen  hoitokustannuksiin
suoritettavien   erien   yhteinen   määi'ä,   jää   jä)jelle   puhdasta   tu]oa
kunnille   runsaasti   yli   1   milj.   markkaa   vuodessa.     Pitkäaikaisen

perusluoton  ollessa  kysymyksessä  on  tämä  summa  lainausliikkeen
kokonaisvol}'ymiin    vei`rattuna    huomattava.

Asutuskassojen    hoitokustannukset    ovat    muuten    vaihdelleet
vuosien  kuluessa  huomattavasti.    Vei`i`attaessa  niiden  hoitokustan-
nusten    määrää    kulloinkin   takaisinmaksamatta    o)evien    lainojen
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}'hteiseen määrään vuosina  4905-4933  nähdään  hoitokulujen  nous-
seen   keskimääi`in  0.96    °/o:iin,  vaihdellen  0.65   °,'o:sta  aina  2.og   °/o:iin
eri  vuosina.     Prosenttilukua   0.96  °/o   on   i)idettävä   koi`keana.    Ver-
tauksen  vuoksi  mainittakoon,  että  osuuskassojen  hoitokuluprosentti
samojen  perusteiden  mukaan  laskien  on  0.79   °/o,  jolloin  lisäksi  on
huomioon   otettava,   että   osuuskassat   yleensä   ovat   hapjoittancet
lyh}.taikaista   ja   siis   enemmän  kuluja  tuottavaa   antolainausta  ja
että  ottolainauspuolclla  yli  kolmannes  osuuskassojen käyttövaroista
on   kerätty   pienistä   talletuksista  noin   470 000  tallettajalta,   mikä
luonnollisesti   aiheuttaa   melkoisia    menoja.     Vuoden   1933   lopussa
oli   asutuskassalainojen  lukumääi.ä   n.   57  000  ja  osuuskassalainojen
n.   256 000,   ja   niiden   pääomamäärät   }'hteeiisä   asutuskassoissa   n.
300  milj.   mai`kkaa  ja  osuuskassoissa  n.   1300  milj.  markkaa,  joten
ne  tässäkin  s`ihteessa  ovat  suunnilleen  vcrtauskelpoisia.  -  Asutus-
ral`oitus   ei   näin   ollen   sinänsäkään   ole   asutuskassojen   kolida]ta
tapahtunut  huokealla,  puhumatta  siitä,  että  täinä rahoittaminen  on
valt,io]le   tullut    maksamaan   melkoisia   summia   asutusrahoituksen

jolito-  ja  valvontaelinten  aiheuttamien  kustannusten  muodossa.
Jo    varhain    huomattiin,    että    yksinomaan    lääninhal]ituksien

asiana   ollut   asutusvarojen  välittäjien  toiminnan  valvonta   ja   tai.-
kastus ei ollut riittävän tehokasta,  mistä  muuten jo tilattoman väes-
tön  alakomiteakin  oli  antanut  ai.vostelevan  lausuntonsa  ja   esittä-
nvt   sitä   varten   ei`it\'isen  toimielimen  luomista.    Lisäksi   todettiin
asutettavien  oi)astus-  ja   neuvontatyön  tarpeellisuus.    P\Tiinpä   aset-
i,ikin  senaatti  `] /5  4906  erityisen  tarkastajan  kamai.itoimituskunnan
alaisena   tilattoman  väestön   asuttamista   vai`ten   annettujen   laino-

jen   kä}'ttöä   valvomaan.   -   Tarkastajan   tehtävät   olivat   sangen
laajat.     llänen   oli   pidettävä   silmällä,   että   asianomaiset   kunnat

ja   muut   välittäjät,    jotka   olivat    asutusvai`oista   saancet    valtio-
Iainoja  asutustoimintaa  varten,  käyttivät  lainaksi  saamansa  varat
oikein   ja   hoitivat   niistä   muodostettuja   kassoja   voimassaolevien
määräysten ja  vahvistettujen  ohjesääntöjen  mukaan,  että  kassoista

jaetut   lainat   käytettiin  aiottuun  tarkoitukseen  ja  että  lainaehdot
muutenkin   täytettiin.     Edel]een   oli   hänen   valvottava    myöskin
valtion  vai`oista  suoi.aan  asutust}7ötä  vai.ten  in}'önnettyjen  varojen
käyttöä.    Tämän   ohessa   tarkastaja   oli  velvollinen  antamaan  niin
h}'vin  asutusvarojen  `'älittäjille  kuin  lainojen  hakijoillekin  tarpeen-
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mukaisia    neuvoja   ja   tictoja   lainoista,   joita   y)Tilattoman  väestön
lainarahastostay)   annettiin,   ja    niiden   käyttämisestä.   Kaiken  kaik-
kiaan:   tarkastajan  tehtävä  oli  todella  laaja,  jopa  liian  laaja  yhden
miehen  suoritettavaksi.    Tai-kastuskertomuksessansa  vuodelta  1907
tarkastaja  lausuukin,  että niistä toimenpiteistä, jotka olisivat oman-
sa    heli)ottamaan    sekä    tilattoman    väestön    maanhankintaa   että
myöskin   lajnakassojen   hoitokuntien   toimintaa,   olivat   kiii.eellisim-
mät,    maanmittaustoimitusten  yksinkertaistuttamista  lukuun  otta-
matta,   ensiksikin,   että   nimenomaan  tarkastust?'ö   saatettaisiin  en-
tistä  tehokkaammaksi  ja  toiseksi,  että  valtio  pitäisi  huolta  lainan-
ottajien opastamisesta  maataloutensa  hoitamisessa.  -Vuonna  1907
sai  tarkastaja  avuksensa  asutusneuvojan,  seui`aavana  vuonna  kaksi-
kin,  kunnes  senaatin  päätöksellä  22/12  4908,  jolla  tämä  tarkastajan
toimi   tuli   valtion   asutustarkastajan   toimeksi,   päätettiin   palkata
uusia   ]isät}.övoimia   asutust\Tön   tarkastukseen,   nimittäin   apulais-
asutustarkastaja,    metsänhoitaja,    konttoriapulainen  ja   kahdeksan

piirimiestä,   asutusneuvojaa,   viimeksi   mainitut   paikallista   johto-,
ohjaus-   ja   tarkastustyötä  varten.    Täten   asiallisesti   luotiin  pohja
vastaiselle  asutushallitukselle,  joka,  kuten jo  mainittiin,  perustettiin
asetuksella  vuonna  1917  ja  jolle  asutustarkastajan  ja  hänen  kans-
liansa  tehtävät  siirtyivät.  ~  Asetuksella  11/4  1919  perustettiin  sit-
ten   paikallisen   asutustoiminnan   johtamista   ja   valvomista   varten

yhdeksän  asutushallituksen  alaista  asutustarkastajan  virkaa.    Vuo-
den  4932  alusta  lukien  nousi  näiden virkojen luku  15:ksi,  kun  silloin
osa  virkatalojentarkastajain  viroista  muutettiin  asutustarkastajain
viroiksi,  samalla kuin virkatalojen hoidon ja käytön valvonta  siirtvi
asutustarkastajille.

P\Tyk}'isin  johtaa  ja  valvoo  maassa  valtion  toimesta  ja  avustuk-
sella  tapahtuvaa  asutustoimintaa  siis  kerrotuin  vaihein  perustettu
asutushallitus,   joka   myöskin  hoitaa   asutusrahastoa   sekä valvoo ja
tarkastaa,  että tilattoman väestön aseman parantamiseksi  annettuja
valtiolainoja  käytetään  ja  niistä   muodostettuja  kassoja  hoidetaan
voimassa  olevien  määi`äysten  mukaan.   Tämän  kollegialisen  keskus-
vii.aston  muodostavat  ylijohtaja,  kaksi  asutusneuvosta  ja  asessori.
Vuonna   4.919   annetulla   asetuksella  perustettiin  asutushallitukseen
lisäksi    asutusneuvoksen   apulaisen   virka    asutustoimintaa   varten

}'ksityismailla.   Erikoistehtäviä  varten on  asutushallituksessa raken-
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nustoimisto,    metsätoimisto,    insinööi`itoimisto    ja   virkatalo-osasto.
Lisäksi   on   asutushallituksessa   kamreeri   sekä    muita   vii.kamiehiä

ja vii.kailijoita.   Kaikkiaan on asutushallituksessa,  sen  alaiset  asutus-
tai`kastajat   ja   i`akennusmestarit   mukaan  luettuina,   noin  80  virka-
miestä ja virkailijaa.   Mihin summiin valtion menot  asutustoiminnan

yleisestä    johdosta,   valvonnasta   ja   tai`kastuksesta   ovat   nousseet
vapaaehtoisen   asutustoiminnan  rahoituksen  kohdalla,   on  vaikeata
ai`vioida.     Tämä   olisi   kuitenkin   tarpeen   saada   selvitetyksi,   jotta
voitaisiin    nähdä   tämän   i`ahoituksen   loT)ulliset   hoitokustannukset.
Ohjetta   asian   arvostelemisessa   antaa   asutustoimintakomitean  las-
kelma   niistä   asutushallituksen   menoista,   jotka   aiheutuivat   maan-
osto-,   vakauttamis-,   i.akeimus-,   omakoti-   ja   viljelyslainojen   käsit-
telystä   sekä   kokonaisti]ojen   ostamisesta   valtiolle   ja    myynnistä
tilattomille vuonna  1930  (pitäisi kai olla:  1929).   Kun näistä  menoista

jätetään    huomioon    ottainatta    kuntien    koi`kotulot    talletetuista
asutuskassavai`oista  ja  asutuskassojen  otto-  ja  antolainauksen  kor-
koerosta  sekä  valtion  suoi`ittama  osuus  asutuslautakuntien  kustan-
nuksista,  jää  jäljelle  noin  `1.4  milj.  markkaa.    Tästä  voitaneen  noin
1   milj.   markkaa   laskea   asutuskassojen   kautta  tapahtuneesta  asu-
tuslainoituksesta   aiheutuneeksi.     Kun  asutuskassojen   omat   hoito-
kustannukset    samana    vuonna    tekivät    noin    2.4   milj.   mai`kkaa,
kohoaisivat    ne   täten   noin  3.4   milj.   mai.kkaan  ja hoitokustannus-
ten   kokonaisprosenttiluku   lainoituksesta   4.o3   °/o:sta  noin  1.5  °/o:iin.

Asutuskassoja  ei  muuten  ole  tai`kastettu  joka  vuosi,  mikä  ilmei-
sesti  kylläkin  olisi  ollut  tai.peen  päätellen  siitä,  että  tarkastetuista
kassoista  on  kunakin  vuonna   useita   ollut  tai.kastettava   uudelleen
asiain   hoidossa   havaittujen   puutteellisuuksien   korjaamisen   totea-
miseksi.    Aina  vuoteen  4920  jäi  vuosittain  usein  puolet,  jopa  kaksi
kolmannestakin  asutuskassoista  tarkastusta  vaille.    Vuodesta   1920
1ähtien  jäi  kassoista  noin  25  %  tarkastamatta  aina  vuoteen  4930,

josta  lähtien tarkastamatta  jääneiden  prosenttiluku  on  ollut  40°/o:n
vaiheilla.     Tiiviiseen   ja,   rohkenisinko   sanoa,   ankaraankin   tarkas-
tukseen   kehoittaisi   esimei`kiksi   maksui`ästien  yleisyys.    Ylivuotisia
korkorästejä  eli  rästejä  vuodelta  4932  oli  esim.  4/1193411.4   °/o:ssa
koko    asutuskassalainojen    luvusta    ja    korkorästien    prosenttiluku
vuodelta   1933   oli   1/4   193/±  21  °/o.   -  Tässä   on  luonnollisesti  syy-
osuutensa   kestetyssä   pula-ajassa,   mutta   määi`ätietoinen,   kohtuul-
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linen   ankaruus   jokavuotisissa   tai`kastuksissa   vaikuttaa    myöskin
maksujen   säännölliseen   kertymiseen.

Asutustoiminnan   ja   sen   rahoittamisen   hoidon   järjestelyyn   on

jo   pitemmän  ajan  kohdistettu  jatkuvaa  arvostelua.    Eräässä  mie-
Iessä  on  sellaisena  pidettävä  sitäkin,  että  10/11  1927  asetettiin suui.i
komitea,  asutustoimintakomitea,  harkitsemaan  ja  laatimaan  ehdo-
tuksia   koi.jausten   aikaansaamiseksi   asiain   tilassa.     On   valitettu,
eikä  syyttä,   asutustoiminnasta  voimassa  olevien  lakien,   asetusten

ja    valtioneuvoston   päätösten    monilukuisuutta.     Asutustoiminta-
komitean  laatiman  luettelon  mukaan  oli  näitä  yhteensä  lähes  100.
Näin  oli  laita  31/5  1933,  ja  sen jälkeen on osittain entisiä kumoavia
tai  muuttavia  ja  vallan  uusiakin  säännöksiä  ilmestynyt  vauhdilla,

jota tuskin on voitu sanoa  hidastuvaksi.  Edelleen on todettu asutus-
toiminnassa   noudatettavien   periaatteiden   kirjavuus   ja   toimiiita-
muotojen   epäyhtenäisyys.    P\Tiinikään   on  varsin  kirpeästi   i)uhuttu
varsinkin   asutuslain  ja   rahoittamislain   mukaisest,a   asiain   käsitte-
lyn  monimutkaisuudesta.    Lainan  hakeminen  ja  myöntäminen  asu-
tuskassasta,  kun  maansaanti]aina  on  kys}'m}-ksessä,  esimerkiksi  on

paitsi  hakemuksen tekoa ja jättämistä  yksitoistavaiheinen toimitus,
joka   sisältää   seuraavat   toimet:

1)     asutuslautakunta   käsittelee   hakemuksen;
2)     asutuslautakunnan   toimesta   pidetään   katselmus   ostettavalla

maalla   ja   laaditaan   arviokirja;
3)     asutuslautakunta  uudessa  kokouksessa päättää lausunnostansa

ja  lähettää  asiakii`jat  asutustarkastaja]le;
4)     asutustarkastaja    asiakirjojen    nojalla    antaa    lausuntonsa    ja

lähettää   asiakirjat   asutushallitukselle;
5)     asutushallitus   asiakirjojen  nojalla  antaa  päätöksensä  ja  lähet-

tää   sen   asutuslautakunnalle,   joka   maksaa   ]ainan;
6)     lohkominen    suoi.itetaan;
7)     mikäli  lohkomisesta  ei  valiteta,  tarkastetaan  se  maanmittaus-

konttoi.issa;
8)     maaheiTa  antaa  lohkomispäätöksen;
9)     maanmittauskonttori   merkitsee   lohkomisen   maarekisteriin  ja

10)     maaherra   lähettää   ilmoituksen   valtiokonttorille   hinnan   suo-
rittamisesta  ja  vuotuismaksujen  perimisestä.
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Muissa  kuin  maansaantilainoissa  jäävät  luonnollisesti  maan  loh-
koinisesta  aiheutuvat  toimet  laina-asian  käsittel}'stä  pois.

