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Esitelmä,    jonka    Kansantaloudellisen    Yhdistyksen    kokouksessa
maaliskuun  30  p:nä  1937  piti

EL.no   WcLroner}.

Kunnallistalous  yleensäkin,   mutta  vai`sinkin  kaupunkien  talous
on   viime  aikoina  yhä  laajentumistaan  laajentunut  ja  sen  vaatima
osuus   maan   talouselämästä   jatkuvasti   suurentunut.     Kunnallis-
talouden   kehitys   on   vaatinut   osakseen  lisääntyvää   huomiota   ei
ainoastaan   niiden   puolelta,   jotka   kunnallistaloutta   hoitavat   tahi
veronmaksajina   sen   kustannuksiin   ottavat   osaa,   vaan   myöskin
sekä  taloustieteilijöiden  että  käytännöllisten  talousmiesten  taholta.
Osoituksena   siitä,   että   valtiovaltakin   on   kiinnittänyt   huomiota
kunnallistalouden   laajenemiskysymyksiin   ja   etenkin   laajenemisen
seurauksiin,   on   laki   kuntien   hallinnon   lisätystä   valvonnasta   ja
komitean  asettaminen  harkitsemaan  keinoja  kunnallisen  veroi`asi-
tuksen  t,asoittamiseksi.

Katsaus  kunnallistalouden kehitykseen ja  eräisiin  siihen vaikut-
taneisiin  tekijöihin  puolustanee  sen  vuoksi  paikkaansa  nykytärkei-
siin kysymyksiin kuuluvana siitä huolimatta, että kunnallistalouden
niin   hyvin   kansantaloudelle   kuin   yksityistalouksille   aiheuttama
suhteellinen  rasitus  on  nousukauden  alettua  pienenemässä.    Huo-
mion   kiinnittämistä   kunnallistalouden   laajenemiskysymyksiin   on
nimenomaan  nousukauden  aikana  pidettävä   asianmukaisena,  sillä

juuri  tällaisena  aikana  kunnallistalous  pyrkii  voimakkaasti  paisu-
maan,  mikä  taas  lamakautena  on  omansa  tuottamaan rahoittamis-
vaikeuksia.

Tässä  yhteydessä  ei  kuitenkaan  ole  mahdollista  kiinnittää  huo-
miota  kunnallistalouden  laajenemisen  kaikkiin  ei`i  puoliin,  vaan  on
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i`ajoituttava koskettelemaan k`'s\-mvstä eräiltä osilt,aan, kuten ta]ou-
den  ylcistä  kehitystä,  kehitykseen  vaikuttaneita  tekijöitä  etenkin
silmällä   pitäen  ]ainsäädäntöä  ja   yleistä   edistymistä   eräillä   aloi[]a
sekä  lopuksi  k}'s}'m}Tstä  julkisten  rasitusten  jakamisesta  valtion  ja
kuntien  kesken,   millä   seikalla   on   mitä   tärkein  merkit}'s   kuntien
taloudelle.

Katsaus  kaupunkien  kunnallistalouteen  on  eräiltä  osiltaan  aloi-
tettava  1800-luvun  viimeisistä  vuosik}tmmenistä,  sillä  sen  nyk}.iset

perusteet luotiin tällöin kunnallishallituksest,a  kaupungeissa  v.  1873
annetulla   asetuksella.    Tällä   kaupunkien   hallinnon   kehittämiselle

yleensäkin  suurmerkityksellisellä  lainsäädäntötoimenpiteellä tehtiin
yhä   vieläkin  voimassa   olevan,   vaikka   monilta  yksityiskohdiltaan
muutetun  kunnallisen  tuloveron  kä}'täntöönotto  mahdolliseksi, sillä
toteutettiin    kassa}'htenäisw'den    periaate,    säännösteltiin    talous-
arvion  laadinta  ja  järjestettiin  }-li  50  vuot,ta  säil}'neet  i`ahatoimen
hallinnon  muodot.    Katsauksen  ulottaminen  viime  vuosisadalle  on
asianmukaista  myöskin  sen  takia,  että  silloin  kaupunkien  talouden
luoiine   muuttui   siinäkin   suhteessa,   että   perustettiin   ensimmäiset
kunnalliset   liikelaitokset   ja   r}'hd?.ttiin   kehittämään   kaupunkien
kunnallispolitiikkaa    seii    nvk\'aikaisessa    ]nielessä.      Kaikki    nämä
viime  vuosisadan  lopulta  peräisin  olevat  seikat  vaikut,tavat  syväl-
lisesti   kunnallistalouden   nvk`.iseen   tilaan.

Kunnallistalouden   kehit}-ksen   kuvaamista   näin   pitkältä   ajan-

jaksolta  vaikeuttaa  kuitenkin  se,  että  kuntien  I.inansseja  koskeva
täydellinen  tilasto  on  vei`raten nuori.  Kaupunkikuntien raha-asioita
koskevaa  tilastoa  on  nimittäin  ainoastaan  vuosilta   1910-1919  ja
vuodesta  1925  eteenpäin.    Tilasto  näiltäkään  vuosilta  ei  muodosta
keskenään  tä}'sin  verrannollista  aineistoa,  si]1ä  tilaston  laatimisessa
noudatetut   periaatteet   ovat  vaihdelleet.    Ennen  vuott,a   1919  esi-
t,ettiin   tilastossa   todelliset   menot   ja   tulot,;   vuosina   1925-1927
ilmoitettiin  menot  ja   tulot   kirjojen   mukaan  sekä   `'uodesta   1928
alkaen  taas  todelliset  tulot ja  menot, eli  siis  kaikki  tavalla  tahi  toi-
sella   suoritetut   erät  huolimatta   siitä,   oliko   ne   edellyietty  asian-
omaisen vuoden talousai.viossa vai ei.   Eroavaisuutta  on lisäksi siinä-
kin,  että  kuntien  liikelaitokset  ovat  vuoteen  1919  saakka  tilastossa
bi.uttomääräisinä,   mutta   vuodesta   1925   alkaen   nettoi)eriaatetta
noudattaen.    Ajalta  ennen  vuotta  1910  ovat  käytettävissä  ne  tie-



KAUPUNKIEN  TALOUDEN  KEHITYKSESTÄ JA  SIIHEN  VAIKUTTAT`TEISTA TEKiJölsTÄ   167

dot,   jotka  perustuvat  kuvernöörien  vuosikertomusten  taululiittei-
siin.    Paitsi  sitä,  että  nämä  tiedot  eivät  ole  niin  yksityiskohtaiset,
kuin    toivottavaa    olisi    ollut,    ei    ole    takeita    siitä,    että   ne   on

yhdenmukaisia    perusteita    noudattaen    koottu.      Seui`aavassa    on
näistä tilastojen laadinnassa noudatetuista erilaatuisista periaatteista
huolimatta   vertailtu   keskenään   numeroita,  sellaisina   kuin   ne   on
eri    vuosilta    saatettu   julkisuuteen.    Muunlaiseen   menettelyyn   ei
käytännöllisistä     syistäkään     olisi     ollut    mahdollisuutta.     Eräitä
kunnallishallinnon  aloja  kosketeltaessa  on  lisäksi  ollut  turvaudut-
tava  näiden  alojen  erikoistilastoihin.    Esitetyt  tiedot  tällaisinaan-
kin   kuvastanevat  kehityksen  suuntaa  kulloinkin  kyseessä  olevalla
alalla,    mitä    tässä    lähinnä    on    pidetty    tarkoituksena.     Tilasto-
aineiston  epätasaisuudesta  johtuu  myöskin,  että  numerosarjat  seu-
raavassa   eivät   kaikissa  tapauksissa   ole   samoilta   vuosilta   eivätkä

yhtä   pitkältä   ajanjaksolta.
Kaupunkikuntien   menotalouden   kehitystä   vv.1880-

193/±   osoittavat   seuraavat   lukusarjat:

Taulukko    n:o    1.

M enot .

Yhteensä         Asukasta kohden
1000 mk                     mk.

6628.5                 n.       25

9147.2                            43

21328.4                            74

44 227.5                           117

58  731.7                           141

..            227  349.3                          523

..            773618.9                      1553

..           824  432.i                     1616

..           864 003.5                     1635

..       1023298.3                     1900

..        1169820.5                     2100

..       1'188625.3                     2100

..       1220787.8                     2000

..        1247418.7                     2000

..        1174475.8                      1800

..       124902/±.3                     1900
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Kaupunkien   menot  olivat  v.   1880  6.6   milj.  ink.  ja  viimeisenä
säännöllisenä  vuotena   ennen  sotaa   eli  v.1943  58.7  milj.  mk.   Mai-
nitut  luvut  ovat  ajalta,  jolloin  markan  ai`vo  oli  vielä  entisellään.
Inflation   jälkeen   v.    1925   kokonaismenot    olivat   nousseet    773.6
milj.   mai`kkaan  ja  kohosivat  ne  tämän  jälkeen  vuositi,ain  säännöl-
lisesti  vuoteen  1932  saakka,  jolloin ne  olivat  '1247.4  milj.   mk.  Pula-
ajan   vaikutuksesta  menot  alenivat  v.  1933  1174.5  milj. mai.kkaan
kohotakseen  taas  v.  1934  koi`keammalle  kuin  koskaan  aikaisemmin
eli  12'±9  milj.  markkaan.   Luvut  osoittavat  selvästi,   että  Suomen
kaupungeissa  on  vallinnut  sama  ))laajenevan  toiminnan  laki)),  jonka
4dozph   WcLgner   on  väittänyt   synnyttävän   yhä   kasvavia   menoja
julkisessa  taloudessa ja  jota  meillä  tohtori  f}oopG  rL4h££  on tutkinut.
Vertailuja  sarjan  alku-  ja  loppuvuosien  välillä  vaikeuttavat  tosin
Suomen   markan   ai`vossa   tapahtuneet   muutokset,   mutta   ainakin
likimääi`in keskenään vei`rannollisiin lukuihin  päästäneen, jos nume-
rot  vuosilta  ennen  maailmansotaa  kei`rotaan  10:llä.

Vaikkakin   menoja   ilmaisevat   absoluuttiset   luvut   ovat   näin
huomattavasti nousseet, eivät menot asukasta kohden ole kasvaneet
läheskään  samassa  suhteessa.   Kaupunkien  menot  asukasta  kohden
olivat  nim.  v.  1880  n.  25  mk,  v.  1913141  mk.  ja  v.  1925  1600  mk.
Koi.keimmillaan   eli   2 100  mk.  tämä  luku  oli  vuosina  1929~1930,
mutta  se  aleni  tämän  jälkeen  vähitellen  1800  mai.kkaan  v.  1933.
Vuonna  1934  menot  olivat  jälleen  nousseet  1900  markkaan.  Vuo-
sien    1931-193'±    luvuista    kuvastuvat   kaupunkien    pyrkimykset
supistaa  menojansa  pulavuosina.    Vaikkakaan  menoja  ilmaisevissa
absoluuttisissa   luvuissa   ei   pienenemistä   ollut   havaittavissa   kuin

yhtenä  vuotena,  niin  vaikuttivat  talouden  supistamispyrkimykset
kuitenkin  menoja  asukasta  kohden  ilmaiseviin  lukuihin  useampina
VUoslna.

Viime   vuosien  kehitys   on   vaikuttanut   paitsi   menojen  loppu-
summiin  inyöskin  eri  menor}'hmien  keskinäiseen  merkit}.kseen  kau-

punkien taloudessa.   Jos liikelaitokset, jotka v.1910 olivat tilastossa
bruttomäärillään ja  suurimpana  menoryhmänä,  jätetään  huomioon
ottamatta,     olivat    opetustoimen    menot    toisella    sijalla,15.i  °/o
kokonaismenoista,    kun   taas   huoltotoiminta   oli   tällöin   verraten
vähämerkityksellinen   (7.o  °/o).     Vielä   on   mainittava   katu-,   puh-
taanapito-    ja    satamalaitosten    osuiis,    10.6  °/o    kokonaismenoista.
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Vuonna  1925  oli  jo  huoltotoimen  suhteellinen  osiius  huomattavasti
kasvanut,  se oli nimittäin tällöin 10.7  °/o ja v.1934 kokonaista 14.8  °/o
kokonaismenoista.    Niinikään  katulaitosmenot,  joihin  huomattava
osa  työttömyysmäärärahoja  sisältyy,  ovat  merkitykseltään  kasva-
neet,  ollen  v.  1925  14.9  ja  v.  193415.2  °/o.      Myöskin  huoltotoimeen
läheisesti  liittyvän  tei`veyden-  ja  sairaanhoidon  suhteellinen  osuus
kokonaismenoista   on  kasvanut  6.o  °/o:sta  v.  1910  9.3  °/o:iin  v.  1934.

(Vrt. taulukkoa n:o 2.) Näistäkin numeroista kuvastuvat kaupunkien
lisääntyneet  velvollisuudet  huoltotoimen  alalla  ja  eräiden julkisten
rasituksien siirtyminen  kaupunkien  kannettaviksi.

Taulukko   n:o   2.

Kaupunkien  menot  menorylmittäin.
Menoryhmät 1910                           1925                              1934

1000mk          °/01000mk      °/01000mk.          °/o
Maistraatit,        raastuvanoi-

keudet, syyttäjistöt,
kaupunginvoudinkontt.

Yleinen kunnallishallinto . .
Palolaitos..............

Poliisilaitos...........,

Tei`veyden-  ja sairaanhoito
Opetustoimi............
Muu   sivistystoimi      ......
Lastensuojelutoiminta
Köyhäinhoito.....
Katulaitos.....
Puhtaanapitolaitos
Satamalaitos.......
Kaupunkien  kiinteistöt   . .
Asuntotoimi............
Kunnalliset liikeyritykset.  .
Muut   tuloa  tuottavat  lai-

tokset..............

Yleiset  rasitukset  ........
Avustukset..............

Velkatalous............
Rahavarojen   sijoittaminen

ja varaaminen  ........
Poistot ja palautukset  ....
Muut   menot   ............

1338.0           3.o

1769.i            4:.o

804.3            1.8

1112.3            2.5

2  653.o           6.o

6699.o        15.i

311.4            0.7

3.091.5            7.o

2  655.0

7  321.1

19163.5           2.5            25  990.i

39  092.8           5.o             67  345.o

17  337.9           2.2              21631.7

17  093.7          2.2            27  477.i

70  911.3           9.2          115115.2

84918.2       11.o         129  773.8

12  822.Ö            1.7             17  423.o

IM

t:;

311.3           3.7             43.942.0

278.2           7.o          141823.3

825.5           6.7          100  631.3

357.7           2.i            16  920.7

038.i          6.i            74.151.o

92440.4        11.0            96921.o

12  474.5           1.0                3  429.7

31980.2          4.i            43  431.3

-         -     13 661.i
-     33184.å

3  446.o          7.8          7  043.7

47  544.2           1.4

9  279.Ö           0.7

Yhteensä        44234.4100.o    773618.0100.o    1249  024.3100.o
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Edellä  mainittujen  sosialisten  menojen ja y]eisten töiden menojen
suhteellinen  osuus  ei kasvanut sen takia, että muiden hallinnonhaaro-

jen  menot  olisivat  pienentyneet,,  vaan  ennen  kaikkia   siitä   syystä,
että  lamakautena  juuri  nämä  menor}-hmät  kasvoivat  ei`ikoisen  voi-
makkaasti   tuoden   kaupungeille   lisäi.asituksia   sellaisena   ajankoh-
tana,  jolloin  olisi  ollut  täi'keätä  voida  niitä  alentaa.   }Iainitut kolme
kaupunkien  sosialisen   toiminnan  tärkeintä  i`}-hmää  yhdessä  aiheut-
tivat  vuodesta  1928 vuoteen  1934  '103.3  mi]j.  mk:n lisä}'ksen menoi-
hin.     Katulaitokseen   ja   satamiin   kä`.tet`'t   määrärahat   taas   kas-
voivat  näinä  vuosina  yhteensä  ]ähes  69  miljoonalla  markal]a.

Erikseen  on  todettava  m}-öskin  kaupunkien  velkatalouden suh-
teellisen  osuuden  kasvu;  sen  osuus  o]i  v.191014.6  ja  v.193418.7  °/o
kokonaismenoista.    Syihin,  jotka  ovat  vaikuttaneet  menojen  nou-
suun  niin  tässä   kuin  muissakin  menor}'hmissä  palataan  m}.öhem-
mln.

Kaui)uiikien   menojen   kasvu   on   ollut   huomattavasti   `.oimak-
kaampaa   kuin   taksoituksen     alaisten     vuositulo-

j  e n.    T\'ämä  kohosivat  säännöllisesti  vuoteen  1929,  mutta  laskivat
tämän  jälkeen  niin  voimakkaasti,  että  ne  vuonna  1934  olivat  asu-
kasta  kohden  pienemmät  kuin  vuonna  1925.  (Vrt.  taulukkoa  n:o  3.)
Jos   viiineisen   säännöllisen   vuoden   ennen   sotaa    eli   siis   vuoden
1913  menot ja  taksoitetut vuositulot merkitään  100:lla,  ovat  menot
suurimmillaan ollessaanv.  '1934   2  `127 ja taksoitetut vuositulot `145.3.
Taas   vuonna   1929,   jolloin   vuosit,ulot   olivat   korkeinmillaan,   oli
niiden  suhdeluku  1862  ja  menojen  suui.uutta ilmaiseva  suhdeluku
1992.    Näistä    taksoitettuja    tuloja    ku`'aavista    suhdeluvuistakin
ilmenee  selvästi,  miten  romahdusmaisest,i  ne  lamakautena  pieneni-
vät  omalta  osaltaan  vaikeut,taen  kaui)unkien  talouden  tasapainossa

pitämistä  ja  aiheutt,aen  vei`oäyi`iltä   kaimettavan  määrän  huomat-
tavan  nousun.    Veroä}'rin  keskimääi`äinen  hinta  kaikki   kaupungit
huomioon   ottaen   oli   alimmillaan   v.   1929,   jol]oin   se  oli  6:  71  mk.
Vuoteen   1934   se   oli   kohonnut   9:37    markkaan.     Kun   veropohja

pieneni  eikä  menoja  samassa  suhteessa  voitu  alentaa,  kasvoi  kuta-
kin  100 markan tuloa  kohden suoi.itet,tava määrä täl]ä tavoin.
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Taulukko  n:o  3.

Tahsoiteiut tulot vv. 1880-1934.

Vuonna 1000  mk.   Asukasta kohden
mk.

83 040.9                      516.2

108 535.6                       510.5

195 409.3                      685.3

299130.8                      793.3

342 659.i                      823.6
1264 426.2                  2 912.o
2 031702.5                  4 678.7

4 097 270.5                  8 316.o
4 473 529.i                 8 888.2
4 925 525.6                  9 532.4

5 688 082.4                10 532.6

6 380 239.8               11360.6
6 356 921.8                11162.i

6 052 995.9               10154.2

5  512  970.i                  8946.5

4 970171.9                  7  699.o

4  978 447.2                  7  599.6

Tässä   yhteydessä    ei   ole   mahdollista   ryhtyä   tarkastelemaan

yksityisten  kaupunkien  talouden  kehit}'stä  ja  verorasitusta  niissä.
Kuitenkin  on  mainittava,  että  vei.orasituksen  suui.uuteen  ei  usein-
kaan  ole  syynä  se,  että  kaupungin  menot  olisivat  ei.ikoisen  suuret,
vaan joko  heikko  veropohja  tahi kaupungin muiden tulojen suhteel-
linen    pienuus.        Useissa    kaupungeissa,    joissa    veroäyriltä   kan-
nettava   määi`ä   on   keskimäärää   suurempi,   ovat   menot   asukasta
kohden   keskimäärää   pienemmät.     Esim.   Viipurin   korkean   vei`o-
äyrin hintaan v.  1934 näyttää olevan syynä etupäässä taksoitettujen
vuositulojen   pienuus,   mutta   myöskin   se,   että   taksoituksi`lla   on
kerättävä  suhteellisen  suuri  osa  kaupungin  kokonaistuloista,  mikä

johtunee  m. m.  siitä,  että  Viii)urilla  ej, kuten  useilla muilla kaupun-
geilla,  vielä v.1934  ollut omaa sähkölaitosta, jonka tuloja  olisi voitu
käyttää    vei.otuksen    alentamiseen.      Tampereella    taas    johtunee
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taksoituksen korkeus  lähinnä  siitä,  eitä  kaupungin  on taksoituksella
koottava   suhteellisesti  enemmän  kuin  muiden  vastaavankokoisten
kaupunkien.  Tähän  lienee syyiiä m. m.  se,  että Tampereen kaupunki
suuremmassa  määrin  kuin  yleensä  muut  kaupungit siirtää tulojaan
rahastoihin,   mutta   myöski]i   satamatu]ojen   puute   sekä   se   seikka,
et,tä  lainavaroja  ei  käytetty  ollenkaan  v.   1934  talousarvion  tasaa-
miseen.     Vielä   esimerkin   mainitaksemme,   niin   näyttää   Kuopion
veroäyrin   hinnan   korkeus    johtuvan    yksinomaan    taksoitettujen
vuositulojen  suhteellisesta  pienuudesta.    (Vrt.  taulukkoa  n:o  4.)

Taulukko    n:o    4.

Ve,rtail,evi,a  tietoJa  eräiden  kaupunkien  t,cdoudest,a  v.1934.

Veroäyrin     Taksoitetut     Taksoituksella  koot,tu              Menot
hinta           vuositulot                      määrä                           asukasta

asukasta            asukasta         °/o  kau-           kohden
kohden              kohden          pungin ko-

ko]iaistuloista

Helsinki
Viipuri
Turku
TampeTe........

Kuopio..........

Kemi..........

Uusikaupunki       ..
Lappeeni.anta....
Savonlinna......
Joensuu........
Ki'istiinankaup.    .  .
Pietarsaai.i......

