
SIIRTOVÄEN  flsuTUSKYSYMYS.
Esitelmä,  jonka  Kansantaloudellisen  Yhdistyksen  kokouksessa

toukokuun  22  p:nä  1940  piti

RUT.i:h    Pi]hal,a.

Halli,tuksen  esitys  si,i,rtopäen  pika"swluslaiksi.

Viime talvena käyty sota on tuonut maahamme paljon kurjuutta
ja   surua   sekä   aiheuttanut   valtiolle   ja   yksityisille   suunnattomia
taloudellisia  menetyksiä,  mikä puolestaan pakottaa meidät nopeasti
ratkaisemaan  monia  vaikeita  kysymyksiä.    Yksi  tällainen  on  luo-
vutetulta   alueelta   siirtyneiden   henkilöiden   asumisen   ja   toimeen-
tulon järjestäminen.   Suurin osa tästä väestöstä  on saanut toimeen-
tulonsa    maataloudesta.      Seuraavassa    käsitelläänkin    ainoastaan
tämän  »maataloussiii`toväen»   sijoittamista,  pääasiallisesti   sen   laki-
ehdotuksen   perusteella,   joka    on   syntynyt   siten,   että   professori
J{Ti.¢jm&Å;   teki  alkuluonnoksen  asian  käsittelyä  vai`ten  (Kivimäen
ehdotus).  Tämän  luonnoksen  pohjalla teki n.s.  pika-asutuslakikomi-
tea   esityksen   hallitukselle   (komitean   ehdotus)   ja   lopuksi   hallitus
eduskunnalle    (hallituksen   esitys).

Kun  joutuu,  kuten  allekirjoittaneelle  on  tapahtunut,  ankarasti
arvostelemaan hallituksen esitystä, on syytä heti alussa huomauttaa,
ettei  ole  käsitykseni  mukaan  ihmeellistä,  jos  ehdotuksessa  on  huo-
mattavia  puutteita.    Kun  ottaa  huomioon  sen  tavattoman  kiireel-
lisyyden, jolla  asiaa  on täytynyt ja  on tahdottu viedä eteenpäin,  on

ymmärrettävissä,  että  ehdotukseen  on  pujahtanut  paljon  sellaista,
jota    tekijät    eivät    ole    suorastaan    tarkoittaneet.    Tämä   johtuu
ehkä siitä, ettei asiaa ole ehditty riittävästi harkita, vaan on annettu
määrättyjen   näkökohtien   vaikuttaa   liian   paljon   tulokseen,   kun
taas   toiset   kylläkin   tärkeät   näkökohdat   ovat   jääneet   kokonaan
huomioon  ottamatta.
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Hallituksen  esityksen  perusteluissa  mainitaan,   että   »maauudis-
tuksen   toteuttamisessa    on   meneteltävä   sellaisella   harkinnalla   ja
asiantuntemuksella,  joka  toisaalta  takaa  siirtoväen  nopean  ja  tar-
koituksenmukaisen   asuttamisen,   toisaalta   ei   aiheuta   maalle   tuo-
tantotoiminnan   taantumusta,   vaan   päinva.stoin   ainakin   vei`raten
nopeasti   saa   tuotantotoiminnan   entisestänsä   elpymään.»    Me   voi-
nemme   kaikki   hyväksyä   ainakin   ensimmäisen  kohdan   edellä   esi-
tetystä,   siis   sen,  että  i`atkaisu  takaa  siirtoväen  nopean  ja  tarkoi-
tuksenmukaisen  asuttamisen.   Ja  vielä  luulen,  että  ainakin  valtava
osa  maamme  asujamistosta  on  sitä  mieltä,  että  Karjalan  siirtoväen
omaisuuskysymystä ratkaistaessa on päästävä  sellaiseen lopputulok-
seen,  että  se  tyydyttäisi  meitä,  jotka  olemme  saaneet  jäädä  kotei-
himme,  niinkin  ajatellen,  että  osat  olisivat  vaihtuneet:  me  olisimme
siirtyjinä   ja   karjalaiset   paikalleen   jäävinä.     Mutta   valitetta`,'asti
ei riitä, että ratkaisu täyttää nämä vaatimukset, sen täytyy täyttää
vielä  monia  muitakin  vaatimuksia.   Mielestäni  ei  riitä  sekään,  ettei
ratkaisu  aiheuta  maalle  maataloustuotannon  taantumista.    Sen  on
ehdottomasti   luotava   maataloustuotannolle   sellaiset   edellytykset,
että  Suomen  maatalousväestö  kokonaisuudessaan  voi  tuottaa  elin-
tarpeita  ainakin  saman  määi`än  kuin  viime  vuosina,  mutta  toivot-
tavasti  vielä  enemmän.    Vielä  täytyy  ratkaisun  olla  kansantalou-
dellisesti  oikea.   Erikoisesti  on harkittava,  miten ratkaisu  vaikuttaa
kuluttajaväestön   elintarpeiden   saantiin,   työttömyyteen,   työtilai-
suuksien  hankkimiseen  j.n.e.    Vielä   täytyy   ratkaisun   olla  valtion
talouden  kannalta  mahdollinen,  sillä  varsinkaan  nykyaikana  eivät
valtion  mahdollisuudet  ole  rajattomat.   Kun tässä  on  kysymyksessä
niin  suurisuuntainen  yrit}.s,  että  voi  suorastaan  epäillä,  kykeneekö
valtio  omaa  osaansa  siitä  suorittamaan,  on  tämä  puoli  tarkoin  har-
kittava.    Lopuksi  on  tarkastettava,  mitä  tuottamuksia  siirtoväen
asuttaminen hallituksen  esityksen mukaan  aiheuttaa  maata luovut-
tavalle  väestölle:  vaai`antaako  se  tämän  väestönosan  toimeentuloa

ja  aiheuttaako  se  erimielisyyksiä  siirtoväen  ja  luovuttajien  välillä.
Jo  kaikesta  tästä  käy  selvil]e,  että  asian  ratkaisu  yksinomaa.n

siltä  pohjalta,  jolta  ehdotuksessa  on  lähdetty,  ei  riitä.  Epäilemättä
olisi sellainen tulos ihanteellinen, jota ensi päivinä ajateltiin, siis että
olisi   voitu   jo   täksi   kevääksi   muodostaa   uudet   vi]jelmät   tilansa
menettäneille   ja   saada   niihin   kesän   aikana   rakennukset.    Pakko-
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toimenpitein   suunniteltiin   saatavan   maa   luovutetuksi   ja   yhteis-
voimin rakennukset  tehdyksi.   Suunniteltiinpa  monessa  tapauksessa
sitäkin,  että  osa  rakennuksista  tehtäisiin  valmiiksi  joko  kotimaassa
taikka  Ruotsissa  ja  siii`rettäisiin  sitten  uusille  paikoille.    Mutta  kai-
kille   on.jo  käynyt  selväksi,   että  vaikka  hyvää  tahtoa  olisi  ollut
kuinka   paljon   tahansa,    suunnitelman   toteuttaminen   ajatellussa
tahdissa   ei   ole   ollut   mahdollinen.    Siirtoväen   asuttaminen  vaatii
aikaa,  paljon  rahaa  ja  paljon  työtä.

Hallituksen  esityksessä  mainitaan,  että  ainakin 36 000:1le ruoka-
kunnalle,  jotka   olivat   saaneet  toimeentulonsa  joko   kokonaan   tai
osittain  heille  kuuluvasta  maasta,  olisi  järjestettävä  uusi  toimeen-
tulo   maataloudesta.    Samoin  mainitaan,  että  noin  316 000  ha  vil-

jeltyä  maata  (tarkoittaa  kai  peltoa)  ja  niittyä  sekä  noin  2.5  milj.
ha  metsämaata  jäi  rajan  taakse.   Taulukosta  1 ilmenevät  ehdotuk-
sessa  mainitut  luvut  siitä,  millainen  viljelmien  jakautuminen  suu-
ruusi`yhmiin luovutetulla alueella on ollut.

T aul,ukko  1.  Luovutetun  alueen  viLjebrrbien  Jakautuminen eri suuruus-
luokkiinsekäLuovutetiujeniauusierwilJelmienkeskimää,räisetpdiocdcti.1

1191   viljelmässä   peltoa        0.25-0.5o  ha
2195
4682
4604
rl &J3

9854
3677
1713

419
74
29

0.50-      1.oo

1.oo-      2.oo

2.oo-     3.oo

3.oo-     5.oo

5.oo-   10.oo

10.oo-   15.oo

15.oo-   25.oo

25.oo-50.oo

50.oo-100.oo

100.oo-

Yhteensä   36011   viljelmässä   peltoa    264786.oo   ha

Siirtoväen  vanhojen  viljelmien   keskipeltoala    ....... 6.o   ha

„           uusien        viljelmien  muunn.  keskipeltoala  ....      15.o  ha
Suomen kaikkien viljelmien keskipeltoala v.1929  ........        7.8  ha

1  Hallituksen  esitys  Eduskunnal]e  siirtoväen  pika-asutuslaiksi.  S.  4.
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Suomen  puolelle  jääneiden viljelmien  keskipeltoala  v.1929        8.i  ha
Jos  225 000  ha  vanhaa  peltoa  luovutetaan,  tulee  entisten

viljelmien   keskipeltoalaksi    .........,..............           7.e   ha

Vuoden  1929-30  tilaston perusteella olen laskenut, että kyseessä
olevana  vuonna  oli  luovutetulla  alueella  yhteensä  218 519  ha  peltoa

ja  43 825 ha  niittyä eli  maatalousmaata yht.  262 344  ha.   Viljelmäin
luku   oli   36 422  ja  keskimääräinen  peltoala  viljelmää   kohti  6   ha.
Viipurin  läänistä   luovutetulla   alueella   oli   hevosia    35 270,   nauta-
eläimiä    158268,    sikoja   45837,   lampaita    95015,    vuohia   694   ja
siipikarjaa 200 095  kpl.  Kun ottaa huomioon, että luvut on kymmen-
vuotistilaston  mukaan  vuodelta  1929-30  laskettu,  ovat  ne  eräissä
tapauksissa  hataria,   mutta  kun  ne  toiselta  puolen  ovat  ainoat  saa-
tavissa   olevat  luvut,  joita  tässä  voidaan  perusteena  käyttää,  olen
tahtonut  ne  mainita.    Kuten  näkyy,  on  hallituksen  esityksessä  mai-
nitun  viljellyn  maan  (pelto  ja  niitty)  ala  ilmoitettu  huomattavasti
äskenmainittua   suuremmaksi.    Kun   kuitenkin  tietää,   että   karja-
]aiset   ovat   lisänneet   viljelysalaansa   viime   aikoina   huomattavasti,
ei  hallituksen  esittämä  luku  tunnu  liian  koi`kealta.    Siirtoväelle  on
siis  hankittava  ainakin  n.  300 000  ha  peltoa,  jos  mielimme  korvata
heidän   menettämänsä   viljellyn   alan.

Yleensä  on lähdetty siitä käsityksestä,  että  karjalaisten viljelmä-
suui`uus   oli   keskimäärin   liian  pieni  ja  että  tämä  haitta  suunnitel-
]un  asuttamistyön  yhteydessä  olisi  korjattava.    Hallituksen  esityk-
sen   perusteluissa   sanotaankin:   ))Toisaalta   taas   on   oikein,   että   ne
maataloussiirtoväkeen   kuuluvat   henkilöt,   joiden   tilat   ovat   olleet

pienempiä  kuin  mainittu  asutustilatyyppi,  saavat  tämän  suuruisia
tiloja.   Varsinkaan  Karjalan  kannaksella  ollutta  kääpiötila-asutusta
ei  ole  siirrettävä  muualle  Suomeen».    On  varmastikin  oikein,  ettei
Karjalan   kannaksella   ollutta   kääpiöti]atyyppiä   siirretä   muuhun
Suomeen  ja  että   siii`toväelle  hankittavat  tilat  muodostetaan  huo-
mattavasti  suuremmiksi  kuin  aikaisemmat  kääpiötilat.    Kuitenkin
on  tarkasti  harkittava,  jaksaako  Suomen  kansa  suorittaa  Karjalan
siii`toväen     asutuskysymystä    ratkaistaessa    tällaista    toista    maa-
reformia,  joka  jo  sellaisenaan  edustaa  niin  suurta  rahakysymystä,
ettei  meillä  asutustoimintaan  ole  koskaan  niin  paljon  rahaa  käy-
tetty.   Pyrkimys tässä kohdin epäilemättä on oikea ja hyväksyttävä.
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Hallitus    on   nähtävästi    esitystä   tehdessään   lähtenyt   eräistä

perusajatuksista,  joita  se  piti  oikeina.    Tärkeimmät  näistä  perus-
ajatuksista  ovat  nähdäkseni seuraavat.  Ensiksi:  jottä  tilojen  muo-
dostaminen   kävisi   mahdollisimman   nopeasti,   on   välttämätöntä,
että tilat muodostetaan pääasiassa vanhoille pelloille.   Tämän pei`us-
teella  on hallitus  laskenut,  että  noin 225 000 ha vanhaa  peltoa  olisi
luovutettava   asutukselle.    Toiseksi:   paras   tilakoko   Suomessa  on
n.15 ha muunnettua maatalousmaata käsittävä viljelmä, ja pai`as vil-

jelmien  suuruusryhmitys  saadaan  siten,  että otetaan suuremmilta
tiloilta liika viljelysalue pois.   Kolmanneksi:  koska  on luovutettava
myöskin viljeltyä maata, niin eivät valtion, yhtiöiden, seurakuntien

ja  kuntien  maat, joista vain suhteellisesti pieni osa on viljeltyä, riitä
siirtoväestön    tarpeisiin.      Neljänneksi:    pienviljelys    (muunn.   ala
n.  15  ha)  oletetaan  keski-ja  suurviljelystä  edullisemmaksi kansan-
taloudellisessa   suhteessa,   sekä   kokonaistuottoon  ja   kannattavai-
suuteen nähden.   Nämä perusajatukset  ovat pääasiassa virheellisiä,
kuten myöhemmin esitetystä  selviää. Perusteluissa lausutaan eräitä.
täi`keitä  ajatuksia,  jotka  tässä   on  vielä  syytä   alleviivata.    Sellai-
sia   ovat   esimei`kiksi:   maan   tuotantoa   on   voimakkaasti   vahvis-
tettava  ja  ennen  kaikkea,  vai`sinkin  kun  maamme  kulkuyhteydet
kulutuksellemme  välttämättömiä   elintarvikkeita  tuottaviin  mai-
hin uhkaavat vallitsevan suui`sodan johdosta tukkeutua, maatalou-
den  tuotantokykyä  on  nopeasti  lisättävä.   225  000  ha:n  suuruisen
valmiin    peltoalan    luovuttaminen    entisiltä    viljelmiltä    saattaa
komitean  käsityksen  mukaan  johtaa  maataloustuotannon  tilapäi-
seen heikentymiseen.   Vielä  mainitaan,  että  asutustyö  olisi saatava
niin   paljon   kuin  mahdollista   suoritetuksi vai)aaehtoisuuden  poh-

jalla  ja  tärkeänä  pidetään,  että  erimielisyydet  siirtoväen  ja  muun
Suomen   asujamiston   välillä   häviävät   ja   luottamukselliset   suh-
teet  syntyvät  alusta  lähtien  maanomistajien  ja  uusien  naapurien
välillä.

Lakiehdotuksen   hyvinä   puolina   voidaan   mainita   ensiksikin
se,   että   sen  mukaisesti  karjalaiset   saavat  nopeasti  maata, ei tie-
tenkään  niin  nopeasti,  kuin  jotkut  haaveilijat  kuvittelivat,  mutta
kyllä   mahdollisimman   nopeasti.   Toisena   hyvänä   puolena   on  se,
että   asiaa  järjestel.lessä  on  koetettu  mahdollisimman  paljon  pitää
huolta  siitä,  että  inflatiovaara,  sikäli kuin  se .voisi  aiheutua tämän
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jättiläissuorituksen   toimeenpanosta,    tulisi    mahdollisimman   pie-
neksi.    Kolmanneksi  voidaan  mainita,  että  lakiehdotuksen  muoto
on  ei`ittäin  hyvä,  johtuen  epäilemättä  siitä,  että  tekijänä  on  ollut
yksi  maamme  taitavimmista  lainlaatijoista, joka  samalla  on pereh-
tynyt  asutustoiminnassa  esiintyvään  lakitekstiin.    Neljäntenä  an-
siona   on   se,   ettei  kääpiötilamuodostumaa  uudessa  asutustoimin-
nassa synny. Viimeksi mainittua voi moni pitää heikkoutena, mutta
allekirjoittanut   kyllä   on   sitä   mieltä,   että   tämä   on   katsottava
hyväksi puoleksi - toinen  asia  on sitten,  kykenemmekö  tällaisena
aikana    viemään    läpi    sellaista    maai`eformia,   jota   emme   hyvinä
aikoina  ole  edes  vi`ittäneetkään  suorittaa.

Pi,ka-asutuksen  vactii,mai  kust;annukset;.

Jotta  saisimme  selville,  minkälaisissa  summissa  pika-asutuslain
maatalouspuolen   toimeenpanossa   liikutaan, ja   voisimme   verrata,
minkälaisiin  tuloksiin  päästään, jos  viljelmät  sijoitetaan joko  pää-
asiassa  uutismaalle  tai  pääasiassa  entisille   pelloille,   olen  laatinut
seuraavan  laskelman

Tauluhko   2.    Pi,ka-asut,uksen   ai,hewtiami,en   kustannust,en   vert;ai,1,ua,.

1.)   Si,i,rt,opäen  vilidmät  siiotistaan  wuti,smaall,e..

225000  haviljelyskelpoistamaata..     å       2000:-/±50  milj.mk
225000ha:nuutisi`aivaus  .........      „        5000:-1125        „
30000  viljelmänrakennukset  .....     „  200000:-6000       „

Yhteensä       7575  milj.mk

Kansantaloudellisen  tulon  lisäys  800  milj.  mk vuodessa.

9)  Si,i,rtopäen vili elmät siJ oitstaan halli,t,uhsen ehdotuksen  mu]€aisesti..

225000hapeltoa    ................      ä        6000:-1350milj.mk
30000  viljelmän  rakennukset    ....     å  200000:-6000       „

7 350 milj.  mk
Tappio  käyttämättömiksi  jääneistä rakennuksista ja

kalustosta   225 000  ha   å  2 000: -............       450

Yhteensä   7 800 milj.  mk

Kansantaloudellisen  tulon  lisäys  -: -  mk  vuodessa.



Sin`Tov...`m`.     AsuTL-sKysy}iys                                                          65

Ijaskelma  on  epäilemättä  sang`en  ylimalkainen,  ja  sitä  vastaan
\.oidaan  tehdä  huomautuksia  melkeinpä  joka  kohdassa,  mutta  se
osoittaa kuitenkin sel`'ästi suunnan, miten kysymys on i`atkaistava.
Vaikka   jokainen   muuLt,aisikin   yksikkölukuja,   niin   paljon   kuin
hänen  mielestään  olisi  oikein,  ci  ratkaisu  muutu.    Koska  kummas-
sakin  tapauksessa   viljelmille   tulee   uutismaan  tai   vanhan   pellon
lisäksi  yhtä  paljon  viljelyskelpoista  ja  metsämaata,  ei  niistä  aihcu-
tuvaa   molemmissa   tapauksissa   samansuuruista   kustannusta   tar-
vitse   vei.tailussa   ottaa   huomioon.    Vaikka   uutisviljelysten   teko-

palkkiot   maassamme   vuosina   '1928-37,  jolloin viljelysavustusten
turvin   raivattiin   `184198  ha  uutta  peltoa  ja  20  086  ha  laidunta,
aiheuttivat  valtiolle  ainoastaan  145  261  /L96: LF)O mk:n kustannukset,
olen  tässä  laskelmassa.  uutisviljelysi)alkkion  ottanut  tahallani  eri-
koisen  korkeaksi,  jotta  uutisviljelijä  saisi  täyden  koi`vauksen  työs-
tään.

Menettelimmepä  kummalla  t,avalla  tahansa,  päädymme  siihen,
että   yritykseen  on  käytettävä  noin  7.5  miljardia  markkaa,  vaikka
emme  otakaan  huomioon  niitä  summia,  jotka  menevät  metsän lu-
nastamiseen.    Kun otamme huomioon, että meillä asutustoimintaan
valtio   on  sijoittanut  varoja  viimc  vuosisadan  lopulta  näihin  päi-
viin  saakka  ehkä  noin  viitisensataa  miljoonaa,  niin   huomaamme,
minkälaista    suuruusluokkaa  kyseessä  oleva  yritys  on.      Jos    sijoi-
tamme   siirtoväen  pääasiassa   entisille   i)elloille,  johtuu  tästä,   että

joudumme   tuomaan  ulkoa  ne  elintari)eet  (nykyiselLä  arvoltaann.
800  milj.  mk),   jotka   luo\/-utetuilta  alueilta  saatiin, ellemme kykene
saamaan    `J.iljelystä    uusilla    tiloilla    entistä    voimapei`äisemmäksi.
Komit,ea on nähtävästi lähtenyL siii,ä edellytyksestä, että tuotantoa,
vaikka  se  aluksi  tilai)äisesti  alenisikin,  Toii,aisiin  suurentaa  inten-
sit,eettiä  kohottamalla,  johon  i)ientiloilla  nähtävästi  oletetaan  ole-
vaii   pai`emmat   mahdollisuudet   kuin  keski-   ja  suurtiloilla.    Tämä
oleti,amus,  jonka  aik{`iscmmin  m€`initsin ylitenä  niistä  perusajatuk-
sista,  joihin  ehdotus  pohjt`utuu,  oii  lmitenkin  tä},.sin  väärä.    Koke-
mukset  osoil,ta`-at,   `.ai.siiikin  mikäli  on  k}/.s}rmyksessä  syömävilja,
ettå  sekä  ineillå  Suoinessa  ct,tå  Ruotsissakin keski-ja  suui`viljelmät
nyk}.isin   ov€`t   int,ensiivisemmin  viljeltyjä   kuin  i)ienet,   ja   ainakin
voiinme  sanoa,  cttei  i)ienviljel}.ksellä  n}'kyisin  ole  tässä  suhteessa
mitään  etuja   mainiLl,avaa.

\)
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Tauluhko  3.  Wliakasvien  Sadot  kg  ha kohden  Suomessa eri  su,uruus-
l,uokki,en   vitjelm{I|ä.1

Taulukko   4.    Sat,omääi.ät   ha  kohden   Ruotsi,ssa  ei.i  suui.uusl,uokki,en
)tlieLmtilä.2`

Kaikki kasvit                Vi]jasato
Suuruusluokat            Ry   Suhdeluku  Kg     Suhdeluku

1-2    ha     2231
2-    5    „      2086
5-10    „       2035

10-20    „       2075
20-30    „       2145
30-50    „      2168
50-100    „       2198
yli     100     „        2433

102       1132

95        `1177

93      1266
95       ,1401

98      1550
99       `1639

101       1669

111       1773

Keskimäärä        2187           100      1490          `100

Taulukosta  3 käy selville,  että  viljakasvien  sadot  Suomessa  ovat
keski-ja  suurviljelmillä  (III-V suuruusluokissa)  olleet pikemmin-
kin  suurempia   kuin  pienviljelmillä.    Ruotsissa   ovat   Hö.£/.e7in   mu-
kaan   viljakasvien   sadot   keski-   ja   suurviljelmillä   huomattavasti
koi`keammat  kuin  pienviljelmillä   (Taulukko   /±).

Kokonaistuotto   ja   puhdastuotto   eivät   myöskään   ole  11  suu-
ruusluokan,   muunn.  ala  10-25 ha, viljelmillä  sen korkeammat kuin
llI-V   suui`uusluokan  viljelmillä.    (Taulukko   5).

1  Tulkinwhsia   SiLomen   iiiaatalouden   kaimaltavaisuudcsla.  X:X:N.  S.  22.
2   ERr`-sT   Höi.F.n,   SL)ergcs  /.ordöruk.   Stockholm   1932.   S.   92.
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Taulukko 5.  Kokonciistuotio, li,ikekustamus  ja puhd,astuotio mk ha koh-
den  eri  swuruu81,uokJci,en  vtij dmillä.1

Suuruusluokka.
Vuosi                                               1                       11                   111                  IV                   V

kokon. tuotto  3 340: -  2 660: -  2 402: -  2 523: -  2 556: -
1935  1iikekust .....   2 775: -  2 094: -  1856: -  1886: -  1870: -

puhdastuotto     565:-     566:-     546:-     637:-    686:-
kokon. tuotto  3 614: -  2 936: -  2 744: -  2 818: -  2 892: -

1936   1iikekust .....   2 931: -  2 224: -  2 029: -  2 051: -  2185: -
puhdastuotto      683:-     712:-     7`15:-     767:-     707:-
kokon.  tuotto  3708:-2923:-2987:-3073:~      Ei

1937  liikekust .....   3 098: -  2 301: ~  2 `128: -  2 006: -  vielä

£3'ti%räi]uhdastuotto      6'10:-622:-859:-'i o67:-tietoja.