Asutuskassojen  i.ahoittamistoiminnasta   on  lisäksi   sanottu,   että
se  on  muodostunut  varsin  epäitsenäiseksi.    Kun  asioista  päättämi-
nen  yleensäkin  on  pidätet,ty  asutushallitukselle,  on  tämä  päätäntä
Tahoituskysymyksissä    ollut    \.ksinomaan    sen    asiana.     Paikallinen
asutuslautakunta  on  ollut  vain  ikäänkuin  arvioiniehen  ja  lausunnon
antajan   asemassa  yhtäältä  ja   m}rönnett}rjen  lainojen   hoitajan  ase-
massa   toisaalta.     Asutuslautakunnan   arviokirjan   ja   kaavakkeelle
]aaditun   lausunnon   ja    asutustarkastajan   niinikään   kaavakkeelle
laaditun lausunnon perusteella  asutushallitus  on tehnyt päätöksensä
laina-asioissa,  joiden  hoitamisesta  vastuu  on  kuulunut  asutuslauta-
kunnalle   ja   taloudellinen   vahingonvaara    asianomaise]le   maalais-
kunnalle.    Toukokuun   11   p:nä   1933   mietintönsä   antanut   asutus-
toimintakomitea  onkin  asian  tästä  kohdasta  lausunut  näiii:  ))Käv-
tännössä   olevalle  järjestelmäl]e  on  siten   ollut  tunnusomaista,   että
kaikki   vähäisetkin   laina-asiat   on   ollut   alistettava   keskusvii`aston

päätettäväksi,   että  päätös  on  tehy  ilman  paikallistuntemusta  ja,
mikäTi   on   k}Ts}rm}Ts   maanostolainasta,   ilman  karttaa,   että   asutus-
Iautakunnalta,  vaikka  se  on  toimittanut  katselmuksen  itse  paikalla

ja  vaikka  asutuskassalaina  on  kunnan  laina  hakijalle  ja  juridinen
vastuu  siis  on kuiinan,  on siirretty  asiallinen vastuu keskusvirastolle
sekä  vihdoin,  että  järjestelmä  on  muodostunut ,---.--,  val-
tiolle  kalliiksi.»   Tähän voitaneen lisätä,  että tuo  mainittu ))asia]linen
vastuu»  on  tuskin  tullut  ehjänä  perille,  se  on  paremminkin  jäänyt
sille  välille.    Sitä   ei  ole   ollut   kenelläkään.

Toiminnan  ja  päätäntävallan  keskittäminen  on  yleensä  sinänsä
hvvä  asia,  mutta  kun  asiat  kehittyvät  ja    laajenevat,   muodostuu

puhdasoppinen  päätäntävallan  keskitys  jarruksi   asioiden  hoitami-
selle,   jotapaitsi   sen   merkit}-s   asioiden   ohjauksen   kannalta   kaava-
maisuusvaaran   kasvaessa    i)ienenee.       Todettuaan,    että    mvöskin
eri   tarkoituksia   varten   myönnettyjen   varojen   määi`ien   kesken on
ollut  epäsuhde,   että  kannattavaisuusnäkökohdat  ovat  jääneet  tar-

peellista    huomiota    vai]le,   lausuu    asutustoimintakomitea    mietin-
nössänsä:  t)Lähellä on myöskin se ajatus,  että noudatettu järjestelmä
on  aiheuttanut  keskusvirastolle  siksi  paljon  detaljityötä,  ettei  huo-
mio   ole   kiintyn}/'t   siihen   asutustoiminnan   yleiseen   johtoon,   joka
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keskusvii`astolle    olisi   lainaustoiminnankin   ala]la   ensi   sijassa   kuu-
]unut.))

Tai`kasteltuaan  asiaa  eri  puolilta  asutustoimintakomitea  tuli  sii-
hen   nähdäkseni   oikeaan   lopputulokseen,   että   asutusrahoitus   olisi
uudelleen järjestettävä ja  että se  olisi annettava »muuten kuin viras-
ton   tapaan   toimivalle   laitokselle».     Uuden   laitoksen   perustamista
tätä  varten  ei  komitea  pitän}'t  suotavana,  mikäli rahoitus  voitaisiin
antaa   sellaisen   jo   olemassaolevan   laitoksen   tehtäväksi,   joka   toi-
minnan  joustavuuden  ja   muiden   sille  jo   entuudestaan  kuuluvien
tehtävien  puolesta   olisi  tähän  sopiva.    Niinpä   komitea   asettuikin
kielteiselle   kaiinalle  esitykseen  uuden  asutuspankin  perustamisesta,

jota  tarkoittavan  ehdotuksen  se  oli  tai`kastanut.   Sen  sijaan kääntyi
komitea     Osuuskassojen    Keskuslaiiiarahasto-Osake}-htiön   puoleen,

joka   komitean   enemmistön   mielestä   oli   soi)iva   asutustoiminnan
rahoituksesta   huolehtimaan,   ja  tiedusteli   ehtoja,   joilla   OKO   olisi
ottanut  tämän  tehtävän  huoltaaksensa  siten,  että  siihen  olisi  sisäl-
t}'nyt  ei vain varojen hankinta ja rahoitustyö  sekä i.iski,  vaan m`7ös-
kin  neuvonta  .].a  tarkastustyö  kaikessa  laajuudessansa.    Kun  komi-
tea  kuitenkin  piti  OKO:n  taholta  esitett}'jä  ehtoja  liian  ankai`ina,
ehdotti   se   asutustoiminnan   rahoittamisesta:   y)että   asutusi`ahoituk-
sen  keskuselimen  tehtävät,   mikäli  niitä   ei  voida  kohtuullisilla  eh-
dojlla    antaa    Osuuskassojen   Keskuslainarahasto-Osakeyhtiön   hoi-
dettaviksi,   siirretään  Osakeyhtiö   Maakiinteistöpanki]le,  joka  myös
saa  tehtäväkseen  maan  ostamisen  valtiolle   asutustarkoitukseen  ja
muut    siihen    liittyvät   tehtävät   samoinkuin   pakkohuutokaupalla
my}'tävien  tilojen  lunastamisen  va]tiollei).    Tähän  ehdotukseen  liit-
t\'i  ehdotus  asutushallituksen  lakkauttamisesta  ja  sen  muiden  kuin
rahoitustehtävien   siirtämisestä   toisten   virastojen   ja   maataloudel-
listen   järjestöjen    hoidettaviksi.     Asutustoiminnan    }.1intä   johtoa,
valvontaa    ja    asutuslainsäädäniiön    edelleen    kehittämistä   varten
olisi maatalousministeriöön ollut otettava sopiva vii`kamies. -  Paitsi
asutushallituksen  lakkauttamista,  komitea  ehdotti  myöskin  asutus-
tai.kastajain virkojen lakkauttamista,  vuoki`alautakuntien tehtävien
siii`tämist,ä    asutuslautakunnille  ja   asutustilallisten   taloudellisen   ja
teknillisen   neuvonnan   antamista   sopivan   maatalousjärjestön   hoi-
det-tavaksi.

Elokuun  3  päivänä  4933  asetti  valtioneuvosto  komitean  valmis-
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tamaan    täytäntöönpanosääimöksiä    asutustoimintakomitean    mie-
tinnön   pohjalla.   Seuranneen   lokakuun   10   päivänä   tämä   komitea
asiaa   harkittuansa   ilmoitti   maatalousministei`iölle   käsityksenänsä,
että   asutustoiminnan  rahoittaminen  saattoi tarkoituksenmukaisim-
min  tulla  toteutetuksi  valtion  vii`astotoiminnasta  riippumattoman
itsenäisen  asutusrahaston  välityksellä,  jota  sen  omat  johto-ja  hal-
Iintoelimet   hoitaisivat   valtion  tulo-   ja   menoarvion   ulkopuolisena,
ei`illisenä  rahastona  siten,  että  se  työskentelisi  läheisessä  yhteydessä
Osuuskassojen    Keskuslainarahasto-Osakeyhtiön    kanssa,    ja    josta
rahastosta     asutustoiminnan    rahoittaminen    pääasiallisesti    tulisi
tapahtumaan  asutus-  ja  osuuskassojen  välityksellä.   Edelleen  komi-
tea  ilmoitti  sisällyttävänsä  tämänmukaiset   säännökset   esitysluon-
nokseen   asutuslaiksi,   jonka   laatimisessa   sitä   myös   oli   pyydetty
olemaan  avullisena,  sekä  tällä  pohjalla  valmistavansa  ehdot,uksensa
täytäntöönpanosääniiöksiksi,  ellei  ministeriö  toisin  määi`äisi.

Komitea    suunnitteli    siis    asutusvarojen   hoidon    tapahtuvaksi
vii.astomaisuudesta  ja   siitä   aiheutuvista   heikkouksista   ja  kankeu-
desta  vapaassa  itsenäisessä  rahastossa,  jolla  olisi  olluL  oma  valtio-
neuvoston   määi.ättävä   hallintoneuvostonsa  sekä  tilien  ja  hallinnon
tai`kastuksensa.    Hallintoneuvosto   olisi  rahastolle  asettanut  johto-
kiinnan ja  ottanut  sille  toimitusjohtajan.   Ilallintoneuvosto]i  asiana,

paitsi  eräitä  kä}-tännöllistä  laatua  olevia  tehtäviä,  olisi  m. m.  ollut
valvoa,   että   asutusvaroja   o]isi   hoidettu   voimassa   olevan   lainsää-
dännön  mukaisesti,  vahvistaa  ne  }'leiset  peTiaatteet,  joiden  mukaan
asutusrahaston  toimintaa   olisi   ohjattava   ja   edelleen   kehitettävä,
seurata   asutustoiminnan   kehit?'stä   ja  tehdä   ehdotuksia   sellaiseksi
lainsäädännöksi  ja  niiksi  muiksi  toimenpiteiksi,  joiTiin  se  olisi  kat-
sonut   aihetta   olevan.    Johtokunnan   asiana  taas   olisi   ollut   hoitaa
ne   tehtävät,   jotka   asutustoimintaa   koskevan   ]ainsäädännön   mu-
kaan   kuu]uvat   asutusi`ahastolle   ja   joita   ei   ole   määrätty   jonkun
viranomaisen  tai   pidätetty   hallintoneuvoston   asiaksj.

Kun   asutusrahastoa   täten  järjestetyn  erillisen  johdon  a]aisena
olisi   hoidettu   läheisessä   kosketuksessa   OKO:n   kanssa   ja,    sikäli
kuin  tämän  apua  olisi  käytetty,  OKO:n  omain  kustannusten  mu-
kaista  korvausta  vastaan,  niin  OKO  olisi  voinut  asettaa  maatalous-
luoton,  ja  erityisesti  juuri  pienviljelysluoton,  jakamiseen  ja  hoita-
miseen   kehitetyn   liikekoneistonsa   asutustoiminnan   käytettäväksi.
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Täten  olisi  vältytty  kahden  eri  toimiston  monenlaisilta  kustannuk-
silta ja  tultu  toimeen  me]koista  vähemmällä työvoimalla,  kuin  mitä
muuten  tarvitaaii.   OKO:n tilastoimis-ja julkaisutoiminta  olisi ollut
käytettävissä.    Osuuskassojen    Keskusliiton    18   piiritarkastajaa   ja
osuuskassajärjestön    noin    10 000    toimihenkilöä    maaseudulla    olisi
saatu   kiinteästi   asiaan   mukaaii.

Täytäntöönpanosäännöksiä  laatimaan  asetettu  komitea   ei  kui-
tenkaan  ollut  vielä  ehtin}'t   saada  työtänsä  loppuun,   kun  hallitus

jätti  asutustoiminnan  ja  asutusrahoituksen  johtoon  nähden  oleelli-
sesti  toiselle  pohjalle  rakennetun,   31/8   1934  päivätyn,  esityksensä
asutuslainsäädäntömme    uudistamiseksi    eduskunnalle.

Tarkasteltaessa    hallituksen    esitystä   vapaaehtoisen   asutustoi-
minnan  rahoittamisen   näkökulmasta   havaitaan,   että   se   on  sikäli
asutustoimintakomitean   mietinnön   kannalla,   että   siiiiä   todetaan

päätäntävallan  liian   suuren  keskityksen  haitat.    Täytäntöönpano-
säännöksiä   laatimaan   asetettu  komitea   oli  myöskin  tullut   siihen,
että   asutuskassojen   lainananto   oli   muodostettava   vapaammaksi

ja  itsenäisemmäksi.    Sen  valmistama   asetusluonnos   oli  rakennettu
sille   pohjalle,   että   asutuskassat   päättävät   itse   niistä   annettavien
lainojen    myöntämisestä,    ellei    asutusrahasto     yksityistapauksissa
määi`ää,   että  jonkin  asutuskassan  on  alistettava  lainanmyöntämis-

päätöksensä,  joko  kaikki  tai  määi.ättyä  määrää  suurempien  luotto-
jen   ollessa   kysymyksessä,   asutusT`ahaston   h}rväksyttäviksi.    Luon-
noksessa  hallituksen  eduskunnalle  jättämän  asutuslain  täytäntöön-

panoasetukseksi  on  asetuttu  samalle  kannalle.  Täten,  mikäli  asutus-
kassojen  toiminnan valvonta ja ohjaus saatetaan kyllin tehokkaaksi,
saavui,ettaisiin  ilmeisesti  täi`keitä   etuja,   kun  yhtäältä  asutuslauta-
kuntien  vastuuntunto  kasvaa  ja  toisaalta   asutusi`ahoitusta  }Tlinnä
hoitava   elin  vapautuu   detaljityöstä   ja   voi   entistä   huomattavasti
enemmän   ()mistautua   sille   kuuluviin   asutusasiain   `rleistä   suunnit-
telua,  johtoa  ja  valvontaa  koskeviin  tehtäviin.