Raahe
Tornio

mk.                 mk.
8:  50          10543:-

12:60              5681:-
11:50            7  381:-
11:-          7804:-
11:50             3783:-
10:  75             5358:~
41:  20             5134:-
10:-          4343:-
10:80            3703:-
10:50             6135:-
11:50             3575:-
10:50             5225:-
14:-          4403:-
40:  75             6695:-

Kaikkien    kaupun-
kienkeskimäärä       9: 37            7  658: - 713:  -                     36.0             1900

Kaui)unkien  t u 1 o t a 1 o u t t a  tarkasteltaessa  kiintyy  huomio
siihen,   että   verotulojen   osuus   kokonaistuloista   on   viimeksi   kulu-
neina  vuosina  ollut  suurempi, kuin  mitä  se  yleensä  aikaisemmin oli.
Ennen vuotta  1920  verotulot  olivat  yleensä  24~27  °/o,  vain  yhtenä
vuonna   lähes   31  °/o   kokonaistuloista.    Sitä  vastoin   vuodesta  1925
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alkaen  on prosenttimäärä  yleensä  pysytellyt 36:n yläpuolella.  Tähän
asiaintilaan   näyttää   osaltaan   vaikuttaneen   se   seikka,  että   laina-
varoja  -  vaikkakin  niitä  koskevat  prosenttiluvut  yksityisinä  vuo-
sina  saattavat  huomattavastikin  vaihdella  -  on  sanotun  vuoden
jälkeen   suui`in   piirtein   katsoen   käytetty   suhteellisesti   vähemmän
kuin  aikaisemmin.    Myöskin  kaupunkien  »muiden  tulojen»  merkitys
on vuoden  1925 jälkeen  pienentynyt.   (Vrt.  taulukkoa n:o  5.)  Tähän
on  ilmeisestikin  vaikuttanut  m. m.  se  seikka,  että  kaupungit  eivät
ole   korottaneet   maksutulojaan   rahan   alentunutta   ai`voa   vastaa-
vassa  määrässä.  Esim.  satamamaksut  ja  liikennemaksut  ovat  vain
ne]inkei.taiset   verrattuna    maailmansodan   vuosiin.     Ei`äissä    kau-

puiigeissa   ovat   myöskin  joidenkjn   kaupungin   laitosten   käyttämi-
sestä kannetut maksut yhä jatkuvastikin alempana, kuin mitä hinta-
tason   yleinen   kohoaminen    edellyttäisi.     Esim.     Helsingin    sähkö-
1aitos  peri  v.   1913  vahvist,etun  taksan  mukaan  valovirrasta   60   p.
kwt:lta   mutta   nykyisin   2   mk.

Kaupunkien  tuloista   puheenollen  on  vielä   ei`ikseen   mainittava
valtioavut,  joiden  suhteellinen  merkit}'s  v:n   1925  jälkeen  on  ollut

jonkin    verran    suurempi   kuin   aikaisemmin.      T\-iiden   suhteellista
osuutta   kokonaistuloista  ilmaiseva   prosenttiluku   on   tänä  ajanjak-
sona   vaihdellut   5.6:n  ja   7.6:n   välillä.    Vertauksen  vuoksi  mainit-
takoon,    että    maalaiskuntien   taloudessa    oli   valtioavuilla    paljon
huomattavampi  merkitys,  ne olivat v.1933 27.4  °/o kokonaistuloista.
Kauppaloissa   oli  vastaava  luku  14.9  °/o.    Korkeimmillaan  mainittu

prosenttiluku   kaupungeissa   oli   v.   1928,   mutta   aleni   sen   jälkeen
valtiovallan    v.   1931    muutettua   useiden   valtioapujen   perusteita
omien  menojensa  pienentämiseksi.   Kun  kaupunkien  tulot  näiltäkin
osiltaan  lamakauden  aikana  huomattavasti  pienenivät,   ei  se  suin-
kaan  ollut  omansa  helpottamaan  niiden  laitosten  toimintaa,  jotka
aikoinaan   vahvistettujen   valtioapuperusteiden   turvin   oli   perus-
tettu.    (Vrt.   taulukkoa  n:o  5).



174                                                                       EiNo   WARONEN

Taulukko     n:o     5.

Kaupunkien  t,ul,ot.
Valtio-

Verotulot             Lainat                   avut             Muut  tulot
Vuon-       1000                       1000                    1000                   1000

na             rri.k.        °/o           ir.`k.        °|o          m`k.     °/o            Tnk.         °|o

1880              1962      27.3                    ])                                ])                       5223      72.7

1890              2387      24.6                    ])                                ])                       7315      75.4

1900              5179      24.o                    1)                                1)                    15625      75.i

1910          10965     30.8          8667      24.3       1812     5.i       14129     39.8

4913          14216     24.i       13167     22.4       2456     4.2       29038     49.3
4919          92670     29.0108819     35.i    10421      3.3       98328     31.7

1925        317719     36.410849112.4    54340     6.2    392254     45.o

1926       346709     36.810057010.7    52645     5.0    441389     46.0

4927        370022     35.8102359        9.0    58549      5.7    500809     48.0

4928        379726     39.5       36645        3.8    72768      7.6    471112     49.i

mk.         O/o

7185100

9702100
20804100
35573100
58877100

310238    400

872804100
941313100

1  031  739    100
960251100

1929        394117      36.812242211.5    66916     6.3    487376     45.41070831100

1930       403882     28.6    42323714.¢    87495     6.2    495933     50.81410547100
1931        409620     38.8       62836        5.o    77100     7.2    519886     48.01069442100

1932        448729     37.o    13581711.4    76055      6.4    531812     44.01192413100

1933        462595     36.ö    16675113.2    79962      6.3    558012     44.o    1267320100

1934       466410     36.o    13025010.i    87004     6.7    611403     47.21294627     400

Edellä   esitetyllä   tavalla   kasvaneita   menoja   eivät   kaupungit
ole  käyttäneet   yksinomaan   kulutusluontoisiin  tai`koituksiin,   vaan
myöskin   uusien   omaisuuserien   hankintaan.    Kaupunkien   v a i` a t
ovatkin  käsiteltävänä  ajanjaksona  huomattavasti  kasvaneet  lisään-
tyen   suhteellisesti   enemmän  kuin   menot.    (Vrt.   taulukkoa  n:o 6.)
P\'e   olivat  v.188210.6  milj.,1913  277.i  milj.,  v.1925  3857.6  milj.

ja  v.  1934  6 848.o  milj.  mk.    Varat  kasvoivat  yhtämittaisesti  vuo-
teen  1929  saakka.   Tämän  jälkeen  ne  pulavuosina  ovat  alentuneet-
kin,   mihin  vaikutti   m. m.   kaupunkien   käteis`.arojen   huomattava
vähentyminen ja eräinä vuosina myöskin varattujen tonttien myynti.
Vuonna  1934  olivat  varat,  suuremmat  kuin  koskaan  ennen.

Myöskin  varat  asukasta  kohden  ovat  huomattavasti kasvaneet.
Vuonna  1890  ne  olivat  `115  mk.  ja  v.  1913  648  mk.    Vuoteen  1925
mennessä   ne   olivat   kasvaneet   jo   enemmän   kuin   rahan   arvo   oli
alentunut.    Korkeimmillaan   ne   olivat   v.1929,   nim.10900   mk.
asukasta  kohden.    Vuonna   1934  vastaava  luku  oli   10500.

(1    Sisälty`.ät    >muihin   tu]oihin.i>
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Taulukko   n:o   6.

Kaupunhien  varcti,  vel,at  ia  nett,o-omaisuus.

Vuonna        Varat            Asukasta          Velat        Asukasta            Netto-    Velkaan-
1000               kohdeii              1000            kohden          omaisuus     tumis-

mk.                   mk.                   mk.                mk.            1000  mk.        °/o

10  597.4                                               5  379.o

24  646.6                 115                  10  261.4               48

75  415.i                264:                  34  065.6            119

222  457.i               590                 85  446.9            227

277  065.5                648               131302.4            316

1095  425.6          2  611               405  055.5            966

3857584.3          7700               876425.41800

4477715.0          8800               958518.2       1900

4992678.2          9400               948211.2       1800

5671868.0       10300

6159248.2       10900

6107982.4       10700

6262403.5       40500

6237962.i       10000
6622602.8       10200

6  847  970.8        10  500

1144062.o        2100

1278676.7        2300

4452623.i       2500
1581981.4       2600

1653360.i       2700

1760713.5        2  700

1983931.8        3000

5  227.4           50.7

14  385.2            4=1.6

41349.5           45.2

137  010.2           38.4

145  763.i          49.o

690  370.i          37.o

2  981158.0           22.7

3  519197.7           21.4

4  044 467.o           19.o

4  527  806.0          20.2

4  880  571.5           20.8

4  656  369.3           23.8

4  680  422.i          25.3

4  584  602.o           26.5

4  861889.3            26.6

4  864  039.o         29.o

Kaupunkien   varojen  kasvamista  vastaa   toiselta   puolen   nousu
myöskin velkamäärissä.  (Vrt. taulukkoa  n:o  6.)  Kaupunkien  v e 1 a t
eivät    kuitenkaan   ole   kasvaneet   yhtä   nopeasti   ja   yhtä   suuressa
määrin   kuin  varat,  vaikka  vuoden  1929  jälkeen,  siis  pulavuosina,
niiden  kasvu  oli  erikoisesti  kiihtynyt.    Velat  olivat  v.1882  5.4  milj.,
v.1913   131.3  milj.,   v.1925  876.4  milj.  ja  v.19341983.9  milj.  mk.

Asukasta   kohden   velat   olivat   v.   1890   /±8   mk.,   v.   1913   316   mk.,
v.  1925  1800  mk.  ja  v.  1934  3 000  mk.   Erikoisesti  näyttää  olevan
syytä  kiinnittää  huomiota  siihen  tosiasiaan,  että  jos  velkamäärän

jakaantumista  asukasta  kohden  v.   1913  ilmaiseva  luku  kerrotaan
10:llä,   niin  saadaan  tulokseksi,   että  velkarasitus   asukasta  kohden
oli  tällöin  suurempi,   kuin  mitä  se  nykyisin  on.    Myöskin  kutakin
maksavaa  veroäyriä  kohden  on  velkoja  nykyisin  vähemmän  kuin
v.  1913.    Sanottuna  vuonna  oli  tämä  luku  nimittäin  38  mk.  30  i).,
mutta  v.  1935  sitä vastoin  31  mk.  40  p.  Lainojen  kokonaismäärää
korottaa  osaltaan  sekin,   että  ei`äät  kaupungit,  varsinkin   Helsinki,
ovat  ostaneet  itselleen  huomattavia  määriä  omien  lainojensa  obli-

5
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gatioita,  milloin  niitä  on  voitu  saada  edullisella  kurssilla,  käyttäen
tähän   tarkoitukseen   uusia   lainavaroja.    Ei   siis   voida   sanoa,   että
kaupungit  olisivat  tätä  n}'k}.ä  enemmän  velkaantuneet,  kuin  mitä
ne   olivat   ennen   maailmansotaa.     Sitä   vastoin   ne   ovat   lyhyessä
ajassa  menettäneet  sen  edun,   minkä  inflatio  aikoinaan  toi  muka-
naan.    Kaupunkien  velkataakan  nopea  kasvu  on  joka  tapauksessa
omansa    kehoittamaan    `'arovaisuuteen    kaupunkien    ta]oudenhoi-
dossa  ja  uusien  tehtävien  antamisessa  niille.

Jo  edellä  esitetyistä  luvuistakin  ilmenee,  että  n.  s.  velkaantumis-

r"osentti,  s. o.  luku,  joka  ilmaisee,  montako  prosenttia  velat  ovat
varoista,  nykyisin  on  huomattavasti  edullisemi)i,  kuin  mitä   se  oli
1800-]uvun    lopulla    ].a    `1900-]uvun    kahtena    eiisimmäisenä    vuosi-
k}-mmenenä.    Tämä  prosenttiluku  oli  niin.  silloin }']eensä  n.  40-50,
kun  se  sitä  vastoin  v.   1934,  jo]loin  se  oli  korkeimmil]aan  v:n  4919

jälkeen,   oli   ainoastaan   29.
Havainno]lisen  kuvan  kaupunkien  menojen,  taksoituksen a]ais-

ten  vuositulojen,  varojen  ja  ve]kojen  sekä  netto-omaisuuden  kehi-
t`-ksestä   vv.   4880~1934   antavat   seuraavaan   vhdistelmään   sisäl-
t,\.vät   suhdeluvut.

Taulukko   n:o   7.

Vertaileva   katsaus   kaupunhien   menoJen,   varoJen,    velkoien,    net,t,o-
omaisuuderb   sekä   tahsoitettujerb   vuosituloien   luhitykseen.

Vuonna Menot          Vai.at       Velat

1144

1698
36                27                 26
75                80                 65

100               100               100
387              395              308

1317           1392               667

1404          1616               730
1471           1802               722
1742           2  047               871

1992          2  223              974
2024          2  205           1106

I\`etto- Taksoitctut
omaisuus   vuositulot

424
1032
2857
9487

100               100
474             369

2  045          1196
2  414          1306
2775           1437

3106          1660
3  348          1862
3194          1855
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2  079          2  260          1205          3  211           1766
2124          2  251           1259          3145           1609
2  000          2  390          1341          3  335          1450
2127          2  472           1511           3  337           1453

Kaupunkien   talouden   kehitys   on   siis   ollut   ei`it,täin   voimakas.
Mitä  tekijöitä  on  tähän  ollut  vaikuttamassa?

Ensinnäkin   on  huomautettava   eräästä  muodollisesta  tekijästä,
vaikkakaan  se  ei  ole  t,ärkein.   Pyrkimyksissään  käsitellä  kunnan  eri
hallintoaloja   ei`illisinä  talouksina,  jotta  kunkin  hallintoalan  kaikki
menot   ja   tulot   saataisiin   selvi]Ie,   ovat   kunnat   ryhtyneet  merkit-
semään   talousarvioihinsa   n.  s.   t i 1 i t y s e i. i ä.    Tällä   tavoin   voi-
daan   kunnan   eri   hallinnonhaarojen   osuus   kunnan   kokonaistalou-
desta  saada  selvitet}'ksi.    Nämä  tilityserät,,  jotka  sisältyvät  myös-
kin    edellä   esitettyihin   tilastonumeroihin   vuodesta    1925   alkaen,
nousivat  v.  1934  yhteensä  148  milj.  markkaan,  mikä  on  lähes  12  °/o
kokonaismenoista.

Siirryttäessä   sitten   tarkastamaan   niitä   muita   tekijöitä,   jotka
o`.at   aiheuttaneet   kaupunkien   kunnallistalouden   ])aisuinisen,    on
ennen   muita   mainittava   kaupunkien   asukasluvun    erittäin
voiinakas    lisääntyminen.     Kaupungeissa    oli    v.    1880    ainoastaan
160878   asukasta,   mutta   v.1934   655092.    Asukasluku   on   siten
lisääntynyt   eneminän   kuin   4-kertaiseksi.    Asukasluvun   kasvaessa
ei  ainoastaan  ole  perustettava   uusia   huoltolaitoksia  ja   uusia  kou-
luja   sekä   laajennettava  teknil]isiä  laitoksia  vaan  myöskin  ryhdyt-
tävä   hankkimaan  ja   järjestelemään   uusia   asuntoalueita,   i`akenta-
maan  uusia  liikenneväyliä  sekä  tehostettava  monilla  hallinnon  ei`i
aloilla  entisiä  toimenpiteitä.

Kaupunkien   väestö   ei   ole   kasvanut   ainoastaan   luonnollisella
tavalla  ja  sisäänmuuton,  vaan  myöskin  e s i k a u p u n k i 1 i i t o s-
t e n   kautta.   Aivan  viime  vuosien  esikaupunkiliitokset  ovat  lisän-
neet   kaupunkien   asukaslukua   yli   84 000   hengellä.    Nämä  esikau-

punkiliitokset ja  niiden mukanaan tuoma väestönlisäys  ovat  useissa
tapauksissa  osoittautuneet  kaupunkien  taloudelle  erittäin raskaiksi.
Liitoksista  aiheutuu  kaupungeille  menoja  paitsi  siten,  että  esikau-

punkien  olot  on  vähit,ellen  saatettava  kaupungin  kehittyneempien
olojen  tasal)e,  vielä  ei.ikoisest,i  siten,  että  eräitä  julkisia  rasituksia,
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joLka  maalaiskunnissa   ovat  valtion  suoritettavina,   siirtyy  liitoksen
tapahduttua   kaupunkikunnalle.     T\täin   tapahtuu   m. m.   oikeuden-
hoidon,   ulosottotoimen,   poliisitoimen   ja  tielaitoksen  alalla,  minkä
lisäksi   valtion   osuus   kansakoulujen   kustaiinuksiin   huomattavasti
vähenee.        Jokainen   esikaupunkiliitos   tietää   siis   ei`äiden   kustan-
nusten   siirtämistä   valtiolta    kaui)unkikunnille.

Esikaui)unkiliitokset,     joista     useimmat     tai)ahtuivat     keskellä

pahinta  lamakautta,  ovat  senkin  takia  osoittautuneet  kaupungeille
rasittaviksi,  että   esikaupunkialueiden   väestö   miltei   poikkeuksetta
on  ei.ittäin  vähävaraista,  joten  kaupungin  entisen  asujamiston  on

yleensä   otettava   osaa   niihin  kustannuksiin,   jotka   aiheutuvat   esi-
kaupunkialueiden hallinnosta.   On tapauksia, joissa taksoitetut tulot
asukasta  kohden  ovat  pudonneet lähes  50 °/o  liitoksen tapahduttua.
Esimerkkinä   mainittakoon,   että   Viipurin   asukasluku  kasvoi  v:sta
1932   v:een   1933   55  701:stä   70276:een   eli   lähes   15000   hengellä,
mutta   taksoitetut   vuositulot   tästä   huolimatta   alenivat   431   mil-

joonasta  418  miljoonaan  mai`kkaan  ja  asukasta  kohden  7 737  mar-
kasta  5 953  markkaan.   Asukasluvun  lisäys  ja  uusien  verotusesinei-
den  joutuminen  kaupunginalueelle  ei  siis  voinut  ehkäistä  pula-ajan
tuhoisaa  vaikutusta  veropohjaan.   Samanlainen  oli  kehitys  v.  1924,

jolloin  ensimmäinen  suuri  liitos  Viipurissa  tapahtui.     Asukasluvun
kasvaessa     22009:stä    v.1923    40050:een    v.1924    alenivat     tak-
soitetut  tulot   asukasta   kohden   10 624  markasta   7 392   markkaan.
Kun  asiain  tila   on  tällainen,  niin  ei  ole  ihmeteltävää,  että  esikau-

punkiliitokset  ovat  yleensä  lisänneet  verorasitusta  huolimatta  siitä,
että  kaupunkien   menot  asukasta  kohden  liitosta  seui`anneina  vuo-
sina  ovat  säännöllisesti  olleet  pieneinmät  kuin  ennen  liitosta.

Lisäävästi  kaupunkien  menoihin  ei  kuitenkaan  ole  vaikuttanut
ainoastaan   kaupunkiväestön   absoluuttinen   kasvu,   vaan   myöskin
väestön       sosialisessa        rakenteessa      tapahtunut
muutos.     Kaikissa    kaupungeissa    on   teollisuudesta,    kaupasta    ja
liikenteestä   elatuksensa   saaneiden   henkilöiden   suhteellinen   määrä
kasvanut.      Virkamiehet,    itsenäiset    kaui)piaat,     käsityöläiset

yleensäkin   itsenäiset   yrittäjät   ovat   suhteellisesti   vähent}'neet
samalla  epäitsenäinen  työväki  ja  toisen  palveluksessa  olevat  lisään-
t}'neet.      Tämä  väestön  sosialisen  rakenteen  kehit}'s  on  asettanut
entistä   suurempia   vaatimuksia  kaupunkien   s o s i a 1 i p o 1 i i t t i-



KAupur`TKIE`.  TALouDEr`.  KEHITTKSESTÄ  jA slll]EN  `'AIKL.TTA`TElsTA TEKI]ölsTÄ  170

s e 11  e    t o i m i n n a 11 e.    Kunnan  yhteiseksi   asiaksi   on   muodos-
tunut moni  sellainen  tehtävä, jota  aikaisemmin ei  ehkä  voitu katsoa
sen  tehtäväpiiriin  kuuluvaksi.    Seui.aavassa  on  rajoituttava  ainoas-
taan     ]yh}Testi    `Tiittaamaan    eräisiin   kuntien   sosialisen   toiminnan

i"ioliin   ja   tähdentämään   niissä    havaittavissa    ollutta    kehitystä,
etenkin   silmällä   pitäen  siirtymistä  vapaaehtoisuudesta   pakollisuu-
teen.

Niinpä kaupunkien on ollut esim. ryhdyttävä vähävaraisten asun-
nontarpeen   tyydyttämiseksi   laajaan   asuntopoliittiseen   toimintaan
huolehtimalla eräissä tapauksissa asuntojen tuotannostakin.   Asunto-
oloissa  havaittavien  epäkohtien  toteamiseksi  ja  poistamiseksi  aluksi
eräät  kehittyneemmät  kaupung`it  vapaaehtoisesti  järjestivät  asun-
nontarkastukseii.     Nyttemmin    on   v.    1927    annetul]a    terveyden-
hoitolainsäädännöllä  asunnontarkastus  säädetty  määrättyihin   huo-
neistoihin  nähden  pakolliseksi.     Väestön   sosialisen  i`akenteen  muu-
t,os   on   aiheuttanut  m}'öskin  sen,  että  sel]aiset  sosialipolitiikan  haa-
rat   kuin  amii;attientarkastus  ja  t}'önvälitys  ovat  tulleet  liitetyiksi
kunnan  tehtäväpiiriin.     T\Täihinkin  nähden  on  kehit}Ts  ollut  saman-
Iainen  kuin  asunnontarkastukseen  nähden,  ensin  eräät  edistyneem-
mät    kunnat   vapaaehtoisesti    perustivat   t}'önvälit?-stoimistoja    ja
asettivat   ammattientarkastajia,    n}'ttemmin    on    kuntien  velvolli-
suudet  näilläkin  aloilla  lailla  säännöstelty.