Jos   sitten   tarkastelemme   varsinaisten   peltoviljel}rstuotteiden
m}.}'ntiä   ha   kohden,   havaitsemme,   että   se   säännöllisesti  nousee
tilakoon  kasvaessa.    }'I}rös  koko  myyntituotanto  pinta-alayksikköä
kohden on korkein varsinaisi]la suur\'iljelmillä (Taulukot 6--9).  Huo-
maamme    siis,   että    kulutuskeskuksiin    liikenee    syömäviljaa     ha
kohden keski-ja  suurviljelmiltä  enemmän  kuin  pienviljelmiltä.    Sa-
moin  on  asian  ]aita   Ruotsissa.

TauLukko  6.  PeliovilJelystuotteid,en  m;gynti mk  ha  kohden eri Su,ui.u,us-
luokkien  vtiidmiltä.1

Vuosi                                                                     Suuruusluokka
1                       11                    111                   IV                   V

1931-34   ..........     220:-288:-423:-367:-513:-
1935    ..............     234:-301:-404:-482:-616:-
1936    ..............     226:-363:-539:-573:-866:--
1937(ennakkotieto)..     277:~    337:-514:-745:-Ei   vielä

tietoja

1   'I`ulkimuksia  Suomen maatalouden kaimallai)aisuudesla.  XXV. S. 22. Ennt\\£ko-

tietoja  Suome}i  maat.alouden  kannattavaisuudesta  tiliv.  1937-38  S.  5.
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Taulukko 7 .   Kol+o  nwyntituot(iimon  stiLii`i.ius  mlt ha hohLlen ei.t sutLi`ui.is-

hLokhien   (Jiljelmillä.1

Vuosi                                                                           Suui`uusluokka
1                       11                       111                  lv                     \.

1931-34    ..........   1538:-1404:~  1575:-1590:-    `1722:--
1935    ..............   1750:-  1610:-   1650:-   1935:-    21`18:-
1936    ..............   1958:-  1800:-  1945:-  2  188:-    2 438:-
1937 (ennakkotieto). .   2 088:-1766:-2 098:-2 390:-Ei   `,'ielä

tietoja

Tauluhko   8.    Myyntituotanto   °/o..ssa   kokoi"istuotost,a    ei.i    suurti,i(s-
luokkien   (JiLi elmillä.

Vuosi                                                                      Suuruusluokka
1                        11                    111                    IV                    V

1935     ..............       47.7°/o      56.o°/o          63.7°/o      71.5°/o      78.3%

4936     ..............       /±9.3„        56.7„            65.6„        72.4,,         79.4„

Taulukko  9.   Syömävtiian  scdo   ia  kulutus   ert   suii)`uisiLla  vilielmiuä
etelä-    Ja    keski-Ruotsissa.

Suuruusluokka           Nettosato                     Kulutus                  Ylituotanto  tai  vajaus
'1-2ha           91466   dt     359452dt-267986dt~7/H°/o

2-5     „         505325     „      826713     ,,-32'1388     „-38.o„
5-10     „      1090501     „      919502     „+      `170999          +

10~20     „      1806899     „      890634     „+      9`16265
20-30     „    1156369     „      4078/i4     „   +      7/i8525
30-50     „      1267689     „      3871'11     „+      880578
50-100     „      1126419     „      35'1693     „+      774726

yli     100     „       14338/±9     „       /i73/i'78     „   +       9U037J

+
+
+
+
+

Yhteensä           8478517   dt  /i6'16/i27   dt   +  3862090  dt   +  /i5.6  °/o

Jos   siii`to`-åen    asuttaminen    suoi`il,ct,aan   liallituksen   esit\rkseii

pohjalla,   ei   ole   odotettavissa   mit,ään  t,uotannon  nousua,   ])äiii`ras-
toin  kulutuskesk`iksiin  liikcnc\.åt  elintai.vikemåi.`i.ät  alciie\-€`t,  \'ielä

ent,isestään.  r\'äin  ollen  on  mcidän,  koi``-at,£`kseimiie   Karjalaii  ]ntme-

L   '1`ull:imuksi{i    Suomcn  maulalouilen  I:(iim(illai)aisuudeslti.  `>€:`  S.  .2..2,  r.i\i\..\)`L+o-

ticloja     Suomi`ii   imat.ilou{'icn   k.i}im`tta`'aisuu(lcsti`   tili\..1937-38.     S,    `->.
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i`.ksestä     aiheut,uiieen   \'ajauksen,    tuota`'£`    jatkuvasti    ulkoinailt,a
elintai`peita  n.  800  inilj.  ink:n  ai`vosta  vuosittain,  kutcn  c(lcllä  mai-
nit,tiiii.  Jos  cmmc tähän k}'kene, on seurauksena nälänhåtä  kulutus-
keskuksissa.

Voimme   siis   todeta,   ettci   siirtoväen   sijoittaminen   i)ääasiassa
\'anhoil]e ])clloillo  (hal]ituksen esit},.s)  aiheuta  minkäänlaista kansan-
taloudelliseii t`iloii  lisä}'stä,  i)äinvastoin voimmc  odottaa  maatalou-
desta   saat,.ivan   kansantaloudelliscn  tulon   alenemista.    T  ä 11 ö  i n

joucluminc    tekcmäån    pelkkiin    rakennuksiin
aikaiscmmin   mainitun    6   miljarclin    sijoituk-
sen      saaiiiat,ta    siitä    mitään    tuoton    lisä}rstä.
Päjnvastoin  suui.i  iiiäärä  entisiä  rakennuksia  ja  kalusi,oa  jää  koko-
n€`€in   `.ail]c   kå\'ttöai`voa.     J  o  s     s  e  n   s  i  j  a  a  n     s  i  j  o  i  t  a  m  m  e

siirtoväen     \'iljelmät     uutismaalle,     saamme
sijoitukscsta       kansantaloudellisesti       asiaa
ki`tsoen     tä`'sin     riittå`J.än     tulon.     Tämän    lisäksi
sääst`'\.   iiieiltä   tai)pio  `'anhojen  rake]inusten  kä}'ttämättå  jättä-
misestiL    Toisaalta   jää   se  tuott,o,   miki.`   viljcl}-skelpoisest€`   ]naasta

ennen  on  ollut,  tulemat,ta,  vaikuttaen  kaupi)atasecseemme   alenta-
`rasti  i)ääasiassa  iJuula`.ai`ateollisuu(lcn  alalla.    Jos  kuiteiikiii   suori-

tamme  asut,uksen jäi`kevästi,  jäå  tuoton  alennus  tältä  osalta  `'arsin
`'äliäiscksi   ja   `-arniasti   i)aljon  pienemmäksi   kuin   ensinmainitussa
tai)aukscssa   \'anhojen   ])e]tojen  tuoton  alenemisesta  ja  \'anhan  i`a-
kennus-   sekä   kalustopåäomaii   kä?'ttämättä   jäLLämisestä   syni,}r\'ä
taitpio.     Vasta   silloin,   kun   saadaan   raivatuista   uutisviljelyksistä
tiiottoa,   \/'oidaan   osa   ralmnnuspääomasta   saada   tuottavaksi.

l)ika-{isutuhseiL   iJiLtkutus    puoZu.stLisvalmiuteen.

N)Tk),-iscnä  vaikeana  aikana  on  vielä  otettava  entistä  tarkemmin
huomioon   puolustusv€ilmiutemme.    Kun   ryhdymme   viimetalvisten
tietojen  mukaan selvittelemään,  iniltä tiloilta  puolustuslaitoksemme
on   i)ääasiassa   saanut   tarvitsemansa  elintarpeet,  lukuun  ottamatta

])crunoita,  toteamme,  että  suuremmat tilat  ovat  kyenneet  enimmän
hehtaariakin kohden luovuttamaan.    Tätä  on pidetty  niin  ilmeisenä
selviönä,   että   kansanhuoltoininisteriön   luovutuslistoja   tehdessä   on
sellaiset  tilat,  joiden  viljclysala   on  alle  5  hehtaarin,  jätetty  luovu-
tuksen   ulkopuolelle.
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P i:ka-a,sut,uksen   vai,kutus   työttöm;yyteen.

Ratkaistaessa   pika-asutuskysymystä   on   niinikään   jätett}'   sel-
vittämättä,    lisääkö    i`atkaisu    mahdollisesti    työttömyyttä.      T\Tiin
kauan kuin maamme väestön on täytynyt ponnistaa kaikki voimansa
sotateollisuuden  p}/.st}rssäpitämiseen  i`iittävän  suurena  ja  niin  kauan
kuin  valtavan  suuri  osa  väestöstä  on  ollut  armeijan  palveluksessa,
ei  tietenkään  työttömyyttä   ole  tarvinnut  pelätä.    Mutta  jos   niin
käy,  että  saamme  edes jonkin  aikaa työskennellä rauhassa,  on työt-
tömy}'svaara   käsitykseni  mukaan  huomattavan  suuri.    Ja   tällöin
on  syytä  tutkia,  missä  määrin  k}-seessä  oleva  ratkaisu  lisää  t}röttö-
myyttä.    Onhan  selvää,  että  kaikki  ne  vuokraajat,  jotka  joutuvat
menettämään   tilansa,  1isäävät  t}/-öttömien  joukkoa,   samaten  entis-
ten   suurtilojen  t}.önjohtajat   sekä   muonamiehet  ja   muu   palvelus-
väki  joutuvat   muualta   hakemaan  työpaikkoja.     Kun   niitä   ei   ole
tämän  asutust,}rön jälkeen juuri  ollenkaan  saatavissa  maataloudessa,

jää   kaikki  tämä   väki  teollisuuden   niskoille.    On  luonnollisesti   vai-
keata   laskea,  miten  paljon  tätä  väkeä  on.   0len  kuitenkin  suoi`itta-
nut   summittaisen  ai`vion  seui`aavasti:   Tiloilla,  joilta   maata  tullaan
lunastamaan,  on  käytett}-  keskimäärin  n.  /io  muunn.  mieheni)äivää

100  x  40
hehtaaria  kohden  vuodessa.100 ha kohden ontällöinn.--2öö-`-±

13.8  t}röntekijää.  225 000 ha:lta vapautuisi  siis  n.  30 000 tvöntekijää,

perheineen   ehkä   n.   100 000   ihmistä,   joilla  ei  olisi  tietoa,  mistä  he
saisivat   elatuksensa.

Pika-asutu]{sen  vaiJ"itus  työn  tuott(ivuuteen.

Vielä    on   sy}.tä   kiinnittää  huomiota   siihen,   missä   määrin  tvön
tuottavuus    alenee   tehd}rn   ratkaisun   kautta.     On  selvää,  että  jos
sijoitamme    entise]le   30   ha:n   \'iljelmälle   kaksi   15   ha:n   viljelmää,
seurauksena   on,  koska  tuotto  ei  lisäänn}.,  että  nämä  kaksi  i]erhettä

joutuvat   jakamaan  sen  tuoton,  joka  aikaisemmin  tuli  `-hdelle  per-
heelle.      Tästä   on   luonnollisena   seurauksena   elintason   aleneminen

ja  ostokyvyn  menet,}.s.     Taulukossa  `10   on   esitett}-   t}'önkä}.ttö   ha
kohden  ei`i  suuruusluokkien `'iljelmillä  ja laskettu, i)aljonko kokonais-
tuotosta,   edell}rttäen    että   se  kokonaan \'oitaisiin kä}-ttää  ]\alkkana
t}.östä,   i`iittäisi   t}-öpäi`-cäå   kohden   ei`i   kokoisim`   tilbilla.
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Tauluhlm    10.    Työn     t,uoticwwus     ei`i    Suui.uusl,uokkien   vilielmillÅ!.

a)  Muunnettua,  miehenpäivää  ha  kohden  vuodessa.

Suuruusluokka

Vuosi                                1         11            111          IV          V

1935   ......              87.8ö       60.67       44.07       36.o6       28.00

1936   ......              85.o2      58.io      43.7o       34.86       28.88

b)   Kokonai,stuoti,o   mk   tgöpäipäå  kohd,en.

Vuosi                    1                 11               111             IV                V

1935...    38:-43:-53:-70:-91:-
1936...    42:-50:-63:-80:-100:-

Kun kokonaistuotto,  vaikkei siitä  olisi mitään muita  kustannuk-
sia  suoritettava,   15  ha:n  viljelmällä  ei  anna  päiväpalkaksi  muuta
kuin  50  markkaa  kaiken  kaikkiaan,  niin  on  selvää,  ettei  koi`keaan
elintasoon  tätä   tietä  koskaan  päästä.    Pääasiassa  tämä  seikka  on
syynä  siihen, että  Ruotsissa joukoittain pientiloja on jäänyt autioiksi
omistajien  siirtyessä  hakemaan  parempia  toimeentulomahdollisuuk-
sia  teo]lisuuden  palveluksessa.    Jos  maassamme  vielä   aiotaan   vil-

jelmäsuuruutta  huomattavasti  pienentää,  johtaa  se  maalaisväestön
ostokyvyn   alenemi§een.     Mitä   tämä   puolestaan   vaikuttaa   koti-
markkinateollisuuteemme  ja  ylimalkaan  teollisuuteen,   on  kyllä  jo
viime   i]ulakautena   selvinnyt.

Rakennuksi,sta ia kalustosta aiheutuva tappio.

Aikaisemmin   tuli  jo  käsitellyksi  jonkin  verran  sitäkin  seikkaa,
että  entisten  keski-  ja  suurtilojen  rakennukset  ja  kalusto  eivät  saa
riittävää   käyttöä.    Meidän   pohjoisessa   ilmanalassamme   edustavat
rakennuspääomat  ennestäänkin  aivan  liian  suurta  osaa  maatalou-
teen  sijoitetuista  pääomista.    T\Tyt  meillä  on  entisiä  sijoituksia  tehty

jo  huomattavasti,  monilla  tiloilla  saattaa  olla  jo  vallan  liian  kalliit
rakennukset,   sellaiset;   joita   ei   olisi   pitänyt   suositella   tehtäväksi.
r\Tvt  nämä  pääomat  aiotaan  tehdä  suurelta  osaltaan  tuottamatto-
miksi.   Me voimme  k}rllä  kuvitella,  että  näitä rakennuksia käytetään
muihin   tarkoituksiin,  ja  jonkinlaista  tuottoa  niille  saadaan,  mutta
tävttä  tuottoa  niistä  ei  missään tapauksessa tule, joten  se  pääomien
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tuhlaus,  joka  tätä  tictä  ta])ahtuu,  on  mclko  suuri.    O]en  sen  laskcl-
massani  ottanut  ainoastaan  /i.50  miljoonaksi,  mutta  to(lellisuuclessa
se   on   ])aljon   suurcin])i.     \'}-t   me   i)}-i.imme   jättäinåän   aleimet,iuun
kä}rttöön   entiset   i`akennuksct   ja   rakentam€`an   u`isia   rakennuksia
entisiä  `'iljel).ksiå  vartcn,  `'aikka juui`i ral"nnusi)ääoman liikanainen
su`iruus   on  o]1ut  meillä  tähänkin  asti  maata]outemme  suui`impana
rasituksena.

I)ih(i,-(i.sut,uksen   i`cihoilt(iiiiinen.

Vaikka  minun  ci  ole  tässå  ollut  tai.koituksena  käsitellå  sitä  k\-s`7-
ni}'stå,   missä    määrin   valtiolla   on   mahclollisuuksia   rahoittaa   tätä
suunnat,onta   rakennustoimintaa,   on   s}'}'tä  joiikin  verran    puuttua
siihenkin.    Kun   alkuaan  lähclcttiin  siitä   cdcll}'t}-ksestä,   että   karja-
laiset  liäthätää   sijoitettaisiin  cntisille   pelloille  ja  niil]e  rakennettai-
siin  noi)easti  uu(1et,  i.akeniiukset  joko  niin,  ett,ä  rakennuksia  i,ehtäi-
siin    kotimaassa    m€`ssi`tuotantona   tai   tuotaisiin   ulkoa,    ei    silloin
vie]ä   kci`itt}r   ajatc]]a,   mikä   puoli   asutust}-össä  tulisi   kaikkein   kal-

leimmaksi.    Vasta   sit,t,(m   kun   on   alkanut   hahmoittua   ne   i"iittcet,
misså   mcnoar`.io  kokonaisuudcssaaii  liikkuu,   alettiin  käsittäå,   että
rakennuskysym}r.s   ]iäin   jäi`jestett}'nå   tulce   muoclostumaan   eniten
rahaa   `i.aativaksi.     Pääministei.ikin   oii   e(lusku.massa   pitämässään

inihcessa  mielestäni  oikeiilla,  joskin  suui.est,i toi\.cita  i.eiiivällä  t£``'alla
huomauttanut   niistä   mahdollisuuksista,  joita   valtiolla  on  kä\'t,että-
vänään.   Me  emme  \-oi  n}'kyaikana  unohtaa  sitä,  että  valtion  mah-
dollisuudet   ovat  sangen  rajoitetut,  ja   se   merkitsee   ennen  kaikkea
sitä,  eLtei  voida  suorittaa  sellaista  rakennustoimintaa,  kuin  alkuaan
edellytettiin.   Palaan myöhemmin uudestaan tähän rakennustoimin-
nan    rahoittamis]{ysym}']{seen.

Pi]ta-(isutLiksen  yl*ityistaloud,ellisel   vai,huttLkset,.

Selostettuani  täten  niitä  haittoja,  jotka  aiheutuvat  pika-asutuk-
sen   toimeenpanosta   ]akiehdotuksessa   esitetyllä   tavalla   maamme
kansantaloudelle,  on  syytä  vielä  tutkia  asiaa  maanviljelijöiden yksi-
tyistalouden   kannalta.     Jos   pika-asutust}rö   toimeenpannaan   ]aki-
esityksessä     mainii,ulla     tavalla     ja     vielä     otetaan    huomioon    ne
ennakkotiedot,  mitä   sanomalehdissä  on  omaisuuden  korvaamisesta
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ilmoit,ci,t,u,  niin  merkitsee  se  monissa  tai)auksissa  `'ksitviselle  maan-
viljelijälle   sellaista   omaisuuden  mcnct,ystä,   ct,tei  hän   siitä   voi  kos-

kaan    selvitä.     }'Te    voimme    h}-väl{syä    sellaisen    menetclmän,    et,tä
koko    Suomcn    kansaa    }'heisesti    kunkin    omaisuudcn   ja    ehkäpä
tulonkin  mukaan  verotetacm  niin  ])€`Ijon,  cttä  menetet`/.t  arvot  tule-
vat tasoitetuiksi, mutta jos joudumme sille Licllc, että joku kansanosa

joutuu  i)ariin  kolmeen  kcrtaan  veroLetuksi,  ]iiin  sit£.i  ei  voida  hyväk-
s}.ä.    Jos  aikomuksena  oii  ottaa  \'almista  ])eltoa,  niinkuin  sanoma-
lehtlissä  mainittiin,   keskiiri.`ärin  3 200  mai`kan hinnasta  hehtaarilta,
merkitsee    se    sangen   huomattavaa   lisäverotusta    niiden   kohd€`11e,

jotka  joutuvat  imltoa  menettämään.    I-Iallituksen  esit}rksen  inukaan
tulee  näitä  maan  luovutLajia  olcmaan  i)aljon.    Jotta  saataisiin  tar-
`-itta`.a  iieltoala,  on  kaikilta  }'li  25  ha:n  viljelmiltä  (yht.  15  /i28  ki)l.)

otettava  niin  paljon  pelto€`,   et,tei  maaha]mne  käytännöllisesti  kat-
soen  jåä  ollenkaan  }-1i  30  ha:n  suuruisia  viljclmiä.    (\'äillä  viljelmillä

on  n\.k\.isin vhteensä  703 6/i7  ha  i)eltoa,  siis   viljelinää   kohden   n.  46
ha.     I{iin  `'llä  maiiiitusta  peltoa]asta  vähennetään  luovul,ettava  ala,
225  ()00    ha,   jäå    entisi}1e  viljelmi]1c  ./i78  647  ha,   siis  n.  3`1   ha   viljel-

mää  kohden.)    EZJ!:Jön  mukaan  y)on  se  vuotuinen  haitta,  mikä  aiheu-
tuu   määi.ättyä   tiluslaajuutta  varten   suunnitellulle   ja   rakcimctulle
Lilalle, jos  sen tilusalaa  vähennetään,  usein sangen lähellä  sen  l)rutto-
t,uoton  £\rvoa,  joka  k}rs}rm}.ksessä   olevasta   alucesta   vuosittain  saa-
taisiint)(>)Maa   ja   metsät),111,   s.    '163).     Ta`ilukossa  11   en  kuitenkaan

ole  ]askenut   vuotuista   taiii)iota   näin   korkeaksi,   `-aan   olen   olctta-
nut,   että   osa   luovutetun   alucen   ont,isistä   liikekustan]iuksista   \-oi-
(laan    vähentää    brut,totuotosta.      Esi]nerkissä    olen    t,ällöin    s€\anut
vuotuisen    haitan    arvoksi    2000    mk    ha:lta,    jonka    pääoma-arvo
5 °/o: n mukaan olisi /io ooo mk ha:]ta.  Riippuen olosuhteista, tilan inten-
siteetistä,   rakcnnus-ja  kalustoi]ääoman  suuruuclesta  j.n.e.  vaiht,clee
vuotuinen  tappio  1000-3 000  mai.kkaan  ha:lta  ja  sen  i)ääoma-ai`vo
20 000-60 000    mk    ha:lta.      Peltomaan    keskiinääi`äiseksi   tuotto-
arvoksi   olen   saanut  7 500  mk  ha:lta.    Kokoiiäisia  tiloja  ostettaessa
vaihtelec  pellon  käypä  hinta  tuottoarvon molemmin puolin riippuen
lukuisista   seikoista,  joihin  tässä  ei  ole  mahdollista  ]ähemmin  i)uut-
tua.    Lisämaata  ostettaess€`,  mikäli  ostavalla  viljelmällä  on  riittävät
rakennukset   ja  kalusto,  asettuu  kaui]pahinta  käytännössä  huomat-
tavasti   tuottoai`von  }J'läpuolelle,  johtuen  siitä,  että  toisaalta  ostajan
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Taul,ukko  11.  Maata  luovuttavalle  vilielmälle  syntyvä  tappio  (Euilän
mukaan),  pdlon  tuott,oai.vo  Ja  peuosta  mahsetiava  Jrinf,a.

1.  Luovut,t,avaue   t,izall,e   syrigvä   tappio.

Kokonaistuotto  .............     3 000: -/ha.
Vaihtuvat   kustannukset    ....     1 000: -

Vuotuinen   tappio    ..........     2 000: -/ha

Vuotuisen   tappion   pääoma-ai`vo  5  °/o:n   mukaan   40 000: -/ha.

2.   PezJo7t   £t/o£!ocw.vo   (III-V   suuruusluokan   tiloilla).

Puhdas  tuotto   ..............          700: -/ha
Aktiivipääoma  paitsi  maa   ....     6 500: -/ha
Edellisen korkovaatimus 5  °/o..        325: -/ha
Maapääoman koi`oksi jää  700-
325:-± ..................          375:-/ha
Peltomaan t,uotioaivo 5%:n muk.   7 500: -|ha

3.  Pellosta  maksetta¢a hinta Rei,ni,kan komi,t,ea,n ehdot,uksen mu]{aan
3 800:-ha.

kannattaa   saadessaan  tä}-den  kä}'ttöarvon  rakennuksilleen  ja  kalus-
tolleen   sekä   työvoimalleen  maksaa   huomattavan  koi`kea   hinta  ja
toisaalta      m}'}-jän     menettäessään     kä}/.ttömahdollisuuden      osalle
rakennuksia ja kalustoa  ei kannata peltoa myydä sillä  hinnalla, initä
siitä   kokonaisia   tiloja   m}.},Ttäessä   saadaan.      T\`iinpä    Pohjanmaalla

}.leisesti  maksetaan  lisämaasta  aina  20  000  markkaan  ha:lta.  Tai`koi-
tuksena näyttää kuitenkin olevan jättää luovuttajalle s}.nt}r`'ä tai)i)io
kokonaan  kor\-aamatta  ja  lisäksi  ottaa  i)elto  noin  i)uolella  siitä  hiii-
nasta,   mikä  siitä   \.oitaisiin  saada  kokonaisen  tilan  kaupassa.    Kun
maksuksi  aiotaan  aiitaa  sellaisia  obligatioita,  joiden  koi`osta  ei  \'ielä
`.oida   niitään   sanoa   ja   jotka   maksetaan   `-asta   10  vuoden   i)äästä`
aikana,   jolloin   muut,amassa   viikossa   saattaa   Lai)ahua   ta\.attomia
taloudellisia    mullistuksia,    käsittää    niaanviljelijäkin,    ettei    tarkoi-
tuksena    ole   suoi`ittaa   maksua   sillä   ta\-alla,   että   siitä   saajalle   olisi

juuri    mitään    h}-öt`.ä.
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Käytännössä  ilmenee peltomaata luovutettaessa syntyn)ri tappio

pääasiassa   siinä,  että   jäljellejääneen  viljelysalan puhdas  tuotto  ha
kohden  jyrkästi  alenee.     Tämä  on  selvää  syystä,  että  tilan  brutto-
tuotto   alenee  suhteessa  luovutettuun  alaan,  kun  taas  kustannuksia
ei  voida  samassa  suhteessa  alentaa.   Osa  kustannuksista  (pääasiassa

Taul,ukko  12.  Lii,kekusta"wksen kohoarrinen  ia  puhd,astuoton  cdene-
mi,nen   pdtoalan   pienetessä  ha  kohden.