Asutusvarojen  välityksessä  vapaaehtoisen  asutustoiminnan   tai`-

peisiin  hal]ituksen  esitys  on  siinä  kohden  palannut asutustoiminnan
rahoittamista  harkitsemaan  28/6  1923  asetetun  komitean  5/4  1924

ju]kaistun  mietinnön  ja  sen  pohjalla  laaditun,  hallituksen  aikanaan
8/3   1926   eduskunnalle   asiasta   antamaii,   joskin  toteutumatta  jää-
neen   esityksen  kannalle,   että  asutustyöhön  olisi  saatava  mukaan
myöskin  osuuskassajärjestö.   Kiin tällä  järjestöllä  on  pitkä  kokemus
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maatalousluoton   myöntämisessä,  josta  asutusluotto  on  eräs  perus-
luoton  osa,  onkin luonnollista,  että  tähän  on tultu.   r\Täin vai.sinkin,
kun  osuuskassajärjestö  osana  toimintaansa  on  pitkin  matkaa  omin
apuinsa  myöskin  asutustoiminnan rahoittamista  harjoittanut.   Otti-
han    Osuuskassojen    Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö    vuosina    1917

ja  1920  kaksi  obligatiolainaakin,  nimellisai'voltaan  yhteensä   4  milj.
markkaa,  nimenomaan  tätä  työtä,   uusien  tilojen  hankkimisen  hel-

pottamista   vai`ten.     Paremmin   kaiketi   muista   kuin   asutusnäkö-
kohtiin  perustuvista  svistä  on  tähän  mennessä,  vastoin  yhä  uudel-
leen   esiintyneitä   asiantuntijalausuntoja,   kuitenkin   tahdottu   i)itää
osuuskassajärjestö    tältä   työsaralta    sivussa   ja    säilyttää    asutus-
rahoitus   yksinomaan  virallisten  tai  puolivirallisten  elinten  hoidossa

ja   vallassa.     Hallituksen   tässä  kohden  oinaksuma  kanta  merkitsisi
toteutettuna   epäilemättä   voimanlisäystä   asutusrahoitukscn   hoita-
misessa.     Mikäli   tiedossa   on,   lienee   eduskunnassa   maatalousvaljo-
kunnan    hallituksen    esitystä   käsitellyt   jaosto   kuitenkin   jo   alus-
tavasti   asettunut   tässä   kohden    hallituksen   esityksestä   poikkea-
valle   n.  s.   yhden   linjan  kannalle,   jonka   mukaan   asutusrahoituk-
sen    paikallisina    toimieliminä    olisivat    yksinomaan    asutuskassat.

Hallituksen  esityksen  perusteluissa  todetaan  myös  nykyisen jär-

jestelmän  asutustoimiiinan  i`ahoittaiTiiseii  kohdalta  potevan  virasto-
menettelystä  aiheutuvia  heikkouksia.    T\Täitä  selostetaan  siinä   mää-
i.in,  että  esityksen  lopputulos  tässä  kohden  vaikuttaa  yllättävältä.
Esityksen  mukaisesti  olisi  näet  asutushallitus  lakkautettava  ja  asu-
tusi.ahoituksen   keskuselimeii   tehtävät,    asutusvarojen   hoito,    siii.-
rettävä    maatalousministeriölle.     TäLä   ja    eräitä    nykyisin   asutus-
hallitukselle   kuuluvia   muita   tehtäviä   vai`ten,   jotka   kaikki   eivät
vaisinaisesti    koske    asutustoimintaa,    olisi    maatalousministeriöön

perustettava   uusi   osasto,  asutusasiainosasto.    Virasto  korvattaisiin
virasto]Ia.    Hallitus   katsoo,   että   kun   lisäksi   ne   asutushallituksen
tehtävät,    joita    ei    siirrettäisi    maatalousministeriön    uudelle   osas-
tolle,   voitaisiin   hajoittaa   eri  virastojen   hoidettaviksi,  niin   asutus-
toiminta    tulisi    yksinkertaisemmaksi,    joustavammaksi   ja    tehok-
kaammaksi   ja   todennäköisesti   m}'öskin   huokeammaksi.     Vaikka
erinäisiä   asutushallituksen   nykyisiä   tehtäviä   ilmeisesti   haitatta,

jopa   asialle   eduksikin,   voitaisiin   siii`tää   muiden   virastojen   suoi.i-
tettaviksi,  niin  ei  tunnu  todennäköiseltä,  että  virastotie  olisi  paras
silloin, kun asutustoiminnan rahoitustyö, sen hoito, johto ja valvonta
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on   kysymyksessä.     Näin   on  laita   vai`sinkin,   kun   hallitus   samalla
lisäksi  ehdottaa  asutustarkastajain  virat  lakkautettaviksi,  »koskai),
kuten   esityksen   perusteluissa   sanotaan,   »asutustai.kastajain  tehtä-
vät   voidaan   siii`tää   maatalousjärjestöille   ja   maanmittausinsinöö-
i`eillei).     Ilallituksen    esityksessä,    päätellen    yhtäältä    perustelujen
vastakohtaisuudesta  lopputulokseen  vei`rattuna  ja  toisaalta   niiden
niukkuudesta,  on  vapaaehtoisen  asutustoiminnan  rahoituksen  joh-
toa  koskeva  kysymys  jäänyt  sille  asutustyössä  kuuluvan  erinomai-
sen   suuren   merkityksensä   perusteella   kohtuude]la   tulevasta   huo-
miosta   vähäiselle   osalle.   Mikäli   voidaan   päätellä,   oli   maata]ous-
ministeriön    uuden   osaston   järjestely   ainakin   esityksen   eduskun-
nalle   antamisen   aikaan   vielä   lähemmin   suunnittelematta   samoin
kuin   sekin,   miten   asutusrahoituksen  paikallinen   ohjaus,   valvonta

ja  tarkastus  olisi  hoidettava.   (Tämä  käy  ilmi  siitäkin,  että  esityk-
sen   i)erusteluissa   puhutaan   yhdestä   sopimuspalkkaisesta   vii`asta,
mutta   asutusasiainosastoa   koskevassa   lakitekstissä`  useista   se]lai-
sista.)     Tällaisia    suunnitelmia   ei   ole   vielä   eduskunnallekaan   esi-
tetty.    Ei  näin  ollen  aiheellisesti  olisi  voitu  esityksen  perusteluissa

puhua   ainakaan   siitä,   mitä  tietä   asutusi`ahoituksen  kustannukset
olisivat   huokeammat.

Lopputulokseiia   esittämästäni  katsauksesta  vapaaehtoisen   asu-
tustoinrinnan  rahoittamiseen  valtion  varoilla  maassamme  voitaneen
todeta,   että   sen  järjestely  ja  hoitaminen  ei  o]e  kaikissa  suhteissa
vastannut  asetettavia  vaatimuksia.    Pyrkimys  auttaa  asiaa,  saada
lmrjauksia  aikaan  ilmenee  yhtäältä  tiheissä  lainmuutoksissa  ja  toi-
saalta   komiteain   asettamisissa   tämän   suuren   kysymyksen   hoita-
mista  pohtimaan.   Merkille  pantavaa   on,   että  komiteain  ehdotiik-
set  useinkin  ovat  jääneet  paperille  ja  asiat ratkaistu  niistä  poikkea-
valla  tavalla.    Kysymys  asutustoiminnasta  taTjoaa  mahdollisuuksia
»tehdä  politiikkaa»,  mikä  lienee  osaltaan  syynä  siihen,  että  asutus-
rahoituksen  järjestely   ei   ole   päässyt   vakautuinaan  tyydyttävälle
kannalle.   On  puuttunut  selvät  suuntaviivat  ja  vai`sinkin  aikaa  nii-

. den    toteuttamiseen.
Asiaa  nyk}'hetken  kannalta  katsoen  voidaan  sanoa,  että  kysy-

mys   vapaaeht,oisen  asutustoiminnan  i.ahoittamisen  vastaisesta  jär-

jestämisestä   monessa   tärkeässä  kohdassansa  on  avoinna,  vastaus-
tansa  vailla.
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KYSYMYKSIÄ.

Esitelmä,  jonka  Kansantaloudellisen  Yhdistyksen  kokouksessa
toukokuun  6  p:nä   1935  piti

P.1.   Nikul,ainen.

N.  s.   liikatuotantok}'s}'m}'kset   ovat   olleet   varsin   keskeisiä   ja

paljon   käsiteltyjä   kysym}'ksiä   viime   vuosien   ?.leisen   talouspulan
aikana.     Saattaisi   melkein   pitää    niitä   jo    loppuun    käsitelt}'inä.
Mutta   tai-kemmin   katsottuna   näyttää   siltä,   kuin   ne   antaisivat
vielä   paljonkin   aihetta   sekä  periaatteelliseen  että  käytännölliseen
keskusteluun.    Ennen  varsinaiseen  aineeseen  ryht}.mistä  muutama
sana  tästä   asian  yleisestä  puolesta.

Ylituotanto  ja  a]ikulutus  talouspulan  ja   nimenomaan  viimeksi
koetun    pulan   selit}'ksinä   ovat   saaneet   osakseen   sekä   arvoste]ua
että  i)uolustelua.   Mutta  tässä  väittel}-ssä  on  voinut  panna  mei`kille,
että   ne,  jotka   arvostelevat   n.s.   ylituotanto-  ja  alikulutusteorioita
kielteisesti,  jokseenkin  poikkeuksetta  tai`koittavat  absoluuttista  eli
`.1eistä   liikatuotantoa,   siis   samaa,   josta   puhuttiin  jo   klassillisessa
menekkitilaisuuksien  ]aissa,   kun  taas   ne,   jotka   pitävät   n.s.   Iiika-
tuotantoa   yhtenä   lamakauden   aiheuttajana,   tai`koittavat   tavalli-
sesti  liikatuotantoa  määrät}'llä  alalla.     `'äin  oli  ]aita  pulan  alkaessa
v.    1929   ja   niin   nä}'ttää   olevan   vieläkin.     Muistettaneen   h}'vin,
kuinka  esim. monetäärisen  i)ulakäsit}-ksen  pääedustajat Gt4S£ci(J CcL6.sGZ

ja    Hen).y    S!7.ciÅosch,    i]itivät    maksuvälineiden    riittämättöm}'}.ttä
ainoana  pulan  s\'`'nä  tuomiten  kaikki  muut  selitysyritykset,  varsiii-
kin   kaikki   puheet   liikatuotannosta,   vääi`iksi. L  Sen   sijaan   monet

1   GusTAv     CAssEL,     Kiertoartikkeli      Pri.sn!.ud/i     [.    /ramfi.den,    syysk.     1930.

Si.r   HENf{y   STRALKoscH,   '1`he    Economie   Consequenses   of   Changes   in  the   Value  of

Go!d,    Genöve    1930,   ja    sama    GOJ(J   and   !he    Cr].s!.s.  .Economistin    liitc    9.1.   32.
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inuut  tutkijat  näkivät  pulan  monisärmäisempänä  ja  panivat  huo-
mattavan   merkityksen   esim.   talouselämän   rakennemuutoksiin   ja

juuri   niistä  johtuviin  määrät}'illä  aloilla  havait.taviin  tuotannon  ja
kulutuksen   suhteettomiin   vaihteluihin   (esim.    Wagemann,    Ohlin,
Suomessa  Suviranta,  }'m. L)   Ensiksi  mainitut  tarkoittivat  ilmeisesti
absoluuttista,  viiineksi  mainitut  relatiivista  liikatuotantoa.

Tällä  hetkellä   nä}'ttävät  käsitteet  olevan  }.htä   sekaisin.    Esim.
Wi.Z/ic/m   J}öpÅ.e   v.    `1933   ilmest`Jneessä   ja   viime   vuonna   i'uotsiksi
käännet\'ssä   teoksessaan   J)Ki`ise   und   Konjunktur»   tuomitsee   sekä
liikatuotanto-  että  alikulutusteoriat,  puhuen  nimenomaan  vleisestä
liikatuotannosta. 2    Toisaalta   taas   esim.   Ar!ht4r  Sciz!er  teoksessaan
))Recover}.)) 3   antaa   vai`sin  monipuolisen  kuvan  pulan  synt}'misestä,
todeten    nimenomaan    selvän    liikatuotannon    määrätyillä    aloilla,

jonkin  esimerkin  mainitaksemme.    Tähän samaan suhteelliseen liika-
tuotantoon    eli   epäsuhteeseen   (disproportion)   yhtenä   pulailmiönä

päät}'}-    lopulta    Röpkekin,   joten   itse   käsit}'ksissä   ei   lopultakaan
o]e   sanottavaa   ei`oa.    r\'äennäinen   ero   aiheutuu  vain   siitä,  että   jo
sinänsä  epämääräinen  sana  liikatuotanto  tehdään  käytännössä vielä
epämääräisemmäksi   tarkoittamalla   sillä   kahta   ei`i  asiaa:  1.   yleistä
liikatuotantoa   ja   2.   eri   tuotannonalojen   epäsuhdetta.

Liikatuotanto-sana   on   sinänsä,   kuten   sanottu,   epätäsmällinen.
Se   ei   selitä,   tai.koitetaanko   liian   suui'ta   tuotantoa,   liian   vähäistä
kulutusta  vai  molempia.    Kuitenkin  sitä  käytetään  aivan  yleisesti
näissä    kaikissa     tapauksissa.     Onkin    useinmiten    vaikeata,    jopa
mahdotontakin,   varmasti   sanoa,   missä   määi`in   mikin   näistä   teki`

jöistä,  jotka  tavallisesti  ilmenevät  toisiinsa  kietoutuneina,  on  kvsv`
myksessä.      Seuraavassakin`  esit}'ksessä    tv\'dvtään    liikatuotanto-
ilmiöillä   tarkoittamaan   määrätyn   alan   tuotannon   ja   kulutuksen
välistä  epäsuhdetta,  koettaen  kuitenkin,  mikäli  mahdollista,  kussa-
kin  tapauksessa  todeta,   onko   syy   etupäässä  tuotannon  vai  kulu-
tuksen  puolella.

\   ERNST  `NA.®ENi^NN,   Slruktur   und   Rhytmus der  WellLuirlscha|l.    BerlL±ri  1931,

Siv.   333   ja   seur.   BERTiL   OHLiN,  Dcn  uärJdscjfonomi.ska  dcpJ.css[.omn.  Tukholma
1931.      BR.     SuviRANTA,    Suomz.    /.a    maai.JmaJi    fcilouspula.    Helsinki    1931.

2   \\'iLHELM   RöpKF„   Kon/.ukfur   ocJ]   kri.s.     Tukholma   1934.     Siv.   90   ja   seui..

3   Sir  ARTHUR   SALTER,   Jiecocteru.    Lontoo   1933.     Siv.   31   ja   seur.

5
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Tietenkin  voidaan  sanoa,  ettei  liikatuotanto  ole  mikään  pulien
syy,   vaan   ainoastaan  niiden  yksi  ilmenemismuoto   ja  varsinaisten
syitten  seui.aus.    Mutta  tätä  tietä  voitaisiin  sarjaa  jatkaa  vieläkin
kauemmas,   esim.   tästä   pulasta   puhuttaessa   aina   maailmansotaan

ja  edelleen  sen  syihin.   Tässä  esityksessä  ei  p}Titä  pulan  äärimmäis-
ten   sviden   analvsoimiseen,   vaan   koetetaan   selvitellä   eräitä   n.  s.
liikatuotantoilmiöitä    muutamilla   tärkeillä    maailmanmai`kkinoilla,
tai`kastella   niiden   aiheuttamia   säännöstel}Ttoimenpiteitä   ja   todeta
näiden  vaikutuksia,  mikäli  niitä jo  on  nähtävissä.   Samalla ehkä jos-
sain    määrin   selviää   sanottujen   ilmiöiden   suhde   }rleiseen  pulaan.