Ei`äs  kaupunkiväestön  teollistumisen  seurauksia,  joka  menneinä

pulavuosina    monilla    paikkakunnilla    aiheutti    ennakolta    aavista-
mattomia   rasituksia   kuntien   taloudel]e,   on   t}'öttömyys   ja
sen lieventämisestä  aiheutuvat toimenpiteet.   Kuntien velvollisuudet
ovat  tässäkin  kohdin  vähitellen  kasvaneet.     Vuoden  1879  vaivais-
hoitoasetus   ei  nimittäin  velvoittanut  kuntaa  avunantoon  työkykyi-
selle.      Sitä   vastoin   vuonna   1922   voimaan   astunut   uusi  köyhäin-
hoitolaki   määi`äsi  kunnan  avustusvelvollisuuden  pakolliseksi  myös-
kin    niissä   tapauksissa,   milloin   työkykyiset   henkilöt   ilman   omaa
s}.ytään  joutuivat  puutteeseen.    Tämä  seikka  yhdessä  muiden  teki-

jöiden kanssa on lisännyt   k ö y h ä i n h o i d o n   a v u n s a a j  a i n
lukuinäärää   ei.ittäin  voimakkaasti.     Avustettujen  lukumäärä,  joka
v.   1900  oli   7 009  eli  2.5  °/o   asukasluvusta,    oli  vuonna   1928   28 873
eli  5.3  °/o   ja  vuonna  1933,  jol]oin  }'ksityinen  yritte]iäis}T}Ts  o]i  vähen-
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täiiyt  omaa  t`'övoimaansa  ja  sen ylläpito  lainmukaisesti  oli  siirt`-n`.t
kunnille,  83 355   eli   13.3  °/o   asukasluvusta.

Kunnallisen    kö\'häinhoidon    kehit`-stä    tai`kastettaessa    kiint`'`'
huomio   vielä   siihen,   että   n.  s.   »}'ksit}-ishoidon»   merkit}-s   varsinkin
vei`rattuna   muihin   hoito-   ja   avustusmuotoihin   on   pienent}-nyt   ja
että   laitoshoitoa   saavien   lukumäärä   on   säännöllisesti   lisäänt,vn\.t.
Laitoshoidossa oli esiin. `/..  `]900  2131   eli  0.7  °/';,, mutta  v.1933  23  720

e]i  3.7  °/o  asukasluvusta.   Tähän  asiain tilaan  ei ole  vaikuttanut kau-

punkien   halu   i.akentaa   komeita   kunnalliskoteja   ja   muita   huolto-
laitoksia,  vaan  }.ksinkertaisesti se tosiasia,  että `'ksit`-iset kuntalaiset
eivät  nvk`.isin  enää  samassa  laajuudessa  kuin  aikaisemmin  huolehdi

puutteeseen   joutuneista   omaisistaan   tai   suostu   ottamaan   tällaisia
henkilöitä   }.ksit}'ishoitoon.     Kun   väestön   suhtautuminen   huoltoa
tarvitseviin    on    tällainen   ja   kun   n`'k\.aikainen   valistus   ei   enää
hyväks}'  samanlaisia  menettel}'tapoja  i)uutteenalaisiin  nähden  kuin
mitä   esi-isäinme   käyttivät,  ei   kuiinilla   ole   muuta   mahdollisuutta
kuin   rakentaa   huoltolaitoksia   tai`vittavassa   määi.in..    Kaupunkien
huoltolaitosten  lukumäärä  on  kasvanut  24:stä  `T.1900  71:een  v.1933.
Voimassa   oleva   kö}rhäinhoitolaki   määrääkin,   ett,ä   kunnalla   tulee
olla   kunnalliskoti   niitä   kö}'häinhoitoa   tarvitsevia   varten,   joita   ei
voida   avustaa   kodeissaan   tai   sopivasti   sijoittaa   `-ksit`'ishoitoon.
Vastaavan   sisältöineii   säännös   lastenkotien   perustamisvelvollisuu-
desta    sisält\r`'   lastensuojelulakiiii,    joka    m}Tös    velvoittaa    kunnat
tai`vittaessa   perustamaan   kotikasvatusta   tukevia   laitoksia.     Vielä
on  todettava,  että  uudet  huoltolait  syventämällä  ja  laajentamalla
kuntjen    velvollisuuksia    huoltotoimen    alalla    tulevat    jättämään

jälkensä  kuntien  huoltomenoihin.
Huoltomenojen  kasvamiseen  on   osaltaan  vaikuttanut   m}'öskin

kohonnut   elintaso.    Menot   avustettua   kohden   olivat   kaui)unkien
laitoksissa  kuitenkin  v.  1933  pienemmät  (2 813)  mk.  kuin  10 vuotta
aikaisemmin   (3184   mk.),   puhumattakaan   vuodesta   1929,   jolloin
ne   olivat   korkeimmillaan   (4 221   mk.).

Huoltotoimintaan   liitt}'}'   läheisesti   terve}.den-j  a     sai-
raanhoito.     Vielä   viime   vuosisadallakin   raivonneiden   suurien
kulkutautien jättämä tuhoisa jälki on ilmeisesti antanut ensimmäisen
herätteen  n`rk`'isille  toimeiipiteille  kansan  terve}.den  edistämiseksi.
Tässä   tarkoituksessa   on   kaupungeilla   jo   kauaii   ollut   kuume-   eli
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kulkutautisairaaloita.    Pakolliseksi   säädettiin   niiden   perustaminen
v:n   1927   terveydenhoitolaissa.     Lisäksi   velvoitettiin   kunta   anta-
maan   jokaiselle   sen   aluee]la   yleisvaaralliseen   tarttuvaan   tautiin
saii.astuneelle   maksuton  hoito  ja   ylläpito,   niin  kauan  kuin  häntä
saii`aalassa  pidetään.

Väestönsä  terveyden  turvaamiseksi  kunnat  ovat  sitäpaitsi  r}'h-
tyneet   moniin   muihin   toimenpiteisiin,   joissa   aluksi   eräät   edist}r-
neemmät paikkakunnat ovat tehneet aloitteen,  mutta jotka nyttem-
min  on  eräiltä  osiltaan  edellä  mainitulla  terveydenhoitolainsäädän-
nöllä  ja  ei`äillä  ei`ikoislaeilla  määrätty  pakollisiksi.    P\Tiinpä  on  kau-

punkien   järjestettävä   ei.äiden   elintai`vikkeiden,   kuten   maidon   ja
lihan  tarkastus,   huolehdittava   viemärilaitoksen  järjestämisestä  ja
tässä   tarkoituksessa   rakennettava   tarpeen   ja   kaupungin   varojen
mukaan  vähitellen  viemärijohtoja.    Myöskin  huolehtiminen  hyvän
veden  saannista  on  nykyisin  kaupungin  lakimääräisenä  velvollisuu-
tena.   Pyrkimys   huolehtia   tei.veellisten   elintarvikkeiden   hankkimi-
sesta   on   ollut   perusteena   myöskin   kunnallisten   teurastamojen   ja
ka.uppahallien  perustamiseen.

Edellä  on  jo  viitattu  siihen,  että  kunnat  on  lailla  velvoitettu

perustamaan   kulkutautisairaaloita.     Muiden   sairaaloiden   perusta-
miseen  ei  laki  velvoita,  mutta  olosuht,eet  ovat  kuitenkin  johtaneet
siihen,   että   kaupunkikunnat   ovat   rakentaneet   sairaalan   toisensa

jälkeen.     Ensimmäiset   kunnamset   saii`aalat   perustettiin   1870-   ja
1880-luvuilla  Kokkolaan,  Raaheen,  Helsinkiin, Turkuun ja Lappeen-
rantaan.  Lääketieteen jakaantuminen  erikoishaaroihin  on  asettanut
sairaalahoidon  tarpeelle  aivan  uudet,  entistä  tuntuvasti  suuremmat
vaatimukset.     Kun   lisäksi   lääketiede   on   todennut   saii`aalahoidon
tarkoituksenmukaisimmaksi   ja   usein   ainoaksi   suotuisiin   tuloksiin

johtavaksi   terveyden   palauttamiskeinoksi,   on   sairassijojen   tarve
tästäkin  syystä kasvanut.   Valtio  ei  ole tätä tarvetta voinut uusista
sairaalarakennuksistaan  huolimatta  läheskään  tyydyttää,  vaan  on
kuntien  täytynyt   uhrata  varoja  sairaaloiden  i`akentamiseen  m. m.
köyhäinhoitolain  edellyttämien  hoit,omahdollisuuksien  vai`aamiseksi
vai`attomille    kuntalaisille.      Kaupunkien    sairaaloiden    lukumäärä
onkin  lisääntynyt   16:sta   v.   1901   89:ään   v.   1933.    Sairassijoja   oli
ensinmainittuna  vuonna  320  ja  jälkimmäisenä  5 246.    Huolimatta
monista   uusista   saii`aalarakennuksista   ei   sairassijojen   suhteellinen
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lukumäärä   o]lut   `':sta   1920  v:een   1933   lisäänt`.n`'t.     Ottaen   huo-
miooii   kaikki   kaupunkien   sairaalat,   nim.   sisätauti-   ja   kirurgiset
osastot,    mielisairaa]at,    s}.nn}.t}.slaitokset,   keuhkotautisairaalat   ja
kulkutautisaii.aalat  oli  inolempina  mainittuina  vuosina  yksi  sairas-
sija   123  asukasta  koh(1en.

Kaupungit    olivat    lisäksi    osallisina    lukuisiin    kuntainvälisiin
mieli-   ja   keuhkotautisairaaloihin.     Siitä   sijamäärästä,   joka   näissä
oli   kaupunkien   kä}.tettävänä,   ei   ole    erikseen   tietoja,    mutta    oli
sellaisten   sairaa]oiden,   joissa   kaupungit   olivat   osallisina,   yhteinen
sairassijaluku   13 325.    Vaikka   valtio   ottaakin   osaa   näiden   sairaa-
loiden    perustamis-    ja    y]läpitomenoihin,    niin    näyttää    kuitenkin
`-oitavan  sanoa,  että  sairaalarasitus  on  siirtymässä  entistä  suurem-
massa  määrässä  valtiolta  kunnille.    Kehit}Ts  on  kä}.n}Tt  tähän  suun-
taan   siitä   huolimatta,   että   mie]isairaslakia   koskevan   lääkintöhal-
]ituksen  v.   1931  1aatiman  esitysehdotuksen  perusteluissa  todetaan,
että aikaisemman ja  samoin voimassa  olevan lainsäädännön mukaan
on   mielisairashoito   katsottu   pääasiallisesti   valtioii   asiaksi,    mikä

periaate   monestakiii   eri   syystä   i)itää   paikkansa.     Samassa   asi.a-
kirjassa  sanotaan  kuitenkin  edelleen:  ))mutta  kun  valtio  ei  ole  kyen-
n}.t   pitämään   huolt,a   mie]isairashoidosta   riittävässä   määi`ässä,   on
se    maassamme    viimekuluneen   vuosik}'mmenen    aikana    siirtynyt

yhä   enemmän  ja   enemmän   kuntien   käsiin .... y)    Samaa   voidaan
sanoa   kehit}'ksestä   muidenkin   sairaalain   suhtecn.

Huoltotoimen  sekä  terveyden-  ja  sairaanhoidon  tehostaminen  on
tosin  erittäin  huomattavassa  määrin  vaikuttanut  kaupunkikuntien
menojen  lisääntymiseeii,  mutta  kysymyksena]aisena  voidaan  pitää,
kumpi  itse  asiassa  kä}'  kunnalle  kalliimmaksi,  huolehtiminen  siitä,
että  sen  jäsenet  joutuvat  elämään  terveydellisesti  mahdollisimman
t}'ydyttävissä   oloissa  ja  tulevat  tarvittaessa   parannetuiksi  jälleen
t}.ökykyisiksi,    vaiko   yksilön   jättäminen    oman   onnensa   varaan.
Voittopuolelle    näistä    toimenpiteistä    voitaneen   joka    tapauksessa
merkitä   kuolevaisuuden   suuri  vähentvminen.    Vv.   1871-`1880  oli
kuolleisuus  kaupungeissa  23.3  °/oo,  v.  i934  oli  tämä  luku  10.9.

Opetustoimenkin      alalla    kaupunkien    teht,ävät    ovat
laajentuneet.      Ammateissa    toimivan    väestön    lisääntyminen    ja
tekniikan kehit}Ts eri ammattialoilla sekä m}'ös kunnan etujen mukai-
nen  p}'rkim}.s  lisätä  väestön  ammattitaitoa  t}'ön  saannin  helpotta-



KAUPUNKIEN  TALOUT)I`:N  KEI]ITYKSESTÄ  JA  SIIHE`T  VAIKLiTTANF.ISTA  TEKiJöisTÄ  183

miseksi   ovat   johtaneet   erilaatuisten   ammattikoulujen   perustami-
seen.   Vuodesta   1925   vuoteen   1934   ovat   kaupunkien   vuosimenot
ammattikouluista   kaksinkei`taistuneet   eli   kasvaneet   n.   5   miljoo-
nasta   10  miljoonaan  markkaan.    Näiden  menojen   merkitys  koko-
naismenoihin   veiTattuna    ei    siis   kuitenkaan   ole    erikoisen    suuri.
Sitä   huomattavampi   on   se   rasitus,   jonka   kaiisakoulutoimen   yllä-

pitäminen    aiheuttaa    kaupungeille.      Kansakouluoppilaiden    luku-
määrä, joka vuosisadan vaihteessa  oli 26 376,  oli lukuvuonna  193/±-
1935   miltei   kaksinkertainen   eli   50 699.    Tähän   tulevat   kuitenkin
vielä  lisäksi  jatkoluokkien  oppilaat,  joiden  lukumäärä  vastaavana
aikana  nousi  387:stä  5 762:een.    Oppivelvollisuuslainsäädäntö,  joka
erittäin huomattavasti  lisäsi maalaiskuntien koulurasitusta,  ei  aivan

yhtä    suuressa    määrässä    vaikuttanut    kaupunkien    kouluoloihin.
Huomattavia  lisäkustannuksia  on  kuitenkin  tuonut  mukanaan  siinä
säädetty  jatko-opetusvelvollisuus.    Kansakoulutoimen  kaupungeille
aiheuttamasta   rasituksesta   puheenollen   ei   voida   jättää mainitse-
matta   sit,ä   kansakoulutoimen   valtionapujen   alennusta,   mikä   toi-
meenpantiin   kansakoululaitoksen  kustannus]akiin   v.  1931  tehdyllä
muutoksella   samalla   vastaavasti   lieventämättä   kaupunkikuntien
velvollisuuksia.     Tämä   alennus   pienensi   valtion   menot   oppilasta
kohden  noin  637  markasta  440  markkaan  ja  lisäsi  vastaavasti  kau-

punkikuntien   osuutta   kokonaiskustannuksista.     Selvittämättä   on
toistaiseksi,  miten  paljon  kaupunkien  kansakoulumenot  nousisivat,

jos   vuoi`oluku   luokkahuoneissa   kiellettäisiin,   millaisia  mielipiteitä
valtion   kouluviranomaisten   taholta   on   esitetty.    Monet   muutkin
opetus-  ja  sivistystoimeen kuuluvat laitokset,  kuten t}'öväenopistot,
kirjastot,  taidelaitokset  y. m.  ovat  tulleet  kuntien yhteisiksi  asioiksi
hyödyttäessään  kunnan  jäsenten  henkisiä   etuja  niin  laajalti,   että
niitä  voidaan  pitää  koko  kunnalle  tärkeinä.

Yleinen   kehit}'s   ei   ole   vain   edellä   kosketelluilla   aloilla   tuonut
kaupungeille    uusia    velvollisuuksia.      Myöskin    teknillisellä
alalla     tapahtunut      valtava      edist}'minen    on
ollut    omansa    vaikuttamaan   kaupunkien   menojen   ei   ainoastaan
absoluuttiseen   vaan   myöskin   suhteelliseen   kasvamiseen.     Niinpä
esim.   autot   ja   varsinkin   raskas   linja-autoliikenne   asettavat   kau-

punkien  kaduille  ja  teille  aivan  uusia  vaatimuksia.    Kadut  ja  tiet
on  sekä  perustettava  että  päällystettävä  kestävämmin  kuin  ennen.
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Maaliikennevä}.lien,  maanteiden  ja  i`autateiden,   kehit}Ts  asettaa
vuorostaan   uusia   vaatimuksia   kaupunkien   satamille.     Kun   uusi
liikennevä}'lä   laajentaa   kaupungin   takamaata,   saattaa   tästä   olla
seurauksena   s a t a m a 1 i i k e n t e e n   laadun  ja  laajuuden  muut-
tuminen  siten,  että  kaupungin  on  sen  ty}rd}Tttämiseksi  ryhd}-ttävä
sataman   laajentamiseen   tai   sen   vai.ustamiseen   uusilla    laitteilla.
Tällaisia   seurauksia   ei   ole   ainoastaan   sataman   takamaan   rajojen
muuttumisesta,   vaan   m}'öskin   sen   talouseläinän   ja   teollisuuden
kehittymisestä  ja  aiheuttamista  muutoksista  tuonti-  ja  vientitava-
rain   laat,uun   ja   paljouteen.     Esim.   se   seikka,   että   puunjalostus-
teollisuutemine   on  viime   aikoina   niin   voiinakkaasti   kehittyn}'t  ja

jalostamattoman  puutavaran  vienti  `7ähent}-n}.t,   on  lisänn}Tt   sata-
mien   varastosuojien  ja   laitteiden   tarvetta.     Kehityksen   kuvaami-
seksi  tässä  suhteessa  viitattakoon  vain  siihen,  että  puuvanukkeen
vienti  oli  vv.  `190'1-]905  keskimääi`in  30 000  tonnia,  inutta  v.1934
lähes   249 000   tonnia.     Selluloosan   vienti   taas   kasvoi   vastaavana
aikana  n.  5 000 tonnista  hiukan yli  800 000  tonniin.   `-vk`'isin  sata-
mapaikka  on  vain  harvoissa  tapauksissa  t}'}.d}.ttävä,  jos  sen  kä}.-
tettävänä   on  yksinomaan  turvallinen  reitti,   jolla   puutavaran  las-
taus   voi   tapahtua    suoraan   vedestä   tahi    i)roomuista.     Lisätt}-jä
vaatimuksia  asettaa  satainille  liikkuinistilaan  ja  s}rvy}Tteen  nähden
sekin   tosiasia,   että   niissä   liikennöivät   alukset   suurenevat.    Esim.
v.  1926  olivat  alukset  kantavuudeltaan  keskimäärin  598  nettorekis-
teritonnia,  mutta  v.  1935  834  nettorekisteritonnia.

Tässä   yhteydessä   ei   voitane   olla   mainitsematta,   että   satama-
rakennuksien   s}'ynä   on   eräissä   tapauksissa   myöskin   kaupunkien
välinen   kilpailu  liikenteestä.    Kansantaloudelliselta   kannalta   tällä

perusteella   tapahtuva   pääomien   investoiminen   ei   ehkä   aina   ole
h}.väks}'ttävissä,   mutta   `-ksitvisen   kaupungin   talouden   kannalta
katsoen  ei  kaupungin  päättävien  elinten  toimintaa  näytä  mahdol-•liselta  hyväks}'ä,   ellei  niiden  pyrkim}.ksenä   ole  lisätulojen  hankki-

minen   kaupung`ille   siitä,   mistä  kaupungin  luonnolliset  edell}Tt}.kset
sen   tekevät   inahdolliseksi.

K u n t i e n   1 i i k e 1 a i t o k s e t  ovat  mitä  suuriinmassa  mää-
rin   vaikuttaneet   kaupunkien   talouden   laajenemiseen.     Kun   liike-
laitosteii   perustamiseen   niiden   n}-kyaikaisessa   mielessä   r}-hdyttiin
viime   vuosisadan   jälkii)uoliskolla,   niin  tämä   ei   aluksi   tapahtunut



KAupuNKIEN  TAI.our`EN  KEIIIT¥KSESTÄ  TA  slll-lEN  vAIKL-TTANElsTA TEKITölsTÄ  185

ansiotarkoituksessa,   vaan    määrättyjen    kunnallispoliittisten    i)ää-
määrien   saavuttamiseksi.     Vesijohtolaitosten   rakentamista   perus-
teltiin  aikoinaan  etupäässä  sillä,  että  kunnan  oli  huolehdittava  var-
masta  vedensaannista  tulipalojen  sattuessa,  sekä  kaasu-  ja  sähkö-
1aitosten   perustamista   sillä,    että   oli   hankittava   katuvalaistusta

pai`emman järjestyksen  ja  turvallisuuden  aikaansaamiseksi.   Ensim-
mäinen vesijohtolaitos  perustettiin vuonna  1875  Helsinkiin ja toinen
vuonna  1884 Tampereelle.   Nykyisin  on niitä  24 kaupungissa  38:sta.
Sähkölaitoksista  taas  perustettiin  ensimmäinen  Tampereella  vuonna
1888  ja  toinen  Ouluun.   Tätä  n}'kyä  on  vain kaksi  kaupunkia  vailla
omaa   sähkölaitosta.     Sähkölaitosten   kiinteistöihin   ja   kalustoihin
kiinnitetyn  kaupunkien  omaisuuden  arvo  oli  vuonna  1934  yhteensä
288.7    milj.   markkaa   ja   vesijohtolaitoksiin   kiinnitetyn   254.()   milj.
markkaa.   Varsinkin  sähkölaitosten  merkitys  kaupunkien  taloudelle
on sikälikin suuri, että niiden avulla voidaan monella paikkakunnalla
huomattavasti alentaa verorasitusta -menettely,  jonka  oikeudesta
teoreetikot  ovat  eri  mieltä.    Vuonna  1934  oli  sähkölaitosten  netto-
voitto   yhteensä   63.3   milj.   mai`kkaa.     Vesijohtolaitosten  tuottama
voitto niissä kaupungeissa, joista tietoja on käytettävissä, oli samana
vuonna  yhteensä  13.9  milj.  markkaa.    Sähkölaitokset  ovat  kaikissa
kaupungeissa   tuloatuottavia,   mutta   uudemmat   vesijohtolaitokset
tuottavat  eräissä  kaupungeissa  tappiotakin.   Muut  kunnalliset  liike-
laitokset,  kuten  kaasulaitokset,  puhelinlaitokset,  sahalaitokset  y. m.,
on  tässä  yhteydessä  sivuutettava.

