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Vakuutus on taloudellista toimintaa. Sen svvt ovat taloudellisia,

ja sillä on taloudellinen tarkoitus. Vakuutus on siis selitettävä ja
määriteltävä taloudellisena ilmiönä.
Oikeustieteen asiana on antaa vakuutustoiminnalle oikeudelliset
muodot ja, milloin vakuutus perustuu sopimukseen, selvittää se. 1
0ikeustieteen tehtävänä ei siis ole selittää, mitä vakuutus on.
Se voi vain sanoa, millainen vakuutus on sopusoinnussa oikeuden
kanssa. Jos se väittää, että jokin t,oiininta on vakuutusta, toinen
ei ole vakuutusta, menee se ulkopuolelle rajojensa. 2
N.s. vakuutustieteeseen on pyritty yhdistämään joukko tutkimushaaroja, jotka tulevat kysymykseen vakuutustoiminnan kä`'tännöllisessä harjoittamisessa.
Sellaisia ovat tilastollinen tutkimus, vakuutusmatematiikka, vakuutuslääketiede y.m. Kuitenkin
käyttää vakuutustoiminta hyväkseen monien muidenkin tutkimusten tuloksia, joita ei varusteta erikoisclla vakuutuksen nimileimalla. Palo-, kuljetus-ja eräissä muissa vakuutuslajeissa on otettava liuomioon vaaran uhkaamien esineiden f}'sikaaliset, kemialliset y.m. ominaisuudet. Meri- ja ilmailuvakuiitukselle on meteorologialla merkit}.stä j.n.e. Mitä erilaisimmat tieteenhaai`at i)alvelevat
1 Yleensä

vakuutus

perustuu

vakuut,uksenottajan ja vakuutuksenantajan

väliseen sopimukseen. Pakollisessa vakuutukscssa se milloin perustuu sopimukseen,
milloin on sekä sisällykseltään että muodoltaan julkisen vallan määräämä.
2 Lailla voidaan määrätä esim., et,tä etuuden, tullakseen vakuutuksen esineeksi, pitää olla 1 a i 1 1 i n e n.
suus taloudellisessa suhteessa.

`'aikka ei laillista vakuutusta.

Se ei kuitenkaan ole mikään `-akuutuksen ominaiEsim. salakuljetusvakuutus on kyllä `'akuutusta,
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vakuutustekniikkaa, toiset yleisemmin ja niin sanoaksemme näkyväisemmin, kuten ensin mainitut, toiset tilapäisemmin.
Käytännöllisessä vakuutustoiminnassa, joka on syntynyt ja
kehittynyt spontaanisesti, taloudellisten tai`peiden vaatimusten
tuloksena, mutta yhä suui`emmassa määi`ässä käyttänyt hyväkseen
tieteellisen tutkimuksen tuloksia eri aloilla, ei aina ole riittävässä
määrässä kiinnitetty huomiota ei`otukseen niissä tehtävissä, mitä
minkin tutkimusalan edustajalle kuuluu.
Lakimiehet ovat tahtoneet määritellä inyöskin vakuutuksen
aineellisen sisällyksen sen mukaan, kuin laki sanoo.

Tilastomiehet ovat väittäneet jonkin vakuutuksen oikeaksi tai
vääräksi vakuutukseksi sen mukaan, voidaanko sen tueksi esittää
riittävä tilastollinen aineisto.
Matemaatikot ovat kaavoistaan lähtien dedusoineet vakuutuksen
käsitteen sen mukaan, mihin matematijkan avulla päästään.
Ja vakuutuslääkärit puolestaan ovat pyrkineet vastuiden terveydellisellä valinnalla määräämään henkilövakuutuksen aineellista sisällystä.

Niin on useinkin melkein unohdettu vakuutuksen syy ja tarkoitus sekä se, mikä vakuutukselle on olennaista.
Nämä kolme asiaa, vakuutus, sen syy ja sen tarkoitus, ovat nekin
erotettavat toisistaan.
Sillä tuntemalla jonkin ilmiön syyt ja
tarkoitus ei vielä itse ilmiö ole määrätty. Ihmistoiminnan syynä on
määrätynlainen tarve. Sen tarkoituksena on tämän tarpeen tyydyttäminen. Näiden välillä on itse toiminta, joka aiheutuu syistä
ja tyydyttää tai`peen.
Toiminnan määrittelemisessä on määriteltävä toiminnan ala eli
esine ja itse toiminta, joka tähän esineeseen kohdistuu. Ei siis i`iitä,

että esitetään vain toinen tai toinen. Kuitenkin vakuutusta myöskin
taloudellisesti määriteltäessä on usein kiinnitetty huomiota vain
toiseen. Niinpä Wc!gner määritelmässään] puhuu kyllä taloudelli1 »Versicherung

im

wirtschaftlichen

Sinne

ist

diejenige

wirt-

s c h a f t 1 i c h e E i n r i c h t u n g, welche die nachteiligen Folgen (zukiinftiger)

einzelner ~ --Ereignisse ftir das Vermögen einer Person dadurch beseit.igt
oder wenigstens vermindert, dass sie dieselben auf eine Reihe von Fällen verteilt,
in denen die gleiche Gefahr droht, aber nicht (oder wenigstens jetzt nicht oder
noch

nicht) wirklich eintritt.» A. WAGNER,
Vcrsz.cherungsu;escn. Schönbergin
Handbuch der politischen Ökonomie. 4. Auflage. Jena 1895. Siv. 395.
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sesta järjestelystä, jolla vahingot jaetaan, mutta jättää sanomatta,
mikä tämä järjestely on. Sama vaillinaisuus on GebozAerin määritelmässä.1
J7ezpe»S/€b.ri puhuu niinikään vain taloudesta, jolla toinen
talous vakautetaan. 2
Monet muut ovat olleet yhtä yksipuolisia,

tahtoneet määritellä vakuutuksen esineen, mutta jättäneet määrittelemättä vakuutustoiminnan, tai ovat määi`itelleet toiminnan,
mutta jättäneet sanomatta, mihin toiminta kohdistuu.
Sellainen
määi.itelmäkään ei kyllä ole arvoton, mutta se ei ole riittävä.
Seui.aa`7assa koetamme puolestamme selvittää, mikä vakuutukselle on käsitteellisesti olennaista. Tämän selvityksen ulkopuolelle

jää siis, mitä lain mukainen vakuutussopimus on ja miten vakuutustoimintaa on lain mukaan harjoitettava. Sen ulkopuolelle jäävät
vakuutustekniikka ja siihen kuuluva selonteko tilaston, matematiikan, lääketieteen y.m. tieteiden tehtävästä vakuutustoiminnassa.
Tutkimuksemme kohteena on vain vakuutuksen käsite sellaisenaan,
siis vakuutuksen esine ja siilien kohdistuva toiminta.

V akuut,uksen mää,ritelmä.

Vakuutus
on
yksilön
etuutta
uhkaavan,
ajankohdaltaan
tai
seurauksiltaan
aavistamattoman
taloudel]isen
vahingon
(vakuutustapaus)
koi`vaamista
siten,
että
riittävän
suui`i
ryhmä
vahingon
uhkaamia
yksilöitä
yhteisesti
kokoaa
varoja (vakuutusmaksuja) tätä
tarkoitusta v arten (vakuutuksenantajan hoidettavaksi),
kukin ryhmän
jäsenistä sen mukaan kuin hänen
kvs`'m`'ksessä
olevan
etuutensa
suui`uu1

»Der lnbegrif f

aller ökonomischen Akte und Einrich-

t u n g e n, welche (und so weit, sie) gegen kunftig mögliche, in ihrem Eintritt ungewisse Nachteile Vorkehrungen treffen sollen)). M. GEBAUF.R, D[.c sogcna/mfe LebenspcJ.s[.cAcmng. Jena 1895.

a »Die

im

wirtschaftlichen

Verkehr

getroff ene

Vor-

s o r g e, sich die Deckung eines im Falle eines Ereignisses eintretenden einmaligen

oder jährlich wiederkehrenden Bedarfs durch e i n e a n d e r e W i r t s c h a f t
zu

slcher n.»

F.HBT.pENSTE",

Das Versicherungsarchiv 1930-31.

Versichei.ungswissenschaft und Objekliuilät.
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`'ahingonuhan

(vas-

Etuus.
1) Vakuutuksen esineenä on etuus, jota uhkaa taloudellinen
vahinko.
Niissä lukuisissa määritelmissä, initä vakuutuksen käsitteestä
on julkaistu, ei etuutta ole asetettu vakuutuksen esineeksi, joskin
tämä sana joissakin niist,ä ]öytyy. Kuitenkin eräät niistä kirjoitta-

jista, jotka eivät mainit,se etuutta määritelmissään, ovat tunnustaneet, että etuudella on tekemistä vakuutuksen kanssa. Niinpä
J14cmes ]ausuu: »Vanhastaan on tapana käsitellä myöskin kysymystä vakuutuksen e s i n e e s t ä. Todella onkin hyvin opettavaa
sivuta tätäkin kiistakysymystä. Sillä se osoittaa, mikä sekaannus

ja erimielisyys niiden kirjoittajien keskuudessa vallitsee, jotka ovat
käsitelleet vakuutusta taloudelliselta kannalta. Vakuutuksen esineeksi on mainittu milloin se hyödyke tahi henkilö, jolle tietty tapahtuma voi sattua, milloin itse tuo tapahtuma, milloin korvaussumma.
Mutta ilmeisestikään ei vakuutuksen esineenä voi pitää sitä, mitä

vastaan vakuutetaan; yhtä vähän vakuutuksen välinettä tahi sen
seurausta. Lopultakin pidetään -ja ainoastaan niin onkin oikein
-etuutta jokaisen vakuutuksen esineenä.
Mutta kunkin
etuus ]iitt}T}- henkilöön, esineeseen, omaisuuteen, koska hän niitä

koskevien

tapahtumien johdosta voi

saada hyötyä tahi kärsiä

vahinkoa.))

»+ällöin siis pidetään silmällä jonkin sellaisen tapahtuman taloudellisia seurauksia, joiden korvaamisen takia vakuutus tehdään.
Ilman sellaista etuutta ei mitään vakuutusta voida ajatella.» 2
Manes pitää siis aivan oikein e t u u t t a vakuutukseii esineenä.
Mutta tämän mielipiteensä hän ilmaisee vain ikäänkuin ohimennen.

Se ei ole vaikuttanut vähääkään hänen määritelmäänsä vakuutuk1 Tämä määritelmä on julkaistu kirjoittajan äsken ilmestyneessä »Vakuutusopissa» (He)sinki 1937). Sitä ei kuitenkaan ole siinä tieteellisesti perusteltu, koska
tällainen perustelu ei sovellu syst,emaattiseen yleisteokseen.
2 ALFREi) MANEs, Vcrsi.chcrungsuJesen J. 5. Auflage.

Siv. 23-24.

Leipzig und Berlin 1930.
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sesta.1 Hän ei ole missään analysoinut vakuutettavaa etuutta. Hän
ei myöskään anna sen vaikuttaa vakuutusoppinsa systematikkaan
eikä sisäll}.kseen.
Samoin on niiden laita, jotka ovat koettaneet
kehittää Manesin määi`itelmää. Ei heidänkään esityksissään taT)aa
jälkiä siitä, että etuus olisi vakuutuksen esine ja siis määi`äävä käsite
kaikessa vakuutuksessa. 8 Muut kirjoittajan tuntemat määritelmät
ovat samanlaisia. 3
Etuus ei missään esiinny kaiken vakuutuksen
esineena.
Siitä on jo kauan oltu selvillä, että e r ä i s s ä v a k u u t u s m u o d o i s s a etuus on vakuutuksen esineenä. Näitä vakuutuksia
onkin sanottu etuusvakuutuksiksi ei`otukseksi muista. Tähän perus-

tuu myöskin vakuutusten jako n.s. summa- ja vahinkovakuutuksiin, jossa jaossa vahinkovakuutukset samaistetaan etuusvakuutusten kanssa. Tämä jako on vallitseva myöskin vakuutussopimuslainsäädännössä.

r\Tiinpä Suomen ja rnuiden pohjoismaiden vakuutus-

1 MANEsin määrit.elinä on:

))\'ersicherung isL mithin:

gegcnseitige Deckung

zufälligen schätzbareii Geldbedarfs zahlreichcr gleichartig bedrohter Wirtschaften». M. t. s. 2. Myöhcmmin on Maiies muuttanut sanaii Geldbedarf sanaksi Bedarf.
Se oli alkuaan Vermögensbedarf. - Oinituista on, että Manes, joka kuitenkin on

tchnyt vallalla olevan teorian vakuutuksesta, pitää kysymystä vakuutuksen esineestä vain ))opettavaisena kiistakysymyksenä)), jonka voi ilman muuta sivuuttaa.
Saman vahiiigon uhkaaman ryhmän (esim. jonkin tehtaan työläisryhmän) jäsentä

voi kohdata määrätty tarve, esim. joku ryhmän jäsen joutuu maksamaan takuun,
ja ryhmän jäsenet voivat keskenänsä koota t,overilleen tätä varten rahasumman.
Mutta jos he ovat vakuutetut ruumiillisen tapaturmaii varalta, niin ei tämä vakuutus heitä auta, koska vahinko ei olc kohdannut v a k u u t u k s e n e s i n e e n ä
o 1 e v a a e t u u t t a. Vakuutuksen määritelmässä on välttämättä sanottava

juuri se, m i n k ä t a r p e e n vakuutus tyydyttää. Sillä siitähän koko vakuutus ja sen järjestely riippuu. Manesin ja muiden n.s. tarveteoriat jättävät täten
vakuutukseii varsinaisen oleinuksen selittämättä.
2 Niin sanoo esim.

JosT:

»Versicherung

ist eine durch Beitragsleistungen

getroffene Vorsorge von \\rirtschaften fur die gegenseitige Deckung eines Bedarfes,
der sie alle bedroht und in seiner Gesamthöhe schätzbar ist, sie aber im einzelnen
ungleich und zufällig trifft (S. 324.).
wirtschaflsu)issenschafllichen

M. JosT, Ztzr Um- und Ausgcsfci!fung des

Versicherungsbegriffs.

Z,e;itschrL£t

£iLr

dj\e gesaLmte

Versicherungs-Wissenschaft. Berlin 1933.

3 Vakuutukseii käsitettä koskevaa kirjallisuutta luetellaaii edellä mainitussa

®Vakuutusopissa}>, ss. 51-52. Uusin kat,saus t,ähän kirjallisuuteen on KARL ENGLUNDin: Krt./tg /örsäftr[.ngcns ekonom[.sÅ:c! feor[..

Stockholm.

Nordisk Försäkringstidskrift 1938.
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sopimuslait jakavat vakuutukset 1) vahinkovakuutukseen, 2) henkivakuutukseen ja 3) tapaturma- ja saii`ausvakuutukseen.
Vain
vahinkovakuutuksesta sanotaan, että vahingon varalta voidaan
vakuuttaa jokainen laillinen etuus, jonka
saattaa ai`vioida
i`ahassa (lakien 35§). L
Tässä yhteydessä puhutaan myöskin
useammista etuuksista, jotka liittyvät samaan määi`ättyyn omaisuuteen (sopimuslakien 36§).
Kaikkien neljän ]ain (Suomen,
Tanskan,
Norjan ja Ruotsin) tämän §:n perusteluissa selitetään tätä lähemmin.
Mutta etuuksista mainitaan niissä vain
})omaisuuteeny) ]iittyvinä, jolloin näiden etuuksien ulkopuolelle jää-

vät henkilöihin liittyvät etuudet. Vahinkovakuutukseen luetaan
näissä laeissa myöskin vastuuvakuutus.
Tässäkään kohdassa ei
i>uhuta henkilöön ]iittyvistä etuuksista, vaari ainoastaan ))vahingonvastuusta, mikä jollakulla on toista kohtaan sopimuksen tai.koittaman tapahtuman sattuessa)), ja vahingosta (91 §).
Sekä lakien

perusteluissa että lakien selityksissä vältetään etuuden koskettelemista. 8 Tässä suhteessa nämä pohjoismaiset lait asettuvat samalle
periaatteelliselle kannalle kuin esim. niitä vaiihcmpi Saksan vakuutussopimuslaki 5 p:ltä kesäkuuta 1908. Tässä on paikallaan viitata
juuri Saksan lakiin.
Sillä jo ennen pohjoismaisten vakuutussopimuslakien voimaan saattamista professori K-7.sch oli laajassa teoksessaan »Die Lehre von dem Versicherungsinteresse» tieteellisesti

peruste]lut Saksan laissa esiintyvää kahtiajakoa etuus- eli vahinkovakuutukseen ja summavakuutuksecn. Tästä lausuu Kisch:
))Vahinkovakuutus kuuluu systemaattisesti k a u s a a 1 i s o p i in u s t e n käsitteeseen. Vakuutuksenantaja ei (edell}'tet}'ssä tapauk1 Että etuus on laillinen ja sen suuruus voidaaii inäärätä rahassa, ei merkitse,
että lailliset ctuudet olisivat, määrätyn arvoisia. Laillinen on se, mikä ei ole lakia
vasta€`n. Etuuksia, joita `. o i d a a n arvioida rahassa, on määrät,yn suuruisia
ja sellaisia, .ioiden raha-arvo on harkinnan `.arassa. N.s. oikeudellisissakin etuuksissa on harkintavaraisia, esim. velvollisuus elättää jotakiii (lasten velvollisuus

pitää huolt,a vanhemmistaan) ilman että on määrätty, miten paljon heidän on
uhrat,tava tähän elatukseen.
2 |G",`rriT]s, Vakuulussopimuslaki 12 i):ltä toukokuula 1933 seliluksineen. HelsLnl<i 1933. -BBNTzoN, Loi) om Forskringsaulaler NR 129 af 15 April 1930 med

Bemaerkninger og Sagregisler. Köbenhiivn 1931. -Bu`QGE, Lou om forsikrings(iulaler ai] 6 juni 1930 med molivei` og anmeTkninger. Osto 1930. -E.Ki.u*D, Lagen
om iöi.säkringsautal au den 8 (ipi`il 1927.

Stockholm 1928.
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sessa) vain ota suorittaakseen i`ahasummaa ilman muuta. Hän lupaa
maksaa sen vain jos, ja siinä määrin kuin, edellytetty etuuden vahin-

goittuminen sattuu. Hänen suorituksensa tai`koituksena on ainoastaan suojata vakuutettu etuus. Jollei tätä etuutta ole tahi jos se
lakkaa, ei hänelle synny mitään velvollisuutta, tahi lakkaa se myöhemmin. -Tässä on olennainen ei`o veri`attuna n.s.
summ a v a k u u t u k s e e n, vai`sinkiii sen tärkeimpään muotoon, nimittäin henkivakuutukseen.
Myöskin tässä voi kuolemantapauksen uhkaaina taloudellinen vahinko olla aiheena
(Motiv) sopimuksen päättämiselle; niin, vieläpä säännöllisesti näin
onkin.
Sitä vastoin ei tämän vahingon tasoittaminen ole henkivakuutukseii määräävä tai`koitus (bestimmendei. Zweckl'cbz#¢).
Tässä vakuutuksenantaja ottaa ilman muuta (schlechthin) vastatakseen
suorituksesta kuolemantapauksessa ilman konkreettista
vahingontasoittamisen tai`koitusta ja siihen katsomatta, voiko
kuo]emasta olla haittaa tahi onko siitä todella sitä o]lut. Sikäli on
vahingon korvaus enintään (eikä edes `.älttämättömästi) sopimuksen aiheena, mutta ei koskaan sen määi`äävänä s`T`.nä.

Sen vuoksi
etuus, joka on keskeisin käsite vahinkovakuutuksessa, on henkivakuutuksessa merkit}'stä vailla (unerheblich).» 1
Yleensä Kisch pyrkii teoksessaan iierustelemg`a`n Saksaii lakia
matei'iaalisilla, ei vain muodollisiiia s}'illä.
\`iin hän tekee tässäkir!.
Hän kuitenkin '`-armasti huomaa sen vaikeuden, mikä ilmenee
m.m. tapaturmavakuutuksen sisällyttämisessä summavakuutukseen,

ott,aessaan esimerkiksi vain henkivakuutuksen.
Yhtä vaikea on
hänen s.!1ittää tältä kannalta vastuu`'akuutuksen esinettä (ks. in.t.
s. 7), koska vast,uuvakuutuksessakin usein juuri henkilöön liitt}'vä
etuus (in vakuutuksen esineenä.
Kä}'mme nyt tai`kastamaan, miten laajalti etuus todella on
vakuutuksen esineenä.
Tällöin kiinnitämme huomion etupäässä
henkilövakuutukseen, koska etuudesta h`'öd\.ke`-akuutuksen esineenä
ollaan yleisesri samaa mieltä.
1 WiLHELM

Ki`.``cH,

Handbuch des

Priua{uersicherungsrechles.

3. B.8Lncl..

DLe

Lehre von dem Versicherungsinteresse. Mtlnchen, Berlin und Leipzig 1922. Si`.. 181.
- Å'z.scA on vielä edelleen sillä kannalla, ettei etuudella ole merkitystä
henkilövakuutuksessa. \'ersicherungs-Lexikon. 3. Auflage. Berliii 1930. Siv. 790 ja

Die mehrfache \'ersicherung desselben liitei.esses. Berlin 1935.
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2) Etuus, inti`essi, johtuu latinalaisesta sanasta i n t e r e s s e,

olla tärkeä.

