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omistama

SÄÄSTOPAN K K] E N
K E S K.U S I O S A K E I P A N K K I
HELSINKI                                                                       ALEKSANTERINK.   46



KULUTUSOSUUSKUNTIEN

KESKUSLllTTO    (KK)
Osuusliikkeiden-valistus-   ja    neuvontajärjestö.

jäsenosuusliikkeiden        jäsenmäärä        v.       1939
323.081.

Jäsenosuusliikkeiden   myynti   v.1939  2.252.5
milj.    mk.

Julkaisee    lehtiä:

KULUTTAJAIN    LEHTl,    OSUUSLllKE,

TYÖTOVERI,    KONSUMENTBLADET.

OSUUSTUKKUKAUPPA    r.I.    (OTK)
Osuusliikkeiden     kaupallinen     keskusliike.

Liikevaihto   v.     1939     1.257.2    milj.   mk.

KESKINÄINEN    HENKIVAKUUTUS-

YHTlö    KANSA
Osuusliikkeiden     perustama     henkivakuutus-
laitos.

Henkivakuutusten     hankinta     v.    1939   124.3
milj.    mk.

KESKINÄINEN     PALO-ja    TAPA-

TURMAVAKUUTUSYHTIÖ    KANSA
Osuusliikkeiden  perustama  palo-ja  tapaturma-
vaku utusl aitos.

Vakuutuskanta  v:n   1939]opussa yht.  3.240.6
milj.    mk.



--`-I
Antakaa Suomen vanhimman
PANKKINOTARIAATIN

valvoa etujanne.r

Omaisuutenne   hoidosta   huolehtii   pankin   teo-

reettisesti   ja  käytännöllisesti  kouliutunut  hen-

kilökunta,   johon   kuuluu   eri   alojen  talous-ja

lakimiehiä.   --  Notariaattiosasto   hoitaa  ja  säi-

lyttää   omaisuuksia  ja  arvopapereita  -pitää

huolta     säätiöitten,     kassojen      ja    rahastojen

asioista  -tekee  ehdotuksia  pääomansijoituk-

sista  -   huolehtii   lainhuudoista   ja  ajaa  ilmoi-

tusasioita  tuomioistuimissa   ja   virastoissa   jne.

Käyttäkää   muutenkin   hyväksenne   Suomen

vanhimman    liikepankin   kokemusta,   varoja

ja  suhteita  ~

v a 1 i t k a c]

.DOEiJoisMAIDEN

YHDYSPANKKI
omaksi   pankiksennel

Omat  varat   540.000  000  morkkaaI I



TILflsTOLLISEN   PÄÄTOIMISTON   PERUSTflMISEN
flLKuvnlHEET. 1

Kil.joittallut

iM ai.lli    lio('ei.o

Oim`n   tik`stollisen  keskusclimcn  tai``J.cLl,a   t,uiincLtiin  iiia{issaniine

ilmeiscsti  jo  Ru()tsinajan  lopulla.   Siihcn  `'iit,Laa  \-€`i`sinkin  sc   scikka,

että   Suomcn   Talousseura   i.}'ht}'i   silloin   yrittämään   tilas[()tietojen
kei.äi.`mistä  yhteisl"ntaclämämmc  ei`i  aloilta.   Ensiiinäkin  se  vuoden
1800   alkui"iolell:`   ])äätti   perustaa   ci.ikoisen   verohintataksojen   ko-
koclman,    jäLläcn    asian    rahasLonhoitajansa,    kamai.ineiivos    A.  J.
l`J'z.;}!e/.in huolcksi 2.   Sainan vuoden loppupuolella  seura  i)yysi maam-

inc   iuomiokapitiileilta  saada  summit,laiseL  yhdistelmät  i`ovastikun-
`iiiLain  laadituist,a  väest,öt,ilaston  taulustoista  ja  vastaisuudcssa  täy-
delliset   jäljemöl{set   kaikista   \/.äest,öLilast,ollisista   taulusloista,  sitä
mukaa  kuin  papisto  niit,ä.laatii.    P`'}.ntöön  tuomiokartitulit  suostui-
\J.at.     Näin   kert`-nvttä   aineist,oa   seuran  jäscn,  iilaston  innokas  hai`-

raslaja, profcssoi`i  .J.  7.c/}gscJ.ön? jo  seui.aav{ina  vuonna  jossain  määrin

käyttelikin.     Huomattava   aloite   oli   m}J'ös   vuoden   1800   elokuussa
Talousseui`assa   tehLy   chdotus,   eLtä   seura   lähettäisi   henkilöitä   eri
osiin   maata   koko.imaan   ti]astoLietoja.    Täslä   ci   kuitenkaan  tulluL
mitään.     Sen   sijaan   ryhtyi   seura   kei`ääinään   kirjeenvaihtajiensa
\t.älityksellä  tilasLoa  ]«iupunkien  tuonnisLa  ja  viennistä   sekä  t,eolli-
suudesta,  maaseudulla  tai)etuista  rietoeläiinisLä  y.m.s. 3  Talousscuran
harrastus   tilaston   alalla   kuiienkin   muutaman   vuoden   peräst,ä lai-
meni,   osaksi  ehkä  varojen   puut,teen  vuoksi.

1   Suomen   tilast,oseui`an kokouksessa lokakuun 4 päivänä 1940 i)idetty esitelmä.
8   GusTAF   C¥GNAEus,    K.   Suomcn   raloizsscL{7.ci   Z797-Js97,  s.   268  ja  269.