Kunnallisen   toiminnan   tehostuminen   ja   laajeneminen   kaikilla
edellä  kosketelluilla  aloilla  on  omalta  osaltaiisa  vaikuttanut siihen,
että  kaupunkien  1 a i n o j  e n   t a r v c   o n   k a s v a n u t  ja  niiden
hoidon   tuottama   rasitus   vai`sinkin   viime   vuosina   huomattavasti
suurentunut.    Tähän   ei   kuitenkaan   ole   vaikuttanut   yksinomaan
kaupunkien  lainamäärien  absoluuttinen  kasvu,  vaan  miltei  suurem-
massa   määrin   lainapolitiikassa   noudatetut   pei`iaatteet   ja   }'leinen
korkokanta.   Ennen oli hyvin yleistä,  että vakautetut lainat otettiin
40 jopa 60 vuodeksikin, nykyisin sitä vastoin ei sallita 30 vuotta pitem-

piä kuoletusaikoja, ja lukuisat suuret lainat on otettu tätäkin lyhyem-
mällä,   15-25,   eräissä   tapauksissa   10   vuodenkin   takaisinmaksu-
ajalla.   Lainojen vuotuiset kuoletukset  ovat  näin ollen viime  vuosina
kohonneet   suhteellisesti   paljon   suuremmiksi   kuin   ennen.     Korko-
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menotkin   o`-at   korkeimmi]laan   juuri   niinä   vuosina,   joihin   tilasto

päätty?'.    Vanhoista   ennen   sotaa   ottamistaan   lainoista   kaupungit
maksoi`'at   koi.koa  4-5  °/o,  pula\'uosina  sitä  Tastcin  oli  niiden  mak-
settava    7-8  °/o   ja   poikkeustapauksissa   enemmänkin   saadakseen
välttämättömän  luotontarpeensa  t}.}'d}'tet}.ksi.    Kaupunkien  laina-
kustannukset    tu]e`'at    kuitenkin    lähitulevaisuudessa    taas    korko-
kannan    alenemisen    vuoksi    i)ienenemään.      L'seita    kalliskorkoisia
]ainoja   on  jo  konvertoitu.    Vuoden   1925  jälkeen   on   `-elkatalouden
iiienoihin  vaikuttanut  korottavasti  vielä  sekin,  että  kun  vanhoissa
markoissa   otettujen   lainojen   osuus   on  ?'hä   pienentynyt   kokonais-
velkamäärään  verrattuna,  on  kaupunkien  ollut  suoritettava  vastaa-
\'ast,i  suuremi)i  osuus  `.uotuismaksuistaan  nyk}'markoissa.

Kunna]Iisten    tehtävien   moninaistuminen   ja    laajeneminen    on
asettanut   h a 11 i n n o 11 e  aivan  uusia   `'aatimuksia.    Entinen  jär-

jestelmä,  jonka  va]litessa  ]uottamushenki]öistä  kokoonpannut  lauta-
kunnat   huo]ehtivat   ha]]innosta   kokonaisuudessaan,   ei   enää   vas-
tannut    tarkoit,ustaan.        Kuntien    on    o]lut    vält,tämätöntä    ottaa

palvelukseensa   }'hä    enemmän    ammattivirkamiehiä   huolehtimaan
kunnallishallinnon    monista    teknillisistä,    taloudellisista   ja    hallin-
nollisista   k}'s}'m}'ksistä.      Tämä  on  taas  korottanut  hallintokustan-
nuksia    palkka-     ja   eläkemenojen,    saii`aus-   ja   hautausavustusten

}'.  m.  kuntien   palveluksessa  o]evi]le  m}'önnett}.jen  etujen  muodossa.
Kaupunkien kunnallistalouden kehityksen luonnetta  olisi omansa

valaisemaan  m}'öskin  selvit}.s  siitä,  miten  suuri  osa  menoista  aiheu-
tuu  kaupunkien  lakimääräisistä  ja   miten   suuri   osa   niiden  vapaa-
eht,oisista  tehtävistä.    Tästä  seikasta  ei  kuitenkaan  ole  mahdollista
saada   kä}'ttökelpoisia   numeroita.     On   siis   tyyd}7ttävä   ainoastaan
toteamaan,   että   molemmat   r}'hmät   ovat   osaltansa   vaikuttaneet
kuntien  menotalouden  paisumiseen.

Pe]kkänä  toteamisena  on  mainittava  sekin,  että  on  pai.emmin ja
huonommin   hoidettuja   kaupunkeja.    On  kaupunkeja,  joiden  vei`o-
ä}.rin  hinta   on  vei.i`aten  a]hainen,   mut,ta  velat  suhteellisen  suuret,
sekä  kaupunkeja,  joissa  verorasitus  on  melko  tuntuva,  mutta  velat

pienehköt.    Korkea  veroäyrin  hinta  ei  sinänsä  ole  mei.kki  huonosta
taloudenhoidosta.   Edelleen  on  \.ain todettava,  että  on  kaupunkeja,

jotka   sama]]a  veromäärä]1ä  voivat  ty}.d}'ttää   suuremman  tari)een
kuin    toiset     kcau]tungit.      Samansuuruisella    ra]`amääi.äl]ä    ei    joka
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kunnassa   k}'etä   aikaansaamaan   }-htä   suui.ta   tarpeentyydytystä.
Jokin  kaupunki  taas  voi  perustaa  ja  }'lläpitää huomai,tavasti enem-
män  laitoksia  kuin  toinen verorasituksen  silti jäädessä  pienemmäksi
kuin  jälkimmäisessä.

Kaupunkien   tehtäväpiirin   laajenemisen   haitallisia    seurauksia
kunnallistaloudelle  on koetettu  ehkäistä  m. m.  siten,  että  lainavaro-

jen  käyttöön  kohdistuvaa  valvontaa  on  tehostettu  Kaupunkiliiton
raha-asiainneuvoston  avulla.    Niin  hyvin  lainojen  käyttötarkoituk-
siin kuin kuoletusaikoihin nähden on täten aikaansaatu huomattavia
rajoituksia  verrattuna  ennen  noudateLtuun  käytäntöön.    Kun  kau-

punkien  velkaantuminen  tästä  huolimatta  on  yhä  lisääntynyt,  on
varsinkin  kunnallislainsäädäiitöön  vuonna  1934  tehtyjen  muutosten

jälkeen   ryhdytty   kehittämään   rahastojen   muodostusta   kaupun-
geissa.      Useat    kaupungit    ovat    perustaneet   verotasausrahastoja
voidakseen    lieventää    verorasitusta    veroäyrin    hinnan    pyrkiessä
nousemaan  ja   käyttörahastoja  lyhytaikaisen  luotontarpeen  pienen-
tämiseksi.    Muitakin  tai`koituksia  vai`ten  kaupungit  ovat  muodos-
taneet  rahastoja.   Rahastojen   muodostus   ei   kaikissa   kaupungeissa
ole   ollut   niin   voimaperäistä,   kuin   toivottavaa   olisi   ollut,   mutta
on  tähän  osittain  vaikuttanut,  että  kaupungit  ovat  toiselta  puolen

pyrkineet  alentamaan  pulavuosina  aivan  liian  rasittavaksi  tullutta
verotusta ja  että niiden toiselta puolen on ollut pakko käyttää varoja
moniin  sellaisiin  tarkoituksiin,  joita  ei  ole  näyttänyt  mahdolliselta
siirtää  tulevaisuut,een.    Kunnan  omaisuuden  säilyttämistä  vähentä-
mättömänä,  mikä   periaate   on  laissa   nimenomaisesti  julkilausuttu,
edistävät taas  kunnallislakeihin vuonna  1934  sisällytetyt  säännökset
siitä,   että  talousai`viossa  pääomamenot  on  ei`ot,ettava  varsinaisista
menoista,   uudistus,   joka   on   otettu   huomioon   m.  m.   siinä   yhden-
mukaisen  talousarvion  mallissa,   joka   Kaupunkiliiton  toimesta   on
kuluvan  vuoden  alussa  kaupungeille  ja  kauppaloille  jaettu.

Aikaisemmin   esitetyistä  lienee  ilmennyt,  että  k u n t i e n   v a-

paaehtoisten   tehtävien   lukumäärä   on   vähen-
t y n y t  sen  johdosta, että  valtiovalta  on  ulottanut  lainsäädäntönsä

yhä  uusille  kunnallisen  toiminnan  aloille  määi`itellen  yksit}'islmhtai-
sesti  ne  velvollisuudet,  jotka  kunnille  kuuluvat,  ilmiö,  jota  i`uotsa-
lainen  professori  J\Ti7S  #erJjtz  kutsuu  nimellä  ))lagstiftningens  hei`ra-
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`-älde)).     \'iimeisiä   esimerkkejä   tästä   p}.rkim}'ksestä   ]isätä   kuntien
tehtä`.äi)iiriä  on  vuonna  1936  eduskunnalle  annettu  hallituksen  esi-
t`'s   kansanvakuutuslaiksi,   jossa   on   ehdotettu   kunnat   velvoitetta-
`iksi   osa]listumaan  Takuutuksesta  aiheutuviin  kustannuksiin  huo-
niat,tavilla    määrillä.      Eduskunnan    asianomainen    valiokunta    on

jopa   ]isänn}.tkin  kuntien  osuutta  hallituksen  ehdottamasta.    Kun-
tien  osuus  tulisi  meillä  olemaan  tässä  kohdassa  paljon  i`asittavampi
kuin  Ruotsissa.    Asian  järjcstämistä  täten  on  perusteltu  sillä,  että
kansanvakuutuksen voimaansaattaminen  alentaisi  kuntien  köyhäin-
hoitomenoja,   mutta   kokemus  naapurimaast,amme   Ruotsista   osoit-
taa,  että  kuntien  kövhäinhoitomenot  ovat  nousseet  enemmän  kuin
kaksinkertaisesti    eläkevakuutuksen    voimassaoloaikana    vuodesta
1913   alkaen,   jolloin   vakuutus   siellä   alkoi   jotakin   merkitä.     Kun
lainsäätäjä   määrätessään   kunnille  uusia  velvollisuuksia  ei  samalla
osoita  uusia  tulolähteit,ä  näistä  aiheutuvien  kustannusten  suoi`itta-
miseksi,  (`n  tämä  menettely  omansa  vaikeuttamaan  kunnan  talou-
den  tasapainossa  pitämistä.

Niin  kauan  kuin  kunnalliset  viranomaiset  voivat  vapaasti  har-
kit,en   päättää   niist,ä   kunnan   taloutta   koskevista   toimenpiteistä,

joihin  kulloinkin  kysymyksessä  olevalla  alalla  on  ryhdyttävä,  `Joi-
daan   kunnan   taloudellisiin   inahdollisuuksiin   kiinnittää   riittävää
huomiota.      Jos   sitä   vastoin   lainsäädännössä   asetetaan   määrätvt
]iiinimivaatimukset  kaikille  kunnille,  sekä  varakkaille  että  köyhjlle,
on tämä  omansa johtamaan  siihen,  että  verorasitus  kunnissa,  joiden
asukkaiden  t,ulokanta  on  pieni  ja  joilla  ei  liioin  ole  sanottavia  ansio-
t,uloja,  muodostuu  kohtuuttoman  raskaaksi  ja  kunnan  talous  yleen-
säkin     liiallisesti     kuormitetuksi.      Kuta    enemmän    lakimääi`äisiä
tehtäviä   kunnille   annetaan   ja   mitä   \'ksitviskohtaisemmiksi   sään-
nökset  kuntien  velvollisuuksista  laaditaan,  sitä  tärkeämmäksi  käy
valiioapujen   kehittäminen   entistä   joustavammiksi   ja   sitä   välttä-
mättömämmäksi   kunnallista   verotasoitusta   tarkoittavien   toimen-

piteiden  suunnittelu.    Mejlläkin  voidaan joutua samaan tilanteeseen
kuin Ruotsissa, jossa jo on ollut pakko ryhtyä harkitsemaan kuntien
rasitusten   helpottamista   siirtämällä   ei.äitä  lakimääräisiä  kunnallis-
tehtäviä  valtiolle  tahi  kuntaa  suuremmille  julkisille  yhdyskunnille,
maakunnille.
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Julkisten     menojen     supistamista    kohtuullisiin
rajoihin  on  tosin  pidettävä  maan  talouselämän  etujen  mukaisena,
mutta  sellaisia  toimenpiteitä,  joiden  seurauksena  on  esim.  valtion-
avustuksen  aleneminen,  kuten  v.   1931  tapahtui  kansakoulutoimen
alalla,   tahi   kaupunkien   meno-osuuden   lisääminen,   kuten   samana
vuonna  tapahtui   useiden   kaupunkien   poliisitoimen  menoihin  näh-
den,   ilman   että   kaupungeilla   oli   riittäviä  tahi  lainkaan  mahdolli-
suuksia   rajoittaa   niitä  tai`peita,   jotka  puheen  olevilla  aloilla  esiiii-
t}'ivät   ja  vaativat  osakseen  kunnan  varoja,   ei  voida   i)itää i.iittä-
västi   perusteltuina   ja   oikeina   parannuskeinoina  p}Trkim}'ksissä  ra-

joittaa   julkisia   rasituksia.      Sama  koskee  myös  se]1aisia  tapauksia
kuin  edellä  mainittu  kansaneläkevakuutuksen  toteuttaminen, jossa
va]tio,  halutessaan  saattaa  voimaan  tärkeänä  pitämänsä uudistuk-
sen,  omien  menojensa  pienentämiseksi   siirtää   osan  kustannuksista
kunnille.     P\`äissä   tapauksissa   ei   sui)istuminen   tule  kohdistumaan

julkiseen     talouteen    kokonaisuudessaan,    vaan    ainoastaan    osi`an
siitä,   nimittäin  va]tion  talouteen.    Tällainen  toimenpide  merkitsee
käytännössä,  että  t,arvittavat  vai`at  hankitaan  käyttämällä  valtion
verojärjestelmän    asemasta    kunnallista.        Samat    veronmaksajat

joutuvat   kantamaan  rasituksen  kummassakin  tapauksessa,  mutta
teoreettisesti   oikeana   pidettävän   progressiivisen  valtionverotuksen
sijasta  varat  kootaan  kunnallisen  jakoverotuksen  avulla.

Sen  suuren.merkityksen  johdosta, mikä  valtion  ja kuntien talou-
den    keskinäisen   suhteen   ty?-d}'ttävällä   ja   asianmukaisella   järjes-
tely]]ä  on,  ei  ainoastaan va]tion ja  kuntien taloudelle,  vaan myöskin
verotuspo]itiikalle   ja   yleiselle   kansantaloudelle,   olisi   erittäin   tär-
keätä,  että  entistä  suurempaa johdonmukaisuutta ja  suunnitelma]li-
suutta   noudatettaisiin  j  u 1 k i s t e n    t e h t ä v i e n    j a    m e n o-

jen     jakamisessa     kuntien    ja    `Taltion    kesken.
0lisi  pyrittävä  }rleensä  siihen, että va]tio  hoitaisi ja rahoittaisi kaikki
sellaiset  tehtävät,  jotka   koko  maassa   ovat  järjestettävät  samalla
tavoin  ja  jotka  jokseenkin  samassa  suhteessa  hyödyttävät  kaikkia
kansa]aisia,   kun   sen   sijaan   kuntien   toimialaan   olisi   määi'ättävä
vain  ne  tehtävät,  joiden  täyttämisessä  paikalliset  olot  ja  paikalliset
tarpeet   ovat   huomioon   otettavat  ja  jotka  erikoisesti  hyödyttävät

joko   asianomaista   kuntaa   kokonaisuudessaan   tai   sen   määrättyjä
asukasryhmiä  niin  laajalti,  että  niitä  voidaan  pitää  koko  kunnalle
tärkeinä.
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Todistuksena   siitä,   että   julkisten   rasitusten   jaossa   valtion   ja
kaupunkikuntien  kesken  on  korjaamista,  on  sekin,  että  kaupunkien

perustaminen   on   ollut   kokonaan   p}'sähd}'ksissä,  sen   jälkeen  kuin
Lahti  v.  1905  sai  kaupunkioikeudet.   Kaikki  Tiime  vuosikymmeninä
ke]iitt}-neet    uudet    asutuskeskukset,    jotka    kaii)aavat    kaupunki-
maista  jäi`jestel}.ä,   on  muodostettu  kaupi)aloiksi,   koska  kauppala-
muoto   on   kunnalle   edullisempi.        Useat    uudet    kaui)i)alat    ovat.
huomattavasti    eliiivoimaisempia     ja     »kaupunkimaisempiay)     kuin
monet   paikkakunnat,   jotka   menneinä   aikoina   saivat   kaupunki-
oikeudet,  ja  ne  olisi  oikeudellisestikin  inuutettava  siksi, mitä  ne tosi-
asiallisesti    o`.at,   inutta   sitä   estää   lainsäädännön   suhtautuininen
asiaan.    Kuvaavana   esimerkkinä   mainittakoon,   että   Lapin   läänin

i)ääkaupungiksi    määrätt}'   Rovaniemen   kaupi)ala   vaatii   huomat-
tavaa  yliinääräistä  valtionapua,  jos  se  muodostetaan  kaupungiksi.

Katsaus,  joka  tässä  on  esitetty  kunnallistalouden  laajenemiseen
vaikuttaneisiin  tekijöihin,  ei  ole  t?'hjentävä,  mutta  se  voinee  kui-
tenkin   antaa   käsit`'ksen   siitä,   miten   suuressa   määi`in   kunnallis-
talouden kehit}'kseen vaikuttavat  sellaiset  yleiset  seikat,  jotka  eivät
ole  kunnallisten  viranomaisten  hallittavissa.    Talouselämän  nousu-

ja  laskukaudet,  väestömuutokset,  teollistuininen  ja  sen  seuraukset,
tekiiillinen   edist}'minen   monilla   eri  aloilla,  sosialisen  tason  kohoa-
minen   ja   ps}'kologiset   tekijät,   kaikki   nämä   ovat   lainsäädännön
lisäksi  johtaneet  kehitystä  siihen  suuntaan,  että  kunnallistalous  ei
ole   laajentunut   `'ain   absoluuttisesti   vaan   m`'öskin   suhteellisesti.
Seurauksena  tästä  kehityksestä  on  ollut,  että  kunnallinen  vei`orasi-
tus on kas`'anut ja  kunnallistalouden osuus kolm maan kansantalou-
desta   lisääntyn}.t.     Kaupunkikuntien   omakin   talous   on   joutunut
kainppailemaan  entistä  suurempien  vaikeuksieii  kanssa,  vaikkakaan
ei  vielä  voida  sanoa,  että  minkään  kaupungin  t,alous  olisi  joutunut
suoranaisesti  uhanalaiseksi,  kuten  eräissä  muissa  maissa  on  tapah-
tunut.     Kehit}.s   on  joka  tapauksessa   ollut   sen  laatuineii,   että   on
vakavast,i   harkittava  jokaista   sellaista   uutta  toimenpidettä,   josta
o]isi  seurauksena  kuntien menojen lisäänt}-minen.   Kuntien tehtävä-

piirin    aiheetonta   lisä}.stä   olisi   vältettävä,   jotta   kunnat   saisivat
i`iit,tävästi    aikaa   ja   mahdollisuutta   korjata   niitä   vaui`ioita,   joita
viime   lainakausi   niille   tuotti.
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DAviD  F\ic.ARDo,   Kansantalouden   ia   verotuksen  periaatteet.   PTo£es-
sori   Sir   E. C.  Å-.  GortnGrin  julkaisemasta   sekä   esipuheella,   joh-
dannolla   ja   selityksillä   varustamasta   laitoksesta   suomentanut
8.  TtttAncme7t.    Wei`ner  Södersti`öm  Oy.    Porvoo  1937.    Siv.  451.

Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston tehtäviin  on alusta
alkaen  kuulunut  arvokkaimman  ja  erikoisesti  n. s.  klassillisen  kir-
jallisuuden  suomentaminen.    Epäilemättä  j]£corc!oii  pääteos  kuuluu
tähän  luokkaan  kansantaloustieteen  alalla;  nimenomaan  ))klassillista
oppisuuntaahan»  hän  myös  edusti.

Kaikille   niille,   jotka   ovat   vakavia   opintoja   puheena   olevalla
alalla  hai`joittaneet,  nyt  suomennetun  merkkiteoksen  pääasiallinen
sisällys  on  ainakin jossain  määrin  tunnettu.   Mutta  vei`i.aten  harvat
meikäläiset    lienevät    siihen    tutustuneet    välittömästi,    1ukemalla
joh  alkuperäistä teosta tai sen käännöksiä.   Vai'maankin useimmat
ovat  tyytyneet  vain  niihin  selontekoihin,  joita  kansantaloustieteen
oppikirjoissa  ja  erikoisesti  tämän  tieteen  historiaa  esittävissä  teok-
sissa  on  Ricardon  opeista  annettu.   Eikä  suinkaan voida  sanoa,  että
hänen   lausumiaan   ajatuksia   olisi   niissä   väheksytty;   päinvastoin
niille  on yleensä  suotu  hyvinkin  huomattava  sija  ja  monella  taholla
suui`ta   ihailuakin.