Kun vakuutettavasta intressistä on kysymys, tarkoi-

tetaan, että se etuus, joka johonkin ihmiseen, esineeseen tahi iTiuu-

hun liittyy, on vakuutuksensaajalle täi`keä, että hänen etunsa on
siitä jossakin suhteessa riippuvainen. Tämä etu ei aina ole olemassaoleva positiivisesti hyödyllinen etuus, eikä sitä missään tapauksessa
ole samaistettava hyödyn käsitteen kanssa. Etuus voi olla myöskin
sitä, että vakuutuksenottaja välttyy vahingolta. Henkilön etuus
on tässä tapauksessa se summa, joka hänen on otettava omaisuudestaan suorittaakseen toiselle henkilölle (lakikieltä käyttäen »kolmannelle henkilöllei)) vahingon korvausta. Vakuutettava etuus ei
ole myöskään aina etuus kansantaloudellisesti katsoen. Jos joku on

jäänyt minulle velkaa ja antanut velkansa pantiksi henkivakuutuskirjansa, jota minun on pidettävä voiinassa henkivakuutusmaksuja
maksamalla, niin on minun etuut,eni kanssa sopusoinnussa, että tuo
velalliseni mahdollisimman pian kuolee, jotta saan nostaa henkivakuutussumman ja saan siten lainaamani rahat takaisin enempää
henkivakuutusmaksuja maksamatta. Mutta velalliseni kuolemasta
saattaa olla vahinkoa hänen ehkä lukuisalle pei`heelleen ja koko

yhteiskunnalle. Jos olen sahanomistaja, ja palovakuutettu sahani
joutuu huonojen aikojen takia kauan seisomaan, saattaa minulle
olla etua siitä, että sahani palaa ja saan haltuuni siihen kiinnittämäni rahat, jotka joutuisivat olemaan ties kuinka kauan mitään
tuottamatta. Mutta kansantalouden kannalta on kaiken sellaisen
tuhoutuminen, millä on, vaikkapa myöhemminkin, kansantaloudelle merkitystä, vahingollista. Voisi luetella muita samanlaisia
esimerkkejä.
Vakuutuksen esineestä i)uhuttaessa tarkoitetaan etuudella niin
ollen nimenomaan sitä suhdetta, mikä vakuutuksensaajalla (edunsaajalla) on vakuutettuun henkilöön, esineeseen tahi muuhun omaisuuteen, siis vakuutuksensaajan etuutta.
»Todellisena tuniius-

merkkinä on yksinomaan vakuutuksenottajan vaikutin. Sitä, joka
ottaa n.s. vakuutuksen ventoviei`aan uhanalaiselle hengelle, ei johda
terve taloudellinen ajatus varmistua tulevien vahinkojen ja onnettomuuksien varalta, vaan alaston voitonhimo, ja sen vuoksi ei sellainen sopimus ole mikään vakuutussopimus, ei edes silloin kuin ehkä

"vakuutettu" henkilö on antanut vakuutuksenottajalle suostumuk-
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sensa kauppaan.» L Jos henkilö omistaa hyödykkeen, esim. talon,
on etuuden arvo sama kuin hyödykkeen arvo, tässä siis talon ai`vo.
Jos hänellä talosta on saatavaa esim. rakennus- tahi korjauskustannuksia, on etuuden arvo vain tämän saatavan arvoinen, jos hänellä
on kiinnitys taloon, on etuus kiinnityksen arvoinen j.n.e. Etuudet,

jotka lii.ttyvät omistukseen, saataviin, odotettavissa oleviin perintöihin tahi muihin tapahtumiin, vahingonkoi`vauksiin y.m.; ovat
yleensä helposti käsitettäviä. Joskus ne ovat epämääräisempiä ja mutkikkaampia. Sellaisia ovat usein kolmannen miehen etuudet. Niitäkin on monenlaisia.
Esim. vastuuvakuutuksesta kyseen ollen ei minulla ole mitään
henkilökohtaisia suhteita siihen, jolle aiheuttamastani vahingosta
vakuutuslaitos ottamani vakuutuksen perusteella vastaa. Mutta
hän kuuluu niiden piiriin, joille mahdollisesti voin vahinkoa aiheuttaa, ja vasta aiheutettu vahinko kohdistaa tuon yleisen ja ylimalkaisen suhteen juuri häneen.

Vastuuvakuutuksessa on otettava huomioon se kaksinkei.tainen
et,uus, joka on vakuutuksen esineenä. Ottaessani vastuuvakuutuksen pidän silmällä sitä etuutta, että vakuutuksenantaja vastaa
mahdollisesti tuott,amastani vahingosta jollekin minulle ehkä ai`'an
viei`aalle henkilölle. Mutta samalla tuon vakuutuksen esineenä on
tuon vieraan henkilön etuus, se taloudellinen mahdollisuus, että
hän saa koi`vauksen, jos minä tuotan hänelle vahinkoa. Sinänsä
hänellä ei ole mitään suhteit,a minuun, mutta aiheuttamani vahinko
tuottaa hänelle saatavan minulta ja minun ottamani vakuutus varmentaa sen. Vakuutus turvaa minun eLuuteni vakuutuksenottajana
ja hänen et,uutensa vakuutuksensaajana.
Minun, vakuutuksenottajan etuus on sekä vakuutuksen aiheena että esineenä, hänen,
vakuutuksensaajan etuus hänen kannaltaan katsoen `-ain vakuutuksen esineenä, koska hän ei ota vakuutusta etuutensa suojaamiseksi. Välillisesti aiheut,uu vakuutuksen ottaminen tietys.ti hänes-

täkin sikäli, että vakuutus turvaa hänenkin etuutensa, mutta häneltä
ei vaadita mitään tahdonilmausta, vielä vähemmän toimintaa juuri
1 HopKAL, Zeitschrift fili. das gesainte Handelsrechl und Konkui.srechl. Bd. 76.

Stuttgart 1910. Siv. 568. (Vakuutuksensaaja ja vakuutuksenottaja eivät aina ole
identtisiä. Niiden `'älistä eroavaisuutta ei Hupka ole ottanut huoniioon).
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vakuutuksen ottamista silmällä pitäen. Hän vaatii vain, että hän
ja hänen oinaisuutensa ovat turvassa vieraan henkilön vahingontuottamukselta, olipa tuo vieras henkilö kuka tahansa. Että hän
omasta puolestaan voi ottaa vakuutuksia tällaisten tuottamusten
varalta, on toinen asia, eikä kuulu tähän. Ne ovat eri vakuutuksia.
En siis palovakuuta taloaiii, vaan otan vakuutuksen sen aineel1isen vahingon vai.alta, minkä taloni palaminen tuottaa. En vakuuta
]ähettämiäni tavai`oita, vaan sen etuuden, minkä menetän, jos
tavarat matkalla tuhoutuvat. Jos en omista taloa, vaan minulla on
kiinnitys siihen, on minulle yhdentekevää, onko talo täydestä arvostaan vakuutettu, kun se on vain vakuutettu minun varaltani kiinnitystäni vastaavast,a summasta. Sama on asian laita, jos minulla on
irtaimistokiiiinitys lähetettyihin tavai`oihin. Enkä minä vakuuta
itseäni, lapsiani, työväkeäni, vaan ne etuudet, jotka niihin liittyvät.

Käsit,että vastaavaa ei siis ole puhua vakuutetuista tai vakuutettavista hyödykkeistä, vaan vakuutettujen tai vakuutettavien etuuksien esineistä eli kohteista. Niinpä voitaisiin puhua vakuutushenkilöstä, vakuutustalosta, vakuutustavai.asta (pro vakuutetusta henkilöstä, talosta, tavarasta).
3) Vakuutettavat etuudet liittyvät yleensä hyödykkeihin.
Hyödykkeen ai`vioimisen perusteena on hyödykkeen k}.ky t`.ydyttää ihmisen tai`vett,a. Koska useimpia hyödykkeitä on vain rajoitetusti saatavissa, on tässä tarpeiden tyydyttämisvälineiden niukkuus otettava huomioon, kun on ratkaistava, mikä tarve ja mihin
rajaan saakka se on tyydytettävä. Tätä harkittua toimintaa sanotaan taloudeksi, ja niitä hyödykkeitä, jotka tässä harkinnassa
tu]evat k}'symykseen, taloudellisjksi hyöd ykkeiksi.
Nämä h}Tödykkeet ovat enimmäkseen tarpeidemme tyydyttämisen passiivisia välineitä. Vain yksi hyödyke on samalla tarpeen
tyydyttämisen aktiivinen väline. Se on ihmistyö. Voidaan siis
puhua
passiivisista hyödykkeistä ja aktiivisesta hyödykkeestä.
Lyhyyden vuoksi voidaan käyttää myöskin nimityksiä henkilöt ja
hyödykkeet, kun vain muistetaan, että henkilöllä tällöin tarkoitetaan hänen t\-ötään ja ettei hyödyke-nimitys sulje hyödykkeen käsitteen u]kbpuolelle aktiivista h}'ödykettä.
Tässä mielessä voidaan
vaku`itukset jakaa henkilö- ja hyödykevakuutuksiin.
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Vakuutuksessa tulee k}.symykseen henkilön (m}.öskin n.s. juriidisen henkilön) suhde taloudelLisiin hyödykkeisiin, joko olemassa

oleviin tahi hyödykkeisiin, jotka on hankittava, kun vakuutustapaus toteutuu.
Sillä seikalla, että yleensä liikun tai ajan vapaasti autoa ilman
mitään taloudellista tai`koitusta, ei ole sellaisenaan taloudellista
merkitystä. Siinä ei ole kysymyksessä positiivinen taloudellinen
etuus. Vasta aiheutettu vahinko s`'nnvttää suhteen, joka voi olla
vakuutuksen esineenä. Koska koi`vattavaa h}'öd}rkettä ei ole, on
korvaus suoritettava koi`vausvelvollisen muusta omaisuudesta ja
tähän korvaushyödykkeeseen liitty}- tällöin vakuutuksen esineenä
oleva etuus.
Taloudellisella hvödvkkeellä on arvo. Kun on erillisestä yksityistaloudesta kysym}.s, on tämä arvo subjektiivinen käyttöarvo ja
i.iippuu sen tarpeen inteiisiteetistä, jota se t}'yd}.ttää.
Niitä hyödykkeitä, joita me emme voi muuten saada, hankimme
vaihtamalla tuottamiamme h`töd`.kkeitä toisten tuottamiin tai`vitsemiimn`e h}Töd}.kkeihin.
Tällöin me, edelleen subjektiivisesti,
vertaamme tai`joamiemme h}.öd}.kkeiden arvoa ha]uamieinme hyödykkeiden arvoon.
`-äin s}-nt}Ty vaihtoarvoja.
Vaihdantataloudessa näinä subjektiiviset vaihtoai`vot objektivoituvat yleisesti kä}'-

viksi vaihtoarvoiksi. Täinän kehit}-ksen loi)pukohtana on useimmissa tapauksissa hinta, joka ilmaistaan rahassa.
Myöskin ihmistyö]lä on ai`vonsa ja hintansa samoin kuin i)assiivisjlla hyödykkeilläkin. Vieläpä työtä on pidetty (esim. sosialistiseii
ja ei`äiden porvarillistenkin teoriain mukaan) ainoana passiivisten
hyödykkeiden arvotekijänä.
Etuudet ovat mvöskin ai.`.okehit}'ksen alaisia.
Mutta vakuutuksen esineenä olevien etuuksien arvoii-jahinnanmuodostus tapahtuu itsenäisellä i)ohjalla, perusteilla, jotka suurelta
osalta eroavat niistä perusteista, joilla etuushyödykkeiden arvon-ja
hinnanmuodostus tapahtuu.
Se
subjektiivisuus,
mikä
on
kaiken
taloudel1isen
ai.vioinnin, m}Töskin etuuksien arvioin-

nin i)ohjana,
antaa
etuuksien arvioinnille
k u : r`. m u u 1 ] e

leimansa
vakuutettavien
suuremmassa
määi`ässä

t a 1 o u d e 11 i s e 11 e

a r v i o i n n i L 1 e. Se joh-
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tuu osittain siitä, että vakuutettavien etuuksien arvioimisessa on
vain kaksi osapuolta, vakuutuksenantaja ja vakuutuksenottaja, L
kun taas etuushyödykkeet saavat }.leisen ai`vonsa vapaassa vaihdaniiassa vallitsevien lakien mukaan. M u u t o i n k a a n e i v a kuutettavien
etuuksien
ai`vioiminen
aina
seui`aa

vleisen

taloudellisen

arvioimisen

l a k e j a.

Kun t,oisaalt,a on korostettu vakuutuksen esineenä olevan etuuden objektiivista luonnetta (Kisch), on toisaalta tahdottu vakuutus
ulottaa sellaisiinkin etuuksiin, joilla subjektiivisuutensa ja abstraktisuutensa takia ei ole mitään tekemistä t}'ypillisen vakuutuksen
kanssa. I\Tiini)ä ÅTo/!Jerin mielestä henkilövakuutukselle on ominaista,

tmttei korvausta anneta vain ihmiskohtaloiden aiheuttamasta omaisuudenmenet}'ksestä, `-aan m`Töskin sen laatuisesta menetyksestä,
että joh henkilö sielullisine: siveellisine, äl}'llisine vaikutuksineen

katoaa, ja elämämine siten menettää osan vieliät}'stään, elämänkulkuinme osan vai`muuttaan, koko olemassaolomme jotakin jännittävää, elähdyttävää tai sovittavaa ainestansa. ()lisi materialistista nui`inkurisuutta kohdistaa vakuutus vain siihen omaisuuden
katoainiseen, minkä henkilön kuolema aiheuttaa. Ihminenhän vaikuttaa myöskin vallan toisin kuin oinaisuut,ta ansaitsemalla, ja
inyöskin tämä toinen puoli tävtw voida jollakin tavoin kattaa, jos
mieli vakuutuksen vleensä k}'etä kor`'aamaan meille osan siitä, minkä
kohtalo on meiltä ottanut. Ilenki- ja tapaturmavakuutus on asetettu muita vakuutuksia vastaan sillä ta`'oin, että jälkiminäisissä
on kys}'mys vahinkovakuutuksista, edellisissä ei-vahinkovakuutuksista.
Oikeampaa olisi sanoa: ne ovat henkilöllisyysvakuutuksia
(Pci.sönlichkeitsversicherung.en), eikä niitä sen vuoksi rajoita tiett}'
omaisuusarvo.» 8

Kohler siis pitää mahdollisena vakuuttaa senkin etuuden, mikä
meillä on jonkin henkilön siel-dllisissa, siveellisissä ja älyllisissä vaiku1 Yksityisessä henkilövakuutuksessa, irtaimiston palovakuutuksessa y.m. suo-

rittaa arvioimisen usein yksipuolisesti `.akuutuksenottaja. Pakollisessa vakuutuksessa on vakuutuksen esineenä yleensä yhteiskunnan määräämä etuus. Siis
mitään yksityisarviointia ei siinä tapahdu.
2

HANNs DORN, Zur Ei.n!ci.Jung der l'crs[-che"ng. Festgabe ftir Alfred Manes.

Ber]in 1927. Si`-. 33.
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tuksissa. On kuitenkin huomattava, että vakuut,us aina tai`koittaa
etuutta kohdanneen häviön tahi vahingon k o i. v a a m i s t a. Korvaaminen voi tapahtua vain niin, et,tä vahingon kärsinyt voi saada
vahinkoa vastaavan hyödykkeen sen sijaan. Menetetyn ja vakuutuksen kautta saadun täytyy vastata toisiaan, olla siis yhteismitallisia, kommensuraabeleja, suui`eita. Mutta ei ole olemassa mitään
käyttökelpoista mittaa jonkun kuolleen henkilön sielullisille, siveellisille ja äl}.11isille ominaisuuksille.

F`aha, joka henkivakuutuksessa
tulee yleensä korvausmuot,ona k}-symykseen, ei sitä ole. Jo sen
vuoksi on Kohlerin vakuutukselle asettama vaatimus liioiteltu.
Käytämme tai`koituksella tässä sanaa liioiteltu, einmekä mahdoton. Sillä usein etuushyödykkeen korvaaminen tapahtuu yhteismitattomalla hyödykkeellä. Raha, joka on yleinen laskuhyödyke,
ei näet aina kelpaa etuuden eikä etuushyödykkeen mittapuuksi.
Voimme ottaa monien joukosta esimerkiksi taideteoksen. Vaihdantataloudessa sille muodostuu objektiivinen, i`ahassa määrättävä

arvo: hinta.

Se voidaan vakuuttaa määrätystä luvusta markkoja.

Mutta jos se ]ialaa tahi muutoin hä\'iää, ei noilla markoilla, joilla on

tarkoitus se korvata, saada samaa, saman -ehkä jo kuolleen henkilön ~ tekemää taideteosta. Mitään korvaushyödykettä sille ei
ole, niinkuin on esim. jollekin elintarvemäärälle tai muulle sellaiselle. Kun on kysym}Ts ainut,laatuisista tahi hai`vinaisista hyöd}rkkeistä, tulee niiden ai`von määräämisessä aina k}.s}mykseen jonkinmoinen subjektiivisten arvioiniisten huutokauppa, ja hinta, jonka
i)itäisi osoittaa }.leistä objektiivista vaihtoarvoa, saattaa rjippua
monista sattumisLa, jotka eivät vleisesti saatavissa o]evan tavaran

markkinahintojen ]iiuodostumisessa tule k}'symykseen.

Raha \'oi

yleisesti käytett}riiä laskuyksikkönä usein `'ain eneminän tahi vähemmän vaillinaisesti ioimia etuuden mittana, `'ie]ä vaimnaisemmin

kuin hiiitojen mittana, koska cLuudet ovat aina subjektin suhteita
hyödykkeisiin ja tähän suhteeseen liitt,v`' useammin joko subjektiivinen tahi muu suhteelle ominainen ominaisuus kuin vapai]la talousmarkkinoilla vaihtuvil]e ta\'aroille. Niinpä i.aha kelpaakin eksaktiseksi vahingonkorvaukseksi vain silloin, kun on hinnoista k}.symys, siis ta`-al]isen tavaran vakuuttamisesta.
Kohta kun Lullaan etuush}rödykkeihin, joissa yksilöllisempi €ii`vioi-

minen tulee k}.s}'m}'kseeii, menettää raha merkit}'stään arv(m lasku-
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yksikkönä. Tämä on lainsäädännössäkin otettu huomioon. P\Tiinpä
Suomen vakuutussopimuslain 39 §:n inukaan, jos on sovittu, että
vahinko on korvattava vakuutetulle omaisuudelle ennakolta määi.ätyn arvon tai muun perusteen mukaan, on sellainen sopimus vakuutuksenantajaa sitova, ellei hän voi toteennäyttää, että sen mukaan
laskettu koi`vaus olisi m e 1 k o i s t a s u u i. e m p i: kuin häviön

peittämiseksi tarvitaan - ja lisäksi on säädetty, ettei tästä lainsäännöksestä saa tehdä poikkeusta. Tässä ei Suomen laki poikkea
muiden maiden laeista.
Tosin tässä lain kohdassa on kysymys n.s. vahiiikovakuutuksesta.
Mutta se tarkoittaa muun ohella myöskin juui.i subjektiivisia arvioimistapauksia, joista vakuutusyhtiöiden vakuutusehdot sisältävät
erikoismääräyksiä.
Vaikka siis Koh!erin esitys sellaistenkin etuuksien kuin sielullistei], siveellisten ja älyllisten ominaisuuksien vakuutuskelpoisuudesta
on liioiteltu, on siihen sisältyvä perusajatus, että myöskin henkilöihin liittyvät etuudet ovat vakuutuskelpoisia, oikea.
Samam vuonna 1922, jolloin Å'jsc/L julkaisi edellä mainitun tutkimuksensa etuudesta ja ].ossa hän kieltää henkilövakuutukselta
etuusvakuutuksen ominaisuuden, toinen tunnettu vakuutusoikeuden tutkija Ot£o f7c!ge7} myönsi, ettei erotus henki]ö- ja vahinko-

vakuutuksen välillä ollut aivan jyrkkä ja että Lapaturmavakuutus
on jollakin tavoin niideii keskivä]illä i\nimmt >)eine gewisse Mittel-

stellung ein»). ]

`Jo aikaisemmin oli Gerhard-Hag.enin vakuutus-

sopimuslain se]it.yksessä summa- ja vahinkovakuutuksen ei`otuksesta sanot.tu: i)puhumattakaan siitä, ettei se näytä olevan täysin

kuvaavaa laille, se kun on liian suppea, koska niihin kuuluvissa
vakuutushaai`oissa ei tule kysymykseen vain suorituksia, joina ovat
tietyt summat, vaan inyöskin muunlaisia suorituksia, esim. sairaus-

ja tapatumavakuutuksessa vapaa lääkäi`inhoito, maksuton sairaalassa olo, ilmaisten lääkkeiden antamineii.» 2
Jo näissä myönnytyksissä havaitsee epäilystä sen dualismin oi-

keutuksesta, joka vakuutuksen esineeseen nähden on ollut vallalla.
.1 0TTo HAGEN, Das

Vers[.chc"rigsJ.ech£.

Victor Ehrenberg, Handbuch des

gesamten Handelsrechts. 8. Band. 1. Abt. Leipzig 1922. Siv. 307.
8 GEtLHALF\D HALQEN, Kommenlcu. z,Um Deulschen Reichsgeselz ilbei. den Versiche-

mrigst)crfmg.

Berlin 1908. Siv. 7.
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Selvemmin kuin äsken mainituissa otteissa näk}'y tämä epäilys
Spr£nzillä, joka pitää jakoa sumina- ja vahinkovakuutukseen ))epätäsmällisenäi), koska myöskin »sellaisissa vakuutuksissa, jotka liittyvät
henkilöön, voi omaisuusvahinko määrätä suoritukseny). L
Nämä epäilykset perustuvat kuitenkin siihen kieltämättöinään tosiasiaan, että eräissä summa\'akuutuksina pidetyissä vakuutuksissa
korvaus joskus suoritetaankin muutoin kuin edeltäpäin kei`takaikkiaan määrätt}'nä rahasummana.
Asiaan ei kuitenkaan voida saada sel`'yyttä tutkimalla korvauksen ]aatua, vaan on tutkitta`.a niiden etuuksien laatua, jotka liitt}.vät henkilöön.
4) Samoin kuin voima liitty}' voimakoneeseen, liittyy työ sitä
suorittavaan henkilöön ja hänen työkykyynsä.
Kun on k}'symys pelkästään kuluttavasta henkilöstä ja muusta
tuottamattomasta hyödykkeestä, on k},.llä olemassa ei`o. Kone, joka

vain kuluttaa, esim. polttoainetta, mutta ei tyydytä mitään tarvetta,
on hyödytön, eikä sitä käytetä. Se tuhotaan tahi muutetaan toiseksi. Kotieläin, jota ei enää \-oida käyttää työhön, yleensä tapetaan. Ja näin on niiden merkitys lopussa. Ihminen, joka vain kuluttaa tahtomatta tehdä työtä tahi kykenemättä siihen, saa elää syistä,

jotka eivät ole taloudellisia. Pelkästään kuluttavanakin subjektina
hänellä kuitenkin on ei`äänlainen taloudellinen merkitys kulutushyödykkeiden kysynnän lisääjänä. Jos hänellä on varallisuutta,
antavat hänen tarpeensa työtä ja tuloa toisille. Jos hän on varaton
ja toisten almuilla elävä, on hänen taloudellinen merkityksensä
negaLiivinen. Yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta on asian laita
sama varakkaankin, pelkästään kulutta`'an henkilön suhteen. Sillä
hänen kuollessaan hänen varallisuutensa joutuisi ehkä tuottavam-

piin tarkoituksiin. Täten me voimme sosiaalisesti arvostella eri
henkilöitä sen mukaan, miten hyödylLisiä he ovat yhteiskunnalle.
Väestöä yleisesti arvioidessa pidetään sitä kansallisena omaisuuseränä. Onpa tehty laskelmiakin sen raha-arvosta. Samoin on
laskettu yksityisten kansalaisten arvo rahassa ja saatu se ei'ilaiseksi
erl ma]Ssa
1 SpRiNz, Das Rei.chsgcscfz &Der den Vcrs[.che"ngsucrfrag. Berlin 1926. Siv. 21.