3   Suomen   Talousscuran   arkisto,   Vol.   74;   GusTAF.C+'G`'A]:us,   m.t.s.   268.
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Maamine     jouduttua    Venäjän    yhteytecn     tilastok}/'sym}.s     t,uli
uudelleen   esille  entist,ä  ajankohtaisemi)ana.   Vanhat  suhteet  Ruot,sin
Taulustokomissioon   (Tabe]]kommissjonen)   ja   muihjn   hallinnollisiin

keskusvirastoihin  o]i\'at  ]{atkenncct, joten väestö-j€`  ]nuu  tilastonHm

oli   nyt  ilman  }-lintä  johtoa.    Toiselta  puolen   oli   [jlaston   iarw   sit,ä
suurempi,    sillä   hallintomme   ja   ta]ouse]ämämme   oli   iiionessa   siih-
teessa  suunnit,elta\J.a   uusille  perusteille.    Sekä  l{oLimaisten  valLiomies-

temmc   että  venäläisicn  vallani)itäjien  taholla  kai\-attiin  tilastollist,a
\-a]€iisiusLa   oloihinime.    Ei`ään  t,ied()n  mukaan  jo  Porvoon  \'altiopäi-

`'.illä   l,untui   tilaston   puutc  ikävänä   cpäkohtana.1

Valtioiniehistämme,    jot,ka    olivat   selvillä    tilaston   tärke}-desiä,
inainiLtakoon     \'arsinkin     i)iisi)a    Jc{cL/fÅo    '/'cngs€J'ö.m,    krei\.i    A-L6stfr(/.

M aurt  Ai`m|ett  jci  ir\aaherrt+ K{ist,aa Fi.edi.i,k  Stierrivalz.   N.Linp.å v.i:m\o~
mainit,tu    eräässä   kruununvoudeille   lähetLäinässään   kiertokirjcessä,

joka    koski  hänen  v.  ]842  Uudcnmaan  ja  Hämeen  läänissä  toimecn-
pantavaksi    määräämäänsä  maataloustiedustelua,  huoinauttaa,   eit,ä
»Yhtä    vähän   kuin   mitään   }/-ksityistä   talout,ta   voidaan   taitavasti
hoitaa  ja  i)iLää  varmasti  p}'st}'ssä  tarkoin  t,untematta  sen  perusteita

ja   eri  osia  sekä  mitkä  tojmenpiteet  niihin  nähden  ovat  ajan  ja  olo-
tilan   vaatimia,  }-htä  vähän  yleistäkään  l,aloutta,  vaikka  sen  perus-
teet    ovat  varmat  ja   Lunnetut,   käy  menestyksellä  hoitaminen,   el]t`i
t)le   luotettavaa   tilastoa   sen   olosuhteista.))2

Näin    o]leii   ei   t,unnu   }'llättävältä,   että   maa]nnie   uusi   hallitus   j(>
v.  4814   ryhtyi  hyvin  huomattavaan  toimenpiteeseen  tilastomme  ke-
hitt,ämiseksi.       Ha]lituskonse]ji    ant,oi    näet    marraskuussa    \'.     181`1
Talousseuran     pääsihteerille,    professori    J+T7'ccZ7.L./€   W!.//tez77t    f?mJ/o//ille

t,oimeksi   »t,ilaston  ]aaiimiscn  Suomesta>),  mitä    varten  hänelle  m}-ön-

nettiin   4  500   hopearui)]an  vuosipalkka.3    Pa]kan  suuruus  -   sehän
o]i   6 00()   vanhaa   kultamarkkaa   eli   noin  60-70000  nyk}.markkaa

1   FRAr`s  JOH^T<  RABi3E,   iNågr{i  oril  oin  Slalisliska  Bui`eauei.  och  Sällskapei.,18-J7.

Tilastolliscn    ])äätoimiston    arkisto.
2   J.F`.  D^NiELso*-I<^L^{^",   Suomen   uallio-ja  uhleisl(unlaelämää  18..nnella  jti

J9..7]/ic//d   uuost.socJcr//a.   Alel{sant,ei.i    1   aika,   VI,   s.   184.
8  GusTAr  C`GNALi±us,  i\\.t.s.  2.93.,  Osc`.^i`  I.TJNDT3LL,  Bidrag  lill  den  f insl(a  be|olk-

/][.ngss/a/i.s/r.kcns  /}{.s/ori.o.   Ss.   102-105.     Toh`tori   Lundell  tässä  teoksessaan  lausuu

scn   arvclun,   cttä   I{ysymyksessä  olcva  tilaston  laatijan  toimi  olisi  järjestet,t,y  \'ain

i)i.ofessori   Ba(lloffillc  y>pcräyt,ymisi)aikaksi)),  kun  häiicii  oli  i)a`{ko  luopua  csittelijä-
sihteerin   virasta.    I]mcisesti  ei  näin   ol]`it   asian  laita,   koska  valtiovaraintoimi.ius-



'l`iLASTOLi,isEr`'   PÄÄToi.`iisTor`t   pERus'i`AMisEN   ALKuvAiiiEET                   221

--    viit,taa    siihen,    varsinkin   kun   otet,aan   huomioon   silloinen   \.lci-

nen   palkkataso ja  rahan  ostokyky,  että tarkoit,uksena  o]i  perus[eel]i-
sen  virallisen  t,ilast,on  aikaan saaininen.   Sama]la  t,ästä  tojmenpiteestä
käy   ilmi,  ett,ä  hal]jtuksemme  piti  tärkeänä  ti]asLotyön  keskittämistä
ammaLtiviranomaisen    hoidettavaksi,   sillä   muutoiiihan   t,iedot   olisi
keräLty    t,a`Ja]lista    virkatietä    hallituskonseljiin.

Miksi     sitten    tämäii    suuripalkkaisen    tilastovii.anomaisen    \.aali
osui  juui`i  professori  Radloffiin,  joka  ammatiltaan  oli lääkäri  ja  e(lel-
leen    ])ysyi   Talousseui`an   sihteerinä?     Ensinnäkin   tarkastakaamme
hieman     Radloffin    persoonallisuutta.      Hän    oli    syntyn}'t    \-.    '1765
Suomessa,     Mouhijärvcllä,    suoritLanuL   }r]ioi)r)ilastutkinnon   \-.    '1782

Uppsa]assa,    tullut   v.   `]788   lääketieteen   lisensiaatiksi   ja   tohtoriksi,
nimitett}'   v.   '1789    ^hvenanmaan   piirilääkäriksi,   siirtyn).t   v.1799
vastaavaan   virkaan   r\Torrte]jen  piiriin,  väitell}.t  v.   '1802  Uppsalassa

])äteväksi    lääket,ieLeen   apulaisen   vii`koihin,   tullut   v.   480/±   Ruotsjn
Tiedeakatemian    jäseneksi,   saanut   seuraavana   vuonna   ])rofessorin
ai`vonimen  ja valittu Suomcn Talousseuran pääsjhteeriksi.   Sittemiiiiii
v. 4810  oli  hänet  määrätt}'  I-Ia]Iituskonseljin   kanshatoimituskunnan
esittelijäsihteeriksi,   josta   toimesta  hän  kuitenkjn   oli   eronnut  l()ka-
kuussa   1814.