Se välillinen käsitys, jonka Ricardon opeista saa ei.i selostuksista,
vaikkapa   kuinka   tunnollisista   ja   seikkaperäisistä,   jää   kuitenkin
melko   epämääräiseksi,   jopa   hämäi`äksi,   jos   sitä  vei`taa   Ricardon
oman  esityksen tekemään välittömään vaikutukseen.   Jälkimäisessä
tapauksessa  lukija  pääsee  tekijää  niin paljon lähemmäksi ja hänelle
aivan  kuin avautuu uusia näköaloja, kun hän tutustuu noihin toista
vuosisataa  sitten  paperille  pantuihin  ajatuksiin,  jotka  ovat  voitol-
lisesti  torjuneet  »ajan  hampaan)) tuhon.   Ricardohan  on,  kuten  tun-
nett,u,   niitä   kansantaloudellisia   kirjailijoita,   joiden   arvovaltainen
asema   ei   nojaudu   vain   ajan   oloihin   ja   niissä   vallalle   päässeihin
vii`tauksiin,   vaan   näyttää   jatkuvasti   säilyvän.    Tämä   ei   kuiten-
kaan   merkitse   sitä,   etteivät   hänen   mielipiteensä   aikoinaan   olisi
hyvinkin   suuressa   määrin   saaneet   vaikutuksia `niistä   maailman-
histoi.iallisista   tapahtumista,   joiden  keskellä,   1800-luvun  alkaessa,
6
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tekijä  eli.   Päinvastoin näyttää  siltä,  kuin  \tai)oleonin  sodista  aiheu-
tuneella   lamakaudella   olisi   ollut   osuutensa   hänen   s`'nkkään   kat-
santokantaansa,  jossa  on  aivan  toinen  sävy  kuin  häi;en  taloudelli-
sesti   onnellisempana   aikana   eläneen   suuren   oppimestai`insa  4c!cm
Sntz£/tin   tunnetussa   pääteoksessa.     Määrätyn   ajankohdan   leiman
antavat  Ricardon  esitykse]1e  myös  sen  lukuisat  polemiset  kohdat,
joissa    tekijä   väittelee    etenkin   itseään    Smithiä    tai    aikalaisiaan
/14c!J£ÄtÅsta  ja  Sciyta  vastaan.    Mutta  nämä  selvittelyt  ovat  sävyisiä,
joi)a   herttaisia,   eikä   niissä   ole  jälkeäkään   sellaisesta   kiukkuisesta
omahyväisy}'destä,    jota    kansantaloustieteellisessäkin    kirjallisuu-
dessa   valitettavasti  silloin  tällöin  tapaa;   tälle  etevälle  käytännön-
miehelle, josta  kehitt}7i  suui.en maineen saavuttanut tieteellinen ajat-
telija,  näyttää  oppineiden  piirissä  esille pyrkivä »odium theologicumt)
jääneen  viei`aaksi.    Tä}'t}-y  tunnustaa,   että   se  tasainen  tapa,  jolla
hän  etenkin  loppuluvussaan  väittelee  }'stävänsä  Malthuksen  maan-
korkokäsit`'stä   vastaan,  tekee  ]ukijaan  varsin  miell}'ttävän  vaiku-
tuksen.

Mutta    oikeastaan    Ricardon    teos,    monenlaisine    muodollisine
puutteineen,  on  melko  raskasta  luettavaa,  joka  vaatii  suui`ta  tark-
kaavaisuutta,   jos   mieli   pysyä   hänen   ajatuksenkulkunsa   mukana.
Sen  sisäll}'stä  ei  ole  muodostettu  yhtenäiseksi  järjestelmäksi,  vaan
eri  lukujen  liittyminen  toisiinsa  on  monessa  kohden  epäselvä;  niitä
on  yhteensä  32.    Lisäksi  ne  kuvitellut  }7ksityistai)aukset,  joita  hän
esittämillään  laskelmilla   valaisee  ja   edelleen   kehittää,   voivat   hel-
posti   aiheut,taa   sen,   ettei   ainakaan   ensikertalainen   inukana   olija
näekään  »metsää  puiltaJ),  kuten  on  tapana  sanoa.    Lukijan  mielen-
kiintoa  voi  m}Tös  tuntuvasti  vähentää  yleisten  taloudellisten  edel-
l}'tysten   muuttuminen   Ricardon   i)äivistä   lukien.     Esim.   se,   initä
hän    hyödykkeiden   jakaantumisilmiötä   selvitellessään  lausuu  työ-
palkan  suui.uuden  muutoksista,   tuntuu  nyk}.aikana,   työnantajain
ja  työntekijäin järjestöjen  näitä  suhteita  hoidellessa,  kovin vanhan-
aikuiselta,   samoin   monet   muut   hänen   otaksumansa   taloudelliset
tapahtumat.    Mutt,a  aset,uttaessa  hänen  aikakautensa  olosuhteiden
kannalle huomataan kyllä pian hänen todistelujensa loogillinen terä-
vyys,   joka   vie  mukaansa   kriitillisenkin   lukijan,  eivätkä   esityksen
tyylilliset   heikkoudet  siinä   paljon   paina.

Ricardon   esittämiä   ajatuksia   on   kansantaloudellisessa   kirjalli-
suudessa niin paljon käsitelty,  että  hänen  oppinsa,  jopa  useat hänen
käyttämänsä  abstraktiset  esimerkitkin,  ovat  jääneet  kaikkien  mie-
leen,  jotka  vapaamielisen  oppisuunnan  teorioihin  ovat  perehtyneet.
Tässä yhteydessä  ei  näin  ollen liene  s}Tytä yrittääkään  niitä tai`kem-
min   selostaa.    Ne   kuuluvat   meidän  kaikkien  yhteiseen  henkiseen
omaisuuteemme.  Miten  suurta  arvoa  niille annetaan vielä nykyaika-
nakin,  jolloin kansantaloude]lisilla  opeilla  on  niin monessa  suhteessa
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toinen  sisällys  kuin  toista  sataa  vuotta   sitten,  sitä  osoittaa  silloin
tällöin  tämän  tieteen  alalla  esitetty  vaatimus,  että  olisi  palattava
))takaisin   Ricardoon!»    Nähtävästi  hyvällä  syyllä   on   sanottu,   että
hän   on   viime   vuosisadalla   esiintyneistä   kansantaloustieteilijöistä
eniinmän    vaikuttanut    sekä    aikalaistensa    että    myöhempienkin
sukupolvien  taloudellisiin   ajatuksiin.

Se  laaja johdanto, jonka professori Go7t7teJ. on tähän teokseen liit-
tänyt,   monenlaisine   selityksineen   ja   huomautuksineen,   helpottaa
tuntuvasti   lukijan   vaivannäköä.    On   ei`ikoisesti   majnittava,   ettei
se  sisällä  vain  ylistyksen  suitsutusta  tekijälle,   kuten  monet  muut
vastaavat  esitykset,  vaan  siinä  on  ankai`iakin  vastaväitteitä.

Kun  k}'sym}'s   on   Ricardon  tapaisen  kirjailijan  suuren  teoksen
suomentamisesta,   tehtävä   on  tavallista  vaikeampi.    Tämä  johtuu
osittain   jo   siitä,   ettei   tekijä   ollut   saanut   varsinaista   tieteellistä
koulutusta,  vaan  hän  oli,  vai`akkaana  yksityishenkilönä,  i`uvennut
käsittelemään   kansantaloudellisia   kysymyksiä,   joiden   olennaisiin
puoliin   hän   oli   joutunut   käytännöllisesti   tutustumaan   pankkiiri-
tointa   harjoittaessaan.    Ei   ollut   ihmeellistä,   ettei   hän   näin   ol]en
välittänyt    johdonmukaisen    oppisanaston    muodostamisesta    ejkä
käsitteiden  täsmällisestä  määrittelystäkään  -  mikä  eng.lantilaisille
ei  vleensäkään  taida  olla  samanarvoinen  tehtävä  kuin  saksalaisille

iågi:åio`'e:yhp,?ie'`keå:saonn,a|=:äset|::stiasTå,keyt:;mnyiihsi:,äaik:ri,P.iin,,,a'i`:åi:
tämä  tieteenhaara  oikeastaan  oli  vielä  kehityksensä  alussa.  Ricardo
ei   myöskään   näytä   antaneen   viimeistellylle  esitystavalle  sellaista
merkitystä,   kuin   mitä   »klassikont)   arvoon   nousseelta   kirjailijalta
voisi  odottaa.    Se,  mitä  edellä  on  lausuttu,  riittänee  osoittamaan,
että  hänen  esittämiänsä  ajatuksia  puettaessa  suomenkieliseen  asuun
ratkaistavana  on  ollut monia  pulma]lisia kysymyksiä.   Mutta  Ricar-
don  kääntäjä,  maisteri  8.  Tw%n¢7ier., oli  hyvin  taitava  kielimies,  ja
tähän   vaativaan   tehtävään   hän   tarttui   suurella   harrastuksella.
Tuon  tuostakin   hän   myös   neuvotteli   asiaintuntijain  kanssa,   kun
Ricardon   sanontatavat   välistä   tuntuivat   kovin   hankalilta   kään-
nettäviksi.    Mikäli  näiden  rivien  kirjoittaja   osaa   asiaa   arvostella,
näyttääkin siltä, että  Ricardon kuuluisa teos  on meidän kielellämme
saanut  onnistuneen  muodon.   Täytyy vain valittaa,  että  suomenta-
ian  uuttera  käsi  uupui  ennen  aikojaan  eikä  hän  itse  enää  saanut
nähdä    ansiokasta    työtään    valmiina,    puhumattakaan    kaikesta
muusta,  mitä  hän  harvinaisen  kielitaitonsa  avulla  vielä  olisi  voinut
saada   aikaan  suomalaisen  kii`jallisuuden  rikastuttamiseksi.

Eräästä    kiele)lisestä    seikasta    lienee    syytä    tässä    yhteydessä
lyhyesti  huomauttaa.  Oppisanan  »insidenssi»  on  Tuunanen  kääntä-
nyt   veron   »kohtaavaisuudeksi».     Aikaisemmin   on   E.  Ne¢o7tJi.7}7tcb,
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kuten  tunnettua,  kä}'ttän}.t  tähän  tarkoitukseen  nimit}rstä  ))kohtau-
tuminen)).     On   valitettavaa,   että   meillä   täten   samoihin   aikoihin
esiintyy   kaksikin   vastinetta   puheena   olevalle   oppisanalle,   mutta
niitä  ei  oikeastaan  kumpaakaan  voitane  pitää  tä}rsin  onnistuneena.
Näin  ollen  meidän  pitänee,  jollei  parempaa  keksitä,  edelleen  tyytyä
puhumaan  vain  veron  »kohdistumisestay),  etenkin  kun  eivät  m}'ös-
kään   muodot    »kohdistunta»  tai  »kohdantay),   joita   ehkä   voisi   aja-
tella,  tunnu  kielellisesti  h}'väks}'ttäviltä.   Mutta  tämän  kysymyksen
varsinainen  käsittelv  ei  tietenkään  kuulu   Ricai.don  teoksen  esitte-
lyn  yhteyteen.

Usein  kuulee  sanottavan,  että  eri  kirjailijoita  on  luettava alku-
kielellä   eikä   ole   t}r}Tdyttävä   niiden   käännöksiin,   jotka   aina   ovat
enemmän  tai  väheminän  epätarkkoja.   Yliopistotutkinnoissa  taval-
lisesti    ovatkin   vaatimuksina    asianomaiset   teokset   ilmoitettuina
juuri  sillä  kielellä,  jolla  ne  on  kirjoitettu.    Mutta  aivan  yleistä  on,
että  niiden  asemasta  todellisuudessa  luetaan  suomennoksia,  mikäli
niitä   vain  on  olemassa.    Sitä  todistaa  esim.   se  havainto,  että  mo-
net   ylioppilaat   eivät   osaa   vastata  kysymyksiin,  jos  niissä  edelly-
tetään asianomaisten kansainvälisten oppisanojen tuntemista,  mutta
selviytyvät   paljon   paremmin   suomalaisista   nimityksistä.    Nähtä-
västi  vain  hai`vat  jaksavat  pakottautua  siihen  vaivannäköön,  jota
vaikeatajuisen    kirjailijan    esitysten    lukeminen    vieraalla    kielellä
aiheutt,aa,     ainakin    aloittelevalle     opiskelijalle.      Allekirjoittaneen
mielestä olisi tätä kysymystä hai`kittaessa lisäksi otettava  huomioon
se  tärkeä  näkökohta,  että  niitä  tietoja,  joita  opiskelijat  eri teoksist,a
hankkivat,  he  sitten  ei`i  aloilla  työskennellessään  joutuvat  käyttä-
mään   omalla  kielellään,  ja  heille  on  hyvin  suureksi  hyödyksi,  jos
he  alusta  alkaen  ovat  saanöet  tietää,  mikä  suomenkielinen  oppisana
missäkin  tapauksessa   on   otettu  käytäntöön,   eivätkä  ryhdy  omin
päin  käännöksiä  rakentelemaan.   Kun  meillä  esim.  jo  vuosikymme-
niä   sitten   on   saatu   aikaan   erittäin   onnistunut  finanssitieteellinen
oppisanasto,  ei  saksankielisen  oppikirjan  lukeminen  viime  vuosina
ole  ollut  paikallaan,  vaan  opiskelijoilta  olisi  ollut  vaadittava  juuri
suomalaiseen  opi)isanastoon  perehtymistä.    Samaa  periaatetta  olisi
sovellettava  yleensäkin  niihin  oppikirjoihin,  joita  yliopisto-  ja  kor-
keakouluopetuksessa  meillä  käytetään.    Aivan  toinen  asia  on,  että
tieteellisessä    tutkimustyössä    eivät    käännökset    ole    alkuperäisen
teoksen  vertaisia  eikä  siinä  käy  tyytyminen  suomennoksiin,  vaan
on   nojauduttava   asianomaisten   tekijäin   omiin   sanoihin.     Mutta
varsinaiseen   opiskeluun   taitavasti   tehty   käännös   soveltuu   yhtä
hyvin   ja   paremminkin   kuin   alkuteos.     Tältä   kannalta   katsoen
puheena oleva suomennostyö on hyvin tervetullut apu kansantalous-
tieteen  opiskelijoille.

Ne  ajatukset,  joita   Ricardo  aikoinaan  esitti,  eivät  nykyään  ole
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muodissa,  eikä  hänen  pääteoksensa  muutenkaan  voine  meillä  saada
paljon lukijoita,  ainakaan n.  s.  suuren }-leisön taholta.   Sitä täi.keäm-
i>ää  olisi,  että  puheena  oleva  suomennos  tu]isi  laajalti  käytäntöön
}-lioppilaiden  oppikirjana,  varsinkin  korkeampia  arvosanoja  varten
opiskeltaessa.    Joka  tapauksessa  on  y)Kansantalouden  ja  verotuksen
periaatteiden»  liittäminen  suomenkieliseen  kirjallisuuteen  todettava
huomattavaksi   saavutiikseksi,  josta   on   s`7vtä  iloita

IJ.  H.

HUGH   DALTOT`',  P7.j7tcjpzes  o/  pL4Z)Jt.c  /£7"7%e.   T\Tinth  (revised)   edition,
London  1936.    Siv.   XVI  +  323.

HZÅgh   DCLJto7t,   joka   toimii   Lontoon   yliopistossa   taloustieteiden
]uennoitsijana,   julkaisi   teoksen   y)Principles   of   public   finance))  ensi
kerran vuonna  1922.  Teos  oli  synt?.nyt hänen luettelojensa pohjalla,
ja  sen  tarkoitus  oli  esittää  finanssiteorian  pääkohdat  helposti  tajut-
tavassa  yksinkertaisessa  muodossa.   Esipuheessa  Dalton  huomautti,
että  hänen  kirjansa  tarkoituksena   ei  ole  suositel]a  mitään  käytän-
nöllistä   politiikkaa   detaljeissa,   mutta   että   hän   tahtoo   esittää   ne
hänen   käsityksensä   mukaan   terveet   periaatteet,   joiden   pohjalle
finanssipolitiikan  tulee  rakentua.  Teos  on  herättänyt  varsin  laajalti
huomiota.   Se  on  käännetty  m. m.  saksan  ja  japanin  kielille.     Hel-
singin   yliopiston   kurssikirjoihin   se   on   myös   aikoinaan   sisältynyt
vaihtoehtoisena  teoksena.   Vuonna  1929  ilmestyi  siitä  jo  viides  laa-
jennettu  ja  uudistettu  painos.   Vuonna  1936  ilmestyi  jälleen  uudis-
tettu  ja  laajennettu  yhdeksäs  painos.  Vaikka  Daltonin  teos  ei  ole,
kuten  hän  itse  korostaa,  poliittinen  ohjelmaluonnos,  lukija  huomaa
hänen    esityksestään    hänen    poliittisen    maai]mankatsomuksensa.
Dalton  on kuitenkin  selvästi  periaatteellisesti  omaksunut sen  oikean
kannan,  että tiede ei voi ratkaista kysym}.stä, mikä sinänsä on oikein
ja väärin.  Eräässä yhteydessä hän huomauttaa:  y)Kun ei ole olemassa
selvempää  ja  yleisemmin  hyväksyttyä  määritelmää  oikeudenmukai-
suudesta,   kuin   mitä   tähän   mennessä   on   esiint}.nyt,   ei   oikeuden-
mukaisuusperiaatteita   voida   tosiasiallisesti   todistaa   oikeiksi   vaan
ainoastaan todeta,  että tietyt ihmiset tiettyinä  aikoina  pitävät niitä
oikeudenmukaisina  t)(s.   95).    Käsitellessään  tällaisia   eetillisiä  näkö-
kohtia  Dalton  ei  esityksessään kuitenkaan  pysy puhtaasti huomioit-
sijan  asemassa,  kuten tutkijan ehdottomasti tulisi pysyä,  mikäli hän
tahtoo  tutkia  asioita  tieteellisesti.   Näin  Daltonin  teoskin  on jossain
määrin  luonteeltaan  t)normatiivinen».    Dalton  esittää  yhden  yleisen
vaatimuksen,  yhteiskunnan  maksimiedun  periaatteen,  jonka  tulee
hallita  koko  julkisen  talouden  tarkastelua  (s.10).  Tämänmukaisesti
hän   kiinnittää   paljon   huomiota   menota]ouden   probleemoihin   ja
vetää  esiin  julkisten  menojen  hedelmälliset  vaikutukset.    Hän  esit-
tää,  että  mikä]i  tuotantoe]ämää  ei  vahingoiteta,  julkisten  menojen
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laajeneminen  on  monesti  tervetullutta,  kun  tällä  tavoin  siirretään
ostokvk`'ä  vai.akkailta  vai`attomille.    Daltonin  mielestä  on  mahdol-
lisimriiaL    ankarasti    vei`otettava    varakkaita    yhteiskuntaluokkia.
Sosialisten    inenojen    a`'ulla    on   taasen   vastaavasti   i)arannettava
mahdollisimman   paljon   varattomien   yhteiskuntaluokkien   asemaa.
Vaikka   Daltonin  esit}'s  ))noi.matiiviseltäJ)  osaltaan  ei  liikukaan   tie-
teellisellä   pohjalla,   on   kuitenkin   tunnustettava   tässä   yhteydessä
se  suuri  ansio,  mikä  Daltonilla  on  hänen  koi-ostaessaan  kokonaisuu-
den  huomioimisen  välttämättömyyttä  julkiseen  talouteen  liitt}'viä
ilmiöitä   tarkasteltaessa.