8 IDA MEXBR,
VcJ.s[.cÅcmng.

Berlin

Dei. Gelduiert
1930.

des Menschenlebens und seine Beziehungen zur
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Ihmisellä sellaisenaan ei kuitenkaan ole merkitystä vakuutuksen
yhteydessä. Hänen mei`kityksensä johtuu hänen suhteistaan omaan
työkykyynsä, hänen suhteestaan toisiin ihmisiin ja näiden suhteista
häneen. Niinhän on esineidenkin ja muun omaisuuden laita. Kal]einkin jalokivi, joka vielä on maahan kätkettynä, on arvoton. Se
saa arvoa vasta ihmiskädessä.
Ihmisen j)vakuutusarvo» riippuu siis hänen merkityksestään hänelle
itselleen ja muille.
Se riippuu niistä etuuksista, ioita häneen liittyy.
Henkilö, josta kukaan muu ei ole riippuvainen, ei silti ole vailla
hänestä johtuvia ja häneen liittyviä etuuksia. Vaikka ei ai.vosteltaisikaan häntä sosiaalisesti, siis tuottavana tahi tuottamattomana

yhteiskunnan jäsenenä, on hänellä kuitenkin omaan henkilöönsä
]iittyviä etuuksia valvottavana. Häntä uhkaa kuolema. Sen vai.alta
hänen ei tai`vitse taloudellisesti varautua. Mutta häntä uhkaa osittainen tai täysi työkyvyttömyys, ennenaikainen tahi korkeasta
iästä aiheutuva, tahi uhkaa häntä työttömyys. Hänen on valvottava, etteivät ne vie häneltä toimeentulon mahdollisuuksia. Sen hän
voi tehdä vakuutuksen avulla. Vakuutuksen mot,iivina on hänen
oma etuutensa työkykyyn liittyneenä. Hän ei ehkä markalleen osaa
etukäteen sanoa, kuinka suuren vakuutuksen hän tätä varten tarvitsee. Mutta hän tietää sen osapuilleen ja sen mukaan hän sen järjestää. Arvioperusteena ovat hänelle toisaalta ne kustannukset,
jotka hänen tähänastinen elämänsä ja sen tottumukset ovat vaatineet, toisaalta ne mahdollisuudet, joita hänellä on vakuutusmaksujen suorittamiseen. Hän saattaa kyllä olla myöskin siinä asemassa,
että hän määrää vakuutussumman näistä seikoista riippumatta.
Hän siis voi saada työkyvyttömäksi tultuaan enemmän kuin hän
tarvitsee. Hän on »ylivakuutettu».
Tämä henkilön »ylivakuutus»
ei i`iistä vakuutukselta etuusvakuutuksen luonnetta enempää
kuin se riistää sitä ei`äissä tapauksissa esinevakuutukselta.
Tässä on siis esimerkki henkilöstä, joka vakuuttaa sen etuuden,
mikä hänellä itse]lään on työkyvyssään. Tässäkin siis vakuutuksen
esine on eri asia kuin vakuutuksen ottava henkilö sellaisenaan. Vakuutuksen syynä on taloudellinen tarve, joka vakuutuksella tyydytetään.
Mutta voidaan ajatella, ja sitähän tapahtuu, että tuollainen henkilö, jonka elämästä ja kuolemasta ei kukaan ole riippuvainen, ottaa
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kei`takaikkiaan maksettavan pääomavakuutuksen pelkästään kuoleman varalta.
Mitään taloudellista syytä ei häne]1ä siihen ole.
Vakuutus ei hänen kannaltaan katsoen myöskään tule ty}rd}-ttä-

mään mitään hänen tai-vettaan. Se on vain päähäni)isto, i]man
syytä ja ilman tarkoitusta. Teknillisesti se on vakuutus, mutta
taloudellisesti ei. Se on veri`attavissa vakuutukseen, jonka henkilö
ottaa esim. jonkin, minkä hyvänsä hänelle vieraan talon palamisen
varalta. Viimeksi mainitussa tapauksessa hänen etujensa mukaista
on, että talo palaa ja hän saa vakuutussumman. Se on vakuutuksenottajan kanna]ta peliä, jossa panoksena on vakuutusmaksu. Edellisessä tai)auksessa ei vakuutus ole edes sitä. Ja se riippuu siitä, että
vakuutuksen esineenä ei ole mitään etuutta. On vakuutettu jotakin, joka ei voi olla tyypillisen vakuutuksen esineenä eikä voi tulla
siksi, tai paremminkin on vakuutettu olematonta.
Miksi sitLen tuollaiset yksinäiset henkilöt ottavat henkivakuutuksia? Mikäli siihen joitain järjellisiä syitä on, ovat ne subjektiivisia varaussyitä siltä varalta, että henkivakuutus t,ulisi hyödyttämään niitä henkilöitä (hän itse mukaan luettuna), jotka m y ö h e m m i n ehkä tulevat riippuvaisuussuhteeseen vakuutukseiiottajasta.
Tällöin on k u v i t e 1 t u etuus sekä. vakuutuksen syynä että sen
esiiieenä. Se, että etuus on kuviteltu, ei riistä vakuutukselta sen
taloudellista luonnetta. Nuoi.e]le, eteensäkatsovalle henkilölle, jolla
elämä on edessään, tällainen etuus saattaa olla yhtä pätevä syy
vakuutuksen ottamiseen kuin ovat hänen opintonsa vastaista elämää varten. 1
Että vakuutuksen syynä on subjektiivinen, vieläpä kuviteltu
etiius, ei voi asettaa epäilyksen alaiseksi vakuutuksen järjellisyyttä.
Jos otan henkivakuutuksen jonkun toisen esim.1ai)seni hyväksi,
on minun etuuteni kyllä yhteydessä vakuutuksen kanssa, mutta se
on vain vakuutuksen motiivi. Vakuutuksen esineenä on lapseni
] Yleensä vaaditaan, että vakuutuksen esineenä oleva etuus on m ä ä r ä t t y.
Se on kuitenkin juriidinen vaatimus, ei taloudellinen. Myöskään laft eivät sitä
vaadi. Esim. raesadevakuutuksessa ei vakuutusta päätettäessä tiedetä, miten suuri
vakuutettava intressi (sato) tulee olemaan. Ei myöskään mvopapereita palovakuutettaessa tiedetä, mikä niiden arvo vahingon het,kellä on, koska niiden arvot suurestikin vaihtelevat. Edellä on kyseessä samanlainen, vakuutusta päätettäessä

suuruudeltaan tietymätön etuus.
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etuus. Minusta on tärkeää, etuuteni mukaista on, että olen vakuutettu lapseni hyväksi. Mutta kuinka tärkeää se on, ei yleensä ole
taloudellisesti laskettavissa, koska tämä sy}- useimmiten on yksinomaan tunnesyy, subjektiivinen motiivi, joka ei joudu taloudellisen
arvioinnin esineeksi. Toinen on laita sen etuuden, joka vakuutetaan, nimittäin lapseni etuuden.
Riippuen omista taloudellisista
olosuhteistani, 1apsen iästä }'.m. seikoista minä vakuutussummaa
määrätessäni lasken, kuinka paljon lapsen tulee vakuutuksen kautta
saada. Sehän riippuu osittain siitä, milloin minä kuolen. Mutta kun
en tiedä sitä, asetan yleensä laskuperusteeksi sen, että saatan kuolla

jo aivan kohta ja mittaan lapsen etuuden sen mukaan. ~ Henkivakuutus otetaan k}-Ilä usein ajattelematta etuutta, jota se suojelee.
Se otetaan vakuutusasiamiehen kehoituksesta tahi »muutoin vain)).
Silloinkin se joutuu, vakuutuksenottajan sitä edes ajatte]ematta,
etuut,ta kohtaavaa vahinkoa korvaamaan, jos etuus on olemassa.
Toiselta puolen silloinkin, kun vakuutuksen sy}' on subjektiivisesti
ilmeinen ja etuus kieltämätön, jää sekä henkilö-että hvödvkevakuutus ottamatta.
Asiamiehen kehoitus on usein silloinkin tarpeen ja
i)äätös riii)puu

siitä,

osaako

asiainies

selvittää vakuutuksen esi-

neenä olevan etuuden niin tärkeäksi, että vakuutus otetaan. Vakuutettavan etuuden olemassaoloon ei siis tässä vaikuta vakuutuksen
subjektiivinen motiivi.
Tuo etuus on objektiivisesti olemassa t,ahi
synt}ry vastaisuudessa ja tulee vakuutuksella turvatuksi tahi jää

turvaamatta.
Henkilövakuutuksen motiivina oleva etuus ei kuitenkaan aina
ole luonteeltaan yhtä subjektiivinen, jos subjektiivisella tässä tai.koitetaan yksityishenkilön arvioimisen esineenä olevaa etuutta.
Pakollisessa vakuutuksessa on vakuutuksen motiivina koko
yhteiskunnan etuus. Sekään sinänsä ei ole rahassa laskettavissa.
Tähän syyhyn voi sekaantua filantrooppinen aines, niinkuin on
laita sosiaalivakuutuksen.
Laskematta, mitä taloudellisia etuja

yhteiskunnalle siitä koituu, määi.ätään, että tietyt väestöluokat
tahi koko väestökin on vakuutettava tapaturman, saii.auden, työkyvyttömyyden tai työttömyyden varalta. Syyt ovat silloin sosiaalipoliittiset. Vakuutuksen esineenä ei tällöin ole sama etuus, mikä on
sen syynä. Esineenä on vakuutettujen etuus. Asiaan ei vaikuta,
5
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että yhteiskunta, joka vakuutuspakon asettaa, yksipuolisesti määrää etuuden suuruuden tahi ainakin sen minimisuui`uuden.
Pakollisessa

vastuuvakuutuksessa, esim. pakollisessa moottoi`i-

ajoneuvovakuutuksessa, on vakuutuksen syynä yhteiskunnan turvallisuusetuus. Vakuutuksen esineenä on siinäkin kunkin vakuutuksenottajan etuus toiselta puolen, vahinkoa kärsimään joutuvien etuus
toiselta.

Milloin on kysymyksessä palovakuutuspakko, pitää yhteiskunta
etuutensa mukaisena holhota niitä kansalaisia, jotka eivät palovakuutusta
vapaaehtoisesti ottaisi. L Vakuutuksen esineenä on
tässäkin tietysti vakuutuksenottajan etuus.
Usein kuitenkin vakuutuksen s}-}-nä ja esineenä on sama et,uus.

0lemme jo esittäneet esimerkin henkilöstä, joka vakuut,taa oman
etuutensa vanhuuden tai työkyv}'ttöni}'}-den varalta. Tähän esimerkkiin voimme lisätä, että hän samaan vakuutukseen voi sisällyttää sekä omansa että toisten etuuden. Niin tapahtuu esim. henkija pääomavakuutuksessa (gemischte Versicherung), jossa vakuutettuna on vakuutuksen ensi jaksona perheen etuus ja siltä varalta,

1 Jlfancs pitää

kaikkea pakkovakuutusta sosiaalivakuutukseiia.

ai\.an nurinkurinen käsitys.

Tämä on

Sosiaalivakuutus on pakollista henkilövakuut,ust,a,

joiika syyt ovat sosiaalipoliittiset. Muista syistä aihcutuva pakkovakuutus ei ole
sosiaalivakuutusta. Kaikki vakuutus \-oidaan jakaa pakolliseen ja vapaaehtoiseen
vakuutukseen, mutta
vain
henkilövakuutus voi
olla sosiaalivakuutusta.
Manesin uusi käsite,
Indi`.idualversichei.ung,
sosiaalivakuutuksen
vastakohtana on tarpeeton. Joskus on koetettu määritellä vakuutus sosiaalivakuut,usta
silmällä pitäen. Kun muutamat sano`.at sosiaalivakuutukseksi myöskiii sosiaalista vanhuushuoltoa puhumalla vakuutusperiaat,teen mukaan järjestetyst,ä ja
huoltoperiaatteen mukaan järjestetystä »vakuutuksesta)), on myöskiii tuo huolto-

periaatteen mukainen avustus koetettu sisällyttää vakuutukseen. Pitäisi kuitenkin olla ilmeistä, että vakuutusta on vain vakuutusperiaatteen mukainen toiminta.
Estm. Cznber (E. C.zuBER, Wahi`scheinlichlceitreclmung und ilu`e Anwendung etc. 4.
Auflage. Leipzig 1928. S. 225) on joutunut yllä mainitusta syystä aivan epäpäte-

vään määritelmään. Vakuutushan voi tarkoittaa huoltoa sekin, mutta on sitä vain
vakuutuksena; muu huolto on erikseen.

Aivan mahdoton on myöskin Stephingerin selitys, jonka mukaan vakuutusta
on palokunta, varmuusketjut ovissa y.m.s. Ks. edellä mainittua Jostin kirjoitusta (s. 317.). Vaikka vakuutuksen tarkoituksena on etuuden suojaaminen, niin
ei siitä .iohdu, että kaikki suojaaminen
olisi
vakuutusta.
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että etuusesineenä o]eva henkilö e]ää määrätyn ajankohdan ohi,
hänen öma etuutensa. Vakuutukseen sisältyy näet vakuutus kuoleman ja elämän varalta.

Tavallista on kaikissa hyödykevakuutuksen muodoissa, että
vakuutuksen syynä ja esineenä on sama etuus. Niin on asian laita,
]{un henkilö vakuuttaa etuuden, joka liittyy johonkin hänen omisiamaansa. Hänen motiivinaan on, että hän vahingon johdosta saattaa menet,tää omistamansa hyödykkeen, ja hän vakuutt,aa sen vuoksi
siihen liittyvän etuuden. Riippuu tämän motiivin subjektiivisesta
tunneperäisyydestä, intensiteetistä, tuleeko vakuutuksesta tosi vai
ei3 ja joskus m?rös, miten suureksi hän etuutensa ai.vioi.

Vakuutettavan etuuden arvostelun i)erusteena on, inilloin on kys}'m}Ts
mai`kkinatavarasta, useimmiten tavaran hinta.
Mutta motiivina
t)Ievasta etuudesta riippuen saattaa ai`vosteluperuste olla toinenkiii.

0lemme jo viitanneet niihin etuuden arvioimisperusteihin, jotka
henkilövakuutuksessa saattavat tul]a kys}7m}7kseen.
Palaamme
vielä, selvitett}'ämme täten erotuksen vakuut,uksen motiivina ja
esineenä o]evain eLuuksien välillä, samaan asiaan.

Henkilövakuutuksessa
itsensä
hyväksi
vakuutuksenottajan
arvioint,i vakuutettavasta et,uudesta on subjektiivinen, joskaan ei
`'.ailla objektiivisia mittapuita. 0lemme jo edellä sen osoittaneet.
I-Ienkilövakuutuksessa toisen hyväksi vakuutuksenottaja ai.vioi,

jtis t,ämä arvioiminen riipiiuu yksin hänestä, vakuutettavan etuuden
o])jektiivisemi)ia arvioperusteita käyttäen.
Tällaisena arvioperusteena on ensiksi, mitä toimeentulomahdollisuuksia esim. perheellä
ilman vakuutusta on, toiseksi, miten suui`i vakuutus näiden lisäksi
iai.vitaan. M}röskin muita arvioperusteita saattaa ol]a.

Yleensä vakuutuslajikin järjestetään nämä perusteet huomioon
ottaen. Jos lai)set ovat pieniä, tapahtuu arvioiminen usein toisin,
kuin jos he jo ovat iäkkäämpiä. Joskus vakuutus jäi`jestetään niin,
että vakuutussumma suoritetaan pitemmän ajan kuluessa, etteivät
jäljellejääneet tuhlaisi sitä yhdellä kertaa j.n.e.

Jos vakuutus otetaan velkoja silmällä pitäeii, on arvioperuste jo
hyvin objektiivinen. Velkojen suui`uus määrää vakuutuksen suuruuden. Tässä tietenkin vakuutuksenottajan tunnollisuus saamamiehiään kohtaan on merkittävänä tekijänä.
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Jos henkivakuutus on takuun panttina, on arvioperuste ilman
muuta selvä. Tähän voidaan huomauttaa, että oikeudellinen saatava, oikeudellinen etuus on käsitettävä passiiviseksi h}.öd}'kkeeksi
niinkuin muutkin velkasuhteet. Taloudellisesti ei henkilöön liittvvällä vakuutetulla etuudella ole eroa, olipa se si`-eellisen velvolli-

suudentunnon aiheuttama tahi lain määräämä. Tämä erotus koskee
vakuutuksen s}.}Ttä, ei `.akuutuksen esinettä.

Pakollisessa henkilö`'akuutuksessa `'akuutuksenottaja ei itse
määrää, initen suui.i se etuus oi}, mikä johtuu `-akuutuksen esineestä.
Sen tahi ainakin sen miniiniar`-on määi`ää `-hteiskunta. `'altio. Silloin `'akuutetaan `-ain määrät`m suuruinen etuus tahi iiiäärätt`T osa
etuudesta, joka saattaisi kokonaisuudessaan olla suurempi.
LTsein

on niin, ettei `.akuutettu etuus vastaa ii`ahdollisen vahingon suuruutta, joskin \-ahingon kor`-aaminen on silloinkin `.akuutuksen
tai.koituksena.
Tapaturma-, t}.ök}.v`-ttöm}'?-s-ja saii.ausvakuutuksessa on etuus

aivan silmiinpistävästi `-akuutuksen esineenä.
Vakuutussummaii
suuruus riippuu niissä vastaansanomat,tomasti `.ahingon suuruudesta, jopa usein aivan prosenteissa inäärätt,ynä.
5) Tulemme sitten passiivisten h}.öd}-kkeiden `'akuutukseen eli
varsinaiseen h}.ödyke\.akuutukseen.
Olemme jo sivulla 61 osoittaneet, että vakuutussopimuslainsäädännössäkin on otettu huomioon se ei`ikoisuus, mikä vakuutuksessa kysymykseen tulevien hyödykkeiden arvioimiselle on omi-

naista.
Eri vakuutusmuodoissa käytettävät vakuutusehdot osoittavat
vielä yksityiskohtaisemmin, ettei`/-ät vaihdantataloudessa
yleisesti pätevät ai`vojen ja hintojen arvioperusteet aina sovellu
vakuutukseen.
Sillä hyödykevakuutuksessakin käytetään hyvin yleisesti s o v i t-

t u j a a r v o j a, jotka eivät läheskään aina vastaa vaihdantataloudessa muodostuvia arvoja.
M e r i v a k u u t u k s e s s a on s o v i t t u a r v o yleisimmin
käytetty tavaravahingon arvioperuste. Tämä arvo taas määrätään
useimmiten tavaran ai`von mukaan lastauspaikalla lisäämällä siihen
erinäisiä kustannuksia ja sovittu imaginäärinen kauppavoitto. Kun
vahinko tapahtuu, suoritetaan koi`vaus näin sovitun arvon mukaan
huolimatta siitä, että tavai`an hinnat ovat saattaneet muuttua, ettei
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voittoa ehkä olisi saatukaan, jos tavarat olisivat tulleet i)erille ja

joutuneet kauppaan.
P a ] o v a k u u t u s e h d o i s s a ei myöskään määrätä, että
palaneiden hy-öd}'kkeiden hinta sinänsä, siis vapaasti ai`vosteltuna,
on korvauksen pei`usteena.
Myytäviksi hankittujen tavaroiden

pa]ossa tuhouduttua on kyllä vakuutusehdoissa tarkemmin osoitettu hinta määräävänä. Mutta muutoin on vahingoittuneen etuuden arvoiia ]iidettävä sitä i`ahamäärää, inikä olisi tai.vittu uuden
samanlaisen oinaisuuden hankkimiseen välittömästi ennen paloa,
kuitenkin vähentäen, n`itä omaisuus o]i ai`vossa inenettänyt iän,
käytön, kä}rttöke]poisuuden alenemisen tai ]iiuun syyn takia. Nämä
viimeksi mainitut korvatiksen vähentämiseen vaikuttavat seikat
eivät tule aina k}'sym}'lween. r\.iiden vai.alta on erikoinen vakuutus,
esineenikä`'akuutus (Sachlel)ensversicherung.). On kuitenkin joukko
h}'öd}`kkeitä, joiden arvoon ikä ei `'aikuta ja joi]la ei ole käyttö-

ai`voa tahi joiden ar`.oon kä`'Ltö ei vaikiita. Tällöin määrätään koi.vaus sen inukaan, ii`itä etuuden ennalleen saattaminen inaksaa
riip])iimat,ta
siitä,
mikä
hinta
etuudesta
saatai-

siin,

jos

se

ennalleen

saatettuna

inv`ttäi-

siin.
t,aan

`1eisenä sääntönä on,
että rakennuksiin nähden otear\.on\'älienn\-ksenä
huomioon
kä}.ttölmlpoisuuden
vähencminen
mu`ittuneiden
olos`ihi,eideii
vuoksi.
}Iut,t,a
täinä
taitahtuu

mansa

vain

silloin,

k`in

`.akuutuksensaaja

kä}-ttää

saa-

rahasuiimian mu`iliun tarkoitukseen kuin vahingoittuneen

i`akeiiiiukse]i

kuntoon])aneniiseen

tai

`iudcstaan

rakentamiseen.

Vaikka siis o]isi k\.s`.m`'s \.:`]Iaii arvotto]`ian i.akennuksen uudista-

misesta sitä kohdanneen vahngon jä]keen, on sovittu korvaussuinii)a )iiaksetta`'a.
sesti

t,ahi

..\siaan ei vaikuta, onko rakennus ohjektijvi-

subjektii`'isestikin

tii``'otoii.

Jos subjcktii`'isestikin ar\.oton rakenn`is koi.vaussuminalia uudelleen rakennctaan ja se taas vakuutetaan, ei siihen ole s`'`'nä mikään

ktiviteltukaan etuus. Se saattaa olla `-ain i)äähän]iisto. Etuuden
kannalta arvost,e]len tässä on kysymyksessä samanlainen tapaus,
l{uin

o]i edel]ä niaiiiittu

kuut,us.

oikca,

ilnian

iiiitään

aihetta

otett,u

henkiva-

Kum]i`assakin tai)auksessa on k}tseessä tel{ni]liscsti tä`'sin

iiiut,ta

]iiateriaalisesti

pei.usteeton

\'akuutus.
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Voidaan sanoa, että rakennuksen vakuuttamiseen on ollut syytä,
muuten ei vakuutusta olisi haettu eikä annettu. Kävtännössähän
tämä väite yleensä pitää paikkansa. Mutta asia saattaa olla niinkin,
että palaneella esineellä on ollut ai`voa vakuutussopimusta tehtäessä.
Se on m `' ö h e m m i n tämän arvonsa menettänvt.
Tässä on inainittu kahdesta esinevakuutuksen päämuodosta.
Muissa hyödykevakuutuksen muodoissa iioudatetaan periaatteellisesti samoja menettelytapoja.
Hinnat syntyvät mai`kkinoilla hint,oja määräävien eri syiden
~'

yhteistuloksena. Vakuutus perustuu vahutuksenottajan ja vakuutuksenantajan väliseen sopimukseen. He, ottavat sopimusta tehdessään huomioon niitä näkökohtia, joista hinnat,kin riii)puvat. MUH,a
usein on heidän niistä poikettava, niinkuin jo edellä osoitettiin.
Etenkin vakuutuksenottajan t,aholla i)yrkivät myöskin subjt>ktii`'iset

]iäkökohdat,

iiiääi`äämään.

Affektio-, taide- }'.m.s. ar\.tjt

riippuvai useiii `1{sinomaan siitä, miten sovitaan. Mutta tunnenäkökohdat vaikuttavat sellaisiinkin ai'voihin, joita voitaisiin objektii.

visesti mitata.

Isiltä i)erityn talon ja sen sisustuksen, joihin oinista-

jalla liitt}-}' i.akktr``ita muistoja, hån inielellään i)alovahuttaa suuremniasta suniiiiasta kuin hänen tunteelleen `'allan viei`aan ttmaisuudtm.

Jos Luollainen i'akas omåisuus tuhoutuu, ei hän tietysti suui.emm`llakaan rahasuiii]"`1la saa juuri sitä takaisin.

I-Iän voi saada objt`k-

ti;viscst,i pare]i"`an ja muka`'amm"i, mutta vakuutusta ottaessaan
hän ar`-ostelec sm subjektii`Tisesti toisin.