Jotta  esitykseen  voitaisiin  ottaa  edes  hiukan  yksityiskohtia,  on
rajoituttu  vain  kolmeen  tärkeään  kulutustavaraan,  1.  pääviljalajiin
vehnään,  2.  sokei`iin ja  3.  kahviin.   T\Tiitä  kaikkia voi pitää  n}rk}rajan
välttämättömyystarvikkeina.    (Pula-aika  tuntuu  osoittavan  tämän

paikkansapitäväksi    myöskin   kahvin    suhteen.)     Niiden    kaikkien
markkinoilla  ilmeni  menekkipulaa  jo  ennen  varsinaista  lamakautta,
vuosina   4924-28,   siis   korkeakonjunktuurin   aikana.     Kaikki   ne
ovat  joutuneet  suurten  säännöstely-yritysten  kohteiksi  ja  kaikkien
niiden tilanne nä}Tttää olevan nyt omituisen ?.hdenmukaisesti käänne-
kohdassa.     Toisaalta    niiden   kaikkien   tuotannossa,    kulutuksessa,
säännöstel}.ssä   ja   tilastollisessa   asemassa   on   niin   paljon   erikois-

piirteitä,  ettei  niiden  tai`kastelun  tarvitse  tul]a  }'ksitoikkoiseksi.

Vehnä.

Vehnä   on  maapallon  ylivoimaisesti  tärkein  viljalaji,   jopa   siinä
määi.in    tärkeä,    että    maapallon    viljak}7s}'m}.ksestä    puhuttaessa

yleensä   tarkoitetaan   vehnäkysym}rstä.
Maapallon   tärkeimpien   viljalajien   tuotanto   oli  milj.  tonneinl

1903/13        1929/32

Vehnä      ........................        100                  124

Maissi       ........................         107                   '110

Riisi   .

Kaura
Ruis   .
Ohra

1  Rooman   kaiisainväliscn   maataloustoimiston   mukaan.

43
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Maissin  ja  riisin  kä}'tön  paikallisuus  ja  rajoittuneisuus  vähentää
niiden  merkit}'ksen  vehnän  i.innalla  pieneksi.    Rukiin  noteeraukset
seuraavat  yleensä  vehnää.

Vehnän  viljelysalue  oli  ennen  maailmansotaa  noin  110  milj.  ha,
väheni  sodan  aikana  hiukan  alle  100   milj:n,   saavutti  valtameren-
takaisten  maitten  ansiosta  'entisen  määränsä satovuonna 1925-26 i

ja  pulan  alkuun  mennessä  ehti  kasvaa  noin  125  milj.  ha:ksi.   Maail-
inansodasta   pulan   alkuun,   siis   noin   15  vuodessa,   vehnän  viljelys-
alue   kasvoi   siten   vain   noin   45  °/o   eli  noin  1  °/o vuodessa.    Vehnän
tuotanto  kasvoi  jonkin  vei-ran  ripeämmin.    Ennen  sotaa  se  oli  noin
100 milj. tonnia, heti sodan jälkeen 93, v.1926 jo  4 06 milj. ja 5-vuotis-
kautena  4924~28124  milj.  tonnia.    Tuotannon  kasvu  15  vuodessa
oli    siis   lähes   25  °/o.     Ryhtymättä   yksityiskohtaisesti   seuraamaan
kehitystä,   joka   paremmin   selviää   taulukosta,   mainittakoon   vain,
että    Euroopan   tuotanto    (ilman   Venäjää)    pääsi   sodan   edellisiin
saavutuksiinsa   eli   37   milj.   tonniin   v.   1928,   i)}'s}'tteli   sen   jälkeen

joitakin   vuosia   saman   suui`uisena   eli  jokseenkin  Pohjois-Ainei`ikan
kanssa   tasoissa,   kunnes   suhde   v.   1933   tä}'dellisesti   muuttui,   niin
että  Eurooppa  n?'t  tuottaa  noin  kaksi  kei.taa  niin  i)aljon  kuin  Poh-

jois-Amerikka   (45   ja   21   milj.   tonnia).    Muutos   aiheutui   toisaalta
Pohjois-Amerikan  sekä  keinot,ekoisista  että  luonnollisista  tuotannon
rajoituksista,   toisaalta   Euroopan   n. s.   kulutusmaitten   ryhmän   ri-

peistä   ponnistuksista   tuotantonsa   lisääiniseksi.     Näin   on   päästy
samantai)aisiin  olosuhteisiin  kuin  ennen  sotaa,  jolloin  Eurooppa  oli
maapallon   suurin   vehnän   viljelijä,   tuottaen   ilman   Venäjää   kol-
manneksen ja  Venäjä mukaan luettuna yli puolet,  Pohjois-Amerikka

(Yhd}'svallat  ja  Kanada)  vain  neljänneksen  maapallon  vehnän tuo-
tannosta  (37  ja   25   milj.   tonnia).

Velmän  luolanlo  (milj.  tonneja). 2;

09/1319,t23    23,'27     28/29     29/30     30,'31      31'32     32/33     33/34    34/35
keskim.

Eurooppa
Tuontimaat   ............     25.o          26.0          29.å          24.0          26.5          32.0          35.8       32.4

Vientimaat    ............          8.8           11.s           10.3           12.i           12.6              7.6           12.4           8.8

Yhteensä      36.7       29.6       33.8          38.4          39.5          37.o          39.i          40.5          47.6       41.2

[  Vehnän  satovuosi  ±  1/7 -30/6.
2  International   Yearbook  of  Agricult`iral  Statistics,  Rooma.   Eri  vuosikertoja.
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P.Amerikka         24.5      32.5       32.0        '40.6          30.i          35.9           34.5          32.4          22.3       21.3

E.Amerikka            4.9         6.4          7.4           10.8             6.o             7.4             7.i              7.7              {).]           8.3

Aasia ja  Af-
rikka         ..        13.2        12.5        13.8           12.3            14.i            15.5            11.5            14.4            14.6        15.6

0seania        .               2.7         3.2           3.8             4.5              3.6              6.o              5.3              6.]              5.o           3.8

Yhteensä      82.o       84.8       91.7       106.6          93.3        101.8       100.5        101.i          98.9        90.8

Neuvosto-
|iittol  ....        20.6           8.8            .                22.o         18.8          26.8           20.4           20.i           27.q            .

Yhteensä     102.6       93.o           .            128.6      112.i        127.6        120.9        121.8        126.7

Tuotanto  kasvoi  siis  nopeainmin  kuin  viljel}'salue,  mikä  viittaa
hehtaarituoton  lisääntymiseen.     Tuotto  hehtaaria  kohden  oli  ennen
sotaa,    Venäjä   mukaan   luettuna,   0.94   tonnia   (ellei   Venäjää  oteta
lukuun,     vähän    `Tli    tonnin).      Tuotto     kohosi    pulaan    mennessä
tonnin   rajan   }Tläpuolelle,   mutta  on   sen  jälkeen  taas   laskenut.    Se
vaihtelee   huomattavasti   ei.i  osissa   maapalloa,   ol]en   Euroopassa  ja
Kanadassa   4.2-1.5,  Yhdysvalloissa  noin  1.6,  Neuvostoliitossa  0.8-
0.9,   Austraaliassa   0.7-0.9   j.  n.  e.     Huomataan,   että   maat,   jotka

joutuivat  ensiksi  koi`vaamaan  Venäjän  tuotannon,  siis  Yhdysvallat
ja  Kanada,  tuottivat  hehtaai`ia  kohden  enemmän  kuin  tämä.   Myö-
hemmin  tärkeiksi   viljanvientimaiksi   kehittvneiden   Argentiinan  ja
Austi`aalian  tuotto   on  suunnilleen  samanlainen  kuin   Venäjän.

Vehnän  suhteen on  maapallon  valtioiden r}rhmittely  viime  vuosi-
kvmmeninä   tuntuvasti    muuttunut.     Ennen    sotaa   olivat   Yhd\-s-
vallat   ja   Veiiäjä   päävientimaat,   sodan   jälkeen  .Yhdysvallat,  Ka-
nada, Argentiina  ja  Austi`aalia muodostivat vientimaiden pääryhmän,

.].oka  tuotti  40  °/o maapallon  vehnän  tuotannosta  ja  josta riitti vietä-
väksi n. 80  °/o kaikesta vehnän viennistä. Lisäksi tähän ryhmään lasket-
tiin   n.  s.   Tonavan   maat,   Roinaania,   Unkari   ja  Jugoslavia,  joiden

yhteinen    vienti   oli   kuitenkin   vain   4  å  1 ]/2   milj.   tonnia   eli   noin
5 å8  °/o   maapallon  viennistä.    Kaikki   muut   maat   luettiin  tuonti-
maiden   r`Thmään,   vaikkakaan   niiden   yhteinen   tuonti,   josta   tuli
Eurooppaan   n.  3/4,  ei  tehn}'t  kuin  viidennen  osan  maapallon  veh-
nän tuotannosta.  T\'}'t  on  suhde  jonkin  verran  muuttunut.   Voimak-
kaan  suojelupolitiikan  vaikutuksesta  on  Eurooppaan  muodostunut
tuotanto-  ja  vientimaiden  väliin omavai`aisten tahi lähes  omavarais-

L  Ennen   maailmansotaa   Venäjä.
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ten   r\'hmä:    Espanja,    Portuga]i,    Ruotsi,    Saksa,    Itävalta,    Italia,
Ki`eikka,   Tshekkoslovakia   }T.m.     Ranska,   joka   }thdessä   Saksan   ja
ltalian kanssa  vielä  joku vuosi  sitten  oli  Euroopan  suurimpia tuonti-
maita,  harjoittaa  n}/.k?'isin  valtiovallan  voimakkaasti  tukemaa  vien-
tiä.    F.dellä  olevat  muutokset  ovat  aiheuttaneet  sen,  että  Euroopan
tuontitai.ve  on  supistunut   45:stä   10  miljoonaksi  ja  koko  maai)allon
tuontitarve   20:stä    45   milj.   tonniksi.     Yhdysvalloissa   taas   on   jo

pitkän   aikaa,   toistak}'mmentä   vuotta,   ollut   se]vä   p}7rkim}'s   tuo-
tannon  supistainiseen  vain  oman  maan  tarvetta  vastaavaksi.1

Tilaston puutteessa  on vehnän  k u 1 u t u k s e s t a   vaikea  saada
selkoa.    Laivaus-   ja  }Tlijäämätilaston  ])erusteella  voidaan  kuitenkin
todeta,   että   samaan   aikaan   kuin  tuot,anto   kasvoi  parik}'mmentä

prosent,tia, kasvoi kulutus tärkeimmällä  kulutusalueella,  Euroopassa,
vain   n.    ]0  °/o,   Aasiassa   ja   Afi'ikassa   sen   sijaan   40  %.     Viiineksi
mainitun  luvun  voi   ])anna   mei`kille  tukemaan   sitä  havaintoa,  että
viljan  kulutus   kasvoi   hyvänä   aikana   ei`ikoisesti   alhaisen   elintason
maissa,  kun  taas  se  läntisissä  kulttuurimaissa  henkeä  kohden miltei
kaikkia]la  osoit,t,i  sodan  jälkeen  vähennvstä.

Vaikkakin   siis  vehnän  tuotannon  kasvu  o]i  vähäistä,  vain  noin
4   1,''`2  °/o   vuodessa,   tä}rt}ri,   koska  kulutuksen  kasvu  oli  vielä  vähäi-
semi)ää.,   vastaten   suunnilleen   väestön   lisäystä,   }.lijäämävarastoja
vähitellen   syntyä.     AIlaoleva   Rooman   Kansainvälisen   Maatalous-
instituutin  lukuihin  perustuva  taulukko  antaa  täst,ä  kuvaii.

Varastoja  alkoi  suuremmassa  mitassa  kertyä  vasta  viime  vuosi-
k}Tmmenen   puolivälissä.     Pulan   alussa   ne   olivat   43   milj.   tonnia,

ja    huippu,    ]9    milj.   tonnia,    saavutettiin   satovuonna    1932-33.
Merkille   pantavaa   on,    että   ylijäämä   kaikkein   suurimmillaankin
o]Iessaan   oli   varsin   vaatimaton,   vain   noin   45  °/o   tuotannosta   eli

Vehnän  tuotanlo,  uienli  ja  ylijäämä.

(milj.   tonneja)

1926/27      27`28     28/29     29/30     30`31      31,32      32/33     33/34      34/35

Tuotanto ........    117.8       120.0       128.6       112.i      127.6       120.0       121.8       126.7         -8

\'ienti    ..........       22.4          22.o           24.o           18.o         22.4           21.0           17.2           14.7        16.6

Ylijäämä  ........           7.i              8.7           13.0            13.7          15.4           16.i           18.0           17.9        10.0

1   Eräs   maatalousministeri  WALLAIEn  puhc  v.   1923  jo   tästä   merkkinä.

9   Ilman   Neuvostoliittoa   90.2.



316                                                                         P.  I.   P`tlKULAINE`.

parin   kuukauden   tai`vetta   vastaava.     Useimpina   muina   `'uosina
vain  noin  10  °/o.    Tuntuu  ensi  silmä}-ksellä   mei`killiseltä,   että  näin

pieni   }r]ijäämä,    »liikatuotanto»,    on   saattanut   antaa    niin   i)aljon
i)äänvaivaa   konfei`ensseille   ja  aiheuttaiiut  hintaromahduksia  i)örs-
seissä.    Mutta   ylijäämää   ei  käsittääkseni   olekaan  verrattava  tuo-
tantoon  vaan   vientiin.    Silloin   suhde   muuttuu,   kuten   taulu-
kosta   näky}',  toiseksi.    Tästä  enemmän  tuonnempana.

Vehnän  tuotannon  kasvuii  tärkeimmät   syyt:   tuotantoalueiden
siirtyminen  sodan vaikutuksesta,  teknillinen  kehitys,  rationalisointi,
uudenaikaiset   koneet   (traktori   ja   combine),   lannoituksen   voima-

peräistäminen,   siemenen  valinta   }'.m., ja   samoin  kulutuksen  puo-
lella   negatiivisesti   vaikuttavat   tekijät:   raskaan  ruumiillisen   t`-ön
väheneminen,   ruokajärjestyksen   muuttuminen,   rehuviljan   kä}-tön
supistuminen  j.n.e.  lienevät  tulleet  viime  vuosina  niin  usein  T)ohdi-
tuiksi,   että  tässä   ei  ole   aihetta  niihin   läheiiimin  puuttua.