1)   Viljelmän   alkuperäinen   peltoala   40   ha,   kiinteä
`kustannus......................................

2)   Viljelmän   alkuperäinen   peltoala   70   ha,   kiinteä
kustannus.......................................

3)   Viljelmän   alkui}eräinen   peltoala   120   ha,   kiinteä
kustannus.......................................

20 000  mk

31 500  mk

48 000  mk

2100     2800            700
2195     2800            605
2315     2800           485
2490     2800           310
2740     2800              60
3130    2800    -330
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i'akennusten   ja  kahision  kunnossaiJito   ja  kuoletus)  i)}'s`.\-  kokonai-
s`iu(1essaan   s€`iiiana   ])inta-alan   iticiictcssä    (kiinteät    kust`annukset),

josta  johtuu,  ei,t,ä  ne  ha  koh(len  tällöin  kas`.a\.at.   }I}'ös  tTökustan-
mis  kas`.aa  jonkun  `'ei`r£`n  pinta-a]a  }'ksikköå  kohcleit,  `.aikka   olct6t-

ii`isiinkin,  että  kaikki  liika  t`-ö`-äki  k}'lmästi  i)i`nnaan  pois.

Taulukoss€i     12    olcn    laskenut    kä}'ttäen    pci`ustam    }I€`€`tcilous-

hallituksen   suorittami£`  tutkimuksia   S`iomen   maatalouden  kannat-
ta`'i`isuu(lcsta  puli(lastuoton   alenemiscn    i)inta-ala`.ksikköä    kohden

i-tcltoalan i)ienetcss;..i.   Taulukko  on li[on]iollisesti kaavamainen, mutta
se   osoittaa   kuitonkin   sol\'ästi,   kuinka  1,tihoisast,i   suunniteltu   siirto-
`;.ätm  asutust,\.ö  v€`ilmttaisi  inaata  luo`r`ittavien  t,i]ojen  kaimat,ta`'ai-

su`ii,cen.   \''ielä   on   mainitta`.a   eräs   seikka,   joka   tekee   luovutt€`\.an
t,ilan  ])uhdastuoton  alcnemisen  to(lennäköisesti  ainakin  €\lku\'uosim
`.ick.i  j}'rkenmåksi,  k`iin   taulukko   12  osoitti`a.    }Ioni`-uotiscen  koke-

mukseen   ])ei`ustucn   on   `iseiminille  t,iloillc   \.åhitellen   sel`'inn}.t,   mil-

1ainen   talousmuot,o    sicllå    on   ka]mtitta`'a,  ja    sc   edell`'t,t,åå   tilalla
määråL}m  itclto-, lai(lun-ja eräissä ta])€`uksissa  niit,t}-alan sekä määrä-

t\'n  siihtecn  ei`i  maanlaatujcn  välillä  j.n.c.   Kun  tämä  eri  tekijöi(len
eclu]]isin    `'aikutusasLe    häiri}'t}.}-,     on    `'iljclijån    koetetta`.zi    lö\'t,åä

kokonacu    uusi   talousinuoto.      On    sel`'ää,    ct,tä    lain    toimecnp€`no
aiheuttaa  tässä  suhteessa  tä\.dellisen  sekaannuksen  kaikilla   maata
luo\'ut,tavilla   tiloilla.      Kun   luo`-utt€`i`-ien   tilojcn   lukumäärä    aikai-

seimnin    csitet}.n  iterustcella   on  `-ähintääii   15  000,   on   sel\.äii,  miten

suuren  häiriön  reformi  aikaansaa  niaata]o`i(lcssamme   }'ksit}'istalou-
del]isessa   suhLeessa.

V (ip(iciehloii.en   (isulu``toimiiLt(i.

Lakiesit,\-ksen    ]ierustcluissa   \'iitataan   siihen,   kuten   edellä   imii-
nittiin,    että   asutust}.ö   olisi   niin   i)aljon   kuin   mahdollista   saatava
suoi`itetuksi   vapaaehtoisuuden   tietä.      }Iiiiusta   on   syytä   tätä   alle-
viivata,  kun  otetaan  huomioon,  kuinka  vähän  valt,ion  toimenpitein
on    asutustyötä    saatu    suoritetuksi.     Professori   J-Jr(ct£ct/.c4   mainitscc,
että  vuodesta  `1884  n`'k\-hetkeen  saakka  on  perustettu  vain    jonkin
vei`ran   yli   23 000   uutta   viljelmää   valtion   toimeni)itein,   kun   taas
\.ksitvistoimeni)itein  on  saatu  huomatta\.asti  }-li  100  000  `'iljelmää.
Tämän  ]askelman ulkopuolella o\-at `-ciiii`utuiicct t,ori)at, joista ei uusia
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viljelmiä    muodostettu,   `.aan   k}.s}.m}-kscssä    oli   `-ain   sen   suht,een
katkaiseminen,    joka   oli   kantaLilan   ja   Loi`pan   välillä.     Kun   ottaa

ylläolcvat     lu`'ut   huomioon,   tulee   to(1ella   siihen   käsit}'ksee!i,   että
i)itäisi      vapaaehLoisuudcn    tietå    kä}.ttää    mahclollisimman    i)aljon,
koska   se  on  vien}-t  ennenkin  parem])iin  tuloksiin  kuin  \.altion  i)akol-
1iset   toimen])iteet.    On  k}'llä  ?rmmärrct,t,ävä,  että  tällaisissa  tai)auk-
sissa   ei \.oida  jäädä  }.ksin vapaaehtoisuuden  \/'ai.aan,  mut,ta  tärkeätä
olisi    saada   asia   järjestet}'ksi   niin,   että   t,uo   `.ai)aaehtoisuuden   tie
tulisi   mahdollisimman  usein  käytetyksi.    `Jos  i]eltomaan  keskiluovu-
tusarvoksi    otetaan   edellä   mainittu   3 200   markkaa,   estetään   sillä
melkein   kaikki   mahdollisuuclet   \.ai)aaehtoiseen  järjestely}-n.

M acm  luo(Juttaiien   ici   siii.toväeiL  keskinäiset  suhteet.

Kuten   edellä  mainittiin,  on  lakiesityksen  pei.usteluissa  mainittu
\Tht,enä   periaatteena  se,  että  i)itäisi  saada  erimielis}r}rdet  häviämään

ja   luottamukselliset  suhtect  synt?rmään  alusta  lähtien  maanoinista-
jien    ja   uusien   naapureiden   välillä.     Tämä   on   mielestäni   ei`ittäin
vai`teen  otettava  seikka.    Tä}rdellä  s)'}'llä  voidaan  epäillä,  ettci  asiaa
hallituksen   esit}trksen   pohjalla   järjestettäessä   saavuteta  h}rviä   suh-
teita   siirto`-äen  ja  maan  luo`J'uttajien  `/-älillä.     Tässä   niinit,täin  jou-
tuvat    länsisuomalaiscn    ja    itäsuomalaisen   maanviljelijän   käsitys-
kannaL   niin  täTdelliseen  ristiriitaan,  että  tuskin  sitä  voidaan  keino-
tekoisesti   järjestämälh   saada  suui`emmaksi.    Kaikille  on  t`iniiettua,
ett,ä    ltä-Suomessa    on  `-allalla   scllainen   käsityskanta,   et,tä  tila   on

i)crittäesså    y]imalkaan   aiiia   jaetta\-a   i)erillisLon   kcskcn.     Lännestä
päin   tullut  kåsit}rskanta  on  ta€`s  €`i`-an  i)åinvastainen.    Sen  mukaan
jäå   }-ksi  `-eljeksistä   Lilallc  ja  1,oiset  lähtcvåt  hakemaan  muuta  Lietä
clatust,€`aii.      S`-\'nä   tim€`isctm   mcnettel}'}J.n   on   se,   ettei`.ät   lähtijät

tahclo   ka`r.entaa  sitä   leipää,  joka  `'.iljelmältä  on  saata\/-issa,  eivätkä
t,ahclo   vaikul,t,aa  iiiitå  häii.iöt,å  talonpidossa,  joita  jakamiiieii,  uusien
rakeimusten    tekeminen    ja    viljclyksen    Läysiii    niuuttamincn    tuo
mukam`aii.      }Ja€`ssammc   on   `-€`i`sinkin   aikaiseminiii   ollut   yloisenä

se   iiiiclii)iile,    ct,t,å   itäsuom€`lainen   käsit}'s   oli   oikea   ja   lånsisuoma-

lainen  våärä.   \''iiiiic  aikoim  on  k}'lk.i  miclii)ide  joiikin  `'er]`an   muut-
tunut.       }lc  Lunncnime   h`ikki   scn   micliijiteitLoii   Taih(lon,   joka   on
tässä   kohdcn   i)åäk}-s}-m}.kseen  iiähdcii  esiint}rn}rt  ja  jossa  on  tuotu
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selvästi   ilmi  se  ajatus,  että  esim.  Karja]an  kannaksella  tilojen  jaka-
minen   on  mennyt  aivan  liian  pitkälle.   Mutta  meillä  on  esimerkkejä
muualtakin.      Venäjällä   aikoinaan   oli   samanlainen  viljelysten  jako
käynnissä   kuin   ltä-Suomessakin,  ja   se  vei  siihen,   että   liian  pieniä
viljelmiä   syntyi   aivan  liian  paljon.    Vastakohtana  voidaan  mainita
Pohjois-Amerikka,     jossa     pidettiin    kannattavampana    suurtilojen
muodostamista.     Professori   LCLt/7.   on   erikoisen  sattuvasti  verrannut
näitä    kahta    talousmuotoa,   tuonut   esille   niiden   h}'viä   ja   huonoja

puolia.      Juuri  tämä  ]iian  pienien  tilojen  muodostaminen  on  saanut
osaltaan   aikaan   sen,  että  Venäjällä  on  ment}7  toisesta  äärimmäisyy-
destä    toiseen,    liian   pienistä   tiloista   kolhooseihin   ja   sovhooseihin.
\Tiin    mielenkiintoinen    kuin   tämä    Venäjän    entinen   ja    n}/'k}'inen
viljel}rstilasuuruusk}.sym},'s   onkin,  emme  siihen  voi  iässä  vhtevdcssä
lähemmin  kajota.     Tahdon  `J'ain  sanoa,  ct,tä  vaikka  tuhansia  pelto-
hehtaareita   käsit,tävä    suurti]a  }'ksinomaisena   vilje]mämuotona   oli-
sikin   hyväksyttävä   niillä   seuduilla,   joissa  ]aaja  viljanviljelys  tulee
kys}'m)rkseen,    ci     se   voi   tulla   kysymykseen   Pohjois-Venäjällä,   ei
ineikäläisissä     oloissa    eikä    ]iioin    Skandinavian    maissakaan.       Me
\,'oimme   ncäin   }'lima]kaisenkin  selvittel}'n  perusteella  ehkä  h}'väksyä
sen    käsityksen,    että   meikäläisissä   oloissa,   joissa   viljel}'sten   karja-
valtaisuus    on    merki]Ie    pantava,    täytyy   hyväksyä    suhteelhsesti

pienet       tilamuodot.          Maatalouden     koneel]istuminen     ja     työn
tuottavuuden    merkitys   ovat   kuitenkin   viime   aikoina    alentaneet

pienten  viljelmien  kilpailukykyä  keski-ja  suurviljelmiin  verrattuna.
M.m.   tästä   syystä  on  15  hehtaarinkin  viljelmä  menettänyt  merki-
tystään.    Viljelmien    jakautuminen   eri   suuruusluokkiin   Suomessa,
Ruotsissa   ja   Tanskassa   nähdään   taulukoista   13~15.

Ta,uLukko  13.     VilJelmien Jakc"iuminen ei.i suui.uusluokkiin  Suomessa
v.1929.i

Peltoala
vL|jellnlen      o/o      p?L::å;|:era

luku

alle          2   ha    .....           7810`J          27.2              73/±17             3.3

2-5   ha    .....         78792        27.4          246709         11.o

1   S`!{omc7]  z)r.ra//i./icn  /i./crs/o  /J/,  26,.  J.  Ylej]icn  maataloustiedustelu  vv.19  29-30.

S.     7'    109.
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25-  50  ha   .....        12 240
50-100  ha   .....          2 865

yli     100   ha   .....                832

4  8         402125
1.o           187111

0.8           138111

Yhteensä     287171      100.0     2245219100.o

Viljelmän   keskipeltoala    7.8   ha.

T ciulukko  14. V ilielmten  jakautuminen  eri  SuuruusLuokkiin  Ruotsi,ssa,
v.   1932..i

Peltoala
Viljelmien

luku

0.26~     `l   ha      ....         60258
1-2    „      ....        60980
2-     5    „       ....      `1'16515

5-10    „      ....        95848
10-20    „      ....        59524
20-  30    „       ....         `17  176
30-50    „      ....        10821
50-100    ,,....          5  100

yli       ,100     „       ....            2395

Yhteinen

peltoala  ha

14.i            46 824
`14.2           102  412

27.2          42'1370

22.4          715  994

13.0          852  310
-7±.o            425  512
•2.5          416  586

1.2          348  794

0.5          394 823

Yhteensä     428617100.0     3724625100.o

Viljelmän  keskipeltoala   8.o  ha.

Taul,ukko 15.  V iLJelmien  iahautuminen eri suuruusluokki,i,n Tanskassa
v.1933.2

Peltoala
v£L]eLmLen      o,o     p:]F::::e:a

luku

0.55-`1.5   ha   ....            7994           3.0               8331

1.5-3       „    ....         19899          9.7            43904
3-5        „    ....         27730        13.6         111303
5-`10       ,,....        50054        24.5         360891

L   Slalislisk   Årsbok  |ör   Si)eTige,  1939  S.  90-91.
2;   Slalislisk    Aarl]og,   1939.   S.   44.
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5-`10      ha   ....         6258/i        21.8         430634
....           54757           48.o            767`112

„     ....          26860         13.2           3337`15
....          /i5492         22.3           973787

„    ....         21406         10.5          844828

„    ....             3769            1.8           290087

„     ....                   7/±0             0.4           119172

10-  25
10-  15
15-  30
30-  60
60-120

120-2/10
}'li        240        „    ....                 287           0.i             89939

Yhteensä     20423`1100.0     3175957

Viljelmän   keskipeltoala   45.5   ha.

Edellä  jo  osoitettiin,  ettei ])ienviljelys (lähinnä 11 suuruusl.) koko-
naistuot,toon nähden ole suinkaan missään erikoisasemassa toiseen tila-
kokoon   vcrraten,   vielä   vähemmän   silloin,   kun   otctaan   huomioon
myyntituotannon    määrä,   i)uhdastuotto,   kamattavaisuusprosentti

ja  ennen   kaikkea   työn  tuottavuus.      Tällä  en tahdo  sanoa,  etteikö
olisi    tarkoituksenmukaista    uutistiloihin   nähden   pyrkiä   n.   15   ha
muunnettua   maatalousmaata   käsittäviin   tiloihin,   vaan   sitä,   ettei
ole   s}ryt,ä  p}.i`kiä  sellaiseen  tilojcn  suui`uusryhmit}.kseen,  jossa  kaik-
kien   tilojen   mu`inncttu   ala   olisi   '15   ha   tai   alle.    Vai-inastikaaii   ei
saavuteta   mitään   ctuja   pyrkimällä   alentamaan  `'li   `15   ha   käsittäl
vien  tilojen   ala   iTiainittuun   määrään.    Påin\'-astoin   on   cdellä   osoi-
tettu    sen   aiheuttavan   tavattomia   taloudellisia   tai)i)ioita   kansan-
t,alouclelle  ja  yksit}/-isillo.   Lisäksi tuollainen  menettcly  viittaa  siihen,

että   uutisviljelijän   t}rö   Suomcssa  olisi  jollain  t,avalla  rang.aistavaa.
Niiniiä    sellainen  tila,   joka   on   koko   pinta-alahaan   `L00   lia  ja  jossa

ei    ole   `.iljol)/.stä    ollenkaaii,    i)i.`äsee    liallituksen   esit\-kscn    mukaan

ehkä    kokonaan   vapaaksi   viljcl}-skcli)oiseiikin   niaan   luo\-utuksesta.
Sell£`incn   100   ha:n  tila,   jossa   on  `'iljel}.sLä   .10   ha,   i>ääsee   niinikään

vai)aaksi,   kun   sellainen   100   ha:n til€`,  joka  oii  ottanut l,uon  J0  ham
lisåksi   vielä   L'io   ha   uutta   peltoa,   joutuu   ijahimmassa   tapaukscssa
luovuttamaan    35   ha   Tiljelysmaata   ja   sainan   veri`an   metsämaai,a
siirt,o`'åclle.     Täinå   laki  voi  vicclä   siis   siihen,   cttä   iiiitä   henkilöitä,

joita    tåsså   inaassa   uuLisviljclijöinä   minun  käsitykseni  mukaian   on
kunnioitet,La\.i\    ja   jotka   o\'at   t}röllään   saanccL   aikaan   sen,    ct,tci
meillä   tällå  kci`taa  ole  suurempaa  lci`-än  puutet,ta,  joudutaan  ci`ikoi-
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sesti   rankaisemaan  tästä.    Ja  luuleeko  kukaan  tällaisen  menettelyn

jälkeen,    että   erimielisyydet  häviävät  ja  luottamukselliset   suhtep,t
syntyvät    alusi,a    lähtien    maanomistajien   ja    uusien    naapureiden
välille.

Vaikka  siis  hallituksen  ratkaisu  siinä  suhLeessa  tyydyttäisi,  että
se   takaa  siirtoväen  nopean  asuttamisen,  ei  tämä  riitä.   Meidän täy-
tyy   tulla   siihen  tulokseen,  että  sellaisena  kuin  lakiesitys  meille  nyt
on  nähtäväksemme annettu, se on väärä ratkaisu, ja sellaisena  emme
voi  sitä  hyväksyä.

Pika-asutuslakies ituksen  vcu`iopuolet.

Mainitsen  vielä  lyhyesti  ne  pääseikat,  joidem  vuoksi  lakiesitystä
hallituksen  ehdottamassa  muodossa  ei  voida  hyväksyä:

1.   Jos   siirtoväen  viljelmät  tehdään pääasiassa  entisille   pelloille,

joudumme  pelkkiin  i.akennuksiin  tekemään  n.  6  miljardin  sijoituk-
sen,  josta  emme  saa  mitään  tuoton  lisäystä.

2.   Maatalouden  nykyinen  rakennus-  ja  kalustoi)ääoma  jää  suu-
relta   osalta   käyttämättä.

3.   Emme    voi    odottaa    mitään    maataloustuota.nnon   nousua,

päinvastoin  tulee  tuotanto  ainakin  alkuvuosina  alenemaan.   Tämä
huonontaa   jatkuvasti   kauppatasettamme   n.   800   milj.   markalla
vuosittain  tai  johtaa   nälänhätään.

4.   Kulutuskeskuksiin  liikenevä  elintai`vemäärä  tulee  alenemaan.
5.   Runsaasti  maataloustyöväkeä  joutuu  työttömäksi.
6.  Työn    tuottavuus    maata    luovuttavilla   tiloilla    sekä    koko

maataloudessa    alenee.
7.  Maan   luovuttajat   joutuvat   antamaan   peltoa   alihintaan  ja

tulevat  siten  kahteen, ehkäpä  kolmeen  kertaan verotetuiksi.
8.  Maata   luovuttavien   tilojen    puhdastuotto    laskee   jyrkästi,

vieläpä  useissa  tapauksissa  saattaa  kannattavan  maatalouden  har-

joittaminen   tulla   näillä   tiloilla   mahdott,omaksi.
9.   Maanviljelijäin  ja   maataloustyöväen  ostokyky  alenee,   mikä

vaikuttaa   epäedullisesti   kotimai`kkinateollisuuteen.
10.   Koska  erikoisesti  uutisraivaajat   joutuvat  käi`simään,  tulee

halu  uut,israivauksiin vähenemään.   Kun karjalaiset saavat valmista

peltoa  saman verran  kuin  heillä  ennen  oli ja  heidän  on  keskitettävä
6
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koko  tarmonsa  i`akennusten  ja  kaluston  hankintaan,  ei  heillä  vai`-
maan   ole   moniin   vuosiin   halua   eikä   mahdollisuuttakaan  raivata

pellon   lisäksi   ehkä   saamaansa   viljelyske]poista   maata.

11.   Puolustusvalmiutemme  heikkenee.

Kun  lakiehdotusta  laadittaessa  on  pääasiassa  otettu  huomioon
ainoastaan  se,  että  karjalaiset  saavat  maata  ja  saavat  sitä  nopeasti,
ei  ole  ihme,  että  ratkaisun  tulos  silloin  on  väärä.    Kun  ehdotus  on
useamman  henkilönyhteistyön  tulos,  ei  tästä  voida  syyttää  ketään

yksityistä  henkilöä, ja  luulenkin,  että  onneton  lopputulos  on  tullut
pikemmin   erehdyksestä   kuin   tarkoituksella.     Osaltaan   siinä   tie-
tysti  on  ollut  vaikuttamassa  se,   että  kysymystä  ratkaistaessa  on
mahdollisimman    suuressa    määrin    syrjäytetty    maataloudellinen
asiantuntemus.

Vielä  on  kuitenkin  syytä  huomauttaa,  ettei   Kivimäen  ehdotus
ilman   muuta   edellytä   mainitun   225 000   ha:n   suuruisen   vanhan

peltoa]an   ottoa   muodostettaville   tiloille.     Sanomalehtiselostuksissa
tosin   yllämainittu   luku   jo   mainitaan   hänen   ehdotuksensa   yhtey-
dessä.    Vasta  hallituksen  esityksessä  on  sananmuoto  sellainen,  että
se   edellyttää   suunnitellun   määrän   vanhaa   peltoa.      Kun   vertaa
Kivimäen   ehdotuksen  12   §:n   toista  ja   14   §:n   toista  mom.   halli-
tuksen  esityksen  12 §:n toiseen mom. ja  `14  §:n kolmanteen  mom. käy
tämä   selvästi  ilmi.     Kivimäen   ehdotus  sulkee  metsämaan  käytön
uutisviljelykseen   vasta   sitten,   kun   maa   on    moninverroin
e d u 11 i s e m p i   metsänkäyttöön,   hallituksen   esitys   taas,   kun  se
on  metsän  kasvuun  e d u 1 1 i s e m p i.    Kivimäki  ehdottaa  luovu-
tettavaksi  ensin  p e 11 o k s i   s  o p i v a n   m a a n  ja  sitten pellon,
hallituksen   esitys   mainitsee   ensiksi   p  e 11 o n   ja   sitten   vasta   pel-
loksi    sopivan    maan.

Si,i,rtopäen  asutuskysymykserb  oihea  i`athaisu.

Kun  olen väittänyt ja mielestäni osoittanut hallituksen i-atkaisun
asiassa  täysin vääräksi, on luonnollista, että minulta vaaditaan uutta
ratkaisua, joka olisi oikea.    Vaikka tällainen vaatimus ei ilman muuta
ole   edellytettävissä,   on   ede]lisen   selvittelyn   perusteella   kuitenkin
helppo    osoittaa,   mitä   tietä   oikean   ratkaisun    tulee    ehdottomasti
kulkea.
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Oikea  ratkaisu  on  se,  että  muu  Suomi  raivaa  täyteenkuntoon
kullekin  karjalaiselle  maanviljelijälle  niin paljon peltoa, kuin hänellä
oli  Karjalassa,  ei kuitenkaan esim.  hallituksen esityksessä  mainittua
7.5  ha enempää.   Tietenkin voi karjalainen, jos hän niin haluaa, itse-
kin suorittaa raivaustyön saaden  silloin itselleen raivauskorvauksen.
Jos  edellytetään, että  viljelyspalkkiona  myönnetään  täysi  korvaus
kustannuksista, pitäisi  ainakin  toisissa  tapauksissa  karjalaisten  kan-
nalta  olla  edullista  itse  suorittaa  tuo  työ.   Sehän  riippuu  kokonaan
siitä,   millaisesta   perheestä   on   kysymys.    Jos   on   kysymys   täysin
työkykyisestä  isästä  ja   äidistä,  joilla   vielä    on   useita   työkykyisiä
lai]sia,  niin  saattaa  olla  suorastaan  etua  siitä,  että  itse  saa  suorittaa
työn.    }'Iutta  tämän  asian  ratkaisun  pitäisi  jäädä  karjalaisille.

