
SIIRTOLfllsuuTEMME    ITSENÄISYYDEN    ÅIKHNfl.

Kirj.

A.  H.   Tunhezo.

J ohdanLo .

Vuosisadan   vaihteessa   pääsi   »amerikankuume»   valtaan    Suo-
messa.   Jo  aikaisemmin  oli  siirtolaisuusliike  saanut  suuren  vauhdin
läntisissä    naapui`imaissamme.      Kymmenvuotiskautena    1901-40
lähti   Ruotsista  vuosittain keskimäärin  22 400  siirtolaista,  Noi'jasta
19100  ja  Suomesta  16 500  henkeä.    Tanskan  siirtolaismäärä  pysyi
huomattavasti   pienempänä,   noin   7 300   henkeä  vuosittain.    Väki-
luvun  1  000  henkeä  kohden  tuli  siii`t,olaisia  Suomessa  5.47,  Norjassa
8..25 ja Ruotsissa  4.82  sekä Tanskassa 2.84.  Ainoastaan Noi`jassa siirto-
laisuus   oli   suhteellisesti   suurempi   kuin   Suomessa.    Vielä  vuosina
`1911--45,  siis  maailmansotaa  edeltäneinä vuosina,  Suomesta vuosit-

tain  muutti  keskimääi`in  40100  siii.tolaista.
Tulivat  sitten  maailmansodan  levot,tomat  vuodet.   Matkan  vaa-

rallisuus  ja  epävarmuus  tulevaisuudesta  vähensivät siirtolaisuutta.
Euroopassa  tai.vit,tiin  kaikki  kansalaiset  sodan  vuoksi  toiminnassa.
Siihen   loppui   siirtolaisuuden   noususuunta.     Herää   luonnollisesti
kysymys,  mihin suuntaan sotavuosien jälkeen siirtolaisuus on kehit-
tyn}'t,   pääsikö   se  jatkumaan  yhtä  vilkkaana  kuin  kymmenkunta
vuotta  aikaisemmin,  muuttuiko  ehkä  sen  suunta  uusia  asuinsijoja
etsien,   olivatko   siirtolaiset   samoista   yhteiskuntaluokista   peräisin
kuin  ennenkin,  j. n. e.

S u o m e e n  nähden  tilanne  lisäksi  sikäli  on  muuttunut  maail-
mansodan jälkeen, että inaa oli nyt itsenäinen.   Vieraan vallan soi`to
tai  valtiolliset   epäkohdat  eivät  nyt  enää  olleet  pakottamassa  läh-
töön.    Vaikuttiko  maan  itsenäistyminen  siirtolaisuuden  supistumi-
seen?    Tai`vitsihan  uusi  valtakunta  kaiken  sen  ihmisvoiman,  mikä



Suomen   sii,rtol,ai,suus  tisenäisyyden  ai,kana.

1)  Niistä  6:n  määrämaa  tuntematon.
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maassa  oli,  uusien  t?'öalojen  avaut,uessa.    Vai  riittikö  maasta  edel-
leenkin  väkeä   maan  rajojen  ulko])uolelle?

Vastauksen  antaa  sivulla 257  oleva  taulu, jossa on vira]lisen tilas-
ton  ilmoittama   siirtolaisuus  vuosina   1918-35.    Tilastossa  käsiLel-
tään  siii`tolaisiksi ne henkilöt, joille on annettu  passi t}'öansiota var-
ten  Euroopan  ulhpuole]la  oleviin  maihin.    Vuodesta   1924  lähtien
tämä siii.tolaisuuskäsite kiiite]ikin on laajeiinettu käsittämään kaikki
henkilöt,  jotka  lähtevät  ulkomaille hakeakseen t}röansiota  ollenkaan
i.iippumatta   siitä,   onko   määrämaa   Euroopan   ulko-   vaiko   sisä-

puolella.     Muuttamisen   Euroopan   maihin   arveltiin   tosin   jäävän
varsin   vähäiseksi   verrattuna   valtamei.entakaisen   siirtolaisuuteen.
Samalla    uudistettiin    koko    siirtolaisuustilasto,   joten   siirto]aisista
kerätvt  tiedot  ovat  vuodesta  [924  lähtie,n  tä\'del]isemmät.

Kun   jo    vuonna   4921   Yhd}.svalloissa   oli  rajoitettu   siirtolaisten
tuloa   määi.äämä]lä   kullekin   kansallisuudelle   maksiniimääi`ä,   kä`-i
välttämättömäksi    tai`kistaa,    ovatko    todella    kaikki   passinottajat

päässeet   lähteiTiään.     Tämä  tai.kistus,  joka  on  suoiiteLtu  läpikäy-
mällä  laiva`.htiöiden  matkustajaluettelot,  on  teht}r   vuodesta   1924
alkaen.    On  todennäköistä,   ettei   sitä   aikaisempina   vuosina   mat-
kaansa  peruutta`iieita  ollut kuin poikkeustapauksissa.    Siihen viittaa
m.  in.     `''hdysvaltain    ja    Kanadan    virallisessa    siirtolaistilastossa
olevat  saapuneiden  suo]nalaisLen   siirtolaisten  luvut.

Kahtena  ensimmäisenä  tai`kastettavana  vuonna  oli  siii.tolaisuus
vie]ä    huomattavasti   T)ienempi   kuin   ennen   maailmansotaa.    Se   ei
ollut  vielä  pääss}.t vauhtiin, mutta vuodesta 1_920 lähtien siirtolaisten
luku    nousi    lähes   2/3:aan  ennen  maailmansotaa   olleesta.     Vuonna
4923   taasen   oli   siirtolaisuus   poikkeuksellisen   suui`i.       Silloin  lähti
maastamme   lähcs   1/± 000  siirtolaista,   kun  taas  seuraavina aikoina
ei   miiikään   vuoden   siii.tolaisuus   noussut   edes  puoleenkaan  täst,ä.
Siii.tolaisuus    osoittautui   siis   lähes   yhtä   voimakkaaksi   heti,  kun
sota-ajan   jä]keiset  olot  olivat  tasaantuneet.      Ei  tätä  kuitenkaaii
kestän}.t  kauan,  sillä pian siii.tolaisten lukumäärä alenemistaan aleni.

V altamerentakainen  sii,rlola,is"i,s  Lgrehtuy.

Maailmansodan  vuosina  joutuivat  ei`i  maat  ja  maanosat  jossain
määrin   eristet}riksi  toisistaan.    Ei  voitu  enää  luottaa  saatavan  toi-
sista  maista sitä,  mitä  oli  totuttu  saamaan,  vaan  kunkin  valtion  oli
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turvauduttava  omiin  voimiinsa  ja  taloudellisiin  mahdollisuuksiinsa.
Sotavuodet    opettivat   kansat    asettamaan    etusijalle   oman   maan
tuotteet sekä hankkimaan ensi sijassa tvötä oman maan kansalaisille.

Täinä   näkökohta   oli   yhtenä   s`'vnä   siihen,   että   Yhdysvallat
vuonna  1924  päättivät  r}rhtyä  rajoittamaan  maahan  tulevaa  siirto-
laisuutta.   Silloin päätettiin vuosittain  vastaanottaa  3  °/o  siitä  mää-
rästä   kutakin   kansallisuutta   olevia   ulkomailla   svntyneitä,   joka
vuoden  1940  väestölaskennassa  oli  todettu  asuvan  Yhdvsvalloissa.
Suomalaisten     siirtolaisten     sallituksi    lukumääräksi    vahvistettiin
enintään  3921  henkeä  vuodessa.    Sinä  vuonna  palautettiin  tämän
lain   nojalla   mont,a   tuhatta   eurooppalaista   t,akaisin   Yhdysvaltain
rannasta.    Tällaista   radikaalista   toimenpidettä   pei`usteltiin   m.  m.
sillä,  että  I]uroopasta  oli  saapumassa  paljon  tukalista  oloista  lähte-
neitä   siirtolaisia,   heikkoa   ainest,a,   joka  tulollaan   aiheuttaisi   lisää
työttöm}ryttä  omien  kansalaisten  keskuudessa.    Myöskin  pelättiin,
etteivät liian suuret siii`tolaisjoukot  sulaudu kyllin nopeasti entiseen
väestöön,  vaan tulee useita erilaisia kansakuntia,  mikä valtakunnan
kokonaisuuden  kannalta  ei  ollut  toivottavaa.

Mutta  jo  vuonna  1924 nähtiin parhaaksi  supistaa yhä  eiiemmän
saapuvien   siirto]aisten   lukumäärää.    Nvt   otettiin   sallittavan   siii`-
tolaismäärän laskemisperusteeksi olosuhteet 20 vuotta  aikaisemmin.
Sen  nojalla  päästettiin  heinäkuun   1_   p:stä   1924  alkaen  vuosittajn
ainoastaan  471  kansallisuudeltaan  suomalaista  siirtolaista.   Vuonna
1929  tämä  määi`ä  tosin  korotettiin  569  heng`eksi,   mutta  sekin  on

jäänyt  joka  vuosi  täyttämättä,  koska  niitä  taloudellisia  vaatimuk-
sia,  jotka  siirtolaisten  on  täytettävä  saapuessaan  Yhdysvaltoihin,
on   edelleenkin   kiristetty.

Kun  näin  ollen  pääsy   Yhdysvaltoihiii  oli  jokseenkin  täydelli-
sesti estetty,  oli löydettävä uusi määrämaa.   Kaukaa ei sitä tarvittu
etsiäkään:   K.anadan   ilmasto  ja   olosuhteet  olivat  hyvin  saman-
laiset  kuin   Euroopassa.    Voidaan  katsoa,   että   maamme  siirtolais-
virta kääptyi sinne varsinaisesti vuonna  1923.   Kuten edellä olleesta
taulusta   ilmenee,.   muutti   Suomesta   sinne   vuosina   1924-30   yh-
teensä   28090   suomalaista.1

1  Kanadan   virallisen  tilaston  mukaan   29 091   henkeä.   Erotus  johtuu   etu-

päässä  siitä,  että useat siirtolaiset, tien  Yhdysvaltoihin noustua pystyyn, hakeu-
tuivat  Kanadaan.
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Mutta  i]ian alkoivat  Kanadassakin tuntua suuren siirtolaistulvan
sijoittamisvaikeudet.  Talouspula  oli  ovella,  ja  työttömyyttä  rupesi
ilmaantumaan.     Ettei   uusia   työttömiä   tulisi   maahan,   i]äätettiin
i`ajoittaa siii.tolaisuutta.   Tosiallisesti loppuikin siirtolaisten vastaan-
otto  Kanadassa  vuonna  1930.    Siitä  lähtien  on  nimittäin  kultakin
siii`tolaiselta vaadittu takeet siitä, että hän tulee toimeen mukanaan
t,uomillaan  vai`oilla,  vaikkei  saisikaan  t}'ötä.

P\Täin  oli  siis  Pohjois-Amerikka,  joka  tähän  asti  oli  vastaanotta-
nut   Euroopan  liikaväestön,   suljettu.    Seui.aukseiia  oli  siirtolaisuu-
den   lisäänt}'minen   muihin   maanosiin.     Keski-   ja  Etelä-Amerikka
sekä   Austraalia   saivat,   kukin   vuorollaan   vastaanottaa   siii`tolais-
aallon.    Suomesta   muutti  vuosina   1924--35  vhteensä  4  088 siirto-
laista   Austi.aliaån  ja   654   Etelä-Amerikkaan.    Mut,ta   olosuhteet  ja
työnsaanti  varsinkin  Austraaliassa  eivät  vastanneet  t,oiveita,  joten
sinne  vuoden  1930  jälkeen  oii  muuttanut  vain  22  heiikeä.

T\Täniä   valtamerentakaisen   siii.tolaisuutemme   muutokset   eivät
ole  maallemme  erikoisia.    Koko  Euroopan  siirtolaisuus  on  supistu-
nut   sainalla   tavalla.     Jos   verrataan   esim.   pohjoismaiden   valta-
merentakaista  siii`to]aisuutta  keskenään,  niin  havaitaan,   että  siii.-
t,olaisuuden  nousu-  ja   laskukohdat   ovat  sattuneet  suurin  piirtein
samoihin    aikoihin.     Niinpä   siirtolaisten   lukumääi`ä   vuonna   `1923
viimeisen  keri`an  kohosi  huomattavan suui`eksi Suomessa,  Ruotsissa

ja   T\Torjassa.     Samoin   siirtolaisuus   vuosina    4926-29   nousi   joka
inaassa  loiii]uakseen  seuraavana  vuonna  me]kein  kokonaan.

Tällainen  yhdenmukisuus  edellyttää  samojen  syiden  olemassa-
oloa.    Selity'ksensä  siirtolaisuuden  väheneminen  saakin  edellä  selos-
tetuista    siirtolaisuuden    rajoittamistoimenpiteistä    t'hdysvalloissa

ja   Kanadassa.     Sen   ohella   ovat   myöskin   olosuhteet   siii`tolaisten
lähtömaissa   olleet   joko   edist,ämässä   tai   estämässä   siii`tolaisuutta.
Pula-ajan   vaikeudet    osaksi   kannustivat    vaikeuksiin   joutuneita
etsimään  onnea  vieraista  maista,  mutta  useimmiten  työttömyyden
lisääntyminen  sekä  palkkatason  alentuminen  nieli  ne   mahdolliset
säästöt,  joiden tui`vin  muuttoaikeita  oli  suunniteltu.

Euroopan,  maihi,n  suuntautuva  Si,irtolaistius.

Prof.  Jt'j!pj  luonnehtii  valtamerentakaisen  ja  mannermaasiirto-
laisuuden eron siten,  että viimemainitun aiheuttavat yleensä lyhyt-
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aikaisemmat   tai   tilapäisemmät  syyt  kuin  edellisen.    T\Tiinpä  viime
vuosisadalla   olleet  katovuodet  aiheuttivat  useita,  tosin  kyllä  pie-
niksi  jääneitä  muutto.ia.    Mannermaasiirtolaisuus  on  talouselämän
satunnaisten   häiriöiden   aiheuttama   liike,   kun   sen   si]`aan   valta-
merentakaista  on  pidettävä  kestävämpänä  liikkeenä.    Katovuosien
sattuessa   oli  pgkko  lähteä   liikkeelle,  kun  sen  sijaan  uuden asuin-

paikan  etsiminen  muusta  maanosasta  pääasiallisesti  aiheutuu  pa-
rempien  toimeentulomahdollisuuksien  unelman  toteuttamishalusta.

Tämän  mukaisesti  voimmekin  heti  etsiä  svitä  viiden viime vuo-
den  muuttoliikkeeseen  Euroopan  sisällä.   Tällä  kei`taa  oli  kysymys
työttömyyden   aiheuttamasta   puutteesta,   joka   ajoi   työn
hakijoita liikkeelle.   Kun heille  ei riittänyt työtä kotimaassa,  uskal-
tautuivat  he  naapurimaihin  sitä  etsimään.   Mutta  tämä  ei  kuiten-
kaan tarjoa  täysin  tyydyttävää  selitystä  asiaan,  vaan  varmastikin
on  viime  vuosien  muuttajissa  ollut  sellaisia,  joille  Euroopan  maissa
Amerikan  suljettua  ovensa  on  häämöittänyt  samat  pai`emman  elä-
misen  t,oiveet  kuin  edelliselle  polvelle  aikoinaan  Amei`ikassa.

Kuten  edellä  jo  selostettiin,  muutettiin  vuonna  1924  maamme
vii.allinen  siirtolaisuustilasto  siten,  että  siitä  lähtien  meillä  on  käy-
tettävissä  myöskin  tiedot  Euroopan  maihin  muuttaneista  siii`tolai-
sista.   Tämä ei suinkaan merkitse sitä, etteikö sellaista siirtolaisuutta
olisi  jo  aikaisemminkin  ollut.    Norjan  ja  Ruotsin  suomalaisasutus
ovat  todisteina  varhaisempien  aikojen   siirtolaisuudesta.    Venäjän
vallan  aikana  taasen  oli  melkoinen  suomalaisjoukko  asettunut  kei-
sai`ikuntaan  toimeentulonsa  ansaitsemaan.   Vai`sinkin  Pietarin  kau-

pungilla   oli   tuntuva   vetovoima.    Vapaussodan  loppuselvittelyjen
yhteydessä   siirtyi  sinne  vielä  melkoinen  joukko.    Varmasti  mvös
itsenäisyytemme  ensi  vuosina  Euroopan  maihin  suuntautuvaa  siir-
tolaisuutta   oli  jo   oleinassa,   vaikkakin   se   oli  vähäistä  vei`i`attuna
valtamerentakaiseen   siirtolaisuuteen.

Sivulla   257   olevasta   taulukosta   selviää  tämän   siirtolaisuuden
virallinen  suuruus  eri  vuosina.    Vuosien  1924~-35  kuluessa  siii.ty-
neestä  4 812  hengestä  on  eniten,  1859  henkeä,  ilmoittaiiut määrä-
maakseen   itäisen   naapurimaan   Neuvosto-Venäjän  ja  lähes  yhtä
monta,  1 81/±,  läntisen naapurimaamme Ruotsin.   Muihin  Euroopan
maihin siii`tyneitä on huomattavasti vähemmän.  Valtainerentakaisen
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siirtolaisuuden   loputtua   vuonna   1931   melkein  kokonaan  mannei`-
maasiii`tolaisuus   on   ollut   huomattavasti   edellistä   suurempi.

r\-  e u v o s t o-V e n ä j  ä 11 e  siirtyneitä  on  ollut  eniten  vuosina
1932    (782    hcnkeä),    1933   ja    1931,  siis  kolmena  pahimpana  pula-
vuotenamme.    Kahtena   viime   vuonna,   jolloin  työmarkkinat  ovat
olleet  maassamme  jo  paljon  paremmat,  on  Venäjälle  siirtyviä  ollut

paljon vähemmän.   Ilman vaikutusta ei liene jäänyt myöskään Neu-
vosto-Venäjältä   palanneiden   siirtolaisten  kuvaukset,  oloista   siellä.
Neuvosto-Venäjälle   siirtyiieiden  lukumäärää  lisäävät  vielä  ne  mo-
net,  jotka  laitLomia  teitä  hyväkseen kä}7ttäen ovat sinne siirtyneet.
Virallisen    siirtolaisuustilaston   ilmoittamasta    määrästä    on   lähes

puolet   ollut   miehiä.     Erittäin   suuri   on   ollut   siirtyminen   Oulun
läänistä,  josta  }rksinoinaan  vuonna  4932  1ähti  429  henkeä  ja  kaik-
kiaan  vuosina  4924-35  953  henkeä  eli  i]uolet  kaikista  Neuvosto-
Venäjälle   siirtyneistä.     Toisella   sijalla   on   LTudenmaan   lääni   (290)

ja   kolmantena  \7aasan   lääni   (281  henkeä).  Pääosa näistä kahdesta
viimemainitusta   läänistä   lähteneistä   on   ollut   kaupunkilaisia.