Hintain  vaihtelut,  jotka  yleensä  ovat  liikkuneet  tuotannon  ja

ylijäämän   muutoksia  vastaavasti,   selviävät   piirroksesta   no.   1..
Jonkinlaisena johtopäätöksenä  edellä olevan jälkeen todettakoon

seui`aavaa:
Maailmansodan  ja  pulan  välisenä  '15-vuotiskautena  vehnän  tuo-

tanto   kasvoi   vain   n.   25  °/o   eli   siis   normaalisena   pidettyä   3  °/o:ia
vähemmän   vuodessa.     (Sodan   päättymisestä   pulaan   n.   30  °/o   eli
normaalisesti.)

Kulutus  kasvoi  vielä  väheminän,   suunnilleen  väkilukua  vasta-
ten.    Kulttuui`imaissa   se   aleni   henkeä   kohden,   alhaisemman   elin-
tason   maissa   kohosi.

Tuotannon   ja   kulutuksen   epäsuhdetta   voitaneen   näin   ollen
vehnän  kohdalla  pitää  mieluummin  alikulutuksena kuin liikatuotaii-
tona.    Alikulutuksen  syynä  ei kuitenkaan ollut  etupäässä  ostokvv`.n

puute,  vaan  eräät  muut  seikat.
Ylijäämävarastot ovat olleet  pienet tuotantoon vei.i'attuna  ('10-

'[5  °/o),   mutta  sen  sijaan  i.unsaat  vientiin  verrattuna.

Vehnäpulma  hintojen  laskuineen  alkoi  ennen  yleistä  pulaa.
V i 1 j  a p u 1 m a n    r a t k a i s u y r i t y k s i ä.   Viljapulmaa  on

viimeksi  kuluneen  vuosikymmenen  aikana  koetettu  monillakin  sekä
kansallisilla   että   kansainvälisillä  toimenpiteillä  i.atkaista.     Edellis-
ten  joukossa,  jotka  }'leensä  tui.vautuivat  protektionismin  ei`i  muo-
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toihin,   tulleihin,    vienti-   ja    viljelyspalkkioihin,   jauhatuspakkoon,
siis  `.Ieensä  tuotantoa  i`ohkaiseviin  keinoihin,  olivat  erikoisasemassa
Kanadan   Co-operative   Wheat   Pi`oducers   (wheat   pool)   ja   Yhdys-
valtain   Federal   Farm   Boai`d,   joiden   toiminnasta   m.m.   Kansan-
taloudellisessa  Yhdist}'ksessä  aikaisemmin  on  tehty  selkoa.  1     Mai-
nittakoon tässä vain,  että nämä molemmat yritykset, menest}.tt}rään
aluksi  h}'vin, joutuivat  pulavuosina, hintojeii  laskiessa ja varastojen

jäädessä  käsiin, suui`iin  vaikeuksiin.    Kansalliset  toimenpiteet,  vaik-
kakin  ne  asianomaisen  maan  kannalta  olivat  käsitettävissä, vaikeut-
tivat   }.leiseksi  iliniöksi   kehit}'ttyään  kansainväliseen  talouspulaan
tiukasti  kietoutunutta  viljatilannetta.

Kansainvälisissä konfei`ensseissa  vehnäkysymystä  on tuontuosta-
kin   käsitelty.     Jo   vuoden   1927   talouskonferensissa   Genevessä   oli
maatalouskysymys  esillä,  mutta  silloin  ei  vielä  havaittu  ylituotan-
non  `'aai`aa,  vaan  päinvastoin  pidettiin  tärkeänä  maataloustuotan-
non  kasvamista  ja  kehittämistä  teollisuustuotannon  tasolle.    Maa-
talousasiantuntijain kokouksissa vuosina l930 j a l93'l todettiin jo liika-
tuotannon  vaai`a  ja  kaavailtiin  m.m.  mannerten  välistä  työnjakoa.
Samoihin aikoihin Paneurooppakonferenssi käsitteli vehnäkysymystä
aivan  keskeisenä  kysymyksenä asettaen komiteoita tutkimaan sen ei`i

puolia. Tuloksena  oli vain toteamus, ettei viljapulma ollut Euroopan,
vaan    maailman   pulma.     Maaliskuussa    1931    kokoontui    Rooman
viljakonferenssiin   edustajia   48   maasta,   mukana   sekä   tuojia   että
viejiä.    Jo   kokoonpanon   sekavuus   vei   edellytykset   tulokselliselta
vhteist\'öltä.    Samana  vuonna  pidett}'  Lontoon  viljakonferenssi  oli
keskitetympi  (11  vientimaan  edustajat) ja  siellä  käsitellyt  ehdotuk-
set    ovat    p}.syneet   päiväjärjestyksessä,    onpa    niitä    myöhemmin
osittain   toteutettukin.     Nämä   ehdotukset  koskivat   1.   tuotannon
supistamista;    2.   viennin   rajoittamista;   3.   kulutuksen   lisäämistä.
V.  4_932  käsitteli  Ottawan  konferenssi  vehnäkysymystä  brittiläisenä
kys`'myksenä.

V.   1933   oli  kysymys   esillä   Lontoon  maailmantalouskonferens-
sissa.   Sopimus  saatiinkin aikaan ja vehnän vienti päätettiin  1933/34
rajoittaa   560  000  busheliksi  e]i  45 ]/2  milj.  tonniksi,  kun  se  edelli-

1   Eeinil  Hynniseii  esitelmä  maalisk.   11   pnä   1932:    .)Viljakysymys  maailman-

ja   kansantaloudellisena  probleemina)>.
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sinä  vuosina  o]i  ollut  noin    20  mi]j.  tcnnia.    Kiintiö  jaettiin  ei`i  )iiai-

den   kesken   seui.aavasti:
Vienti

Kiintiö                                      keskim.
1933,'34      32/33       29,'32       24,'28

Kanada..................

Yhdysvallat..............

Argentiina................

Austraalia................

Neuvostoliitto ja Tonavanmaat

Lr).5                    7.i                   5.9                   8.3

4..3                  0.8                  3.3                  4.7

3.i        .      3.6                3.7                4.i

2.8                 4.0                 3.3                 2.8

2.6                    0.7                    3.4                     `1.`2

15.3               16.`2            JI9.6               2'1.i

Kuten  huomataan,  kaikki  joutuivat  tinkimään  entisistä  vienti-
inääi.istään.      P\'euvostoliitto     ei     lopul]isesti     a]Iekirjoittanut     koko
sopimusta.

Tuontimaatkin saatiin sikäli sopimukseen mukaan, että ne lupasi-
vat   olla   kiihoittamatta   tuotantoaan   ja   ilmoittivat    suostuvansa
mahdolliseen   tullien   ja   kiintiöiden   järjestel}.}Tn,   jos   hinta   nousee
määi`ät}'lle   tasolle   (12   kultafrangia   per   100   kiloa   eli   63.o.2   ku]ta-
centtiä  per  busheli).

Edelleen  päätettiin  vientiä  rajoittaa   m}Töskin  seuraavana  sato-
vuonna,   siis   1934/35,15  °/o:Ila,   vertauskohtana   vv:n   1934/33   vil-

jel',salue.
Sopimus  astui siis voimaan.   Ensimmäisenä  vuonna sitä noudatti-

vat  kaikki   muut   sopimusosalliset  paitsi   Argentiina,  joka  ?Tlitti  3.i
milj.   tonnin  kiintiönsä  ]/2  milj.  tonnilla  vedoten  suureen  satoonsa.
Lontoossa  valittu  kansainvälinen  vehnäkomissioni  on  kokoontunut
useaan  kertaan,   Lontoossa,   Roomassa,  jälleen  Lontoossa  ja   Buda-

pestissa,  pohtimaan  m.m.  valtion  avustusten  lopettamista,  miniini-
hinnan   määräämistä  ja   vehnän   kulutuksen  lisäämistä   }'. m.    Toi-
vottuihin  tuloksiin  ei  kuitenkaan  ole  pääst}'.

Maapallon   vehnäkauppa   oli   siis   saatu   säännöstelyn   alaiseksi.
Sopimus   nä}'tti   kuitenkin   heti   alunpitäen   varsin   ai`veluttavalta.
Yleensä  on  epäilyttävää  lähteä  säännöstelemään  vientiä,  ellei  tuo-
tantoa samalla voida rajoittaa, ja erikoisen arveluttavaa on säännös-
tellä   sellaisen   h}.öd}Tkkeen   tuotantoa,   jota   helposti   voidaan   tuot-
taa   jokseenkin   missä   maassa   tahansa.     Ainakin   on   menest}Tksen
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edell\'t\.ksenä,  että  kaikki  tärkeimmät  tuottajat  on  saatu  mukaan.
Tästä  on  ennestään  monia  opettavia  esimerkkejä.    T\'äin  ollen  saat-
t,oi   heti   epäillä,   että   sopimus   tulisi  jäämään   vain   ]}rhytaikaiseksi
hätätoimeni)iteel#i.

Järjestelmä  on  toistaiseksi  toiminut  kutakuinkin  t}'}.dyttävästi.
Vehnän   hinta   kohosi   jonkin   verran,   eikä   enää   niin   }'leisesti   ole

puhuttu  tuottamisesta  alle  kustannusten,  varsinkin  kun  valtio  joka
inaassa  voimakkaasti  tukee  tuotantoa  ja   siis   maksaa   mahdollisen
erotuksen.    Ennen  kaikkea  on  järjestelmän  menestymiseen  vaikut-
tanut   kuitenkin   luonto,   t.  s.   Pohjois-Amerikan   kuivuus   v.    4934,

.].oka   pudotti   Yhdysva]tain   20   milj.   tonniksi   arvioidun   sadon   43
mi]j.   tonniksi.     Se   selvitti   huomattavasti   viljatilannetta,   ja   nyt
nä}rttää  siltä,  kuin  ylijäämävarastot  satovuoden  vaihteeseen  men-
nessä   pienenisivät   noin   10   milj.   tonniksi,   mitä   voitaisiin   pitää  jo
]ähimain   normaalisena   tilana.

Tuntuu   kuin   vehnäkvs\'mvs    olisi   jälleen   joutumassa   uuteen
vaiheeseen.    Silmäillessämme  taaksepäin  voimme  tämän  vuosisadan
vehnämarkkinain    kehit}'ksen    jakaa    seuraaviin    vaiheisiin,    jotka
sattuvat  kukin  omalle  vuosik`'mmenelleen:

1.   Ennen maailmasotaa oli niin sanoaksemme  Eui`oopan ylivallan
aika.    Ihrooppa  tuotti  ilman  Venäjää  40  ja  Venäjä  mukaan  luet-
tuna   60  °,/o   sadosta   ja   tarvitsi   lisäksi   tuontivehnästä   80  °/o.

2.  Maailmansodan   aiheuttama   niukkuuden   aika.    Venäjä   pois-
tui   mai`kkinoilta   ja   Pohjois-Amerikka   kohosi   maapallon   suurim-
maksi  vehnän  tuottajaksi.

3.  Runsauden  aika.    Kilpailu  uusien  tuotantomaiden  ja  Eui`oo-

pan  välillä.    Kanada,  Argentiina  ja  Austi.aalia  kehittyivät  suuriksi
vientimaiksi.    Euroopan   (ilman   Neuvostoliittoa)  ja   Pohjois-Ameri-
kan   tuotanto  jokseenkin  tasoissa.    Maapallon  tuotanto  kasvoi  20,
kulutus   noin   10  °/o   sodan   edellisestä.

4.  Lontoon sopimuksen ja  omavaraisuuspyrkimysten aika.   Kan-
sainvälinen vehnäkauppa  supistunut  paristakymmenestä n.  15  °/o:iin
tuotaniiosta.   Eui`oopan  tuontimaat  lisänneet huomattavasti vehnän
tuotantoaan  ja  monet  päässeet  sen  suhteen  omavaraisuuden,  jotkut
vienninkin  asteelle.
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Sokeri,.

Sodan jälkejnen sokeritilanne muistuttaa  suuressa  määrin vehnä-
tilannetta.   Kummassakin on kilpailevien  maiden ryhmittely saman-
tapainen:   toisaalla   Eurooppa,   toisaalla   valtamerentakaiset   maat.
Molempien tuotantosuhteet muuttuivat valtamerentakaisten maiden
eduksi   maailmansodan   vaikutuksesta.     Kummankin   tuotanto   on
lopulta,  pitkäaikaisten  yritysten jälkeen,  saatu  säännöstellyksi  kan-
sainvälisillä    sopimuksilla,    joiden    heikkona    kohtana   molemmissa
tapauksissa  on  se,  että  tuotetta  voidaan  viljellä  suui`immassa  osassa
maapalloa.

Eroavaisuutena  voisi  mainita  esim.,  että  sokei.imarkkinoilla  kil-

pailee    kahdesta    aivan    eri   kasvista    saatu    yksi   ja   sama   tuote,
kun   taas   vehnämarkkinoilla   saman   kasvin   eri   muunnoksia,   esim.
kovaa  ja  pehmeätä  vehnää,  on pakko  käyttää  toistens'a  täydennyk-
senä,   joten   ne   eivät   ole   varsinaisia   kilpailijoita.

Ruoko-   ja   juurikassokerin   välinen   monikymmenvuotinen   tais-
telu   maailmanmai.kkinoista,   jossa  ruoko   ensiksi  oli   voitolla,   alkoi
vuosisadan   vaihteessa   käydä   sietämättömäksi.     Valtiovalta   tuki

juurikassokeria    kaikissa    maissa    etupäässä    vientipalkkioilla    niin
pontevasti,  että  sitä  voitiin  valtamerentakaisiss.a  ruokosokeririiaissa
ostaa  halvemmalla  kuin  niiden  omaa  ruokosokei`ia.   V.  1902  aikaan-
saatu  Br?-sselin sopimus }.hdenmukaisesta tulliverotuksesta ja vienti-
avustuksien  lakkauttamisesta palautti tilanteen tasapainoon.   Vuosi-
sadan  vaihteessa  oli  maapallon  sokerin  tuotanto  noin  10 å 11  milj.
tonnia,  mistä  juurikassokeria  7  milj.  eli  kaksi  kolmannesta.    Maail-
mansodan   alkuun  kohosi  sokerin  tuotanto   pariinkymmeneen   mil-

joonaan  tonniin,  josta  ruokosokeria  oli  noin  11  milj.    Sodan  aikana
se    väheni   neljänneksellä,15]/2   milj.   tonniin,   josta   12   milj.   elj
noin    80  °/o    oli   ruokosokeria    ja    vain   viidennes    juurikassokeria.
Sodan jälkeen alkoi kilpailu  markkinoista.   Euroopan  maat pyrkivät
entisiin  saavutuksiinsa,  mutta  ruokomaatkaan  eivät  halunneet  luo-

pua omistaan.   Muutamassa vuodessa päästiin entiseen parinkymme-
nen  miljoonan  tuotantoon,  v.   1924  jo  24  milj.  tonniin,  ja  kasvua

jatkui  aina  pulan  alkuun  asti,  jolloin  saavutettiin  29  milj.  tonnin
ennätys,    mistä   kaksi   kolmannesta   oli   i.uokosokeria.     Suunnilleen
saman]aisena    tuotanto   pysyi   kolmisen   vuotta,   ja   huippu,   291/e
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milj.   tonnia,   saavutettiin   satovuonna   1931/32.    Sittemmin,   Chad-
bourne-sopimuksen  sitoessa  mai.kkinoita,  tuotanto  vähitellen  painui
takaisin  25  milj.  tonnin  vaiheille.