Sijoitus  uutismaalle olisi Keski-Euroopassa mahdoton siitä syystä,
ettei  siellä  ole  uutismaata.    Mutta  meillä  on.    Tilaston  mukaan  on
Suomessa   n.  6  milj.    ha  viljelyskelpoista  maata,  josta  siis  tai`vitsee
luovuttaa ainoastaan n.  5  °/o,  jotta saadaan yli 225  000 ha.   Ja näin-
kään paljon  ei tarvita,  kun sellaisiakin peltoja  aina  on,  joita voidaan
ilman  mitään  haittaa  luovutta.

Uutisviljel}'ksen  suorittaminen  sellaisessa laajuudessa,  kuin tässä
tarvitaan, on myös mahdollista, siitä antaa takeet seuraava aikaisem-

paa   uutisraivaust}/.ötä   selvittävä   taulukko   (N:o  16).
Kun  maamme  viljelyskelpoisesta  maasta  on  suuri  osa  sellaista,

jonka  tuotto  metsänkasvuna  on  sangen  pieni,  ei  ratkaisun  tarvitse
sanotta`/-asti   vähentää   metsäntuottoa.     Meillehän   jää   vielä   n.   18
milj.  ha kasvul]ista metsämaata, jonka tuottoa voidaan hoitotoimen-

pitein  helposti  kohottaa  paljon  enemmän, kuin  mitä  metsäntuotto
toisaalta    suhteellisen    pienen   viljelyskelpoisen    maapalan   pelloksi
teon  vuoksi   alenee.

Jos  lopuksi  vertailemme  molempia  ratkaisuja  valtion  talouden
kannalta,  niin ero  pääasiassa  on siinä, että uutisviljelysmenetelmässä
valtio  joutuu,  jos  raivaus  tapahtuu vilje]yspalkkioiden turvin,  mak-
samaan i)ellon teon rahalla, kun se taas lunastaessaan vanhaa peltoa
saa   maksaa   pel]oksi   teon  obligatioilla.  Tämä  on  kyllä  selvästi  etu,
varsinkin  jos  edellytetään,  että  obligatiot  rahanarvon  romahtaessa
todellisuudessa  jäävät  maksoamatta.    Viljelyspalkkiotavalla  on  taas
se  etu,  että  osa  hinnasta  tulee  suoritetuksi vasta  myöhempinä vuo-
sina.   On  myös   olemassa   keinojä,  joilla  valtio  voisi  päästä  uutisvil-
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Tauluklm 16.   Suoriwn pettoalan Lisäys vv.1929-1938.1

(Pelloksi   luetaan   m}-ös   viljel).slaidun,   jollei   sitä   ei.ikseen   mainit,a).

Palkkiolla        1               Palkkiota

Peltoalan   ]{oko   lisäys

Vuosina
Yh-           Ilman     i     Palk-

1

teensä   i  i)alkkiota,     kiol]a

raivatusta

i)eltoalasta   oli

Varsi-     t  Vilje-

gåits:å   | d:å'taå-

maksettu  rai-
vatusta alasta

¥hteensä     Fia:sta

ha        i        ha                 ha

102  869       82  599             20  270

43719126719              17000

49151,     23683             25468

:2:::1-:::::2  .    :::::
47521!     27109              20412

38  250
23 481

31  061

22  364
11297

15  886

12184

21431       !         9630

ha       ,     ha

:å;:ål   ;:;:
22530'    2938

49902!     8535

36058:    5762

_-:-__-_                 :---

95211           109

mk            1    mk

18  419  620

19  049  604

16  620  987

34 049  003
26 809  410

13 009  577

9 592  460

7  912109

7158183

Yhteeiisä   |     431229'  210122      |   221107  |   198  912  !  22195|   152  620863

jelyskustannuksista.   Sellaisia  ovat:  suoi`ittaa työ työvelvollisuuslain
nojalla niin, että j okainen työkykyinen tai määrättyä vuosituloa naut-
tiva  henkilö  velvoitettaisiin tekemään tai teettämään  esim.  0.i-0.3
ha  uutta  peltoa.   Myös  voisi  tulla  kysymyl#een se,  että  pellonteko-
korvaus   suoritettaisiin  maksamalla   huomattavasti  korkeampi  hin-
ta    siitä    sadosta,   joka   saadaan  uutisraivausmaista.    Voitaisiinhan
ehkä  velvoittaa   suuremmat  viljelmät  tekemaan  siirtoväelle  uutta

peltoa  määrätyssä  suhteessa  omaan  peltoalaansa.
Vaikein  ja  suui`in  i.ahak}.symys  nä?rttää  olevan  rakennuskustan-

nukset.     Jos  ryhtyisimme  vaikkapa  massatuotantonakin  valmista-
maan  i`akennuksia  siirtoväelle, niin  tullaan epäilemättä siihen tulok-
seen, että ehdotettu 200 000 mk viljelmää kohden ei  olisi  liian korkea.
0len koettanut niin paljon kuin on ollut mahdollista ajan niukkuuden
tähden  syventyä  tähän  rakennuskysymykseen.    Se   on  tapahtunut
sillä  tavalla,  että  olen  saanut  Hämeen-Satakunnan  maanviljelys-

1   Maatalousha]lituksen   antamat  tiedot.
2  Tilastovirheen   vuoksi    on   v.   1933    näennäinen    peltoalan   vähen]iys   »ilman

palkkiotaJ)    sai.ekkeessa.
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seurasta     yksityiskohtaiset    tiedot    rakennuskustannuksista,    m.m.
keskimäärin  15 ha:n tiloilta.   Ja sen i)erusteella olen voinut lähemmin
kysymystä   selvitellä.    Taulukko   `17   osoittaa  tilanteen.

Taulukko  17.     Maat,tian  rakenmsten  kust,an,nuscbwi,o   Ja  kirJanptio-
arvo   sekä  ni,i,t,t,en  suhd,e  t,oi,sii,nsa   ei`t   suui.uusl,uoki,Ssa.1

Tämän   mukaan  tulisi  15  ha:n  suuruisen tilan rakennukset mak-
samaan   n.   210 000 mk.  Kirjanpitoarvo  samankokoisen  tilan  raken-
nuksilla   on  keskimäärin  vain  n.  75 000 mk.   Ensin mainittu summa

pei.ustuu   yksityiskohtaiseen  kustannusarvioon,  jossa  on  kohta  koh-
dalta   selvitetty,  mitä  rakennuksia  tai`vitaan  ja  mitä  niiden  tekemi-
seen   menee  kotoisia  rakennusaineita,   ostorakennusaineita ja työtä.
Tässä  on syytä kiinnittää erikoista huomiota  siihen, että vaikka koko
kustannusai`vio    päättyy  noin  200 000  mai`kkaan,   siinä   ostotarvik-
keiden   osuus  on  ainoastaan  30 000 mk.    Tämä  selvittää  sen,  miten
maanviljelijät  ovat  kyenneet  tilansa  rakentaniaan.   Sen  rahoittami-
seen,   sikäli   kuin  kotoisia  tarvikkeita   on  saatavissa  ja   sikäli  kuin
omaa  työtä   on  käytettävissä,  ei  tarvita  muuta  kuin  n. 30 000  mk
viljelmää kohden.  Nyt tietysti täytyy edellyttää,  kun  edellä mainitut
hinnat   ovat  sodan  edellisiä  hintoja, että  näiden  tai`vikkeiden hinnat
ovat   huomattavasti  nousseet.    Mutta  olkoonpa  niinkin,  ne  eivät  si-
nänsä   kovin  suure.sti  muuta  tulosta.

Rakennusten   rahoittaminen  näyttäisi  tätä  tiet,ä  paljon  helpom-
malta  kuin   aikaisemmin.   Mutta  vaikeutena  tässä  on se, että siii`to-
väki  on  elätettävä,  niin  kauan  kuin  riittävä  määrä  uutta  peltoa  on
saatu   valmiiksi.    Hallituksen   esityksen   mukaan   pääsee   siirtoväki

1  Hämeen-Satakunnan   maanviljelysseuran   antamat  tiedot.
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e]ämään   valmiista   pellosta   nopeammin.    Mutta  kuinkahan  tämän
asian   laita   todellisuudessa   lienee?       Eiköhän    uutta    peltoa    saada
aikaan   siihen   mennessä   kuin   rakennuksetkin?     Edelleen    valtion
kannalta  lienee jotenkin yhdentekevää,  joutuuko  se elättämään Kar-

jalan    siirtoväen,    1uovuttavilta    tiloilta     vapautuvan    työväen   tai
kulutuskeskuksien   väestön,  sillä   jokin  väestön  osa  on  joka  tapauk-
sessa erikoistoimcnpitein elätettävä,  kun  ei  kei`ran elintai`i)eita  lisätä,
vaan   vähennetääii.      Tältäkin   kannalta   on   kaiken   jäiien   nimessä
i`yhdyttävä   lisäämään  voimakkaasti   tuotantoa.      Jo  tänä  keväänä
olisi  kylvcttävä  kesanto  ohralle ja tehtävä   rukiille   uutta   peltoa.

Vojsimme    suunnitella  rahoitusk}rsym}rksen  niinkin,  että  `-iljel}-s-
kelpoinen  maa  joko  luovutetaan valtion maasta tai  maksetaan obli-

g.atioi]]a.  Pellonraivaus  suoritetaan tai  ainakin  rahoitetaan niin, eLtei
siihen   mene   \-altion   varoja   ollenkaan.     Rakennuksissa   tarvittavat
ostotar`J.ikkeeL     maksetaan     obligatioilla,     joita    liikkeet    käTttä`'-ät
verojensa  suoriLukseen.     Rakennuksissa  käytctään  mahdollisimman

i)aljon   kotoisia  aineita,  ja  rakennustyön  suorittavat  karjalaiset  itse.
Täten  \-oidaan  \.altion  rahaosuus  sui)istaa  mahdollisimman pieneksi,

ja  i)äästä  sitä  t,ietä  i)äämäärään.  Karjalaisilla  on  omat  `-iljelmänsä  ja
maassa   uude]leen   elintai`peita   riitt,cäTästi.

Siksi   kunnes   t,ähän   i)äästään,   on    kai`jalaisille  hankittava   `.äli-
aikaiset   kodit.    Jolla   on   kaksi   tai   uscami)ia,   sen   on   luovui,ettava
väliaikaisesti   toinen   sille,   jolla   ei   ole   mitään.

Jos   koetamme  tehdä  }rhteenTedon  siitä,  mitkä  olisivat  ne  i)ää-
muutokset,   jotka   n}1{}-iseen  lakichclotukseen   olisi  tehtävä,   että   se
]ähi,isi   pois  vaaralliselta  cnt,isen  `.iljelmän  linjalta  ja  niinikään  mah-
dol]isimman      i)aljon      i)ois      i)akkolinjalta      \'ai)aachtoisuuslinjalle,
niin   o]isi`'at   ne   seuraa`.at:

'1.   Siii`toväen  asuttaminen  on  pääasiassa  suunnattava  uutismaille

ja  ainoastaan  iioikl#ustapauksissa  entisille  pelloille.
2.   Karjalaisille   maksettavat  koi``raukset  on  määrätl,ävä  nopeasti

ja  niissä  samoin  kuin maanlunastuksessa käTtettä\rä  käypiä  hintoja,.,

ei   i)}-rkimällä  mihinkään  koroitettuihin  keinotteluhintoihin  oikä  scl-
`-ästi   liian   alhaisiin  järjestel}'hintoihin.

3.   Sama   periaate,   joka    lakiesit}.ksen   perusteluissa    on    selvästi
mainittu,   olisi  `-ietä`/.ä  lakiin,  nimittäin  ett,ä  ensiksi  otetaan  `raltion
maita,   sitten   `'htiöjclen,    seui`akuntieii  ja   kuntieii  maita.     Ellei\.ät
nämä   riitä,   olisi  `'asta  sen  jälkeen  iiientä`-ä   `.ksit,\isten  maille.
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Kirjoittanut

T.  M.1ii(iimäki.

Esitelmöitsijä   suhtaut,uu   in}'önteisosti   esillä   olevaan   vaikeaan

uudistusk`.s`.m\-kseen.    T\-`-d\-t`'ksellä    on    mci`kit,tä`7ä    esim.,    että
hänen   mielestänsä   ei   siii.to`'äclle   ole   i)erustel,tava   kääpiötiloja   ja
että    u`idistus    on   i)antaTa   toimeen   ]{iireellisesti   sekä   että   se    on
toimeenpanta\.a  siirtoväkeäkin  tt-}'d}'tt,ävällä  tavalla.

Esitclmän   koko   ijolcmjikki  kohdistuu  sii,ä  vastaan,   että   uusille
Liloille   olisi   annetta`.a   `-almista   i)eltoa.    Esitelmöitsijä   lukee   laki-

ehdotuksen   niin,   että   kunkin   viljel`-stilan   tulisi   saada   7.5   ha  pel-
toa  ja  että   sillä  ta\roin  maanomisiajien  olisi  pika-asutustarkoituk-
siin   luo`,.utett,ava   `.almista   i.eltoa   noin   225 000   ha.

Esitelmöitsijä    t,oclistelee   Lilastonumeroilla,    ett,ä    uudistus    näin
toteutettuna  veisi  suuriin  kansantaloudellisiin  tai)i)ioihin  ja  työttö-
myyteen,   ja   hänen   esityksensä   i)ääi)onsi   on   siinä,   että   siii`toväen
asuttaminen   on  pääasiassa   suunnat,tava   uutismaille  ja   ainoastaan

poikkeustai)auksissa pelloille.  Ei  olc s}.}-tä puuttua esitelmöitsijän nu-
meroihin,  kos`ka   niitä  esitettäessä   on  lähdetty  olettamuksesta,  joka
on   `-allan  `/.irheellinen  ja  `.ääi`ä.   Aiiioasl,aan  sc   mainittakoon,   että
esitelmöitsi.].än   esittämät   taulukot    osoittavat,    eti,ä   viljan   tuotto

pientiloilla  on ha  kohden  pienemiii  kuin  suuremmilla.  Tämän kanssa
ei   arvatenkaan  ole   i`istiriidassa   sc  todistelu,  joka  viljatullien  koro-
tuksen    ollessa    käsiteltävänä    aina    esitetään,    että   koi`keat   vilja-

1  Lausuiito,  j onka  profcssoi.i  Ki\'imäki   csitt,i  professori  Pjhkalan  esitystä seu-

i.a}ineessa  keskustelussa  Kaiisaiitaloudellisen  Yhdistyksen  kokouksessa  toukokuun
22   p:iiä   1940.
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tullit  ovat  pienviljelijöillekin  edulliset.   M};-öskin  se  huomautus   saa-
koon   sijansa,   että   esitetyistä   numeroista   ei   käv   ollenkaan   ilmi,
onko   viljan   tuotto   suurehkojen   tilojen   rai)i)iolla   olevista   ja   huo-
nosti   vi]jel]yistä   pe]loista   suurempi   kuin   pientilojen   hyvist,ä,   yhtä
vähän    kuin    esitelmöitsijä    on    esittän}'t    selvitvstä    siitä,    kuinka

i)aljon    meillä    on    rappio]la    ja    huonossa    viljelyskunnossa    olevia
ti]oja.

Pika-asutuslakiehdotuksessa     ei     ole     ainoatakaan      säännöstä,

jossa   niäärättäisiin,   että   uusille  tiloille   on   annettava  joku   vähim-
mäisa]a   pe]toa.   Sen   vuoksi   on   virheellistä   ja   väärin   sanoa   halli-
t,uksen  esityksen  nojautuvan  siihen,  että  maanluovuttajilta  otetaan

i)e]tomaata  asutukseen  satoja  t,uhansia  hehtaareja,  vieläpä  summa-
mutikassa.   EsitelmöitsijälLä   on   jäänyt   täysin   huomaamatta   laki-
ehdotuksen,   1uovutuksen   kannalta   täi`kein   ja   keskeisin   säännös,

jossa   kielletään   kiinteistöstä   pakkolunastamasta   alueita,   joita   ei
voida    käyttää    pika-asutustarkoituksiin   taloudellisia    tai   tärkeitä
ku]ttuuriarvoja o]ennaisesti vaarantamatta.   Päättäväminin voi lain-
säätäjä  tuskin  reagoida  vaatimusta  vast,aan,   että  viljelysmaa  olisi
t,uotannolle  vahinkoa  aiheuttaen  erotettava  taloudellisesta  keskuk-
sestansa.   Myönteiseen  muotoon  käännettynä   mainittu  sääntö  lau-
suu   sen,   että   m.m.   peltoa   voidaan   asutukseen   ottaa   ainoastaan,

jos   se   ei   lainkaan  tai   vain  epäolennaisesti   vaarantaa   taloudellisia
ja    tärkeitä    ku]ttuuriarvoja.    I-Iallituksen    esityksen    i)erusteluissa
varotetaan   pakkolunastuksessa   menettelemästä   niin,   että   tiloihin
kiinnitetty   rakennuspääoma   jää   olennaisesti   arvottomaksi.    Tilan
työväestön  tilalla  pysyminen  on  myöskiri  sanotusta  säännöstä  riip-

puvainen,    joten    peloittelu    sillä,    että    rcformi    aiheuttaa    suurta
tyytymättömyyttä,  ei  ole  paikallaan.

Esite]möitsijä  on  ]ain  vastustajilta  lainannut  väitteen,  että  laki-
ehdotuksen   perusteluissa   muka   ilmoitetaan   tarkoituksena   olevan
ottaa   maanluovuttajilta   ilman  enempää   harkintaa   peltoa   225 000
ha. Niissä sanotaan kylläkin, että u u s i e n  t i 1 o j  e n  k a n n a 1 t a
olisi   kohtuullista,   että   ainakin   puolet   viljelystilojen   maasta   olisi

peltoa,   mikä  kai  on  myönnettävä   oikeaksi,   ja  lisätään,   et,tä   näin
tarvittaisiin   peltoa   yllämainittu   määrä    225 000   ha,   joka    maan
kokonaispinta-ala   2.6  milj.  ha  huomioon  ottaen  ei  sellaisenaan  olisi
niinkään   huomattava.   Mutta   perusteluissa   muistutetaan   heti   sen
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jälkeen,    että    maan    peltoalasta    85  °/o    kuuluu    viljelmiin,    joi(len
])ellot    ovat   50   ha   pienemmät  ja   58  °/o   viljelmiin,   joissa   on   i)eltoa
vähemmän  kuin     5  ha,  mitä  ]auselmaa  ei  tietenkään  voida  vmmä]`-
tää  muuten  kuin  siten,  että  ]ainsäätäjä  tunnustaa  225 000  ha  pelto-
maan  ]uovuttamisen  olevan  toteuttamismahdollisuuksien  ulkopuo-
Iel]a.    Lisäksi   sanotaan,   että   peltomaan   luovuttaminen   varsinkin
voimaperäisestä   viljel}'ksestä   saattaa   johtaa   maataloustuotannon
tilai)äiseen   heikentämiseen,   mihin   ei   tätä   n\'kvä   olisi   varaa.   Ja

johtopäätöksenä   huomautetaan,   et,tä   maauudistuksen   toteuttami-
sessa   on  meneLeltävä   sellaisella   harkinnalla  ja  asiantuntemuksella,
ettei  maalle  aiheuteta  tuotantotoiminnan  taantumusta,  vaan  päin-
vastoin  saadaan  aikaan  se,  että  tuotantotoiminta  verraten  nopeasti
elpy},'   entisestään.   Jokaisen  tä\J.t\rnee  näin  o]len   m}-öntää,   että   on
liioittelua,   kun    esitelmässä    viitattiin   siihen,   että   reformin   tulok-
sena   voi   olla   jopa   nälänhätä   kulutuskeskuksissa  ja   ett,ä   hallituk-
sen  esit}7s  sisältää  väärän  ratkaisun,  jota  ei  voida  hyväksyä.

LakiehdoLus   yhtä   vähän   kuin   sen   perustelut   eivät   siis   sisällä
mitään   sellaista,   että   uusi]1e   tiloille   olisi   annettava   jokin   vähim-
mäismäärä   peltoa,   vaikka,   niinkuin   sanottu,   siirtoväen   kannalta
olisi   i)idettävä  kohtuullisena,   ett,ä   ainakin  puolet  maasta   olisi  pel-
toa.   Lakiehdotus   ei  takaa  edes   sitä,   että   uuden  tilan  saajalle  olisi
annettava  ]ainkaan  pcltoa,  mutta  perusteluissa  kyllä `1ain  toteutta-
misen   toimintaohjeena   ]ausutaah,   ettei   voida   pitää   mahdollisena,
et,tei  uusiin  tiloihin  otettaisi  lainkaan  i)eltomaata,  koska  on  välttä-
mätöntä,   että  niihin  sijoitettavat  asukkaat  voivat   niin  pian  kuin
suinkin  saada  omavaraisen  elämän  alkamaan.  Peltoa  voidaan  antaa
miten   i)ienestä   määrästä   lähtien   tahaiisa   ja   niille,   joilla   kotiseu-
dullaankin  oli  vain  pienet  peltoalat  viljelyksessä,  ei  tietenkään  ole
annet,tava   suuria   peltoaloja,   vaan  viljelyskelpoista  maata,  jota   he
saavat   raivata   i)elloksi.   Tätä   vastaan  ei  liene   muistuttamista,   ja
erotus   esitelmöitsijän   ja   mainittujen   perustelujen   kannan   välillä
on   lopulta   siinä,   että   esitelmöitsijä   tahtoisi   uuteen   tilaan   antaa

peltomaata   vain   poikkeustapauksissa,   hal]itus   taas   perustelujensa
mukaan   peltoa    aiiia   jonkin   verran.    Sen   sijaan    käyvät,    kuten
alussa   mainitsin,   käsitykset   yh.teen   siinä,   että   uusien   viljelystilo-

jen   kokonaispinta-ala  voi   nousta,   metsämaata   lukuun   ottamatta,
enintään   15   ha:iin.   Tässä  yhteydessä  torjuttakoon  sekin  lain  vas-
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tustajain  levittämä   `7äärä   käsit}.s,   että  jokaisen  viljelystilan  tulisi
saada   peltoa   ja   viljel}-skeli)oista  maata   15  ha.   0lennaista  \-iljel}-s-
tilan   käsitteelle    on,    että   keskikokoinen   i)erhe   `-oi   tilasta   saada

itääasiallisen  toimeentulonsa.   Tällainen  tila   voi  eri  i)aikkakunmlla
olla  ei.i  suuri,  5,  8,10  ha  j.n.e.,  mutta  ei  missään ta})auksessa  maini-
tuilta   maalajeiltansa   }-hteensä   '15   ha   suui`empi.

Mistä     siis    on    ]akiehdotuksen    mukaan    otet,ta`J-a    se    i)eltoala,

joka  hallituksen  esit?rksen  i)erustelujen  mukaan  on  jokaiseen  tilaan
suuremi)ana   tai   ])ienempänä   hankitl,a`ra?   Pei`usteluissa   mainitaan
luovutusjäi.jest}-ksessä   ensimmäisenå   valtio   ja   }-htiöt,   scn   jälkeen
seurakunnat  ja  kunnat.   Niidcii  `J.iljell?'n  alan  suuruus   on  esit`l{sen

perustelujen   mukaaii   `hteeiisä   n.    450000   ha.    \Täihin   maihin   ei
lakiehdot,uksessa  ole  sitä  i`ajoitusta,  eu,ä  talouclcllisten  ja  tärkei(len
kulttuuriarvojen  olennaista  `.aarantamista  on  `-ältettä`-ä,  ja   niicltm
luovuLtamisessa    asut,ustarkoituksiin    `J.oi    todclla    s`-nt,\.å    kans€in~

taloudellisia  tappioita.   Tlciseltäkin  eikä  ainoastaan   siii.to`-äen  kan-
nalta   katsoisin   kuitenkin   i)itkän   päålle   kansantalou(lclliseksi   `'oi-
i,oksi,   jos   nämä   maat,   samoin   kuin   `.hteisöjen   `i'iljel?'skclpoisetkin
tilukset,,   saatettaisiin   kuol]eesta   kädcstä   `.ksit,`-isiin   kåsiiii.   koska

ne   sit,en  kä}'tett}.inä   Toi`'at  tulla   paremmin  `/-iljell}~iksikin  ja   lujit-

taa  ?rhteiskuntarakennetLa.   Esityksen  ])ei`ustcluissa  mainitaan,  että

yhteisöjcn    tarpeettomiksi    kä`'vät    rakennukset    voidaan    ainakin
osittain   kä}.ttää   niihin   julkisiin   i.akennuksiin,   sairaaloihin  ja   kou-
luihin,   jotka   ennemmin   tai   m}Töhemmjn   on   rakennetta\,'a   mene-
tetyille  €ilueille  jääneiden  vastaa`-ien  rakennusten  tilalle.  ^\Iit,ä  \'ilje-

l}-kseen  so\'eltuvaan  metsämaahan  i,ulee,   mainit,si  jo   esitelmöjtsijä.
että   allekirjoittaneen   alkui)eräiscssä   luonnoksessa   ehdotettiin,   että
sellainen  maa  oli  jätcLLävä  luovut,usvel\'ollisuuden  ulkopuolelle  `'ain.

jos  sen  säil?Tttäminen  metsän  kasvuun  oli  monin  \-erroin  edullisem-

paa  kuin  \J-iljel`-starkoituksiin  luovuttaminen.   .\'Iaataloudcn  edusta-
jat  pika-asutuskomiteassa  tahtoiTat  ehdotuksest,a  pois  saiiat  ))monin
`/.erroin>),   mikä   heidän   kannaltansa   oli   luonnollista,   koska   sääniiös

ci    kohdistunuL   a;noastacm    ?-htiöiden   ja   muiclen   `'hteisöjen.  `-aan
m}'ös    yksit}.isten    omistainiin    metsämaihin.    So`'it,telun    i,ulokseiia
korvat,Liin    ehdot,uksessa   sanat   ))monin   `rerroin»   sanoilla   ))suui'essa

määrässä>),    mutta   hallitus   `-ht?.i   maatalousedustajaiii   kantaan   ja

poisti    sanat.    Esitelmöitsijä    }'ht}.}-    €`llekii`joittaiieen    miclipiteeseeii,
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joka     puhtaasti     kansantaloudellisesta    näkökulmasta     voi     antaa
aihetta   muist,utuksiin.