Professori   Radloffin  harrastukseL  eivät  olleet  rajoittuneet  \.ksis-
tään    lääketieteen   piiriin.     I-Iän   o]i   ilmeisesti   lahjakas,   monii)uoli-
nen  mies, jolla riitti  mielenkiintoa  useille  ei.i  aloille.    Niinpä  hän  osasi
suuria   sivistyskieliä  hyvin,  oli  tutkinut  met,sänhoit,oa  Tanskassa  ja
Saksassa    sekä,   mikä   meitä   erikoisesti   kiinnostaa,   oli   saavutt,anut
inainetta   etevänä  toi)og`raafisena  kirjailijana.    I-Iän  oli  näel  julkais-
sut   Ahvenanmaasta  v.   `1795  toi)og.raafiscn  kuvauksen  sekä  vuosina
1804   ja   4805   vastaavanlaisen,   kaksiosaisen   esityksen   Tukholinan
läänistä.    Tällaisia  tut,kimuksia  pi(Iettiin  t,uohon  aikaan  varsin  \.lei-
sesti  tilaston   alaan   kuuluvina  ja  niitä  niinitet,tiinkin  usein  maant,ie-
teellistilastollisiksi  sanakirjoil{si  (geografiskt-statistiskt  lexicon).    K}'-

kunta  jo  vuoden  18131oppupuolella  ei  ollut, määi`ämiyt Radloffin  palkkaa  makset-
tavaksi  sen  vuoksi,  ettei  toimituskunta  ollut  varma  Radloffin  jatkuvasta tilast,o-
toimensa  hoitamisesta.    Toimihan  sitä  paitsi  otet,tiin  häneltä pois  v.  1816.   Todeii-
näköistä   on,  ct,tä  kysymyksessä  o]eva  tilastotoimi  perustett,iiii  oman  tärkeytensä
vuoksi   ja  professori  Radloff  valittiin  siihen,  koska  häntä  pidett,iin  siihen  erittäiii

i)ätevänä.    Eri  asia  oi],  että  hänen  suhteensa  ])etyttiin.
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syinykscn   ollessa   erikoisesii  Badloffin  tor)og`raafisisLa  t,utkimuks;st,a

on  m}.ös  myöniicttåvå,   ctt,ä  }iiissä  todella  oli  kä}-telty  t,ilasto€`.    I-{si-

merkiksi     häncn    Ahvenamiiaata    koskcvassa    tutkimuksessaan    oii
`'äcstöt,ilasLoonme  pei.ust,uva }rksit}'iskohtaine]i analyysi tämän maa-
kunnan  väestön  i`akenteesta.     Aikalaistcnsa   silmisså   o]i  siis   Radlof-

filla   huomatLavat   t,ilasbollisct   ansiot.

Sc  seikka  taas,  cttä  professori  Radloff  edelleen  jäi  Talousseuran
sihteei.iksi,     o]i      pikciimiin     m}.önteincn     kuin     kielt,einen     tekijä.
Tät,ä   seuraahan  piclettiin jonkinlaiseiia  puo]ivii`a]]iscna,  maan talous-
elämän   kehityksestä   huolcht,i`.am   elimenä,   joka   oli   pätcvä   anta-
maan    hal]itukselle   lausuntoja   talouspoliittisissa   kysymyksissä,   tai
ainakin  seurasta  tahdoLtiin  kehittää  se]1ainen  elin.   Mentiini)ä  seuran
omalla  taholla niinkin i)itkälle,  että  sen  sanoitiin vuodcn  18'J 6 toimi-
kertomuksessa   katsovan   itseään   talou(lcmseksi   valmistelukunnaksi

(ekonomisk   hcreclning`),  jossa   etukäteen   poh(1itaan   ja  valniistellaan
valtiopäiviä   kiinnosLavia  k}rs.vmyksiä.    Talo`isseui`a  siis  itse  t,oimin-

tansa   viiol{si  tar`'itsi  moni])uolista  tilastoa,  joLa  sc  myös  jo  oli  osoit-

tanu+  harrastavansa.     Toiselt.`  i)uolen  oli  ilmeisLä,  että  Talousseura,

jonka    jäseni]iå   olivat   ]naan   parhaaL   t,icdemieheL   ja   t,alouselämäii
tuntijat,    o]i   ei`ikoisen   päLc`.ä   huolchtiinaan   virallisen   tilastomme
kehityksestä.     Tässä   valaistuksessa   Talousseui.a   näyt,ti   laitokselta,

jonka   yhieyteen   virallisen   tilaston   keskus   oli   hyvin   ajateltavissa.
Talousscur.alla   oli  ]isäksi  hallituskonseljissa  hyvin  voimakas  kanna-
tus,   t,ämän    miltei   kaikki  jäsenet  kun  samalla  kuuluivat  seui`aan.