Sodan   alusta   pulan   alkuun   maapallon   sokerin   tuotanto   sitcn
kasvoi  noin  60  °/o  eli  keskiinääi.in  4  °/o  vuodessa:  i.uokosokeri  `]0:stä
19:ään   ja   juurisokeri   9:stä   12:een   milj.   tonniin.     Sodan   jälkeisen
kymmenvuotiskauden  kasvu  oli  noin  `100  °/o.    Kasvun  syynä  eivät
olleet  }'ksinomaan  uudet  viljelysalueet,  vaan  myöskin lajin  kehittä-
minen,   esim.    uusi    ruokolaji    Jaavassa.     Mainittakoon,   että   kun
Euroopassa  keskimääräinen  tuotanto  on  24 å 27  tonnia  juurikkaita
hehtaai`ilta, saadaan Kuubassa 40 å 50 tonnia, Jaavassa ja I-Iavaijissa
100  å 150  tonnia  ruokoja, joiden  sokeripitoisuus  on  suunnilleen sama
kuin juurikkaiden.

Kulutus, josta pidetään vai`sin tarkkaa tilastoa, seurasi ihmeteltä-
vän   joustavasti   tuotaiinon   kasvua.     Erotus   oli   aluksi   vain   noin
miljoona  tonnia,   mutta  kasvoi  sitten  2 å 3   miljoonaan.    Erikoisen
merkille  pantava  on  kulutuksen  voimakas  lisääntyminen  Eui.oopan
ullmpuolella,  esim.  Aasian alhaisen elintason maissa.   Sokei.i muuttui
sodan  jälkeisen  voimakkaan  hinnanlaskun  vaikutuksesta  ilmeisesti-
kin   ylellisyystavarasta   i`avintoaineeksi.    Ilinnanmuutokset   kä}'vät
selville  piirroksesta   n:o   2.

Iiuolimatta    kulutuksen    kasvusta    }'lijäämää    kuitenkin    alkoi
synt},.ä.    V.   4927   sitä  oli  jo  4  milj.  toiinia  ja  i)ulan  alkaessa  41/2,
mistä   se   nopeasti   lisäänt}'i   huippuunsa,   joka   /14L.ÅZÅsc/}in   mukaan
oli   71/8,   Rooman   Kansainvälisen  Maataloustoimiston  mukaan  8.6
milj.    tonnia.    Ylijäämä   oli   siis   30  °/o   vuotuisesta   tuotannosta   ja
vastasi  noin   4   kuukauden  kulutusta.    Tässäkin   on   syytä   veri`ata

ylijäämää    myöskin   vientiin    eikä   vain   tuotantoon.     Seui`aavaan
asetelmaan  on otettu  rinnan  Saksan konjunktuuritutkimuslaitoksen
ja   kansainvälisesti   tunnetun   sokeritilastomiehen   itävaltalaisen  tri
Mikuschin  sokerin  tuotantoa,  kauppaa  ja  ylijäämiä  koskevat  luvut.

Ylijäämä  l.  IX.         Tuonti               Tuotanto
S.kl.     Mikusch     Mikusch        S.k].   Mikusch

1925/26

1926/27
1927/28
1928/29

24.4
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t929/30
1930/31
1931/32
1932/33
1933/34
4 934/35

]Iavaitaan,   että   vienti  aikaisemmin   oli   noin  puolet,  sittemmin
noin  kolmannes  tuotannosta.   Ylijäämä  oli  pulan alkaessa noin 40  °/o,
m}Töhemmin  jopa  90  °/o  viennistä.    Tällainen  ylijäämä  tuntuu  mel-
koisena   rasituksena   kansainvälisillä   markkinoilla.

Kun   edellä   olevat   tuotantoa,   kulutusta  ja   }Tlijäämää   koskevat
luvut  otetaan  huomioon,  voidaan  sokerin  tuotannon  ja  kulutuksen
epäsuhdetta  pitää  mieluummin liikatuotantona  kuin  alikulutuksena.

T u k e m i s t o i m e n p i t e e t.     Aloite   tukemistoimenpiteisiin
on   vleensä   lähtenyt   Kuubasta,   joka   päävientimaana   hei`kimmin
tuns.i   ylikuormituksen   painon.     V.    1928    Kuuban   presidentti   sai
valtuudet  rajoittaa tuotantoa, jonka hän määräsi 41/8 milj. tonniksi.
Rajoitus  oli  10  °/o.    Kun  seui-auksena  oli  hinnannousua,  muodostet-
tiin   The   National   Commission   for   Defence   of   Sugar   tutkimaan
maapallon  sokei.itilannetta  ja  antamaan  valtion  päämiehelle  rajoi-
tusohjeita  tulevaisuutta  varten.    Samalla  perustettiin  Cuban  Sugar
Exporting    Company   viennistä    huolehtimaan.       Seui.aavaa   satoa

pienennettiin  jälleen   10  °/o   eli   4   milj.   tonniksi.
Kuuba oli koettanut saada muitakin tuottajia mukaan, ja v.  1927

muodostettiin  Tshekkoslovakian,  Saksan,  Puolan ja  Kuuban kesken
Comit6    International   du   Sucre,   jonka   olemassaolo   kuitenkin   jäi
vain   paperille,    koska    sopimusosalliset    Kuubaa   lukuunottamatta
lisäsivät  eivätkä  rajoittaneet  tuotantoaan.    Neuvotteluja  kuitenkin

jatkettiin   ja   vv:n   1930-31   vaihteessa   saatiin   lopultakin   aikaan
niin    sanoaksemme    sokei`in    viisivuotissuunnitelma,      Chadbourne-
sopimus,    joka    sai    nimensä    alkuunpanijastaan,    amei`ikkalaisesta

pankkimiehestä   Thomas lj.  Chadbournesta.    Amerikkalaiset   pankit
nimittäin  pelkäsivät  suurten  kuubalaisten  sijoitustensa  kohtaloa  ja

puuttuivat    asiaan.     Sopimukseen,    joka    syntyi   kolmessa    osassa,
liittyivät  Kuuba,  Jaava,  Saksa,  Tshekkoslovakia,  Puola,  Unkari  ja
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Belgia  sekä  sittemmin  Peru  ja  Jugoslavia.    Osallisten  viennin  suu-
i`uus  säännösteltiin viiden vuoden  ajaksi.   Kuuban  osalta  määrättiin,
kuinka   paljon   se   saisi   viedä   Yhdysvaltoihin, jossa   se   nautti   tulli-
helpotusta,  kuinka  paljon  muualle.     Edelleen  sovittiin,  että  vanhat

ylijäämävarastot,  noin  3  milj.  tonnia,  joista  lähes  puolet   oli  Kuu-
balla,  Iaskettaisiin  vain  vähitellen  markkinoille.   Euroopan  vienniksi
määi`ättiin  4.3  milj.  tonnia,   (edellisen  vuoden  vienti  1.5  milj. tonnia)

ja    kaikkien    sopimusosallisten    yhteiseksi    vienniksi   7   å   7.5   milj.
tonnia,    määi`än    kohotessa    asteittain   5   sopimusvuoden   kuluessa.
Edellisinä.vuosina  vienti  oli  10 å  12  milj.  tonnia.    Asiallisesti  joutui
Kuuba  ottamaan  osalleen  25  °/o:n,  Jaava  8  °/o:n  ja  Euroopan  maat

}rhteisesti  noin  15  °/o:n  viennin  vähennyksen.    Tuotannon  suui`uutta
ei  määi`ätty,   vaan   sopimusosallisille   jäi   vapaat   kädet   sitä   lisätä,
mikäli  oma  kulutus  kasvoi.

Yritvs    näytti   varsin   ai`veluttavalta,   kun   sopimukseen   liitt}Ti
vain  20L25  °/o  senaikuisesta  tuotannosta,  mutta  asiaa  muutti  koko
lailla   se,  että   liittyjäin   joukossa   olivat   kaikki   täi`keimmät   vienti-
maat   (80  °/o   maapallon   viennistä).     Ulkopuolelle   jäi,   paitsi   esiin.
Yhdysvaltoja   ja    Englantia,   joukko    maita,   joilla,    vaikkakin    ne
toistaiseksi   o]ivat  tuotantonsa  puolesta   pieniä  tekijöitä,   oli  suuria
mahdollisuuksia   sitä   kehittää   -   joita   mahdollisuuksia   ne   m}'ös-
kään   eivät   ole   jättäneet   käyttämättä.    Niistä   on   ennen  kaikkea
mainittava  Yhdysvaltain  saai`isiirtomaat  ja  ei.äät  brittiläiset  alueet.
Lisäksi   myöskin   monet   Euroopan   maat,   kuten   Ranska,   Tanska,
Ruotsi,   Italia  y. m.,   ovat  sittemmin  lisänneet  huomattavasti  tuo-
tantoaan.    Vaikkakaan   useimmat   näistä   uusista   tuottajista   eivät
vielä  ole ryhtyneet  harjoittamaan vientiä,  vähentää  niiden lisäänty`
nyt  tuotanto  muiden  maiden  vientiä.    Näin  ollen,  vaikkakin  Chad-
bourne-sopimus  on  kylläkin  toisaalta  pitänyt  yllä  jonkinlaista  jär-

jestystä   markkinoilla   ja   vähentänyt   suui`ia   varastoja,   sen   vaiku-
tuksesta  on  alkanut  syntyä  aivan  uusi  tuotantomaiden  ryhmittel}'.

Sopimuksen  haitaksi  tuli  myöskin  sellainen  odottamaton  seikka,
että   kulutus   ei   enää   lisääntynytkään,   kuten   pulan   alkuun   asti,
vaan   pulavuosina   taantui,   osoittaen,   että   sokeri,   vähittäishinnan
noustessa  tukemistoimenpiteiden  vuoksi  ei.i  maissa varsin korkeaksi,
alkoi   jälleen   saada   jossain   määrin   ylellisyyshyöd}Tkkeen   luonteen.

Nykyisten   sokerimarkkinoiden   ei.ikoisin   piirre   on   se,   ettei   va-
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Ttaata   kansainvälistä   solwrikauppaa   enää   ole   juuri    nimeksikään.
}'Iaiiiittiin   jo,    että   vienti   on   supistunut    11:stä   s    milj.   tonniin,
mutta tästäkin vain  noin 3  milj.  menee vapaille  markkinoille.   Tämä
|0  0/`'\  maai)allon  sokerituotannosta  määrää  siis  virallisen  mai`kkina-
hinnan.    Kaikki  muu  sokeri  joutuu  suojelluille  mai`kkinoille.    l|ai.k-
kinain  suojeleminen tapahtuu jolm  etuoikeustullin  tai  kiintiön  muo-
dossa,  kun  taas  toisaalta  tuottajamaiden  puole]la  jokseenkin  koko
maailman  sokerituotanto   on  suojeltu  viljel}'s-  tai  vientipalkkioilla.
Juurikkaan viljel}'s  on  suojeltu  kokonaisuudessaan ja viljel}'spalkkio
vaihtelee  9/6  shillingist,ä  20  shillinkiin  cwt:ltä.    Juui`ikkaan  viljelys
ei   nykyisin   pystyisikään   iiman   suojaa   kilpailemaan   i`uokosokerin
kanssa.     Sen   }'11äpitämistä    peruste]laan   tavallisesti    paitsi   maan-

puolustuss}'illä  myöskin  sillä,  että  sokerin ``'iljel}'s vaatiessaan  pei.us-
teellista   syväinuokkausta   ja   lannoitusta   edistää   inuutakin   maan-
viljelystä   ja   antaa   sivutuotteita.     Ruokosokerista   on   suurin   osa,
noin   90 °/o,    suojattua   etuoikeustullin   muodossa.     Tämän   suojan
turvin   esim.    äsken   mainitut,   y)uudet   maaty),   kuten   Yhd}'svaltain
mai`kkinoilla  suojatut  ITawaiji,  Filippiinit ja  Porto  Rico  sekä  Yhd}'s-
`7altain   omat   tuottajat,    lisäsivät   tuotantonsa   vv.    1928~33    1.8
iniljoonasta    2.7    miljoonaan   ja    Englannin    markkinoilla    suojatut

Queensland,    Natal,    Mauritius,    Fidji    ja    bi`ittiläinen    Länsi-Intia
samaan  aikaan  0.9~1.2  miljoonaan  tonniin.

Sokerin   tuotantokustannukset  arvioidaan  ruokomaissa  noin  10
shillingiksi,    juurikasmaissa    42-14    shillingiksi    centiieriltä,    joten
suoja   ne  useimmiten  peittää.    Valtio   siis   maksaa  tuotantokustan-
nukset,  ja  mitä  mai`kkinoilta  hintana  saadaan,  on  voittoa.

Sokerisopimuksen  jatkamiseksi   on   pidett}-   useitakin  konferens-
seja,   mutta  toistaiseksi   ei   ole   päästy  tyydyttäviin  tuloksiin.1

Sokei`imarkkinoilla   vallitsee   siis   pitkälle   kehitetty   ja   monen-
muotoinen  säännöstel`-.    Sitä  ei  käsittääkseni  ole  s`'`Ttä  kuitenkaan
arvostella   yhtenä   kokonaisuutena,   vaan   on   erotettava   toisistaan
Chadbourne-sopimus  ja  eri  valtioiden  yksit}'iset  toimenpit,eet.   Sopi-
mus  solmittiin  ajamaan  tuottajien  }'hteisiä  etuja,  korottamaan  hin-
toja,  pienentämään_ }'lijäämävarastoja ja  saamaan aikaan tasapainoa

1   Brysselissä    elokuussa    1935    pidetyssä    kokouksessa     päätettiin    olla   jat-

kamatta    Chadbourne-sopiinusta,  mutta  sen  sijaan   koetetaan  saada  aikaan  uusi
sopimus   laajcinmalle   pohjalle,   t.  s. käsittämään  kaikki   sokerimaat.
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mai.kkinoilla.    Keinoksi  valittiin  tarjonnan  ja  sitä  tietä  tuotannon
vähentäminen.   Yksityisten valtioiden palkkioiden, tullien y.m. tuke-
mistoimenpiteiden   seurauksena   on   luonnollisesti   ollut   tuota[inon
lisääminen  muista  piittaamatta.    Siten  nämä  kaksi   ryhmää   sään-
nöstel}'ä,  vaikkakin  niissä  on  yhteisiäkin  piirteitä,  ovat   pohjaltaan
i`istiriidassa  keskenään.   Tilanne  on  samantapainen  kuin  vuosisadan
alussa,  jolloin  Br}'sselin  sopimus  toi  järjest?'stä  markkinoille  nimen-
omaan  kieltämällä  }-ksit}'isten  maiden  tukemistoimenpiteet.