Siirtolaisuuteiiime  R u o t s i i n  on  viime  vuoteen  asti  osoittau-
tunut  olevan h}'vin tasaista, keskimäärin 100~`150 henkeä vuodessa.
Mutta  viime  vuonna  tämä  määi`ä  ylitettiin  kaksinkei.t,aisena   (253
henkeä)   ja   kaikesta   päättäen   ei   siirtolaisten   luku   kuluvanakaan
vuonna   jää   ainakaan   pienemmäksi.    Ruotsin   vii`allisessa   siirtolai-
suustilastossa  on  Suomesta  muuttaneiden  luku  säännöllisesti  suu-
rempi kuin  Suomen tilastossa L.    Tämä  johtunee  pääasialhsesti siitä,
että  muutto  tapahtuu  paljon  mutkattomammin  sinrie  kuin  kauem-
maksi  ja   niin  jää   osa   menijöistä   siirtolaisuustilastoon  ottamatta.

Erikoispiirteenä   Ruotsiin   suuntautuneesta   siii`tolaisuudesta   on
mainittava,   että  yli  2/3   siitä  on  naisia.      Kaikkina  vuosina,  joista
tietoja    on   saatavissa,    ovat   naiset   olleet   suurena   enemmistönä,
kolmen  viime  vuoden  aikana  on  miehiä  ollut  vain  1/5.     Noin  40  °/o
koko   siirtolaisuudesta   on   ollut   kotoisin   Ahvenanmaalta.     Viime
vuosina  on talousapulaisten kysyntä  Ruotsissa  ollut  niin suuri,  että
Suomesta  on  nuoria  naisia  siirtynyt  joukoittain sinne palvelukseen.

1   Vuonna    ....      1925   1926   1927   1928   1929   1930   1931   1932   1933   19341935

Siirtolaisia      ......      389     340     360     260     289     448     468     375     370     385     470
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Samoin   kuin   meillä   on  muissakin  pohjoismaissa  mannei`maa-
siii.tolaisuus    saanut   yhä    suui`emman    jalansijan    viime    vuosina.
Eui.oopan   ulkopuolelle   suuntautuva   siii.tolaisuus   on   jäänyt   sit,ä

pienemmäksi.    Tämä  ei  niinikään  johdu  siitä,  että  edellä  mainittu
olisi  tullut  »muotiin»  eli  huomattavanimin  lisääntynyt,  vaan  siitä,
että  jälkimmäinen  on  supistunut  vallan  mitättömäksi.    Vain  siinä
tapauksessa,   että   väestöii  kasvu   ei`i   niaissa   pysähtyy   ennenkuin
toisissa  ja  jopa  muuttuu  vähenemiseksi,   on   luonnollista,  että  siii`-
tolaiset  löytävät  lähempänä   paikan,  jossa  toimeentulo  on  varmaa
ja onni saavutettavissa.    T\Tiinpä on viime vuosina jo valitettu Etelä-
Ruotsista  siirtyvän  ennen  kaikkea  naisia  Tanskaan ja heidän sijal-
leen   taasen   tulee   Suomesta   palvelusväkeä.    Johan   viime   kesänä
suunniteltiin  maataloustyöntekijäin  siirtoa  Ruotsiin,  tosin  kylläkin
tilapäisesti  vain  kesäajaksi.

Onko  siirtolai,sten  kokoonpano  muu,it,unut?
Maamme   valtamei`entakaisesta   siirtolaisuudesta   ennen   maail-

mansotaa  on  kirjoitettu  useita  hyviå  selvityksiä.   Siksi  onkin  tässä

yhteydessä   vain   osoitettava,   onko   siii.tolaisten   ryhmä   pysynyt
samanlaisena  vai  mitä  muutoksia  siinä  on  havaittavissa.

Ensiksi on tutkittava,  m i s t ä  o s a s t a  m a a t a  eniten siirtolaisia
lähtee.   Maailmansotaa  edeltäneenä  aikana   pidett,iin  Pohjanmaata
suurimpana  siirtolaisten  lähtökohtana  sekä  Ahvenanmaata  t,oisena
Kuten  seuraavasta  asetelmasta  ilmenee,  ovat  tässä  suhteessa  olo-
suhteet  pysyneet  jokseenkin  ennallaan.

Uudenmaan  l ...........      Miesp.
Naisp.

Turun~Porin  1 .........      Miesp.
r\Taisp.

Ahvenanmaa..........Miesp.
Naisp.

liämeen    1 .............       Miesp.

Naisp.
Viipurin  1.

Mikkelin   1.

5

1918-23       1924-30

1697       2 086
2 025       2 366
2182        2  602
2  2/±0        1495

837           674
645            767

1261        1.088

1246        1150
1092        1633
1541        2 007

411            361

1931-35     1918-35

502        4 285
399       4 790

94       4 878
123        3 858

35        1546
347        1759
100        2 449
138        2 534

58        2  783
85       3 633
27            799
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Naisp.           338           236
Kuopion   l ..........,..      Miesp.             780             802

Naisp.             821             6`rj: |

Vaasan    l .............       }'[iesp.         7562      `10122

T\Taisp.         3967        3865

0ulunl ................\Iicsi).1734         2444

Naisp.         `1308         '1.].03

Koko    maa     ............       `[iesi].      `17556      21812

Nc`isp.       4413`113640

26           600
22        1604
25         4  497

278      17962
379        8  211
385        /i  563
53]         2  9/±2

1501     40869
2053     29824

l,ukumäärältään  suurimi)ana  on  edelleen  p}-s}'nyt  Vaasan  liiiinin
siirtolaisuus  viime vuosia  lukuun  ottamatta.  Kunkin läänin  asukas-
lukuun   verrattuna   lähti   vuodesta   `1918   alkaen   siirtolaisia   e}iiten
Ahveiianmaalta   ja   toisclla   sijalla   oli   Vaasan   lääni.     \'TerratLuna
samanaikaiseen     luonnolliseen     väeiilisä`.kseen     ei`i     lääneissä     on
j\hvenanmaa   siirtolaisuuden   vuoksi   kärsinyt   suorastaan   väestön

i)ienenemistä,     koska     luonno]linen    väen]isäys    ei    ole    koi`vannut
siiT'tolaisuutta.

Lähteneistä   si;rtolaisista   oli   eniien   maailmansotaa   tavallisesti
noin 2/3  m i e h i ä  ja  n a i s e t  olivat  vähemmistönä. Sodanjälkeisinä
vuosina  1919-22  olivat  naiset  sitävastoin  enemmistönä,  prosentti-
luvun  vaihdellessa  50.4-64.o  välillä.   Vuosina  1923-27  oli  miesten

ja  naisten  suhde  päässyt  taas  lähelle  maailmanst)dan  edellisen  ajan
suhdetta,  siis  miehiä  lähes  2/3.     Sen  jälkeen  naisLen  lukumääi.ä  on
noussut,   kolmen  seuraavan  vuoclen  kuluessa   sukupuolien  vä]inen
suhde  oli  inclkein  sama,  54  %  miehiä  ja  /i6  °//o  naisia.    Mutta  vuo-
desta  `J93`1  alkaen naiset ovat olleet  enemmistönä joka vuosi, ja kah-
tena  viime vuonna  oli heitä jo yli 60  °,'o  siiTtolaisista.

Suuren  siirtolaisuuden  aikoina  oli  tavamsta,  et,tä  miehet  lähti-
vät   siii`tolaisina   edeltäi)äin  jättäen  vielä   toistaiseksi   vaimonsa   ja
lapsensa  kot,imaahan.     Yasta  sii,ten  kun  toimeentulo  uudessa  koti-
ii]aassa  oli  saatu  vai`maksi,  kutsuttiin  perhe.   Vielä  enemmän  tämä
menettelytapa  oli  paikallaan  maailinansodan rauhattomina  aikoina

ja  myöheinminkin.   Siitä  syystä  on  naispuolisten  siirtolaisten  luku-
iTiäärä   ollut   suurempi   niinä   vuosina,   jolloin  siii`tolaisuus   on   o]lut

pienenä.    Silloin  ei  ole  uusia  siirtolaisia  sanottavastikaan  lähtenyt,
vaan  juuri  perheenjäseniä  vanhempiensa  k`itsusl{i.    Sii]`en  seikkaan
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ant,aa  tukea  sekiii,  että  suurina  siirtolaisuusvuosina  1923,  1926  ja
`1927  sukui)uolien välinen su]idc on ollut sama.kuin ennen maailma]i-

sotaa.   -  Tämä   sama   ilmiö   on   myöskin   havait,tavissa   muissa
i)ohjoismaissa.   Sen  jälkeen  kuin  iiaisille  on  avautunut  uusia  toimi-
a]oja,   chki.i myöskin tästä  syyst,ä on  naispuolisten  siii.tolaisten luku-
määrässå  tapahtunut  pieni  lisääntyminen.

}Iaailmansotaa  edeltäneenä aikana oli k a u p u n k i e n  j a  m a a-
s e u d u n   s i i r t o 1 a i s u u s   vielå  suhteellisest,i yhtä suurta.   Niirii)ä
lähti  vuosina  `J.90l-I0  kaui)ungeista  55.4  siii.tolaista  10 000  henkeä
ko]iden ja maaseu(lulta 5/i.6 . Vastaavat luvut vuosilta 191`1--20 olivat
21.7 ja 20.r.. }Iutta seuraa`-ana vuosik}Tmmenenä l921 ~30 oli kaui)un-

geista kotoisia olevia siii`tolaisia edel]ecnkin 2`1.310 000 kaupunkilais-
asukasta kohden, mutta maaseudulla tuli 10 000 asukasta kohden vain
15.7  siii.tolaista.  Siii`tolaisuus  sai  siis  ihmismää.ränsä  silloin  kaupun-

geista   suuremmassa   määrässä   kuin   maaseudulta.     Kun   samana
vuosikymmenenä    kaupunkilaisasutus    lisääntyi    128 800    hengellä
melkein  yksinomaan  maaseudulta  muuttaneiden  vuoksi,  niin  voi-
daankin    sanoa,    että    siii`tolaisuuteeinme   on   tullut   yleiseinmäksi
se   kiertokulku,   että  ensin  muutetaaii  kaui)unkiin  ja  sieltä  sitten
ulkomaille.

Siirtolaisten  i k ä ä n  nähden  voidaan  todeta,   että   enemmistö
on kautta aikojen ollut pai'haassa työkykyisessä iässä olevia,  21~40
vuotiaita.   I\Tiinä  vuosina,  jolloin  aikaisemmin  siirtyneiden  perheitä
on  enemmän  muuttanut  iiiaasta  pois,  on  lasten  lukumäärä  ollut
suui`empi.    Siii`tolaisten   ikäi`akenne   on  vuosina  `1913,  1923  ja  1933
ollut  seuraava:

16   v.    nuorempia     ....
16-20    v .............

21-25    v .............

26-30    v .............

31-40    v .............

41-50    v .............

50   vanh.   ja   tuntem.  . .

Miespuoliset                   Naispuoliset
1913      1923       1933     1913       1923       1933

6.4             6.6          32.i          12.2          11.8         29.8

22.i             7.6             5.6         29.3          17.8          12.i

34.2         32.6          14.6         26.3          25.4          12.8

18.6          23.8          11.5          16.5          18.8          12.3

14.i          21.2         24.0          14..i          18.i          19.7

3.6             6.4             9.4             2.7             5.2             9.2
'1.o              1.8             2.8              1.9             2.9             4.t

Yhteensä     100.o      100.o      100.o      100.o      100.o      100.o
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Ikärakenteessa   on   tapahtunut   huomattava   muutos.    Kuutta-
toista  vuotta  nuorempien  lasten  osuus  on  huomattavasti  lisäänt}'-
nyt,  kun sitä  vastoin  `L6-20 vuotiaiden  on pienentynyt.  Miespuoli-
siin   nähden   se   johtuu    asevelvo]lisuuden   voimaansaattamisesta,

joka  estää  heitä  lähtemästä  maasta  ennen  sen  suorittamista.    Jo
vuonna   1923,   jolloin  lähti   suurin   määi'ä   siii`tolaisia,   mitä   yhden
vuoden kuluessa on itsenäisyyden aikana lähten}'t,  ovat nuorempien
ikäluokkien  osuudet  pienentyneet  ja  30-50  vuotiaiden  suui`entu-
neet.    Sama  ilmiö  on  havaittavissa  vielä  selvempänä  vuoden  1933
siirtolaisten  ikäryhmityksessä,  jossa  lisäksi  21-30  vuotiaiden luku-
määrä  vain  vähän  voittaa  34-/±0  vuotiaiden  luvun.    Siirtolaisina
on  siis  lähtenyt  suhteellisesti  enemmän  lapsia  ja  keski-ikäisiä  kuin
ennen.   Tämä johtuu suureksi osaksi siitä,  että  edeltä  muuttaneiden
siirtolaisten  perheet   ovat   matkustaneet  jäljessä   eikä   varsinaisesti
uusia   siii`tolaisia   ole   lähtenyt.

Ä i d i n k i e 1 e 1 t ä ä n on siirtolaisten enemmistö ollut suomen-
kielisiä.    Tiedot   näiden   kielellisestä  jakaantumisesta  on  saatavissa
vasta   vuodesta   4924   1ähtien.    Vuosina   1924-30   oli   siii.tolaisista
78.5  %   suomenkielisiä   ja   21.3  °/o   ruotsinkielisiä.     Kolmena   viime
vuotena  ruotsinkielisten  osuus  on  noussut  jopa  4/±.2 °/o:iin  vuonna
1935.    Pai'emman  kuvan  antaa  seuraava  asetelma,   jossa  suomen-

ja  ruotsinkielisten  siirtolaisten  lukumäärän  suhde  vastaavien  kieli-
ryhmien   lukumääi`ään   koko   maassa   on   laskettu   10 000   henkeä
kohden:

Vuosina

1924-30
1931...

1932     ...

4.933      ...

1934     ...

1935     ...

Suomen-          Ruotsin-
kielisiä               kielisiä

43.8    0/ooo                  31.6   0/ooo
•J.8         »                               6.o         »

3.4        »                            3.4        »

1.8         »                              3.9         ))

0.9        ))                             3.7        ))

1.o         ))                               7.9         ))

Edellä  olevasta   selviää,   että   siirtolaisuus   on  vähentän)'t koko
aikana   ruotsinkielistä   kieliryhmää  enemmän  kuin  suomenkielistä.
Viime  vuosina  suhdelukujen  eroavaisuus  on  tullut  i`uotsinkielise]Ie
kieliryhmälle  }'hä   epäedullisemmaksi.
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Siirtolaisten   ryhmitys   ammatin    mukaan   tänä   aikana
selviää  seuraavasta  taulukosta.   Tässä  on  päähenkilön  perheenjäse-
net  luettu   samaan  ryhmään  kuin  päähenkilö.

Ammatti
Absoluuttiset  luvut

iri-F1-9TFlril=ä5igi5T5 1918-23|1924-30|1931-35|1918-35

Talollisia     ja    näiden
lapsia..........

Torppareita   y. m.   ja
näiden   lapsia    ......

Talonomistajia,   liike-
miehiä..........

Käsityöläisiä......
Tehtaantyöläisiä .  .  .
Palvelusväkeä....
T)'öväkeä  ilman tark.

ilm.   ammattia   . .
Julkinen  toiminta. .

10  201

5772

1188

2354
1059

1501

2889

1377

2656
1387

2230

::::i  ::::
Tuntematon    ...... 1323312184 :::il;;:: :#      1::;1      :;:;

|31687|35452|     3554|70693't|     100.o|      100.o|      100.o|

Itsenäisyyden  aikana  on  siirtolaisina  poistunut  70 693  henkeä,

joista  lähes   puolet  on  ollut  maatalousväestöä.    Ennen  maailman-
sotaa   tämä  ryhmä   muodosti  tavallisesti  2/3  kaikista  siirtolaisista

ja on  niin muodoin supistunut ja muut elinkeinoalat tulleet i.unsaam-
min edustetuiksi.  Siten ovat ennen kaikkea lisääntyneet ammatiltaan
epätarkka  työntekijäin ryhmä,  julkisen  toimen ja  vapaiden ammat-
tien  harjoittajat  sekä  käsityöläiset.

Viiden viimeisen vuoden siirtolaisuus on ollut poikkeuksellinen, ku-
ten ammattiryhmityksestäkin ilmenee. Suurimman ammattiryhmän,
27.i  °/o  kaikista,  muodostaa  ilman  tarkempaa  ammattia  oleva  työ-
väki  ja  vasta   sen   jälkeen   maatalousväestö.    Palvelusväen  nopea
lisääntyminen   saa   selityksen  talousapulaisten  muutosta  Ruotsiin.