Hän koettaa sisällyttäi.i

`'€ikui.itussum]iia€in omaisuutensa objektiivisen ai`von lisäksi tämän
siibjektii\7iscii

Ja

arvo]isän,

affektioarvon.

`'akuutuksemnLaja suostuu siiheii, (`llei k}Ts}.mys ole hänen

mielestään ]iian suuresta ar`-on lisäyksesLä.

Siten h).ödykevakuutuksenkin esineenä, r i i p p u e n v a k u u tuksen svvnä olevasta etuudesta, saattaa oll:i
affektioarvoja
sckä
taideai`voja,
jotka
sekaanL`i\'at

lisäävinä

tekijöinä

objektiivisiiiL

a i` `. o t i` k i j ö i h i n. 1

1 Näihiii liittyvät ne arvot, jotka syntyvät siitä, että joku esine juuri määrätyn
omistajan hallussa on käyttöar`.oltaaii suuri, jonkun toisen hallussa hyödytöii ja
al.Voton.
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Tällöin ei ole kyseessä ylivakuutus, jolloin vakuutuksen esine on
arvioitu arvoaan suuremmaksi ja vakuutus tulisi ilmeiseksi rikastumisen esineeksi, siis vakuutus, jossa korvaus on suurempi kuin
vahinko.
Kisch vaatii vakuutettavalta etuudelta jyrkästi, että se on pelkästään taloudellinen. ))Vakuutettavaksi ke]i)aamattomia ovat inhimi]liset hyödykkeet (mensch]iche Gtitei.), joilla ei ole mitään omaisuusarvoa (vaan ehkä ainoastaan tieteellinen, eetil]inen, yhteiskunnallinen affektioarvo).»] Tämä on kuitenkin vaatimus, jota ei noudateta,

jota vastassa ovat vakuutusehtojen määräykset ja käytäntö ja jota
ei laki tee välttämättömäksi. Niinpä Suomen palotariffiyhdistyksen
yleisissä

palovakuutusehdoissa v:lta 1934 on seuraava (5:s)§: Jos

henkilökohtaista irtaimistoa vakuutettaessa ei ole pantu erityistä
`'akuutussummaa
kulta- tai hopeaesineille, koruille, jalokiville,
oikeille helmillc, esineille, jotka ikänsä tai harvinaisuutensa takia
tahi taiteen tai taideteollisuuden tuotteina ovat erityisen arvokkaat,
taikka tieteellisille tai muille kokoelmille, niin sellaisten esineiden

osalle lasketaan koko vakuutussuinmasta yhteensä enintään kaksik}'iiimentä prosenttia. Tässä siis edellytetään vakuutettaviksi jiiuri
niitä etuuksia, joita Kisch pitää keli)aamattomina vakuutukseen.
Myöskään Kisch ci kie]lä, että affektioai`vojen vakuutusta t,osiasia]-

lisesti ja lain sallimana tapahtuu. Tästä hän sanoo: ))Taloudellisuus

ei ole vain et,uuden suojeluskelpoisuuden ehto, vaan myöskin sen
mitta. On näet esineitä, joi]la tosin on myöskin taloudellista arvoa,
mutta joihin iiiiden omistajalle liittyy vielä muunkinlaisia etuuksia:
niin esim. huonekaluja, koristeita, kirjoja, kuvia, taideteoksia, eläimiä, joilla inuistoina, i)ei.hekalleuksina, lahjoina, kunnialahjoina

y.m. on omistajalle paljoa suurempi merkitys, kuin mikä niihin
vain omaisuusarvoina esineellistyisi. Kaikki nämä objektit voidaan
tietysti vakuuttaa.
Mutta vakuutusoikeudellisesti ovat ne vain
siihen rajaan saakka suojatut, mihin oinaisuusai`vo ulotturi. Sen yli
nouseva (ei taloudcllincn) arvo, n.s. affektioarvo, ci koi`vaussum]naa
]askettaessa

i)eriaatteellisesLi tule huomioon.» (Vers.-interesse. Siv.

68).
Samassa yhteydessä Kiscli ituhuu myöskin sovitusta (taksoitetusta)
arvosta ja sanoo: »Kaike]i tämän jälkeen voi tässä
1 Verslchei.ungs-Lexikon. SLv. 792.
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ei.ikoinen
taksoitusmenete]mä
viedä siihen,
että
tod ellis u u d e s s a affektioai.vo katetaan» (M.t. s. 69). Se ei Kischin

mielestä muuta kuitenkaan
sitä
tosiasiaa, että
l,ällainen
affektioarvojen
korvaaminen
on
periaat.teellisesti
väärin.
Onko se voimassa
olevien lakien hengen mukaan
oikein tahi väärin, on kuitenkin yhdentekevää, kun tarkastetaan vakuutusta tosiasiallisena lain sallimana toimintana. BrL4ck

puolestaan myöntää, että kelpaamaton vakuutukseen on »pelkkä
affektioarvo, mutta vakuutuskelpoinen on objektiivinen pitämysarvo
(Liebhaberwert), s.o. arvo, jonka tietty, joskin suppeampi he]ikilöpiiri erikoiss}.istä antaa ei.äille esineille.» L

Kischkin (M.t. s. 70).

Tämän m}röiitää kyllä

Tähän on huomautettava, cttä t)ahtaamman

piirim) ai`vostelu voi poiketa n.s. objektiivisesta arvosta tahi hinnasta }'htä li}'vin kuin yksit}.isen henkilön arvost,elu. 2

Lopuksi on tässäkin vielä huomautettava, että samaan vakuutushyödykkeeseen voi liittyä useita ja useammanlaisia etuuksia, jotka
kukin erikseenkin voivat olla vakuutuksen esineenä.

6) Ä-jsch 3 jakaa i)objekti-, etenkin esine-etuudet» seuraavasti:
Omistaja-etuuksiin.
Etuusoikeuksiin
(Anwartschaftsinteressen).
Kä}-ttöet,uuksiin (nautinto-oikeuden omista,ian, vuokraajan, isän
aviopuolison etuudet).
Voitonsaantietuuksiin (ineklarin, asiamiehen, rahtaajan etuudet).
Etuuksjin, joihin sisält}'vä pääoma-ai`vo voidaan m}.`-dä (pantin-

omistajan, kiinnityksen oniistajan etuudet).
Etuuksiin, jotka on koi`vattava, jos ne tuhoutuvat (säilyttäjän,
varastonpitäjän, asiamiehen, vuokralleottajan }in.).
Jos n}'t koetamme soveltaa sainaa jakoa henkilövakuutukseen
lähtien siitä, ett,ä vakuutuksen esineenä oleva etuus liitt}'}' työhön, tuleinme seuraa`'iin tuloksiin:
1 E. BRucK,

G/`undbcgri.//c dcr VcJ.si.chcruJig.

Fortbildui`gs-\'orträge. I Teil.

Veröffentlichungen des Deutschen \'ereins ftlr \.ersicherungswissenschaft. Heft
XXXVIII.

Berlin 1926. Siv. 114.

8 Huomatta`.a on, että näitä asioita käsittele\.ässä kirjallisuudessa puhutaan
vain objektiivisista arvoista tekemättä eroa arvoii ja hinnan käsitteen välillä.
Sekaannus käsitteissä johtuu osittain siitäkin.
8 Versicherungs-Le`rikon. S.\`. 791.
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Omistaja-etuus vakuutetaan, kun henkilö itseään varten vakuuttaa työkykynsä elämän varalta tahi vahingon varalta (henkivakuutus elämän vai`alta, elinkorko-tahi eläkevakuutus, tapaturma-, työkyvyttömyys- ja t}töttömyysvakuutus). Tässä voi etuus olla kuviteltu, niinkuin esim. merivakuutuksessa vakuutukseen sisältyy kuviteltu (imaginääri) voitto.

Etuusoikeus tulee kysymykseen, kohta kun vakuutus on voimassa, ja saatava rjippuu siitä, että vakuutuksenottaja täyttää velvo]lisuutensa.

Käyttö-etuus vakuutetaaii, kun kolmatta henkilöä (puolisoa,
lapsia tai muita edunsaajia) varten otetaan vllämainitunlainen
vakuutus.
Voitonsaanti-etuus tulee k}.symykseen tuloa vakuutettaessa,
esim. koi`ko- ja eläkevakuutuksessa.
Etuudet, joihin sisältyvä pääoma-arvo voidaan myydä, ovat
henkilövakuutuksessa tavallisia.
Henkivakuutuskii`joja myydään

yleisesti sekä vararikkotapauksissa et,t,ä muutoin.

Niitä pantataan

j.n.e.

Etuudet, jotka on korvattava, jos ne tuhoutuvat, tulevat henkilövakuutuksessa
kysym}-kseen
varsinkin
vastuuvakuutuksen
yhteydessä.

Vahingon tuottaminen

toiselle henkilöl]e aiheuttaa

koi`vausvelvollisuuden .

Täten voimme rinnastaa henkilövakuutuksessa k}-s}'mykseen
tu]evat etuudet, hvöd`-kevakuutuksen esineenä oleviin etuuksiin.
Kummassakin voidaan puhua ansioetuudesta, käyttöetuudesta,
voittoetuudesta, i`ahaksimuuttoetuudesta (Verwertungsinteresse) ja
korvaus- eli vastuunalaisuusetuudesta (Ilaftungsinteresse).
Osoittaaksemine, että m)Töskin henkilövakuutuksessa etuus on
vakuut,uksen esineenä, ei etuuden t,arkeinpi analyysi ole tai.peen.
Voitanee jo `'llä olevan i)erusteella todeta,

että
niinhvvin
henkilö-kuin
h\'öd\-kevakuutuksessa vakuutuksen esineenä on vakuutuksen saa an etuus;
etuutta ole,ei voi myöskään synettä elle
t y ä v a k u u t u s t a muut,a kuin muodollisessa suhteessa; syil-
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tään, aineelliselta sisällykseltään ja tarkoitukseltaan sellainen
»vakuutus» ei ole lainkaan vakuutusta, ja
että vakuutettavien etuuksien arvot synt`.vät itsenäisillä perusteilla erillään vakuutushyödykkeiden
arvonmuodostuksesta.1
Viimeksi mainitunkaan toteamisen merkitystä ei voi liiaksi korostaa.
Siinä laajassa kirjallisuudessa, jossa v a k u u t u s a r v o j a
käsitellään, ei siihen ole kiinnitetty riittävää huomiota, usein ei ensinkään. Etuuksien arvonmuodostus on samaistettu yleisen arvojen ja
hintojen muodostuksen kanssa. Kansantalouden tutkijat esim. o`'at
kävttäneet vakuutusarvoja omaisuuden arvojen määräämisperusteena. 2 Tämä on tietysti johtunut siitä, että vakuutuksen esineenä
on pidetty hyöd}kettä eikä siihen liittyvää vakuutettua etuutta. 3
7) Edellä olemme tarkastaneet vakuut,uksen esineenä ole`'aa
etuutta pääasiallisesti sellaisena, kuin se on vakuutusta otettaessa.
Vakuutusaikana saattaa etuus kuitenkin muuttua. Toisinaan tämä
ot('taan huomioon vakuutussopimusta tehtäessä, toisinaan ei.
Henkivakuutuksessa vakuutctta`ra etuus liittyy vakuutetun henkilön työkykyyn.
Kun henkilö ottaa vakuut,uksen }'ksinomaan

itst:ään varten, se tapahtuu yleensä juuri työkyvyn muuttumista
sil]nällä pitäen. Henkivakuutus e]ämän vai`alta, elinkorko-, eläke-,
tai]atui`ma-, saii`aus-, vanhuus-ja työttömyysvahutus ovat scllaisja

vakuutuksia.
Kun henki- tahi muu henkilö`'akuutus otetaan myöskin tahi
yksinomaan muita kuin vakuutuksenottajaa itscään vart,en, ot,etaan
L Myönnytys, että etuuksia arvioitaessa sul)jektiivisilla iiäkökohdilla henkilö-

vakuutuksessa on suurempi mcrkit,ys kuin hyödykevakuutuksessa, ei muuta asiaa.
2 Kuinka `.ääriin johtopäätöksiin voidaan tulla, osoittaa se, että kun maatilalla

olevien rakennusten palovakuutusar`'ot lasketaan yhteen, saadaan joskus sumina,
joka ylittää sen hinnan, mikä suurestakin maatilasta kaikkine rakennuksineen
myytäessä voidaan saada.
3 B/`Hc/c huomauttaa tästä (M.t. s. 113); ))Es kann heute kein Zweifel mehr

b.`stehen, dass nicht die Sache, sondern das lnteresse Gegenstand der gesamt,er
Sachversicherung ist. Im vorgesetzlichen Recht wurde diese Auffassung nur in
der Seeversicherung vertreten, während die Binnenversicherung namentlich des
Allgemeinen Landrechts auf dem Standpunkt stand, dass die Sache versichert seit>.
Myöskään Bruck ei myönnä, että etuus on vakuutuksen csineenä muussa kuin
esiiievakuutuksessa.
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huomioon paitsi vakuutuksenot,tajan oma, hänen työkykyynsä
liittyvä etuus, myöskin t,oisten vakuutuksensaajain etuus. Henkivakuutus henki- ja pääomavakuutuksen muodossa tarkoittaa perheen tui`vaamista perheenisän kuoleman varalta, niin kauan kuin

perhe tui`vaa tarvitsee, jonka jälkeen vakuutus turvaa perheenisää
hänen oman vanhuutensa vai`alta.
Henki`7akuutuksen eri muodot palvelevat juuri vakuutuksensaajien ei`i etuuksia. Kun henkivakuutus }'leensä on luonteeltaan

pitkäaikaista vakuutusta ja siinä sovittu (taksoitettu) etuus on
säännöllisesti vakuutuksen esineenä. saatt,aa etuuden muuttumista
tapahtua, ilman että vakuutussumma muuttuu. Se etuus, jonka
varalta vakuutus on otettu, saattaa kokonaan kadotakin. Milloin
henkivakuutus on otettu esim. lasLen turvaksi näiden alaikäisyyden
ja ansiokyv}rttömyyden aikana, menettää se t ä m ä n m e r k i t y k s e n, kun lapset tulcvat ansiokykyisiksi. Odotettavissa oleva
vakuutussumma on silloin muun odotettavissa olevan perinnön
`'ertainen. Vakuutuksensaajan kannalt.akin sillä on jossain määrin
isän heitä varten tekemien säästöjen luonne, koska vakuutuksesta
on koko sinäkin aikana, jolloin vakuutus ei enää ole turvaamassa isän
ennenaikaisen kuoleman vai`alta, suoi.itettu vakuutusmaksuja. Odotettavissa oleva vakuutussumma ei ole enää oleva koi`vausta lasten
etua uhkaavasta vahingosta, vaan on se voittoetuus.
Tarkoituksenmukainen henkivakuutus o]isi tällöin ollut sellainen

vakuutus, jossa vakuutusaika loppuu vakuutuksensaajain tullessa
ansiokykyisiksi.
Käytännössä asia ei tict,}'sti ajna ole näin selvä, sjllä ansiok`l{\'i-

setkin lapset saattavat vielä tar`'ita tukea, jota i)i`itsi on saattanut
syntyä uusia tarpeita.

Työkyvyttömyys- y.m.s. henkilövakuutukset yleensä jo vakuutusta
otettaessa järjestetään niiden tai`koitusta silmälläpitäen.
Hyöd?'kevakuut,us on useiii l}'h}7taikaista. Siinä voidaan vakuu-

tettava et,uus kolm ])Th}'ttä vakuutusaikaa silmälläpitäen tai`keinmin ar`J.ioida.

Ja muutt,uininen oteLaan t,arkeminin kuin henkilövakuutuksessa huomioon jo vakuutusehdoissa.
Kuitenkaan eivät
siinäkään aina etuuden muuLokset rahassa arvioituna vaikuta
vakuutussuinmaan.
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On jo aikajsemmin mainit,tu sahasta, joka huonojen aikojen takia
oii joutunut seisomaan. Kun vakuutus otettiin, määi`ätt,iin vakuutussun`ma sen mukaan,kuin saha o]i tullut maksamaan, ja osittain
silmäl)ä pitäen sen tuottoak:)i. Jos saha joutuu seisomaan, ei sillä
ole tuottoarvoa. Siihen pant,u oinaisuus on edelleen siihen sidottuna.
Sahan palamisen aiheuttama palokorvaus vapauttaa saliaan kiinnitetyn pääoman tuoLtavami)iin tarkoituksiin käytettä`'äksi, vaikka
vakuutussumma sahan i)alamishetkellä vallitsevieii olosuhteiden
takia suoi.itet,taisiin \-ähennett}'näkin.
Vakuutussumma ei tässä
tapauksessa ole, o]osuhteista riii)i)uen, vahingoiikorvausta nienete-

tvstä etuudesta, vaan todemsta i)ääoman lisä}-stä.
Saman]aisia »voittoja» voi vakuutuksensaajalle tu]la inuitakin

riippuen siitä, että h`'ödvkevakuuluksessa, sa)iioin kuin henkilö-

vakuutuksessa, suoritetaan s o v i t t, u v a k u u t, u s s n m m a.
Vakuutussummasta sovitt,aessa ovat sen hetken o]osuhteet inääi`äävinä. Vakuutussumma, jonka pitäisi vast,ata `.ahinkoa, saatt,aa
osoittautua liian suui.eksi` inutt,a siitä on -- laissa ja vakuutusehdoissa määrät}Tin rajoit,uksin - pidettävä kiii]ni, samoin kuiii
sopimus on iiätevä siinäkin tapaukscssa, että vakuutussumma osoittautuisi liian T)ieneksi.

\`ahinko.
Jos `.oidaan `-ht`-ä siitä, että `'aku`itukstm esineeiiii on etuus, on
saat,u `'ar)i)a Jähtökohtii `'akuut\iksen käsittecl[iselle )iiääi`ääniiselle.

O]emme osoittaneet, että etiius sinäiisä ei ole aina positiivinen
et,uus, st} ei ole aina oiiiaisuutta, niinkuin ovat t}'ök}'k`., oniistetut

esineet, saatavat `'.m.s. Etuuden sisäll}.l#enä voi olla m}-öskin, et,tä
sääst}.}' vahingolta, kuteii esim. vastuu`'akuutuksessa oii laita.

Sen

vuoksi en`nie ole määiitelmässä ])uhunul taloudelliscsta etuudesta.
Vahiiigori, joka etuutta uhkaa. tulee olla taloudellinen, ti`loudelIisil)a välinei[lä
ole.

esineinä, tä}'L}-}.

lisesti.

kor`.atta`'a, koslm muita koi`\'ausvälinejtä ei \'leensä

}lilloiii tunnear`'oihinkin liitt\-\'ät ct`iudet o`-at \'akuutuksen
niitä kolitaa`-a \.iihink{) \'oida ai`vostella t€\loudel-

Suomeii kie]essä on alk`Laan humoi`isT,tincn käsite, kipurahat,

jota
vastaava käsite on ))`uissakin kielissä, jo])a lainsäädäntöön
vakiiiitiinuL. Sillä tarkoitetaan lohdutuspalkkiota rahassa jostakin,

jot:` .i \-ojda rahalla koi`vata.

\'takiiutuskor`'aus tunnearvoja koh-
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danneesta vahirigosta määi`ätään niinikään rahassa tahi rahanarvoisissa hyödykkeissä.
Etuutta uhkaa`'aa vahinkoa sanotaan usein, esim. saksan kie1essä, vaaraksi (Gefahr). Kun vaai`an käsite oikein ei`itellään, tullaan

juuri vahingon uhkaan eli uhkaavaan vahinkoon. 1
Vahingon tulee siis u h a t a etuutta. Ellei tällaista uhkaa ole,

ei vakuutusta synny, koska siihen ei ole mitään aihetta. Vakuutuksen s}Tntymiselle ei kuitenkaan ole välttämätöntä, että uhka toteutuu,
että vahinko todella tapahtuu.
Sama vahinko, esim. kuolema, tulipalo tahi haaksirikko, voi
uhata m o n e n vksilön etuutt,a. Kunkin etuus voidaan vakuuttaa
erikseen tahi voidaan ne vakuuttaa yhdessä.
Samaa et,uutta voi uhat,a monenlainen vahinko, esim. saman
henkilön työkyk}'ä kuolema, sairaus, t}'ökyvyttömyys, t}'öttömyys,
ja samaa esinettä i)alo, särk}.minen, hukkuminen, vastuu kolmattå
kohtaan j.n.e. Kaikkien näiden varalta voidaan ottaa eri vakuutus
tahi ne voidaan sisäll`'ttää samaan vakuutukseen.
Vakuutettua etuutta kohtaavaa vahinkoa sanotaan myöskin
vakuutustapaukseksi (försäkringsfall, Versicherungsfall\. Vielä toteutumattomana ei tapausta ole, koska tapaus sisältää jo sattuneen
tosiasian. Sen vuoksi puhumme uhkaavasta vahingosta tahi vahin-

gon uhkasta.
Kumpaa käsitettä: vakuutustapaus tai uhkaava
vahinko, kä}'ttää, on yhdentekevää, kun vain tai`koittaa niillä samaa
asiaa. 2

Vahingon tulee uhata, mutta sen tulee ajankohdaltaan tai seurauksiltaan olla aavistamaton.
Jos etukäteen tiedetään, että
vahinko tapahtuu, milloin se tapahtuu ja millaisena se tapahtuu,
niin vakuutus menettää järjellisen perustansa.
1 K[.sch samastaa ri§kin (vastuun) ja vaaran käsitteet (WiLiiELM KiscH, Handbuch dcs Pr[.uaftJersi.chc"ngsJ.cchfcs. 2. Band. Die Lehre von der Versicherungs-

gefahr. Munchen, Berlin und Leipzig 1920. S. 1 ss.) Riski-sanalla on kuitenkin
vakuutuksessa useammanlainen merkitys (ks. s. 84), jonka vuoksi emme sitä tässä

kohden käytä.
8 Suomen vakuutussopimuslaissa käytetään sanaa vakuutustapahtuma. Käyttäisimme mieluummin sanaa vakuutustapaus, koska tapahtuma merkitsee jotakin
jo päätt,ynyttä ja vakuutuksessa tulee ky§ymykseen tapauksia, joissa vahinko on
pitkäaikainen, esim. korkovakuutuksessa. Tapahtuman ei voi sanoa iatkuvan,
mutta kyllä tapauksen.
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Vahinko voi olla varmasti odotettavissa, niinkuin elinkautihenkivakuutuksessa (l}Thytaikaisessa henkivakuutuksessa se
saattaa jäädä vakuutusaikana tapahtumatta), mutta ajankohta on
edeltäpäin aavistamaton.

sessa

Vahingon ajankohta voidaan osaksi etukäteen iiiäärätä, niinkuin
korko- ja vanhuusvakuutuksessa määi`ätään, milloin korvauksen

suorittaminen - siis vakuutustapauksen aika ~- alkaa. Mutta ei
`-oida etukäteen sanoa, elääkö vakuutettu siihen hetkeen saakka ja,

jos hän elää, kuinka kauan korvauksen suorittamista jatkuu, koska
se riippuu vakuutetun iästä. Vakuutustapauksen seuraukset riippuvat myöskin siitä. (Tässä kohden kyllä vahinko-sana on vähemmän paikallaan, koska pitkää ikää ei yleensä sanota vahingoksi.
Vakuutustapauksena se kuitenkin on vahinko sekä vakuutuksen-

saajan kannalta, jonka pitkän elämän varalta vakuutus on otettu,
että vakuutuksenantajan kannalta.)
Vahingon seuraukset voidaan silloin aavistaa, kun kys}mykseen
voi tulla vain kokonaisvahinko, siis henkivakuutuksessa. Mutta
si]]oin on ajankohta aavistamaton. Muissa tapauksissa, siis korko-,
e]äke-, tapaturma-,
sairaus-, työkyvyttömyys- työttömyys- ja
useimmissa hyödykevakuutusmuodoissa ovat sekä ajankohta että

seuraukset aavistamattomat.
Vahingon tulee uhata ``ksilön etuutta. Tämä johtuu siitä, että
vakuutus edellyttää uhkaavan vahingon jakamista useamman
kannettavaksi. Tässä ryhmässä kukin yksilö on uhattu, koko ryhmä
ei. Päinvastoin, jos uhkaava vahinko todella sattuisi samalla tavoin
koko ryhmälle, ei vakuutusta voitaisi järjestää. Koko vakuutushan

perustuu siihen, että vakuutettua ryhmää kohtaava kokonaisvahinko on arvioitu, mutta tietymätöntä on, miteii se ryhmän yksi1öitä kohden jakaantuu. Ryhmän jäsenenä on kukin vakuutuksensaaja yksilö, olipa se yksityishenkilö, yhteisö, kunta .tai valtiokin.