Chadbourne-sopimuksen    ensimmäisen    viisivuotiskauden    päät-
t}'essä  voidaan   sen  positiivisina   tuloksina  todeta,   että   suui`et,  yli-

jäämävarastot,   jotka    aikanaan   aiheuttivat   paljon   epävarmutta
markkinoilla,   ovat  tuntuvasti  pienentyneet,   sekä   ettei   hintakaan
ole   kokenut   niin   suuria   vaihteluita   kuin  viime   vuosikvmmenellä.
Toisaalta  tuottajain  päämääi.ät  kuitenkin  suurin  piii.tein  ovat  jää-
neet   saavuttamatta   voimakkaasti   elpyneen   ulkopuolisen  kilpailun

ja  yksityisten  maiden  tukemispolitiikan  vuoksi.
Jos   koetamme   jaksoitella    tämän   vuosisadan    sokeritilanteen,

kuten   edellä   vehnän,   saamme   seui.aavat  vaihee.t:

1.   Vuosisadan  vaihde.    Ääi.immäistä  tukemispolitiikkaa  ja  luon-
noton   kilpailu   juurikas-   ja   ruokosokei`in   vä]illä.

2.   Aika  ennen  maailmansotaa.   Brysselin  sopimuksen  vaikutuk-
sesta   juurikas   ja   ruoko   kutakuinkin   tasapainossa.

3.  }'Iaailmansodan  vaikutuksesta  juurikassokerin   tuotanto    vä-
heni   neljännekseensä  (12:sta   3   milj.   tonniin),  i`uokosokei`i  lisääntyi

parikymmentä   prosenttia   (40:stä   12   milj.   tonniin).
4.   1920-Iuku.     Kilpailu   aiheutti   100  °/o:n   kasvun   tuotannossa.

Suhteeksi  tuli  2/3  i.uokosokeria,1/3  juurikassokeria.      Kulut'us  kas-
voi   ihmeteltävän   joustavasti   mukana.    Ylijäämä   noin   kolmannes
vuoden  tuotannosta  ja  70 å 90  °/o  viennistä.

5.   Säännöstelyn ja  suojelun  aika.   Chadbourne-sopimus vähentä-
n}'t  päätuotantomaiden tuotantoa ja vai`astoja.   Sivu]listen tuotanto
lisäänt}'n}'t  ja  s}'nt}'mässä  uusi  tuotantomaiden  ryhmittely.    Vain
40  °/o   tuotannosta   joutuu   vapaille   markkinoille.       Kaikki   muut
mai.kkinat    suojeltuja    ja    tuotanto    kokonaisuudessaan    valtioiden
tukemistoimenpiteiden  vai`assa.

Vaiheita  on  sattunut  suunnilleen }t.ksi  kullekin  vuosikymmenelle.
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`'}-t  t,untuu  kuin  kierros  olisi  kuljettu  ja  tilanne  jokseenkin  saman-
t€`painen  kuin  eniien  Br}tsselin  sopimusta.

Kah`,i.

Erittäin   kiitollisen   tutkimusaiheen   ja   sopivan   esimerkin,   kun

puhutaan  viime  vuosien  n. s.  ylituotannosta,  antaa  kahvi.
Kahvin   asema   eroaa   eräissä   täi`keissä   suhteissa   sekä   viljasta

että   sokei-ista.     Ensinnäkin   sen   tuotannon   maantieteelliset   edell`T-
t}.kset   ovat   paljon   rajoitetummat.     Toiseksi   suhteettoman   suui`i
osa    tuotannosta,     noin     2/3,    saadaan    }'hdestä    ainoasta    maasta.
Kolmanneksi   kahvi   ei   ole   i`avinto-   vaan   nautintoaine,   jota   sitä-

i)aitsi  vain  noin  40 °/o  maapallon  väestöstä  kä?'ttää.   Voisi  otaksua,
että  sen  kulutus  pula-aikoina  osoittaisi  aivan  .toisenlaisia  vaihteluita
kuin  vai-sinaisten välttämättömyystarvikkeiden.   Neljänneksi kahvi-
inarkkinoilla  oli  jo   pu]an  alkaessa  pitkäaikaisia   kokemuksia   sään-
nöstelvstä.

Kahvikaupalla on aikojen kuluessa ollut kolme tärkeätä keskusta:
Arabia    1700-luvun   lopulle,   Itä-   ja   Länsi-Intia   muutaman   vuosj-
k}.mmenen  ja   Brasilia  1800-luvuii  a]usta  lähtien.    Nyt  käy  taistelu
Brasilian  ja  n.  s.  mietojen]  kahvien välillä,  mutta toistaiseksi  Brasi-
lia   tuotantomääi`än  puolesta  on  ylivoimainen.    Bi`asiliassa  oli  ensin
i`io   pääkahvina,   mutta  sen  tuotannon  pysyessä  satakunta  vuotta
melkein  samanlaisena  on Sao  Paulossa kasvavan santoksen tuotanto
kohonnut  40-kertaiseksi,  ja  viime  vuosien  vaikeassa  kahvipu]massa

juuri   santos-kahvi   on   näytellyt   pääosaa.
Maaballon kahvintuotanto  oli ennen  maailmansotaa  noin  17  milj.

säkillistä, 2  josta  Brasilian  kahveja  noin  13  milj.  eli  75  °/o.    Sota  ei
aiheuttanut  sanottavia  muutoksia.    Sen  jälkeen,  viisivuotiskautena

1  Miedoiksi    (mild)   sanotaan   yhteisellä   nimellä   kaikkia   muita   kahvilajeja

paitsi  Brasilian.   Nimitys  ei  vastaa  todellisuutta,  sillä  i`yhmään  kuuluu  maultaan
sekä   mietoja   että   voimakkaita.     Pääosa,   n.  s.   keski-amerikkalaiset   (sekin   epä-
täsmällinen  nimitys,   sillä  mukaan  luetaan  esim.  columbia-ja  venezuela-kahvit),
on  laadultaan  korkeampaa  luokkaa  kuin  Brasilian.

2  Kah`itilastossa  käytetään  yksikkönä  säkkiä,  å 60  kg,  vaikkakaan  kaikkia

kahvi]ajeja  ei  pakata  60  kilon  säkkeihin.
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492[/26,  keskimääi`äinen  tuotanto   oli  lähes   20   milj.   säkkiä,  mistä
mietoja  kolmannes,  seuraavana  viisivuotiskautena  241/2  milj.,  josta
mietoja s  milj.  eli ede]leen kolmannes, ja kolmivuotiskautena  1931/34
32   milj.   säkkiä,   josta   mietoja   8 ]/2   eli  runsas   neljännes.

Brasiliassa  on,  päinvastoin  kuin  saattaisi  mainittujen  tasaisesti
kasvavien   viisivuo.tislukujen   perusteella    olettaa,    hyvä   ja    huono
sato  vaihdellut  sahanterämäisesti  (kts.  piirrosta n:o 3).  Mainittakoon
esimerkkinä,   että   kun   satovuoden   1928/29 sato  oli  vain 91/2  milj.,
oli  seuraava  jo  lähes  30  milj.  säkillistä  ja  maai)allon  sato  tästä  joh-
tuen   sanottuina   vuosina   48  ja   lähes   40   milj.   säkillistä.    Mietojen
kahvien   sato   sen   sijaan   on   kasvanut   jokseenkin   tasaisesti   ollen
n\Tk`-isin   `[00  °/o   suurempi  kuin   ennen  sotaa.    Luonnonsuhteista  ja
käsittel`'tavoista johtuva  laadun korkeus  on lisännyt  mietojen kulu-
tusta  siinä  määrin,  että  ne  jokseenkin  säännöllisesti  on  satovuoden
kuluessa  m}7yty  loppuun,  samaan  aikaan  kuin  Brasiliaan  on  kerty-
n?rt  varastoja. Tämä  samoin  kuin  Brasilian  valorisa.tio-toimenpiteet,

joista  tuonnempana  tulee  puhe  ja  jotka  ainakin  aluksi  aiheuttivat
hintojen  nousua,  on  kiihoittanut  lisäämään  mietojen  kahvien  tuo-
tantoa.

Kahvin tuotan.to  oli  siis  pulan  alkaessa  40 å 50  °/o  suurempi  kuin
ennen  sotaa.    Kasvu,  noin  3  °/o  vuodessa,  oli  suunnilleen  normaali-
nen,   pulavuodet   mukaan   luettuina    oli   se   kuitenkin    noin   6-8
°/o  `ruodessa.

Kulutus   oli  tämän  vuosisadan   ensimmäisellä  vuosikymmenellä
noin  16  milj.  säkillistä  ja  kasvoi  tuotannon  kanssa  rinnan,  niin  että
se  sodan  alkaessa  oli  noin  18  milj.,  väheni  sodan  aikana  hiukan  ja
kasvoi   pulaan  mennessä  22  1/2  milj.   säkilliseen,  tuotannon  ollessa
keskim.   25   miljoonaa.    Ylijäämän   kasvu   oli   siis   nopeampaa   kuin
sokerin   ja   vehnän.    Pulavuosina   maapallon   kahvinkulutus   ensin
nousi  päästen   1930/3'1   24   milj.   säkkiin,   mutta  laski  sitten  jälleen
23 å 24  milj.  säkiksi.    Myöskin  kulutus  henkeä  kohden  kasvoi  vielä
ensimmäisinä  pulavuosinakin,   mikä  tuntuu  viittaavan  siihen,   että
nautintoaine,   johon   on   totuttu,   helposti   muodostuu  vält.tämättö-
m}'}'starvikkeen   kaltaiseksi,   josta   ei   hevillä   luovuta.     Sen   sijaan
siirtvmistä  huonompiin  lajeihin  on  pula-aikana  ollu.t  havaittavissa.

Ylijäämävarastot  olivat  ennen  sotaa  noin  3-6  milj.,  poikkeus-
tapauksissa   yli   40   milj.   säkkiä,   mutta   viime  vuosik}'mmenel]ä   ne

6
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kasvoivat ennen pulaa jo  noin  16  miljoonaan jav.1930 29  miljoonaan

ja   edelleen,  huolimatta  hävittämistoimenpiteistä,   huippuunsa,   31.7
milj.   säkkiin,   joka   saavutettiin   v.  1932.    Tämä   vastasi  siis  miltei
11/2   vuoden  kulutusta.     Kun  vielä   otetaan  huomioon,   että   koko
tämä  valtava  määrä  oli  yhden  ainoan  valtion  kahvia ja kahvi lisäksi
tämän   valtion   päävientitavara   (60 å 70  °/o   viennistä),   käsitetään,
että   Brasiliassa  todella  on  pitemmän  aikaa  vallinnut  kahvipulma,

jonka  hoitaminen  on  antanut  paljon  päänvaivaa  ja  vaatinut  kus-
tannuksia.   Tältä pohjalta on katsottava kuuluisiksi tulleita Brasilian
valoi`isatio-toimenpiteitä.    Niistä  seui`aavassa  inuutama  sana.

Ensimmäinen  suurempi  valorisatio  tapahtui  1900-luvun  alussa,

jolloin  edellä  käyneenä  kahvin kulta-aikana  istutetut sadattuhannet
pensaat  alkoivat  tuottaa  marjoja  ja  hinta  samanaikaisesti  nopeasti
laski,  pudoten  muutamassa  vuodessa 20:stä 5 centtiin naulalta (1903).
l]allituksen   onnistui  pelastaa   pääelinkeino   v.   4_906   saama]laan   15
milj.  punnan lainalla,  jolla  se  osti  10  milj.  säkkiä  Varastoon.    T\-otee-
i`aus  nousi  vuoteen  1911  mennessä  yli  100  °/o  ja kaikki valorisation
kustannukset  peitettiin.  V.1918  ostettiin jälleen  3 milj. säkkiä, ja  kun
avuksi tuli  halla,  saavutettiin päämäärä  jälleen  helposti.   Menestyk-
sen  i`ohkaisemana  valorisatio-toiminta  v.  1922  vakiinnutettiin  lailla

ja  perustettiin  »kahvinpuolustuslaitos))  Instituto  de  Defesa  do  Caf6.
Sen  johtoon  tuli  v.   1924  Sao  Paulon  hallitus.    Defesan  tehtävänä
oli    säännöstellä    kahvin   tuonti   sisämaasta    satamakaupunkeihin,
sijoittaa   loput   järjestelyvai`astoihin,   tehdä   propagandaa   Brasilian
kahvin  kulutuksen hyväksi, kerätä kahvitilastoa, opastaa  viljelijöitä

ja  antaa  heille  luottoa, ostaa  kahvia pörsseissä ja ylläpitää  suhteita
muihin  kahvivaltioihin.    Alku  näytti  lupaavalta,  ja   hinnat   saatiin
runsaistakin   sadoista   huolimatta   nousemaan,   mutta   sitten   alkoi
ilmestyä   yhä   suurempiakin   vaikeuksia.    Pääomia   joutui   olemaan
tuottamattomina,  ulkomais.ten  lainojen  tai've  kasvoi,  ja  yhä  ilmei-
semmäksi  kävi,  että  valorisatiosta  hyötyivät  ennen  kaikkea  mieto-

jen  kahvien  tuottajat.    Lisäksi  voitiin  havaita   pensaitten  tuotto-
kyvyn  vähenemistä,   mikä  aiheutui  osittaisesta  r}'östöviljelyksestä.
Tilasto  osoitti,  että  ennen  sotaa  oli  saatu  500  pensasta  yhtä  paljon
kahvia  kuin  viimeisinä  vuosina  ennen  pulaa  1 000:sta.    Kulutuskin
näytti     yhä    selvemmin   siirtyvän   mietojen   puolelle    (korkeakon-

junktuuri-ilmiö), mikä  näkyy esim. seui`aavista  numeroista (milj. sk.):
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1916-19     L926~29      Ijisä`.s
Yht.4v.     Yht.4v.          °/o
.          51.5                59.2                15.o

.          16.o                41.5               90.o

Kahvin  kulutus

Brasilia.......