Erikoisen  huomion  ansaitsee  maatalousväestö.   Se  on  edellä  ole-
vassa taulukossa jaettu kahteen ryhmään, joista edellinen on itsenäi-
sessä asemassa olevien ja jälkimmäinen epäitsenäisten i`yhmä.   Maa-
ilmansodan  edellä   oli  viimemainittu  säännöllisesti  suurempi  kuin
edellinen,  mutta  nyt  itsenäisyyden  aikana  on  suhde  päinvastainen.
Epäitsenäisten  ryhmä  on  supistunut  hyvin  pieneksi.   Tämä  johtuu
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etupäässä   tor])parien   }..  m.   maanvuoki`aajien   itsenäist\-ttämisest,ä,

j(tnka   vaikutuksesta   siirt,olaisuuteen  tulee   m}'öhemmin  puh.
Fjdcllå  olevaa  tau]ua  jonkin  verran  haittaa   se,   että   ammatti-

r}.]imit`.kset  ovat  vuosicn  kuluessa  muuttuneet  ei  niinkään  i)aljon
tilaston  kokoojain  toimesta,  vaan  itse  siirtolaisten  a]iimattimerkin-
nässä.    \'ii]ipä  ei  enää  tapaa  ammattimei`kintänä  >)talollisen  poika,
itsellisen  t}'täi->),  vaan  he  ovat  joko  inaataloust}.öntekijöitä  tai  seka-
t`'ömiehiä.   Tämä  selvittää  osaksi  sen  suuren lisä}.ksen,  inikä  viimc-
mainitun ryhmän osaksi  on tullut.

Syitä  siii.tola,i,sutbden  tJähenemi,scei..

Tosiasia   on  siis,   että   siii`tolaisuudessamme   on  tätä   n}.k?-ä   `'al-
1alla  laskusuunta.    Itsenäisyytemme  viitenä-kuutena  ensi  vuonna
se  tosin  lisääntyi  lälieten  jo  niitä  inääi.iä,  jotka  ennen  maailman-
sotaa  olivat  olleet  tavallisia.    Mutta  sen  jälkeen  on  `'ähent?'minen
tapahtunut  ei`ittäin  nopeasti  tehden  siirtolaisuutemme  melkein  ole-
mattoinaksi  tällä  hetkellä.   Syitä  tähän  ilmiöön  ei  tarvitse  kauvaa
etsiä,  siksi  ilmeiset  ovat  useimmat.    Useihin  on  niistä  jo  edellä  \.ii-
tattu,  joten  ne  vain  yhteenvetona  tässä  mainitaan.

`1.   Tärkeimpänä   syynä   on  pidettävä   siirtolaistemme   m ä ä r ä-

maidcn     toimeni)iteitä     siii`tolaisuuden    rajoittamiseksi.
Yhdysvaltain   i`yhdyttyä   supistamaan   siirtolaisten   ]ukua   käänt\.i
siii`tolaisvii`ta    Kanadaan,   jonka   oli   inyös   pakko   s`ilkea   niaansa
vuonna    1930.

2.   Maailmanpula.     Määrämaissa   se   i)ahtt,i   toimi)"\an
siihen  suuntaan,  ettei  lisää  t}töttömiä  saapuisi  Eurooi)asta.     Siirt`.-
mistä  suunnittelevat  taasen  saattoivat  paljon  `'aikeaminin  päästä
kotimaastaan  irti,   koska   matkakustannusten  ja   tari)eellisen   ]tää-
oman hankkiminen tuoti,i vuosi vuodelta ?'hä suurempia `'aikeuksia.

3.  Tvömahdollisuudet       kotimaassa       oli`.at
1 i s ä ä n t }r n e e t.   Tämä koskee yksinoinaan pula\-uosien edellistä
aikaa.   Kaikissa  maissa  eikä  vähiten meillä  tuotantoa  laajennettiiii,

perustettiin  uusia  yrityksiä  ja  kaikki  saatavilla  oleva  työvoima  o]i
tarpeen.     Avautui   uusia   toimialoja   m}'öskin   naisille.     K}mmen-
vuotiskautena  1921-30  lisääntyi  maassainme  ammat,issa  toimi`.ien
lukumääi.ä   243229   hengellä   eli   `14.ji  °/o.   V.1930   oli   ensi   kerran
ammatissa toimivia  enemmän kuin i"iolet väestösi,ä.
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4.  Asevelvollisuuden     voimaansaattaminen
estää  miespuolista  nuoi.isoa  lähtemästä  maasta.    Kuten  edellä  osoi-
tett,iin,  onkin  tässä  suhteessa  muutos  tapahtunut.

.->.   Seui`aa  sitten  kysymys,   onko  s y n t y n e i s y y d e n    p i e-
n e n e m i n e n aiheuttanut siirtolaisuuden vähenemistä.   .Jos nimit-
täin siii`to]aisuuden pääasiallisena  aiheuttajana  on  ollut liikaväestön
olemassaolo,  kuten  on  usein  esitetty,  niin  olisi  odotettavissa,  että
väkiluvun   pienentyessä  riittäisi  kaikille  työskentelymahdollisuuk-
sia  kotimaassa.    Vaikkei  meillä  synt}'neisyys  olekaan  niin  nopeasti
vähentynyt  kuin  ei.äissä  toisissa  Euroopan  maissa,  on  sen vaikutus
väestöoloihimme  jo  tuntuva.   Onhan  luonnollinen  väenlisäyksemme
alentunut  alle  puoleen  siitä,  mitä  se  oli  vuosisadan  vaihteessa.

On  kuitenkin  varmaa,   ettei    syntyneisyyden    pie-
neneminen   ole   vaikuttanut   siirtolaisuuteen
ainakaan  tähän  asti.   Maassamme  on  nimittäin  syntyneisyys  ollut
korkeana  vielä  ennen  maailmansotaa  ja  vasta  siit,ä  lähtien  alentu-
nut.   Vuonna  1910  tuli  vielä  30.i  elävänä  syntynyttä  1000  henkeä
kohden,  vuonna  1915  25.4,  vuonna  1920  25.3  ja  kymmeiien  vuotta
myöhemmin  20.6   elävänä   syntynyttä.    Vasta  vuonna   1931  tämä
sulideluku  jäi   alle  20:n  (lukuun  ottamatta  poikkeuksel]ista  vuotta
1919).    Nämä   ikäluokat   ottavat   kuitenkin   vasta   aivan   pienessä
määi`in  osaa  siirtolaisuuteen.   Alle  20  vuotiaita  on tosin  viime  vuo-
sina   ollut  noin  1/4,  joka  tuntuu  sentään  sangen  suui`elta,  mutta  se

johtuu siirtolaisuuden  supistumisesta;  lapsia lähtee edelleenkin van-
hempiensa  perässä,  mutta  uusia  siirtolaisia  vähemmän.   Itse asiassa
lähti  takavuosina  lapsia  absoluuttisesti  paljon  enemmän.   -   Päin-
vastoin on muistettava,   että meillä  nykyisin  on työkykyisessä  iässä
olevia   huomattavan  paljon  ja  että   heidän  osuutensa  koko  väki-
Iuvusta  tulee  vielä  jonkin  aikaa  lisääntymään.

Tosin  on  muistettava, että  Vaasan läänissä, josta enin osa siii`to-
1aisistamme   on  kotoisin,   on  jo   vuodesta   1891   lähtien   ollut   sekä
synt}'neisyys   että   luonnollinen   väenlisäys   maan   keskiarvoja   pie-
nempi.    Mutta   toiselta  puolen  on  pidettävä  mielessä,   että  suui-in
osa  siii.tolaisista  on  tähän asti kuulunut niihin vuosiluokkiin, jotka
vielä   1930  olivat  suurimpia.

6.  Kun   valit,etaan   maaseudun   väestönpuutetta   nykyään,    ei
enää  syyksi  esitetä  siirtolaisuutta,  kuten  ennen,  vaan  kaupunkien
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vetovoimaa.      Vuosina    1910--20    sai    kaui)unkilaisväestö    86200
hengen  lisäyksen,  ja  viimeksimainittuna  vuonna  asui  16.i  °/o  maan
väestöstä    kaupungeissa.      Seui-aavan    kymmenvuotiskauden    1921
-30  kuluessa  oli vastaava  lisä}-s  jo  128 800  henkeä  ja  vuosina  `1931
-34 96 700 henkeä.   Vuonna  193/±  asui kaupungeissamme jo  20.Ji  °/o

väestöstämme,   joten  joka  viides  henkilö  o]i  kaupunkilainen.    Kau-

pungeissa  oli  työn ei'ikoistumisen ja laajentumisen johdosta avautu-
nut  monelle  uusia  työskentelymalidollisuuksia  ja  siten  oli  kaupun-
kiinmuutto   saavuttanut   sellaisen  laajuuden   viimeisten   15  vuoden
kuluessa.   Maaseudun  liikaväestön  J)vai`aventtiilinä))  ei  enää  tai.vittu
siirtolaisuutta,  vaan  kaupungit  suorittivat  sen  jopa  sillä  menestvk-
sellä, että voidaan toisin paikoin maaseudulla puhua kiii`eimpänä t}'ö-
aikana väenpuutteestakin.

O nko  vuokra-al,uei,den i,t,senäistämi,nen vai,kwit,anut sii,rtolai,suuteenp

Prof.  KjJpj  on  teoksessaan  Suomen  siirtolaisuudesta  osoittanut,
että  tärkein  siirtolaisuutemme  syy  on  ollut  maataloudessa  esiinty-
nyt  suhteellinen  liikaväestö,  jolle  ei  kotimaassa  ollut  -  tuotanto-
elämän  koneellist,umisesta  johtuen  -  toimeentulomahdollisuuksia.
Epäitsenäisen   maatalousväestön   lukumäärän   lisääntyminen   johti
siii`tolaisuuden   yleisyyteen   vuosisadan   alussa.

Itsenäisyytemme  ensi  toiinia  oli  järjestää  vuokra-alueiden  tule-
vaisuus.    Lailla  niiden  lunastamisesta  oikeutettiin  torpparit  y. m.
epäitsenäiset   maanviljelijäryhmät   lunastamaan  viljelemänsä   tilat
omikseen.     Tämä    toimenpide    sitoi    hcidät   luonnollisesti    entistä
lujemmin   kotikontuur`.    Vuoden   1934  loppuun  mennessä  oli  itse-
näisiksi  tiloiksi  erotcttu  kaikkiaan  117 620  entistä  vuoki`a-aluetta,

joista  64 415  oli  viljelystiloja.    Sen  lisäksi  oli  samaan  ajankohtaan
mennessä  valtion  asutustoiminnan  kautta  perustettu  30 909  uutta
tilaa,   joista   19 681   oli   viljelystilaa.   Tällainen   toimenpide,   jonka
vaikutus   tuntui   kautta   koko   yhteiskunnan,   mei`kitsi   siis   useille
varmempaa toimeentuloa ja suui.empaa kiintymystä omaan maahan.

Kuten  edellä  siv.  267  olevasta  selvityksestä siirtolaisten amma-
tinmukaisesta   jakautumisesta  ilmeni,  on  todella  maatalousväestön
epäitsenäinen  osa  vähentynyt.    Tästä   ei  kuitenkaan  voida  ilman
muuta  tehdä  sitä  johtopäätöstä,  että  vuokra-alueiden  itsenäistyt-
täminen  olisi  parantanut  maatalousväestön  aseman  siinä  määrin,
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ettei  aikaisemi]ina  vuosina  esiintynyttä  liikaväestöä  enää  olisikaan.
On   muistettava,   että   samojen   vuosien  kuluessa   on   maaseudulta
muuttanut   kaupunkeihin   huomattavasti   enemmän   väkeä   kuin
edellisinä   vuosikymmeninä.

Lisäselityksen    löydämme    vielä     edellä     olleesta     siirtolaisten
ammattiryhmityksestä.   Tai`kemmin  verrattaessa  maatalousväestön
eri   i`yhmiä   havaitaan,   että  tilallisten  y. m.   itsenäisessä   asemassa
olleiden  siirtolaisten  ryhmä  on  kasvanut.    Siihen  joukkoon  onkin
itsenäistämisen  jälkeen  luettu  melkoinen  määi.ä  entisiä  torppareita

y.  m.,  jotka  ennen  kuuluivat  epäitsenäisten  ryhmään.    Tai`kastet-
taessa   seui`aavaa   maatalousalalla   toimineiden   siirtolaisten   asetel-
maa,  jossa  ne  on ryhmitelty yksityiskohtaisemmin,  havaitaan,  että
esim. toi.ppareiden ja heidän lastensa lukumääi`ä on vähentymistään
vähentynyt.

|  1tJ24|  1925|  1926 |  1927  |  1928  !  1929  |  1930| 1931i  1932|  1933|  1934|  1935

Talollisia....

Heidänlapsiaan
Torppareita   ..
Heidänlapsiaan
Loisia,   mäki-

tupalaisia   ..
Muita   maata-

lousalalla
toimivia....

::;!::::

Talollisten lasten ryhmä  on edelleenkin sangen suui`i.    Se johtuu
varsinkin  siitä,   että  itsenäistyneiden  tilallisten  lapset  ovat  johdon-
mukaisesti  siirtyneet  tähän ryhmään.   Niinpä  onkin  vuodesta  1925
alkaen siirtolaisina  lähteneiden tilallisten lasten lukumäärä suurempi
kuin  tilallisten.   Ja  kuitenkin  lienee  tästä  lasten  i.yhmästä  osa  jou-
tunut  muihin  ammattiryhmiin,  sillä  he  ovat nykyisin passia  anoes-
saan  ei`ikoisammatinhai'joittajia  tai  sitten  vain  työntekijöitä.

Lopi)utulokseksi  saadaan  täten,  että  maatalousväestö  on  koko-
naisuudessaan   vähentynyt   siirtolaisten  joukosta,  sen jälkeen  kuin
vai.sinainen  valtamerentakainen   siirtolaisuus  tyrehtyi.    Se  johtuu
arvattavasti kuitenkin enemmän niistä kii.istetyistä pääsyvaatimuk-
sista,   joita   määrämaissa   on,  kuin  maatalou;väestön  itsenäistymi-
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sestä.    Ei)äsuorasti   sen   vaikutus   lienee  kyllä  tuntunut,   kun   epä-
itsenäisetkin   o`.at   päässeet   oman   tui.peen   heri.aksi.     Mutta   maa-
talouspula  on  johtanut  pois  tiloiltaan  useita  heikossa  taloudellisessa
asemassa ole\'ia maan`.iljelijöitä, jotka ehkä olisivat olleet halukkaat
lähtemään  vieraaseen  maanosaan  onneaan  koettamaan,  jos  olisivat

Päässeet.

Si,i,rtol,aisten   rah(ilähciyl"et.

lj-sein  väitetään,  että  siirtolaisuudesta  on  kansantaloudelle  suo-
ranaista   tappiota   sen   vuoksi,   että   siirtolaiset   vievät   mukanaan
rahana  huomattavia  määi.iä.    Ennen  lähtöään  he  tavallisest,i  m`'`.-
vät  omaisuutensa  saadakseen  tarpeellisen  rahamäärän  matkaa  vai`-
ten  ja  alkupääomaksi  uudcssa  kotimaassa.    Usean  kerran  on  osoi-
tettu,   että  tämä  on  }'-ksi])uolinen  käsityskanta.    Ensiksikin  suui`in
osa   siii`to]aisista   läht,ee   ainakin   a]kumatkan   kotimaisilla   laivoilla,

joten  osa  matkai.ahoista jää kotimaahan.   Usein niyöskin tapahtuu,
että  edeltäi]äin  lähteneet  lähettävät  jäljestäpäin  tuleville  sukulai-
silleen   matkaliput   ja   -rahat.

Mutta  silloin  on  vielä  unohdett,u  ne  rahamääi`ät,  jotka  siirtolai-
set tallettavat kotimaansa rahalaitoksiin, ja joka toiminta on sangen
laajaksi paisunut.  Ennen maailmansotaa nämä rahalähetykset arvioi-
tiin  noin  20  milj.  mai.kaksi  vuodessa.    Tilastollinen  päätoimisto  on
vuodesta 4922 lähtien maksutasetta varten kerännyt pankeilta y. ni.
tietoja näiden i`ahalähetysten suuruudesta.   Seui.aavassa asetelmassa
on  merkitty,  kuinka  suui`iksi  ne  on  ai`vioitu  kunakin  vuonna.

Vuosi                                       Milj.  mk.        Vuosi                                      Milj.  mk.
1922   ..................   127                      1929   ..................   190

1923   ..................   142                      1930   ..................   160

1924   ..................   4.97                       1931   ..................   120

1925    ..............   191                   1932    ..............   220

1926   ..................   200                      1933   ..................   150

1927   ..................   200                      193/±   ..................   100

1928   ..................   200                      1935   ..................   100

Pulavuosien  vaikeudet  Yhdysvalloissa  ja  kautta  maailman  ovat
luonnollisesti   tuntuneet   siirtolaistenkin   elämässä.     Siten   ovatkin
ne n.iäärät, jotka kotimaahan on lähetetty,  tuntuvasti  pienentyneet
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jääden   arviolta  vain  puo]een  määrään  siitä,  mitä  ne  olivat  pareiii-
pina  vuosina.    Eikä  tässä  vielä  kylliksi.     Vuodesta  1931  lähtf en  on
siii.tolaist,en     kotimaahansa    ta]lettamia    vai`oja    palautettu    heille
tak{iisin   siinä  määrin,   että  nekin  on  otetLava  huomioon.    Maksu-
tasccn   menopuolelta  löydämme  menoerät,  jotka   kunakin  vuonna
on   arvioitu  seuraavasti.

Vuosi                                           Milj.  mk.     Vuosi
19:~}1 ...................     30                        193/i

1932      ..................     10                      `1935

1933       ..................     4 5

Milj.  mk.
...      40

...10

Nämä   määrät  supistavat  edelleen  niitä  säästöjä,  jotka  tulevat
maamme  kansantalouden  käytettäviksi.      Vaikka   i)ahin  pula-aika
lienee    jo   väistynyt,   on   edelleenkin   siirtolaisille   lähetetty   tää]tä
säästöjä   enemmän  kuin  voidaan  katsoa  normaaliaikoina  tapahtu-
neen.

Edellä    esitetyt   luvut   koskevat   siis   yksinomaan   valtarneren-
takaista  siirtolaisuutta.     Niitä  taloudellisia  yht.eyksiä,  mitkä  ovat
seui.auksena    mannermaasiirtolaisuudesta,   joka   viime   aikoina   on
tullut   yhä   enemmän   etualalle,   on  vaikeampi  saada  selville.    Voi
olla,  että näidenkin siirtolaisten nimissä  on maassamme talletettuna

joku  määrä  varoja,  mutta sillä ei kuitenkaan ole sanottavaa merki-
tystä   edellisen   i.innalla.     Mannermaasiirtolaisuus   on   meillä   vielä
siksi   pientä   ja  nuorta,   ett,ei  näiden  siii`tolaisten  säästöjä  voi  ol]a

paljonkaan.    Eihän esim. vuosina 1924-35,  siis  42 vuoden kuluessa,
ole   mannermaalle  siirtyneiden  luku  noussut  edes  sellaiseen  lukuun,
kuin   aikaisemmin   vhden   ainoan   vuoden   kuluessa   muutti   täältä
Amerikkaan.