Uuden  t,ehtävänsä suorittajaksi ei professori Radloffista enåä ollut.
Täinä  t,unLuu kyllä  odottamattomalta,  sillä  olih+ui hän  vielä  miehuu-
clen   i)ai`haassa  iässä,   /±6-\r.uoLias,  saadessaan  >)Suomen   tilasion  laati-

jan>)     toiinen,   ja    vain   6   `ruotta    aikaisemmin   oli   kunnostautunut.
))maant,ieteellis-t,ilasLollisenat)     tutkijana.      Todcnnäköisesti    hänessä

oli  ta])ahtunut  jonkin  sairauden  aiheuLtama  henkinen  luhistuminen.
Hän  i.ui)esi  lyömään  laimin t,chiäviään  Talousseuran  sihteei`inä  siinå
määrin,   eitä  hänen  oli   i)akko  v.   18'13   erota  seuran  palveluksesta.
Tilaston   keräi]ymatkoja  teki  hän  k}Tllä  niaassamme  eräiden  tietojen
mukaan  vuosina  1843  ja  `181/i  kä}J.den  m.m.. Viii)urin  läänissä,  mutta
viimeksi    mainittum   `'uonm   hän   jo   sai   luvan   lähteä   ulkomaille
terveyLtään  hoitamaan.    Hän  asstlui  nyt  Norrteljeen,  johon  hän jäi
loi)iMiiäkseen.      Tai`koituksena   oli,   että   hän   ulkomaillakin   olisi   .].at-
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k€\nut     tilastoLyötään,     saaiiaaksecn     tutkimuksensa     päätöksecn,
inut,ta    siitä   ei   seui`aavinakaan   vuosina   näkynyL   initään   tuloksia.
Vihdoin  v.   1816   oLettiin  håneltä   tehtäv€.`   pois.    I-Iän  kuoli   Norrt,el-

jessä  v.   L838.     Professori  Radloff  oli  siis  saanut  ])iLää  noin  L-)  `riiott,a
hy.vin   palkattua  tilastoLointaaii  lyödeii   tehLävänsä   niin   pei`usLcelli-

scsti     laimin,     et,tci     Suonien     `'altio     saani.it     häncltå     (ides     aincs-

kokoe]im`a.1

Yrit}'kset,     saada    Jnaahamiiic    s}-nlyiiiåån     lilastollinen    keskus

civäi    kiiiteiikaan   jääncet   `i.i`in   Ba(11ot`fin   laitaukseen.     Saman   i)ää-

inäärä]i     i)uolesta    oli    m}-ös    suui.i    valtiomieheinme    J{wstcir4    Jt4fr{.).j

.l"}7,/e//,   r}rhtynyt  om{`lla  tahollaan  toiinima€`n.    Tultuaan  maamme
asiain   johtoon   Armfe]l   seui.asi  tai`kasti  talouselämämme   kehit}-stä

ja  y}nmärsi  tilaston  suuren  mei`kityksen  toiineni)iteiden  su`innitte]e-
ii`isessa   olojemme   kohot,tamiseksi.    Ta]ousseui`an   ]nahdo]Iisuuksisia

t,`ikea   ha]1itusta  sen  uudistusohjelman  toteuttamisessa  häne]lä  ]iivös
oli   myönteinen  käsiLys,  ja  hän  koetti  kaikin  tavoin  saada  scuraa  i`i-

i)eään,   isänmaallisrn   hengen   elähyttämään   toimintaan. 2    NäyLtää
myös   siltä,   että   AT'mfe]t  jo  vei`raten  varhain   oli  selvillä   i)rofessori
Radloffin   työkyvyii  soi`tumisesta.    Hän  näet  i`yhtyi   ainakin  jo  v.
`1814,  mutta  mahd()llisesti jotenkin heti  Radloffin  erottua  Talousscu-

i'an   sihteei`in  toimcsta  hankkimaån  seuralle varoja  tilastotarkoituk-
siin.    Valtion  menoarvioon  oli  näinä  vuosina  kuitenkin vaikea  saada
tätä   varien  määrärahaa, koska  keisari  oli  pitkillä  matkoilla ja sitä

i)aitsi    menoarviossa   jo   oli   tilastoa   varten   Radloffin   suuripa]kka.
Sen    vuoksi   Armfeltin   suunnitelmana   oli   saada   ki`eivi   f}zm/.cw?iseo
lahjoittamaan    Talousseuralle   suurehko  summa   i.ahaa,  jonka   korot

joka   tai   joka   toinen   vuosi   käytettä].si].n   ti]astotietojen  keräysmat-
koihin. 3

1   Erään  tiedon mukaan olisi pi`ofessoi`i  Radloff jättänyt  Suomeii Talousseui`alle

joiikinlaisen  selonteon  Viipurin  läänistä;  sellaist.r`  ei  kuitenkaan   ole  Talousseuran
ai.kistost,a    löytynyt.      GUSTAF   GTGNAEus,  m.  t.  s.  303.

£   J.  R.  DA`.iELsor\.-KALMARi,   in.t.  V,  ss.121,127;  GLTST,\i.`  CyGNAEus,   m.t.  ss.

297-300.
3   G.  .\'|.  ARMFEL'm`7   kii`je  K.  CHR.  BöcKEnillc,  i)äivält,y Pietarissa v.1814  touko-

kiiun  30:iiä, J.  R.  DANiELsor\.-KALMARi,   m.t.  \',  s.122.  Jä]jempäiiä csitetyt ]ainauk-

sct  Ai`mfeltin   kirjeisLä   ovat  samasta   ]ähteest.i.
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Sopi`'a    henkilö  tåtä  tilastot}'ötä  varten  oli  m}Tös  Ar'mfeltin tie-
d(iss€`,    nim.   Talousseuran   uusi   sihteeri,  hallituskonseljin  oikeusosas-

ton   kopisti   J\.¢J.J   C'/i;'7.6'!!.ftji   Bö.c/t.eJ..    Täiiiä   oli   s}/.nt}'nyt   Vaasassa   v.