M.m.   sen   \.uoksi,   että   osa   \'altion   ja   kuntien   T)eltomaasta   on
\-arattu   vä]tt,ämättömiin   julJ{isiin   tarkoituksiin   ja   kun   yhteisöillä
ei   ole   i`iittä\rästi   \.iljel}-skel])oista   maata,   on   ollut   i)akko   uloti,aa

i)akkoluovutus\'.elvo]1isuus    }l{sit}-istenkin    I{iinteistöihin,    kuitc]ikin
sillä   suurella   taloudellisten  ja  täi.keiden  kulttuuriarvojen  olennaisi,a
`.aarantamista  koske\'alla  i`ajoituksel]a,  joka  e(lcllä  mainittiin.  Tiloja,

joista  maata  Toidaan  luo\-uttaa  rajatl,omasl,i,  ilman  että  mainittua
\'aarantiiiiista    on    t,ai.i)een    i)elätä,    o\'at    i`apiiiolla   olevat   ja   kei-
iiot,telun    esineinä    olleet    tilat.     \'iideii     i`ajat,on    kä}`ttämiiien   siir-

to\.äen      tai`i)eisiin      ei     `.ai`maankaan     lici`ätä     epäil`-ksiä.          }'Iut,t,a

m}.öskin     iiiuista     t,iloista     `-oi(laan     i)eltoma€`,    jonk€t     \'iljelemincn

on      laiminl\.öt}-.       ott,aa      asutuksecn,     i.ikkom€`t,ta     useiniminittua

sääntöå.      Jokaiscn   tä\.t\-nee    m\-öntää`    ct,Lä     on    ki`nsaiil,aloudelli-

sest,i   oikcin   `-aati€i   \-iljel}'kseltä   heilt,c`ille   jätet}.t,   pelloL     i)antaviksi

viljel}'skuntoon   eimen   `-iljel}-skclitoiscn   iiia£in   i.aivz`:imisL€`.    Tällais-

ten   tilojen   lu\'iista   ja   suui`uudesta    ei.    niiiikuin   alussa    mainit,siii,

ole   tietoa,   niutta   jokainen   niaaseudulla   liikku`ra   \-oi   todet,a,   ett,ä
maan   asut,tamiscen   tällä   ta`'oin   on   mahdollisuuksi€`.   .\I\-öskään   ei
`-oida   sano£`,   ettei   tå}'dessä   \-ilje]}.slunnossa   o]o,\-asta   iiiaas[a   \.öisi.

talouclellisia   ar\-oja   \.aaraiit,aiiiat,t,a.   j()itakin   osia   luo\/.ut,taa   siirto-

väelle.    `'htå   `.ähän   `-o;(laaii   kieltää   sitä,    ett,cikö   pjcnehköistäkin
tiloisl,a  voisi  eri]lisiä   niitt}-lu`i)i)aleita  ja   muit,a   scllaisia   alueit,a  joko

vksinää]i   tai   `-hteisinä    i)a]stoina   \'hteisist,å    kiinteistöistä    kä}.ttää

asutul{scen.

En  siis  \'oi  m\-öntää   oikeaksi  esitelmöitsijän  \.åitettå,  ct,t,ä  halli-

tuksen  esittämän  lain  toimeeni)ano  saisi  aikaan   t,ä}.dellisen  sekaan-

nukscn   kaikilla   maataluo`-uita`.illa   tiloilla.    Mitään   maauu(listusta

ei   meillä    ole   pantu   toimeen   jäi`jeLtömästi    eikä   ole   mit,ään   s}-}'tä

olet,taa,   että   esillä   ole\'akaan   toteutettaisiin   sanotuin   ta\i.oin.   Toi-
meenpano  t,ulee  koskema€`n  niin  erila€`iuisia  kiinteistöjä  ja  tai)ahtu-

maan  niin  monenlaisissa  olosuhteissa.   että  `'ksit\iskohtaistcn  sääii-
nösten  ot,t,amiiien  lakiin  \'oisi  saada  aika€in  enemmän  häii.iötä  kuin

h}-öt}'ä,   m}-ös   mikäli   koskce   inaaiiliio`-uttajain   ctiija.   Siitä   s}'}.stå

lakiehdot,uksessa  on  \-ältett`-täll€iisia  säännöksiä  ja  laa(litiu  eh(lot,us

`.leisteii     säånlöjen   niuotooii.   Sen   sijaan   on   kaikki   buomio   kiimii-
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tetty  siihen,  että  lain  toiineonpanoelimet  tulisivat  pannuiksi  kokoon
mahdollisiimnan   pätcvällä   tavalla.

Se  k`.s`'m}ts,  jota  vcirten  olen  `'mmärtän}.t  csitelmöitsijän  r}'hty-

neen   tiitkimukseensa,   on   näin   ollen   mielestäni   saanut,   hallituksen
esit}-ksessä    t,}.`-d}.ttä`.än    ratk€`isun.     Esitelmöitsijällä     ci    olisi,    jos

hän   o]isi   tarkoin   pereht\'n}rt   lakichdotukseen,   ollut   aihetta   nimit-
tcää  hai`haiskuksi  esit}'stä,  jolla  hänen  omat  ajatuksensa  ovat  toteu-
t e ttavissa .

Ennenkuin  loitetan,  on  kuitenkin  muutamin  sanoin  kosketeltava
maan    lunastushintaa,    ]uovutuksen    vai)aaehtoisuutta    ja    uusien
tilojen   raivaamista   ja   rakentamista,   joita   esitelinöitsijä   teesiensä

i)erusteluiksi   käsit,telee   laajasti.
\htä  lunastushi]itaan  tulee,  ei  sitä  hallituksen  csit`-ksen  mukaan

saisi  määrätä  suuremmaksi,  kuin  mikä  se  olisi  suunnitellussa  kci`t,a-
kaikkiscssa   o]naisu`is\-erotukscssa   tai)ahtu\t.an   arvioinnin   inukaan.

I'ika-asutuskomitea     ehdot,t,i     luiiastushinnaksi    maan    keskihintaa
`/-uosina   193|/i--38,   mut,ta   lausui   maatalousministcriölle  lähettämäs-
sään  kirjc]mässä,  ct,tä  lunastushinnan,  siirto\/-äen  maastaan  saaman
korvaukscii   ja    \t.ei`otushinncm tuljsi  olla  sama.     Tämä  on mielest,äiii

edelleenkin   oikein,  josta   s}.}-stä,   jos  maan  lunastiishinnaksi  h\'\.äk-
s\.tään    komitean   ehdottamalla    tavalla    vuosicn    493/i-38    keski-
hinta,   tämä   on   pantava   m}röskin   korvauksen  ja   verot,uksen   poh-

jaksi.   Ijunastushnnan   maksamisest,a   ei   lakiehdotuksessa   ole   mää-
räyksiä,  toisaalta   siit,ä   s}'}'stä,   että   ensin  on   saatava  selville,  mistä
summista   ]opulta   on   k}'s}-m}'s,   toisaalta   sen   vuoksi,   että   t,ävt,\'v
t,ehdä   mahdollisek§i   sc,  että   maansaaja   voi   maksaa   hinnan  maan-
luovuttajallekin   saamillansa   korvausmäär;l]ä.   \Tiin   kauan  kuin   on
määi`äämät,tä,   maksetaanko   korvaukset   rahassa,   obligatioissa   vai
reaaliarvoja  edustavissa  ai`vopapereissa,  tulee  lunastushintojen mak-
sanrista   koskevan  kvsvmvksen  olla  avoiiina.    Korvauksien  luonteen
suhteen   tahtoisin   käsit}/'ksenäni   lausua,   että   valtion   omaisuuden
kävttäminen   koi`vauksiin   ensi   sijassa   on   luonnollinen   asia.   Tätä
käsit}rskantaa   ei   ole,   kuten   on   tai)ahtunut,   vastustettava   s}'illä,

joiden  mukaan  valtio  on  kansalaisten  fy}'sillisistä  subjekteista  ero-
tettu  juriidinen  persoona,  jolla  on  oma  omaisuutensa  ja  jota  siirto-
väen    hätä    ei    tuo]laisena    ].ersoonana    liikuta.    Valtio    juriidisena
henkilönä  on,  kuten  juriidisen  i)ei.soonan  käsite  }rleensä,  vain  fiktio.
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Valtion omaisuus  on finansiaalisesti  katsottuna kansalaisten `'hteistä
omaisuutta,   joka   on   ensi   kädessä   kä}/'tettävä   vahinkojen   korvaa-
miseeii,  jotka  laajassa  mielessä  myöskin  ovat  \-hteisiä.   Valtiotalou-
della   on   toisena   i)ohjana   kaiisalaisten   veronmaksuk\'k\..   On   \,-ar-
maankin   erehdys,   joka   pian   havaitaan   sellaiseksi,   jos   valtio   tui.-
vautuu   vain   jälkimmäiseen   finanssi]-)ohjaansa   eikä   edes    osittain

primääriseen,   omaisuuteensa.   --   Kun  lunastushinnan   maksamista
koskevia   säännöksiä   laaditaan,   on   t,arpeen   säätää,   että   maksuksi

jätettävillä   arvopai)ereilla   voidaan  suoi`ittaa,   paitsi  valtion  \'eroja,
mvöskin   luovutettua   kiinteistöä   rasit,tavia   kiinnit}/.svelkoja.

Vai)aaehtoisuuden    tie    on    i)ika-asutustoiminnassa    epäilemättä

paras,  jos   se  vain  voi  viedä  tuloksiin.   I-Iallituksen  esityksessä  sitä
monin   tavoin   suositaan;    m.m.   voidaan   vapaaehtoisesti   luovute-
tusta  maasta  maksaa  täysi  hinta.  Kun  sama  sääntö  jo  nyt  on  val-
]alla    eikä   valt,iolle   tietääkseni   ole   tehty   maanmyyntitarjouksia,
viittaa  se   pahasti  siihen,   ettei  vapaaehtoisuuden  tietä  päästä   pit-
källe.   Esitelmöitsijä   viittasi   jo  erääseen  tähän  vaikuttavaan  syy-
hynkin.

Mitä  raivauspalkkioihin tulee,  ehdotetaan  hallituksen  esityksessä
komitean  esityksen  mukaan  ne  4  000-3 000  markaksi  hehtaarilta.
r\'ämä  määrät  ovat  kenties  liian  alhaiset;  pellonraivaustyö  on  sel-
laista,  jota  valtio  hyvällä  syyllä  voi  edistää,  se  on  ainakin  parempi
avustusmuoto  kuin ruokarahojen  maksaminen,  johon  ei liity mitään
työvelvollisuutta.    Rakennuksien   rakentamisen   uusille   tiloille   esi-
telmöitsijä  laskee  45  ha:n  suuruisella  tilalla  nousevan  200 000  mai`k-
kaan,   mutta   myöntää,   että   sikäli   kuin   kotoisia   tarvikkeita   on
saatavissa  ja  omaa  t}/-ötä  käytettävissä,   siihen  ei  kä}'tännössä  tai`-
vita kuin n. 30 000 mk.   Pika-asutustoimikunta ant,oi valmistaa asuin-
rakennustcn   Lyypi)ipiii.ustuksia;   rakennusten  kokonaispinta-ala   oli
niissä  noin  70 å 80   m2.   Laudoista  teht)'nä  ja  jättämällä  osa  töistä
myöhemmin  suoritettavaksi  tulisi  tällainen   i`akennus    inaksamaan
nykyisillä    hinnoilla    sellaisten   asiantuntijain   laskelmien   mukaan,

jotka    ovat    paljon    rakentaneet    mainitunlaatuisia    rakennuksia,
63  000  mk.  Viljelystilaan  tari]eellinen  eläinsuoja  3  lehmälle,  1  hevo-
selle,  sioille  ja  pienkarjalle  sekä  muut  ulkohuonei`akennukset  mak-
saisivat     n.  32 000   mk.      Yhteensä    rakennuskustannukset   kohoai-
sivat  vicrain  työvoimin  tehtyinä  95 000  markkaan.  Samoilla  perus-
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teilla    kuin  esitelmöitsijä  voidaan  katsoa,  että  rakennukset  todelli-
suudessa   tu]ewat   paljon  halvemmiksi.   Silti  rakennustoiminta   vaa-
tii  suuria  pääomia.  Laatimassaan  esitysluonnoksessa  varojen  myön-
tämiseksi   siii`toväen   asutustarkoituksiin    pika-asutuskomitea    lähti
siitä,   että   kuluvan  vuoclen  aikana  rakennettaisiin  n.10 000  vilje-
lystilaa.   Tämän   edell}'tyksenä   o]i,   että   uusien  tilojen  paaluttami-
seen   olisi   ryhd}/.tty,   niinkuin   hyvällä   tahclolla   olisi   \roitu,   touko-
kuun  puolivälistä  lähtien.  Kun lakiehdotuksen  käsittely  päättävissä
elimissä  siirty}-  viikosta  viikkoon,  merkitsee  se  sitä,   että  mainitun
esit).ksen   antaminenkin   ]}rkkäänty}.,    mikä    on   haitallista    senkin
\'uoksi,  ett,ä  raivauspalkkiomääi`ärahankin  m`röntäminen  viiväst}ry.
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E.iNo  Kuusi,    Sosiaal,inen  hysymys  Ja  sosi,aal,i,nen  l,ii,ke  kautta  ai,ko-
7.en.    Werner    Söderström    Osakeyhtiö.   Porvoo-I-Ielsinki   1939.
Siv.   4.,r,4.

Ilmoitettavana    on   tekijän   kuoleman   jälkeen   julkaistu   teos,
>)oi)us  postumumt),  ja  seuraavat  rivit  on  kirjoitcttu  päivälleen  neljä
\'uotta   professori   Kuusen   kuoleman  jälkeen.  Itse  teos  ilmestyi  pai-
nosta  noin  vuosi  sitten.  Tuntuu  siltä  kuin sama ankara kohtalo, joka
inhimillisesti   katsoen   ennenaikaisesti   .katkaisi   tekijän   elämänlan-
gan,  olisi vainonnut hänen viimeistä  teostaan.  Henkilöltä,  jonka hän
oli  toivonut  viimeistelevän  sitä,  puuttui  niin  vaativaan  työhön  tar-
peellista   aikaa   ja   voimaa.     Mutta    sijaan    astui    vainajan    poika,
maisteri  j?Gj7m   /('L4L4Sj,   joka   suurella  pieteetillä  täydensi  isänsä  kä-
sikii`joituksen  ja   toimitti   sen   painokuntoon.

Kun   tämä   suhteellisen   kö}rhän   sosiaalipoliittis-tieteellisen   kir-
jallisuutemme   merkkiteos   sitten   valmistui   julkisuuteen,   tapahtui
se  aikana,  jolloin  julkinen  huomio   keskittyi  aivan  muihin  asioihin
kuin   rauhanomaiseen   yhteiskunnalliseen  työhön  -  aikana,  jolloin
kansan  kaikki  voimat  ?rhtyivät   horjumattomaan  puolustustyöhön
ja  -taisteluun  sekä  tuli-että  kotirintamalla.   Ja  nyt,  rauhanteon jäl-
keen,    vaatii    sisäinen    n.s.    jälleenrakennustoiminta    niin    valtavia
aineellisten  varojen  ja  henkisten  voimien  panoksia,   että  säännölli-
nen  sosiaalipoliittinen toiminta  osaksi  hidastuu ja  heikkenee.   Siihen
kä}7tett}'jä  varoja ja voimia  on ainakin  osaksi suunnattava poikkeuk-
sellisiin toimenpiteisiiii, joilla  ehkä tavallista  korkeammassa  mielessä
niilläkin  on  sosiaalipoliittinen  merkityksensä  ja  arvonsa.    Että  niin
on ja  niin tulee  olla,  seii  olisi Ej7" JfLtitsL. ollut ensimmäinen myöntä-
ln ä ä n .

Mutta   tästä   huolimatta   i)rofessori   Kuuscn   jälkeensä   jättämä
teos  voi  olla  ajankohtainen.    \Tykyinen  tilanne  ei  ajan  pitkään  voi
jäädä  ]])7syväksi.    Yhteiskunnallisia  problemoja  ei  ratkaista  pelkäs-
tään  valloitussodilla.    Päinvastoin  ihmishenkien  sekä   sivistyksellis-
ten  ja   aineellisten   arvojen  vertaansa   vailla   oleva  tuhoaminen  voi
synnyttää  entistä  suuremi)ia  }rhteishnnallisia  ei)äkohtia  ja  vasta-
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kohtia.    Ehkä  on  edessä  aika, jolloin  luokkai.ajoja, mitkä sosiaalipoli-
tiikan ansiosta osaksi jo  olivat hälvenemässä,  p`'ritään jyi.kentämään
säät}.-,  jopa  kastieroiksi.    Sellaisen  ajan  vai`alle  on  h}'vä,  että  jo  n}-t

ja  edelleenkin  on  olemassa  >)sosiaaliscen  k}-sym}.kseen  ja  sosiaaliseen
liikkeeseen    kautta    aikojen>)    edeltäkäsiii    ])erehtvneitä    henkilöitä.
Sellaisten  henkilöiden  o])astamiseksi  on  n}/'t  i)uheöna  olova  teos  pai-
kallaan.     Ehkä  he  oikealla  hetkellä  csittämällä  joitakin  historiallisia
totuuksia    voivat   valmistaa    uutta    aikaa,
\-oimaan   i)ei.ustuvat  järjestelmät   histoi`ian
mukaisesti lievent\.vät.   Tosin   >)sanoa  totuus
mut'   tu]essakin  t6tuus  jää>)   (0.   }'Ianninen).

jolloin    vksin   raakaan
useasti   todetun   kulun
ain'   on   heng`en  uhma,
Yleisenä  histor'iallisena

totuutena on Eino  Kuusenkin mielestä  se, että J)kokonaisuus on enem-
män  kuin  sen  osat ja heiikinen on  aina }'läpuo]ella  aineellista>) (s.  72).

Selaillessani   uudest,aan   ennen   jo   lukemaani   i)rofessori   Kuusen
viimeistä  teosta  johtuivat  mie]eeni  nämä  ajatukset.    Toivoisin,  että
nekin  ehkä  joidenkin  muiden  miclissä  hei`ättäisivät  halua  tutustua
tähän   kirjaan.

Mutta   kirjan   sisältö?     Siitä   seui`aavassa    muutama   viittaus.
Suhteellisen  laaja  johdanto   (67  sivua)   ei   ole  varsinaista  yhteis-

kuntahistoriaa,   vaan   on   eiinemmin  historiallisilla   esimerkeillä   elä-
vöitett}'ä   historian  ja  yhteiskuntafilosoofista  käsitteiden  selvittel},-ä
ja  samalla  eräänlaista  koko  seui`aavan    esityksen   ennakolta   tehtyä
yhteenvetoa.   Siinä  käsitellään  ensin  sosiaalisen  kysymyksen  ja  liik-
keen  käsitteitä  ja   }.hteiskuntaluokkien  ja   säätyjen  luonnetta,   siir-
rytään  sitten  esittämään  kansalaisten  toiselta  puolen  jakautumista
ja   toiselta   puolen  yhtymistä  }.hteiskuntaluokkiin  ja  kuvataan  lo-
puksi   nyk}-isen   kapitalistisen   ajan   yhteiskuntaluokat   ja   luokkien
merkitys  kansojen  historiassa.    Vasta  tämän  jälkeen  käyvät  tekijä
ja  hänen  johdollaan  lukija  käsiksi  sosiaalisiin  kysymyksiin  ja  liik-
keisiin  sellaisina,   kuin  ne   ovat     ilmenneet  ))kautta   aikojeny).

Varsinainen  historiallinen  esitys  jakaantuu   ajanjaksoittain  seu-
raaviin  osiin:   vanhaan  aikaan  itämaiden  muinaisista  kulttuureista
Rooman  vallan  häviöön  asti,  keskiaikaan  ja  varhaisempaan  u.uteen
aikaan  (läänit}.slaitoksen  kukoistus  ja  keskitetyllä  hallinnalla  varus-
tettujen   valtakuntien   s}Jnt?-),    m}röhempään    uuteen    aikaan  (noin
1700-1820,     kai)italismin     synt}r)     ja     uusimpaan     aikaan     (noin
1820-1900,  täyskapitalismi).    Keskiajasta  alkaen  esitys  on  kohdis-
tettu  ainoastaan  kolmen  suuren  kulttuurivaltion, nimittäin Eng`lan-
nin,  Ranskan ja  Saksan  sekä  oman  maamme  yhteiskunnallisten  olo-
jen ja liikkeiden kehit}Tksoen.   Lukija voi ehkä kaivata aikaisemmilta
ajoilta joitakin tietoja  ltalian ja  Espanjan yhteiskunnallisista  oloista
ja niiden rai)peutuinisen ilmiöistä ja syistä sekä myöhemmiltä  ajoilta
m}röskin  Venäjästä,  josta  ag`raai`ivaltiosta  äkkiä  tuli  äärimmäisyyk-
siiii  asti ajetun kommunismin `.a]tava koekenttä.  Meille niin läheisistä
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Skandinavian  maista  olisi  monikin chkä  mie]ellään  nähnyt enemmän
tietoja  kuin  no,  jotka  i)akostakin  ovat  sisältyncet  Suomea  koskeviin
lukuihin.   Esit}-s  olisi  näin  rikast,unut,  mutta  se  olisi  m}rös  paisunut
]taljon    laajemmaksi.     Todennäköisost,i   Kuusi   oli   tahtonut   välttää
tämän.   Eikä   häneltä   valitct,tavasti    siihen  riittän`.t   eliiiaikaakaan.

Ei  tee  tässä  mieli  ))i)ost  mortcin  auctoris»  r\rht\:ä vikoja etsiskele-
\.ään    arvosteluun.     Jos   lukija   sat,tuinalta   lö}.tää   jonkin    vii`heelli-
s\'\'clen,  niinkuin  esim.  s.168    alhaalla  Vilhelm  Valloittajan  Vilhelm
(jr`anialaisen    sijasta,  niin   muistakoon,  että    tekijältä    itseltään   jäi
käsikirjoiLus    viimeistelcmättä    ja    etl,ä    toisen,   vaikka   lähcisenkin,
henkilön  teoksen  tai.kistamisessa  ja  tä}Jdentämisessä  helpominin  voi
julkaisijalle   sattua   huomaamattomuus   kuin   tä}/.sin   omassa   t}'ös-
sään.

C)lkaamme  kiitollisia  siitä,  että  suomenkieliset  sosiaalisten  k\rsv-
ni`.st,cn  o])iskelijat  ja  harrastajat  ovat  n}-t  ilmoitettavassa  tcoks.os;a
sa`ancet    kaivatun    tietolähteen,    joka    kauLtaaltaan    kantaa    Eino
Kuusen   vankkojen   tietojen,   vakavan   ja   tasai]uolisen   ajattelun   ja
michekkään   t}i'}'lin    pet,tämäl,tömän   leiman.

E.     BJ{.

[\.  E.   TUDEEi`,  SitomeJ?  P¢)'./{./fj  J9J2---J936.   Ilelsinki  1939.  Siv.  355
\'nnä   lukuisia  taululiitteitä  ja   g.i.a€`fillisia   esit}'ksiä.