Koti,maahan  pa,lanneet  si,i,rt,01,ai,set.
Useat  tutkijat   ovat  katsoneet  kansantaloudelle  tulevan  siii.to-

laisuudesta  etua  myöskin  sen  kautta,   että  siii`tolaiset  palatessaan
m}töhemmin   takaisin    kotimaahansa   tuovat   mukanaan   pääomaa
ei yksinomaan rahana vaan  myöskin siinä mielessä, että he ovat yrit-
teliään  hengen  läpitunkemia.    Ile  ovat  oppineet  uusia  työskentely-
tapoja ja  tuotantokusLannuksia  i]ienentäviä  menettelytapoja.   Jois-
sakin  tapauksissa  tämä  lienee  totta,  mutta  suurin  osa  siirtolaisista
ei    täysin   osaa   eikä   voi   täällä   toteuttaa  uutta  ammattitaitoaan
olosuhteiden   ei.ilaisuudesta   johtuen.
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Siii.tolaisten  kotiinpaluun  syistä  asetetaan  ensisijalle  koti-ikävä,

joka   pakottaa   sitten,  kun   siihen   on   tilaisuus,   palaamaan   isiensä
maahan.     Mutta   he   lähtivät   terveinä   parhaassa   työkunnossa   ja

palaavat    toimittuaan   voimansa   päivinä   vieraan   maan  hyväksi.
Jonkin   veri`an  varakkaampina  heidän  sanotaan  palaavan,   mutta
ei  ole aiiia sanottua, että he osaavat pääomansa käyttää h}tödykseen.

Onko  sitten  varinaa,  että  siirtolaisten  vieraassa  maassa  saavut-
tama  käyLännöllinen  kokemus  voidaan  sovelluttaa  kansantaloudel-
]isesti  hyödyllisesti.    Ei  ole  varmaa,   että  sitä  voidaan  sovelluttaa
oloihimme, ja ennen kaikkea suurin osa heistä ei ole saanutkaan siellä
mitään  kokonaisuutta  oppia,  vaan  vain  jonkin  osatyön.    Nykyään
ovat  sen  lisäksi  yhteydet  siksi  nopeat,  että  uudet  tuotantotavat,
koneet  ja  keksinnöt   noi)easti  tunnetaan  joka  puolella  maapalloa.
Suomalainen  lähetetään  Amei`ikkaan  oppimaan,  ja  amerikkalainen

yrittäjä taasen lähettää  asiamiehen Eurooppaan tarjoamaan samoja
koneita  ja  keksintöjä,  jotka  on  Amerikassa  otettu  käytäntöön.

Meillä  ei  ole  saatavissa  tarkkoja  tietoja  siitä,  kuinka  pa]jon  siir-
tolaisia   palaa    kotimaahan.     Virallisen    tilaston    näitä    koskevat
tiedot  ovat  ei`ittäin  puutteelliset.    Niitä  ei  nimittäin  kerätä  siirto-
laisten  saapuessa  kotimaahan,  vaan  vasta  henkikirjoituksen  yhtey-
dessä  siii`tolaisten  asetuttua  vakinaisesti  asumaan  jollekin  paikka-
kuiinalle.  Vuosittain on tosin maahamme saapunut useitakin ulkosuo-
malaisretkikuntia, mutta suui'in osa heistä palaa takaisin Amerikkaan
lyhyen viei`ailun jälkeen.  Puutteellisesta tilastosta tosin  selviää, että
senkin mukaan on viime vuosina  tänne  jäänyt  enemmän  siirtolaisia
kuin   uusia   on  täältä   lähtenyt.     Yhdysvaltain    vii.allisen   tilaston
mukaan  on  yksinomaan  sieltä  palannut  vuosien  1925-34  kuluessa

yhteensä  4 992   siirtolaista,   mikä   on   1642   henkeä  enemmän  kuin
saman  lähteen  mukaan  suomalaisia   siii`tolaisia  on sinne  saapunut.

Sii,rtolai,suuden   tul,evai,suus.

Onko sitten todennäköistä, että tämä jo viitisen vuotta iatkunut
siii.tolaisuuden   vähentyminen  jatkuu   siksi,  kunnes  maastamuutto
kokonaan    tyrehtyy?    Vai    laajeneeko    ehkä    Euroopan    sisäinen
muuttoliike?       Vaikka   tulevaisuuden   arvioiminen   ei  kuulukkaan
aiheeseen,   niin   voidaan   kuitenkin  pitää   varmana,   ettei nykyisen
tilanteen  tarvitse  jäädä  pysyväiseksi.

Tosin on kaikissa Eui.oopan maissa siirtolaisuus kulkenut saman-
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1aista   kehitystä    kohden.       Kun    kerran    kaikkialla   samat   syyt
ovat    aiheuttaneet    nykyisen   tilanteen,    niin   on   myös    todennä-
köistä,     että    kaikissa    maissa     tilanne     on     samoin     muuttuva.
Talouspula    on   sekä    estänyt    siirtolaisia    lähtemästä     tunteinat-
tomille   retkille   että  palauttanut  kotimaahan  sieltä  keman  lähte-
neitä.   Siirtolaisuuden määi`äämaiden on ollut työttömyyden  vuoksi

pakko sulkea satamansa, mutta sellainen tilanne ei voi jatkua loput-
tomiin.  Kotimaihin palaa  siii`tolaisia  entistä  enemmän, ja  ellei uusia
oteta   vastaan,   tulee   puute   työvoimasta.    Tähän   suuntaan   ovat
olosuhteet  jo  kehittyiriässä  Yhdysvalloissa,  jonne viiden  viime vuo-
den   kuluessa   on   saapunut   220 000   siirtolaista,   mutta   lähtenyt
324 000.    Väkiluku  on  siis  tästä  syystä  pienentynyt   104000  hen-
keä.    Sitä   ennenhän   asiantila   oli  päinvastoin.    Siirtolaisuus   lisäsi
väkilukua.  Nyt lisääntyy  Euroopan valtioiden väkiluku  siirtolaisten

palatessa  kotimaahansa.
On jo nähtävänä  merkke.iä  siitä,  ettei  Eui`oopassa  ole jääty vain

toteamaan  nykyinen  olotila,.  kunnes  kehitys  ehkä  joskus  tulevai-
suudessa  on tuova  muutoksen.   Eui`ooppa  tai'vitsee vieläkin  alueen,

jonne  se voi  lähcttää liikaväestönsä.   Siitä  on  merkkinä  ne  erilaiset
kokeilut  ottaa  joko  Austraalia  tai  Etelä-Amerikan  valtiot  uusiksi
määrämaiksi.    Useissa  maissa  on  valtiovalta  ryhtynyt  ohjaamaan
siirtolaisuutta  hankkimalla  kaikki  tarpeelliset  tiedot  ja  ohjeet  siir-
tolaisten   kä}-tettäviksi.

Tanskan   valtion   siirtolaisuustoimiston   virkailija   C.  Borc7L   on
äskettäin   esittänyt   lyhyen   katsauksen L   Euroopan   ulkopuolisen
siirtolaisuuden  uudistamisesta.   Siinä  hän  esittää  m. m.  että  Kana-
dassakin  jo  on helpotettu maihinpääsyä  ensi sijassa maatalousalalle
aikovien  eduksi.   Voi  ehkä  tuntua  omituiselta  lähettää  oman  maan
kansalaisia  samalle  alalle  toimimaan  sellaiseen  maahan,  joka  mei-
dän   kanssa   kilpailee   esim.   Englannin   markkinoilla.    Mutta   siinä
suhteessa  ei  siirtolaisuudella  ole  mitään  tekemistä,  sillä  juuri  näinä
vuosina,   jolloin  siirtolaisia  ei  ole  otettu  vastaan,   Kanadan  vienti
Englantiin  on  noussut  moninkei.taiseksi.

Suomen osalta olisi luullut, että itsenäisyyden saavuttaminen j a sen
tuomat uudet tehtävät olisivat vähentäneet siirtolaisuutta huomatta-
vammin.  Mutta  näin  ei  olekaan  tapahtunut,  vaan nykyinen siirto-
laisuuden   ehtyminen  johtuu   pääasiassa  yleismaailmallisista   syistä.

1   Socialt  Tidsskrift  n:o  3.  1936.  Siv.  60.   Kf}benhavn.
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GT:r<`ALR \1icTi`NiTz,  Die  l+[ii.teLl,funJ\tio".  dei.  Zi.infte und i]u`e Bctlt"
tung  liei  dei.  Entstehu,ntg  des  Z,unftH.esens.    Eine  St,udie  ii.  spät(in-
ti,ker   und   mittcl,altei`licher   TTTirtsclm|tseescl.ic,hte.    Socie`as   Sc,.\c:n-
tiarum Fennica.   CoinmentaLiones  I-Iumanarum Littei`arum.\-III.
3.   I-Ielsingissä   1936.     Siv.   11  +  250.

Kun    tavallisissa    kansantaloustietcen    oi]pikirjoissa    on    tchty
sclkoa   ammattikunLalaitoksen   synn}'stä,   niissä   on   saattanut   olla
joku  viittaus siihen, että samantapaisia laitoksia on ollut jo vanhassa
Roomassakin,  mutta  näiden  yhdyskunticn on varsinaisesti käsitctty
s`.ntyneen  vasta  keskiajalla  ja  jokseenkin  it,senäisesti  tulleen  pci`us-
Letuiksi  niihin  maihin,  jotka  ovat  kulkeneet  taloudellisen  kehityk-
sen  etunenässä.  Ainakaan suoi-anaista yhteyttä ei vanhan ajan ko]le-
gioiden   ja   keskiajan   kori]oratsionien   välillä   ole  tiedetty   missään
suhteessa olleen. Tämä käsitys ei ole johtunut siitä, ettei tähän merkilli-
secn  laitokseen  olisi  tarpeeksi  huomiota  kohdistettu.     Päinvastoin
on   tunnettu  asia,  että  ammattikuntalaitoksen  syntyä  ja  kehiL\.stä
on  taloushistoi`ian  tutkijain  taholla  sangen  paljon  selvitelty;  nåmä
k`'symykset   ovat  viime   aikoina  joutuneet  vielä   erikoisen  mielen-
kiinnon  esineiksi  sen jälkeen,  kuin  eräissä  maissa  on ruvettu  jälleen
hari.astamaan     korporaLiivisen     yhteiskuntai'akennuksen     aikaan-
saamista.

Siihen  tutkimustyöhön,  jota tällä  alalla  on  suoi`itettu,  on  viime
aikoina ottanut osaa myös ei`äs suoinalainen historiantutkija, tohtori
C.]4nn¢J`  A/£cÅwj£z.    Jo  yliopistollisessa  väitöskirjassaan,  joka  ilmes-
t\'i vuonna  1932, hän käsitteli vanhan ajan taloushistoriaa, nimitt,äin
Rooman  valtakunnan  i.aha-  ja  talousoloja  neljännellä  vuosisadalla
j.  Ki..   Tänä vuonna ilmestyneessä uudessa tutkimuksessaan hän on
ot,Lanut    selvitelläkseen    myöhäisantiikin    ja    keskiajan    ammat,ti-
kuntien  monopolipyrkim}'ksiä,  joita  hän  pitää  koko  tämän  laitok-
sen   olennaisena   tuntomei.kkinä.    Tai`kasteltuaan  teoksensa   edelli-
sessä   osassa   ltalian,   Ranskan,   Saksan  ja   Englannin  vanhimi]ien,
keskiaikaisten    ammattikuntien    taloudellisia    toimenpiteitä    hän,
poiketen   monien   muiden  tutkijain  käsityksestä,   on  tullut   siihen
tulokseen,  että  käsityöläiset  ovat  pei`ustaneet  ammattikuntia  voi-
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dakseen  paremmin  valvoa  etujaan  ja  tätä  vai`ten  he  ovat  lakkaut-
taneet  keskinäisen  kilpailunsa.   Muti,a  miten  on  syntynyt  sellainen
ajatus,  et,tä  näitä  kilpailun rajoittamista  tarkoittavia  toimenpiteitä
varten on perustettava lujia jäi`jestöjä?   Hakiessaan vastausta tähän
kysymykseen  tekijä  osoittaa   kartelliajatuksen  esiintyneen   eräissä
muodoissa  jo  vanhalla  ajalla,  etenkin  viljakaupassa.    Mutta  erikoi-
sen   selvästi   se   tuli  näkyviin  varhaisbyzantinolaisena  aikana.    Jo
vuonna  473  kielsi  Codex  Justinianus  kaikenlaiset  inonopolit,  mutta
vuonna  483  täytyi  antaa  uusia  säännöksiä  niin  hyvin  kauppiaiden
kuin   palkkatyöläisten   monopoleja   vastaan.     i\Tämä   pyrkim}-kset
johtivat  40:nnellä  vuosisadalla  pysyviin  järjestömuotoiliin,  ja  halli-
tuksen  avulla,  joka  i`ahapulassa  ollen  myönsi  korkeista  maksuista
ei`ioikeuksia,    ammattikunnat   kahlehtivat   jäseniään   pyrkien   kil-
pailua  rajoittamalla  saavuttamaan  parempia  voittoja.     Konstanti-
nopolista  tämä  ajatus  siirtyi  Pohjois-Italiaan  ja  Länsimaihin.

Kun    suomalaisen   tutkijan   näyttää   täten   onnistuneen   luoda
uutta    valoa    ammattikuntalaitoksen    aikaisempiin   vaiheisiin,    on
sitä  cneminän  syytä  mainita  hänen  teoksestaan  myös  tässä  aika-
kauskirjassa.    On   ilahduttava  asia,  että  meikäläiset  tieteenharjoit-
tajat    ottavat   osaa   myös   kansainvälisten   tieteellisten   ongelmien
selvittelyyn   ja   saavuttavat   siinä   menestystä.                       L.  fT.

HUGo  E.   PippiNG,   J?ehofJ   och   !eiJJtcLcZss£c*7}cZcw.cJ.     Skrifter   utgivna    av
Ekonomiska   Samfundet   i   Finland   1.   1Iolger   Schildts   Förlag.
lielsinki   1935.   Siv.   150.

Prof. Pjppj7tg on yllä mainitussa teoksessaan ryhtynyt tutkimaan
tarve-opin  sisältöä  ja  kehitysmahdollisuuksia  päätyen  varsin  kiel-
teiseen  tulokseen.

Tekijä   huomauttaa   kirjansa   johdannossa,   että   samoin   kuin
subjektiivinen  arvo-oppi  säilytti  joukon  vanhentuneita  utilitaristi-
sia  jäännöksiä,  samoin  monet  sen  arvostelijoista  ikäänkuin  saivat
perinnöksi »arvo-vapaisiint) järjestelmiinsä subjektiivisen tarve-käsit-
teen.    Kuitenkaan  ei  tekijän  mielestä  persoonattoman,  tilastollista
tai`kastelutapaa   vaativan   tasapainojäi`jestelmän   lähtökohtana voi
olla  tämä  yksilöpsykologinen  käsite,  vaan  se  tarvitsee  taloudellisen
toiminnan  yhteiskunnallista  luonnetta  paremmin  vastaavan  lähtö-
kohdai],  jollaisen  muodostaa  elintaso  eli  elinkanta.

Luotuaan  katsauksen  utilitarismiin,  psykologiseen  hedonismiin
ja  yrityksiin sovelluttaa jälkimmäistä kansantaloustieteeseen, tekijä
ryhtyy   seikkaperäisesti   tarkastelemaaii  tai`veoppia.    Hän   toteaa,
että  vaikka  kulutus  Adam  Smithin  ajoista  alkaen  onkin  tunnus-
tettu  taloudellisen  toiminnan  päämääräksi,  on  kysyntäpuolta  koh-
delt,u tieteessä tosin kunnioittavasti,  mutta  samalla  myös pysytelty
kunnioittavan   välimatkan   päässä   siitä.    Yksinpä   tai`ve-käsitteen
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määritelmät  ovat  harvinaisia.    Kohta  kohdalta  tekijä  sitten  osoit-
taa,   että  tarve-oppi  on  liian  läheisesti  kietoutunut  utilitai`istiseen
mielihyvä-  ja  mielipaha-psykologiaan  soveltuakseen i.akennusosaksi
epäpsykologiseen tasapainojärjestelmään.   Inhimilliset  tarpeet  eivät
ensinnäkään   ole   mitattavissa   eivätkä   keskenään   vertailtavissa,
vaikka  eräät  huomattavatkin  kirjailijat  (esim.  Jevons)  ovat  usko-
neet,  että  luotettava  mittaus-  ja  vertailutekniikka voitaisiin kehit-
tää.    Tarpeita  ].a  niiden  t,yydyttämisvälineitä  ei  myöskään  voida
atomistisesti jakaa.   Edelleen vaikuttaa tulojen epätasainen jakautu-
minen  ihmisten  tarpeisiin,  jopa  siinä  määrässä,  että  epätasaisesta
tulojen  jakautumisesta  ei  ole  seurauksena  niinkään paljon epätasai-
suutta   tarpeiden   tyydyttämisessä   kuin   epätasaisuutta   tarpeiden
esiintymisessä.    Lopuksi  ei  tarve-käsite  ota  huomioon  ajan  mei.ki-
tystä   taloudenpidossa   enempää   kuin   ihmisen   sosialista   sidonnai-
suutta.