V ahingon korpaaminen.

Vakuutus tarkoittaa vahingon korvaamista.

Koska etuudet,

joita vahinko uhkaa, eivät aina ole taloudellisilla mitoilla mitattavissa eikä sen vuoksi vahinkokaan sitä ole, ei vakuutuskorvaus voi
aina täysin vastata vahinkoa.
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i`ahassa, jossa vakuutus-

summakin on määrätty. Eräillä vakuutusaloilla käytetään korvausta luonnossa. Sairausvakuutuksessa koi.vaus suoritetaan, paitsi
i`ahassa, myöskin lääkäi`inhoitona, sairaalahoitona, lääkkeinä, proteeseina y.m. Sosiaalivakuutuksessa se voi tapahtua laitoshoitona

ja monissa muissa muodoissa. Palovakuutuksessa joskus vakuutuslaitos korvaa palaneen hyödykkeen vastaavalla hyödykkeellä, esim.
rakentamalla samanlaisen talon palaneen sijalle.
Lasivakuutuksessa on luonnossa suoritettu korvaus aivan yleistä. Automobiilivakuutuksessa vakuutuslaitos usein vaatii oikeuden korjauttaa itse
säi`kyneen auton.
Henkivakuutuksessa joskus vakuutussumma
rajoitetaan, kun haettu summa näyttää olevan liian suui`i vakuutuksenhakijan olosuhteisiin katsoen.
Varsinkin Amerikassa on
tällainen rajoitus tullut viime aikoina yleiseksi. Euroopan maitten
lait tyytyvät yleensä määräyksiin, joiden t,arkoituksena on estää
vakuutuksenottajaa käyttämästä liian suuria omaisuusmääriä henkivakuutuksiin, silloin kuin siitä voi olla haittaa hänen velkojilleen.

Kaikki tämä tarkoittaa sen i)äämäärän saavuttamista, että
vakuutuksen avulla tulisi itse vahinko korvatuksi eikä vakuutusta
kä}Ttettäisi sille vieraiden tarkoitusperien hyväksi.
Vakuutus ei siis tarkoitukseltaan ole rikastumisen väline, vaan

vahingonkorvaukseen tähtäävä toimenpide. Että se kuitenkin, esim.
taksoitettu vakuutus, voi aiheuttaa varallisuuden lisäyksen, riippuu
siitä, etteivät vakuutettu etuus ja vakuutus.summa vastaa toisiaan
sillä hetkellä, jolloin vahink.o sattuu.1

Vakuutus ei aina korvaa koko vahinkoa (alivakuutus).

Etuus, jota kohtaavan vahingon varalta vakuutus on otettu, on
saattanut vakuutuksen ottamisen ja vakuutustapauksen välillä
suui`entua, vaikka vakuutussumma on pidetty entisellään. Vahingonkorvauksen ylärajana on vakuutussumma.
Vakuutuksenottaja on saattanut myöskin harkita uhkaavan
vahingon liian pieneksi tai hän on, ottaessaan huomioon vakuutusmaksut, harkinnut tulevansa toimeen pienemmälläkin vakuutus1 Sivuutamme t,ässä sen merkityksen, joka eräissä tapauksissa saatt,aa olla

vakuutuslaitoksen hallussa olevilla n.s. säästömaksuilla, koska ne eivät tule kysymykseen vakuutuksen käsitteen määrittelyssä.
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summalla, jos keiTan vahinko, joka usein nä}'ttää epätodennäköiseltä,

sattuisi.

Mit,ä
vapaaehtoiseen
henkilövakuutukseen
tulee,
vaikuttaa
vakuutussumman määrääiniseen myös se, että vakuutuksensaajilla
arvioidaan olevan muitakin toimeentulomahdollisuuksia kuin `'akuutussumma.
Monet seikat, jotka usein ovat ps}.kologisesti selitettävissä, `-ai-

kuttavat `'akuutussummaan ja sem mukaan määrättävään kor`'aukseen.
Inhimillinen välinpitämättöm}'`-s, h}.väuskoisuus, ereht`'väisyys, keinotteluhalu ?..m.s. seikat toisaalta, toisaalta taas puutteelliset mahdollisuudet järjestää `J'akuutusta vakuutettavia etuuksia vastaavaksi vahingon sattuessa vaikuttavat sen, ettei korvaus
aina vastaa sitä, mitä sen käsitteellisesti pitäisi vastata.
Franshiisi ja muut vakuutusta otettaessa s o v i t u t etuuden
arvon vähennvkset o`'at toiinenpiteitä, joihin tässä ei ole s`'vtä
tai.kemmin kajota.
Vahingonkorvausta suorittamalla `'akuutus s u o j a a `.akuu-

tettuja etuuksia taloudellisessa mielessä, koska se tekee mahdolliseksi näiden etuuksien eimalleen saattamiseii, siis niiden jatkuvaisuudem Samalla se myöskin t u r v a a sekä ihmiseläinää että talouselämää.
Nämä kaksi tarkoitusperää antaa `-akuutukselle sen päämerkityksen yhteiskunnalle ja kansantaloudelle. Vakuutuksen iiierkit}.s
säästäväisyyden edistäjänä, pääoman kokoojana ja }'leensä vaihdantatalouden teknillisenä välineenä on merkitvkseltään toisarvoista.

V ahwuluhsen i äri estäminen.
Vakuutus edellyttää r y h m ä ä vahingon uhkaamia yksilöitä.
Vakuutusta edeltäneessä merilainassa pääoman omistaja otti
vastatakseen lainan saanutta laivui.ia kohdanneesta merivahingosta.
Jos vahinko sattui, menetti hän lainaamansa rahat. Jos matka
onnistui, sai hän lainaamansa summan takaisin ja koron lisäksi
runsaan palkkion siitä vahingonvaarasta, josta hän oli ottanut
vastatakseen. Piankin merilainain antajat huomasivat, että tämä
»kahden kauppa» oli lainanantajan kannalta uhkapeliä, koska hän
saattoi kärsiä suuria vahinkoja saamatta niitä millään korvatuksi.
He muuttivat menettelytapansa niin, että antoivat pääomansa

VAKUUTUKSEN TALOUDELLINEN TEORiA

81

useina lainoina useille laivureille. Toiset laivat käi`sivät haaksirikon,

jolloin lainanantaja hävisi, toiset tekivät onnellisen matkan, jolloin
hän voitti. Voitonsaamismahdollisuus pieneni verrattuna onnellisimpaan tapaukseen aikaisemmin, koska joku monista lainansaajista
voi haaksirikkoutua, mutta tappion vaara m}.öskin pieneni, koska
toiset onnistuivat matkallaaii ja suoi`ittivat lainansa takaisin i`unsaine lisineen. Liike tuli siis v a r m e m m a k s i, kun voiton ja
tappion mahdollisuudet jakaantuivat.
Käytännöllinen kokemus siis johti vahingon uhkan jakamiseen.
Tästä ei ollut pitkää matkaa siihen, että tätä uhkaa vastaavat kustannuksetkin alettiin jakaa niin, että lainanottajat jo etukäteen suorittivat arvioidun osuutensa siitä vahingosta, joka saattoi kohdata
heitä ryhmänä siten, että joku yksityinen heistä haaksirikkoutui.
Suui`ten lukujen laki teki odotettavien vahinkojen et,ukäteen
arvioimiseii tarkcmmaksi kuin muutamien yksityisten kokemukset.
Ja vakuutustekniikan kehittyessä päästään yhä enemmän paikkansa pitäviin ennakkolaskelmiin.
Vakuutuksen täten nojautuminen ryhmähavaintoihin ei siis ole
vain uudenaikaisen vakuutustekniikan tulos. vaan historiallinen
tosiasia.

Tätä yhteistä keskinäistä vai`ustautumista kutakin yksityistä
uhkaavaa vaaraa vastaan pidetäänkin olennaisena tekijänä vakuutuksen aikaansaamiselle.
Toisilla vakuutusaloilla ryhmää uhkaava vahinko ja siis kutakin

yksityistä ryhmän jäsentä uhkaavan vahirigon todennäköisyys voidaan tilaston avulla etukäteen kutakuinkin tarkoin määrätä. Toisilla aloilla liikutaan epävarmemmalla pohjalla ja turvaudutaan
kussakin yksityistapauksessa hai`kintaan, jota vähäisempi tahi laajempi kokemus tukee.
Alkavissa vakuutusmuodoissa, joissa kokemusta puuttuu, on

turvauduttava yksinomaan harkintaan.

Vakuutusmaksut määrä-

tään usein alussa liian suui`iksi. Joskus sattuu päinvastoinkin. Vähitelleii päästään kokemuksen ja vihdoin tilaston avulla pätevämpään
vahingon arvioimiseen ja voidaan varojen kokoaminen vahingon-

korvauksia varten järjestää tarkoitustaan vastaavaksi.
Kun on tällaisesta alkavasta vakuutusmuodosta kysymys,
ryhtyy sitä harjoittamaan useimmiten jokin vanhempi vakuutus6
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laitos, joka entisten varojensa avulla voi kestää ne erehdykset, jotka
kokemuksen puute tekee mahdollisiksi. Vasta vähitellen uusi vakuutusmuoto itsönäistyy ja on pätevä seisomaan omilla jaloillaan. Periaatteellisesti tuskiii voi tätä vastaan muistuttaa. Sillä uusi vakuutusmuoto ei tarjoa vanhalle vain tappion mahdollisuutta. Se tarjoaa
m}Töskin voiton mahdollisuuksia. Kokonaisuuden kannalt,a katsottuna sekoitetaan vain ryhmään, jossa i`}'hmää yhteisesti uhkaava
vahinko ja siis yksit}-isen vahingon todennäköisy}.s on tarkemmin
laskettavissa, uusia vakuutuksia, joissa vahingon todennäköisyys on
epätietoisempi, mutta joissa maksut myöskin ovat sen mukaisesti
määrätyt. Ovathan yksityiset vahingonvaarat vanhassakin vakuutuskannassa jossain määrin heterogeenisia.
Tältä kannalta voi jokin aivan erikoinen etuus omine arvioituine
maksuineen tulla vakuutetuksi ryhmässä, jossa toisenlaisia etuuksia uhkaa toisenlainen vahinko. Esim. joku tanssijatar voi vakuuttaa jalkansa, soittaja kätensä j.n.e. 1

Vahingonuhkan ei siis välttämättä tai.vitse olla yhtäläisen (gleichartig), niinkuin Manes ja useimmat muut määritelmissään vaai,ivat,
eikä etuuksien lai`vitse olla samanlaisia, ylitä vähän kuin niiden tarvitsee olla }Thtä suuria. 2 Vakuutus on tosin heli)ommin järjestcttä-

vissä, jos etuudet ovat }Thtäläisiä ja }Thtä suuret ja uhkaava vahinko

samanlainen.
Ja siiLähän jolituu se, että on eri vakuutusinuotoja
omine toisistaan eroavine perusteineen. Mutta se ei ole vakuutuksen
}71einen edellvt`'s. Pääasia on, että kaikkia etuuksia uhkaavia vahiiikoja vastaan }.hteisesti varoja kokoamalla varaudutaan.

Esittämässämme määritelmässä i)uhutaan r i i t t ä v ä n s u u resta määrästä vahingon uhkaamia yksilöitä.
Vahingon uhkaamia yksilöitä tulee olla niin i)aljon, et,tä vahingon
riittävä jakaminen on mahdollinen ja samoin varojen kokoamincn
vahinkoja varten. Vahingot ei`'ät saa olla sattuman varaisia, vaan
niiden tulee noudattaa kokemusta useista tapauksista, suui-t,en
lukujen lakia.
1 Vrt. PALUL Sm`.iT=x, Ti.ail6 lMorique el pralique des assurances terreslres el de
Ja /.c'ass`uJ.crncc. 3 ed. Paris 1931. Siv.11.

8 Suuruutta tasoitetaan jälleenvakuutuksclla, erilaisuutta lukumäärällä.

VAKUUTUKSF.N TALOUDEi.LINEN TEORiA

83

Voidaanko tämä vahingon uhkaamien yksilöiden luku määrätä
tilaston avulla vai perustuuko määrääminen muuhun kokemukseen,
on vakuutuksen määritelmästä kysymyksen ollessa yhdentekevää.
Sil]ä määritelmässä ei voida vaatia, että vakuutus on hyvää vakuutusta, siinä voidaan vain sanoa, mitä vakuutus on.
Vakuutuksenantaja käytännöllisen tarpeen vaatimana ja kylläkin välttämättömänä vakuutuksen järjestäjänä ei tule kysymykseen vakuutuksen käsitettä määriteltäessä.

Vakuutusmaksut.
Sen yhteisen pääoman kokoaminen, josta vahingonkorvaukset

yksityiselle vakuutuksensaajalle maksetaan, tapahtuu vakuutusmaksuja suorittamalla. Vakuutukselle on ominaisLa, että suoritusta
vastaa vastasuoritus. Mutta se tapahtuu vain vakuutusta yhdeksi
kokonaisuudeksi katsottuna. Koska yksilöä uhkaava vahinko oii
hänen kannaltaan aavistamaton, ei hänelle voida määrätä ))oikeata
vakuutusmaksua)). Se voidaan määrätä vain ryhmälle, jota yhteisesti kohtaavat vahingot tunnetaan tahi luullaan tuiinettavan.

Ryhmään kuuluvasta yksilöstä voidaan sanoa vain, että häneen
kohdistuva uhka on määrätty osa koko ryhmään kohdistuvasta
vahingon uhkasta.
Hänen maksettavakseen pannaan siis tällä
perustee]Ia määrätty osa koko ryhmän maksusta.
Tätä maksua määrättäessä tulee ensiksi kysymykseen vakuutettavan etuuden suuruus. Kuta suurempi vahingon uhkaama
etuus on, sitä suurempi on maksu. (Jos vain osa etuutta vakuutetaan, on maksu eräissä tapauksissa vastaavasti pienempi. Kuitenkaan ei aina asian laita ole näin. Jos ensikäden vakuutuksesta [Versicherung auf erstes Risiko] on kysymys, ei maksu pienene vakuutuksen esineeiiä olevan etuuden pienenemisen mukaan. Tämä on
kuitenkin vakuutustekni]linen yksityiskohta, joka voidaan tässä
sivuuttaa).

Toisena vakuutusmaksun perusteena on etuuteen kohdistuvan
vahingon uhkan suuruus. Jos vaara on suuri, on vakuutusmaksu
Suurl.
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Etuudeii suuruus ja uhkan suuruus muodostavat yhdessä vastuun

(Risiko). i

Käytännössä määrätään yleensä vakuutusmaksut niin, että ensin arvioidaan määrätyn suuruista etuutta, esim. 1 000 markan
etuutta, uhkaavan vahingon mukainen maksu. Vakuutetun etuuden suui`uus sitten määrää koko vakuutusmaksun. Vakuutuksen
aiheuttamat kustannukset, vai.aukset vakuutuslaitoksen rahastoihin ja osingot vakuutuslaitosten osakkaille lisäävät kerrotulla tavalla saatavaa maksua.
Vakuutusmaksut voidaan määi`ätä m}töskin vasta kun määräaikana, esim. yhden vuoden kuluessa sattuneet vahingot tunnetaan ja ositetaan ne sil]oin vastuun mukaan (jälkitaksoitus).
Tällainen menettely maksujen määräämisessä ei riistä vakuutukselta sen luonnetta. Sillä silloinkin perustuu vakuutus ennakolta
tapahtuneeseen järjestelyyn, jolla on kaikki määi.itelmässämme esitetyt vakuutuksen ominaisuudet. Kootaanko varat, siis maksetaanko maksut, ennen vai jälkeen vakuutustapausten, on määritelmän kannalta yhdentekevää.

J äl,ki,l"omautus .
Tarkoituksemme on ollut esittää positiivinen vakuutuksen teoria 2. Sen soveltaminen vakuutuksen yksityisiin ilmiöihin ei ole
tässä voinut tapahtua, vaan vaatisi laajemman esityksen.
Teoriassamme on sellaista, mitä lukija voi löytää aikaisemmista
vakuutuksen käsitettä koskevista esityksistä. Kukaan muu kuitenkaan ei ole määritelmässään osoittanut e£L4L4£!cb k¢jfte7t fJCL#L/,tÅfL4Ä-

8en

esineeksi,.
1 Vastuuta käytetään eri merkityksissä.

Sillä tarkoitetaan vahingonuhkaa

sellaisenaan. Tässä on sitä käytetty tässä merkityksessä. Sitä käytetään merkitsemään myöskin vakuutuslaitoksen omalla vastuulla jäljellä olevaa vahingonvaaraa, kun alkuperäisestä vastuusummasta vähennetään vakuutusmaksujen vakuutuslaitoksen hallussa olevat säästöosat. Ja sitä käytetään vakuutetuista etuuksista, puhumalla huonoista ja hyvistä vastuista. Tällöin useimmiten tarkoitetaan
etuusesineitä, siis niitä, joihin vakuutuksen esineenä oleva etuus liittyy.
8 Emme siis ole ryhtyneet entisten teoriain raunioille rakentamaan. Jos teo-

riamme on oikea, kumoutuu se, mikä niissä on ollut erehdyttävää, itsestään. Tällä
emme kiellä, että aikaisempien teoriain arvostelulla on käsitteitä selvittävä merkitys. Niiden lukuisuuden takia niiden arvosteleminen vaatisi kuitenkin oman laajan
teoksensa.
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Oikea käsitys vakuutuksen esineestä helpottaa vakuutuksen alan

ja rajojen määräämistä. Tärkeää on myöskin muiden vakuutuksen
tekijäin selvittäminen nimenomaan etuusteorian kannalta.
Vakuutettavien etuuksien itsenäinen ai.vonmuodostus on mielenkiintoinen osa taloudellista arvoteoriaa. Sen ovat kansantalousmiehet arvo-opissaan sivuuttaneet.
Sekavuus vakuutusta koskevien käsitteiden käytössä (vakuutus,
vakuutuksen esine, ala ja rajat, etuus, vaara, vahinko, vastuu,
vakuuttaja, vakuutuksenottaja, summa- ja vahinkovakuutus, monct muut väärät ryhmitykset jne.) voidaan poistaa ainoastaan sopimalla siitä, mitä vakuutus on. Vasta silloin päästään lainsäädännössäkin toisistaan erotettaviin käsitteisiin.
Vakuutusopin sisällykselle ja systematiikalle on tietysti mitä
suurin merkitys sillä, että tiedetään, mistä vakuutusopissa on pu-

huttava.

KERTOMuS KnNsflNTflLouDELLlsEN
yHDlsTyKSEN TolJvllNNnsTn
VUoNNn 1937.

Kuluneena toimikautena on Yhdistyksen toiminta jatkunut
samaan tapaan kuin aikaisemmin. Kokouksissa on käsitelty pääasiallisesti ajankohtaisia kansantaloudellisia kysymyksiä ja niiden
johdolla on keskusteltu. Yhdistyksellä on kuluneena vuonna ollut
s kokousta, joista 4 kevät- ja /t syyskaudella.
Vuoden ensimmäisessä kokouksessa tammikuun 29 päivänä
maisteri Art£L4J.£ LeÄ£t.7te7t piti valaisevan esitelmän: »Yhdysvaltain

maatalousi]olitiikka muiToskaudessa.»
Kokouksessa maaliskuun 3 päivänä Yhdistyksen esimies tohtoi`i
4. E. 7TL4deeJ. lausui muistosanoja fil. maisteri, agronoomi yr/.ö. CoJZcm,ista ja ylitai`kastaja, fil. tohtori V£Z/.o JZ3/tö.sestä.

Muistopuheen

professori EL.7to KL4wsesta piti }'litirehtööri E£7tcw Bö.ö.Ä. Sen jälkeen
oli pankinjohtaja K. J. KCLZZ£cLZcm mielenkiintoinen esitelmä »Valtio

ja elinkeinojen kannattavaisuus.» Esitelmän johdosta syntyi erittäin vilkas keskustelu.
Kokouksessa maaliskuun 30 päivänä Yhdistyksen esimies lausui
muistosanoja hallintoneuvos 4Lz;ez Z?£Äbe7.gistä ja maisteri Kcilze JvjÅodemt4s fictwhcbJa}sta. Kanslianeuvos L. Hcwmcv.o esitti muistopuheen
professori Hcw.cbzd Wes£eJ.g"J.dista.

Maisteri Ej7m VcirorLe]® loi kat-

sauksen ))kaupunkikuntien talouden kehitykseen ja siihen vaikuttaneisiin tekijöihin.» Esitelmän johdosta synt}'i vilkas keskustelu.
Seuraavassa kokouksessa toukokuun 19 päivänä piti vuorineuvos, fil. tohtori EeJ.o JWöÄjnen uusia näkökohtia sisältävän esitelmän: »Vuoriteollisuuden mahdollisuudet Suomessa.»
Syyskauden ensimmäisessä kokouksessa syyskuun 30 päivänä
esitettiin muistosanoja kolmesta Yhdistyksen jäsenestä: lakit. kandidaatti On7t,j ÄTcw./}t4sGsta, kaupunginreviisori JtÅhcmc! To;v£cijsesta

ja varatuomari j4wgws£ Å4cmm.sesta. Esitelmän »Viime vuosien koke-

muksia valuut,ta-ja hintapolitiikan alalta» piti pankinjohtaja fi. von
Fi.ecmcz£.

Esitelmä aiheutti monipuolisen keskustelun.
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Lokakuun 27 päivän kokouksessa esimies lausui muistosanoja
Yhdistyksen entisestä esimiehestä ja pitkäaikaisesta jäsenestä kans1ianeuvos 07tri®. j7cL!Zs*e7tista.

Sen jälkeen seurasi ylijohtaja J14cbr!{£

Koperon K. F. JgrLcwi.t4ÄSGn 100-vuotismuistolle omistettu esitelmä.