1786,   jotcn  hän  o]i  vasia  27-vuotias  iullessaan  Talousseurcm  sihtee-

]`iksi.     I-Iän   oli   ]ahjakas  ja   tarmokas  sekä   isänmaallisen  heng.en  elä-

h}'ttämä   iiiies,  joka   tä}.de]lä  antauniuksella  ()Ii  r}rhiynyt  hoitamaan
sihtecrintointaan.     Fjri]{ojsta  koulutusta  tilastoiiiieheksi  ci  hän  ollut

saanut,     mutta   hänelle    oli    oniinaista   p}rrkiin`'s   pci`usteellisesti   s}r-

\-ent}.ä   tehtäviinsä  seluä  laajentaa  t,ietojaan  jathvilla  oi)innoilla  ja
kä\.Läntöä    iutkimalla.    Turuss€`   kä\-dessään   Ai`mfeli   oli  saanut  hä-

nestä  erittäin h}.vän  käsit}.ksen ja  oli siit,emmin häncn  kanssaan suo-
]`anaisessa    kirjecnvaihdossa.     Tämä    kirjeenvaihto   juuri    luo    kiin-
Loisaa   valoa   Armfeltin  t,oimintaan   tilastomme   edistäi`iiseksi  ja   nii-
hin   suunnitelmiin,   joita   hänellä   siinä   kohden   oli.

A]uksi   Armfelt  sai  kreivi   Rumjantsevin  v.   181/i   ]ahjoitiamaan
Ta]o`isseui`alle  500  hopearuplaa  tilastoa  varten.     Summa  ei  siis  ollut
suuri,   mutta  kirjeessään,  jossa  hän  tästä  kertoi  Böckerille,  Armfelt
sanoi,  että ))jos kaikki  kä}' toivoni inukaan,  saammc t,ulevana vuonna

pysyvän  ja  myöskin  suureinman  rahaston)).1
Joka   tapauksessa  Armfelt  oli  lahjoituksen  johdosta  sitä  mieltä,

että   tilastokysymys  oli  hyvällä  alulla.    Edellä  inainitussa  Böcker'ille
lähettämässään  kii.jeessä hän huoinauttaa,  että täi`keätä  on nyt vain
saada   tehtävään  henkilö,  jolla  on  i)aitsi  tahtoa,  kykyä  ja  isänmaal-
hsta   mielt,ä  mvöskin  se  Suomessa  harvinainen  ominaisuus,  ettci  hän
ilmoita    kust,annuksiaan   korkeammiksi,   kuin   mitä   häneltä   tosiaan
kuliiu.      Samalla   hän   vet,oaa   Böckei`iin   sanoen,   että   hetki,   jolloin
t,ämän   on   näyttäminen   ajatustai)ansa,   on   tullut  ja   että  hän  var-
maankaan  ei tahdo  jättää  sitä  kä}'ttämättä.   Saatuaan  sitten tietää,
että    Böckei.   todella   läht,ee   tilastonkeräysmatkalle,  lausuu  Armfelt
cräässä    myöhemniässä   kirjeessään   ilonsa   asian   johdosta.     r\Tytkin
tähdentää   hän  sääsiäväisyyden  tarpeellisuutta  ja  neuvoo   Böckei`iä
]natkallaan   poikkeamaan  kaikkiin  papi)iloihin,   koska   niissä  tiedot

1   Näin   saamastaan  i`ahalahjasta  Talousseura  antoi  kaksi  stii)endiä  tilastot,ieto-

jcn  keräysmat,kaa  varten.    Toisen  iiiistä  sai  Böcker matkaa varten  Vaasan lääniin,
toiscn   Torniossa  i)iirilääkäi.iiiä  silloin  ollut  HEz`'i`iK  Di.:uTsc.[i  Oulun  läänin  kiertä`
mistä  vai`teii.     Kummankin   kertomukset   näistä   matkoista  sittemmin   ilmestyivät

')ainosta.
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])aikkakunnan   oloist,a   ovat   i)arhaiten   saaiavjssa   ja   siten   säädy]li-
s}'}rt,tä  loukkaamatta   tul]aan  toimeen  ilinan  s}.rjäkuluja.1

Tyyt,yväisenä  Böckerin  osoitiai`iaan  intoon ja  isäninaa]liseen  aja-
t`istapaan   ^rmfelt   kirjeessään,   joka   on   ]]äivätt}'   elokuun   `1`1   i):nä

v.1_81/],  kehoittaa  Böckeriä  jättämään  hallituskonseljin  ja  <intaut,ii-
niaan  kokonaan  Talousseui.an  sih[,eerin  ja  tilastonlaatijan  tehtäviin.
))Käykää   lämpimin   isänmaallisin   mielin   uuteen   toimeennc»,   sanoo

hän  tästä  kirjeessään,  ))ja  sallikaa  minulle  se  t}/.}.d}'t}rs,  että  jos  elän,

saan   huolehtia   Teidän    Loimeent,ulostanne   ja    Lulevaisuudestannet).

Ilänen  kirjeenvaihdostaan   Böckerin  kanssa   kä``.   ]n}-ös   selville,   että

h€in   :`jatleli  laaditLavan  tilaston  varsin  nionipuoliseksi.    T\Tiinpä  hän

ci`äässä   kirjeessään   lausiiu,   että   Böckeriii   tulisi   joka  kesä  i.et,keillä
:3--'t   kuukautta,   ja   asioina,   jotka   ovat   lähellä   hänen   svdäntään,
h;.in   inainitsee   varsinkin   i)erunanviljelyksen   ja   rokot,uksen   edisty-
misen,   mut,ta   i)uhuu  m}'ös   m.in.   i)ellavanviljel}.ksestä,   suoviljelyk-

sestä,    I{arianhoidosta,   ruukkiteollisuuden   tilasta,  potaskan  valinis-
t,amisesla`    kankaiden   kudonnasta,   inetsien   LilasLa   jne.     Mielenkiin-

[()ista   on  lisäksi  iiiainita,  et,tä  hän  i)iti  Böckei`in  ehdotusta  J)riita-ja

rikosjuttujen     taulukkoihin    sovitt,amisesta»    kei`i`assaan    oivallisena
{`jat,uksena.     Muuten   lähti   Ai.mfelt   siitä,   eitä   tietojen   kerääjän   oli
hljetta\/-a    avoimin   silmin   ja   huomioitava  kaikki   mielenkiintoiset
seikat,  jotka  vain  matkalla  ilmenisivät,  ja  ilahdutet,tava  häntä  ))uu-
t,isilla  tekemistään  lö\'döistä)).