S\'ks\.llä   vähän   ennen   meidän   sotamme   s\'ttvmistä   valmistui
i)ain6sta.   tr.i    4.  E.     7`e4dc2e/in   laaja   Suomen   P.anl.tin   historia   vuo-
silta    `L912~1936.    Kun    Emil    Sch}'berg`son   oii   kuvannut   Suomen
Pankin   vaiheita    vuosina    4811-`19`11,    on    n}.t    125    vuotta    seteli-

]tankkimme   historiaa   papei.illc   i)antuna.
Puheena   olcva   l,eos   on   Suomcn   Pankin   om`an   toimeksiannon

johclosta  s}.nt}-n+'t  ja  rJankin  oman  virkamiehen  kirjoitLama.   Tästä
johtuu,    et,tä    sc    ei    }'.lecnsä    ole    anal}.soiva    ja    arvostelcva,    vaan
i)ääasiassa   kertomus  tapahtumain  kulusta,   kuLen  }rleensä   muutkin
vastaavat    monog.rafiat,    joita    liikkect    merkkipäiviensä    johdosta
julkaisevat.

On   oikeastaan   valiLcttavaa,   että   tehtävän   laatu   on   ascttanut
tällaiscn    rajoituksen    tekijälle,    joka    on    perinpohjin    tut,ustunut
aineist,oon   ja    jolla    olisi    ollut    kaikki    edell}'t}'kset    ei    ainoastaan
tapahtumain   ja   noudat,etun   i)olitiikan   t,unnolliseen   kuvaainiseen,
`'aan    m\'öskin    niiden    ai`vostelcmiseen.    Suomen    Panl{in   toiminta
vuoden  .'191/±   jälkeen   on   ollut   niin   vaihcrikasta,   suorastaan   di.a-
maattista,   että   taloushistoriassamme   ei   tässä   suhteessa   ole   toista
sen   veroista   alaa.    Ja   sctelii)ankkimme   noudattamalla   politiikalla
on   ollut   mitä   syvällisin   vaikutus   maan   koko   talouselämään.   0lisi
sen   vuoksi   ollut   kiintoisa   ja   taloushistoriallisesti   mitä   ansiokkain

/
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tehtävä   kirjoittaa  vapaasti   ai`vosteleva  tutkimus   Suomen   Pankin
politiikasta  puheena  olevana  aikana.   Lukiessa  tri  Tudeerin  kirjaa
tämä   tulee   usein   mieleen.   Mainittakoon   muutamia   esimerkkejä.
Kun  Suomen  Pankin  ulkomaisista  valuutoista  maailmansodan  syt-
tyessä  suui`i  osa  jäi  Saksaan  ja  ltävaltaan,  olisi  vapaasti  kirjoitta-
valla  arvostelija]1a  siitä  luultavasti  ollut  jokin  kipakka  sana  sanot-
tavana.   Kun  eduskunnassa   v.   1917   ankarasti   arvosteltiin   vienti-
piirien    v.    1914    ajamaa    valuuttapolitiikkaa,    tahtoisi    mielellään
kuulla  tekijän  ajatuksen  asiasta.   Vuoden   1919  keväällä  hintataso
osoitti   alenemista,  ja   luultavasti   silloin   olisi   tar'mokkaalla   politii-
kal]a   ollut   mahdol]ista   pelastaa   markan   arvosta   enemmän,  kuin
siitä   sitten   jäi   jälje]le.   Tehtiinkö   silloin   Suomen   Pankin   ja   val-
tion  taholta,  mitä   olisi  voitu?   Miten  on  arvosteltava  keskuspank-
kimme    valuuttasäännöstelypolitiikkaa    maailmansodan    jälkeisenä
aikana?   Liikemiespiirit   sitä   kiihkoisasti   vastustivat,   mutta   eikö
se   periaatteessa   o]lut   oikeaa,   ainoana  vikana   se,   että   säännöstely
ei    o]]ut    kyllin    kovakouraista?    Erittäin    mieltäkiinnittävää    olisi
lukea,  mitä  ki`iiti]lii]en  kuvaaja  olisi  sanonut  Suomen  Pankin  po]i-
tiikasta  nousukonjunktuurin  aikana  1926-28.  Eikö  vai`oitusmerkki
sete]ipankin   puolelta  tullut   aivan  liian  myöhään,  ja   oliko   välttä-
mätöntä  lyödä  jarrut  niin  lujasti kiinni, kuin  Suomen  Pankki  pula-
aikana   teki?   Entä   kultakannalta   luopumisen   yhteydessä   olevat
seikat?    Emme   tarkoita,  että   olisi   haettava   moittimisen   aihetta
niiden toiminnasta,  jotka  vaikeina  aikoina  ovat  setelipankkia  johta-
neet.   Oman   miehen   kuvauksessa   myös   ansiot   jäävät   alleviivaa-
matta.  Niinpä  esim.  sellaiset  seikat  kuin  Suomen  Pankin  toiminta
halpojen  lyhytaikaisten  luottojen  hankkimiseksi  vientiteollisuudelle
Yhdysvalloista     ja     obligatiolainain     järjestäminen     teollisuudelle
}'Ieensä     ovat    sellaisia    keskuspankkimme    »ylimääräisiät)   ansioita,
joita   asioita   tuntematon   lukija   tuskin   erikoisiksi   ansioiksi   huo-
maa.    Eräitä    samanlaisia    seikkoja,    joissa    kehumiselle    olisi    ollut
sijaa,   mainitsemme   tuonnempana.

On   ).mmäri.ettävää,   että   pankin   itse   julkaisemassa   teoksessa
ja   toimineiden   henkilöiden   vielä    eläessä    on   vaikea    antaa    sijaa
moitteelle   ja   kiitokselle.   Mutta   toisaalta   tekee   mieli   kysyä,   mitä
arvoa   on   m}'öhemmällä   arvostelulla?   Erikoisesti   Suomon   Pankin
po]itiikka  vuosina   1918-24   olisi  mitä   antoisin  ja   käytännöllisesti
h}'ödyllinen  ki`iitillisen  tutkimuksen kohde, mutta jos  se kirjoitetaan
kaikkien   silloin   mukana   olleitten   jo   mentyä   hautaan,   on   silloin
tosin  vaai`atonta  resoneerata  ja  viisastella,  mutta  sellaisella  arvoste-
]ulla  ei  toisaalta  ole  pa]jon  ai`voa.  Mitä  n.s.  historiallisessa  perspek-
tiivissä    voitetaan,    menetetään   tietojen   ja    varsinkin    arvostelun
pätevyydessä.    Taloushistoria,    joka    kirjoitetaaii    enemmän    kuin
parikymmentä   vuotta   tapausten   jälkeen,   alkaa   luultavasti   päte-
vyydeltään  horjua.
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Mutta  palatkaammo  tri  Tudeerin  kirjaan!   Pääasiassa  kertova-
nakin  se  on  mitä  ansiokkain  tutkimus.  Se  sisältää  erinomaisen  pal-
jon  uutta  ja  ai`vokasta  tietoa.   Kun  ti`i  Paavo   Korpisaari  v.   1926
julkaisi   teoksensa   ))Suomen   markka    1914-1925)),   sanottiin   siitä
ai`vostelussa  -  taisi  olla  tri  Kivialho  -  että  teos  oli  ]uultavasti
viimeinen   sana  tästä   asiasta.   Mutta  niin  ei  ollut.    Tri  Korpisaai`i
ei  ollut  käyttänyt  Suomen  Pankin  johtokunnan  ja  pankkivaltuus-
miesten   pöytäkirjoihin   sisältyvää   materiaalia.   Ja.   kuinka   paljon
mielenkiintoista   valaisua   ne   antavat   asiain   menoon,   osoittaa   tri
Tudeerin  kirja.  Tämä  koskee  etenkin  lähimpiä  vuosia  ennen  kulta-
kannalle  paluuta  v.   1925.   Ne  olivat  kunniakkaita  vuosia  Suomen
Pankille  sikäli,  että  sen  piirissä  valuuttapoliittisista  asioista  saavu-
tettiin  asiantuntemus,  joka  o]i  hyvin  paljon  yläpuolella  sen  tason,
joka  Suomen  Pankin  ulkopuolella  vallitsi.  Vakava  rahanarvo  kuu-
lui  meillä   ennen  vuotta   1914  ikäänkuin maailmanjärjestykseen,  ja
luultavasti  koko   maassa  ei   ollut   ainoatakaan,   joka  kirjallisuuden
avulla  - vielä  vähemmin  käytännöstä ~ oli  perehtynyt  inflatiota
ja   devalvatiota   koskeviin   asioihin.   Eikä   asia   paljon   pai`antunut
maailmansodan  vuosina.   Jos  kuvaisi  kaikki  ne  fantastiset  ja  kan-
sanomaiset   harhakäsitykset,   joita   i`ahaa   koskevista   asioista   esi-
tettiin   ja   julkaistiin  noina  aikoina,  tulisi  siitä  hauska  ki`onikka.  1

Suomen  Pankissa  näissä  asioissa  tultiin  -  suurelta  osalta  V.  A.
Lavoniuksen ansiosta -ensimmäiseksi oikeille jäljille.  Siihen aikaan
Suomen  Pankissa  luettiin,  mitä  luultavasti  koskaan  ennen  ei  ollut
tapahtunut,  valuuttapoliittista  kirjallisuutta,  saksalaisia  ja  ruotsa-
laisia   teoreetikkoja,  ja   tutkittiin   aikaisempia   devalvatioita,   m.m.
Itävallan,   Intian  ja  Argentiinan  tarjoamia  opettavia   esimerkkejä.
Ja  kun  devalvatio  oli  toimeenpantava,  hoiti  Suomen  Pankki  uudis-
tuksen  yleisestä  mielipiteestä  piittaamatta,  varmalla,  järkevällä  ja
tietoisesti  rohkean  modernilla  tavalla.   Tällaisessa  historiateoksessa
se  ei  olisi  sopinut,  mutta  sinänsä  kiintoisa  tehtävä  olisi  seikkaperäi-
sesti  osoittaa  ne  kohdat,  joissa  meidän  rahaolojemme  uudistus  oli
omaperäinen, voipa sanoa aikaansa edellä. Tudeerin kuvaus valuutta-
politiikan  asteittaisesta vakaantumisesta  on joka  tapauksessa  hyvin
kiintoisaa luettavaa.  Ulkopuolinen  kirjoittaja  olisi luultavasti näillä-

1 Esimerkiksi:   Kun   rahamarkkinat   alkoivat.   inflation   jälkeen   kiristyä,   pit,i

senaattori   Stenroth   Suomen   Pa]ikissa   neuvottelukokouksen.   Saapuvilla   olevat

pankinjohtajat olivat yksimielisiä siitä, että kaikki jo]itui 7mksL[ud/[.7tc[.den putzf/ees/c{,

ja  ehdottivat  asian  auttamista  laskemalla  liikkeelle  tasaisille  määrille  kirjoitet-
tuja  postilähetysvekseleitä!   Kansantalousprofessoi`it  melkein  koko   ajan  vaikeni-
vat.   Ensimmäinen   professori,  joka   meillä   kirjoitti   järkeä   valuutta-asioista,   ei
o]lut  kansantalouden  edustaja,   vaan  nenä-,   korva-  ja  kurkkutautien  i)rofessori
af   Forsclles.
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kin    kohdilla    antanut    enemmän    kiitosta,   kuin    Tucleer    on   voi-
nut.

Tri   Tudeerin   kertomus   on   tasaista,    arvokasta   ja   luultavasi,i
yksityiskohdissaankin   ci`ittäin   luotett,avaa,    mihiii   hänen   muussa-
kin  tuotannossaan  olemme  tottuneet.  Sekä  t\'ötä  että  teoksen  ai`voa
ovat  ]ialjon  lisäiineet  Suomen  Pankin   toimi`nnan  taust,aksi   csitet\-t
kuvaukset  t,alouselämän  }'leiscstä   kulusta.   Täiiiän  laajimman   teo.k-
sensa  kaut,ta  'l`udcer  on  saavuttanut  kunnioitet,tavan  nimen  talous-
historiamme    ku\J.aajien    joukossa.    Jos    jotain    tahtoisi    arvostella,
olisi   ehkä   sanottava,   että   paikkapaikoin   \-ksit\'isseikat   ovat   tär-
keimpien  tai)ahtumain  käsittel}-}tn  verrateri  saahcet  runsaanlaisesti
tilaa  -  mihin  tunnollisilla  tilastomiehil[ä  aina  on  kiusaus  ajautua.
Eräät   laskelmat   ja   päätelmät   markan   kotimaisesta   ostovoimasta
ovat  -  katsoen  materiaalin  epämääräis}/'}.teen  - vähän  epäil`'ttä-
neet  tämän  kirjoittajaa.  Lisäksi  eräs  pikkuseikka.  Teoksessa  kä\'te-
iään     sanaa     t)vekselikurssi>)     sen     sijaan,   et,tä    useimmiten    puhut-
taneen  valuuttakursseist,a.

Kirjan  ulkoasu  ja  kuvitus   ovat  ensiluokkaiset.
Loppulausuiito   ei   voi   olla   muuta   kuin   kiittävä.   Sekä   Suomen

Pankkia   että   tekijää   on   onniteltava   tästä   25-vuotishistoi'iasta.
K.   J.1talli,clla.

V Fm    V ERi{i£o,    Väkiv(Llt(u`ikouismLden,    i.tippLwatsuus     kansai.l,tLon-
Cees!c{   /.ct    m[4js!o    e£7tm.Si.S}ö  te*j/.Ö.js!ö.     Tilastollis-krimiiiolog`inen
tutkimus.       I-Ielsinki    1936.     Siv.    385.

•~  -  -,  Ve.i.`bi.eclwn   wi,clei.    das    ljeben   und   ^_öi.pei.vei.letzLmgs-
(Jerbi`echerL.     Ubei`     dte     Bestimmung     ilu.ei.    Eriwicldungsi`ichtung
Lt7tcz   S!L./e.    Eine    sLatistisch-methodolog.ische    Untei.suchung,    1.
Finiiland   und  dic  hcnacbl)artcn  ljänder.    I-Ielsinki  1937.  Siv.151.

Tässä     aikakauskirjassa     arvttstcltiin     vuonna     1933    niitä    ]aa-

joja       rikostilastolhsia      tutkimuksia,      joita     tohtoi`i      Ve/j      Ve7./{Åo
on     suorittanut,     nimittäin     hänen     kaksiosaista     väitöskirjaansa,
jossa   hän   käsittcli   henki-   ja   pahoinpitel)rrikollisuuden  tason   ]nää-
räämistä,  sekä  tutkimusta  biolog`isluontoisten tekijäin vaikutuksesta
tähän  rikollisuuteen.    r\'äiden  teost,en  sarjaan  on  m}röhemmin  tullut
huomattava   lisä,   kun   tekijä  on  julkaissut  laajan  selvit}-ksen  kan-
sanluonteen  ja  muiden  etnillisten  tekijäin  vaikutuksesta  väkivalta-
rikollisuutcen,  tai`kastellen  tätä  kvs`.mvstä  eri-Ltäin  laajan  kansain-
välisen    vertailun    i)ohjalla.

Puheena  oleva tutkimust`'ö  on  ollut monessakin  suhteessa vaikea
tehtävä.    Kansanluonteen  erikoisuudet  eivät  ole  heli)osti tilastollisiin
lukusarjoihin  sovitettavissa,  eikä  niiden  yhte}'s  väkivaltarikollisuu-
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den    kanssa   varmasti   todettavissa.     Eri   maista    saatavissa   oleva
tilastoaineisto,   kaikista   kansainvälisistä   neuvotteluista   ja   päätök-
sistä  huolimatta,  ei  m}röskään  ole  edes  lähimain  }'htenäistä,  varsin-
kin   mikäli   kysymys   on  pitemmistä   ajanjaksoista.

Teoksen   ensimmäinen   osa   on   omistettu   rikollisuuden   suuruus-
suhteiden   käsittelylle,   i)itäen   silmällä   etnillisiä   ryhmiä.     Siinä   on,
eräiden  peruskäsitteiden  selvittelyn  jälkeen,  tehty  selkoa  kysymyk-
sessä    olevien   rikosten   lukuisuudesta    Suomessa   ja    sen  naapurien
sekä   muiden  kansojen,   myös   Eurooi)an  ulkopuolella   asuvien,   kes-
kuudessa.    Meikäläiselle  lukijalle   on  tietenkin   erikoisen   mielenkiin-
toista tutustua tekijän esitykseen oman kansamme henki-ja pahoin-
pitelyrikollisuudesta,  niin  hyvin  täällä  kotimaassa  kuin  muuallakin
asuvien  suomalaisten taholla.   On  merkillistä  ja  samalla  masentavaa
huomata,   että   kaikista   Amei.ikan   Yhdysvaltain   siii`tolaiskansoista
ovat  suomalaiset  olleet  >)ylivoimaisesti  ensimmäisiä»  juopumusrikok-
sissa;   vasta  sen  jälkeen  ovat  seuranneet  irlantilaiset,   norjalaiset  ja
ruotsalaiset.   Mutta  suorastaan  yllättävää  on  todeta,  että  suomalai-
sil]a   on   varkausrikoksissakin   siellä   ollut   niin   korkea   kuin   toinen
sija   -  i-ehellisvvden   maineestamme   huolimatta.    Mitä   väkivalta-
rikoksiin   tulee,   niitä   koskevat   luvut   ovat   siirtolaisväestön   osalta
hyvin   pieniä,   eikä   niiden   perustuksella   käy   varsinaista   vei`tailua
tekeminen.    Mutta  myös  Ruijassa  on  ilmoitettu  suomalaisilla  olleen
väkivaltarikosten  aivan  yleisiä  ja  sitäpaitsi  varkauksia  sekä  muita
omaisuusrikoksia    heillä    usein    esiintyneen.      Kotimaassa    asuvien
suomalaisten   ja   ruotsalaisten   tekemiä   henkirikoksia   vei`tailtaessa
huomataan tahallisten tappojen ja kuoleman  ailieuttaneiden i)ahoin-
i]itelyjen   osalta   edellisten   suhdeluvut   kaksin-,   joi]a   kolminkertai-
siksi  ruotsinkielisiin verraten; vaikean ruumiinvamman aiheuttaneen
pahoinpitelyn   kohdalla   ne   ovat   nelinkertaiset.     Eri   lääneissä   on
henkirikoksiin   nähden   ollut   suui`ta   erilaisuutta,   eteläisten  läänien
ja   Hämeen  joutuessa  pahimpaan  maineeseen.    Mutta  tässä  yhtey-
dessä  olisi  teoksessa  ollut  paikallaan  viit,ata  siihen,  että  näiden  seu-
tujen   asujaimiston   kokoonpano   on  jatkuvan   muuttoliikkeen   joh-
dosta  tullut  suhteellisesti  kirjavaksi;  maaltapaon  vaikutukset  tun-
tuvat tässäkin,  kuten tekijä on osoittanut äskettäin julkaisemassaan
tutkielmassa,  joka  ilmestyi  ylipormestari  47tt£;  7TL4Zc7?hejmolle  omis-
tetussa    juhlajulkaisussa.

Kun  teoksen  toisessa  osassa  on  selvitelty  väkivaltai`ikollisuuden
syitä,  tällöin  on  nimenomaan  pidetty  silmällä  alkoholin  vaikut,usta
siinä   suhteessa.     (Ohimennen  täytynee  tässäkin   huomauttaa,   että
tekijä   pitää   alkoholin   käyttöä  ja   alkoholin   kulutusta   mer-
kitykseltään   samoina,  vaikka  turinettu  asiahan  on,   että   alkoholia
on   etenkin  viime  aikoina  suurin  määrin  käytetty  muihinkin  kuin
kulutustarkoituksiin;    siten   on   alkoholiaineiden   käyttö   teknillisiin
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tarkoituksiin   Saksassa   viime   vuosina   ollut   paljon   suurempi   kuin
se   määrä,   mikä   juomissa   on   nautittu).   Puheena  olevien juomien
suoranainen   vaikutus   mui`hiin   on   ollut   sangen  vähäinen,  mutta
sitä  suurempi  merkitys  niillä  on  ollut  vaikean  ruumiinvamman ja
kuoleman   aiheuttaneissa   pahoinpitelyissä.    Tohtori  Verkko  ilmoit-
taakin   olevansa   valmis,   missä  tahansa   näitä   tapauksia   runsaasti
esiintyy,  pitämään  niitä  merkkinä  siitä,  että  alkoholinkäytöllä  on
siel]ä  huomattava  vaikutus  väkivaltai`ikollisuuteen.    Meillä  samoin
kuin   muissa    pohjoismaissa,   vieläpä   Keski-Euroopassa,  tahallinen
tappo  usein  suoritetaan  juopuneessa  tilassa,   mutta  eteläisemmissä
maissa,  joissa  kansanluonne  on  tulisempi,  ei  niiden  välillä  tarvitse
olla  syy-yhteyttä.   Lievässä  pahoinpitelyssä  puheena  oleva vaikutus
on  todettu  pienemmäksi  kuin  muissa  pahoinpitelyi`ikoksissa;  niissä
naisten  osuus  on  suurempi.   Teoksensa  tämän  osan  1  jaksoon  sijoit-
taessaan    suui`en    väkivaltarikollisuuden    kansat    tohtori    Verkko
katsoo   rikollisuuden   niissä   olevan  ratkaisevasti   alkoholinkäytöstä
riippuvaista.    Ensi  sija  on  tässä  suomalaisilla  kotimaassaaii,  täällä
kun   henkirikosten   luku   on   yli   kaksinkei`taisesti   ylittänyt   niiden
kansojen   minimisuhdeluvun,   joilla   väkivaltarikollisuus   on   suuri.
P\Täihin  kansoihin  kuuluvat  myös  virolaiset.    Merkillinen   havainto
on  se,   että  tällä  maanviljelyskansalla  varkausi`ikokset   ovat   olleet
]ukuisampia  kuin latvialaisilla,  jotka  ovat  osittain teollisuuskansaa.
-   Henkirikollisuuden  suunnaton  lisäys   Suomessa   on  tapahtunut
tällä  vuosisadalla;  sitä  va.stoin  ne  eivät  viime  vuosisadan  kuluessa
enentyneet.   Kehityksen  kääntymisen  epäedulliseen suuntaan tekijä
ai`velee  aiheutuneen  venäläissori`osta,  suui`lakon jälkeisestä  kuohun-
nasta,  maailmansodan  ajasta vallitöineen ja  kumousliikkeineen  sekä
lopulta  kansalaissodasta,  joka  »on  väkivaltai`ikollisuuden  kannalta
pahinta,  mikä  kansaa  voi  kohdata)).  -  Pulavuosina  myös  vai`kaus-
rikokset  meillä  huomattavasti  lisääntyivät,   vaikkakin  yhdensuun-
taisuus   viljanhinnan   ja   vai`kausrikosten   vaihteluissa   sekä   vasta-
kohtaisuus   viljanhinnan   ja   pahoinpitelyrikollisuuden   luvuissa   oli
meilläkin,   elinkannan   noustessa,   jo   lakannut.

r\Te  mielenkiintoiset tutkimukset,  joilla  tohtori  Verkko  on  valais-
sut  puheena  olevia  tärkeitä  yhteiskuntaelämän  ilmiöitä,  ovat  saa-
neet  osakseen  paljon  tunnustusta  ja  hyvällä  syyllä.   Tähän  nähden
on  ollut  paikallaan,  että  hänen  tutkimustensa  tuloksia  on  saatettu
myös  muiden  kansojen  tietoon,  ja  näin  on  menetelty  sitä  suurem-
malla  syyllä,  kun  kansainvälisillä  vertailuilla   on  niissä  olennainen
osansa.    Siinä   supistetussa  laitoksessa,  joka  hänen  teoksestaan  on
saksankielellä   julkaistu,   viitataan   suomenkielisen   teoksen   taulu-
liitteisiin, joiden otsakkeet  on samalla käännetty ja selitetty.   Vai`si-
naisille  tutkijoille  tämä  lieneekin  riittävää,   koskapa  teos   näyttää
ulkomailla   saaneen   osakseen   suosiollista   huomiota.
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Tämä  menestys  on  ollut  kunniaksi  myös  sille  virastolle,  jonka
tilastotoimistoa   tohtori   Vei`kko   on   ansiokkaalla   tavalla  johtanut,
ja  olisi  luullut  sen  aiheuttaneen  tyydytystä  asianomaisella  taholla.
Sitä  yllättävämpää  oli,  että  mainittu  toimisto,  ministeriön  omasta
aloitteesta,  siii`rettiin pois tähänastisesta yhteydestään.   Sille ansiok-
kaalle  tutkimustyölle,  jota  tämän  toimiston  päällikkö  on  suoi.itta-
nut,  on kuitenkin annettu tunnustusta toisella t.aholla, ehdottamalla
hänet kriminologian ja tilastotieteen dosentiksi Helsingin yliopistoon,
jonka  opetusohjelmaan  on täten liitetty  uusi  oppiaine,  samalla  lisä-
ten    opiskelijain   mahdollisuuksia    saada   myös    tilastotieteen   ope-
tusta.