Kokouksessa marraskuun 17 päivänä tohtori K. Ki.v£cbzÄo esitti
muistopuheen professori 0. K. Kj!vestä. Professori Kyö.s££ Hcb¢£¢/.o

piti sen jälkeen mielenkiintoisen esitelmän aiheesta: »Kysymys sukutilalainsäädännön aikaansaamisesta pientiloilla Suomessa.» Esitelmä
aiheutti laajan ja monipuolisen keskustelun. Yhdistys antoi samalla
Johtokunnan tehtäväksi hai.kita, mihinkä toimenpiteisiin voitaisiin tässä asiassa Yhdistyksen taholta ryhtyä. Tämän johdosta on
Johtokunta lähettänyt valtioneuvostolle kirjelmän, jossa esitetään,
että tätä nykyä pysähdyksissä olevaa, puheena olevan asian käsittelyä joudutettaisiin.
Vuosikokouksen ohjelmassa oli ylitirehtööri J. Vcir£L.oo¢cwcian ja
kauppaneuvos H. Peurc®an kohdistuneiden muistosanojen ohella
Yhdistyksen esimiehen, tohtori 4. E. Tt/czeerin esitelmä: »Suomen
teollisuusyhtiöiden pääomasuhteet ja kannattavuus sekä suhdannevaihteluiden vaikutus niihin.))
Useimmat kokouksissa pidetyt esitelmät ja muistopuheet on
julkaistu tai julkaistaan Yhdistyksen aikakauskirjassa.
Yhdistyksen kokoukset on pidetty entiseen tapaan Säätytalossa.
Osanottajien luku on vaihdellut 30:sta 72:een; keskimäärin on kokouksissa ollut /±9 henkeä.
Yhdistyksen jäsenet oli kutsuttu toukokuun 20 päivänä kuulemaan esitelmää, jonka Asuntoreformiyhdistyksen vieraana piti
Svenska Bostadskassan johtaja C.-j}. C7.cimG7. aiheesta: i)Finansie-

ringen av bostadsproduktionen i Sverige med särskilt beaktande
av statliga och kommunala finansieringsåtgärdei..» Sainoin saivat
Yhdistyksen jäsenet kutsun Ekonomiska Samfundetin järjestämään
esitelmätilaisuuteen, jossa marraskuun 9 päivänä Tukholman kauppakorkeakoulun rehtoi`i, professori Jvcw fTögöom piti esitelmän:
»Råvarorna under framåtski.idande och kriser.»
Yhdistyksen puolesta esitettiin onnittelut Pohjoismaiden Yhdyspankin 75-vuotisjuhlassa. Sähkösanomatervehdys lähetettiin Yhdistyksen entiselle esimiehelle, vuorineuvos J\r. j4. Pcizohejmo]le hänen
75-vuotispäivänään. Entisen esimiehen, kanslianeuvos 07t7tj J7c}j!s£e7tin haudalle laskettiin Yhdistyksen seppele.
Professori Br. Stw;J.cm£cb, joka oli kutsut,tu i)itämään esitelmän
Eesti Majandusteatlaste Seltsin kokoukseen kuluvan joulukuun 10

päivänä, esitti samalla isäntäyhdistykselle
Kansantaloudellisen
Yhdistyksen tei`vehdyksen ja toivomuksen jatkuvasta yhteistoiminnasta.
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Yhdistys on liittynyt jäsenenä tänä vuonna perustettuun Kansainvälisen maatalouden taloustutkijain Suomen osastoon.
Yhdistys on jatkanut julkaisutoimintaansa. Sarjassa ))Kansantaloudellisia tutkimuksiat) on VIl niteenä ilmestynyt insinööri f?ei.no
CcLs£7.ånin teos ))Valtionrautateiden tariffipolitiikka vuosina 18971932.» ))Kansantaloudellisen käsikirjastont) sarjassa ovat valmistuneet professori JJm. J{-o¢e7.on teos ))Kauppapolitiikka» ja tohtori
0. W. £oi4hjyt4oj.en teos ))Vakuutusoppi.)) Tämän julkaisusarjan toi-

mituskunnan työvaliokuntaan ovat Yhdistyksen puolesta edelleen
kuuluneet kanslianeuvos L. j7m.mcL/.cb ja professori E£7m Sc!cw.j sekä
kustantajan puolesta c!!!eÄL.r/.oj!£cinLt£.

Kansantaloudellisen oppisanaston valmistamista varten v. 1936
asetettu toimituskunta, jonka puheenjohtajana on kanslianeuvos
L. Hcw.mcv.cb ja muina jäseninä professori Jzm. KofJCJ.o ja tohtori

A. E. TZÅczeer, on kuluneena vuonna jatkanut työtään.

Yliaktuaari

J!mcbr{ TeL./.z4Zcb ja aktuaari Ji.sciÅÅ.. L¢ci!; ovat keränneet saksan- ja

englanninkielisistä teoksista alustavaa sanastoa, jota toimituskunta
on tarkast,anut.
»Kansantaloudellinen Aikakauskii`ja» on edelleen ilmestynyt
Yhdistyksen julkaisemana ja jäsenilleen jakamana. Päätoimittajana
on ollut tohtori .4. E. Tz/c!eer ja toimitussiliteei`inä cbzzeÅt.J./.oi.#cLnt4£.

Toimituskuntaan ovat ]isäksi kuuluneet ylitii.ehtööri EL.ncm Bö.ö.Å,
kanslianeuvos L. J7cwmcL/.ci, professori 0. Ä-. Ki.Jpz., tohtori Pcbcwo
J{-o7.p£s"rj, professoi`it BJ.. St/,fJjrci7t£cÖ ja J. J-J. Ve7.nozcb

Painatuk-

sesta ja jakelusta on huolehtinut Helsingin Uusi Kirjapaiiio Oy.
Yhdistyksen kirjasto on kuluneena vuonna edelleen kasvanut
eri vii`astoilta, seuroilta ja ]iikelaitoksilta saatujen julkaisujen johdosta. Yhdistys puolestaan on osittain vaihtokappaleina, osittain
ilmaiseksi jakanut julkaisujaan; m.m. on kymmenelle koti- ja ulkomaiselle kii.jastolle lahjoitettu niitä yhteensä noin 560 nidettä ja

ja vuosikertaa.
Yhdistyksen i`aha-asiain hoito on kuluneena vuonna ollut jokseenkin tasaista. Tulojen puolella on ensinnäkin huomattava ne
avustukset,, joita suurimmat pankkilaitokset ovat Yhdistyksen toiminnan tukemiseksi myönt,äneet, yhteensä 50 000 mk, minkä lisäksi
eräs yksityinen henkilö on lahjoittanut 1000 mk. Varsinaista valtionapua Yhdistys on saanut vain 42 000 mk ja Kansantaloudellinen
Aikakauskirja erikseen 8000 mk eli yhteensä 20000 mk. Rahaarpajaisvaroista Yhdistykselle on sitäpaitsi myönnetty 6 000 mk ja
Aikakauskirjalle niinikään 6 000 mk. Jäsenmaksutuloja on ollut
runsaasti 32 000 mk. Talletusten ja obligatioidenkorot sekä osakkeista
nostetut jako-osuudet kohoavat lähes 17 000 mk:aan. Aikakauskirjalle on kertynyt ilmoitustuloja ja tilausmaksuja 14 000 mk.
Julkaisuvaraston ja muistorahojen myynnistä on saatu vain 400

KERTOMUS KANSANTALOUDELLISEN YHI)ISTYKSEN TOIMINNASTA VUONNA 1937

89

mk. Täten Yhdistykseii kaikki tulot kuluneelta vuodelta nousevat lähes 147 000 mk:aan.
Menojen puolella ovat edelleenkin olleet suurimpana eränä Kansantaloudellisen Aikakauskirjan kustannukset, joita on ollut noin
59 000 mk. Kansantaloudellisen käsikii`jaston sai`jan aiheuttamia
menoja on ollut lähes 40000 mk ja Kansantaloudellisten tutkiniusten sarjan 8 000 mk. Yhdistyksen toimihenkilöiden palkkioihin
on mennyt ]2 000 mk, esitelmäpalkkioihin 9 500 mk ja oppisanaston kei`äys- ja tojmituspalkkioihin 7 000 mk. Postimaksuja, ilmoituskuluja, jäsenmaksujen keruu- ja julkaisujen jakelupalkkioita,
puhtaaksikirjoituspalkkioita ja ei`ilaisia muita menoja on kertynyt
vhteensä
]`unsaast,i
10000
menot`1.000
nousevat
Uo||en kaikkiaan
]ähes
146mk.
000 Kertomusvuoden
mk:aan, jääden vajaan
mk näin
pie-

nemmiksi kuin tulot.
Vuoden 1937 kuluessa on Yhdistykseen valittu seuraavat 35
uutta jäsentä: hal]intoneuvos Ejno J. Ahzci, hallitussihteeri S. .J.
j4hojcL, dipl. insinööri j?. 4/.o, fil. kandidaatti 4wgtÅs£ A!enjtÅs, vai.atuomai.i Tcöt47m j47tgcwo, professori Vöi.nö. {4z4Gr, pi'ofessori A. LJ.
/P).oa., lakit. kandidaatti VeL.ÅÄo Fen7tcmcze7., fil. maisteri KCLj von
J7iecmcz£,

pääjohtaja Z7¢rrg/ GZÅZZL.chse7?,

arkkitehti

Oze GrL.penberg,

oikeusneuvos Y. J. Ilakulinen, £Ll. ma`isteri A. K. Ileikkizä, v&TaLtuorr+ari l. E. Ileimo, vuorineuNos CaTl-Gustaf Herbitz, miriisteT`±
Ilarri HOLma, eveTstTluutna"t+i V. A. M. Karikoski, pTo£essoT± Pekka
Å'oJfÅoneri, vuoi`ineuvos V. 4. Ko£jzcb;7ter}. maat. ja metsät. kandidaatti Jcb¢ÄÄo Ä'LtÄÄ.onen, fil. maisteri fiei.7" Ji'%L4sj, toimittaja Hez-

mer Lehti, maListeT± Wilziam Lehtinen, lakit. tohtoT± V. Merikoski,
hallitussihteeri [/7.ho Äf L.e£t]:ne7}, esittelijäneuvos J. W. J14jr}7t£, varatuomari Z,cm.; i\ro7.7.os, pankinjohtaja Sjgwrd PcL7tez£it6, hovioik. ausk.

VejÄÅo Po7}/.cmpej£o, johtaja Bror Si.evers, kenraaliluut,nantti 4cw'7w

å,;hwv:;¢,fi;.r.f=sasi::.:rioJ7.#j„ifg!Ä,åmfT|?riaäå.Pdpaua:åinjioeiiåjjaÅ.g,..&fö:
Kaksi entistä jäsentä on liittynyt uudelleen Yhdistykseen. Toisaalta on jäsen]uette]us}a poistettu 11 kuolleen lisäksi s inuuta
nimeä.
Yhdistyksessä on nykyään 583 jäsentä.
Yhdistyksen edustajina Suomalaisen Kirjallisuuden Edistämisrahaston Valtuuskunnan yhteiskuntataloudel]isessa osastossa ovat
olleet kanslianeuvos L. Haw.ma/.¢ ja tohtoi'i 4. E. Tztczeer, varalla
tohtoii P¢cigo Ä'orpL.scwL. ja pi.ofessori Ejno ScLcw.j. Alfi'ed Kordelinin

rahaston tieteiden jaostossa on Yhdistyksen edustajana ollut ylitirehtööri Ejricw Bö.ö.Å ja hänen varallaan professoi`i 0. K. Jt'jzpt.. Yhdis-

tyksen ja Ekonomiska Samfundetin yhteisessä, pohjoismaista kansantaloudellista kokousta valmistavassa toimikunnassa ovat Yhdistystä edustaneet pääjohtaja j}£s£o fi#££, joka samalla on toiminut
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yhteisen toimikunnan puheenjohtajana, sekä kanslianeuvos L. Hc"
mcv.cb, pankinjohtaja K. J. K¢ZJ£cb!cD ja professoi.i Br. SuoL.rc!7t!c!.

Kansantaloudellisen Yhdistyksen esimiehenä on kuluneena
vuonna ollut tohtori A. E. Tztc!eer, varaesimiehenä kanslianeuvos
L. fzcLrma7/.cb sekä muina johtokunnan jäseninä pääjohtaja Zi£sto
j?y£z., professori Kg/ös!£ J7c!c!£o/.cb ja pankinjohtaja K. J. Ä-¢Z!£ai!cb. Yhdis-

tyksen rahaston- ja kirjastonhoitajana on ollut yliaktuaari Jzma)r£
Tet./.wza}. Sihteerinä ovat toimineet professori 87.. Suv£rc!n£cb ja ¢JJe-

hirJoitianut.
Yhdistyksen

tilit

vuodelta

1936

tarkastivat

pankinjohtaja

Armars Makkonen ia pTo£essoT± Ertk Lömroth.
Helsingissä joulukuun 31 päivänä 1937.
M . St,römriwr

K I R J H L L I S U U T T Jl.
LUDviG ±. lLT.rEFj"m, Giitewerkehr der llaupt- und Resi,denzstadt
Bt4czcbpes£. Siv. XV + 150, 2: o. Budapest 1935.

Unkarin tilastollinen tutkimustyö, joka jo vanhastaan on ollut
hyvin korkealla tasolla, on maailmansodan jälkeen saanut osakseen
vielä suui`empaa huomiota kuin aikaisemmin. Kovia kohtaloita
kokenut veljeskansamme on, tehdäkseen seii avulla maatarisa entistä
enemmän tunnetuksi muualla maailmassa, i`yhtynyt sangen suuriin
ponnistuksiin ja alistunut raskaisiin taloudellisiin uhrauksiin tällä
alalla.
Hyvin laajoissa piireissä on saavuttanutkin suurta arvonantoa mm. se mahtava aikakauskirja, jota Unkarin Tilastoseui.a
on julkaissut jo puolentoistakymmentä vuotta.
Viime vuodenvaihteessa saapui näiden rivien kirjoittajalle Budapestin kaupungin tilastokonttorin komea julkaisu, jossa sekä värillisten kuvioiden että numerotaulujen avulla mitä monipuolisimmin
valaistaan Unkarin talouselämän keskuksen tavaraliikennettä. Varsinaista selittävää tekstiä, joka on sekä unkarin- että saksankielistä, on vain johdantona; sen on allekirjoittanut mainitun tilastoviraston johtaja, tohtori J!!ye/c!Zvj, kansainvälisessä yhteistyössä
h}'vin tunnetun tohtori GL4stav Thj7.rj7tgin seuraaja t.ässä vii`assa.
Suurin osa puheena olevaa teosta käsittää g.raafillisia esityksiä, joissa

ensin tarkastellaan tavaraliikeiiteen yleistä kehitystä ja sitten tehdään yksityiskohtaisesti selkoa tärkeimmistä tavaroista. Julkaisun
loppuosa sisältää 28 sivua numerotauluja. Näiden laatimiseen käytettäviä tilastotietoja on ollut enemmän kuin kuuden vuosikymmenen ajalta, vuodesta 187/± lähtien. Ne tosin eivät, kuten luonnollista,
näin pitkän ajanjakson kuluessa ole voineet pysyä yhtenäisinä, eivätkä ne myöskään kohdistu kaikkeen tavaraliikenteeseen, mutta
sen tärkeimmistä haai.oista, s.o. i`autateiden ja laivojen kuljettamista tavaramääristä, on käytettävissä ollut sangen runsas tilastoaineisto. Puutteellisuutta on myös siihen nähden, ettei ole tietoja
kuljetettujen tavaroiden alkuperästä, mutta todennäköisesti nämä
useimmiten on valmistettu samalla paikkakunnalla, jolla ne on kuljetettaviksi jätetty. Näin ollen tilastoaineiston nojalla on voitu
hyvin olennaisesti valaista myös eri
seutujen tuotantosuhteita.
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H}tvin tunnettu asia on, et,tä Budapestillä on erittäin edullinen
maantieteellinen
asema Unkarin todellisena keskipisteenä sekä
taloudellisessa että henkisessä suhteessa.
Mutta yhtä yleisesti ei
tiedettäne, että maailmansodan jälkeen, jolloin maan tärkeimpiä
maaseutukeskuksia on joutunut naapurivaltioiden rajojeii sisälle,
tämä pääkaupungin keskeinen asema on vielä entisestään vahvistunut. Budapestin taloudellinen kehitys tietenkin sangen suurelta
osalta nojautuu luonnon suomiin edellvt`-ksiin, nämä kun ovat tehneet siitä Tonavan laivaliikenteen tärkueä.ri satamakaupungin. Mutta
samaan suuntaan on viime vuosisadan kuluessa olennaisesti vaikuttanut myös valtion toiminta. Rautateitä rakentamalla on maan eri
osat liitetty tähän keskukseen lujin sitein.
On kuitenkin muistettava, että BudaiMjstiin }'hä edelleen saapuu päivittäin lukemattoinia
tavarakuoi`mia myös maanteitse, joko hevosten vetäminä tai autojen
kuljettamina. Vuosien kuluessa pääkaupungista on lisäksi tullut
sangen huomattava teollisen tuotannon keskus, jonka lähettämillä
tavai`amääi.illä on suuri mei-kit`'s sikäläisessä liikent,eessä.

Kun Budapestissä asuu ]/8 nykyisen Unkarin väestöstä, on sillä
jo tämän johdosta erittäin painava merkitys maan talouselämässä,
puhumattakaan edellä l}'h`'esti viitat,uista tekijöistä. Ei ole oudoksuttavaa, että sielläkin pääkaupung.in ja maaseudun etujen välillä
on pyrkinyt ilmeneinään vastakohtaisuutta. Se on antanut aihetta
selvityksen laatimiseen siitä, mikä niitä taloudellisesti yhdistää toisiinsa. Tämä tehtävä on i)uheena olevassa julkaisussa suoritettu
erittäin onnistuneella tavalla. Samalla se on kaunopuheisena todistuksena Unkarin tilastomiesten maiiiiosta kyvystä sekä numei`otietojen käsitt.e]ijöinä että niiden avulla saatujen tulosten taitavina esitLäjinä; he osaavat tutkimustensa eri puolia pukea mitä
li.elppotajuisimpaan ja miellyttävimpään asuun, osoittaen hyvää
aistia eri]aisten värien yhteensovittelussa.

Tällainen julkaisu on ul]{oasu]t,aan velvoittavana esikuvana muidenkin maiden tilastomiehil]e, joiden julkaisut niin usein pyrkivät

jäämään vain numeroerämaiksi.

L. H.

Gus'TAv CAssEL, D3r Zusai"nenbi.uch der GOLdwährung. Verlag von
Kohlhammer. Stuttg`art `1937. Siv. XXIV + 235.

Ccwsezin uusin teos ilmestyi pari vuotta sitten alkuaan englannin kielisenä laitoksena nimeltä t)The Downfall of the Gold Standard)). Teoksen saksalaiseen käännökseen on tehty kuitenkin eräitä
täi`keitä lisäyksiä, jotka kohdistuvat maailman rahaolojen viimeisimpään kehitykseen.
Mm. käsitellään puheena olevassa osassa

kultaryhmän luhistumista, Amerikan rahapolitiikkaa ja inflatiopi`osessia Englannissa.
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Niinkuin usein Casselin teoksissa on tässäkin voiinakkaasti henkilöllinen sävy.
Kirjoittaja ei suinkaan säästä arvosteluaan, milloin on kysymys hallitusten ja keskuspankkien noudattamasta rahapolitiikasta, eikä hänellä ole ei`ikoisen hyvää käs.itystä monien kansantaloustieteenkään edustajien kyvystä tajuta rahapi`obleemin
olennaista sisältöä. Kirjoittajan kannanotolle kuvaavia ovat hänen
sanansa, että tämä teos on »kappale omaelämäkei`taa» ja että teos
on tilintekoa kaikesta siitä, mitä hän on kahden viimeksi kuluneen
vuosikymmenen aikana rahak}'symyksistä esittänyt. Se tulos, mihin
tekijä pääty}', on oikeastaan varsin lohduton. Kuten hän huomauttaa, hän on aikaisemmin taistellut väsymättä kultakannan puolesta
ei`i konferensseissa ja valiokunnissa, julistaen ajatuksiaan lukuisten
mietintöjen, kirjojen ja sanomalehtiartikkelien välityksellä, mutta
silloin kuin päämääi`ä näytti olevan lähellä, tuhosivat hävittävät
voimat kaiken sen, mikä oli saavutettu. On vain todettava, että
kultakanta on lopullisesti menettänyt kaikki ne ominaisuudet, jotka
siitä tekivät aikoinaan rahajärjestelmän perustan.
01osuhteiden

ennalleen palauttaminen on toivoton yritys - sen sijaan on kaikki
rakentavat voimat koottava uuden kullasta täysin riippumattoman
järjestelmän luomiseen.
Casselin käsityksen mukaan useimmilla ihmisillä on taipumus
katsoa nykyistä rahaolojen vallankumousta oi`todoksisen kultakantateorian näkökulmasta. Yleinen ajattelu lähtee näissä kysymyksissä
siltä pohjalta, et,tä viime aikojen tapahtumat eivät todellisuudessa
merkitse muuta kuin säännöllisen kehityksen tilapäistä häiriyt}.mistä. Tämä on kuitenkin i]meinen erehd}'s, joka voi käytännössä

johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin.
Cassel perustelee väitettään
seuraavasti. Kultakanta ei toiminut edes maailmansodan edellisinä
vuosina täysin automaattisena järjestelmänä, kuten oikeaoppisen
teorian mukaan olisi pitänyt tapahtua, vaan sitä oli pakko alinomaa tukea rahapoliittisin keinoin. Tämän ajan kultakanta nojautui tosiasiassa puntaan, koska Lontoo muodosti vapaiden kultamarkkinoiden keskuksen. Jo näihin aikoihin tuli kysymys kultareserveistä mei`kitsemään käytännöllisessä rahapolitiikassa koko
rahakysymyksen ydintä, ja kultavarastojen vahvistamista pidettiin
rahapolitiikan lopullisena tarkoituksena ja päämääränä. Maailmansodan jälkeisinä vuosina on puheena oleva epäterveeseen suuntaan
kulkenut kehitys saavuttanut huippunsa. Sellaisissa maissa kuin
Ranska ja Amerikan Yhdysvallat on kultai`eservien kerääminen saa-

nut aivan luonnottomat mittasuhteet. Kultakannan varsinainen
tarkoitus - oikeus saada pankinsetelit lunastetuiksi kultaan - on
vähitellen muodostunut pelkäksi tyhjäksi puheenparreksi, jolla ei ole
todellisuudessa mitään merkitystä. Viisaan monetaai.isen politiikan
päämääränä pitäisi tietenkin olla rahaolojen vakavuus, mutta tätä
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ovat juuri omansa jäi.k}Tttämään keinotekoiset pyrkimykset kultakannan `-lläpitämiseksi. Niinpä on saatukin olla omituisen nä}.telmän todistajina: kultavarastojen yksipuolinen kerääminen on vienvt
deflatioon, koska p.aisuneita kultavarastoja ei ole käytetty vasta.avaan luoton laajentamiseen. Kilpailu kullasta on m)'öskin entiscstään vahvistanut protektionistisia virtauksia: kansainvälisessä vaihdannassa on suoritusten korvaukseksi haluttu kultaa eikä, niinkuin
olisi luonnollista, tavai`oita ja i)alveluksia. Täten on jouduttu koko
talouselämän häiri}7tymiseen pohjiaan myöten.
On selvää, että Casselin arvostelu Englannin n}'k}.isestä ))halvan
rahan» politiikasta muodostuu täysin kielteiseksi. I-Iän puhuu jokseenkin epäkunnioittavasti Keynesin johtamasta »muotisuunnasta»,
joka ikäänkuin huomaamatta vie Eng`lannin ?'hä kauemmaksi inflation tielle. Vaikka Englanti onkin jättänyt kultakannan, elää vanha
kultakantamentaliteetti siellä edelleenkin siksi voimakkaana, että
jatkuvasti uskotaan suurten kultai.eservien maagillisiin ominaisuuksiin. Todellisuudessa nämä suuret kultavarastot ovat pelkkää silmänlumetta suuren }Tleisön rauhoittamiseksi. Iluolimatta hintojen
rajusta kohoamisesta ei Eng`lannin Pankki ole ryhtyn}/'t diskontonkoroituksella torjumaan hinnannousua. Näin joudutaan vähitellen
noidut,tuun kehään. Liiallinen maksuvälineiden käyttö vie hintatason nousuun, ja kohonneen hintat,ason selitetään taas vuorostaan
vaativan lisää maksuvälineitä. Lisäksi valtion suunnattomat lainavaatimukset i`asittavat ylenmäärin pääomamarkkinoita. 0losuhteille
kuvaavaa on,että yleinen mielipide tuskin lainkaan reagoi tätä vastaan.
Casselin voimakassanaista ai.vostelua lukiessa herää tietenkin
kysymys, mihinkä hän itse pyrkii ja mikä on se järjeste]mä, joka
antaisi tarpeellisen vakavuuden maailman nykyisille, kieltämätt,ä
sekaville rahaoloille. Tässä kohdin olisi esit}'s voinut olla pa]jonkin

t,yhjentävämiii ja vahuttavampi. Joka tapauksessa teoksesta selviää, että Cassel ei halua kokonaan hylätä kullan käyttöä monetaarisiin tai.koituksiin. Ilän huomauttaa nimenomaan, että olisi ei)äviisasta äkillisesti luoi)ua kullan käyttämisestä kansainvälisiin maksutasoituksiin. Mutta rahaji.ii.jest.elmä.mme perustaksi kulta ei enää kel-

paa; siinä suhteessa on tapahtunut tä}'dellinen luhistuminen, kultakanta kuuluu sanalla sanoen menneisyyteen. Tulevaisuuden rahajärjestelmää Cassel koskettelee vai`sin lyh}resti, melkeinpä vain sivumennen. Samoin kuin eri yhteyksissä jo aikaiseinmin, hän nytkin

puhuu valuuttakurssien vakiinnuttamisesta sellaisille normaalitasoille, jotka vastaisivat r'ahan kotimaista ostovoimaa.
Tämän
ostovoiman vakavana pitäminen tapahtuisi taas tukkuhintaindeksiä
mittapuuna käyttäen.
Kysymyksessä olisi siis kultai.eserveistä
täysin i.iippumaton, säännöste]ty paperivaluutta. - Kuten näkyy,
Cassel ei ole suinkaan menettänyt luottamustaan monetaarisen politiikan mahdollisuuksiin hallita talouselämän kulkua.
J\4. Sf7..
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JOAN ROB"soN, Introduct,i,on to the Theory o| EmpLoyment. Macmillan and Co. London 1937. Siv. IX + 127.