Tai`peiden   olemassaoloa   ei   voida   kieltää,   ja   ne   muodostavat
epäilemättä   taloustoiminnan   liikkeelle   panevan   voiman.     Mutta
kansantaloustieteen  teoreettinen  järjestelmä  tai`vitsee  kiinteämmän
lähtökohdan.     Teoreettis-tilastollinen   tarkastelu   voi   lähteä   elin-
tasosta,  joka   ei   ole   absti`aktinen  käsite,  vaan   sosialinen  tosiasia.
Eri  elintasoja  voidaan  mitata  ja  keskenään  verrata,  ne  ovat  tar-
peellisessa   määrässä   atomistisesti  jaettavissa,   niillä   on  ulottuvai-
suutta  ajassa, ja lopuksi ne vastaavat taloudellisen toiminnan  sosia-
lista  luonnetta  sekä  ihmisten  jakautumista  ryhmiin.

Yli puolet koko teoksesta  on  omistettu  elintaso-käsitteen  analv-
soinnille, jonka tuloksena on, että elintason yleisiä ki.iterioita edust.a-
vat: työ  (vastaav. vapaa-aika), perhe, kulutus ja pysyväisyys.   r\Täin
ollen   ei  elintasoa   voida   samastaa  yksinomaan  kulutusstandardin
kanssa, kuten usein tehdään, vaan se on kokoonpantu työ-  (vastaav.
vapaa-aika)standardista,  kulutusstandardista,  perhestandardista  ja
säästämisstandai`dista.   (Erikoisen mielenkiintoisia ovat vapaa-aikaa
ja   säästämistä   koskevat  luvut   kirjassa.)    Tarve-oppi,   sanoo   prof.
Pipping,   muodostaa   »kuolemaantuomitun   yrityksen   löytää   abso-
luuttinen  mittapuu  ihmisten  arvioinneille».    Ihmisten  reakt,iot  ovat
mitä  erilaisimpia  eri  ryhmissä riippuen tuloista,  työn laadusta y.m.,
ja  niitä  voidaan  huomioida  vain,  mikäli  on  olemassa  standardeja,
joiden  suhteen  ne  voidaan  havaita.

Mitä  teoksessa  esitettyyn  ajatuksenjuoksuun  tulee,  on  ensinnä-
kin  sanottava,  että  tarve-opista  langetettu  arvostelu  tekee  vai.sin
vakuuttavan   vaikutuksen.      Mitä   mieltä   taas   oltaneenkin   siitä,
onko tekijän onnistunut  osoittaa elintaso-käsitteen käyttökelpoisuus
kansantaloudellisessa  tutkimuksessa,  on  teoksella  arvonsa  -  paitsi
jo  ankaran  aivotyön  hedelmänä  ~ vakavana  yrityksenä  viitoittaa
tutkimukselle  uusia  uria.   Arvoa  lisäävät  vielä  runsaat  kirjallisuus-
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viittaukset.    Kaiken   kaikkiaan  tämä  suppea,  nautittavalla  tyylillä
kirjoitettu  tutkimus on tei.vetullut lisä maamme niukkaan teoreetti-
seen  kirjallisuuteen. M.  T-n.
JoiiN  R.   CoMMONs,   J7isfjci4!joricLZ   economjcs.       Its   place   in   political

economy.    T\Tew  York  1934.  Siv.  XI  +  921.
Wisconsinin   yliopiston   pi.ofessoi`i    Jo/tn j?.    Commor%   on   eräs

Amerikan kansantaloustieteen tunnetuimpia j a tyypillisimpiä edusta-
jia.  Amerikkalaisten  olojen  perusteella  hän  on  ryhtynyt  perinpoh-
.jin  analysoimaan  Euroopassa  syntynyttä  kansantaloust,iedettä,  ja
itse  asiassa  on  julkaisu  ei`äs  kaikkein  nerokkaimpia  yrityksiä  luoda
eri kansantaloudelliset oppijäi`jestelmät ajanmukaiseen,  mutta luon-
nolliseen   systeemiin.    Selvää   on,   että   näiden  uusien   näkökohtien
vuoksi  koko  kansantaloudellinen  teoria  tulee  muovailluksi  ikään-
kuin  uudestaan.    Teos   on  syntynyt  yliopistollisista  luennoista  ja
se  on  monivuotisen  valmistustyön  tulos.    Useat  merkit  viittaavat
siihen  suunt,aan,  että  tässä  on  jälleen  tutkija  luonut  teoksen,  jolla
on  pysyvä  merkitys  ja  joka   hyvin  säilyttää  paikkansa  sellaisten
tutkijain   kuin  Clarkin,   Fettei.in,   Seligmanin,   Edien  j.n.e.  teosten
I`innalla.

Teosta on tavattoman vaikea  eritellä, se kun tuntuu kieltämättä
ensi  silmäyksellä  sekavalta.   Tämän  kirjoittaja  on  uhrannut  useita
kuukausia  sen  tutkimiseen, ja  sittenkin  on  mahdollista,  että  teok-
sesta   saatu   kuva   ei  ole  tarkka.     Mutta   niinpä   ei  olekaan  aivan
helppoa  perehtyä  koko  kansantaloudellisen teorian tulkintaan John
Lockesta  aina  von Wiesei`in,  Pareton  ja  Fetterin  uusimpiin,  korpo-
Tatiiviseen   talouspolitjikkaan   viittaaviin   teoksiin   saakka.     Joka
tapauksessa   on  tä]lä  teoksella  annettu  Gide-Ristin  kansantalous-
tieteen  historialle hyvä täydennys.   Voisi ehkä väittää,  että teoksen
vahva  puoli  on  niissä  lukemattomissa  uusissa  näkökohdissa,  joita
löytää kaikkialta teokseen sii`otettuina, sillä suui`ia kansantaloudelli-
•sia  peruskysymyksiä  ei  siinä  i.atkaista.   0len  esim.  koettanut  saada
teokscsta  selville,  miten  hinta  muodostuu,  mutta  se  kysymys  on
ilmeisesti  jäänyt  ratkaisematta.    Teos  ei  ole  kansantalouden  oppi-
kirja,  se  on  talousteoi.iatyyppien  sovitiamista  määrättyyn järjestel-
mään, jolloin teoiia itse on  esitetty verrattain yksipuolisella tavalla.
.Joskin  se  siis  omalaatuisella  tavalla  täydentää  esim.    Gide-Ristiä,
se   toiselta  puolen  ei  pysty  sen  tasapuolista  esitystä  korvaamaan
taikka  syi'jäyttämään.

Teoksen   ymmärtämiseksi  on  muistettava,  että  pi`of.   Commons
on    ei`äs   sosialipolitiikan   ja   taloussosiologian   parhaita   tuntijoita
Amerikassa.    Erittäin  kuuluisaksi  on  tullut  hänen  teoksensä  »Legal
Foundations of Capitalism» (1924) sekä muiden kanssa julkaisemansa
»A  Documentary  History  of  American   lndustrial   Society»  (1910),
6



280                                                                  KiRJALLisuuTTA

10 osaa.    Hyvin käytetty oppikii`ja on hänen  J.  8. Andrewsin kanssa
julkaisemansa   »Principles   of  Labor  Legislation»,  4  painos  v.   4927.
Hän   on  julkaissut   useita  muitakin  teoksia  ja  lukuisia  tutkie]mia;
v.   1893   ilmestyneessä   teoksessaan   )}The   Distribution   of   Wealth»
hän   osoitti  olevansa  hyvin  perehtynyt  i`ajahyötykoulun  jakaantu-
misoppiin,   joten    hän   ilmeisesti   tasasuhtaisesti   hallitsee   kansan-
taloustieteen   eri   alat,   ollen  kuitenkin   ei`ittäin  pei`ehtynyt  talous-
elämän   juriidisiin  institutioihin,   kuten   ammattiliittoihin,   keskus-
pankkeihin  j. n. e.  Koko  teoksesta  näkee,  että  sen tekijä  on ei`ittäin

LeååFitn):nei:äå:gi`to,-äTäTk::inkik,ael.asis.e:Tue:å;ovuas:::iea`:::iekne,udvei|::åepeän.s;iF.i
suuntaan   samoin   kuin   Diehlin   oppijärjestelmä   Saksassa.    Mutta
sen sijaan, että  Diehl rajoittuu tutkimaan vain eräitä kansanta]ous-
tieteen   ti`aditionaalisia   pi`obleemeja   vei`rattain   hyödyttömällä  ta-
valla,   yhdistää   Commons   talousteorian   kapitalismin   kehitykseen
»mainiosta  vallankumouksesta»  aina  »suunnitelmatalouteen»  saakka
ja johtaen siten juriidisesti uusimman työväenlainsåädännön,  hinta-
tason   vakauttamisen   j. n. e.   kapitalismin   olemuksesta   ja   talous-
filosofisesta   ajatte]usta.    Tämä   periaate,   että   talousteoria   seuraa
kapitalismin   ja   hintaliikkeiden  kehitystä, on  eräs  kaikkein  arvok-
kaimpia,   mitä   teoksesta   löytyy,   sillä   onhan   aivan   luonnollista,
että   sosialipolitiikka,   jota   klassillisessa   kansantaloustieteessä   koi.-
vasi  Malthuksen  väestöteoi`ia,   on  nykyään  luettava  myös  kansan-
talouden  teoriaan  ja  tämä  sitä  seikkaa  silmällä  i)iiäen  muokatt,ava
uudelleen.     Siinä  suhteessa  onkin  esim.  von  Wieserin  teoi`ia  paljon
etevämpi   kuin   I-Iellerin   esitys,  ja   tämän   käsityksen   hyväksyvät
nykyään  useat  kaikkein  kuuluisimmista  tutkijoista,  m. m.  Truchy
ja   Graziani.      Kansantalouden   teoria   on   viime   vuosikymmeninä
joutunut   uuteen   vaiheeseen,  ja   tämän   muutoksen   rekistei`öi   nyt
myös   Commons.

Teos   alkaa  John  Locken  valtiofilosofialla,  jonka  jälkeen  seui`aa-
vat   (`)uesnay,   liume,   Peirce,   Adam  Smith,   Bentham,   Blackst,one
ja  Malthus.   Sen jälkeen on ss. 251-387 laaja luku VIII, »Efficiency
and      Scarcity)),      jossa     esitetään     klassillinen    ja     uusklassillinen
kansantaloustiede,  joista edellinen pei`ustuu tuotantoon (tarjontaan),
jä]kimmäinen  niukkuuteen  (kysyntään).    Tämä  vaihe  on  kauttaal-
taan  staatillinen  ja kuvastaa hyvin Ricardon,  Marxin ja von Wiese-
rin   oi)peja.     Puheena   olevan   kehitysasteen   karaktei`isoiminen   on
todella   mestai.illinen  ja  jaoitus  tekijän  kannalta katsoen loog.illinen.
Ilarvoin  tulee  tosiaan  ajatelleeksi,  että  esim.  von Wieserin ja  Mi`n-
gerin  oppi,  joskin  se  on  Ricardon  opin  täysi  vastakohta,  kuitenkin
useissa  suhteissa jää samalle kehitvsasteelle,  ollen siis jossain määrin
yksipuolinen.

Seuraava  luku   IX  »Futui'ity)),  ss.  390-648,  tuo  »aika)) käsitteen
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kansantaloust,ieteeseen,   ja  siinä  selvitetään  Macleodin  ja  Knappin

::|:'een|i?ååus:i:i'-a,e`:roitatoi:::å-J;apissestae,`irå::eåekvä.h3nötåia-så.awsearTo;:
hving   Fisher   ovat   opettaneet.    Lopuksi  käsitellään  liikepulia   ja
maailmantaloudellisen    maksuyhteyden    häiriöitä.      Tässä   luvussa
selitetään  perusteellisesti  raha~  ja  koi`koteoriat  ja  esitetään Macleo-
din  merkitys  nykyaikaisen  kapitalismin  teorialle.    Ei  ole  suinkaan
sattuma,  että  luotto-  ja  i.ahaoppi  kehittyivät  samanaikaisesti  kuin
Euroopan  pääomamarkkinat  alkoivat  sulkea  koko  maailman  verk-
koonsa.    Itse   markkinoita  ei tosin  selosteta,  sen  sijaan  kyllä  niiden
institutionaalista  luonnetta.

Teoksen  viimeisen osan,1uvun X, »Reasonable value)), muodostaa
sosialipolitiikan   pei.ustelu,   ss.   649-875.     Aluksi   on   kannanotto
Thoi.stein   Veblenin   teorioihin,   jotka   ovat   tavallaan   sosialismia,.
sen jälkeen kuvataan yhteiskuntafilosofian kehitystä luonnonoikeu-
den  asteelta  käytännölliseen  todellisuusfilosofiaan,  mistä  löydetään
ta]ous-   ja  sosialipolitiikan  pei`usteet.    Tämä  osa  teoksesta  on  erit-
täin   mielenkiintoinen,   siinä   johdetaan   sosialipo]itiikan   perusteet
liberaalisella   pohjalla   täysin  moitteettomasti,   sen   sijaan   että   ne
esim.   Saksassa  alkuaan  perustuivat   Bismarckin   valtapolitiikkaan..
Loppulukuna  on teoksessa  niukka  yleiskatsaus  kommunismiin,  fas-
cismiin  ja   kapitalismiin,   jota   meillä   kutsutaan   y]eisesti  liberalis-
miksi.

Kuten jo mainiLtiin,  sisältää teos lukuisia arvokkaita  katsauksi`a)
ja   yksityistutkimuksia,   joista   mainittakoon  kollektiiviseen  ajatte-

Luaus:akpoe::isatu:;åt''åuonmki::å.a:isånukååynkå`iågi::;'||iå:F.itJlaa=.;ns::|iissey:
kologia).    Hänen  pei.usajatuksiaan  on  se,  että   individuaalipsykolo-
giaan  perustuva  rajahyötykoulu  ei  pidä  paikkaansa   käytännössä,
missä  sen  korvaavat  kollektiiviset  toiminnat.    Ei  voikaan   kieltää,
että   kollektiiviset   toiminnat   ja   yritykset   jatkuvasti   osoittavat
laajentumista  ja  lisääntymistä  nykyaikana;  tämä  tapahtuu  rinnan
talouselämän  kollektivisoitumisen kanssa (vei`t.  työpalkan ja pankki-
koi.on   muodostumista!).

Teoksessa  on tavattoman rohkeita, osaksi mullistaviakin otteita,
mutta   siellä  täällä  havaitsee,  että  tosiasioita  on  käsitelty  hieman
»kovakouraisesti)),  toistamisia  tapahtuu  alinomaan,  ja  koko  teos  on
kaikesta  huolimatta  jäänyt  jonkin  verran  sekavaksi.     Huolimatta
siitä,  että  teos  on  pitkän  elämäntyön  tulos,  saa  sitä   lukiessa   sen
käsityksen,    että    se   olisi   kaivannut   tiivistystä   ja   pyöi`istämistä.
Joka  tapauksessa  se  on tutkijoille mielenkiintoinen lähdekiria,  joka
osoittaa   amerikkalaiselle  tiedemiehelle  pei`usteellista  lukeneisuutta
ja  oppineisuutta  myös  puhtaan  talousteoi`ian  alalla.

M.  H-frs.
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C.   L.   NELsoN,     G.   C.   BLAKE¥      &    R.   G.   BLAKEy,      Sc®!es     Tcia-es.
16  University  Libi'ary.   Minneapolis  1935.    Siv.  VI  + 88.
Maailmansota  ja  sitä  seui`annut  aika,  ei`ikoisesti  viimeksi  elett`-

pula-aika, toi  tullessaan  ennen  aavistamattomia  vaikeuksia  useim.-
pien  maiden  valtiotaloudelle.    Seurauksena  oli,  että  useissa  maail-
man  johtavissakin  maissa  oli  turvauduttava  tulojen  hankinnassa
menetelmiin,   jotka   aikaisemmin   oli   katsottu   epäoikeudenmukai-
siksi  ja  epätai`koituksenmukaisiksi.    Tässä  on  kysymyksessä  yleis-
ten  myyntiveröjen  eli  liikevaihtoverojen  käytäntöönotto.    Näiden
verojen    asemasta    vai`sinkin    Yhdysvaltojen    osavaltioissa,   mutta
myöskin   muualla   annetaan   tässä   kii`jassa   ei`inomainen   kuvaus.
Myöskin   tavallisista   välillisistä   sisäisistä   kulutusveroista   Amei`i-
kassa  annetaan nykyvuosiin saakka  ulottuva  esitys.

Liikevaihtoveroja  käytettiin  jo  muinaisessa  Kreikassa  ja  Roo-
massa.   Maailmansodan  jälkeen  on  tätä  verotusta  käytetty  m. m.
Australiassa,    Itävallassa,   Belgiassa,    Kanadassa,   Puolassa,   Rans-
kassa,  Saksassa,  Unkai`issa,  Italiassa ja  Neuvostoliitossa.   Neuvosto-
liiton  kaikista tuloista tämä vero tuotti  (v.1933)  75.40  °/o,   Belgjassa
(1931)    23.83  °/o,    Ranskassa   (1933)    17.8i  °/o   ja   Saksassa    (1930/31)
10.5i  °/o   kaikista  tuloista.     Italiassa  tämä  vei.o  tuotti  (1932)  6.66  °/o
kaikista    tuloista.      Saksassa   liikevaihtovei.on   määi`ä   oli  vuonna
1934  2  °/o,    Ranskassa  (v:sta  1926  lähtien)  samoin  2  °/o  vaihdosta.
Yhdysvalloissa  ei  liittovaltion vei`otusjärjestelmään  ole  otettu  ]iike-
vaihtovei`oa,  mutta  sen  sijaan  osavaltioissa  tämä vei`otusmuoto on
kulkenut  voittokulkuaan,  niin  että  vuonna  1935  23  osavaltiossa  oli
voimassa   tällainen   verotus.     Niihin   maihin,   joissa   tätä   verotus-
muotoa ei ole otettu käytäntöön, kuuluvat Suurbritannia ja Pohjois-
maat.