Ei.äs  muistutus  tohtor.i  Vei`kon  oppisanastoa  vastaan  olisi  tähän
liitettävä.    Hän   sanoo,   esim.   edellä   kosketellun   teoksonsa  siv.  71,
että  »Täten  on  koko  tilastoaines  tullut   käsitellyksi  ja  havaintojen
teko    voi    alkaa)).     Mutta   »havainnothan»   tilastomies    on    tehnyt
jo   ennen  kuin  numeroaineistoa  on  i`uvennut  käyttelemään,   puhu-
mattakaan   sen   tieteellisestä   käsittelystä.

L.H.

I-TENRi   Dr3Nis,    Les   r6centes   th6ori,es    mon6taires    en    France.     1d6e
quantitative  et  conflit  des m6thodes.   Recueil sirey.   Paris 1938.
Siv.  318.

Ranskalainen   \aloudellinen   tutkimus   on   ei`ikoisella   harrastuk-
sella    suuntautunut   monetäärisiin   kysymyksiin   saavuttaen   siinä
huomattavia   tuloksia.    Monilukuiset  teokset  osoittavat,   miten  hi-
taasti  tieteen  kehitys  ja  kii`kastuminen  ovat  todettavissa.    Metodi-
selta kannalta katsottuna tämän maan taloustutkijat ovat sivuutta-
neet  ajan,  jolloin  käytiin  taistelua  yksipuolisen  abstraktisen tieteen
sekä    positiivisen   tutkimuksen   välillä.      Edellinen   piti   tosiasioita
vähäpätöisinä   tekijöinä,  jälkimmäinen   puolestaan   hylkäsi    deduk-
tion.   Nykyään käytetyn yhdistetyn metodin tarkoituksena on luoda
synteesi  teorian,  historian,  tilaston  ja  logiikan antamista aineksista.
Menetelmien  tuloksia  on  yleensä  vaikea  vei`rata  keskenään,   koska
ne  kohdistuvat  siihen  määrin  erilaisiin  kysymyksiin.    Poikkeuksen
tehnee   tässä   suhteessa   nykyajan   i`anskalainen   teoi`eettinen   tutki-
mus,   joka  tarkastelee  monetääristä  teoriaa.    Erikoisesti  on  tällöin
kiinnitetty  huomiota  sekä  rahan  että  tavaran  arvoon.    Nämä  mo-
lemmat  kysymykset  muodostavat  ikäänkuin  saman  asian  eri  puo-
let.    Pääasiallinen  kiista  käydään  kvantiteettiteorian  kannattajien
ja  sen  vastustajien  välillä.   Teoriassa  saattaa  esiintyä  hyvinkin  eri-
laisia  vivahduksia,  joten  usein  on  vai`sin  vaikea  täsmälleen sanoa,
kumman   suunnan   kannattaja   mikin  tutkija   lopulta   on.    Epäsei-
vyyttä  synnyttää  edelleen  se,  että  kaksi  tutkijaa  voi  suhtautua  ly-
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h}'taikaisiin   hntaliikkeisiin   samalla   tavoin,   mut,ta   olla   eri   micltä
pitkäaikaisista   hinta]iikkeistä.

Edellä   viitatuista   vaikeuksista   huolimatt,a   on   JJen/.t.   Der?i's   us-
ka]tautunut  käsittelemään  näitä  k}.s}'m}'ksiä.   Voidaksecn parenmin
osoittaa  kunkin  tutkijan  menetelmän  omalaatuisuuden  hän  esittää
ensin  teorioiden  pääi)iirteet,  suorittaa  sen  jälkeen  niiden  arvostelun
ja   lopuksi   kiinnittää   huomiot,a   asianomaisen  tutkijan   suhtautumi-
seen   kvantiteettiteoriaan.

Teoksessa  tarkastetaan  ensiksi  Dt.iJi'srcm  ja  j?z%/'/in  tutkimuksia,

joiden mekanistincn käsitys i)erustuu matemat,iikkaan ja tekniikkaan.
Jälkimmäisen   ajatuksen   mukaan  kaikl{i  hinnat  ovat  suhtecllisia  ja
ne  muodostuvat  i)assiivjsesti,  tarkoin  rajoitetun  tekijäluvun vaikut-
taessa.    Näitä   eri   tekijöitä   ovat  i`ahan   määrä,   sen   kiertonopeus   ja
vaihdantatoiminta.    Rueff  hvlkää  kvantiteettiteorian,   koska  rahan
määrä  ei  ole  ainoa,  joka  vaikuttaa  hintoihin.    Asiallisesti  kuitenkin
Rueffin   on   katsottava   kuuluvan   kvan]iteettiteorian   kannattajiin.
Divisia   pitää   indeksejä   epäil}'ttävinä,   \'iit,al,en   sii]ien,   että   mone-
täärinen   syy   ei   vaikuta  samalla  tava]la  jokaiseen  hintaan.    I-Iänen
mielestään   kaikkien    maksettavien   tavaramäärien   tulisi   olla   i)un-
nuksina.   Edelleen  hänen  käsit\'ksensä  mukaan  nousukausi  on  aina
luonteeltaan     jnflatoorinen.     kiertoku]un    saavuLtaessa    hujppunsa
luoton   kiristäminen   rajoittaa   maksuja,   rahan   ar\'o   nousee  ja  hin-
nat   laskevat   aiheuttaen  pulan.    Rueffista   ja   Divisiasta  eroaa  j?7.6£,
joka  tutkimuksissaan  pohjautuu  biologiseen  ja  org.aaniseen  käsit}'k-
seen    johtuen     tätä    tietä    ajatukseen    luonnollisost,a    kehit)'ksestä.
Maailmansodan   jälkeinen   kurssien   putoaminen   oli   patolog`inen    ja
aiheutui    paperitaloudesta     ja    kullasta    irrottautumisesta.     \'iissä
tapauksissa,  joissa  hinnat alenivat  ankarasti, tapahtuu  Ristin esit,\.k-
sen  mukaan  kansainvälinen  vclkojen  likvidointi.   Hinnat määrä\'.t\.-
vät  pääoman  ]iikkeiden,  tavai`oiden  ja kullan tuotannon peruste;ll.a.
Ajatuksissaan   hän   nojautuu   SrL3/c!e7in   tuotantor}.tmiin   ja   C¢sseJin
tuotannon    vuotuiseen   kasvuun  (3  °/o).     J\rogcwon   lähtökohtana    on
vuorostaan    individuaalinen    ja    introspektiivinen    i)sykologia    sekä
inhimi]Iinen  kehit}'s.    Hän  on  synteettisen  huomioimiscn  ja  i`ealisti-
sen   deduktion  tutkimusmenetelmän  kannalla.    Nog.aro  tulee  siihen
tuloksecn,   että   rahan   määrä   vaikuttaa   hintoihin   erikoisesti   niissä
tapauksissa, joissa tulot  ovat i)aisuneet, koska  ensiksi  mainitun lisä}'s-
määrä   on  rajaton,   mutta  tuotteiden  lisä}t's  rajoitetLu.    Kuitcnkaan
hintojen  yleinen  muutos  ei  aiheudu  yhdestä  syystä,  sillä  monetää-
ristä  tekijää  ei  voi  erottaa  muista  tekijöistä.    h'ogaro  ei  t}.}rd}r  vain
mekanistisiin  syihin,  vaan  hän  pyrkii  näkemään  syvemmälle  talou-
delliseen   elämään.     4/!ctzt.o7?    kuuluu    psykologiseen    koulukuntaan.
Hänen  mielest,ään  vaihdanta  on  monetääi`inen  tekijä  hintojen  vaih-
telussa   ja   on   riippumaton   rahan   kiei`rosta,   koska   tämä  ei  vaikuta
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kansantuloon.     Edellcen   rahan   kiert,o   ei   ole   hintojen  vaihteluiden
suoi`anainen   tekijä.     Bciuc!j7tilla   on   erikoisia   ansioita   rahan   kierto-
kulun   määräämisessä.     I-Iänen   käsityksensä   mukaan   raha   määi`ää
hintaliikkeet,  mut,ta  ei  ole  niihin  suhteellinen.    Erikoista  huomiota
tekijä   osoittaa   Si.77%.ci7tczille,   joka   panee   pääpainon   sosiaaliseen  psy-
hlogiaan.    Simiand  korostaa  sitä,  et,tä  matemaattinen kansantalous
on  hede]mätöntä  ja  kvantiteettiteoria  on  hyljättävä.

Omasta    puolestaan    DG7%.s    on   yhdistetyn   tutkimusmenetelmän
kannalla,  ja  hänen  e(lustama]isa   käsit\t.ksen   mukaisesti   ei  luonnon-
tie.teellistä   metodia  voida  käyttää  yhieiskuntatieteissä.    Aivan  va-
kuuttavaa    hänen   todiste]unsa   ei   ole  tässä  kysymyksessä.    Denisin
mielestä   ta]oudellisten  laitosten  merkitys  on  ei`ilainen  aikojen kulu-
essa   ja  näin  taloustiede   i)oikkeaa   täysin   muista  tieteistä.    Voidaan
kuitenkin  huomauttaa,   että  luonnontieteillä   ja  yhteiskuntatieteillä
on   loi)u]takin   koko  joukko   yhtäläisyyksiä,   joskaan   jä]kimmäisillä
ei    ole   yhtä   hyviä   mahdollisuuksia  kuin  edellisillä  tarkistaa  objek-
tiivisia   ja   positiivisia   tutkimList,uloksia.

Denis  ei  ole  yksistään  t,y},'tynyt  selostamaan  uusimman  rahateo-
rian  tuloksia  Ranskassa,  vaan tämä  selostus  muodostaa  vain teoksen
johdannon.     Vertailemalla   eri  teorioja  toisiinsa   ja   metodeja  keske-
nään,  silmällä  pitäen  erikoisesti  rahamäärän ja  hintatason  suhdetta,
hän  koettaa  osoittaa  kunkin  tutkijan  asenteen  monetäärisissä  kysy-
myksissä.   Näin tehdessään tekijä  ratkaisee  m}'öskin  oman  kantansa
eri  tapauksissa.    Hänellä  on  k}J'ky  nähdä  eri  teorioiden  heikkoudet,
mistä  johtuu, että hän ei  hyväksy enempää  abstraktista kuin positii-
vistakaan    tutkimusmenete]mää.     Teorian   ja   tutkimusmenete]män
yhteenkuuluvaisuus   ei   kuitenkaan   ole  ehkä  niin  läheinen  kuin  hän
otaksuu.     T\Tiinpä   voidaan   sanoa,   että   vaikka   esim.   Simiandin   ja
Afta]ionin   käsit}t.kset   metodista   ovat   samanlaiset,   he  suhtautuvat
hintahikkeen   kvantitatiivisiin   syihn   varsin   ei`i   tavoin,     Samoin
Rist  ja  Lescui'e  kannattavat  molemmat )'hdistettyä  metodia,  mutta
ovat   eri  mieltä  pitkäaikaisesta  hintaliikkeestä.    Tuntuukin  uskotta-
vammalta,  että   yleinen  käsitys  taloustieteestä  vaikuttaa  enemmän
tutkijan   kantaaii  monetäärisissä  kysymyksissä  kuin  metodi.    Jollei
tekijällä   olisi   ollut   edellä   mainittua   pyrkimystä,   olisi   esitys   muo-
dostunut  selvemmäksi,   kuin  nyt  on  asian  laita.

K.   A-o.
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VUONNfl   1939.
Maamme  joutuminen  sotaan  painoi  leimansa  Yhdistyksen  työs-

kentelyyn kuluneena  toimikautena.   Tästä  johtuen  Yhdistys  ei  voi-
nut m.m.  pitää viime joulukuussa vuosikokoustaan,  vaan se  on siir-
tynyt  kuluvan  vuoden  puolelle.    Kaikkiaan  on  Yhdistyksellä  ollut
viime  vuonna  6  kokousta,  joista  4  kevät-  ja  2  syyskaudella.    Ko-
kouksissa  on  käsitelty  ajankohtaisia  kansantaloudellisia  kysymyk-
siä  ja  niiden  johdolla  on  keskusteltu.

Vuoden  ensimmäisessä  kokouksessa  tammikuun  31  päivänä  yli-
johtaja Mcw.£££ Kovero piti laajan muistoesitolmän prof.  J.  H.  Venno-
lasta.   Samassa kokouksessa  piti myös  professori  Jj¢c}7.£  Lejw£sÅö mo-
nin   graafillisin   kuvioin   valaistun   esitelmän   ))Viime   pulakauden
riiaantieteellistä   selvittelyä)).

Kokouksessa   helmikuun   22   päivänä   tohtori   Pcbcwo   KorpjscL¢7.j
esitelmöi  aiheesta  »Keskuspankin  luotonantopolitiikka)).    Esitelmän
johdosta   syntyi   vilkas   keskustelu.

Seuraavassa  kokouksessa  maaliskuun  30  päivänä  oli  maanvilje-
lysneuvos    Tc#w   Jvjssjse7t   mielenkiintoinen   esitelmä   ))Onko   syytä
lisätä  Suomen sokerintuotantoa?»   Esitelmä  aiheutti varsin vilkkaan
keskustelun.    Kokouksessa   lausutun  toivomuksen   mukaan   Johto-
kunta  lähetti  myöhemmin  valtioneuvostolle  kirjelmän,  jossa  pyy-
dettiin  kotimaisen  sokerintuotannon  edellytysten  perusteellista  tut-
kimista.

Kevätkauden    viimeisessä   kokouksessa   huhtikuun   26   päivänä
professoi`i   A.   Ben/..   j7eJcmczer  piti   esitelmän  ))Onko  viljelysmaan  ja
metsän välinen  kilpailu  kasvanut ja  mihin  se  johtaa?>)

Syyskauden    ensimmäisessä   kokouksessa   lokakuun   11   päivänä
professori   Br.   Stw£r¢7?£cb  piti  esitelmän  i)Totalitaarinen   sotatalous)}.
Esitelmän  pohjalla  syntyi  monipuolinen  keskustelu.

Syyskauden  toisessa  ja  samalla  viimeisessä  kokouksessa  marras-
kuun   28   päivänä   oli  maistei`i   4rt£urz   Leh!i.se7t    esitelmä   »Suomen
elintai`vike-   ja   i`aaka-ainetilanne   nykyhetkellä)).    Tämänkin   esitel-
män  johdosta  syntyi  laaja  ja  monipuolinen keskustelu.

Yhdistyksen    kokoukset   on   pidetty   entiseen   tapaan   Säätyta-
lossa.     Osanottajien  luku  on  vaihdellut  31:stä  61:een;  keskimäärin
on  kokouksissa  ollut  46  henkeä.

Yhdistyksen   Johtokunta  kävi  in  coi`pore  esittämässä  onnentoi-
votuksensa    Yhdistyksen  entiselle  esimiehelle, professori  Kyö.stj  JÖ7.-
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¢jse!te   hänen   70-vuotispäivänään.    Sähkösanomatervehdys   lähetet-
tiin   professori  E!j  F.  HecÅscherille  hänen  täyttäessään  60  vuotta  ja
pi`ofessori   4r£ht#  A4on£gomerylle  hänen  täyttäessään  50  vuotta.

Yhdistys   on  päättänyt   Pohjoismaisen  kansantaloudellisen  ko-
kouksen   ylijäämävarojen  käytöstä,  että  varat  käytetään  1)  osaii-
oton  helpottamiseksi  pohjoismaisiin kansantaloudellisiin kokouksiin,
2)  pohjoismaisten   esitelmöitsijäin   palkitsemiseen  ja  3)   muihin tar-
kemmin  määrittelemättömiin tarkoituksiin,  jotka  edistävät pohjois-
maista   yhteistyötä   kansantaloustieteen   alalla.     Tämän  päätöksen
mukaisesti   Yhdistys   myönsi  puheena  olevista ylijäämävai'oista Ta-
loustieteelliselle     Kerholle   4500    mk    osallistumista    varten    Köö-
penhaminassa   pidettävään   nuorten  kansantalouden  tutkijain  ko-
koukseen.

Yhdistys    on   kuluneenakin   vuonna   jatkanut   julkaisutoimin-
taansa.     Sarjassa  i)Kansantaloudellisia  tutkimuksia))  on  IX  niteenä
ilmestynyt   tohtori  V.  J.  SzÅÅSGlcöjser}  teos  »Hankintaosuuskunta  yri-
tysmuotonai).    Saman  sarjan  X  niteenä  on  painosta  valmistumassa
kanslianeuvos   L.  Hcwmcv.cm  teos  »Maailmansodan  vaikutus  Suomen
taloudelliseen  kehitykseen)}.   )}Kansantaloudellisen  käsikirjaston»  toi-
mituskunnan   työvaliokuntaan  ovat  Yhdistyksen  puolesta edelleen
kuuluneet    kanslianeuvos   L.   Hcwmcv.ci,   professori   Et.7to   ScicLr£   sekä
kustantajan     puolesta    cÖZ!eÅj7./.o£!tcmtJ£.      Toimituskunnan    työvalio-
kunta   on  neuvotellut  puheena   olevan  julkaisusaiian  uusien  osien
aikaansaamisesta.

»Kansantaloudellinen    Aikakauskii`ja»  on  samoin  kuin  aikaisem-
minkin   ilmestynyt   Yhdistyksen  julkaisemana  ja  jäsenilleen  jaka-
mana.    Päätoimittajana  on ollut tohtori A. E.  TLtc!eer ja toimitussih-
teerinä    cizzeÅi.r/.oj#cmz/£.      Toimituskuntaan   ovat   lisäksi   kuuluneet
ylitirehtööri   Ej7w  Bö.ö.Å,   kanslianeuvos   L. jJcbrmcb/.¢,  tohtori  Paicwo
Korp;sci¢rj,   tohtori  jl4c#!j  Leppo  ja  professori  Br.  SL4pjrcm£cb.    Paina-
tuksesta  ja  jakelusta  on huolehtinut  Helsingin  Uusi  Kirjapaino  Oy.

Yhdistyksen  kirjasto  on kuluneena vuonna edelleen kasvanut eri
virastoilta,    seuroilta    ja   liikelaitoksilta   saatujen   julkaisujen   joh-
dosta.    Yhdistys   puolestaan  on  osittain  vaihtokappaleina,  osittain
ilmaiseksi  jakanut  julkaisujaan.

Yhdistyksen  raha-a.siain  hoidolle sota ei  ole  aiheuttanut sanotta-
via  häiriöitä.     Tulojen  puolella  on  ensinnä  huomattava  ne  avustuk-
set,   joita   suurimmat   pankkilaitokset  ovat  Yhdistyksen  toiminnan
tukemiseksi    antaneet,   yhteensä   55 000   mk.    Lisäksi   on   Yhdistys
saanut    Pohjoismaista   kansantaloudellista   kokousta  varten  kerty-
neiden  lahjavarojen  ylijäämää  21500  mk.   Vai`sinaista  valtionapua
Yhdistykselle    on    myönnetty   22 000   mk   ja   Kansantaloudelliselle
Aikakauskii`jalle   ei'ikseen  8 000  mk,  siis  yhteensä  30 000  mk,   mistä
kuitenkin  viimeinen  neljännes  on peritty vasta vuonna  1940.   Raha.-
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arpajaisvaroista  Yhdist}'kselle  on  sitä paitsi  myönnetty  6 000  mk  ja
Aikakauskirjalle   6 000  mk,  joista  puolet  on  voitu  rjeriä  vasta  tänä
vuonna.     Jäsentuloja  on  ollut  lähes  33 000  mk.    Talletusten  ja  obli-
g`atioiden  korot  sekä  osakkeista  nostetut  jako-osuudet  ovat  kohon-
neet   ]ähes   20000  mk:aan.    Aikakauskirjalle   on  kertyn)Tt   ilmoitus-
tuloja  ja  ti]ausmaksuja  9 500  mk.    Julkaisuvaraston  myynnistä  on
saatu  400  mk.    Kun laskelmista jätetään pois  perimättömät valtion-
avustuserät,   Yhdistyksen  kaikki tulot  kuluneelta  vuodelta  nousivat
yli   `167  000   mk:n.

Menojen  puolella  ovat  edelleenkin  olleet  suurimpana  eränä  Kan-
santaloudellisen   Aikakauskirjan   kustannukset,  joita   on   ollut   noin
50 000   mk.    Kansantaloude]listen  tutkimusten  sarjan   aiheuttamia
menoja  on  ollut  10  000  mk  ja  sota-ajan  tutkimuksen  samoin  10 000
mk.    Yhdistyksen  toimihenkilöiden   palkkioihin  on   mennyt   12 000
ja   esitelmäpalkkioihin   7  500   mk.     Pohjoismaisen   yhteistyön   tilille
on  merkittv  matka-avustuksia  /i  500  mk.    Aksel  War6nin  käsikir-
joitusaineis.ton   lunastamiseksi   valtionarkistoon   on  suoritettu   2 500
mk.    Postimaksuja  on  ollut  saman  verran.    Lisäksi  on  ilmoitusku-
Iuja,   jäsenmaksujen   keruu-   ja   julkaisujen   jakelupalkkioita,   puh-
taaksikirjoituspalkkioita   ja   erilaisia   muita   menoja   kertynyt   yh-
teensä  yli  5 000  mk.    Kertomusvuoden  menot  nousivat  näin  ollen
kaikkiaan  runsaasti  10/± 000  mk:aan, joten  tulot  olivat  n.  63 000  mk
menoja  suuremmat.

Kuluneen  toimintakauden  ja   äsken  kestet}7n  sodan  aikana   Yh-
distys   on   menettänyt   seuraavat   jäsenensä:   professori   A.   J.   Brcw,
varatuomari   Lcb/i/.cz   Ccts!7.67t,   vakuutus.iohtaja   Kyö.s!j   A'ctjszo,   maa-

ja    metsät.  kandidaatti    Ej7m    ftcw.££Åc*j7tG7t,     varatuomai`i     J7t£o     E.
I-Ieimo,  maister±  Ai,mo  Kuokkanen,  la+Lri. ksLndida.&+ri  Hei,kkt  Laakso-
vj).{c},   johtaja  L¢L4J.j  Lojmcw.cmfct,   pääkasööri   J.   A.   JjoL.ncmcicb,   pan-
kinjohtaja   Johcm7tcs  LL47tc!So7t,  kaupung.ininsinööri  Ojzj  J14cm£jÅct;nen,

i)ankinjohtaja   J14.   f?.   Pc¥Zo/.ö7.¢j,   pääjohtaja   VjJze   PoppjL#,   pääjoh-
ta`ja.  I-Iarmes  Ryömä,  senaa.tLor±  Otto  Ste".oth,  maisteri  Ossi  Vahtei.a,

:(p.ulåisj#:,aejJ: J fÄie|'ni|Stve:ijo£. päosf,=smo:i   JOÄ¢7?rLe6   T/c'JJ7tc,J,!,   rehtori
Vuoden    1939     l{uluessa   on   Yhdistykseen   valittu   seuraavat   9

uutta  jäsentä:    metsätieteen  tohtoi`i   Pczcwo  4J.o,   konsulentti   j\4c}j/.L4
Gebhard,   metsånho±taia Paavo  llaive,  aLgronomi  Villw  Ha(Jo,  maisteri
Sci/fcw.j    KL4/ÅL.c},    kauppatieteen   kandidaatti   Ej7?cw.   LG7L£o,    agronomi
Yi.jö   Mezasniemi,    £Ll. tohtoT±   Odal   Stadius   5a`   va`Ta`+uormiri   OlLt   J.
Vct!jjzc4.    Yhdistyksessä   on   nykyään  586  jäsentä.

Yhdistyksen    edustajina   Suomalaisen   Kirjallisuuden   Edistämis-
rahaston    Valtuuskunnan  yhteiskuntataloudellisessa   osastossa   ovat
olleet    kanslianeuvos   L.   J-Jcw.mcv.cb   ja   tohtoi`i   A.   E.   TL4dee7.,   varalla
tohtori  Pc4civo  Ko7.pjscicwj  ja  cz!!e/fi'7./.oj£{¢J?w£.     A]fred   Kordelinin  Sää-
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tiön   tieteen  jaostossa   on  Yhdistyksen  edustajana  ollut ylitirehtööri
Ej7tcw  Bö.ö./€  ja  hänen  varallaan  professori  /37..   SLt(JL.J.c}n£cd.

Kansantaloudelliscn     Yhdistyksen     esimiehenä     on     kuluneena
vuonna  ollut  pankinjohtaja  A'.   J.   Kctzzjc*Zc!,  varaesimiehenä  tohtori
A.   E.   7'L4czecr   sekä   muina  johtokunnan   jäseninä   kanslianeuvos   L.
+Tcw.77?c4/.cL,   professori  Br.   Szt¢L.rc4ri£ci  ja  kansliapäällikkö   T.   Vojo7.77tc4cL.
Yhdistyksen   rahaston-   ja   kirjastonhoitajana   on   ollut   yliaktuaari
llmai.i  TeiJuta.    SLh+eer.Ln  teLLtåv±å  on  hoita.nut  aLlekii.ioittanut.