On sanottu, että John Maynard Keynesin »General Theoi.}- of
Employment, Interest and Money» on huomattavin yleisteoreettinen esitys, mitä Ricardon Princii)les-teoksen jälkeen on kirjoitettu.
Joka tapauksessa General Theory on tämän hetken kenties aktuaalisin ja eniteii kiistaa aiheuttanut kansantaloustieteellinen teos.
Tämä johtunee toisaalta siitä, että sen aihe -nykyinen talousjärjestelmän kykenemättömyys jatkuvasti tarjota työtä kaikille,
jotka sitä haluavat -on nykyajan polttavimpia probleemoja, toisaalta siitä tosiasiasta, että Keynesin ei.äät ajatukset merkitsevät
suoranaista vallankumousta kansantaloustieteen teorian alalla, poiketen yhtä radikaalilla tavalla niin »klassillisen» kuin mvös mai`xilaisen
talousticteen tuloksista. Keynes on kuitenkin tarkoittanut teoksensa lähinnä toisten kansantaloustieteilijäin luettavaksi, mistä on
seurauksena, että maallikolle ja alkuasteella olevalle opiskelijalle

tuottaa huomattavia vaikeuksia päästä tunkeutumaan hänen ajatusrakennelmansa }Ttimeen. Esiteltävänä oleva teos, jonka kirjoitta].a aikaisemmin on ehtinyt saavuttaa suurta tunnustusta monopolien ja työtilaisuuksien teoriaa koskevilla tutkimuksillaan, on
tarkoitettu vähentämään sanottuja vaikeuksia, se kun kansantajuisessa muodossa ~ ilman matemaattisia kaavoja ja i`askasta käsiteaparaattia ~ sisältää General Theoryn ja sen }'mi)ärille syntynecn
kirjallisuuden pääajatukset.
.Jocm Zioz)j7tsoJtin teos johtaa mieleen sen väitteen, että saksa-

1ainen tutkija käyttää kolmanneksen kii`jansa sivumäärästä selvittääkseen metodiaan, eng`1antilaisella sitä vastoin metodi on »verissään)).
Teos on nimittäin pedagogisesti katsoen jaoiteltu varsin
onnistuneesti: aluksi esitetään suppeasti ne perustekijät, joista tvötilaisuuksien määrän vaihtelut johtuvat, sen jälkeen käsitellään yksityiskohtaisemmin näitä tekijöitä sekä tuodaan samalla esille joukko
uusia ja lopuksi telidään suoritet,un analyysin perusteella s}'nteesi.
Työtilaisuuksien määi`än vaihtelut riippuvat viime kädessä säästämishalun ja sijoittamishalun välisestä suhteestag jolloin sijoittamisella ei, kuten jokapäiväisessä kielenkä}Ttössä, tai.koiteta pää-

oman t,uottoon oikeuttavien arvopaperien hankkimista,
vaan
realipääoman lisäystä.
Kaikki tulo yhteiskunnassa saadaari joko
kulutushyödykkeiden tahi pääomahyödykkeiden eli realipääoman
tuottamisesta, toisaalta kaikki tulo osaksi käytetään kulutukseen,
osaksi säästetään. Koska kulutustavarain tuottamisesta saatu tulo
yhteensä
pääoman
tuloisLa,
on joka

on }'htä suui.i kuin kulutukseen käytetty osa, täytyy realituottamisesta saadun tulon olla yhtä suuri kuin se osa
joka on säästetty. Täten säästäminen kokonaisuudessaan
het,ki yhtä suuri kuin sijoittaminen kokonaisuudessaan.
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Tästä yhtälöstä johtuu, että säästäminen sinänsä, vaikkakin se
tekee sijoitiistoiminnan mahdolliseksi, ei suinkaan aiheuta sijoittamistoimintaa, vaan päinvastoin on tulonmuodostuksen välityksellä
riippuvainen siitä. Sijoitustoimintaan yrittäjät ryhtyvät vain sikäli,
kuin he odottavat saavansa siitä voittoa. Sijoitusten lisääntymineii
merkitsee työtilaisuuksien lisääntymistä. Samalla tuloi`muodostus
kasvaa, mistä on seurauksena kulutustavarain kys}'nnän ja niiden
tuottamiseen tarvittavan realipääoman kysynnän jatkuva lisääntyminen, joka puolestaan aiheuttaa uutta työtilaisuuksien määrän
ja tulojen kasvua. Tulojen kasvaessa myös säästöpääoma kasvaa
samassa suhteessa kuin sijoitustoiminta. Jos sitä vastoin ihmiset
alkavat säästää suuremman osan tuloistaan kuin aikaisemmin, niin
he kuluttavat vastaavasti vähemmän, jolloin kulutustavai`ain tuottaminen vähenee, ja siitä saatavat tulot i)ienenevät, mikä johtaa
kulut,ustavarain kysynnän jatkuvaan vähenemiseen. Tämä kehitys
vie lopulta myös realipääoman ja samalla vastaavasti säästöpääoman muodostuksen vähenemiseen.
Tärkein niistä tekijöistä, joista yrittäjien voitonodotukset ja
samalla sijoitushalu riippuvat, on korkokanta, jonka.korkeuden
ensi sijassa määrää se, missä määrin ihmiset kulloinkin haluavat
pitää säästönsä likviidissä muodossa.
Kun korkokanta oii niin
alhainen, että voit,toa on odotettavissa, sijoitustoiminta kasvaa
kumulatiivisesti, kunnes realipääoman akkumuloituminen alentaa
voittomarginaalia siinä määrin, että iiousukausi loppuu. Samaan
suuntaan vaikuttaa m}'ös koi`kokannan kohoaminen sijoitustoiminnan jatkuessa. Lamaantuminen niinikään tapahtuu kumulatiivisesti, kunnes alentunut korkokanta jälleen johtaa sijoittamishalun
kasvamiseen. »Sijoitustoiminnan tragiikka» piilee siinä, että se ei
milloinkaan voi jatkuvasti pysytellä samalla tasolla, ellei ulkopuolisia kiihokkeita ilmaannu. Jos nimittäin sijoitustoiminta jonakin

vuonna jatkuu samassa laajuudessa kuin aikaisemmin, niin työtilaisuuksien määrä, tulot ja tavaroiden kysyntä pysyvät suunnil-

leen muuttumattomina, mutta kysynnän tyyd}'ttämiseen tarvittava
realipääoma on jatkuvasti lisääntynyt, mistä on. seurauksena voitonodotusten ja.samalla sijoitustoiminnan väheneminen.
Mitään talouspoliittista ohjelmaa ei Joan Robinsonin teos sisällä,
joskin saattaa havaita, että tekijä kuuluu niihin taloustieteilijöihin,
jotka kannattavat julkista sijoitustoimintaa suhdannevaihteluiden
tasoittamiseksi. Ei`ikoisen kiitosmaininnan ansait,see teoksen tyyli,
joka tarjoaa todellisen kouluesimei`kin siitä, miten tieteellinenkin
teksti saattaa olla helppotajuista ja jopa humoristista. Kirjaa voi
lämpimästi suositella jokaiselle, joka kaipaa suppeaa, mutta
samalla pätevää johdatusta nykyhetken keskeisimpiin kansantaloudellisiin oiigelmiin.

Åf. T-7t.

KlndÄLLisuu*[A

97

Lou.±s BA£uD", La monnai,e et tq formakion des pria3: Le8 6|6ments.
Trait6 d'economie politique VI. (Henri Truchy). Recueil Sirey.
Paris 1936.
Siv. XI + 621.

Rahateorian alalla voimme todeta jyrkän vastakohdan tämän
vuosisad&n alkuvuosina määräävänä olleen ajatussuunnah ja nykyään vallalla olevan käsityksen välillä. 01ivathan aikaisemmin täi.keimmät valuutat VakaLvia ia toimivat suorastaan taloudellisten
olosuhteiden tukena. Valtiot eivät pyrkineet käyttämään hyväkseen tilapäisiä rahanarvon alennuksia. Nämä rauhalliset olot vaikuttivat osaltaan yhä uudistuvien tarkastelujen ja arviointien
muokkaaman rahateoriankin kehitykseen. Mutta nämä olosuhteet
ovat jatkuvien rahavallankumousten johdosta muuttuneet ja
samalla myöskin raha- ja hintateoriat ovat saaneet toisen sisällyksen. Siksipä tarttuukin mielenkiinnolla teokseen, joka pohtii näitä
kysymyksiä i`anskalaisen kansantalousmiehen kannalta, joskin vasta
käsitellen iiiiden »elementtejäy).

Tekiiä on ymmärtänyt, että on helpompi noudattaa yksilöllisesti
rakennettua laaj alle asia-aineistolle pei`ustuvaa menet,elmää kuin toisten tutkijain lukuisille teorioille ja opeille pohjautuvaa synteesiä.
Hän kehittää tutkimuksensa tieteellisen epäilyksen vallassa objektiivisesti ja ankaran loogillisesti, yhdistäen onnistuneesti teorian ja
tosiasiat. Hän on esityksessään hyvin selväpiirteinen, jopa värikäskin, mutta ei toisinaan näytä jaksavan välttyä aineistonsa runsauden vuoksi eräänlaiselta keikaroimiselta ajatustensa muotoi]ussa
eikä paikoin vaikeatajuisuudeltakaan mielipiteissään. Tämä synnyttää toisinaan ongelmia lukijallekin hänen muodostaessaan vuorostaan käsityksensä. Vaikeuksia ja häiriöitä tuottaa lukijalle myöskin se, että suuret hintaprobleemit ja rahaoppi ovat teoksen ensimmäisessä osassa, mutta rahasysteemejä ja rahailmiöitä tullaan käsittelemään vasta toisessa osassa, joka ei vielä ole ilmestynyt. Pitemmälle ehtineet lukijat tutustuvat teoksessa hyvin kypsyneeseen
laajaan synteesiin, johon sisältyy suuri määrä tosiasioita ja aatteita sekä uusimpia käsityksiä ja kokemuksia sujuvasti esitettyinä.
Teoriaa hari'astavalle käytännönkin miehelle on teoksesta runsaasti
hyötyä. Tutkimus on kooltaan vai`sin laaja, käsittäen yli 600
tiheästi painettua sivua, ja se perustuu poikkeuksellisen monipuoliseen kirjallisuuteen, joka luettelon muodossa sisältää 48 sivua.
Tekijä on hyvin perehtynyt kirjallisuuteen ja esittääkin siihen vedo-

ten varsin vaihtelevia näkökohtia.
Matemaattiset tutkijat, kuten Colson, Reboud ja Pirou ovat
Baudinin käsityksen mukaan tehneet paljon hyvää työtä hintaopissa kumoamalla monia klassikkojen yksipuolisia teorioja. Tässä
suhteessa voidaan täydellä syyllä yhtyä tekijän ajatukseen, joskaan hän ei tuo mitään varsinaisesti uutta esille. Näissä, kuten
useimmissa muissakin tapauksissa, kirjoittajan lähtökohtana on
7
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tavallisesti jokin yksinkertainen väite, ja hän todistelee kantaansa
käyttäen monesti graafillisia kuvioita ja toisinaan hieman matematiikkaakin.
Rahaopissa kirjoittaja aloittaa rahan histoi`ialla valaisten sitä
useilla esimerkeillä. Hän ei täysin tunnu hyväksyvän Keynesin
käsitystä valtion ratkaisevasta osuudesta rahan kehityksessä.
Rahaopin Baudin esitt,ää yhtä yksinkertaisesti ja selvästi kuin teok-

sen alkupuolella hinLaopinkin. N.s. siirtorahan (monnaie de virement) ja paperirahan eron Baudin selittää, liittyen Conantiin, Seligmaniin, Fisheriin, Ansiauxiin y.m., riii)puvan siitä, että edellistä

käytetään

etupäässä

tuotannon

yhteydessä,

jälkimmäistä

taas

]ähinnä varsinaisessa kaupassa ja kulutuksessa. Niiden välillä oleva
ero on aikaero. Yleensä rahan arvo pohjautuu sen tekemiin palve]uksiin, siis monetaariseen toimintaan. Paljon erehdyksiä on Bau-

dinin käsityksen mukaan syntynyt sekaannuksesta maksuvälineen
ja ostovoiman välillä. Jälkimmäinen syntyy vain elimellisesti taloudesta työnteon ja säästämisen avulla. Niinkuin jälleen voimme
todeta, ei tekijä niinkään paljon valtaa tieteelle uusia alueita kuin
selventää ja varmentaa tähänastisia tuloksia sekä pyrkii niistä
muodostamaan yhtenäisen kokonaisuuden. Tällä tavalla juuri tutkimus saa oppikirjamaisen luonteensa, jossa esitetään etupäässä
vain jo melko varmoiksi katsottavia tuloksia. Mielenkiintoinen on
tekijän p}.rkimys tilastollisesti verifioida ne tulokset, mitkä on
käsitelty teorioissa.
Tekijä on yleensä onnistunut halutessaan välttää liikaa abstiiaktiota. Hän on mielenkiintoisella tavalla osoittanut hinnan historiallisen kehityksen merkityksen hintaprobleemille. Samaa menettelyä Baudin on noudattanut rahakysymyksiä tutkiessaan. Rah.m
arvon määi`ää sen tarve ja tämän ilmaisee kaikkien niiden tavaroiden indeksi, jotka ovat rahasuoritusten kohteena. Kirjoittaja pitää
mahdollisena sovinnon aikaansaamista kvantiteettiteoi`ian vastustajain ja sen puolustajain kesken inainitun teoi.ian pohjalla. Tässä
yhteydessä on syytä todeta, että Baudin, vaikka pitääkin psykologisia tekijöitä tärkeänä monetaarisessa kysymyksessä, silti asettuu kannattamaan kvantiteettiteoriaa. Hänen käsityksensä mukaan
on rtaitsi rahan määrällä ja kiertonopeudella myöskin ei`ikoista merkit}'stä tämän suunnalla (monnaie dirig6e).
Baudin lopettaa teoksensa lausumalla, että rahassa ei ole puutteita, vaan ne ovat ihmisessä. Hänen tarkoituksensa on tutkimuksen jälkimmäisessä osassa esittää rahajärjestelmistä ja rahailmiöistä mielipiteensä. Vasta tällöin voidaan lopullisesti arvioida Baudinin tutkimuksen arvo, koska hän on toistaiseksi esittänyt vain
sen »elementity). - Teosta voidaan pitää erittäin sopivana oppikirjaksi yksinkertaisuutensa, selvyytensä, tasapuolisuutensa ja inonipuolisuutensa vuoksi.
/\-..4-o.

KnTsflus ULKOMnlDEN
fl I K fl K n u S L E H D I S T Ö Ö N.
EKONOMISK TIDSKRIFT.

N..o 4-5,1937. -Lars Wid6n, G. Åkermans kapital-och kapi£cizrå7t£efeor£. Tutkimuksessa todetaan, että Böhm-Bawei.kin kiistan-

|a:åi:eaTpå?oÅmkae-rJiak:|rnkoot:oEiuai:ed:ilienen.:å.Tteuri{ittyFus:ldtaääj:E:å::tua=.?s:
teoria, joka läheisesti liittyy todellisiin olosuhteisiin, sovittamalla
Böhm-Bawerkin j awicksellin teoi`ioihin n.s.yleisen yhteistoimintalain .
Böhm-Bawerkin mukaan koko tuotemäärän ai`vo riippui tuotantokausista, Åkermanin mukaan sen sijaan yhteistoiminnassa olevista

tekijöistä siten, että tuotemäärän arvo on tietyn työvoimamäärän
ja tietyn pysyväisen reaalipääomamääi`än yhteistoiminnan funktio.

iå,äk:saenn:u?:;nteå,tå£a;rhå:;,ksåt;:a£::¥n:otd:e::|åsaeå;;si7ai;pye|`:aki;oå:n:n::?fi:
mustapa vaatii uudelleen ai`vioimista. Taistelussa logiikan ja kausaalianalyysin välillä on logiikka tähän asti kansantaloustieteessä

voittanut, mutta nyt ei enää voida tyytyä metodeihin, jotka våin
selittävät taloudellisten tapahtumien luonnollisen kulun ja jotka
ohjaavat näihin tapahtumisiin puuttumisia siten, että niillä päästäisiin tarkoitettuihin tuloksiin.
N..o 6,1937. -El,i F. Heckscher, De svenska marwfahwrerna
L47bder J700-!ci!e£.

Yhteiskunta oli 1700-luvulla hyvin maatalous-

valtainen, ja manufaktuui`eilla, joihin kuitenkin talouspolitiikka
suurelta osaltaan kohdistui, oli mitätön asema taloudellisessa elämässä. Manufaktuurilaitoksiin kohdistuva avustus- ia suojapolitiikka alkoi vuosien 1726/27 valtiopäivillä ja vahvistui edelleen
1738/39. Huomattavaa noususuuntaa olikin havaittavissa aina hattupuolueen kukistumiseen saakka, vuoteen l760. Sen jälkeen avustuksia
jo vähennettiin, mutta tärkein syy laskusuuntaan oli epävarmuus
koko siinä järjestelmässä, jonka manufaktuuripolitiikka oli synnyt-
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tänyt. Tekijä kuvaa myös eri manufaktuuriryhmien keskinäistä
asemaa ja siinä tapahtuvia muutoksia, mutta tähdentää, ettei eiagraarisen tuotannon painopiste milloinkaan ollut manufaktuui`eissa,
vaan toiselta puolen käsi- ja kotiteollisuudessa ja toiselta puolen
raudan valmistuksessa. Tutkit,tuaan sit,ten manufaki,uui`ien paikal-

lista sijaintia -valtavin osa niistä oli Tukholmassa -sekä liikeorganisatiota ja työsuhLeita, tekijä lopuksi toteaa, että manufaktuurilaitoksilla oli hyvin vähäinen merkitys tulevalle teollisuuden kehitykselle. Manufaktuurilaitokset merkitsivät kuitenkin ensimmäistä
tietoista p}rrkimystä }-hteiskunnan teollistumiseen.

STATS¢KO`-O}JIISK TIDSSKRIFT.
N :o 6,1937. -Kaare Petei.sen, Sesongvcwta,sJonene i den norske
£7®7®/¢J.se!.

Kirjoituksessa huomautetaan aluksi, että tuonnin arvo-

luvut eivät voi esittää tasaisesti etenevää käyrää, koska ne ovat
resultantteja useampien tavarain ja tavararyhmien tuontiai.voista.
Näin ollen ei voi olla puhetta kausivaihtelujen `-ksinkertaisista
tasoittamismetodeista. Tutkiniuksen tulos tuleekin .suuresti riippnmaan siitä, missä inäärin kä}.tetään sellaista laskutapaa, joka tar-

peeksi ottaa huomioon kaikki ne erikoiset oininaisuudet, joita tiioiinin arvolukuja osoittavalla kä}-rällä on.

r\.ATIOT\TL\L¢KONOMisK TiDssKRIFT.
N..o 6.1937. -Ilozger Koed, l]riskonti.ouen. T+irio.\ttaia selostaa
toukokuun 18 i):nä 1937 annettua lakia hintasopimuksista. Tämän
lain mukaan on Tanskassa kiellet,t`' sellaiset hinta-, Luotanto-, liikevaihto- ja kuljetussuhteita koskåvat sopimukset ja määi`äykset,

jotka johtavat t,ai joiden kat,sotaan voivan johtaa kolituuttoiniin
hintoihin tai vapaan c`liiikeinoiiharjoittamisen yhtciskunnan kaiinalta kohtuuttomaan siii)istuiniseeii. Laki, jonka iiiäärä\.sten noudattamista ei`ikoincn hiTitakontromncuvosto \.alvoo, on sit.en sainalla
sekä trusti-, kai`Lelli-eLtå hintalaki. -C. .t.. J. GcbczoJz./t, Om /.eczli.;iJfoms£ och vö;'czej7tÅ.o;tt,s£. 'rekijä selost,aa ensinnä eri tutkijain määi.i-

telmiä tulokäsitteestä ja toteaa, että itse asiassa on olemassa vain
kaksi tyypillistä tulokäsitettä, nim. reaalitulo ja arvotulo.
Sen
jälkeen tckijä kiinnitt,ää huoinionsa niihin suhteisiin, joita on o[e-

massa reaalitulon -joka on tulos arvotulosta ja hintatason käänteisarvosta ja ai`votulon liihntojen välillä. Jos hyväksytään
Ohlinin määritelmä, että noususuhdanne on kausi, jolloin reaalitulot lisääntyvät, huomataan, että tällöin voi kysymyksessä olla
vain kausi, jolloin arvotulon nousu on suurempi kuin hintojen
nousu. Tämä on kuitenkin ristiriidassa m.in. sen havainnon kanssa,
että työpalkat muutt,uvat hitaasti. Onkin ilineistä, että Ohlin eks-
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ioi-

Tt€`nsio- ja konti`aktioteoriansa perustaksi on tarkoittanut keskimääräistä i`eaalituloa.
Tämä keskimääräinen reaalitu]o saadaan
jakamalla tekijän kehittämissä i)standardituloyksiköissä» ilmaistu
kt)konaisreaalitulö tarvesubjektien lukumäärällä.