On  kiintoisaa  lyhyesti  tarkastella,  mitä  »operoimiskeinoja»  Dal-
ton  käyttää  teoi`iaansa  i`akentaessaan,  kuinka  hän  käyttää  hyväk-
seen  ja  tai`kastelee  finanssilainsäädännöllisiä,  kansantaloudellisia  ja
eetillisiä  ilmiöitä.  Yleensä  voidaan  sanoa,   että  hän  hyvin  laajassa
määrässä  ja  läheisesti  liittää  julkisen  talouden  kansantaloudellisiin
ilmiöihin,   mutta  sen  sijaan  hän  ainakin  näiden  i`ivien  kirjoittajan
mielestä   liiaksi  erkanee  empiiriseltä  pohjalta,  kun  on  kysymys  fi-
nanssilainsäädännöllisistä ja  eetiLlisistä ilmiöistä.  Dalton esim. katsoo
veroiksi  sellaiset  pakkomaksut,  joita  julkinen  valta  ei  ota  korvauk-
sena  ei.ikoisesta  vastapalveluksesta  eikä  liioin  rikoksen  i.ankaisuna.
Dalton katsoo, että verotuksen ainoa eetillinen perustelu on suoritus-
kykyisyysnäkökohta.   Tämä  hänen  kantansa  edustaa  selvästi  noi.-
matiivista ajattelutapaa.   Todellisuudessa lainsäätäjällä on muitakin
motiiveja verotuksen eetillisenä perusteluna; täytyy huomioida vero-
lainsäätäjän    motiivien   kompleksisuus.     Esim.   moottoriajoneuvoja
verotetaan  kaikissa  nykyaikaisissa  valtioissa  etu-  ja  korvausnäkö-
kohdan  perusteella;  usein  tähän  samalla  liittyy  suorituskykyisyys-
näkökohta   (loistoautoja  kat,sotaan  ylellisyydeksi).    Dalton  huomaa
tämän,   mutta   ei   muuta   teoriaansa,   vaan   selvittää   kysymyksen
seuraavasti.     Hän   toteaa,   että   Englannissa   kunnallisverot   (local
rates)   perustetaan   suureksi   osaksi   korvausnäkökohtaan.     Samoin
hän   toteaa   olevan   asian  laidan  moottoriajoneuvojen  verotukseen
nähden.   Mutta hän sanoo, että tällaiset maksut eivät olekaan veroja,
vaan jotakin muuta -hintoja.   Ei liene tai`koituksenmukaista raken-
taa   teoriaa   tässä   määrin   poikkeamalla   finanssilainsäädännöllisistä
ilmiöistä,  verolakitei.meistä.     Kun kaikkien sivistysmaiden  finanssi-
laeissa  ja  tilinpidoissa  moottoriajoneuvoista  ja  niiden  polttoaineista
otetut  maksut  esiintyvät  vei`oina,  on  finanssiteorialle  eduksi,  jos  se
voi muodostaa tarvittavat käsitteet  niin,  että  inyös  tällaiset  maksut
sisältyvät  veron  käsitteeseen.    Veron  käsite  voidaankin  tarkoituk-
senmukaisemmin  inääritellä  seuraavaan  tapaan.   Vei`o  on  julkiselle
taloudelle   yksityistaloudelta    otettu    pakkomaksu,    ei   kuitenkaan
rikoksen  i`ankaisuna   otettu  maksu,   sakko,  eikä  myöskään viraston
virkamiehen   suorituksesta   otettu   inaksu,   vaikka   viimemainitulla
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olisi   pakkoluonnettakin.    Kun   määritelmä   muodostetaan   näin,   ei
vei`oiksi  käsitetä  niitä  toimitusmaksuja,  passimaksuja  y. m. s.  viras-
tojen suorituksista otettuja maksuja, joita useimpien maiden finanssi-
lait,kaan  eivät  nimitä  veroiksi  ja  joita  finanssitieteessä  on  totuttu
nimittämään maksuiksi tai ei`ikoismaksuiksi (Gebtihren, fees).   Ilman
muuta  jäävät  veron  käsitteen  ulkopuolelle  sellaiset  ei`ikoismaksut,
joita  otetaan  varsinaisten  y)valtionlaitosten)),  kuten  koulujen  ja  sai-
raalain,  käytöstä.   Näissähän pakkonäkökohta ei lainkaan tule  esille.
Dalton  noudattaa  tässä  suhteessa  perinnäistä  finanssitiedettä,  joka
on    tarpeettomasti    viei`aantunut   finanssilainsäädännöllisistä    tosi-
asioista.    Dalton  siis  katsoo,  kuten  miltei  kaikki  muutkin  finanssi-
tiedemiehet,  että  e`rikoismaksu.].a  otetaari korvauksena tietystä julki-
sen  vallan  suorittamasta  vastapalveluksesta  ja että  veroon  nähden
asian  laita  ei  ole  näin.    Eräisiin  ei`ikoismaksuihin  (niiden  enemmis-
töön)  ja  eräisiin  vei`oihin  nähden  tämä  pitääkin  paikkansa.    Mutta
näihin   näkökohtiin   pei.ustetut   määi`itelmät   eivät  silti  pidä  paik-
kaansa.    Viitattakoon  siihen,  mitä  edellä  sanottiin  vei`osta  ja  kor-
vausnäkökohdasta.  Lisäksi voidaan todeta, että kaikki erikoismaksut
eivät    perustu   yksinomaan   koi.vausnäkökohtaan,   vaan   näyttelee
niissäkin  osittain  pakkoajatus  ei`ilaisin motiivein osaansa.   Ajatelta-
koon vain  useissa  maissa tiettyinä aikoina otettuja koi.keita maksuja
ulkomaanpasseista,   aseenkantoluvista,    elinkeinojen   tarkastuksista
j. n. e.   Jos  erikoismaksun  ja  veron  ei`otus  i`atkaisevasti  perustetaan
siihen  teknilliseen  seikkaan,  onko  kysymyksessä  viraston  tai  virka-
miehen suorituksesta  otettu maksu,  ei myöskään sellaisten »korvaus-
verojen»  kuin  moottoi`iajoneuvoverojen  asema  johda  finanssiteoi`iaa
todellisuusvieraisiin  ajatusrakennelmiin.

Arvostelussa  kiinnitetään  luonnollisesti  huomiota  myös  negatii-
viseen.   Näiden rivien sisältöön nähden  asian laita  on liiaksikin näin.
On nimittäin todettava,  että  Daltonin teokseen tutustuminen antaa
ajattelevalle lukijalle ja tutkijalle paljon uutta.   Siinä esitetään suur-
piirteisesti  ja  terävä-älyisesti  ne  pääseikat,  joiden  kanssa  jokainen
julkisen   talouden   ilmiöistä   systemaattista   tietoa   haluava   joutuu
tekemisiin.   Tähän katsoen on syytä mitä parhaiten suositella kirjaa
erikoisesti   sen   uusimpana   painoksena   kaikille   julkisen   talouden
ilmiöissä   totuutta   etsiville.

M . L-o.

BERTiL  OHLiN,  FrL.  e!Ze7.  d£r£gercöcz  eÄOJtom£.O  Utgiven  av  Studielednin-

gen för Folkpartiets Ungdomsförbund.   Uddevalla 1936.   Siv. 239.
-)L,   S£c%er7"  och  vörzczseÄonomj7i.    En  diskussion  om  högkonjunk-

turen  som  grundval  för  det  internationella  varubytets  återupi)-
byggande.    Kooperativa  föi`bundets  bokförlag.   Stockholm  1937.
Siv.  174.
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Ede]lisessä ?']lä mainituista teoksista  prof. OÄJL.7i on käyn}'t käsiksi
erääseen  nykyhetken  aktuaalisimmista  taloudellisista  kysymyksistä,
nimittäin  kys}.m}'kseen,  joka  kietoutuu  käsitteiden  i)vai)aa  talous-
elämä» ja »suunnitelmatalous» ympärille.   Samalla teos sisältää hänen
oman   talouspoliit,tisen   uskontunnustuksensa.    Kirja   on   ilmest}-nyt
Folkpartietin   nuorisoliiton   (jonka   puheenjohtaja   prof.   Ohlin   on)
julkaisusarjassa,  mutta  tekijä  on  omistanut  sen  »sille  suurelle  jou-
kolle  Ruotsin  nuorisoa  kautta  kaikkien  puolueiden,  joka  vakavasti
p}rrkii  vapautumaan vanhoista iskusanoista ja  ajatustavoista  syven-
t}.äkseen   itsenäisesti   pohtimaan   yhteiskunnallisia   prob]eemeja.>)

Tekijän   käsit}'luen   mukaan   talous-   ja   sosialipolitiikalla   tulisi
o]la  seuraavat tehtävät,  jotka  hän  arvelee  voitavan  y]eisesti  hy`'äk-
s}Tä, vaikka ne perustuvatkin hänen subjektiiviseen vakaumukseensa:
1.  taloudellisen  kehityksen  edistäminen,  minkä  avulla  maan  reaa-
lista kansallistuloa asukasta kohden lisätään ja elintasoa kohotetaan,
2.  vähävaraisten   kansa]aisryhmien   aseman  parantaminen,  3.   edel-
l}'tysten  luominen  ihmisten  suuremmalle  taloudelliselle  turvallisuu-
delle  ja   4.  sellaisen  yhteiskunnallisen  organisation  aikaansaaminen,
joka  takaa  olennaisen  vapauden,  ennen  kaikkea  }'ksilön  ajatus-  ja
sanavapauden,  ja  joka  rakentuu  vapaan  kansanha]linnon  pohjalle.
Ennenkuin  tekijä  kuitenkaan  ryhtyy  tekemään  selkoa  siitä  po]itii-
kasta,  joka  parhaiten  johtaisi  esitettyihin  päämääi`iin,  hän  tai`kas-
telee   taloudel]isen   ja   yhteiskunnallisen   organisation   sopeutumista
uusiin olosuhteisiin uuden ajan alusta meidän päiviimme sekä arvos-
telee  taloudel]ista  liberalismia  ja  sen  vastapoolia,  sosialismia.

Ääi`immäisen  taloude]1isen  liberalismin  -  josta  tekijä  käyttää
nimitystä  »antaa-mennä-1iberalismit) -  suurin  heikkous  on  sen epä-
historiallinen  asennoituminen,  se  kun  katsoo,  että  yhteiskunnalliset
laitokset  ovat  kiinteitä  ja  muuttumattomia.     Talous-  ja  sosialipoli-
tiikka voivat toimia vain näissä suhteel]isen muuttumattomissa puit-
teissa,  ja  kun  lisäksi  uskotaan,   että  yksilöiden  \'apaan  toiminnan
tuloksena  automaattisesti  synt,yy  yhteiskunna]Ie  pai`as  tulos,  jäävät
tietoisen   politiikan   mahdollisuudet   sangen   vähäisiksi.     Mitä   taas
sosialisteihin   tulee,   voidaan  havaita,   että   (Ruotsin)   sosialidemok-
i-aattisen  puolueen  ohjelmassa   Marx-Engelsin  talousfilosofinen  jär-
jestelmä on jäänyt varsin taka-alalle.   Siitä on omaksuttu vain joita-
kin iskulauseita, mutta. käytännössä sosialidemoki`aatit lähinnä edus-
tavat  valtiososialistista  ajatustapaa.    Heidän  ohjelmajulistuksistaan
ei kuitenkaan laisinkaan käy selville, minkälaisen organisation avulla
}7hteisön  ha]tuun  otettuja  tuotantovoimia  on  ajateltu  käytettävän.

Omaa  suuntaansa  tekijä  nimittää  sosialiliberaaliksi.   Päämäärän
asettelussa  se  jonkin  verran  lähenee  sosialismia,  mutta  on  samalla
omaksunut   ei`äitä   liberalismin   peruskäsityksiä.    Kumpikin   äärim-
mäisy}-ssuunta   on   kangistunut   doktriineiksi,   sosialiliberalismi   sen
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sijaan   ei  (z  p7.£ora.   otaksu,   että  tietyt   organisatiomuodot   ovat  par-
haat,  vaan  se  haluaa  ottaa  oppia  kokeinuksesta.   Mitä  tämän  suun-
nan  reaaliseen  sisältöön  tulee,  sen  ei`o  antaa-mennä-liberalismista  ja
sosialismista   voidaan   parhaiten   luonnehtia   siten,  että   kun   ensin-
mainittu  ainoastaan  tahtoo  tä}-ttä  vapautta  hinnanmuodostukse]1e
ja sosialisini sitä `7astoin pyrkii saattamaan sen säännöstelyn alaiseksi,
sosialiliberalismi haluaa  eräissä tärkeissä  kohdin modifioida  sen edel-
l}'tyksiä,  mutta  muutoin  jättää  sen  vapaaksi  tietoisena  siitä,  et,tä
täydellinen  säännöstely on käytännössä mahdoton.   Sosialiliberalismi
kannattaa   yksityisyritteliäisyyteen   perustuvaa   talousjärjestelmää,
koska  vapaan  taloudellisen  kilpailun  vaikutukset   ovat  tei`veelliset
ja   koska  vapaa   hinnanmuodostus   parhaiten  kykenee   säännöstele-
mään  taloustoiminnan  suunnan  ja laajuuden.   Kuitenkaan ei sosiali-
liberalismi   tässäkään  kohden  eksy  doktrinäärisyyteen,  vaan  m}T.ön-
tää,  että eräissä tapauksissa valtion harjoittama taloustoiminta sekä
valtion    monopolit    saattavat    ol]a   tarkoituksenmukaiset.    Tämän
tästä   tekijä   korostaa,   miten  tärkeätä   on,   että   kussakin   yksit}'is-
tapauksessa    kiihkottomasti    ja    ennakkoluulottomasti    harkitaan,
mitkä  toimenpiteet  johtavat  parhaaseen  tulokseen.

Tämän  esittel}m  puitteissa  ei  ole  mahdollist,a  yksityiskohdittain
käsitellä   sitä   pitkää   positiivisten   talouspoliittisten   toimenpiteiden
luetteloa,  joka  teoksessa  esitetään.    Jonkinlaisen  kuvan  siitä  anta-
nevat   eri   r}-hmien    otsakkeet:     J)Sosialiset   aputoimenpiteet»  (m.m.
sosialivakuutus),   y)Julkiset   yrityksetJ),   y)Julkinen  kontrolli»,  »Kehys-
talous» (Ramhushållningy)), joka m. m.  sisältää kaupunkien i.akennus-
suunnite]inaii,  maataloustuotannon  säännöstelyn  y. m.,  ))Suhdanne-
politiikka»  ja  »Pitkän  ajan  talouspolitiikkai).    Suhdannepolitiikasta
tekijä  esitt,ää  samoja mielipiteitä, joille hän jo aikaisemmin on anta-
nut  syvemmän  tieteellisen  perustelun  Ruotsin  t}-öttömyyskomitean
mietintöön   liitt}.vässä   tutkimuksessaan   »Pennigpo]itik,    offentliga
ai`beten,  subventioner  och  tullar  som  medel  mot  arbetslöshett).  ))Pit-
kän ajan talouspolitiikkaa» käsitellessään hän korostaa »trend-analyy-
sin»,  s.  o.  talouselämän  pitkäaikaisten  kehitystaipumusten  tutkimi-
sen  tärkeyttä  hedelmällisen  talouspolitiikan  harjoittamiselle.    Huo-
miota  herättää  tässä kohden hänen optimistinen käsityksensä talou-
dellisten   ennustelujen  onnistumisesta.

Kokonaisen luvun teoksestaan Ohlin on omistanut eräille aktuaa-
lisille  talouspoliittisille  ongelmille  tutkien  siinä  köyhyyden  syitä  ja
mahdollisuuksia   sen   poistamiseksi.    Rikkaana   pidetystä   Ruotsista
t,ekijä  kategorisesti  lausuu,  että  köyhyys  on  tässä  maassa  vieläkin
vakava  tosiasia.    Tekijä  oikoo  tässä  luvussa   eräitä  }'leisesti.le`7in-
neitä  taloudellisia  harhakäsityksiä,  m. m.  sitä  käsit}'stä,  että  aina  ja
kaikissa   oloissa   on   olemassa   vain  tietty  määrä   työtilaisuuksia   ja
että työajan 1}'hentäminen riäin  ollen  on tarkoituksenmukaisin keino
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työttömy}.ttä   vastaan.    Niinikään   hän   osoittaa,   että   ))ostok}rv}rn»
1isääminen  palkkoja  huomattavasti  koroittamalla  ei  suinkaan  kai-
kissa   oloissa   ole   tehokas   vleislääke   talouselämän   elv`-ttämiseksi.

Kirjan  viimeisessä  kappaleessa,  joka   on  nimeltään  U»Yhteiskun-
nan  organisatio  ja  vapausi),  Ohlin  mielenkiintoisella  tavalla  analysoi
vapauden  olemusta,  vaikka  hän  vaatimattomasti  arvelee,  että  täl-
lainen tehtävä  pikemminkin kuuluisi  ammattifilosofille.    Yhteiskun-
nan  olisi  tekijän  mielestä  taattava  jäsenilleen  »olennainen»  vapaus
vaikkapa  rajoittamalla  eräiden  henkilöiden  väheinmän  »olennaista»
vapautta.    Niinpä  on  oikeutettua,  että  sosialilainsäädännön  avulla
rajoitetaan  teollisuusjohtajan,   omasta  mielestään  kenties   epäämä-
töntä,  oikeutta  hoitaa  yritystään  omana  yksityisasiana,  koska  tällä
tavoin  lisätään  henkilökunnan  oleiinaista  vapautta.    Kirja  päätt}ty
kehoitukseen,  että  meidän  sukupolvemme  nuoriso  omaksuisi  tehtä-
väkseen   edellyt}.sten   luomisen   kaikkien   kansalaisten   syvemmälle
vapaudelle   rakentamalla   oloihimme   soveltuvan   }rhteiskunnallisen
or8anisatioI1.

Jos   pysähtyy   miettimään,   täyttääkö   puheena   oleva   teos   ne
lupaukset,  joita tekijä  esipuheessaan antaa,  ei tulos  ole kauttaaltaan
myönteinen.     Kieltämättä     Ohlin     esittää     asiat     kiihkottomasti,
ennakkoluulottomasti  ja  useimpien  mielestä  varmaankin  varsin  jär-
kevästi,   mutta   poleiniikkia   oikealle   ja   vasemmalle   on  runsaasti
kautta  kirjan,  vaikka  tekijä  nimenomaan  on  ilmoittanut  sitä  vält-
tävänsä.    Tekijän   suosittamat   talouspoliittiset   toimenpiteet   liene-
nevät  suurimmalta  osaltaan  sellaisia,  että  ne  puoluerajoista  huoli-
matta  voidaan  tunnustaa  toivottaviksi.   Mitä  suoranaisiin  huomau-
tuksiin tulee,  voitaneen yhtyä  siihen  käsitykseen,  minkä prof.  Heck-
scher   on   teosta   ai`vostellessaan   lausunut,   että   nimittäin   sellaista
antaa-mennä-libei'alismia,   josta   tekijä   puhuu,   ei   ole   missään  eikä
milloinkaan  esiintynyt  sen  enempää  kuin  sillä  nykyisin  on  edustajia
taloustieteilijäin   joukossa.     Tuskinpa   myöskään   Ohlinin   esitystä
Marxin  talousfilosofisesta   rakennelmasta   voidaan   pitää   tyydyttä-
vänä,  tekijä  kun  ei  nimittäin  lainkaan  viittaa  siihen,  mikä  Mai`xin
edustamassa   n.  s.   tieteellisessä   sosialismissa   kuitenkin  lienee   olen-
naisinta:   että   kapitalistinen   kehitys   luonnonvälttämättömyydellä
lopulta  päätt}'}'  romahdukseen.

Edellisten   huomautusten  vastapainoksi  on  t,oisaalta  sanottava,
että Ohlinin kirja on harvinaisen helppolukuinen ja sangen sujuvalla
kynällä  kirjoitettu.   Ja  ken  odottaa  löytävänsä  siitä  suden  lampaan
vaatteissa,  s. o.  sosialismia  liberalismin  verhossa,  tulee  varmaankin
erehtymään,  sillä  tekijää  on  ilmeisesti johtanut rehellinen  pyrkimys
löytää  oma  tiensä  kahden  keskenään  kamppailevan  äärimmäisyys-
suunnan välillä.   Silti  on tietysti mahdollista,  että joku vanhan kou-
lun  »johtajanvapauden» -Ohlinin  termiä  kä}'ttääkseni  L  edustaja
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hyvällä  omallatunnolla  voisi  vetää  }'htäläis}T}rsmei-kin  tekijän  edus-
taman  »ramhushållningin»  ja  t)planhushållningin>)  välille.

Paljonkaan  uutta  ei  Ohlinin  teos  k`.enne  tarjoamaan  taloudelli-
sia  opintoja  harjoittaneille,  joille  se  ei  liene  tarkoitettukaan.    Sen
sijaan  se  antaa  kuvan  eräistä  ajassamme  liikkuvista  virtauksista  ja
muodostaa  ikäänkuin  alustuksena  sopivan  lähtökohdan  niille,  jotka
haluavat  syventää  omakohtaista  käsitystään  yhteiskuntapolitiikan
kysymyksissä.

Toinen   otsakkeessa   mainituista   teoksista   on   eräs   niistä   lukui-
sista,  prof.  Ohlinin  tuotteliaasta  kynästä  lähteneistä  tutkimuksista,
jotka  käsittelevät  kansainvälisen  kauppavaihdon  ja  rahapolitiikan
ongelmia.   Kyseessä  oleva  tutkimus  on  laadittu  Camegie-säätiön  ja
Kansainvälisen  Kauppakamarin  yhteisesti  asettaman  komitean  toi-
meksiannosta,  ja  julkaistiin  jo  viime  syksynä  englannin,  saksan  ja
i.anskan  kielillä.    Ruotsinkielisen,   kuluvan  vuoden  alussa  ilmest`'-
neen laitoksen sisältö  on muutosten ja lisäysten avulla  saatettu ajan
tasalle.

Tekijä  viittaa  aluksi  siihen  merkit}'kseen,  mikä  valtioiden  väli-
sillä  taloudellisilla   siteillä   on   kansainvälisen  hyvinvoinnin   vakiin-
nuttamiselle.    Ei  kuitenkaan  ole  syytä   olettaa,   että  näillä   s;teillä
tulisi   olla  sama  suhteellinen  merkitys  kuin  ennen  maailmansotaa.
Toisaalta  emme  voi  ajatella,  että  maailmantalouden  ja  kansainväli-
sen  i.ahalaitoksen  nykyinen  sekasortoinen  tila  olisi  jotain  lopullista.
Maailman    taloudellisen    tilan    pysyvä    i)arantaminen    edellyttää
maailmantalouden   pohjaamista   uusille,   kestäville   perusteille.