Kesken     näitä    suunnitelmia    katkesi    Kusiai`    Maui`i    Ai'infelt,in
elämänlanka.   Kahdeksan  päivän  kuluttua  siitä,  kun  hän  oli   kirjoit-
t,anut  kirjeensä, jossa hän lupasi huolehtia  Böckei`in  tulevaisuudesta,

jos    tämä   kokonaan   ant,autuisi   »iiuteen   toimecnsat),   oli   Ai`mfelt   jo
vainaja.

Kustaa   Maui`i  Arinfeltin  kuolema  oli  suui`i  tappio  edellä  maini-
tuille   tilastohankkeille.    Suureminan  p}-s}'väisen  rahaston  lahjoitta-
i`\isesta   tilastoa  varten  Talousseura]le  ei  enää  tuTlut  miiään,  vaikka-

1   Esimcrkkinä   siit,ä,  ct,tä  matkoja  voidaan  suorit,taa  ilman  juhlamenoja,  mai-

iiitsce hän edelleen, miten hän itse,  vaikka hän  oli jo cverstija Elcfanttiritarikuniian

jäsen, kahden hevosen  vetämissä ajopeleissä kierteli pitkin  Ruotsia, ilman  että ku-
kaan  piti  sitä  sopimattomana.    Mutta  jos  hän  nyt  Suomessa  menettelisi  vastaa-
va]la  tavalla,  tuomittaisiin   hänet  ehkä   Seilin  hullujenhuoiieeseen.
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kin   chkä   Ruiiijanise`i.   oli   antaiiut   siit,å   j`\i.nifcltillc   toivcita.     Omi-

iuista  lisäksi  oli,   citå  profcssori   Ra(lloffin,  joka  ilmeiscsti  ei   tchii}-L

mitäån,   aiinelliin  `.uodesta   toisecn  i)it,ää   lilastonlaatijan  toim(`iisa`

sen   sijaan,  ett,ä   sc   olisi   siiri`clt`'   sellaiscllc   tehlä`.'äån   iiinosi`iiit`tille

miehclle,  kuin  Böcker  oli.    rrämäii   toimeentulosta  ci  nä`,'ttän}'t  ci`ää

kuka€`n   huolehti\.an.     Ku\-aa`.aa   on,   ct,tä   silloinkaan,  kun  ]{adloff
vai)autcLtiin    Suomcn    lilast,on   laatijan   toiinesla,   täLä    lcht,ä\'ää   ci

siiri.ctt`'   13öckei`illc.     \''asta   `'.    [8'18   m\.öniiettiin   Böckerillc   tilasioii

]aatimista   varten  vuotuincn   palkl{a   menoarviossa  cde]lcen   säilvt,c-
t,ystä,    Radloffia   \.ai.ten   aikoinaan   siihen    otetusta    määrärahasLa.
Sc  oli  tästå  kuitenkin  `.ain  '1/6,  250  hoi)earuplaa.  Sit,å  vasLoin  .J\i.m-

feltin  kirjeisLä  Böckerille  oli  henkinyt  ymmäi`tävä  myötätunto,`  sil-
1oinkin  kun  rahoista   oli  ollut  kysymys.   Ai`mfelt  ky]lä   oli  ollut  sel-
vi]1ä   siitä,   että   tilastonkin   laatiminen   vaatii   rahaa   ja   heti   alusta
€`1kaen  sckä  ct,i,ä  tilaston  laatijalle  on  maksettava  i)alkka,  joka  v€`s-
t,aa   kuluja   ja   vaivannäköä.    On   todemäköistä,   että   jos   Kustaa
Maui.i    Ar]nfeltin    olisi    suotu    elää    kauemmin,    olisi    Talousseuran

`/.hteyteen kehiit}'nyt jonkinlaincn tilastokcskus  ammattivii`ano}}'`ais-
tcn  hoitaiiiam   ty}.dyttämään  koko   iii€`an   tarvetLa.   Kysym}-kscssä
näet  ilmeisesti   ci  ollut  vain   Talousscuran,   vatm  koko   maan  tilas-
ton   tai`ve.   Siihcn   viittaakin   eräs   noita   aikoja   lähemi)änä   elän}i-t
tutkija,   tohtorj,   sittemmin  kamai`ineuvos   F7.cwts  JOÄcm  j?ciz)Z)c;   joka

eräässä  kii.joituksessaan  lausiiu,   että  syynä  apurahojen  ant€`miseen
Radloffillc  ja   Böckcril]c  o]i  silloin  tunnettu  koko  maan  käsittävän
bi].iston   tarvcl.

'1`ilasiot}.ötääii   vai`ten   saamansa   i)iencn   palkan  `'ai`assa   -  250

hopc{mii)laa   oli  vain  4  000  `J.aiihaa  kultamarkkaa  ~  ei  Böckcr  tie-
L}.stikään   voinut   omistaa   aikaansa   tälle   tehtävälleen   siinä   mää]`iii,

kuin  olisi  ollut  suotavaa.     Vuosi  t,oisensa  jälkeen  vici`ähti  odotet,un
Lilasion  v€`lniistuimitta.     :\sia  t,uli  jälleen  esille  v.   1824,  jolloin  uusi

kenr€ialikwei`iiööri,    krcivi   Za/fJ.e(Js/fj  halusi   saada   tilastollista   selvi-

iystå    maain}ne   oloista   ja   i`yht}J.i   ncuvot,Lcleiiiaan   Böckci`in   kanssa

tämän   tilastot}-ön   jouduLlainisesta.      Professori   Böcker   ~--   hän   oli

saanut  ai`vonimen  1821  -lupautui laatimaan tilastoselonteon maas-
tamme   yhden  vuodcn  kulucssa,  jos  hänellc  tai`koit`ista  vai`tcn  suori-