LI AHRB t.;ciiER FUR NATioNALÖKor\TOM IE uND STAT ISTIK.
Band,146, Ilefc 6. -W. A. Jölu., »TTerbmu,chsneigungr» und
»].iquid,ttätsvoriiebe».
Ei,ne Auseinand,ersetzung n}it J. M. Ke:yne8.

Kirjoittaja selostaa Keynesin uusimman suurta mielenkiintoa herättäneen teoksen pääajatuksia, kohdistaen huomiota varsinkin kahtc`en Keyiicsin esiLtämään uuteen käsit+eeseen ))prosperity to cons`inie» ja i)lii[uidity preference.» Puheena olevista käsitteistä edelli-

mm luo perustan Keynesin työvoimankäytön tcorialle, jälkimmäinen
ti`as korkotcoi`iallc. Ai.vostelijan mielestä Keynesin ajatukset osoit-

i€`vat usein suurta omaperäisyyttä ja terä\-}r}-t,tä, mutta hänen
tt`oriansa muodostuu väkistenkin t,eennäiseksi ja elävälle elämälle
`-.ieTaal`si ra+`e;i\i\e\maksi. -G. .-+lbi.ec]it, Aufsc]wtuLg und KonJunkiursorgen iib England, undj den Vereinigten Sta(iten von Ariwri,kti.
I<irjoitiiksessa luodaan kat,saus Eng.laii]iin ja .'\merikan Yhdysvaltain vijiiieaikaisecn suhdannekehitykset`n.
Band,147, Ile|t 1. -Alfi.ed Amom, Keqynes' »Allcic`emeine '1`heorie
c/e7' Be6.c/ic.(7'fjgu7ig.y) Mielipiteiden i'aihto Keynesin leoksesta jathu.

Tällä kertaa julkaisee i)rofessori Amonn alkuosan ]aajasta arvost,clustaaii.
Hän huomauttaa, että Quesna}T'n ja Adam Smithin päivien jälkeen lienee tuskin mikään t,eos herättänyt yhtä suui`ta

]iuomiota -toisaalta tunnustusta, toisaalta taas vastarintaa. Varsinkin Keynesiii talouspoliitLiset johtopäätökset ovat saaviittaneet
eräissä i)iireissä ihailevaa kannatusta. Mitä vastustajiin tulec, niin
kuuluvat nämä lähinnä klassillisen k()ulukuiinan edustajiin. Amo]`nin käsityksen ]]]ukaan saattaa olla mahdollista, eti,ä Keynesin
i,coria on i)ohjimmaltaan virheellinen, iiiutta se on joka tapauksessa
kansaiitaloust,ieLce]liselle tutkimukselle erittäin hedelmällinen. Kevnes viljelee usein ei)ätavallisia, paikoitellen hämäriäkin käsitteitä,

joten t,eokscn oleimainen sisältö voi helposti jäädä tajuamatt,a.
}]aallikolle on teos vaikeutensa vuoksi suorastaan käsittämätön, ja
ammattimichellekin se on raskasta luettavaa. - A!e.t;i.L4S Botl/.,
^apitaztheorie wnd hapitcdbildung. Kirio±tuksessa selostetaan eT±

pääomakäsitteitä ja tarkastetaan sen jälkeen pääomaniuodostuksen
teoriaa.
KirjoiLtaja korostaa pääomaprobleemin kaksinaisuutta,
toisin sanoen sen reaali-ja rahataloudellisia puolia. Huomattavan
osan kirjoituksesta muodostaa säästämisen käsitteen teoreettinen
selvittely.

io2
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WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV.
#1. Band, Heft 1. -Edgar M. Hoover ir., Versuch ei,ner Theori,e
dGr rciz4mw£rcschci/!l£cher® Lrmgl®.Gderumg.

Kirjoittajan pyrkimyksenä

on teoi`eettisesti selvitellä niitä tekijöitä, jotka talous- ja sosiaali-

poliittisten toimenpiteiden ohella vaikuttavat teollisuuden sijaintiin. Tutkimalla pääoman ja työn välisiä suhteita ja rajahyöt}'ä
ei.äissä }'ksinkertaistetuissa tapauksissa kirjoittaja tulee siihen tulokseen, että pääoman ja t,yön liikkuvaisuuden rajoittaminen tai ei-inäisissä tapauksissa sen lisääminen voivat vaikuttaa edullisesti
taloudelliseen edistykseen. - JJei.7w£ch fijc£ershcittsen, D!.e t'o!o/ ...sierung des Gol,des als Währungs- und AussenhandelsprobteTn. Kir-

joituksessa käsitellään nykyisen kulta- ja valuuttapolitiikan alaan
kuuluvia kysym}rksiä ja erikoisest,i tasoitusjärjestelmän merkit}'stä
kansainvälisissä maksusuorituksissa. - Co!j7t CJcwJf, Jntej`nc!£jon(t!Gr Ve7.g!ejch dej. T/oJJcse£7tÅommGrL.

r\to,jautuen eri maissa suoritet-

tuihin kansantulolaskelniiin sekä erinäisiin vertailuihin elinkustannusten korkeudesta samoissa niaissa Clark on laatinut lukusarjaii,

joka osoittaa ei`i iiiaiden kansantulon aktiivisen väestön henkeä
kohden ostovoimaltaan \'htenäisiksi munnetuissa dollareissa. L€\skelmiensa suurimpana .heikkoutena Clai`k pitää käytettävissääi`
olleiden
elinkustannusten
epävai`muutta. - J-J¢].cilcz 87.d.itcjgcwM,
1Ji,e llebung des Lel)en`sstciiiclcu.ds als Pi.olJ1,em volkswirts(haftlicl. rich!i.ger Fj7tcmzL.c"mgs!ech7tjÅ`.
Kirjoittaja katsoo nyk}'isen tuot,anto-

järjestelmän vaikeut,tavan eliiitason kohottamista »oikeassa)) suhteessa. Syynä on hänen mielestään n}'kyinen vapaa pääomaninutidostustai)a ja sen }Jhte}-dessä tapaht`iva koronmuodostus. Kirjoitus päätt}'}. ehdotukseen, että vai)aan i)ääomanmuodostuksen tilalle
asetettaisiiii pakollinen, valtion toimesta verotuksen välityksellä
toimitettava pääoman muodostaminen; jakamalla korottomia lainoia valtio voisi silloin huolehtia tuotannon ohjaamisesta sekä kansantaloudellisesti että sosiaalipoliittisesti hyödylliseen suuntaan .--And,r6-E. Sc.yous, Die grossen lländlei. und, Kapitabisten in, Amstei`dam gegen Ende des sechz,ehnten und während des si,ebzehrtten `Jahrhztrader£s. (J/). Aikakauskirjan edellisessä numei`ossa aloitetun kir-

joituksen loi)puosa.

z u S n M M E N F n S S u N G.
MATTIIIAS CALONIUS ÅLS NATIONALÖKONOM.

Anlässl,ich der Ziweihunderi,J ahrfeier seiner Geburt.
von DT. Leo Hcbrmaia.

Vor kurzem ist das Gedächtnis von Matthias Calonius (17381817), des grössten finnischen Rechtsgelehi`ten, des beriihmten
Universitätslehrei`s, Mitglieds des Höchsten Gerichtshofs und ersten
Prokui`ators des Landes gefeiert worden. Sein stai`ker Forscherdrang ftihrte ihn jedoch auch eine Zeitlang auf andere Gebiete
als die Rechtswissenschaft.
Sein erstes wissenschaftliches Werk
wai` eine Untersuchung tiber die iieue Lage in Europa zui` Zeit der
Refoi.mation. In seiner zweiten, nicht vei.öffentlichten Abhandlung
behandelte er die allgemeinen Grundlagen der Finanzwirtschaft
und die in ihr zu beachtenden Momente. Im Jahre 1764 wui`de
ei` zum Privatdozenten der Ökoiiomie an der Universität Turku
ernannt.
Dann hielt er Vorlesungen iiber i)Finanzwissenschaft)),
welche u. a. den Aussenhandel umfasste. 1771 wurde er zum Universitätssekretä]. und später zum Professor der Rechtswissenschaft
ernannt. Dainit gab er die nationalökonomische Forschungsarbeit
endgultig auf.
Calonius g.ehört jedenfal]s zu den bedeutenden
Pei`sönhchkeiten in Finnland,
die als Bahnbrecher der Volkswirtschaftslehre gewirkt haben.

DIE KAPITALVERHÄLTNISSE UND DIE RENTABILITÄT
DER FINNISCHEN INDUSTRIEGESELLSCHAFTEN SOWIE
DIE EINWIRKUNG DER KONJUNKTURSCHWAT\TKUNGEN
ALTF DIESELBEN.
von Dr. A. E. Tudeei..

Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, die in der Uberschrift
angedeuteten Fragen in der Weise zu klären, dass er die Entwicklung von 143 Industriegesellschaften in den Jahren 1928-
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1936 untersuchte.

Da diese ca. 54 °/o des Wei.tes der industi`iellen

Erzeugung Finnlands vertreten, kann das Material als durchaus
repi.äsentativ angesehen werden, wenn auch dai.auf hinzuweisen
ist, dass die untersuchten Gesellschaften in Wirklichkeit grösser
und besser als der Durchschnitt der gesamten lndustriegesellschaften sind. Ejne methodische Schwäche liegt darin, dass die
Bilanzangaben, auf denen sich die Arbeit stutzt, nicht immei` der
Wirklichkeit entsprechen, sondern bisweilen ein zu vorteilhaftes,
dann auch wieder ein zu ungtinstiges Bild der Vei`hältnisse geben.
Von den Ergebnissen der Untersuchungen seien folgende erwähnt. Das in der lndustrie investierte Gesamtkapital verringerte
sich in den Krisenjahren um 6.8°/o, stieg dann aber seit 1933
wieder mit `19.8 °/o. \\'ährend des ganzen untersuchten Zeitraumes
betrug die Zunahme 15.o °/o, was im Hinl)lick auf das starke Anwachsen der Produktjonskapazität der lndustrie als verhältnismässig gering zu I`jezeichneii ist.

Die Vei`änderungen des Jahresabsatzes verlaufen in gleicher
Richtung, doch sind sie viel kräftiger. So war der Vei`kauf der
untersuchten Gese]1schaften im Jahre 193122.o °/o geringer als
1928, aber im Jahre 1936 wieder 60.0 °/o grösser als während des
Tiefstandes in den Krisenjahren.
Die Entwicklung in den vei.schiedenen lndustriezweigen war glcichlaufend, aber die Amplitude der Schwankungen sehr verschieden.
In den Krisenjahren schrumpf Len dic eigenen Mittel der Gesellschaften in der Weise ein, dass ihr Anteil an der Bilanzsumme
von 51.o °/o auf 48.8 °/o sank, um dann wieder in den fo]genden
.Jahi.en der Erholung zu steig`en, so dass die entsprechende Verhältniszalil im Jahre 1936 5/±.i °/o betrug.
Besonders stai`k wirkt,en die Konjunkturschwankungen auf die
Rentabilität der lndustriegcsellschaften ein. Während der T\'ettog'ewjnn im Jahre 1928 nach den Bilanzangaben im Mittel 7.3 %
tler eigenen KaT)italien der Gesellschaften betrug, sank er in den
.Jahreii

1930

und

1934.

bis auf

1.7 und 1.0 °/o

derselben, indem

die Bilanz maiicher Gesellschaften sogar Verluste aufwjcs. Während

der Erholuiig wurde die Rentahjlität wieder besser und in den
]etzten Jahren ist das Erg.ebnis von 4928 schon iiberschi.itten worden; der Nettogewinn betrug 1936 9.2 °/o der eigenen Kapitalien
der Gesellschaften.
Verfasser weist jedoch nachdi`iicklich daTauf
liin, dass dies ein rein buchhalterisches Ergebr`is ist und dass aus
den oben angegebenen Griinden der Aufsatz eiii zu vorteilhaftes
Bild von der Rentabilität der finnischen lndustrie gibt.
Die Rent,abilität der verschiedenen lndustriezweige scheint in
guten Jahren ziemlich gleichmässig. zu sein, aber in den Krisenjahren versch]echtei`te sje sich in den lmnjunkturempfindlichen

ZUSAMMENl.`ASSUNG

105

Industriezweigen viel stärker als in den iibrigen und drtickte so
ihr mittleres Rentabilitätsprozent hei`ab. Eine besondere Stellung`
nehmen die Sägeindustriegese]lschaften ein, die neben der eigentlichen sägeindustriellen Tätigkeit keine Nebenproduktion habeii.
In dei. letzten Wirtschaftskrise verloren sie einen grossen Teil ihres
Kapitals, doch kann in guten Jahi`en ihr Nettogewinn viel höhere
Vei.hältniszahlen aufweisen als in den fibrigen lndustriezweigen.

UBER DIE TECHNISCHEN GRUNDLAGEN EINES
KONJUNKTURAUSGLEICHSFONDS.
von Pro£. Br. Suvi,rarcia.

In Finnland wui`de im Jahre 4934 ein Konjunkturausgleichsfonds geschaffen, dessen Kapitalbetrag in der nächsten Zukunl.t
auf rund 1240 Mill Fmk. steigen wii`d. Es erhebt sich nun die Frag.e,
welches die Voraussetzungen sind, dass dieser Fonds wie auch
andere verg.leichbare Fonds ihi`en Zweck, d. h. die Ausgleichung
der Konjunktui`schwankungen, erreichen wird?
Selbstverständlich kann die technische Aufgabe eines solchen
Fonds nicht die sein, Realkapital zu lagem und in Bereitschaft zu
halten, denn das könnte ja nicht mit blosser Fondierung von Geldmitteln erreicht werden und wäre auch ziemlich zwecklos, da jedenfalls während einer Depression viel Realkapital unbeschäftigt zu
]iegen pflegt.

Die technische Aufgabe eines Konjunkturausgleichsfonds ist
eine ganz andei`e und zwar die Uberfilhrung von Kaufkraf t von
einer Periode in eine andere.

schaftlichen

Kreditaiiparates.

Dies geschiol`t mittels des gesell-

Damit

die

Kaufki.al't irgendeims

Fonds frei verftigbar wird, muss sie nattii'lich liquid se].n.

Die :`11-

gemeine privatwirtschaftliche Liquidität geniigt aber nicht fi.ir
einen Konjunkturausgleichsfonds, denn hier inuss auch eine andere
Bedingung erfilllt werden: die Mittcl mtlssen auch volkswii`tschat'ilich liquid sein in dem Sinnc, dass sie nicht in dem volkswirtschaf t,lichen Produktionsapparat investiert werden. Nur in diesem Fi`lle
kann man die Tiochkonjunktur dui`ch Zusammenziehung von Kaul.kraft brcmsen und die Depression durch entsprechende Freigabe

von Kaufkraft mildern.
Ist es aber ilberhaupt möglich, Geldmittel volkswirtschaf tlich
liquid zu halten? Man hat dies bezweifelt. Ein Blick auf die Disi]osition des finnischen Konjunkturausgleichsfonds beweist jedoch
das Gegenteil. Ein Tei] der Mittel ist auf das Konto des Fonds in
der Bank von Fiimland placiert. Diese Mittel liegen volkswirtschaftlich ganz bi`ach, denn nach den Statuten der Bank wii`d weder ihre
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Kreditmöglichkeit durch die Annahme dieser Mittel erweitei.t noch
dui`ch die Zuriickgabe reduziert.
Ein anderer Teil der Mittel ist in Gold angelegt. Auch dies dtii`fte
als volkswirt,schaft]ich liquide. Placierung angesehen werden können,
da Finnlaiid kein Gold produzierendes Land ist. Der Ankauf von
Gold wird infolgedessen die dem Lande zur Verftigung stehende
Kaufkraft verringern, sein Verkauf sie wieder st,eigem.
Diese beiden Beispiele zeigen a]so, dass die Mittel eines Konjunkturausgleichsfonds sehr gut volkswirtschaftlich li(iuid angelegt
werden können und dass sich ein solcher Fonds darum technisch
so aufbauen lässt, dass sein eigentlicher Zweck, die Uberbrtickung

von Konjunkturschwankungen, erreicht wird.

DIE

ÖKor\TOMISCHE

THEORIE

DER

VERslcHERUNG.

von Dr. 0. W. LotAÄJ¢L4oJ.b..

Die Versicherung ist ökonomische Wirksamkeit. Ihi`e Grunde
sind ökonomischer Art und sie verfolg't ökonomische Ziele. Die
Versicherung jst somit als ökonomische Ei.scheinung zu definieren.
Vei.sicherung ist Ersatzleistung fiir das lnteresse des ein-

zelnen bedrohenden, dem Zeitpunkt und den Folgen nach ungewissen ökonomischen Schaden (Versicherungsfall), dadurch dass eine
gentigend grosse Gruppe vom Schaden bedrohter Einzelnen zu§ammen ffir diesen Zweck Mittel (Prämien) sammelt (die vom Versicherer verwaltet werden sollen) und zwar, ein jedes Mitglied der
Gi`uppe im Vei`hältnis zur Grösse seines in Frage kommenden lntei`esses und der dasselbe bedrohenden Gefahr (Risiko, Wagnis).
Der Gegenstand der Versicherung ist also das lnteresse, welches
von einem ökonomischen Schaden bedi`oht ist. Man ist schon
längst dai`tiber im k]ai`en gewesen, das das lntei.esse in einigen
Versicherungsformen Gegenstand der Versicherung ist. Diese Vi'r-

sicherungen hat man zum Unterschied von anderen Versicherungen
als lnteresseversicherungen bezeichnet.
Dazu gehören die sogenannten Schadenversicherungen, gegen die man die Pei`sonenversicherungen als Nichtinteresseversicherungen gestellt hat.
Nach der Begriffsbestimmung des Verfassers ist auch in der.
Personenversicherung das lnteresse der Gegenstand der Versicherung.
Dieses lnteresse knfipft sich an die Versicherungsperson. Ohne ein
solches lntei`esse hat auch die Personenversicherung keinen vei.ntinftigen Grund.
Das an eine Person gekntipfte lntei`esse besteht in der Arbeit,.
Arbeitsfähigkeit der betreffenden Person. Diese kann ihre Arbeitsfähigkeit ftlr den Fall der Ki`ankheit, des Alters usw. versichei'n.
Sie kann dieselbe fiii` sich selbst, fiir ihi`e Kinder oder andere Bezugsberechtigte versichei.n.
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Man hat das lnteresse als Motiv dei` Versicherung und als Gegenstand derselben genau auseinandei`zuhalten. Das Motiv ist
das Bedtirfnis, die Arbeitsfähigkeit, die Sache, das Vei`mögen sichei`zustellen. Der Gegenstand der Versicherung jst das lnteresse, das
mit diesen Gtitern verkniipft ist und das versichei`t wii.d. Man
so]lte also eigeiitlich nicht von vei`sicherten Personen, Sachen,
Vermögen sprcchen, sondem von Versicherungspersonen. Versichei.ungssachen, Versicherungsvei`mögen, da ja nicht Gtiter, sondei`n
lnteressen vei.sichei`t werden.
Die Wertbildung der Versicherungsinteressen folgt nicht den
allgemeinen Gesetzen der Wert- und Preisbildung dei` Versicherungsgiitei`, sondern die Werte der versicherbaren lnteressen entstehen
se]bständig. Dabei ist zu beachten, dass subjektive Gesichtspunkte
oft den Versicherungswert beeinflussen.
Auch Affektionswerte
können Gegenstand der Versicherung sein.
Dazu kommt, dass die Versicherung sich meistens auf einen
Verti.ag griindet und dass die Entschädigung oft nach einem vei`einbarten und nicht nach dem wii`klichen Wert geleistet wird. Dies
ist auch in den Versicherungsverti.agsgesetzen und in den Versicherungsbedingungen vorausgesetzt.
Der Schaden, der das lntei'esse bedroht, muss ökonomischen
Charakters und dui`ch ökonomische Mittel (meistens durch Geld)
ersetzbar sein. Auch die mit Gefuhlswer.ten verbundenen lntei`essen
werden im allgemeinen mit Geld entschädigt, wei] es keine
andere Mittel gibt.
Der Zweck der Versicherung ist Schadenersatz, sie ist also kein
Gewinnmitte].
Dass sie jedoch das Vermögen des Geschädigten
bisweilen vermehi.en kann, bei'uht darauf, dass das vei`sichei.te
lnteresse der Versicherungssumme im Augenblicke des Versicherungsfalles nicht entspricht.
Die Versicherung setzt eine Gruppe von lndividuen voraus,
die durch Schaden bedi.oht sind. Nur die eine Gruppe bedrohenden
Schäden, nicht ein iiidividueller Schade, können voraus berechnet
wei.den. Die Gruppe der Versicherungen braucht nicht in jeder
Hinsicht homogen zu sein. Auch solche Versicherungen, wo das
lnteresse und die Gefahi. verschiedenartig sind, können ausnalimsweise zur Gruppe gehören.
Die Grösse des lnteresses und die Grösse der Gefahr bilden das
Risiko, das Wagnis. Die Pi`ämie wird nach dem Risiko bestimmt,
ftir jede einzelne Versicherung als ein Teil der ftir die ganze Gruppe
nötigen Prämie, die voi`aus berechnet werden kann.
Zuletzt weist der Verfasser darauf hin, dass er eine positive
Theorie der Versicherung zu geben veJ`sucht hat. In den bisherigen
Theorien ist nicht das lnteresse der Gegenstand allei. \Tersicherung
gewesen und in der Volkswirtschaftslehre hat man friiher die selbständige Wertbildung der vei.sichei.baren lnteressen nicht beachtet.
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jäsenosuuskauppaln

jäsenmäärä

v.

1937

282.583. Jäsenosuuskauppaln myyntl v. 1937
1.846.8 milj. mk.

OSUUSTUKKUKAUPPA

r. I.

(OTK)

Osuuskauppain kaupalllnen keskuslllke.

Liikevaihto v.

KESKINÄINEN

YHTIÖ

1937 1.094.7 milj. mk.

HENKIVAKUUTUS-

KANSA

Osuuskauppaln perustama
laitos.
Henkivakuutusten
hanklnta
m,lj.

henklvakuutusv. 1937 179.9

mk.
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mk.
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