Miedot.......

Tilanne   kävi   niin   tukalaksi,   että   v.   1929,  kun  hinta  lyhyessä
ajassa  oli  laskenut  50 °/o,   Defesa  näytti  soi.tuvan  ja  koko  kahvin-

puo]ustus  saavan  lopun.   Näin  ei  kuitenkaan  käynyt,  eivätkä  valo-
risatiota  ole  kyenneet  lopettamaan  myöskään  viime  vuosina  sattu-
neet   valtiolliset   häii`iöt,   kuten   v:n   1930   vallankumous, jossa   pää-
kahvivaltiot  Sao  Paulo  ja  Rio  de  Janeii`o  inenettivät  siihenastisen
`.liva]tansa,  ja  sao-paulolaisten  vastavetona  v.  4932  tekemä  kapina,

joka  tosin ei onnistunut,  mutta  häii`itsi silti kahvikauppaa.   Näyttää
siltä,  että  olipa   Brasiliassa  mikä  hallitus  tahansa,  kahvivalorisatio
aina  kuuluu  sen  ohjelmaan.   Uusien  miesten  mukaiia  on  vain  tullut
uusia  tukemismuotoja.    Näistä   mainittakoon   seui`aavaa.

Defesa  sellaisenaan  ]akkautettiin,  mutta  sijalle  i)erustettiin  kan-
sallinen  kahvineuvosto,   Conselho   P\Tacional   do   Caf6,   jonka   nimeksi
v.   1933   otettiin   Departemento   Nacional   do   Caf6.  ]  Kahvin  vien-
tiä  ryhdyttiin  v:sta   `1930  säännöstelemään,  ja  on  säännöstely  edel-
Ieenkin  voimassa.    V.   1931   Brasilia  yritti  tuottajain  kansainvälistä
`'hteistoimintaa   kutsuen   koolle  kahvikonferenssin,  joka  ei  kuiten-
kaan  saanut  positiivista   aikaan.    Samana  vuonna   määrättiin  kai-
kelle   maasta   vietävälle   kahville   10   shilliiigin   vei.o   säkiltä.   Tämä
korotet,tiin  sittemmin  15  shillingiksi  ja  muutettiin  v.   1932   milreis-
veroksi   (noin   50   mili`eisiä   säkiltä).    Kesällä   493],   kun   maailman-
kauppa  oli  lamassa,  teki  Bi'asilia  Yhdysvaltain  kanssa  vaihtokau-

pan,  4  050 000  säkkiä  kahvia  vaihdettiin  25  milj.  busheliin  vehnää.
Tämä  kahvi  painoi  tilastossa   aina  vuoden   1933   loppupuolelle.

Eniten huomiota  herättänyt valorisatiomuoto  on kuitenkin ollut
hävittäminen.     Se    aloitettiin   v.    4931    toukokuussa.     Pää-
määräksi  asetettiin  12   milj.   säkillistä  vuodessa,   mutta  jo  teknilli-
set  vaikeudet  ja  kustannukset  näyttävät  olleen  kovin  suui.et,  eikä
vuoden  loppuun  mennessä  saatu  hävitetyksi  kuin  3  milj.  säkillistä,
etupäässä  vanhaa  ja  huonointa  lajia.   liävitystahtia  kuitenkin  tiu-
kennettiin,   ja   kesäkuussa   1932,   ennen   äsken   mainittua   kapinaa,

1  Kesäl]ä  1935   on  viraston  sisäisessä organisat,iossa tehty erinäisiä  muutoksia.
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o]i    poltettu   tai   upotettu   kaikkiaan   s   iiiilj.  säkillistä  sekä  vuoden
lopussa    `10    miljoonaa.     Uuden   suursadon   pelossa   pantiin   hävit\'s
vhä   ripeämpään  kä}'ntiin,  ja  v:n  1933  lopussa  eli  21/3vuodessa ;]i

poistettu  26  milj.  säkillistä  eli  enemmän  kuin  maapallon  vuotuinen
kahvintarve.   V:n  ']934  aikana  poltettiin  edelleen s  milj.,  sen  lopussa
oli   siis   hävitett,\'   kaiken   kaikkiaan   34   milj.   säkiL]istä   eli   keskim.
']0   mi]j.   vuodessa.     I-Iuhtikuussa   ]935   oli   hävitett}r  35  inilj.  ]   }Iai-

nitt,akoon,  että  kahvia  on  \.ritett`'  kä}'t-tää  monenlaisiin  tarkoituk-
siin,  kuten  polLtoaineena  ja  eri  teollisuuksien  raaka-aineena,   mutta
nämä   }'ritykset   eivät   ole   johtaneet   sanottaviin   tuloksiin,   ininkä
vuoksi    varastojen    pienentäminen    on    tapahtunut    i]ääasiamsesti
hävittämällä.

Erikoisena  valorisatio-toimeiii)iteenä  on  m}.ös  mainittava  sadon

jakaminen  siten,  että  osan  ostaa  valtio  i.tse  määi`äämäänsä  alhaiseen
hintaan,  osa  pidätetään  markkinoilta  ja  osa  (vain  30  °/o)  lasketaaii
kauppaan.

Vuoden   ajan,    keväästä    1933   lähtien,    Brasi]ia    antoi   ostajille
eräänlaisia   kaupantekijäisiä,   n. s.   bonus-kahvia,   10  °/o   oston   iiiää-
rästä,  mikäli  ostaja  maksoi  rahdin,  vientivei.on  y.  m.  kustannukset.
Nämä   viimeksi   mainitut   tekivät   bonuksen   kuitenkin   melko   epä-
edulliseksi.

Myöskin  on  suunniteltu  kahvipensaiden  eikä  vain  kahvii)ai)ujen
hävittämistä.    Maapallolla  lasketaan  olevan  lähes  5   miljardia  pen-
sastai ja  niistä  Brasiliassa  noin  3  miljardia,  joista  puolet  jo  aiottiin
hävittää.   Tämä  toimenpide  kuitenkin  lykkä?.t}.i  satoai.vioiden  huo-
nontuessa   ja   mai`kkinain   näyttäessä   valkenemisen   oireita.

Vie]ä   on   mainittava   valuutan   kiintiöiminen.    Brasilian   valuu-
talla,   joka   on   sidottu   frangiin,  mutta   noteerataan   i)unnissa,   on
nykyisin   kaksi   kurssia,   lmrl«ampi   vii`allinen   ja   alhaisemi)i   epä-
virallinen.     Vuoden   1935   alussa   hallitus   ryht`'i   kontingentoimaaii
valuuttaa  siten,  että ulkomaista valuuttaa  annetaan valtionpankista
tuontia  varten   ei.i   maista   sen   mukaan,   kuinka  paljon   mikin  maa
`on   ostanut   kahvia.     Varsinkin   suui`in   kahvinostaja,   Yhd}'svallat,

pääsi edulliseen asemaan, saaden noin puolet käytettävästä määrästä.

1   Sittemmin     on     hävitys     ollut     melkein    pysähdyksissä:    kesäk.    lopussa

vain   35.1    milj.   sk,   mutta   sitä  aiotaan  jälleen  tehostaa,  päättäen  heinäkuu.ssa
1935  pidetyn  Brasiliaii  kahvikonferensin  päätöksistä.
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(`lisi   vielä   koetettava   määritellä,   onko   kahvin   tuotannon   ja
kulutuksen  välinen  epäsuhde liikatuotantoa  vai  alikulutusta.   Kulu-
tus  voisi  tietenkin  vielä  melkoisesti  kasvaa,  jos  hinta  kulutusmaissa
o]isi   tarpeeksi   alhainen,   mutta   on   syytä   muistaa   esim.   ilmaiseksi
annet,tu bonus-kahvi, joka  sekin  kuitenkin tuli kulutusmaiden  omien
toimenpiteiden  ansiosta  miltei  liian  kalliiksi.    Kaiken  edellä  olevan
huomioon  ottaen  voitaneen  epäsuhdetta  pitää  liikatuotantona  eikä
alikulutuksena.    Ero  oli  suurimmillaan  ollessaan  niin  valtava,  ettei
vapaakaan  normaalinen  kulutus  sitä  luultavasti  olisi  kyennyt  niele-
mää`n.    Kulutushan  sitäpaitsi  onkin  kasvussaan  sodan  jälkeen  ylit-
tän`'t  normaalina  pidetyn  3  °/o  vuodessa.

Tämän   vuosisadan   kahvimai.kkinain   kehit`.s   ei   jakaannu   nii.n
selvästi  jaksoihin  kuin  vehnän  ja   sokei.in.    Se   on   ollut   etupäässä
t)kahvinpuolustuksen» historiaa ja jakaantuu neljään Brasilian valoi.i-
soimiskauteen:  1908-43,  4918-24,  1922-30  ja  1930-eteenpäin.

Kahvin   koko   tähänastisessa   histoi`iassa   näyttää   Ai`abian,  Itä-

ja   Länsi-Intian   sekä   Brasilian  jäll«en  vähitellen   lähestyvän  mie-
tojen  kahvien  valtakausi.

Johtopäätöksiä.
r:dellä  oleva  katsaus  kolmen  tärkeän  maailinankaupan  tavai`an

viimeaikaisiin  vaiheisiin  antaa  aihetta  muutamiin  johtopäätöksiin.
Ensinnäkin  näiden  kolmen  hyödykkeen  suhteen  alkoi tuotannon

ja  kulutuksen  välillä  syntyä  epäsuhdetta  jo  viime  vuosikymmenen
puo]ivälissä,  aiheuttaen  niiden  mai`kkinoilla  lamaannusta  parhaana
korkeakonjunktuurin    aikana.     Mei`kille    pantavaa    on,    että    pula
siis   tältä   kohdaltaan   näyttää   alkaneen,   vastoin   yleistä   teoriaa,
kulutustai`vikkeiden. eikä  tuotantohyödykkeiden  puolelta.    Ahdinko
näi]1ä  markkinoilla  oli  kärjistynyt  jo  miltei  huippuunsa,  kun  ylei-
nen  lamakausi  vasta  alkoi.

Kullakin    näistä    kolmesta    hyödyklwestä    oli    omat    ahdingon
sv`'nsä.  Vehnän ja  sokerin  kohdal]a  ne ovat suiireksi osaksijohdetta-
vissa    maailmansodan    vaikutuksista,    vai.sinkin    tuotantoalueiden
keskinäisistä   muutoksista,   joihin   sitten  liittyi  monia   muita  syitä.
Kahvin   tuotannon    ja   kulutuksen   epäsuhde   on   ei`ikoislaatuinen.
Yhtenä  sen  pääsyynä  oikeastaan  ovat  saman epäsuhteen poistamis-
vritykset,   t. s.   Brasilian   valorisatio   ja   sen   rohkaisema  tuotannon
kasvu   sekä   omassa   että   muissa   maissa.
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1-111.    Vehnän,   sokerin   ja   kahvin   tuotannon,  viennin,  ylijäämän  ja  hit`nan
vaihtelut   maailmansodan   jälkeen.

IV.     Ylijäämä  pulavuosina  verrattuna  tuotant,oon  ja  vientiin.

Ylijäämän    suuruus    ja    luonne.     Vehnän  }'1ijäämä
oli  suui`immillaan  ollessaan  pieni,  vain  noin  10 å 15  °/o  tuotannosta
eli   noin   11/2   kuukauden   tarvetta   vastaava,   sokei`in   30  å  40   °/o

ja  kahvin  yli  100  °/o.    Asia  saa  kuitenkin  toisen  luonteen,  kun ver-
i'ataan   ylijäämiä   vientiin.    Vehnän   ylijäämä   oli   noin   80å90  °/o,
sokerin  noin  70 å 80  °/o  ja  kahvin  vli   100 °/o  viennistä.    Tämä  joh-
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tuu    siitä,    että    vehnästä    on    joutunut    kansainvälisille    mai`kki-
noille  vain   12-20 °/c, sokerista   noin   30   å   45  %   ja   kahvi  koko-
naisuudessaan,   ellei   sitä   pidätetty  säännöstelytarkoituksiin.    Tuo-
tantomaiden   oma   kulutus   on  näiden   hyödykkeiden  kohdalla  niin
ei`ilainen   ja   vientiin   joutuva   osa   vaikuttaa  ratkaisevasti   mark-
kinahintaan.

Epäsuhteen  lähempi  luonne  voidaan  edellä   olevan  katsauksen

perusteella   määritellä  niin,   että  se  vehnän  kohdalla  oli  etupäässä
vähäisen   kulutuksen,   sokerin  ja  kahvin  kohdalla taas  selvemmin-
kin  liikatuotannon   aiheuttama.

Säännöstely.    Sokei`i   ja   vehnä   on   saatu   säännöstellyksi
kansainvälisillä   sopimuksilla,   mutta  kummassakin  tapauksessa   on
ulkopuolisen kilpailun pelko  hyvin suuri.   Kahvi on rajoitetummalla
alalla  kasvavana  ollut  paremmassa  asemassa,  ja  siten  on yksi  ainoa
maa   voinut   ainakin   tilapäisesti   vähentää   epäsuhdetta.    (Samalla
tavoin  on  esim.  teen  kolme  suurinta  tuottajaa  v:sta  1933  yhteisellä
sopimuksel]a  säännöstellyt  markkinoita.)

Tällaiset    säännöstelysopimukset    ovat   ilmeisestikin   syntyneet
välttämättömyyden  pakosta  ja  ovatkin  jossain  määi`in  vastanneet
tarkoitustaan,  siis  tuoneet  mai`kkinoille  tasapainoa  ja  estäneet  suu-
rimpia  hintain  muutoksia,  joita  aikaisemmin  sattui  usein.    Mutta

pyrkiessään  koi.ottamaan  hintoja   ne  tavallisesti  itse   synnyttävät
voimakkaan  ulkopuolisen  kilpailun,  joka  aiheuttaa  liikatuotannon

ja  hintaromahduksen  vaaran.   Niiden  ansiona  voitaneen  ehkä  myös
pitää,   että   tilastoa   seui`ataan   entistä   tarkemmin,   mikä   osaltaan
helpottaa  tuotannon  siirtymistä  pois  aloilta,  joilla  ei  ole  menesty-
misen  edellytyksiä.    Kansainvälistä  tuotannon  säännöstelyä  voitai-
siin pitää tarkoituksenmukaisena kuitenkin ,vasta sitten,  jos todella-
kin  olisi  takeita  siitä,   että   se  p}'styisi  siii`tämään  tuotantovoimia
aloille,  joilla  on  mahdollisuuksia  kulutuksen  kasvuun  ja  sitä  tietä

yleisen  elintason  nousuun.