Tutkimus jakaantuu  7  lukuun,  joiden  otsakkeet  ovat  seuraavat,:
1.  Taloudellinen edistyminen ennen sotaa,  2.   Kansainvälisen talous-
järjestelmän   luhistuminen   1930-36,   3.   Kansainvälisten   taloudel-
listen   suhteiden   uudelleenjärjestelyn   taloudelliset   ja   psykologiset
edellytykset,    4.   Rahalaitos   ja   kansainväliset   pääomaliikkeet,    5.
Kauppapolitiikka  ja  maailmantalouden  kehitys,  6.   Kansainvälinen
maatalouspula  ja  7.  Raaka-aineet,  markkinat,  liikaväestö  ja  siii`to-
maat.     Leimaa   antavana   piirteenä   sodanedelliselle   taloudelliselle
kehitykselle    olivat    siii`tolaisuus   ja   valtamei`entakaiset   pääoman-
sijoitukset.   Taloudellinen  edistyminen  tapahtui  suhteellisen  kitkat-
tomasti siitä syystä, että »uusissa maissa» oli i`unsaasti vapaata maata
ja  käyttämättömiä  luonnonrikkauksia,  jotka  tarjosivat  laajan  toi-
minta-alan   sekä   ihmisille   että   pääomille.   Samanaikaisesti   kulta-
kantainen  rahajärjestelmä  toimi  yleisesti  tyydytykseksi,  ja  ne  häi-
riöt,  joita  sen toiminnassa  ajoittain ilmeni, saatiin ei.inäisten toimen-
piteiden  avulla   helposti   poistetuiksi.    Viimeksi  kuluneiden  vuosien
kehitys   merkitsee   Ohlinin   käsityksen   mukaan   vanhan,   vakavan
ja   luotettavan   maailmantaloudellisen   järjestelmän   romahtamista.
Samalla  hän  tähdentää  sitä,  että  tämä  kehitys  on  kulkenut  erään-
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Iaisella   sisäisellä   `'älttämättöm}.}Tdellä   y)kohtalokasta   kehää»   di-fla-
tiosta,   valuuttojen   ai`von   alentamisesta   ja   kaupallisista   ehkäisy-
toimenpiteistä   uudistettuihin   i`ahanar`'on   alennuksiin,   deflatiotoi-
menpiteisiin ja kaupparajoituksiin.   Ohlin ikäänkuin vapauttaa poli-
tiikan  ja  ta]ouselämän  johtavat  miehet  vastuusta,  sy}'nä  taloudelli-
siin  vaikeuksiin  ei  ollut  maailman  kultavarastojen  väärä  jakaantu-
minen  eri  maiden  kesken,  vaan  kaupan  tasapainohäiriöt.    Kansain-
`.älisen   talousjärjestelinän   jälleenrakentamisen   tulee   tekijän   mie-
lestä  samanaikaisesti  tapahtua  kolinella  alalla.    Ensinnäkin  se  edel-
l}'ttää   k}'s}-nnän   lisääntymistä,   s.  o.    noususuhdannetta.     Toiseksi
tarjonnan   on   sopeuduttava  siten,   että  sen  rakentecssa  ilmeiievät
`-irheellisyydet.    saadaan   lievennet}'iksi.    Ennen   kaikkea   on  sellais-
ten   tavai-ain   tuotantoa   lisättävä,  joiden  kysyntä   on  nousemassa,
niin  että  tuotannontekijäin  siirtäminen  alalta  toiselle  käy  mahdolli-
seksi.    Vihdoin    on   ne    laitokset,    joille    kansainväliset   kaupalliset
suhteet  rakentuvat,  kehitettävä  lujemmiksi  ja  samalla  joustavam-
miksi.    Tämä  jälleenrakennustyö  ei voi merkitä ))palaainista vuoteen
1914)),   sillä   olosuhteet  ovat   perinpohjin  muuttuneet,  ei  ainoastaan
seurauksena  maai.lmansodasta  ja  lamakaudesta,  vaan vielä  suui.em-
massa  määrässä  teknillistä,  i)oliittista  ja  psykologista  laatua  olevien
inuutosten  vuoksi.    Niinpä   voidaan  todeta  eräiden  sosialisten  teki-
jäin vieneen siihen, että yhteiskunta suuremmassa määi`in kuin ennen
on  alttiina  taloudellisille  häiriöille.   Ei  mikään  viittaa  siihen,  etteikö
kansainvälisellä    kauppavaihdolla    jatkuvasti   tulisi   olemaan   mitä
täi.kein    merkitys  taloudelliselle   edistykselle,   mutta   vain  sellaisten
kansainvälisten  siteiden  voidaan  odottaa  muodostuvan  kestäviksi,
jotka  jättävät  yksit}.isille  maille  tietyn  sisäisen  liikkumavapauden
taloudellisella  alalla.   Ohlin  allekirjoittaa sen kultakannasta lausutun
arvostelun,  et,tä  tämä  rahajärjestelmä  toimii  moitteettomasti  vain,
niin  kauan  kuin  on  »kaunis  ilma,  mut,ta luhistuu,  kun  pilviä  nousee
taivaanrannalley).    Uuden  rahajärjestelmän  tulee välttää  sekä kult,a-
kannalle  ominaista jäykky}Tttä  että  toisaalta  sellaisia  muotoja, jotka
sallivat  liian  suuret  vaihtelut  valuuttojen  arvossa.    Kaui)papo]itii-
kan   mahdollisuuksista   puhuessaan   tekijä   kerran   toisensa   jälkeen
korostaa  J)multilateraalisen»  kaupan  hedelmällistä  vaikutusta  nykyi-
seen  ))bilateraaliseeny)  kauppaan  veiTattuna.    Kysymys  kansainväli-
sen  kaupan  edistämisestä   on  kysymys  siitä,   miten  saadaan  alulle
nyk}ristä    vähemmän    interventionistinen,    puolueettomalle    kohte-
lulle   perustuva   kauppapolitiikka.    T\Tiiden  maiden,   joiden   kansain-
välinen  likviditeetti  on  hyvä,  tulisi  ottaa  ensimmäinen  askel  tähän
suuntaan.     Pysyvän   turvan   maatalouspulaa   vastaan   muodostaa
tekijän  mukaan  ennen  kaikkea  jatkuva  teollistuminen,  joka  tekee
mahdolliseksi maatalousväestön  suhteellisen vähentämisen, sekä tek-
nilliset   parannukset  tuotantoprosessissa,   mistä   i)uo]estaan   on   seu-
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rrauksena tuotteiden halpeneminen.   }Iitä vihdoin tulee  Ohlinin käsi-

tykseen  siirtomaista,  ei  hän  laisinkaan  usko,  että  siii`tomaiden  uusi
jako,  jota  eräät  maat  vaativat,  kykenisi  ratkaisemaan  näiden  mai-
den   raaka-aine-   enempää   kuin   väestövaikeuksiakaan.   Useimmat
raaka-aineet  eivät  ole  peräisin  siirtomaista,  ja  ne  siirtomaa-alueet
taasen,  joissa  valkoihoiset  rodut  voivat  asua,  ovat  jo  nykyisin  suh-
teellisen   tiheästi   asutut.    Sekä  raaka-aine-   että   väestöprobleemin
rat,kaisu    piilee    vapaamielisessä    »avoimen    oven»    politiikassa    ja
maailmantalouden  vapauttamisessa  )}bilateralismin  kahleista».

Edellä esitetyt viittaukset teoksen sisältöön antanevat käsityksen
niiden   probleemien   laadusta,   joita   tekijä   pyrkii   selvittelemään.

Kyseessä    olevaa    teosta   voi   suositella   jokaiselle,   joka    alansa
suvereenisti  hallitsevan  tutkijan  opastuksella  haluaa  saada  keskite-
tyssä   muodossa   käsityksen  maailmantalouden  aktuaalisista  ongel-
mlsta. M . T-n.

MAURicE  LEVEN,  HAROLD  G.  MouLTON  ja  CLARK WARBURTON,  Ame-
rL.cci's  cc!pcmi.fy  £o  const4me.    Washington  1935.    XI + 272   siv.

Amerikan  Yhdysvaltojen  merkitys  on  maailmansodasta  lähtien
maailman   taloudellisessa   elämässä   tullut   `'hä   ratkaisevammaksi.
Meidän  eurooppalaisten  on  siis  kaikin  puoliL  syytä  tutustua  siihen
taloudellisena  tekijänä.   Yllä  olevassa  teoksessa  on  pyritty i`atkaise-
maan    kysymys,    missä   määi`in   varallisuuden   jako    eri   luokissa
Yhdysvalloissa  estää taloudellisen järjestelmän tehokasta toimintaa.

Niinkuin tiedetään,  on juuri Yhdysvalloissa ollut sangen suosittu
ajatus   kulutuksen   lisäämisen   edullisesta   vaikutuksesta   taloudelli-
seen  elämään.  Tämä  käsitys  on varmaan myös vaikuttanut huomat-
tavasti valtion finanssipolitiikkaan.   Ei tarvitse  ajatella  muuta  kuin
n. s.  veteraaneille  jaettuja  varoja, ja  miten niiden odotettiin  vaikut-
tavan  kulutusta  lisäävästi.    On  edelleen  väitetty,  että  kulutuksen
lisääntyessä  tuotantokoneisto  ei  joutuisi  olemaan  ollenkaan  toimet-
tomana.   Onkin  voitu  todeta,  että  toimettoman  tuotantokoneiston
osuus ei ole lisääntymässä,  mutta siitä huolimatta  ajatus on saavut-
tanut laajalti suosiota  sekä ilmeisestikin osaltaan vaikuttanut tutki-
muksen   suuntautumiseen   kulutuksen   tarkasteluun   yllä   esitetyssä
mielessä.    On   kiinnitetty   huomiota   kolmeen   seikkaan:   yhtymien
osuuteen   kansantulossa   ja   tämän   kasvuun  kuluneen  vuosisadan
kolmena   vuosikymmenenä,    edelleen   kansantulon   käyttöön   sekä
säästämisen   ja   kulutuksen   suhteeseen,.   sekä   lopuksi   on   käsitelt,}.
kulutuksen   ja   tuotannon   suhdetta.

Tarkoituksena  on  ollut  yhdistää  kaikki  jo  saavutet,ut tutkiinus-
tulokset   ja   tehdä   niistä   johtopäätöksiä.    Lähtökohtana   on,   että
kansantulo  on  kansakunnan  tietyn  ajan  kuluessa  tuottamien  t,ava-
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i.oiden   ja   palvelusten  nettoinäärä.    Kirjoittajat  ilmaisevat  kansan-
tulon    mielestään   sopivimmassa   lasku}-ksikössä,   dollareissa.    Käsi-
tellessään,    mitä    he    otta`-at    huomioon    tutkiessaan    kansantulon
määrää,   kirjoittajat   eivät   esitä  teoreettisesti  eikä  menetelmältään
mitään  uutta.     Varsin  lyhyen  johdannon  jälkeen   aletaan   tilastol-
lisesti    esittää   tuloksia   monilukuisissa   taulukoissa   ja   graafillisissa
kuvioissa,  joista  useat  ovat väritettyjä.

Toisen  osan tuloksena  taas  on,  että joskin  säästäminen  on lisään-
t,\-n`'t  voimakkaammin  kuin  kulutus,  niin  on  m}'ös  totta,  että  kiin-
t;ä .tuotantokoneisto ei ole kas\J.anut nopeammin kuin kulutus. Tämä-
kin  tulos  on  sinänsä  huomattava,  sillä  väestöähän  on  moitittu  siitä,
ettei  se  kuluta  kaikkea,  mitä  se  voisi  tuottaa.    Kuitenkaan  ei  ole
pienintäkään  epäilystä,  että  tulojen  lisääntyessä  voitaisiin  kulutus-
takin  huomattavasti  lisätä.   Missä  määrin  tätä  kehityssuuntaa  o]isi
pidettävä   edullisena,   osoittaa   jo   sekin,   että   kirjoittajat   toteavat
tulojen  kasvaessa  suurempien  tulojeii  tekevän  sen nopeammin kuin
pienempien.   On  inyöskin  todettava,  että  lyhennettäessä  työpäivää
ohsi  mahdotonta  tuottaa  niin  paljon,  kuin väestö  haluaisi kuluttaa.

Tutkimuksessa ei ole ollut mahdollista ratkaista  kysymystä, joka
teoksen   alussa   asetettiin   vastattavaksi.    Klassillisen   koulukunnan
mukaan  uskott,iin  säästöjen  jatkuvasti  lisääntyvän,  tuotannon  hal-
rtenevan ja voittojen kasvavan ostokyv}-n siten yhä  vain suuretessa.
L\Iutta  väestön  ostokyky  on  nykyisten  hintojen  vallitessa  kykene-
mätön käyttämään kaikkia tuotannon tuloksia ja tämä osoittaa, että
vai`allisuuden   jakaantuminen   ei   tapahdu   vapaasti.    Tämä   olotila
jarruttaa   taloudellista   kehitystä.

Missä  määrin  teoksessa   käytetty  tapa   erottaa   numerot,ulokset
käytet}'istä   meiietelmistä   on   ollut   sille   eduksi,   on   varsin   kyseen-
alaista.   Siitä  aiheutuu  m. m.  se,  että  sisällys  muuttuu  monesti  etu-
iiäässä  numeroiden  luettelemiseksi.    Toisaalta  jälleen  käytetty  esit-
tämistapa  helpottaa     nopeata  asioihin  tutustumista.    On  luonnol-
lista,  että tämäntapaisessa tutkimuksessa ei voi odottaakaan täsmäl-
]isiä tuloksia, mutta silti n\'tkin esitetyt ovat monessa suhteessa  var-
sin valaisevia.   -Teoksen.'ulkoasu ja  hakemist,ot ovat varsin  hyvät.

K. A-o.
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EKONOMISK   TIDSKRIFT.

N..o  _5_:=63_|93f;.   :   .DC!vidi  P_avid,So.n,  N_a,Lioncdekonomien  i  stöp-
sje¢e7t.  JJJ.  Kii`joittaja  jatkaa  Keynesin  viimeksi  ilmestyneen teok-
sen tarkastelua ja kohdistaa huomionsa tällä kertaa sen työttömyys-
probleemia koskeviin kohtiin.   Keynesin käsitys, että tämä kysymys
olisi ratkaistava taloudellisia pulia ja jakaantumista koskevien kysy-
mysten  yhteydessä,  ei  saa  hyväksymistä,  varsinkaan  ei  siksi,  koska
tämä     edellyttäisi     valtiovallan    liiallista     valtaa     talouselämässä.
Kirjoittaja   suositteleekin   Ruotsissa   noudatettua   menettelytapaa,
joka  ei  ole  kohdistunut  työttömyyden  vaikeasti  selvitettävien  syi-
den  tulkitsemiseen,  vaan  työttömyyden  seurausten  vähentämiseen
mahdollisimman  pieniksi.

N ..o  1,1937.  -Dcwi¢  P_cwidson,  Nctii,onal,ekonomien  i  stöpszeven.
JT/.     Kirjoituksessa   käsitellään   rahan   arvon   vakavuutta   ja   huo-
mautetaan   aluksi   siitä   tärkeydestä,   joka   kysymyksen   i`atkaisulla
on  kansantaloudellisten  selvitysten  ymmärtämiseksi.    Rahan  ai`von
vaihteluiden   vaikutusten   tutkiminen   on   kuitenkin   kansantalous-
tieteen   vaikeimpia   probleemeja,   ja   sen   selvittely   vaatisi   laajoja
ja  perusteellisia  kansainvälisiä  tutkimuksia.

STATS¢KONOMISK  TIDSSKRIFT.

N..o 2-3,1937_. -N. Rygg,  Ilctrald Westergaard.   Nl:uistosano.ia.
: Egil S¥p4±, Omkring d,e? giperikanslw »Security Ati» av 1933 (1934).
Vuoden  1929  pörssiromahduksen  arvopaperien  haltijoille  aiheutta-
mat   suunnattomat   tappiot   loivat   perustan   niille   toimenpiteille,
joihin  valtiovallan  oli  pakko  i`yhtyä  sijoitustoimintaa  hai.joittavan
yleisön  suojelemiseksi  tunnottomalta  keinottelulta  ja  luottamuksen
palauttamiseksi  maan  talous-  ja  oikeusjärjestelmään.    Näin  synty-
neestä   lainsäädännöstä,   joka   merkitsi   huomattavaa   puuttumista
talouselämän   kulkuun,   kirjoittaja   ottaa   erikoisesti  selvittääkseen
kirjoituksensa    otsakkeessa    mainittua    lakia,   jolla   aikaan  saatiin
syvällisiä  muutoksia  Yhdysvaltain  i`ahamarkkinoihin.  - H/..  S£een-
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8trup,   Hus(>erdifoi.siki`ing  -  en  plan  tiz  l_ivsforsikring  av  _bygninger.
Kirjoituksessa   pyi`itään   kehittämään  vakuutusmuotoa,   joka  tekisi
mahdolliseksi  rakennuksen   alenevan  arvon  korvaamisen  asteittain
nousevalla  `'akuutussuinmalla.   -  Hcms  Bo7.J.G  ¢rz)oeÅ,   J7.Ce"cLs/.o7t¢Z
!t.JJp¢s7%.ngsprosGss.    Tekijä   määrittelee   ensiksi  kansainvälisen  tasa-
painotilan  ja  sitten  ne  tekijät,  jotka  ovat  vaikuttamassa  prosessissa
tasapainotilasta  toiseen.    K}Ts}rm}'ksen  ydin  on  kuvata  ostovoiman
liikuntoja  maasta,  jolla  on  säästö}rlijäämiä,   maahan,  joka  investoi
enemmän  kuin  säästää.

NATIONAL¢KONOMISK   TIDSSKRIFT.

N..o 6,1936. -Hans  Cl.  Nybqille,  Aa:d  Nielsen,  Jens Toftegaard,
Zlcu.¢JcZ  Wes€eJ.gcicwd.     }1uistokirjoituksia   i)rofessori  Westerg.aardista.
-V.  BzthJ,   Den    ÅommL{7tcbze    BesÄc#7tjng.        Kirjoittaja    selvittelee
niitä     epäkohtia,    joita    Tanskan    kunnallisverotuksessa    nykyisin
on   olemassa   ~   hän   huomauttaa   erikoisesti  verorasituksen  ei`ilai-
suudesta  -  sekä  selostaa  tämän  johdosta  ehdotettuja  muutoksia.
-  Thorkit  Ki.tstensen,  Ud,ligning  af  dje  komri"na,le  Skatter.  K:irioi-
tuksessa   ehdotetaan   kunnallisen  tuloveron  poistamista  ja  valtion
tuloveron    vastaavansuuruista    koroittamista.       Tämä    tasoittaisi
verorasit,usta,  ja  samalla  kunnille  suoi`itettavat  valtionavut  pakot-
taisivat   kuntien   hallinnot  järkevämpään  taloudeni)itoon.  -ES!er
Boserup,    NogLe    centi.ale    okor.omislw      Spoi.gsmaal    i    Lys    af    den
mai.a;ist,i,ske    Teori.

N..o   1,1937.   ~    II.Wind,ing   Pedersen,  @konomi,slw   og   Sosial,e
ProöJemer   j    L-.  S.  .4.     Yhd}rsvallat  pys?'ttelivät  pitkät  ajat  laissez-
faire-politiikan  kannalla,  vaikka  kehit}'s  Euroopassa  oli  jo  johtanut
`'hä  enemmän  valtiovallan  säännöstelemään  talouseläinään.    Tältä
kannalta    katsottuna    presidentti    Rooseveltin    »New    Deal))-järjes-
telmä   tiesikin   suoranaista   vallankumousta,   niin   huomattava   oli
sen  tuoma  inuutos  entisiin  oloihin.  -  Jm.geri  Pedersen,  DjreÄ£e  og
z.7?djrek£e  SÅ]cL£teJ..    Kirjoittaja  huomauttaa,  että  kys}'mys  välittömien
ja  välillisten  verojen  pareinmuudesta  ei  ole  ratkaistavissa  muuten
kuin poliittisen asennoitumisen kannalta. Näin ollen verotuspolitiikka
olisi    saatettava    sopusointuun   niiden   yleispoliittisten   päämäärien
kanssa,    joihin    pyi.itään.   -   F.  Zezt£ÄGJt,   fieÅZcme   e/Zer   Vi.czeJtsÅa/y.
Kirjoituksessa  varoitetaan  tuomasta  mainonnan  metoodeja  ja  liian
`vapaamielistä  totuuskäsitettä   tieteen   saroille.    -    E/.n¢7.  Lomho/£,
Akt,i,ed,emokrat,i,.  -H. J acoby,  F agforerings-Besk&3ftigelsespolitik.  -
N.Westergaard   og   V. Buhl,   De   kommunale   Beskatning.    To   Dis-
kussionsindl&g.

JAHRBUCHER  FUR  NATIONALÖKONOMIE  LTND
STATISTIK.

Band   14.5,   Heft  2.  -C. ¢i.   Dietze,   Zwangssyidikate   als   Mittel
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der  4grcwprei.spozj£i.Ä.    Viime  vuosikymmenien  aikana   ovat   pakko-
syndikaatit   vaikuttaneet   ratkaisevasti   maataloustuotteiden   hinto-
jen  kehitykscen.   Kaikil]e  maat,aloustuotannon  aloille  puheena  oleva
hintasäännöstely  ei  ole  ulottunut,  mutta  kehitys  kulkee  kuitenkin
ilmeisesti    erilaisten   yhteenliittymien   ja   monopolien   määräämään
suuntaan.     Tekijä    asettaa    vastatLavaksi    seuraavat    kysymykset:
4)  ovatko  pakkos}Tndikaatit  sopiva  keino  taloudellisen  lamakauden
voittamiseksi;     2)    sopeutuvatko    paklmsyndikaatit    ajan    mittaan
inaataloudessa   nykyään   vallitsevaan   perhetalouden   järjestysmuo-
toon?     Kirjoittaja   päät}'y   kielt,eiseen   tulokseen.   -   Jose/   Se}.7}dJ,
1)er    histoi.i,sche    Regress    i,n   der    Tlwori,e    dei.    Produktionsumwege.
Kirjoituksessa   käsitellään   Böhm-Bawerkin   t,unnettua   teoriaa   tuo-
tannon    ))kiertoteistäy).     Tekijä    huomaut,taa    erikoisesti    siitä,    että
tutkittaessa   pääoman   ja  koron  välistä  yhteyttä   ei  voida   sivuut-
taa  aikainomenttia,  kuten  ei.äät  Böhm-Bawerkin  arvostelijat  ovat
to+\TLeet. --AdoLf Scheffbuch, Sclwede" wii.tscha|tlicher Au|schwung i,m
f?cih/7?en   seL.7ter    WöÄrwngspozi.£jÅ.     Selostus   Ruotsin  viimeaikaisesta
taloudellisesta   lmhit}rksestä   erikoisesti   Ruot,sin   rahapolitiikkaa   sil-
mällä  pitäen.