1   F.   J.   RABBi``.,   .`åigi.(i   oi`d   om   S(alisliska   Bui.eauer  och  Sällsl(ai)er.  T.il&stoll\c.cn

[täätoiiristoii    ai`kisto.
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tet,taisiin  etukäteen   5  å  6 000  pankkoruplaa  vastaten  vuoden  keski-
kui`ssin  mukaan   `1340  å  1600  hopearuplaa  eli  5 360  ;`  6 400  vanhaa
kultamai.kk€\a,    siis   keskimääi`in   lähes   yhtä   paljon   kuin   professori
Radloff  oli  saanut  palkkaa  vuodessa.     Näihin  ehtoihin  kenraaliku-
vei`nööri   ei   kuitenkaan   suostunut;   ehkä   hän   piti   ennakkomaks`ia
liian   uskalleLtuna  tai   muuten   vähemmän   sopivana.     Neuvottcluja
tosin   vielä  jatkettiin  seuraavina  vuosina,  ]nutta  Böckeri]le  rahalli-
sesti   yhtä   huonoin   tuloksin.1

Tilastokysymys    oli   joka   tapauksessa   jälleen   tu]lut   vireille,   ja
seui.auksena  siitä oli, että Böcker kiinnitti cntist,ä enemmän huomiota
aineist,on    keräämiseen,    asettaen    sen    työskentelyssään    etusijalle.
Hänellä   tjlikin  jo  v.   4827  koottuna  laaja  ja  arvokas  ti]asLoaiiieisto,

joka  pääasialliscsti  valaisi  olojamme  vuosilta  '1824~`[827. Turun  pa-
lossa  siitä  kum]ninkin  suuri  osa  tuhoutui. 2  Muutenl{in  Turun  i)alo
oli  siksi  järkyttävä   tapaus,  että   se   aiheutti   joksikin   aja]{si   seisah-
d`ikscn    Böckcrin    Lilastotyössä.

Muutaman  vuo(len  kuluttua   Turun   palosta   otti  keni-aalikuvci`-
iiööri  uudelleen  tilastokysymyksen   esillc.   Vuonna   `1831 lokakuussa
tiedusteli   hän   Böckcriltä,   missä   määrin  tämä   oli  scaanut  aineistoa
kerätyksi  ja  milloin   Lilasto  valmist`iu.    Nytkin  Böcker  vastaa,  et,tä

jos  hänclle  annetaan  `/-aroja   apulaisen  palkkaamiseen,  saa  hän   teh-
tävänsä     suoi`itcLuksi     yhdessä     `t-uodessa.       Tic.ttävästi    ei    hänelle

tälläkään  kei`taa  myönnetty  ]isävaroja  tai`koit,usta  varLen.    Ticdus-
telu   vaikutti   kumminkin   sen,   että   Böcker   uudella   innol]a   i`yhLyi
tilastot,chtäväänsä.     Talousseuran  sihl,eerin  toimcsta  hän  sf`i   virka-
vapautt,a   vuodeksi   huhtikuusta   .1832   lukien, ja   seuraa`'an  vuodcn
huhtikuussa    hän   erosi   scuran   i)alveluksesta   anLauLuen   kokonaan
tilastotyöhönsä.3     Hän  jäLti  hallitukselle  v.   '1832,yksityiskohtaiscn
suunnitelman   ti]aston   laat,imiseksi   Suomest,a   (Utkast   till   plan   föi.
en.   statisiik   öfvei`   Finland).    Kun  tämä   ehdotus   on  hyvin   inielen-
kiintoinen   asiakirja,  joka  m.m.  valaisee  tuon  ajan  käsitystä  tilaston
tutkimusalasLa,   saanen   sil,ä   hieinan   selostaa.

Professori    Böckerin   v.    1832    laat,irii£`n   suunnitelinan    mukaan
tulisi   Suomen   til;ston   jakautua  6  pääryhmään  e]i  osastoon  (Afdel-

1   F.  J.  RABBE,   Angående  några  |örarbelen  till  en  ulförlig   Sla(islik  för  Finland.

Suomi,  Ticlski.ift  i  fostei.ländska  ämnen  1852.  Helsinki  1853.
2   K.   CiiR.    Böci{ERin    tiedonanto    kokoclmissaan.
8   GusT,\F   CvGi\TAEus,   m.t.   ss.   369,   370.
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]iing)  ja  otsikoi  hän  nc  seuraavasti:  I  Suomen  maa,11  Suomen  kansa,
111   Suomen   kansan   eljnkcinot,   IV   Suoinen  hallinto,   V  kameraali-
I:\itos,   verotus,  valtion  tulot  jcri  ine]iot  sekä  Vl  vleiskatsaus.

Ensimmäisessä     osastossa    olisi    tehtävä    seikoa     1)     maastost,a,
•2\  ilmastosta,   3)  kasvistost,a  ja  /i)  eläinkunnasta.

Toisen  osaston  tulisi  käsitellä   1)   Suoinen  kansan    vaiheiden  his-
t,tn`iaa,    2)   Suomen  kansan  luonnetta,  luontaisia  taipumuksia  ja   si-
\'jst,}/'stä    sekä    3)    yhteiskuntarakeimetta,   }rhteiskuntaoloja  ja   kan-
san  varallisuutt,a.

]{olmannen     osaston    käsiteltävänä    tulisi    olla    1)    i)eltoviljel}rs,

2)  kaskiviljelys,   3)  suoviljelys,  4)  niittytalous,   5)  karjanhoito,  6)  he-
v(]shoito,   7)  härät,  lampaat,  siat,  pukit  ja  siipikarja,   8)  kalastus  ja
Tiietsästys,     9)    metsätalous,    10)    maamiehen    inuut    sivuelinkeinot:
niistä   ensisija]]a  viinan  poltto,  4'[)  t}.övoiman  kä}'ttö,12)  työpäivät:

a)   ii`aan    ollessa   sulana   ja   b)   maan   ollessa   jäässä,   43)   kaupungit,
1/+)   kaupi)a,15)  vuoritoiini  ja  `16)  tehtaat  ja  käsit}/'öt.