Yhdistyksen  tilit  vuodelta  4.938  tarkastivat  tohtori  F".£/tjo/  ive-
vcinLi,rma  ia  rna:\ster.i  E,ei`o   J.   Koi.peba.

Helsing`issä   huhtikuun  30  p:nä   1940.
M .  St,i`ömmer.
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FINNLAr\tDS   AUSLÄNDISCHE  SCHULDEN UND  GUTHABET\T.

von  Dr.   phil.  4.  E.  Tz/czee)..

Ftii`  die  ausländischen  Schulden  und  Guthaben  Finnlands  sind
zu  verschiedenen  Zeiten  Berechnungen  angestellt  worden,  die  abei`
ebenso wenig wie  derartige   Schätzungen fur andere Länder erschöp-
fend  sind,  sondern  nur  die  wichtigsten  Posten  beachten.   Doch lässt
sich  aus  ihnen  eine  in  den  Hauptziigen  richtige  Auffassung  von  der
Entwicklung   der   Verschuldung    Finnlands    gewinnen.     Besonders
interessant  ist  das   Sinken  der  Nettoschuld  seit  1930  von  4.0  Milli-
arden  auf weniger  als  1  Milliai`de  Finnmark.

Ein   vielseitigeres   Bild   der  Auslandsschuldenverhältnisse   Finn-
lands   lässt   sich  auf  Grund  des  Matei`iales  erhalten,  das  im  Herbst
1939  gesammelt  wui`de.    Alle  diejenigen,  die  ausländische  Schulden
und   Guthaben  hatten,   mussten  nämlich  der   Finnlands   Bank   be-
stimmte  Angaben daruber  machen.   Die  Anzahl  der Angaben betrug
rd.  4 500 und  diese  können im  allgemeinen  als  zuverlässig.  angesehen
werden,    obgleich  gewisse  Posten  wie  finnische  Aktien  und  Grund-
besitz   in  der   Hand  von  Ausländei`n   sowie  finnischer  Grundbesitz
im  Auslande  von  der  Erhebung  nicht  erfasst  wurden.

Nach    diesen   Angaben   betrugen   die    ausländischen   Schulden
insgesamt     6407.o     Millionen     Finnmark.      Davon     waren    2809.8
Millionen   Mark  langfristige   Schulden,   vorzugsweise   Obligationsan-
leihen,   2 302.2   Mil]ionen  Mark  kurzfristige  Schulden,  in  der  Haupt-
sache    Warenschulden   und   Depositionen   von   Ausländern   in   fin-
nischen    Geldinstituten.     In   Finnland   tätige  Tochtergesellschaften
und    Agenturen  ausländischer  Gesellschaften  waren  an  diese  ausser-
dem   mit   1295.o  Millionen  Finnmark  verschuldet.    Der  Form  nach
sind    diese   Schulden   verschiedenartig,   praktisch   gesehen   sind   es
solche    Anlagen,   die   aus   dem   Lande   zu   ziehen   nicht   beabsichtig`t
ist.
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Der  Verschuldung   standen  5117.3  Millionen  Mark  ausländische
Aktiva    und    Guthaben   gegentiber,    davon   789.6   Millionen   Mark
langfristige,     vorzugsweise    Wertpapiere    und    Depositen    in    aus-
1åndischen    Banken.       Die    kurzfristigen    Aktiva    betrugen    4 327.8
Millionen   Mark.      Den    Hauptteil    dei`selben   bildeten    die   Avista-
Depositionen,   während   die   Warenguthaben  ei`st  an  zweiter   Stelle
kamen.

Wenn  zu  den  Auslandsguthaben  die  Goldkasse  der  Zentralbank
hinzugefugt   wird,   die  sich  im  letzten  Herbst  auf  1  182.6  Millionen
Mark  belief,  war  der  Betrag  der  ausländischen  Aktiva  gi`össer  als
die gesamte  Auslandsverschuldung.   Das  Auslandsschuldenvei`hältnis
Finnlands   war   somit   voi`teilhaft.    Die   Liquidität   wird   durch   die
Tatsache  beleuchtet,   dass   die   Höhe   der  kurzfristigen  Aktiva  fast
doppelt  so  gross  war  wie  die  der  kurzfristigen  Schulden.

DIE    AUGENBI,ICKLlcHE    ROHSTOFF-    ur\TD    rjEBEr\'SMIT-
TELLAGE   lr\T   Fn\`NLAr\TD.

von  Mag.  phil.   AJ.££zJJ.£  Le7}£{7?en.

Der   neue    europäische    Krieg  brach  zu  einem   Zeitpunkte  aus,
wo   die   Ernte   eingebracht   war   oder   die   Ei`ntearbeiten   vor   dem
Abschlusse  standen.     Die  Vori`äte  an  Lebensmitteln,   die  im  Lande
selbst    produziert   waren,    erreichten   zu   diesem   Zeitpunkt   ihi`en
Höchstbetrag.   Anders  verhielt  es  sich  mit  den  aus  dem  Auslande
kommenden    Verbrauchswai`en,    Rohstoffen    und    llalbfabrikaten.
Diese   werden   gewöhnlich   in   der   Zeit   September-November   ftir
den Winter ge]agert, und bei Kriegsausbruch waren also die Bestände
nicht   so   gross   wie   wtinschenswert   gewesen   wäre.    Trotz   der   Er-
schwerung    des   Vei`kehrs   konnten   bis  zum  T\Tovember  die  meisten
wichtigsten  Bedai`fsai.tikel  in  bedeutendem  Umfang  ergänzt  werden.
Unter    den    augenblicklichen    Verhältnissen    wäre    es    angebracht,
ausser    der    Möglichkeit,    die    Einfuhrwai`en    durch    einheimische
Erzeugnisse   zu   ei`setzen,   auch   einen   anderen   Gesichtspunkt   zu
beachten.    Bei   den   Einfuhrwaren   lassen   sich   nämlich   unter   den
jetzigen   Ausnahmeverhältnissen   zweicrlei   Gruppen   unterscheiden:
solche, die verhältnismässig leicht zu  erhalten sind, und  solche,  deren
Beschaffung   immer   schwieriger   wird.      Es   wäre   angebracht,    die
Möglichkeiten  der  Einfuhr  d:eser  Waren genau zu untersuchen und
die   zur  Verftigung  stehepden  Mittel  vor  allem  dazu  zu  verwenden,
in   grösseren    Mengen  Waren    aus    dem   Auslande   zu    beschaffen,
dei`en   Einfuhr   immer   schwieriger   oder   vielleicht   ganz    unmöglich
wird.
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GESICHTSPuP\-KTE   BETREFFEND   DIE   Er\TTwlcKLur\'G
DER   PREISLAGE   IN   FIN.\T|.AND.

von  Bankdirektor  j?.  (i.  F;ecwtc7!.

j£\uch   Finnland   ist   durch   die   Einwirkung`   des   Kriegszustandes
auf   das    Pi`eisniveau   bcrilhrt   worden.     Aber   ti`otz    der  weg`en   der
gcge".:i[.tig.cn   Lag`e   mang`elhaftcn   lndexziffern,   die   zur  Verftigung`
stehen,   kann   festgeste]lt   werden,   dass   die   Preissteigerung  in  Finn-
land   währen(l   des    Krieg`es    nicht    allzu    kräftig.   gewesen   ist.     Man
hätte   ei`warten  sollen,  dass  der  Grossmachtkrieg,  dann  der  finnisch-
russischc    Krieg   und   zuletzt    die  Einbeziehung  des  r\Tordens  in  den
Krieg'   mit   den  dadurch   entstandcnen  Störungen  eine  weit  stäi`kere
Erhöhung`  des  Preisniveaus  im  Gefolg.c  g.ehabt   hätte.

Ein  I)edcutender  Faktor  bei  der  Prcissteigerung sind  dje  erhöhten
Preise    f{ir   I]ni)ortwai.en   und   ])esondcrs   die   g`esteigerten   Frachten.
Auf    manchcn    Gebieten    hat    die    ]3evö]kerung`   auch   LebensmitLel

g.elagert  uncl  dadurch  ein  Steig.cn  der  Preise  veranlasst.    Alle  Kräfte
sind   nun   darauf  zu  konzentrieren,   dem  finnischen  Volke  einen  be-
friedig`enden  Lebensstancl  zu  eihalten.    Zu  diesem  7,wec]{e  muss  die
eig'ene   Erzeug`ung`   vermehi`t   und   Lebensmittel   aus   dem   Auslande
beschafft    wei`den.

Da   jedoch   dei.artig`e   Massnahiiien   die   Lag.e   nicht   unmittclbar
beeinflussen   können   und   die   Stöiungen   im   finnischen   Preisniveau
natui`Iich  €`nhalLen  werdcn,  weil  die  formclle  Kaufki.aft  zu  g`ross  ist,
hat   man   dem   ]etztercn   Umstand   besondere   Aufmerksamkeit   zu
widmen.     I)iese   F.ihöhung.   der   KaufkrafL   ist   vorzugsweise   darauf.
zuriickzufuhreii,    dass    der    finnische    Staat    während    des    Krieg.es
bedeutende   Beträg`e   an  Gehältei`n  und   Löhncn  an  die  Wehrmacht
und   in   Form   von   Untersttitzungen   an   F.vakuierte   ausg`ezahlt   und
als   Bezahlung`en   l'dr   l.ebensmitLel,   die   von   den   Landwirten,    Ge-
schäftslcuten  und lndustriebetriel]cn  eingckauft  oder  beschlagnahmt
wurden,   verausg.abt hat.   Die   Lagc   ist   also   die,   dass,   während   aul'
einer  Reihc  von  Gebieten  die  Gel.ahr  eincr  Warenknai)i)heit  besteht,
die  natui.lich  steigernd  auf  das   Preisniveau  einwirkt,   die   Kaufkraft
dei   Allg.emcinheit -vor  allcm  wohl  der  Grossuntei`nchmer -  nicht
nur   ebenso   gross   wie   unter   normalen   Verhältnissen   ist,   sondern
bedeutend  grösser.    Hierin  lieg`t  aug`enblicklich  eine  g.i.osse  Gefahi`.

Eine  Preissteigerung.,  die auf  Warenknai)pheit  bei  unverändei`ter
Kaufkral.t  beruht,  braucht  nicht  bekämpft  zu  werden`    Die  Gefahr
in  dei   gegenwärtigen   ljage  liog.t  in  der   Vermehrung.  dei`.  Kaufkraft
der   A]lgemeinheit,   die   sich   aus   der   Steig`e`iung  der  Staatsausgaben
erg`ibt,   und   die   Frag`e   ist   nun,   wie   diese   gefähiliche   Kaufkraft   an
den  Staat  zuii.ickfiihrt  werden  kann.
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In  crster  Linie  ist  daftir  zu  sorg.en,  dass  der  schon  a]Izu  reichlichc
Ge]d`Jorrat,  nicht  noch  weiter  erhöht  wird.    Dcr  Staat  miiss  daruiii
die   grösste   Sparsamkeit   beobachten.     Glcichgewich   zwischen   den
Einnahmen   und   Ausg.aben   des   Staates  ist   herzuste]len      ln   bezug.
auf'  die  Aufrcchterhall,ung`  dcs  Gcldwei`tes  bedeutet  es  dabei  wenjg.ei.,
oh   dcr  Staat  seine  Ausg.aben  durch  Sl,euern,  iieue   Einnahmen  odei`
durch  ^`\nleihen  deckt.    Die   llauptsachc  ist,  dass  die   Kaul.ki`aft  der
^;\Ilgemeinheit   an   den   Staat   Ul)erftihrt   wir(l.   Wenii   die   Au£'nahmc
von   Krediten   aiif  Schwierigkeiten  stösst,  muss  der  Staat  clen  Wcg.
der   /jwangsan]ejhe  bot,reten.

Dcutsch]and  gibt  ein  Bejs])iel  daftir,  wie  eine  lnf]at,ion vermiecleii
\`.ei`den   kann,   obwohl   der   Staat   als   bedeutender   Arbeitgeber   und
Warenkäufer  reichlich  Kaul.kraft  der  Allg.emeinheit  iiberlassen  hat.
Man   hat   dort  neben  hoher  Besteuerung.  die  Verwendung  der  /,ah-
lungsmittel  kontrolliert  und  eine  Erhöhung der  Verbrauchcs  verhin-
dei`t   sowie   die   Bcvölkeiung`   zu]    Si]arsamkeit   erzogen.     /.u   dieseiii
Zwecke   ist   das   Lohnniveau   niedrig   gehalten   und   auch   die   Ver-
brauchsmög]ichkeiten    cler    woh]habenderen   Klassen   sind   begrcnzt
woi.den.     Die  Ei.spaiungen  hat  der  Si,aat  dann  tibernommen.

Da  n'ian  in  Finnland  augenblicklich  nicht  an  die  Aufnahiiic  cin-
]ieinrischer  Anleihen  denken  kann,  bleibt  als  nächstliegende  Möglich-
keit    die   Besteuerung.     Leider   fung`iert   unser   Steuers}.stem   rech.i
wenig geschmeidjg.   Um die Steuerzahler zur Sparsamkeit zu zwingen,
wären   Massnahmen   zu   ergreifen,   dass   eine   Staatssteuer   schon   in
der  nächsten  7.eit   erlegt  werden  kann.    In  diesem   Zusammenhang'
ist  daran  zu  erinnern,   dass   der  fjnnische  Staat  in   der  letzten  Zcit
einen  Teil  der  Steuern  erhöht  hat  und  aug`cnblicklich  eine  Umsatz-
steuer   plant.

Ein  Glied  in  dem  Bestreben,  die  Kaufkraft  zu  verringern, bildet
die  Verhinderung  von  Lohnerhöhungen.   Ein konstantes  Lohnniveau
hat   man  auch  theoretisch  als  eine  Notwendigkeit  im  Kampfe  geg`en
die     lnflation    angesehen.      Ausserdein    wäi`e    eine    Erhöhung.    der
Zinssätze   zu   erwägen.     Da   jcdoch   das   finnische   Wirtschaftsleben
so   schon  grosse   Schwierig`keiten  zu  iibei.winden  hat,   und  beachtet
man  die  Notwendig`keit  der  Entwicklung  auf  manchen  Produktions-
g`ebieten,   so   dtirfte   ein   höherer   Zinsfuss  nicht   erstrebenswert  sein.
Dagegen  muss  der  Geldmarkt  dadurch  angespannt  gehalten  wei`den,
dass   die   Banken   dartiber  wachen,   dass   Kreclit  nur  fiir  ei`wiinschtc
Zwecke    bewillig.t    wii`d.      Ebenso    muss    die    Anleihoaufnahme    der
Gemeinden  möglichst  begrenzt  werden.

Wie  frtiher  hervorg.ehoben wurde,  ist  es  wichtig um  den  Geldwert
stabil   zu   halten,   dass   das   Warenangebot   möglichst   reichlich  ist.
Dies  g`ilt  voi.  allem  ftir  die  notwendigsten  Lebensmittel  wie  Getreide
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und   Fett,     Ejnc   Reg]emcntierung   des   Verbrauchs   clt.irftc   sich   in
diesen   Fä]Icn  n].chL  ]änger  vcrmciden  lassen.

Ausser(Iem  ist  die  grossc  Gcfahr  zu  beachten,  dic  in  der  7jah]ung.
von    Schadcnersatz    an    die    ]3evö]keruiig   l)esteht,    welcho    die   im
Frieden   von    Moskau   an    dic    Sowjetunion   abgetretenen    Gebiete
g`eräumt hat.   Der Schadenersatz bedcul,et neue  Kaufkraft und wenn
diese   mit   der   bisher   bereits   zu   g.rossen   Kaufki.aft   konkurriertc,
könnten  unliebsame  Störungen  cntstehen.    Darum  sind  die  an  einige
Volksg`rui)imn   ausbezalilten   Schadcnersatz]eistungen   in   Form   von
SLeuern  anderer  Volksg.rui)pen  einzuziehen.   Aber  auch  dann  bestehL
die   gi`ossc   Gefahr,   dass   die   Schadenersatzsumme,  die   sich   wahr-
schein]].ch   auf   Mil]iaTden   belaufen   wtirde,   a]s   Kaufkraft   zu   einei.
/joit  und  auf  Gebieten  zur  Anwendung`  kämo,  auf  denen  das  Angeboi,
an   sich   schon   geringer   isL   a]s   die   Nachfrage.     Es   ist   also   danach
zu   strebcn,   dass   die   Scl]adenersatzleistungen   an   die   Bevölkeiung.

:å:| aupg:|i|T|:ierl:enng  :åkiei:g;:t|1:|:g#S:icghroå:i:1n. Umfang,   in  Fol,nl

l)lE   i\'EUANSIEDLUJ\TG  DER  BAUERN  AUS   DEN
^BGETRETENEN  GEBIETEN.

von  T'ro£.   Rui`i,]€   1Ji,hkala.

Aul`   Gruncl   des   FriedensverLrages   zwischen   Finn]and   und   doi`
Sowjetunion  vom   ]2.   März   1940  sind  aus  den  an  die  Sowjetunion
abzuti`etenden   Geljieten   rcl.   36 000   Bauernfamilien   ausgewandert.
Da   die   Frage   der  Neuansiedlung`  dieser  Bauern  eine  der  vordring-
lichsten   Aufg`aben   des   finnischen   Staates   geworden   ist,   ]egte   die
l'innische   Regierung   am   27.   Ai)ril   1940   dem   Reichstag.e   einen   Ge-
setzentwurf  beti`efl'end  ))Schnellumsiedlung}>  vor.   Da.rin  wird  dai`aul.
hingewjesen,   dass   rd.   316 000   ha   ang`ebauter   Boden   und   Wiesen
an  Russland  abg`etreten  sind  und  dass  zui   I\Teuansiedlung  der  aus-
gewanderten  Bauern  rd.   30 000  neue  Bauemstel]en  zu  bilclen  sind.
Da   der   grösste   Teil   der   veilorenen   Bauernstellen   zu   klein   wai.,
sollen   die   neuen   Stellen   g.rösser  wei`den.   Jeder   Bauer   aus   den  ab-
g'eti.etenen  Gebieten,  der  dies  wiinscht,  soll  rd.  15  ha  umgerechneten
^cker  erhalten  und  zwar  7.5  ha  schon   ±.ertigen  Acker  von  den  vor-
handencn   13aucrnste]len,    7.5   ha   anbaufähigen    Boden   und   45   ha
Waldboden.   An   fertigem   Acker   wui`den   also   ±.tir   diose   agrarische
Schnelluinsiedlungsaktion   insgesamt   225  000   ha   benötigt,   die   von
den  iiber  25  ha  umfassenden  Stellen,  in  Ausnahmefäl]en  auch  von
den   landwii`tschaft]ichen   Betiieben   mit   15-25   ha   Acker   abgege-
ben   werden   sollen.
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Da  in    Finn]and   15 /i28  iibei`  25   ha   Acker  umfassende   Bauern-
stel]en   mit   insgesamt   703647   ha   Acker   vorhanden   sind,   wiirdo
die   Uber]assung  von   225 000   ha  von   diosen   Bauemsi,e]len   bedeu-
ten,  dass  dann  ijraktisch  g.esehcn  keinc  tiber  30  ha  grossen  Betriebe
mehr   vorhanden   wären.    Verfasser   weist   darauf   hin,   dass   durch
Uber]assung  von   so   viel  1.ertigem   Acker   an   die   neuen   Stellen  rd.
6  Milliarden  Fmk  in  den  r\Touansiedlungen   anzulegen   wärcn,   ohnc
dass  sich  dai`aus  eine  Erhöhung  der  volkswirtschaftlichen Einnahmc
erg.äbe,  dass   die  Rentabilität  der  Ai`beit  sinken,  i`d.  30 000  Ai`beiter
init  Familie  auf  den  bisherigen  Gtitei`n  arbeitslos  wtirden,  die  land-
wirtshaftliche  Erzeugung  wird  nicht  steigen, die Lebensmittelvei`soi`-
gung  der Verbrauchszentren erschwert,  und die Wehrkraft des Landes
geschwächt    wtirde.    Ausserdem   entstände   dadurch,   dass   Gebäude
und   Mobiliar   der  bisherigen  Stellen  unbenutzt  blieben,  ein  gi.osser
volkswirtschaftlicher  Ver]ust.  Wenn  Boden  zum  Minimali)reis  tibei`-
]assen wui`de,  bedeutete  dies  eine  unbi]lige  Besteuerung  der  frtiheren
Besitzel`.

Verfasser   schlägt   vor,   fur   die   r\'euansiedlung   der   Bauern  .aus
den  abgetretenen  Gebieten  in  erster   Linie  anbaufähigen  Boden  zu
vei`wenden,  der  in Finnland reichlich voi`handen ist.    Die Ui.bai`mach-
ung    des    Bodens   ist   jedoch  nicht   Pflicht   der  einzigen   Bewohner
Kai`eliens,   sondorn    gehört    den    tibrigen   Einwohnern   Finnlands.
Bei der Entschädigung dieser Bauern fiir ihi`en verlorenen Grund und
Boden und  bei  der  Einlösung  von  Boden  ftir  die   r\Teuansiedlung  wä-
i`en   die  tiblichen   Preisc  zu   bezahlen.    Fiir   die   geplante  ag.rarische
Umsiedlungsaktion  sollte in erster  ljinie der Gi'undbesit,z des Staates,
der   Gesellschaften,  der   Kommunen  und   Kirchengcmcinden,  crst  in
zweiter  Linie   derjenige   der  Privaten  herangezogen  \\Jerden.

GRUNDSÅTZLICHES  ZUR   DURCHFUHRUI\G  Dl+:R
SCHr\TELLUMSIEDLUT\TG.

von  Pro£.  T. M.   Ki,pimäki,.

Vei.fasser  weist   dai`auf   hin,   dass   die   Kritik  von   Prof.   Pihkala
an   dem   Gesetzentwurf   betreffend   r\Teuansiedlung`   der   Bauern   aus
den    abgetretenen    Gebieten   teilweise    auf   einem    Missvei`ständnis
beruht  oder  die  wenig.er  erwtinschten  Folg.en  der  Schnellumsiedlung
iibei`treibt.  Der  Entwurf  enthält  keine  einzige  Bestimmung,  wonach
die  neuen  Stellcn  eine  Mindestfläche  Acker  erhalten  sollen.   Daruiii
ist   es   abwegig   zu   behaupten,  die  Regieruiigsvorlage bedeute, dass
von   den   bisherjgen   Besitzem   mehrei`e   I-Iunderttausend   ha   Acker
aii  die  T\.eusiedler  abzugeben  wären.  Vielmehr  wird  darin  ausdruck-
lich   die   Zwangseinlösung   von   Giund   und   Boden   verboten,   der
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sich   ftir   die   Schnellumsiedlung.   nicht   anwenden   liesse,   ohne   wirt-
schaft]iche    odei`   wichtige   kultui.elle   Wci`te  wesentljch  zugefähi`den.
Entschlossener   kann   der   Gesetzgeber   kaum   gegen   die   Mög.lichluit
reagieren,    class    Kulturland    aus   seinein   laiidwii.tschal'thcheii   /m
sammenhang  losgelöst   wtirde.   Bei   der   Abtret,ung  von   Grun(lbcsitz
so]len  zuerst  der  Staat  und  die  Gesellschaften,  dann  die  Komi]iuncn
und   Kirchengemeinden   in   Frag.e   ko]miien.   I)ie   /jwangseinlösung.s-
i)flicht  inusste jedoch  auch  auf  clen  i)rivaten  Giundbesitz  ausg`edehnt
werden,  da  ein  Teil  der  Ackerfläche  des  Staates  und  cler  Gemeinden
fur   unbedingt   notwendig.e   öffentliche    /,wecke   zu   rescrvieren   ist
und   die   Gesellschaften   nicht   geniigend   anbaufähigen   Grund   uncl
Boden   besitzen.   Unbegrenzt   können   nur   solc`he   Gtiter   zur   T\-euan-
siedlung  herang.czog.en   wei`den,   die  schlecht  `J.erwaltet   werden   odcr
die   Geg'enstand   von   S])ekulation   sind.    Dic   freiwillige   ^btretung
wäre   nattirlich   bei   der   Schnellumsiedlung.   prjnzipiell   `'orzuzieheii,
sie  kann  aber  leider  nicht  immer  zu  dem  gewiiiischten  /,iel  ftihi`en.
Die    Freiwilligl%it    ist    aber    in   der   Gesetzvorlage    in   mancherlei
Weise  beachLet.     Die   gei.Iante   Bodonreform   ist   sehr    umfang.reich
und    voi`  allem  voi`dringlich.
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