Kii.joittajat toteavat, että harvoin on lyhyen ajanjakson kuluessa
verotusjäi`jestelmässä monessakaan maassa tapahtunut niin syvälle-
käypiä   muutoksia,  kuin   mitä   liikevaihtovei`ojen   käytäntöönotto
tietää.   Yhdysvalloissa, joissa  ei ole tunnettu nykyaikaista tulovero-
tusta  vaan  sitä  vastaamassa  on ollut  omaisuusvei`otus,  on  tulovero-
jen   voimaan  saattaminen   myös   tiennyt  huomattavaa  muutosta
verotusjärjestelmään.   Tätä  muutosta pei`usteltiin sillä,  että vei`otus
•oli  saatava  enemmän  vastaamaan  suoi.ituskykyisyyttä.   Niinikään
viime  aikoina  voimaansaatettu   moottoriajoneuvojen    polttoaineen
ientistä   huoinattavasti   koi`keampi   vei.otus  on  huomioon   otettava
muutos  kehityksessä.     Tämän  verotuksen  koroittamista  on  perus-
teltu teiden ylläpitämisen ja pai`antamisen sopivana rahoituskeinona.
Syyksi  liikevaihtoverojen  nopeaan  omaksumiseen Amei`ikassa viime
vuosina  kirjoittajat  katsovat  pula-ajasta  johtuneen  omaisuusveron
tuoton huomat,t,avan  vähentymisen ja  samanaikaisen  sosialisten  me-
nojen kasvun (työttömyyden lieventämisen).  Valtiot  tai.vitsivat lisä-
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tuloja,  ja  ne  hankkivat  niitä  keinoilla,  jotka   olivat  tuottoisia  ja
samalla   kuitenkin  jokseenkin  »näkymättömiäy).    Voimakasta  oppo-
sit,iota  kohdattiin oikeastaan  vain  vähittäiskauppiaiden  ja   useissa
valtioissa  myös  järjestyneen  työväestön  puolelta.    Viimemainittu-
kin vast,ustus heikkeni useissa valtioissa sen johdosta, että tämä vero-
tus ja työttömyysavustus kytkettiin yhteen.   (Tällöin oli kysymyk-
sessä siis saksalaisen terminologian mukainen »Zwecksteuer» -sama
koskee   edellä   mainittua   moottoriajoneuvojen   polttoaineveroa.)

I,ähtien siitä, että liikevaihtovei`ot ainakin ajan mittaan siirtyvät
kuluttajien kannettaviksi ja  että ne ovat luonteeltaan i.egressiivisiä,
kirjoittajat katsovat,  että tällaiseen vei.otukseen ei pitäisi turvautua
muuten  kuin  hätätilassa.    Vaikean  ajan  ohimenevänä  ilmiönä  he
katsovat tämän verotuksen  silloin olevan paikallaan,  kun muukaan
tulojen  hankinta  ei  ole  mahdollista.

Kirjassa  analysoidaan  erilaatuiset  liikevaihtoverot  varsin  selvä-
piirteisesti,  vaikkakin  lukija  toisinaan  kaipaisi  selvempää  käsittei-
den  määi`ittelyä.   Saksalaisen  finanssitieteen terminologian  mukaan
(vaikka  harvoinpa  kahdella  finanssitiedemiehellä  on  täysin  saman-
lainen   tei`minologia)  sulkisi  kirjoittajien  käsittelemä  aihe  sisäänsä
i)välilliset  sisäiset kulutusverot.» (>)myyntiverot)L»sales taxes))). Nämä
taas  jakaantuvat  kahteen  pääryhmään  a)   yleiset  liikevaihtoverot

t'äg|:|i:sreatlssiå|::e:akxue|sL'tutsa;e:g:n(;:å|`ect,i::osva:;st,aa:eess'),),.seAiåe:|kmä:.P,:
tely  ei kirjassa supistu kuitenkaan yksinomaan tähän.   Siinä koske-
tellaan  myös,  vaikka  tosin  ohimenevästi,  myös  m. m.  varainsiirto-
veroja,   kuten  osake-,   velkakirja-  ja   shekkivei`oja.    -  Maailman-
sodan  jälkeiselle  verotushistorialle  tämä  kii`ja   antaa  ilmeisestikin
varsin  arvokasta  valaistusta  jo  siinä  esitetyn  laajan  asiamateriaa-
1inkin   vuoksi.                                                                                      J14.  L~o.

ERNST   WAGEMANN,   JVcwre7%pjegG!   czer   S£cb£js£{Ä..     Die   Umi`isse   eines
statistischen   Weltbildes.     Hanseatische   Verlagsanstalt.     Ham-
burg  1935.    Siv.   255.

Tarkoituksellisen liioittelevasta  nimestään huolimatta  on  Wa,ge-
mci7t7tin  uusin teos  otettava  täysin vakavalta  kannalta.   Esipuhees-
saan .kirjoittaja  mainitsee,  että  hänelle  antoi  alkusysäyksen  tähän
työhön eräässä  seurassa lausuttu kulunut pilapuhe tilaston valheel-
lisuudesta.     Tämäntapaista,   valitettavasti   hyvin   yleistä   tilasto-
tieteen  halveksumista  vastaan Wagemannin  mielestä  voidaan  tais-
tella  menestyksellisesti  vain  osoittamalla,  että  on  olemassa  ankara
tilasi,ollisten  »syntien»  jäi`jestelmä.    Tässä   kohdin  nimittäin  pitää
paikkansa  vanha  Soki.ateen  lause,  että  ihminen  kykenee  parhaiten
välttämään virheitä,  silloin  kun hän ne tietää ja tuntee.   Kirjoitta-
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jan tarkoituksena on näin ollen ollut laatia tilastollisten käsitevääi`is-
telyjen,  ristiriitojen  ja  vii.heellisten  johtopäätösten  luettelo.    Tästä
on  johtunut  kirjan  hiukan  oudoksuttava  nimi.

Wagemannin  teos  ei  jää  kuitenkaan  pelkästään  tällaiseksi  tilas-
tollisten   vii.heiden   kokoelmaksi.    Tosin   se   sisältää   runsaasti   esi-
merkkejä  siitä,  minkälaista  tuhoisaa  jälkeä  metodiset  vajavaisuu-
det,  yksityisten  ilmiöiden  väärä  yleistäminen tai  puutteellinen tek-
niikka   voivat   saada  tilaston  alalla   aikaan,   mutta   kaiken  tämän
kielteisen ohella on teoksessa i`akentava,  i]ositiivinen puolensa.   Vai`-
sin  mielenkiintoinen  on  rinnakkaisesitys  matematiikasta  puhtaan,
a  priorisen  luvun  tieteenä  ja  tilastosta  empiirisen  luvun  tieteenä.
Useat  ja  samalla  vaarallisimmat  hai`hapäätelmät  juontuvat  tekijän
mielestä  juuri  matematiikan  ja  tilastotieteen  kohtalokkaasta  toi-
siinsa  k}Ttkemisestä.   Kokeneena tilastomiehenä  Wagemann  ei  anna
suui.ta   arvoa  matemaattisille  hienouk;ille  käytännöllisessä  tilasto-
tvössä.    I]än  puhuu  jokseenkin  iroonisest,i  eräillä  tahoilla  muodissa
o.Ievasta    »korrelatiomaniasta».     Tämän   laatuinen   matemaattinen
ilmaisumuoto  ei suinkaan kykene tunkeutumaan ilmiöiden vai`sinai-
seen  olemukseen,  vaan se jää  enemmän tai vähemmän pinnalliseksi
tyylikeinoksi.    Sitä  voidaan  hai`i`astaa  suunnilleen  samaan  tapaan
kuin  käytetään  muotokaunista  kieliasua.    Asiallisesti  on  nimittäin
vai`sin tuloksetonta ryhtyä tekemään varmoja  johtopäätöksiä  esim.
sen toteamuksen nojalla,  että kaksi talouselämän ilmiötä valaisevaa
lukusarjaa  osoittaa  korrelatiota  0.56,  kun  taas  toiset  kaksi  osoit-
tavat  korrelatiota  0.63.    Joskus  voidaan  tulla  tätä  tietä  sellaiseen-
kin nei.okkaaseen tulokseen,  että  r\Tew Yorkin osakekurssien ja  mai-
donhintojen  vaihteluiden  välillä  vallitsee  varsin  läheinen  yhteen-
kuuluvaisuus.

Vanhaan  kiistakysymykseen,  onko  tilastoa  pidettävä  metodina
vai   itsenäisenä   tieteenä,   ei   Wagemann   i)erusteellisemmin   kajoa.
Hänen kantansa on kuitenkin h}'vin selvä: aivan väärin olisi poistaa
tilasto  tieteiden  joukosta  viittaamalla  siihen,  että  sillä  ei  ole  itse-
näistä  tutkimusobjektia.    Tilaston  esine  on  lyh}'esti  sanoen  empii-
rinen  luku  ja  tilasto  on  empiiris-kvantitatiivisten  suhteiden  tiede.

Se   tilastollinen   maailmankuva,   jonka   Wagemann   kirjassaan
hahmoittelee,  ei  liene  kaikissa  kohdissaan  uusi  eikä  myöskään  rii-
daton,   mutta   se   on   joka   tapauksessa   lukijalle   mielenkiintoinen.
Tämä  teos  liittyy  monin  vei`roin  enemmän  kuin  tavalliset  tilasto-
tieteen  yleisesitykset  elävään  elämään  .].a  käytännöllisessä tilasto-
työssä    saatuihin    kokemuksiin.     Tekijän    älykkäästi    pakinoiva,
toisinaan  humoristinen  esit}'stapa  poikkeaa  myös  edukseen  tavan-
omaisesta  oppikirjatyylistä.                                                            M.   S£r.
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U ndersökringar rörande det samladÅ3 skatietryclut i Sveri,ge och utiandet
av    i,nom   |incmsdepartemeniet   tiJlkdlade    sakhwnniga.     St&+ens
offentliga   uti`edningai.    1936:    18,     Finansdepartementet.     Siv.
VIII + 308.
Tut,kimus  on  suoritettu  meilläkin  tunnetuksi  tulleella  ruotsa]ai-

sella perinpohjaisuudella.   Kuten jo  nimestäkin käy ilmi,  jakaantuu
teos kahteen pääosaan: vei.oi.asitukseen Ruotsissa ja kansainväliseen
verorasituksen  vei`tailuun.    Edellisen  osan  muodostaa  neljä  lukua:
veroi`asitus  ja  julkiset  menot,  verotaakan  jakautuminen  ei`i  tulo-
luokkien kesken käsiteltynä periaatteellisesti ja  tutkittuna  Ruotsin
tilaston  kannalta.    Ruot,sia  koskevan   osan  lopussa   on   suoritettu
täydentäviä   laskelmia   yksilöllisestä   verorasituksesta.

Tarkoituksena on ensinnä vastata kysymykseen: miten kokonais-
verorasitus  on  Ruotsissa  muuttunut  muihin ta]oudellisiin tekijöihin
veri`attuna   ja   mitkä   ovat   tärkeimmät   syyt   näihin   vaihteluihin;
toiseksi:   miten   nykyinen  verotaakka   jakaantuu   eri   tuloluokkien
kesken  saatavissa  olevan  tilastoaineiston  perusteella  sekä  kolman-
neksi:   miten  suui`et  välittömät  verot  kohtaavat  voimassa   olevan
vei`otuslainsäädännön  vallitessa  ei`i    tyyppisiä  tulonsaajia  ja  mitä
voidaan  arvella  näitä  kohtaavista  välillisistä  veroista.

Myöskin ulkomaita koskevassa  osassa  tutkitaan  vei.orasitusta  ja
julkisia   menoja,   edelleen   verotusjärjestelmien   yleisiä   piirteitä   ja
verorasituksen   jakautumista,  minkä   ohella   lopuksi   tehdään   täy-
dentäviä    laskelmia    osakeyhtiöiden    ja    osakkaiden    välittömästä
verotuksesta.     Tutkimusta   täydentävät   useat   liitteet:   tuotanto-
tilastollinen  arviointi  Ruotsin  kansantulosta  vv.  1930-34,  eräiden
välillisesti  vei`otettujen tuotteiden  kulutus  muutamissa  tuloluokissa
vv:n 1932/33 elinkustannustutkimuksen perusteella, eräiden kulutus-
verojen  jakautuminen  eri  tuloluokissa  Ruotsissa  v.   1934,  selostus
välittömästä fyysillisten henkilöiden j a  osakeyhtiöiden verotuksesta
ulkomailla   sekä  kaavoja  fyysillisten  henkilöiden  ja osakeyhtiöiden
välittömän  verotuksen  laskemiseksi.

Asiantuntijat  ovat  mainittujen  seikkojen  selvittämiseksi  koon-
neet  ja  muokanneet  laajan  aineiston  ei`ikoisesti  valaistakseen  välil-
listä  vei'otusta,   josta   Ruotsissa   on  ollut  puutteelliset  tiedot.    He
ovat edelleen käsitelleet ulkomaiden verotuslainsäädäntöä ja finanssi-
tilastollista    aineistoa    yhtenäisten    periaatteiden    mukaisesti    hel-
pottaakseen   vertailua   Ruotsin  ja  ulkomaiden  julkisten  talouksien
kesken.

Tämä selostus antanee jo käsityksen aineiston runsaudesta, mutta
sen ohella on vielä mainittava, että julkaisuun sisältyy 9 laajempaa
taulukkoa  ja  42  tekstitaulua.    Erikoisesti  on  lukijalle  mielenkiin-
toista tietojen tuoreus, sillä ne ulottuvat v:een 1935 asti, joten voim-
me  tutustua  kehitykseen  pula-ajan  loputtuakin.   Käytetyt  tilastol-
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liset tiedot  ovat parhaita saatavissa olevia, mm.  Suomesta joko vii`al-
lisia  tai  esim.  Unitaksen  julkaisemia  tai  vihdoin  Kansantaloudelli-
sessa   Aikakauskirjassa   esitettyjä.

Tutkimuksen  tuloksena  on  todettu  Ruotsin  verotaakan  kasva-
neen   v:sta   1913,   jolloin   se   oli  noin   10  °/o   kansantulosta,   v.   1925
`13  °/o:iin  ja  v:een  1934  mennessä  4.5  °/o:iin,  joten vuosittainen lisäys

on noin 3-4 °/o.   Vaikkakin nousu kokonaisuudessaan on ollut tasai-
nen,  se  kuitenkin  vaihtelee  ei'i   vuosina,  ja  huomiota  heTättää, että
valtion   osuus  on  kasvanut  ensimmäisenä  vuosikymmenenä  jonkin
vei.i`an   enemmän  kuin  kuntien.    Pula-aikana  lakkaa  verojen  abso-
1uuttinen  kasvu,  mutta  silti  lisääntyy  verojen  määrä  kansantuloon
veri`attuna.   Erikoisesti on valtion avustusten yhteissumma kunnille
kasvanut,  nimittäin vv.  1924-`1932  60 °/o, ja niiden määrä  on abso-
luuttisestikin   huomattava.    Avustusten   osuus   kunnallisesta   vero-
rasituksesta  on siten nyttemmin noin puolet ja valtion verotaakasta
kolmannes.    Edelleen   herättää  huomiota,  että  siii.i.ot  pääomatililtä
(pääoman  muuttaminen  rahaksi  ja  kuluttaminen)  ja  pääomat,ilille
(pääoman  lisäys)  ovat  voineet  viimeisenä  vuosikyinmenenä  vähen-
tää    vei.orasituksen   kasvua,   jota   erikoisesti   kulutusmenot   ovat
pyrkineet  suui`entamaan,  niin että vaikka jälkimmäiset ovat lisään-
tyneet  42  °/o,  verot  ovat  nousseet  vain  28 °/o.   Mainittakoon  vielä,
että  vei.otaakka  on  kasvanut,  joskin  hitaammin  kuin  parina  viime.
vuosikymmenenä, jo koko viime vuosisadan jälkimmäisen puoliskon.
Tutkimuksessa  on  otettu  huomioon  vain  se  osa  julkista  pääoman
muodostusta,   joka   syntyy  valtiovelan  kuoletuksesta   ja   siiri`oista
rahastoihin ja joka  samalla ylittää vastaavana  aikana  otetut  uudet
lainat   ja  käyttöön  otetut  pääomavarat.    Sitä  vastoin  ns.  realinen
pääomanmuodostus, johon  ei kuulu valtion yritystoiminta ja johon
sisältyy rakennuksia, inventaai`ioita sekä muuta pääomanluontoista,
on  jäänyt   pois  laskuista,  koska  ei ole  voitu  julkisten yhdyskuntien
kirjanpitotavasta   johtuen   erottaa   pääomanmuodostusta   kulutus-
menoista.

Kun  on teoreettisesti käsitelty eri verojen kohtautumista,  niiden
jakoa  kohtautumisnäkökohdan  mukaan  ja  vei.ojen  sivuvaikutuksia
sekä  vei`tailtu  välittömiä  ja  välillisiä  veroja,  tutkitaan  teoksessa,
mitä  laskemismenetelmiä  on  sopivin  käyttää  verorasituksen  selville
saamiseksi   ottaen  .huomioon  kohtautuminen.    Tuloksena   on,   että
oletetaan  välittömien verojen joutuvan lopullisesti maksajan kärsit-
täviksi  ja  välillisten  taas  kokonaan  siirtyvän  kuluttajien  kannetta-
viksi.    Koska  kaikki  verot  lopulta  joutuvat  fyysillisten  henkilöiden
rasitukseksi,   on   kaikkien   vei`orasit,uksen   jakautumista   koskevien
tutkimusten  pohjauduttava  fyysilhsten  henkilöiden  tulojen  arvioin-
tiin.    T\Te  on  osittain  saatu  kei`äämällä  verotusluetteloista,  osittain
arvioimalla.
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Kun  olemme  aina  tottuneet  kuulemaan  pienistä  tuloista  maas-
samme,   niin   tarkastakaamme,   miten   naapurimaassa   ovat   asiat.
Ruotsissa  elää noin 89 °/o maan väestöstä alle 3 000 ki`uunun tuloilla,
näihin  vielä   laskettuna   '/6o   omaisuudesta,   vain  1  °/o:lla  väestöstä
on  yli  10 000 kruunun tulot.   11eistä 85  °/o:n osalle tulee 58  °/o koko-
naistuloista,  `13  °/o:lle  30  °/o  ja  2  °/o:lle  noin  ]2  °/o  tuloista:

Tutkimuksen  tuloksena  huomaamme,   että  valtion  ei`i  veroista
ovat   keri.an   omaisuutta   kohtaavien   ja   osake}-htiövei.ojen   osuus
pienenemässä,  tuloveron  osuus  on  10  viime  vuotena  muuttumaton
samoin kuin ns.  välittömien ja välillisten verojen suhdekin.   V.1943
oli  nimittäin   kerran  pääomaa  kohtaavien,  osake}'htiö-  sekä  tulo-
ja   omaisuusvei`ojen   osuus   34..8  ja  1934/35  30.i  °/'o,  alkoholi-,  olut-,
kahvi-,  tee-,   kaakao-,   sokeri-  ja  autoverojen  taas  vastaavasti  68.2
ja  69.o,   siis on tapahtunut lievä välillisten verojen osuuden suurene-
miiien.    Samanaikaisesti   nautintoaineihin   (kahvi,   tee,   kaakao   ja
sokei.i)   kohdistuvat   verot   kuitenkin  alenivat  14.8  °/o:sta  3.4  °/o:iin.
Sitä   vastoin  alkoholivei.otus  kasvoi  23.3  °/o:sta  32.8  %:iin.     Tulok-
sena  eri verojen vei`tailusta on,  että välittömän vei.otuksen progres-
siivisuus  on lopultakin vaikuttanut voimakkaaminin kuin välillisten
kulutusverojen i.egressiivisyys;  siis  jälkimmäisissä,  vaikka  vei.o  kas-
vaakin  verotettavan  summan  suui`etessa,  tapahtuu  se  hitaammin
kuin verotettavan määi`än lisääntyminen. Loppuarvoste]una Ruotsin
verotuksesta  sanotaan,  että  pääosan  verotuksesta  on  joka  tapauk-
sessa  pakko  kohdistua  alle   `10 000  ki`uunun  tuloihin,   sillä  vaikka
kaikki  yli  sen  kohoavat  tulot  käytettäisiin  yleisiin  tai`koituksiin,
voitaisiin   niillä   peittää   vain  2/3  nykyisellä   verotuksella  saaduista
varoista.