Band  145,  He|t  3.  -  Franz  Ziz,ek,  Nicltirepräsentaiive  stat,i,stische
7Tei.Zerhez)uJtgen.     Kirjoittaja   t,utkii   t)ei-edustavia   tilastollisia   osalas-
kentoja)).     Tällaisia   ovat   esim.   määrätt}'ihin   teollisuudenhaaroihin
rajoittuvat   tuotantolaskennat  tai  yksinomaan  suurempia  kaupun-
keja    käsittävät   asuntolaskennat   j.  n.  e.     ))Osalaskentojen»   nojalla
voidaan   tehdä  johtopäätöksiä,  jotka  kohdist,uvat  vei`raten  suuriin
tilastojouklmihin,  inutta   joilla  ei  kuitenkaan  o]e  samaa  pätevyyttä
kuin    n. s.   edustavasta   laskennasta   saaduilla   johtopäätöksillä.   -
R.  I]enning,   Die   Erschliessung   Nord-S{biriens   und,   der   russischen
47*ti.s   /#i.   dje   Wez£wL.).tschcb/£.      Venäjän   arktiset   alueet   näyttävät
olevan   uuden  tärkeän  kehitysvaiheen  edessä.    Neuvostoliitto  pyrkii
erittäin   tarmokkaasti   liittämään   Pohjois-Siperiaa   ja   sen   runsaita
kulta-   ja   kivihiilikentt,iä   inaailmantalouden   piiriin.     Samalla    on
myös  kysymys  Venäjän  sotilaallisen  iskuvalmiuden  tehostamisesta
ja  Japanin  pyyteitten  torjumisesta.

Band,145,  Heft 4.   A.  v.  Ncwraiil, Wirtscha|t und  Rech±.   Theori,e
der  einfachen  und  der  zusammertgesetz,ien wirtscha|tiichen Erschei,nun-
gc;..   Oikeusjärjestyksen  ja  talouselämän  vuorovaikutus  on  monessa
suhteessa   varsin   läheistä.    On  kuitenkin   olemassa   sellaisia   talous-
elämän  a]kuperäisiä  tosiasioita,  joita  eivät  mitkään  oikeusjärjestyk-
sen   muutokset   voi   kuinota.     Näitä   ovat   talouselämän   sielulliset
tekijät  samoin  kuin  kulutuksen  ja  tuotannon  luonnollis-teknilliset
perusteet.     Kun   tutkimus   ot,taa   lähtökohdakseen   oikeusjärjestyk-
7
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sestä   riippumattoman   talousmuodon,   on   tämä   omansa   selventä-
mään   ja   syventämään   käsitystä   talouselämän    olemuksesta.   ~
Frtedri,ch Vöchting,  ItaLienische  Binnensiedezung.   ltalialtaL puuttuvat
suuren   teollisuusvaltion   edellytykset   ja   voimalähteet.     Nykyinen
valtion   ylin   johto   pyrkii   sen   vuoksi   ohjaamaaii   väestöä   entist,ä
voimakkaammin    maatalouselinkeinoihin.      Valtio    ei    yleensä    ota
suoranaisesti   osaa  asutustoimintaan,  vaan  tukee  pakkokonsortioiksi
yhtyneitä   maanomistajia.    Paitsi   emämaan  eri  seutuihin  kohdist,uu
asutustoimint,a   Abessinialta   vallattuihin  alueisiin.

WELTWIRTSCHAFTLICHES  ARCHIV.

45.   Bcmd,  He/t  2.   -  Aikakauskirjan  9  artikkelissa   selostetaan
Kiinan  teollistumista.

45. Band,, He|t 3. ~ J®rgen Pedersen, Einige Probleme der Fi,nanz-
wjrtsc7}cL/£.   Luotuaan aluksi katsauksen valt,iotalouden yleiseen luon-
teeseen  kirjoittaja   esittää   käsityksensä   valt,ion  velkatalouden  ole-
muksesta   ja    tehtävistä.     Sen   sijaan,    että    yleisesti   tunnustetun
finanssitieteellisen    periaatteen    mukaan    valtion    lainanoton   tulee
tapahtua   vain   määrätyissä   tarkoituksissa,   kirjoittaja   katsoo   val-
tion   velkatalouden   päätehtäväksi   toimia   sekä   lainanottoon   että
takaisinmaksuun  nähden  taloudellisen  kehityksen  tasoittajana.  -
Wi:l,hel,m   La,utenbach,  Zur  rzi,nstheoi.ie   von   Jolm   Maynard  Keynes.
Kirjoittaja  selvittelee   Keynesin  koi`koteorian  suhdetta  klassilliseen
korkoteoriaan  ja  Wicksel]in  oppeihin  normaali-ja  markkinakorosta
tullen  siihen  tulokseen,että  Keynes  ei  ole  ottanut  näitä  riittävästi
hnoi(r+ioon.   -   Edvard   C.   Simriwns,   Die   Bedeutung   stai.rei.   Prei,se
/tir   c!£e   Cezd£heori.e.     Kirjoituksessa   kiiniiitetään    huomiota   siihen,
että  yleinen  hintataso  ja  sen  muutokset,  sellaisina  kuin  ne  käyvät
selville   hintaindekseistä,   eivät   sovellu   joka   suhteessa   rahateorian
ja  rahapolitiikan  perustaksi.   Sen  sijaan  on  ennen  muuta  pidettävä
silmällä  n. s.  jäykkiä  hintoja,  jotka  ovat  riippumattomia  sekä  mui-
den   hintojen   muutoksista   että   rahapolitiikan   vaikutuksista.   -
Al;brecht   Forstmann, Uber   prod,uktive   undj   n.ichtinfLaiorische   Kred,it-
gef+J&hrL4ng.      Kirjoittaja    huomauttaa,    että.    suhdannevaihteluiden
tunteminen   ja   kontrolli   edellyttää   ennen   kaikkea   monetääi`isten
vaihteluiden  selittämistä  ja  niiden  ohjaamista.    Tähän  nähden  on
ratkaisevin   merkitys   ostovoiman   ja   tuotannon   välisillä   suhteilla.
Näiden  välinen  tasapaino  merkitsee  kehityksen  t,asaista  jatkumista,
kun  taas  ostovoiman  kohoamisen  aiheuttama  tasapainon  häiriinty-
minen   merkitsee   inflatiomaista   kehitystä,   jonka   syynä   aina   on
luontonkäytön    väärä    suuntautuminen.    -    fJcircLzd    Brcbt%zÅ£jgcim,
Automali,sche  Deflctiion,  rbeutrales  Geld  und,  Kapitcblbtid,ung.   KiTrio.L+-
taja  arvostelee  Gerhc"cZ  Kroz!jn  aikaisemmin  tässä  aikakauskirjassa
julkaisemaa   esitystä   automaattisesta   deflatiosta.
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NACHRUF   AUF   HARALD   WESTERGAARD.

von DT.  Leo  Harmaia.

Verf.  widmet dem am  13.  Dezember vorigen Jahi.es verstorbenen,
langjährigen   Kopenhagener  Universitätslehrer  und  hervorragenden
Vertreter   des   Statistik   Harald   Westergaard   wai.me   Worte   der
Erinnerung,   indem   ei`  zunächst   iiber   seine   wissenschaftliche   Aus-
bildung,  seine  bekannten  Forschungsarbeiten  und   seine  verdienst-
volle   Tätigkeit  als   Univei'sitätslehi`er  berichtet.    Besonders  betont
wei`den   die   Bertihrungspunkte,   die   zwischen   ihm   und   Finnland
bestanden.    Sein  kleines   Lehrbuch  der  Nationalökonomie  erschien
auch   in   finnischer   Ubersetzung,   und   er   hatte   auch   Schiiler   aus
Finnland.   Westergaard  haben  wir  es  zu  vei`danken,  dass  Finnland
in der  Publikationsserie,  welche die  lnternationale  Carnegie-Stiftung
tiber   die  wirtschaftlichen  und   sozialen   Folgen   des   Weltkrieges   in
den    vei.schiedenen    Ländei`n   veröffentlichte,    vertreten   ist.     1932
hielt  er  auf  Einladung  des  Volkswirtschaftlichen  Vereins  hier  zwei
Vorti`äge.     Er   wurde   auch   zum   Ehrenmitglied   des   Statistischen
Vereins in  Finnland  gewählt.   Neben  seiner regen  wissenschaftlichen
Arbeit   und   Lehrtätigkeit   zeigte   W.   grosses   lnteresse   ftir   soziale
Reformbestrebungen;  u.  a.  hat  er  die  Alkoholfrage  grtindlich  unter-
sucht.   Als Mensch war der Verstorbene eine gediegene Persönlichkeit
und  ein  wai`mer  Chi`ist,  der  sehr viel  fiir  die  kirchliche  Ai`beit  getan
hat.

DER  STAAT  UND  DIE  RENTABILITÄT   DER  ERWERBS]
ZWEIGE.

von  Bankdii`ektoi`  K.  J.  Kcbz!;cbJCL

Verf.  behandelt  zunächst  die  neumerkantilistischen  Strömungen,
die   sich  nach   dem   Weltkrieg  auch  in   Finnland   geltend   gemacht
haben  und  unterwirft  dann  die  falschen  und  tibertriebenen  Auffas-
sungen  beti`.  den  Zollschutz  und  die  Subventionierung vor allem  der
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Landwirtschaft  seitens  des  St,aates  einer  Ki`itik.  Zweck  dei`  Subven-
tioniei`ungspolitik  ist  einen  Erwerbszweig  rentabel  zu  gestalten,  der
dies  unter  nattirlichen  Voraussetzungen  nicht ist.   Wenn  man  in  der
Lenkung  der  Produktionskräfte  nach  weniger  i`entablem  Verbrauch
zu  weit  geht,  wii.d  die  Zunahme  des  Wohlstandes  verhindert.   Ein
typisches   Beispiel  ftir  die  Sttitzung  volkswirtschaftlich  unrentab]er
Erzeugung  bietet  die  Zuckerrtibenkultur  in  Finnland.    Die  zusätz-
lichen    Einktinfte,   welche   begrenzte   Bevölkerungskreise   durch  die
staatliche    Subventionierung    erhalten,    bedeuten    natiirlich    keine
Nettoerhöhung  des  Volkseinkommens, sondem  eine  Untersttiizung,
die ftir andere Kreise eine Belastung bedeutet.   Typisch fiir eine solche
Subventionierungspolitik  und  eine  ihrer grössten  Gefahren  ist,  dass
sie  oft  die  Anpassung  an  neue,  veränderte  Vei`hältnisse  verhindei`t.
Ein landwirtschaftliches Programm, das von einem Sachverständigen-
komitee   in   Finnland   ausgearbeitet   ist   und   das   eine   stufenweise
Anpassung   an    eine   neue   agrarpolitische   Lage   befiirwoi.tet.   ist   in
gewissen  Kreisen  auf  starken  Widei`spruch   gestossen.

Die  grösste  Gefahr  einer  tibei`ti`iebenen  Subventionierungsi)olitik
besteht   jedoch  darin,  dass  sie  demoralisierend  wirkt.     Sie  gewöhnt
die  Menschen  dai`an  sich  inehr  auf die  Hilfe des St,aates zu vei`lassen
als  auf  die  eigene  Arbeit.

Auch   die   politischen   und   wehrwirtschaftlichen   Gesichtspunkte
dtirfen bei der Subventionierungspolitik nicht zu stai`k betont werden.

Zusammenfassend  stellt  Verf.  folgende  Forderungen  auf:

1)   Abgesehen von  Kriegs-  und  schwei`en  Krisenzeiten ist  es  nicht
Aufgabe  des  Staates  noch  mit  dem  allgemeiiieii   Wohl  vereinbar  die
Rentabilit,ät  bestimmter  Erwerbszweige  sicher  zu  stellen.

2)   Die    staatlichen    Massnahmen    zur    Förderung  verschiedener
Erwerbszweige  diirfen  die  Preisbildung  nicht  beeinflussen.    Subven-
tionierungen, die begrenzten Gruppen von Personen zugute kommen,
sind  zu  vermeiden  und  das  llauptgewicht  ist  auf  die  Forschungs-
und   Versuchstätigkeit,,   auf  den   Unterricht,   die   Beratung  und  die
Organisierung  der  7jusaminenarbeit  zu  legen.

3)   Schutzzölle   sind  im   al]gemeinen   nur  dann  berechtigt,  wenn:
a)   sie   deutlich   den   Charakter  \'(m   Erziehungszöllen   haben;
b)   nur  die  wehrwii`Lschaftlich  unbedingt  notwendige  Produktion

aufi`echt  erhalten  wird;
c)   die   F.inwirkung   eines   vorubei.gehenden  ausländischen  Duin-

pings  dadurch  bekämpf t  wird;
d)   sich  mit  einem  niedrigen  SchuLzzoll  eine  Produktion  aufrecht

erhalten  lässt,  die  viel  menschliche  Arbeitskraft  benötigt.
4)   Die  Ausnahmemassregeln,   zu   clenen  man  infolge  einer  Krise

greifen   muss,    sind   stufenweise   abzubauen,   damit   sich   das   Wirt-
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schaftsleben     den     verändei`ten    Verhältnissen    dei`   Weltwii`tschaft
anpassen  kann.

5)   Die  staatlichen  Massregeln  zur  Förderung  der  Erwerbszweige,
die   durch   sozialpolitische   Grilnde   inotiviert   werden,   sind   auf   die
wirklich  unbemittelten  Volksschichten  einzuschränken.

DIE  LANDWIRTSCIIAFT  DER  VEREINIGTEN  STAATEN
IM   UMBRUcl-I.

von   Mag.   pliil.   4J.!C{tJ.j   J,eh!i.rmri.

Das   Jahr   1{)33   bedcuiet   einen   Wendepunkt   in   der   Landwirt-
schaftspolitik  der  Vereinigten  Staaten.    Die  Preisbildung  der  land-
wirtschaftlichen   Erzeugnisse,   welche   der   Staat   fi`tiher   nur   durch
Zölle,   Gewährung  von   Darlchen,   Aufkäufe  zur   Lagerung  usw.   zu
beeinflussen versucht hatte, wurde nun staat,]icherseits reglementiert.
So   wurde   versucht,   die   Erzeugung-  landwirtschaftlicher   Produkte,
dci`en  Preise  wähi`end  der  Weltwirtschal'tskrise  am  nieisten  gefal[en
waren,   einzuschränken.    l)as   Hauptziel   dieser   Produktionslenkung
war,  das  Verhältnis  zwischen  den  Preisen l.tir  Landwirtschafts-  und
lndustrieerzeugnisse,  das  vor dem  Krieg.e  (im  Durchschn.  1909-1/i)
bestanden  hatte,  wieder  hei-zuste]len.      Das  Gesetz,  dui`ch  das  diese
Reglementierung  durchgeftihrt  werden  sollte,  wurde  jedoch am  6.  J.
1936    vom    Oberst,en   Bundesgericht    dcr   Vcreinigten    Staaten   ftir
gesetzwidrig  erklärt.   Pi`äsident  Roosevclt  gelang  es  ahcr,  eine  ncuc
Forin  zu  finden, uin  das  gleiche  Ziel  zu  ci`reichen.   Massiiahineii  zur
Stabilisierung  der  Preise  fiir  landwirtschaf tliche Erzeugnisse und  ziir
Erh`Itung  dcr  Wachstumskrai.t   des   Bo(lc[is   wiirden   ergi.iffen.

Am  1.   111.   1936    unterzeichnete     Roosevclt    das    neue   Gesetz.
Danach erhaltcn  ljandwirt,e,  welche  den Anbau bestimmter Pflanzen
einschränken   und  Bodenverbesserungs-   und   Erosionsbekämpfungs-
arbeiten     auf   ihreii   Anbauflächen   vornehmen,   jährlich   500   Mill.
Dol]ar  Subvention.      Der   llaui)tzweck   des   Gesetzes   ist   ausser   der
Erhaltung   der   Wachstumski`a±'t   des   Bodens   auch   die   Einnahnien
der   ljandwirt,e   auf  das   Niveau  der  Bevölkerungskreise  zu  bringen,
welche  aus  der  lndustrie  ihr  Auskoi"Tien   erhalten.

Die   Durchfilhrung  des   Gesetzes  vom   Beginn  des  J.1938  an  ist
Aufgabe    der    Einzelstaaten.      Aus    gcsetzlichen    Massnahmen,    die
urspriinglich  in  erster  Linic  zur  Krisenbekänipfung  best,immt waren,
hat  sich  so  eine  Polit,ik  entwickclt,  die  durch  Zusammcnarbeiten  der
ljandwirte   unter  staatlicher  Fiihrung  die  landwirtschaftliche  Erzcu-
gung  und   die   Bildung  landwirtschaftlicher   Einnahmen  lenkt.

In  der  Landwirtschaft  des  Vereinigten Staaten,  die in  der  Mecha-
nisierung  weit,er  als   in  irgend  einem  anderen   Lande  gegangen  ist,
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haben  sich  jedoch  nicht  die gleichen  Formen  des  Grossbetriebes.ent-
wickelt,  welche  in  der   lndustrie  eine  solche  umwä]zende wirkung
gehabt  haben.   Die  Familienfarm  ist immer  noch  in  den  Vereinigten
Staaten der vorherrschende. Betriebstyp.   Als  neue  Foi.m von experi-
inentartigem   Charakter   sind   in   den   Vereinigten   Staaten   jedoch
gi`osse   Aktien-,  Genossenschafts-  und  Kettenfarmen  entstanden,  in
denen   man   durch   stärkei`e  Mechanisierung   und   Arbeitsdifferenzie-
rung  die  Produktionskosten  hat  herabsetzen  und  so  die  Rentabilität
der   Landwirt,schaft   steigern   können.     Es   ist   nicht  ausgeschlossen,
dass   eine   derartige   Entwicklung  in   den   Vereinigten   Staaten   sich
durchsetzen  und  eine  mit  der  Mechanisierung  in  der  lndusti`ie  ver-
gleichbare  LTmwälzung  in  der  Landwirtschaft  hervoi-i`ufen  wird.

DIE  ENTWICKLUP\.G  DER  WIRTSCHAFT  DER  STÄDTE
IN   FINNLAND.

von   Mag.   phil.   Ji'L.no   W¢roJ}e/t.

Der  Aufsatz  behandelt  zunächst  die  Erweiterung  der  Ausgaben-
wii.t,schaft   der   Städte   sowie   die   Entwicklung  ihrer Vermögen  und
Schulden.    Es   wird   dann   weiter   untersucht,   welche   Faktoren   die
Anschwellung  der  Komiiiunalwirt,schart  beeinflusst  haben  und  fest-
gestellt,  dass  u.  a.  die  Zunahiiie  der  Einwohnerzahl  dui.ch  Einwande-
rung  und   Eingemeindungen   der   Vorstädte,   Veränderungen  in  der
sozialcn Strukt,ur der Bevölkerung und infolgedessen eine Erweiterung
der    sozialpolitischen    AUFgaben    dcr    Geineinden,    neuo   durch   die
Gesetzc (len Geineinden zugewiesenc  ^ufgaben, wie u.  a.  die  Bekäini)-
fung  der  Arbeit,s]osigkeit  und  die   li`Ursorgetätigkeit, sowie  die tech-
nische  Entwicklung  und  das  Anwaclisen  des  Vei`kehrs  von  Einfluss
gewcscn  s;nd.   Auch  die  Gcschäftsbct,i`iebe  der  Gemeinden  haben  zur
Ausdehnung   der   kommunalen   Wirtschaft   beigetragen.    Alle   diese
Umstände  haben  ihrerseits  grössci.e  Anforderungen  an  den   Verwal-
tungsapi)arat  der  Gemeinden  gestellt  und  den  Bedarf  an  Beamten
ei.höht.     Die   freiwilligen   Aufgaben   der   Gemeinden   sind   dadui`ch
geringer   geworden,   dass   der   St,aat   seine   gesetzgeberischen   Mass-
nahmen  auf immer  weitere  Gebiete  kommunaler  Tätigkeit  ersti`eckt
und  bis  ins  einzelnste  die  Pflichten  der  Gemeinden  bestimmt.    Da
gleichzeit,ig  den   Gemeinden   keine  neuen  Einnahmequellen  eröffnet
sind,  ist  die  Ausbalancierung  des  Budgets  nur  durch  weitere  Erhö-
hung  der  Kommunaleinkommensteuer  möglich  gewesen.

Weiter   wird   betont,   dass   die   Einschi`änkung   der   öffent,licheii
Ausgaben in angemessene Grenzen vom Standi)unkt des Wirtschafts-
1ebens zu begrtissen ist,  dass  aber  Massnahmen,  die zur  Fo]ge  haben,
dass  die  Kosten  fiir  die  als  notwendig  angesehenen  Refoi.men  von
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den  Zahlei`n  dei`  Staatssteuern   auf   die   der   Kommunaleinkommen-
steuern  ilberwälzt wei.den,  nicht  zu  billigen  sind.   Bei  der  Verteilung
der   öffentlichcn   Aufgaben   zwischen   Staat   und    Gemeinden   sind
gesundere  Prinzipien  zu  befolgcn.  Es  ist u.  a.  dahin  zu  streben,  dass
der  Staat  alle  Aufgaben  til)ernimmt  und  finanziert,  die  im  ganzen
Lande gleichmässig durchzufilhren sind  und  die in ungefähr gleichem
Mass  allen  Volksangehörigen  zug`ute  kommen, wähi.end den Gemein-
den  nur  die  Aufgaben  zu  belassen  sind,  bei  denen  die  lokalen  Ver-
hält,nisse  und  Bedtirfnisse  zu  beachten  sind  und  welche speziell der
beti`.   Gemeinde  in  ihrer  Gesamtheit  oder bestimmten  Bevölkerungs-
gruppen  in  solchcm  Umfang  zugute  kommen, dass  sie  als  ntitzlich
fiir  die  ganze  Geineinde  angesehen  werden  können.
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