Lienee  syytä  sanoa  jokin  sana  ulkomaita  koskevasta  osastakin.
Poimimme  mielenkiintoisesta  numeroaineistosta  muutamia  lukuja.
Niinpä  vv.  1933,1913 ja 1925 kansantulojen suuruus henkeä kohden

å`9i2¥u5o6d7ejnaå3åj,åruu.umneusi:ås3a3`|a(S|kjå?åeg:i:å:å:saRs::t5Sjs6Si6Z!i#|4oigjå
Yhdysvalloissa   964  (19251544),   kun   kokonaisverotus   vastaavina
vuosinaolisamoissa mai'3Sa  108  (54   ja  83),  67  (27  ja  64),123   (54  ja
108)  ja  226  (78 ja  170)  kruunua,  prosenteissa laskett,una  oli verotus
kansantuloista    mainituissa    maissa    ja   aikoina:   15.2,   (9.5   ja   12.8).
20.i    (1925    19.6),     23.o    (8.i    ja   17.8)    ja   23.4   (`1925   l'1.o).       Vertailuj{`
on  yksityiskohtaisesti  suoi`itettu  eri  verolajien  osuudesta  kussakin
maassa  sekä  valittu  ei`ilaisia  perheellisyystapauksia,  joita  on  sitten
edelleen   käsitelt}r   eri   tuloluokissa   ja   niaissa   tärkeimpien  verojen
kannalta ei`ikseen. Perinpohjaisempaa huomiota on kiinnitetty osake-
yhtiötuloihin   ja  verotuksen  vaikutukseen  niihin  ja  kansainvälisiin
pääomaliikkeisiin.     Tässä   yhteydessä   ei   ole   mahdollista   yksityis-
kohtaisemmin   puuttua   eri   majta   koskeviin   tuloksiin,   mutta   ei`i-
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koista   mielenkiintoa  tuottaa  jälleen  se,  että  Suomestakin  esitetään
eri taulukoissa muihin maihin veiTattavat tulokset, sikäli kuin yleensä
pidetään   kansainvälisiä  vei.otusta  koskevia  finanssitilastollisia  ver-
tailuja  mahdollisina  ja  luotettavina.

Koska   Suoinestakin   lienee   tekeillä   pätevä   tutkimus   kansan-
tulosta,   on   vaisin  mielenkiintoista  etukäteen  tutustua  vastaavan-
laisen kysym}'ksen käsittelyyn, jossa on noudatettu tuotantotilastol-
lista   metodia.    Kii`joituksessa   tutkitaan   vielä   eri   tuotantoalojen,
m}-öskin  valtion  ja  kuntien  tuotannon  brutto-  ja  nettoai.voja  sekä
kokonaistulon kehitystä  ja  kokonaiskulutusta.   Lyh}'esti  käsitellään
edelleen  ei`äiden  välillisesti  verotettujen  tavai.oiden  kulutusta  vv:n
1932/33   elinkustannustutkimuksen   perusteella,   esittäen   etupäässä
periaatteet   tekstissä   ja    numerotulokset   tauluissa.     Sitä   vastoin
tutkimus   eräiden  kulutusverojen  jakautumisesta   eri   tuloluokkien
kesken    Ruotsissa    v.    '1934    on   huomattavasti    perinpohjaisempi.
Ruotsihan   on   lopultakin   se   maa,   joka   olosuhteidensa   puolesta
lähinnä  muistuttaa  Suomea,  joten  siellä  saavutetut  tutkimustulok-
set,  ovat meillä vai`sin  huomioon otet,tavia  sekä  menetelmiltään  että
selvitettyjen seikkojen i)uolesta.   Pei.ustana tässä  osassa tutkimusta
on   ol]ut   alkoholin,   `'iinien,   oluen,   tupakan,   kahvin,   moottoriajo-
neuvojen  ja  bensiinin  verotus,  joiden  suoi.ituksen  lopulta,  kuten  jo
alussa  mainittiin,  oletetaan joutuvan kokonaan kuluttajien kannet-
tavaksi.     Kukin   vei.o   käsitellään   erikseen;   menetelmät   tekstissä
ja  tutkimustulokset tauluissa.   Tämän jälkeen selostetaan ei`i kirjoi-
tuksessa   f}.}rsillisten  henkilöiden  ja  osakeyhtiöiden  välitöntä   vero-
tusta     r\Torjassa,     Tanskassa,     Suoinessa,     Ilollannissa,     Sveitsissä,
Saksassa,  Ranskassa,   Be]giassa,   Englannissa   ja   Ame[`ikan  Yhdys-
valloissa. Lopuksi  esitetään näistä  maista välittömässä  verotuksessa
veron  laskemisessa  käytetyt  kaavat  selityksineen.

Selostettuamme  pääasiaa,  i.unsasta  sisällystä,   on  lopuksi  syytä

g|r%.fl."i;,£;;å:ä;"Pos|aan::nstiJ;a,Ttatanou:s::lr=+nmu:n.tsuannn:;töustätjuat#-|iä
m}-öskin  ]ankeaa  pääasiallinen  kunnia  tutkimuksen  tuloksista.

Tutkimusta   voi   suositella   näitä   asioita    haiTastaville.     Esitys
on   lyhyttä   ja   selvää   vai`ustettuna   runsailla    taulukoil]a,   mutta
numeroita  on  vältett`T  itse   tekstissä,  joten  se  on   mahdollisimman
i)kevyttäy),   mutta  sairialla  mielenkiintoista  lukemista.

K. A-o.
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EKor\TOMISK  TIDSKRiFT.

N..o_  2,193§.__  -4rthur   Montgomery,   Arbetstöshetspolitik   och
hopJunkturut(Jeckling  i  Sverige  och  Fi,nl,and.   rT:u+kirrLus   on   på.åpiLr-
tein  sama  kuin   Kansantaloudellisen Yhdistyksen   kokouksessa   ku-
1uvan vuoden tammikuussa pidetty esitelmä. -Dcwjct D¢p;cZSoJt, De7}
ska,±terätistiga   i!nnebörd,en   cw   vissa   sammanhang   cw   ekonomi,sh   a,rt;.
Kirjoittaja  esittää  eräitä  mietteitä  niistä  vaikeuksista,  joita  väki-
juomien  vei.otuksen  jäi`jestämisessä   syntyy,  kun  valtion  siinä  on
pyrittävä   ottamaan   huomioon   myöskin   kansanraittiuden   näkö-
kohdat.

STATSOK¢r\TOMISK  TIDSsKRIFT.

N:o  3-5,1936._   -Signy   Arctander,  Vergerådsopdragelsen  og
cZGnts  rcszÅZ£cL£er.    Tekijän pyi`kimyksenä  on tässä laajassa,  eri lähteistä
hankittuihin  henkilötietoihin  pei'ustuvassa  sosialitilastollisessa  tut-
kimuksessa    selvittää,    onko    holhouslaki    määi`äyksineen    pahan-
tapaisten  lasten  eristämisestä  kodeistaan  johtanut  yhteiskunnalli-
sesti  edullisiin  tuloksiin.   Tekijä tutkii  aineistoaan tarkasti ja moni-
puolisesti ja tulee moniin mielenkiintoisiin päätelmiin.   Osoitettuaan,
että  ulkoisella  ympäi`istöllä  on  kotoisten  olosuhteiden  rinnalla  lap-
sen   kehitykseen   huomattava   vaikutus,   tekijä   toteaa,   että   juuri
ympäristön aikaisen vaihtumisen kautta saadut hyvät tulokset osoit-
tavat   ho]houslain  perusperiaatteiden   oikeutuksen.

NATIONAL¢KONOMISK  TIDSSKRIFT.

N:o   2,1936.    -A. Juel-Hansen,   Om   Stork®benha,vns   Trafik.
Kirjoittaja  huomauttaa  siitä  mei`kityksestä,  joka  i'aitioliikenteellä
on  Köpenhaminankin  pyöi'äilevässä kaupungissa.  Esitettyään ei`äitä
sen kehitystä ja nykyistä tilaa osoittavia numei.oita tekijä huomaut-
taa,   että  taloudellinen  tulos  raitioliikenteestä  on  useimmiten  ollut
hyvå.   ~  Sven  Röqind,  K®benlwvns  Spowejes  Driftsresultater.   Kes-
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kustelulisä  edellisen  esitelmän  johdosta.    -  Ä-.  J.  Å'J.js£ense7®,   S¢e-
so7tbefJczegezsen   £   E/.e7MJomsp7.z.`gej7te.    Kirjoittaja   toteaa   maakiir`teis-
töjen   hinnoissa   olevan   melkoisia   sesonkivaihteluja.    Korkeimman
ja  alimman  kuukausihinnan  erotukseksi  hän  saa  3-4  °/o,  korkeim-
inan  hinnan  ollessa  touko~kesäkuussa,   alimman  vuoden  lopu]la.
-Ni,el,s  Banke,  Marlwdsregul_eringen /oi.  Landl)rugsprodukter  i  Eng-
Zcwtcz.    Selostettuaan  Englannin  maataloustuotteiden  mai.kkinoimis-
järjestelyä,  sen  kehitystä  ja  nykyisiä   pyrkimyksiä   tekijä    lausuu,
et,t,ä    jäi.jestelmällä    uhi`ataan    kansantuloa   epäselvien   sosialisten
tai`koitusten  h}'väksi  ja  että  sen  eräät  h}'vätkään  puolet  eivät  tee
siihen uhrattuja suuria summia oikeutetuiksi. -Jv¢r Jcb7t£zen, Å'red£!-
L4cJ¢jczGZse  og  Vcb!zÅ£¢rese7ve.  Tekijä  tutkii  keskuspankin  mahdo]lisuuk-
sia luottoa  lisäämällä  aikaan  saada  tuotannon  laajenemista.   Väite>
jota  hän pyrkii todistamaan, on, että  edellytysten  pysyessä  samana
kukin luoton lisäämistoimenpide johtaa  numei`ollisesti yhtä  suui.een
valuuttavaraston  pienenemiseen.    Tämä  tendenssi  voidaan  kuiten-
kin neutralisoida  supistamalla kulutusta  muilla  aloilla,  jolloin koko-
naiskulutus ja sen määi`äämä tuontitarve pysyy muuttumattomana.
-  Ejnar  LomhotL, Om  Svingningstighed  meuem  @konomi,.ske  REE}hker.
Iluomautettuaan siitä, että koi`i`elatiokei`tointa usein käytetään  liian
))käsityömäisestii),  sekä  sen käyttämisen vaikeuksista  eräissä tapauk-
sissa,   tekijä   käytännöllisin   sove]lutuksin   suosittelee   toista    yksin-
kertaisempaa   menetelmää.

JAHRBUCHER Ft.JR NATIONALÖKONOMIE UND STATISTIK.

Band,  143,  Heft  6.  -  Eraldo  Fossati,  Untersuchungen  i}ber  den
Produktionsprozess   i.n   der   korporativen  Wirtschaft.    T{iiio±`uksessaL
vertaillaan  liberalistista   ja   korporatiivista   talousjärjestelmää   toi-
siinsa.    Tekijän  käsityksen  mukaan  liberalistiselle  järjestelmälle  on
ominaista   joustavuuden  ja  mukautumiskyvyn  puute,  mikä  ilmeni
selvästi   m. m.   viime   maailmanpulan   aikana.    Korpoi`ativismi   sen
sijaan järjestelevällä toiminnallaan kykenee suuressa määrin poista-
maan   tuotannon   ja   kulutuksen   tasapainoa   häiritseviä   tekijöitä,
samalla    kuin   se    noudattaa    jakaantumisprosessissa    korkeampaa
sosialista   oikeudenmukaisuutta.    -  J{-o7.!  /14L4hs,   Dc7.  Pcu.¢,lzezj$7m4s
vo7.  P].ejs-   t47td  PJ.odt4Åtjo7tsbcfvegL47tg.     Monetäärinen  konjunktuuri-
teoi`ia  ei  i)ysty  selvittämään  suhdanteiden  olemusta.    Rahavolyy-
min muutokset  eivät  suinkaan  ole  talouselämän vaihteluiden syitä,
vaan  jo   ennakolta  olemassa  olevien  syyilmiöiden tuloksia.   Näiden
alkuperä   on   monetääi`isten   seikkojen   ulkopuolella,   taloudellisissa
tosiasioissa, jotka vaikuttavat taloutta pitävien ihmisten päätöksiin.

Band,144,  He|t  1.   -R.Wilbrandt,  Emeuerung  der  Kau|kraft.
Kirjoituksen   aliotsakkeena   on   »avoin  kirje   maailman  rahateoi`ee-
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tikoille».    Tekijä   kehittelee   saksalaisen   n. s.  Nehring-suunnitelman

åioiF|J:a;l|:siapjaa|tauuktseitataa:at.aslaou.Ss:1oäv=i=aatetravkeai:iT:täEi:evkasi;enTkyyöst;ä:
nän  mukana  nousisivat vastaavasti  tuotanto,  vaihdanta ja kaupan
volyymi.    Ostovoiman  palauttamisen  ei  tarvitsisi  suinkaan  johtaa
inflatioon,   koska  lisääntynyt  tai.jonta  alentaisi  puolestaan  hintoja.
-   Bernhard,   Pfister,   Engtische   und   deut,sclw   Arl)eti,smarkt,stat,i,St,i,k.
Saksan  virallinen  tilasto   on  yleensä   Englannin  virallista  tilastoa
etevämpi,   mikä  johtuu  lähinnä  siitä,  että  Englannissa  tilasto   on
hajanaista,  siellä  kuri  ei  ole  tilastollista  keskusvirastoa.   Englannin
työmarkkinatilasto    voi   kuitenkin   tarjota   hyviä   esikuvia   muille
maille.     Kirjoituksessa    esitetään   tällaisia    poimintoja    Englannin
tilastosta.

Band,   144,  I-Ieft  2.   -  Eri,ch  Schneider,  Das  Zei,t,momem  i,n  der
Theor;e   der   ProczzÅÅ££oJ?.     Kirjoittaja   jatkaa   aikaisemmin   aloitta-
maansa   tutkielmasarjaa.    Lähtökohtana  on  Böhm-Bawerkin  tun-
nettu   tuotantokausiteoi.ia,  jota  kirjoittaja  pitää  täysin  kestämät-
tömänä  ja  elävälle  elämälle  vieraana.    Yhtä  ankai`asti  hän  ai.vos-
telee   myös   Wicksellin   pääomateoriaa.    Näissä   kysymyksissä   olisi
päästävä   käytännöllisen   kokemuksen   luotettavalle   pohjalle.     ~
Friedrich  Ltitge,   Die  Unfreiheit i,n dm  äl,testen  Agrawerfassung  Thti-
rj7tge7ts.     Agi`aarihistoi`iallinen   esitys,   jossa   osoitetaan,    että   epä-
vapaa  talonpoikaisluokka  on  ThtiTingenissä  yleensä  ollut vähäinen.
Slaavilainen   väestöaines   pyrki   kuitenkin   varhaisella   keskiajalla
lisäämään  epävapaiden  lukua.    -    W£Zhe!m  47?czrecie,  DåG  fp£rÅZ;c7m
W irtsclw|t a,l,8  M eclui,ni,8mus  der  Urbwirtscha,ftiichluit.   Tek:+i.å ase+tuu
puolustamaan  Othmar   Spannia   Otto   Conradin  poleemisen  kirjoi-
tuksen   johdosta.

Band l44, H eft .3 . -A. v . N avraiti, Die richtige Deutung der EHtrags-
gcsetze.     Kansantaloustieteen   teoriassa   eräillä   tahoilla   suorastaan
yleispäteväksi  julistettu  vähenevän  tuoton  laki  ei  lainkaan  sovellu
kaikkeen tuotantotoimintaan.   Tuotannon tekijöistä  ovat  luonto  ja
ihmistyö vähenevän tuoton alaisia, kun sen sijaan pääomaan nähden
voidaan puhua  lisääntyvän tuoton laista.   Tuotantoprosessissa  ovat
aina  vaikuttamassa  nämä  molemmat  lait,  ja  tuotannon  tekijöiden
keskinäisestä   kokoonpanosta   riippuu,   kumpi   tuoton   laki   pääsee
etualalle.    On  syytä  muistaa,  että  oikea  tuoton  teoi`ia  on  tei`veen
talouspti+ijikaLn edeT+ytys.   -  Friedri,ch  Liltge,  Die  Unfreiheit i,n der
öZ£esfe7t  AgroJ.%r/c"stÅ7tg   ThtirjrigeJ%.    Edellisessä   numerossa   aloite-
tun   kirjoituksen   loppuosa.     Saksalaiset   ja   slaavilaiset   maaoi`jat
saavuttivat  suurimmalta  osaltaan  jo  11:nnellä  vuosisadalla  täyden
yhdenvertaisuuden vapaiden talonpoikien kanssa.   Thiringen  muo-
dostaa näin ollen erikoisaseman keskiajan Saksan yhteiskuntaolojen
kehiLyksesså.   -   Otto  Conrad,   Der  Mechani,smus  der  Erwerl)swirt-
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schc!/£!jchÄejc.   Jatkoa   Othmai.   Spannin   kansantaloudellisista  mieli-
piteistä käyty}-n kiistaan.  Kirjoittaja pysyy väitteessään, että Span-
nin   oppi   on   enemmän   filosofinen  jäi`jestelmä   kuin   taloudellinen
teor.ia.    -   H. Lindhardt,  Das  persönliche  El,ement  (Leitungsfaktor)
bej   de7®  b".ti.Sche7t  J7t¢esfmert£ TJ.tÅs!s.  Englannin investment-trusteille
on ]uonteenomaista,  että vastuunalaisessa asemassa olevien johtajien
henkilökohtaiset ominaisuudet määi.äävät aivan i.atkaisevasti yhtiöi-
den  toiminnan  suunnan  ja   menestyksen.    Tilastoaineistoon  pei.us-
tuen   kirjoituksessa   t,ehdään   selkoa   johtajiston   merkityksestä   ja
vaikutuksesta  puheena  olevissa  yhtiöissä.

WELTWIRTSCHAFTLICHES  ARCHIV.

44.  Band, Ileft 1.   -Ilans  Freuer, Ferd,i,nand Tönni,es und seine
S!c!!zmg  £n  der  czeztfsche7}  Sozi.ozogje.    Kii.joittaja  kuvailee  Ferdinand
Tönniesin  työtä  saksalaisen  sosiologian  uudistamisessa,  työtä,  jolle
oli  ominaista  sekä  vanhojen  perinteiden  säilyttäminen  että  niiden
soveltaminen  sosiologian  nykyisten  tehtävien  vaatimaan  muotoon.
-B. B.Wauace   iaL   H.V.V. Fay,   Di,e   jilngste   Handelspotitik   der
Verej7t£gte7t  S!czc!!e7i.    Kii.joituksessa  luodaan  katsaus  Yhdysvaltojen
viimeaikaiseen  kauppapolitiikkaan  ja  sen  vaikutuksiin  ulkomaisen
kaupan  kehittymiseen  sekä   vuosina   1930-1934,   jolloin  tullii)oli-
tiikka  oli  määi`äävänä,  että  vuoden  1934-  jälkeen,  jolloin  on  ollut
havaittavissa vakavia pyrkimyksiä maailmankaupan vapauttamiseen
sitä  rajoittavista  esteistä.    Kirjoitukseen  liittyy  runsaasti  kauppa-
tilastollisia   tietoja.    -   Pi.er7.e   Fromon£,   S€cLcbt!jche   M¢ssncbhmen   j7®
de;   |ranzösischeri   Landwirtscha|t.    MaaL\rnanpula   on  \uonut   eTå.än
sille  ei'ikoisen  piirteen:  pyi`kimyksen  a]istaa  maataloustuotanto  jul-
kisen  johdon  alle.    Ranskassa  tämä  pyrkimys  kohdistui aluksi vain
vehnä-  ja  viinituotantoon,  mutta  sittemmin  osoittautui  välttämät-
tömäksi   laajentaa    suojelutoimenpiteet   käsittämään   yhtäläisesti
kaikki  maatalouden  haarat.   -  Chcbrzes  F. f}emer,  D¢s  PJ.oZJjem  czer
K apitalbeschaf fung in der chinesischen V ozlnwirtschaft.  Kimio.T`uksesssi
käsitellään   Kiinan   pääomasuhteita,   joille   on   pääoman   puutteen
ohella  erikoisesti  ominaista  valtiotalouden  suhteellisen  suui'i  merki-
+ys.   -Otto  Reuther,  Zur  Frage  der  FinanzstTuhtur  von  Hochseeree-
d.creje7t.     Kauppalaivaston   menestymisen   ehdottomana   edellytyk-
senä   on  kii`joittajan  mielestä   mahdollisimman  täydellinen  riippu-
mattomuus  lainapääomasta.    Tämä  johtuu  osaksi  siitä,  että  meri-
]iikenne  on  erikoisen  altis  suhdanteiden  vaikutuksille,   osaksi  taas
siitä,  että  pääoman  kuoletus  on  laivanvai`ustajille  tärkeämpi  k}'sy-
mys  kuin  useille  muille  yrityksille.
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t  YRJÖ  JAHNSSON.

von  T)T.  Leo  Harmaia.

Nachruf    auf   den   im   lezten   Friihling   verstorbenen   Pi`ofessoi.
der  Nationalökonomie  an  der  Technischen  Hochschule  in  l[esinki,
Di`.   Yrjö   Jahnsson.

DIE  REFORM  DER  BEVÖLKERUNGSSTATISTIK  UND
DIE  FRAGE  EiNER  ALLGEMEiNEN  VOLKSZÄHLur\TG

IN   FINNLAND.

von   Bui`eauchef   C`.  Moc!ee7..

Der Aufsatz gibt einen Vortrag wiedei`, den Vei`f. im Statistischen
Vei.ein  Finnlands  gehalten  hat.    Er  behandelt  zunächst  die  Metho-
den,  die  bei  der  Feststellung  des  heutigen  Bevölkerungsstandes  in
Finnland  zu  Grunde  gelegt  werden.     Das  Pi`imärmatei`ial  fiir  diese
Bevölkei`ungsstatistik    besteht    in   der    liauptsache    aus   fertigen
Zusammenfassungen    des    Bevölkerungsstandes    in    tabellarischei.
Form.   Individualangaben liegen nur in einzelnen Fällen zu Grunde.
So  fussen  die  Volkszählungen  in  den  gi`össten  Städten  auf  indivi-
duellen  Angaben,  aber  ihr  Matei`ial weicht in  so  wichtigen Punkten
von   der   das   ganze   Land   umfassenden   Bevölkerungsstatistik   ab,
dass  es  nur  in  geringem  Grade  diese  ergänzen  kann.    In  der  jähr-
lichen  Statistik  tiber  die  Veränderungen  des   Bevölkerungsstandes
ist    Anfang    1936    eine    wichtige    Reform    durchgefiihrt   worden,
indem   die   Stei`blichkeitsstatistik  jetzt   auf   individuellen   Angaben
fusst, nämlich teils  auf  ärztlichen  Zeugnissen,  teils  auf  Angaben  der
Geistlichen  in  den  Fällen,  wo  kein  Ai`zt  vorhanden  wai..

Verf.  bespricht  dann  die  verschiedenen  Vorschläge einer Reform
dei.  Bevölkerungsstatistik,   die  nach  dem  Kriege  gemacht  worden
sind,   vor   allem   den   Vorschlag   des   Ausschusses   zui.   Reform   der
Bevölkerungsstatistik vom Jahre  1923 betr.   Aufstellung von Bevöl-
kerungsregistern  sowie den Voi`schlag des Statistischen Zentralamtes
betr.   Reform  der  jährlichen  Statistik  tiber  die  Verändei`ungen  des
Bevölkerungsstandes   sowie  die Grundlagen einer  jedes  zehnte  Jahr
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zu vei`anstaltenden Volkszählung. In den beiden letzteren Fällen wurde
ein    Ubergang   zu   individuellen   Angaben   als   Pi`imäi`material   vor-
geschlagen.    Verf.  untersucht  dann  die  Möglichkeiten  einer  Durch-
fiihi`ung  dieser  Refoi`men  und  in  welcher  Reihen£olge  sie  voi`zuneh-
men  sind.    Die   Einftihrung  eines  modei.nen  Bevölkerungsregisters
scheint   am  meisten  Schwierigkeiten  zu  bei.eiten  und   zwar  wegen
der  hohen  Kosten und  da es wahrscheinlich kaum möglich sein wird
die   Bevölkerungsregistrierung,  welche   in  Finnland  von  der  Geist-
]ichkeit   voi`genommen   wird,    den   staatlichen   Behörden  zu   iibei`-
ti.agen.   Dagegen liessen sich in dem jetzigen System gewisse kleinei`e
Verbessei`ungen   durchfiihren  u. a.   dui`ch   Einftihrung   eines   Regis-
ters   tiber   y)nicht   voi`handene   Pei'sonen)).     Die   Aussichten   bei   dei`
Statistik    der    Bevölkerungsveränderungen   zu    lndividualangaben
iiberz`ugehen  erscheinen  dagegen  recht  gtinstig,  nachdem  man  mit
der  Sterblichkeitsstatistik einen Anfang gemacht hat.   Doch bezwei-
felt  Verf.,  ob  es  angebracht  ist  die  Wanderungsstatistik  auf  lndi-
vidualangaben  zu  basiei.en,  und  zwar  wegen  des  grossen  Umfanges
des     Materiales.

In  ei`ster  Linie  mtissste  man  jedoch  versuchen  19/io  eine  allge-
meine  Volkszählung  nach  modernen  Grundsätzen  zustande zu bi`in-
gen.   Im Anschluss dai`an gibt Vei`f.   eine  Ubersicht iiber die Organi-
sation  der  Volkszählungen  in  den  tibrigen  nordischen  Ländern  und
ihi`e  Kosten.    Die  Organisationsform,  die  in  Norwegen  angewandt
wird,   erscheint  ftir  finnische   Verhältnisse  besonders  geeignet.     Da-
gegen  hält  `Verf .   die  schwedischen  Methoden,  nämlich  Verwendung
des    Matei`jals    der    Kirchenbiicher    ftir    die   Volkszählungen   und
Ergänzung  desselben  durch  die Einwohnerlisten, in  Finnland  nicht
ftir  zweckmässig`,  da  dieses Material bei uns gewisse Mängel aufweist.

DER  STAAT  ALS  BESITZER  VON  LANDGUTERN   UND
ALs  l.Ar\'DwlRTScliAFTLlcliER  UNTERT\TEliMER.

von   Nlag.    K. D. J. Sal,oiwn.

Der  Aufsatz  behandelt  zunächst  die  Bedeutung  des  staatlichen
Grundbesitzes im allgemeinen und uiitersucht dam die Entwicklung
desselben in  Finnland.   Die  Erfahrungen  in  unserm  Lande  scheinen
nach Ansicht des Vei`f . darauf hinzudeuten, dass die Selbstverwaltung
der  Staatslandgtiter ebenso wenig voi`teilhaft ist wie die Verpachtung
derselben.     Vom   privat-   und   staatsfinanzpolitischen   Standpunkt
aus   betrachtet   lässt   sich  die   Staatslandgtiterwirtschaft   nicht   als
empfehlenswert  ansehen.    In  gewissen  Fällen  ist  es  dagegen  ange-
bi`acht,   dass   dem   Staate  Landgiiter  zur  Verfugung  stehen,  z.  8.
wenn  es  sich um  Errichtung von Schulen, Ki`ankenhäusem, Jugend-
erziehungsheimen,   Gefangenenkolonien   usw.   handelt.
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DIE  AUSWANDERUNG  AUS  FINNLAND  SEIT  1918.

von  MeLg.   A.  H. Tunhebo.

Vor   dem   Weltkriege   hatte   die   Auswanderung   von   Finnland
nach  Nordamei`ika  einen  solchen  Umfang  angenommen,  dass  noch
in  den  Jahren  1911-1915  jährlich  ca.  10100  Personen  nach  dort
auswanderten.   Die Tabelle auf S. 257 gibt die Zahl dei. aus Finnland
Ausgewanderten  ftir  die  Zeit  nach  1918  nach  den  Einwanderungs-
1ändern  an.    Seit  1924  erfasst  die  amtliche  Statistik  auch  die  nach
den   europäischen  Ländern  Auswandernden.

In   den   ersten   NachkTiegsjahren   ging   infolge   dei.   unsicheren
Weltlage  die  finnische  Auswandei.erzahl  zunächst  zui`tick, bald aber
stieg sie wiedei', so dass in dem Jahrzehnt 1921-1930 im Durchschnitt
jährlich   5 600   Pei`sonerL   aus   Finnlaiid   auswanderten.   Dabei  trat
jedoch    insofern    eine     wichtige    Veränderung   ein,    als    1924   die
Anzahl   der  finnischen   Einwanderer  von  den   Vereinigten   Staaten
auf  eine  recht  geringe  jährliche  Quote  eingeschränkt  wurde  und  die
finnische   Auswanderung   sich   dann   hauptsächlich   nach   Kanada
i`ichtete (1924-1930 insgesamt 28 900 Pei.sonen).   Aber auch Kanada
war     1930     gezwungen     die     tiberhandn`?hmende     Einwanderung
einzuschränken.     Damit   höi`te   die   finnische   Auswanderung   nach
den  Uberseeischen  Ländern  fast  vollständig  auf.   Kleinei`e  Gruppen
hatten zwar ihr Gltick in Stldamerika und Australien versucht,  aber
die  dortigen  Vei.hältnisse  entspi.achen  nicht  den  Erwai`tungen  und
diese  Auswanderung  nahm  keinen  grössei`en  Umfang  an.

Nach  den  europäischen  Ländei`n  sind  seit  1924  insgesamt  4 812
Personen  aus  Finnland  ausgewandert.    Die  wichtigsten  Einwande-
rungsländer    wai`en    unsere    Nachbarländer    Sowjet-Russland    und
Schweden.    Nach   Russland   wandei`ten  insgesamt   1859   Personen,
nach  Schweden  1814  Pei.sonen  aus.    Diese  Art  der  Auswanderung
war  seit  1931  allgemeiner  als  die  nach  den  iiberseeischen  Ländern.
Vei`ursacht   wurde   sie   hauptsächlich   durch  die   Arbeitslosigkeit  in
der   I-Ieimat   und   sie  dtlrfte  darum  wohl   als   eine  vorubei`gehende
Erscheinung  angesehen  werden  können.   So  sind  z.  8.  nach  Sowjet-
Russland  seit  einigen  Jahren  nui. wenige  Personen  ausgewandert.

Uber  2/3   aller   finnischen   Auswandei`er   entstammten  vor  dem
Weltkriege  der  in  der  Landwii`tschaft  tätigen  Bevölkei`ung..    Nach
dem  Kriege  hat  sich  dei.  Anteil  derselben  an  der  Gesamtauswande-
i`erzahl verringei`t  und  in  den  letzten  Jahren  nicht  mehr  die  I-Iälfte
betragen.   Ebenso ist  der  Anteil  der keinen  Grund und  Boden besit.-
zenden  landwirtschaftlichen   Bevölkerung  geringei`   geworden,   dem
jedoch   eine   Zunahme    der   grundbesitzenden   Bevölkerung   gegen-
tibei.steht.    Dieser  Umstand  ist  durch  die  Umwandlung der  Pacht-
guter in  selbständige  Kleinbetriebe  zu  erklären.
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Die   Gi`unde  f iir  die   Vei`minderung   der   Auswanderung  sind   in
fo]gendem  zu  suchen:  1)  Beschränkung  der  Einwandei`ei`zahl  in  den
betr.     Länderii,    2)    die   Weltwii`tschaftskrise   3)    gi`össei`e   Ai`beits-
möglichkeiten im Heimatlande -'i) Beschränkung der Auswanderungs-.
freiheit  durch  die  Militärpflicht,  5)  die  Einwanderung in die  Städte.
Dagegen  hat   das   Sinken  der   Geburtsziffem   sich  wenigstens  vor--
läufig  bei  der  Auswanderung  noch  nicht  geltend  gemacht.

Vom  volkswii`tschaftlichen  Standpunkt  aus  beti`achtet  sind  die`
Geldsendungen   der   Auswanderer   zur   Anlage   in   der   lleimat   als
Vorteil  zu  buchen.    Diese  Geldsendungen  ei`reichten  in  den  Jahi`en
1926-1928 ihren Höhepunkt und beti`ugen schätzungsweise jähi`lich
200  Mill.  Mark.   Infolge der Wirtschaftski.ise ist diese Summe jedoch
auf  die  Hälfte  gesunken.  Aus  dem  gleichen  Grunde  haben  die  Aus-
wandei.er    seit   193`1    einen   beträchtlichen   Teil   ihrer   Erspai`nisse
in  der  lleimat wieder abgehoben,  doch hat sich diese Sumine in den.
beiden  letzten  Jahren  wieder  auf  10  Mill.  Mark  veri`ingei`t.
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hämärän  verhoamaan  vastaisuuteen,..

luo  SU0m-yhtiöstä otettu henklvakuutus,  joka  on
kodin  ja perheen  luotettavin turva.    SUOMI-yhtiön
saavuttamasta   yleisestä   luottamuksesta   ovat  va-
kuuttavimpana  todisteena  ne

yaitayat  iuyut
jotka osoittavat sen maassamme saavuttamia voitta-
mattomia tuloksla. Viime vuoden vaihteessa SUOMI-
yhtiö   sivuutti  kolme   mahtavaa   miljaardipylvästä
1.   Voimassaolevlen   vakuutusten   määrä   ylittl   4

miljaardin  markan  rajan.
2.    Rahastojen  yhteinen  määrä  sivuutti  1  miljaar-

din  markam  ja  samalla
3.    yhtiön  omaisuustaseen  loppusumma  kohosi  toi-

selle  miljaardille.

Ottaessanne  henkivakuutuksen  SUOM-yhtiöstä  lii-
tytte samalla osakkaaksi tähän valtavaan laitokseen,
jonka sadattuhannet  kansalaiset  jo  ovat  valinneet
omaksi yhtiökseen ja josta siten on kasvanut maan
suurin  henkivakuutuslaitos.

SUOMIKesKinäln®n  Henkivakuutusyhtlö

HdBingisBå  1936.  Helsingin  Uusl  Klrjapalno-Oy.
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