Neljännessä   osastossa  lu]isi  t,utkimuksen  kohteena  olla  1)  hallin-
iiollinen  jako,   2)  halliius  ja  lainsäädäntö,  3)  virastoL,   4)  lainkäyttö,
.r))   kii.ko]Iincn   hallinto,   6)   opetuslaitos,   7)   sotalaitos    sekä  8)  hyvän-

tel#väisyyssäätiöt,   vankilat,   poliisi,   köyhäinhoito,   terveydenhoito,
ku]kulaitos,   tulii)alot   ja   palovakuutiis,   uutisasutus,   torpparilaitos,
talojenositus   v.in.

viidennessä   osast,ossa   ovat   a,ar),hmät  seuraavat:   4)   kameraa,i-
laitos   ja   verotus,   2)   valtion  t,ulot  ja  3)  valtion  menot.

Kuudes     osasto    selvitte]isi    analv`'ttistä    menetelmää,    tilaston
iärkeyttä  kansalaisil]e  ja  tilaston  tärkeyttä  hallitukselle  y.m.s.

Lisäksi   Böcker jätti  samana vuonna hallitukselle  kirjelmän,  jossa
hä]i   i)yysi  oikeutta  saada  ]ähettää  ei`i  virastoille  k\'selvkaavakkeita

puuttuvien   tietojen  hankkimiseksi.    Sellainen  oikeus  hänelle  myön-
nettiinkin   v:n   1833   ]opulla   ja   määräi`aha   kaavakkeiden   i)ainat.ta-
mista    varten.     Kaavakkeet   valmistuivat   i)ainosta   v:n   1834   syys-
kuussa,    ja   ne   lähetet,tiin   viipymättä   täytettäviksi.     Asianomaiset
virastot  palauttivat  ne  täytettyinä  v:n  1835  lopussa.

On  selvää,  että professori  Böcker ei mitenkään voinut yhden  inie-
hen   voimalla   suoriut,ua   laajaksi  suunnitellusta  tehtävästään,  josta
olisi    riittän}-t   vuosikausiksi   Lyötä   kokonaiselle   suui`elle   virastolle.
Lisäksi  hänen tei.ve}Jtensä oli jo alkanut horjua, ehkä juuri pitkäaikai-
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scn   liikai`asit,uksen  vuoksi.    EhtiinäLtä  saada  t,jlastoaan  iiiin  pitkällc,

cttä   hän  olisi  voinut  aloit,taa  käsikirjoitukseii  laatimisen, kuoli  pro-
fessori    Böcker   v.    `[84'L    Naantalissa    55   vuoden   ikäisenä.      Häiien

jälkeensä   jättämät  ]aajat  aineskokoelmat  otettiin  heti  pesästä  val-
tion   huostaan  ja  lähetett,iin  kenraalikuvernöörin  kanslian  ai`kistoon.
Kokoelma    käsitti   36  paksua   sidot,tua  folionidettä,   22   sitomatonta
asiakii`jani])itm    ja   ]isäksi   suui`en   joukon    Böckerin    itse   kei`äämiä
k}rselykaa`.akkeita   ja   \'hdistelmiä,   nim.   64  litter'aa.

Siitä   t}'östä,  jonka   i)i.ofessori   Böcl"i`  maa]nine   tilaston   h}'väksi

icki,   on  jälkimaailman  annettava  hänelle  suuri   tunnustus.    On  suo-
i`astaan   ihailtava  sitä  sitkeyttä  ja  intoa,  jol]a   hän  vuosikymnieniä

yksin    kamppaili   y.livoiimisia  vaikeuksia   vastaan.    Joskaan  hän   ei
saanut,  tutkimustyötään  valmiiksi,  jätti  hän  kuitenkin jä]keensä erit,-
iäin   suuren  ja  ai`vokkaan  aineiston.    I-Iänen  nimensä  on  aina  säily\/.ä
Suomen    tilaston    historiassa    kunnioitettuna.

Sc  seikka,  ettei  i)rofessori  Böcker  saanut  suuremi)aa  taloudellista
tukca    tilastotyötään   varten,   tuntuu   sitä   oudommalta,   kun   halli-
tuksen    taholla   t,ilasLon   tarve   tuntui   vhä   voimakkaana.    Todistuk-
sena   iämän  tarpeen  jatkuvasta  olemassa  olosta  on  in.in.  se,  et,tä  kei-
sari    \Tikolai    I:n  käsk}-stä  minisLerivaltiosiht,eerin virasto laati ja  jul-
kaisi   selonteon   Suomen   ti]asta  ja   ha]linnosta   vuosina   4826-`1835.
Mainittu    selonteko    on   vai.sin   arvokas,   moninaisin   numerotiedoin
`Ja]aist,u    esit}.s    oloistamme.    Tckstiä   siinä   on   68   sivua   ja   liitteinä

suui`i   joukko   tilastotaulukoita  yhteishntaelämän  eri  aloilta.1    Sen

jälkeen   \'.   1838  pr.ofessori   Gc4br;ez  j?ei.n  sai  korkealta   taholta   t,ehtä-
väkseen   tilastoselvit,vksen   laatimisen  maastamine.    Tutkimus  i]mes-
tyi       \t.    J.839,      nimenään      J)Statistische      Darste]lung.     des      Gross-

Fiii`stenthums   Finnlandt).     Ruotsiksi  ilmestyi   se  `'.1842,   nimenään
>)St,orfurstendömet    Finlands    Statistik)).     Merkille   paniava   on   vielä

Tui`un    ja   Poi-in  läänin   sil]oisen   maaherran,   J,¢).s  GcbzJJ.je!  ®on  J-Jc4cw.C-

7ncz,7tin    käsitys,    jonka   hän   ei`äässä   senaatille   vuoden   1839   maalis-
kuussa    lähettämässään   mietinnössä 2  1ausui   julki   tilaston   tärkey-

1   Underdånig    Berättelse    angåcnde   Storfui`stendömct   l.`inlands   'l`illstån(1   och

F`örvaltning   ifrån   och  ine(l  år   1826  intill  närvai.ande  tid,  Helsinki  1836,  Suomen
Asetuskokoelma.

2   Guvernören   i   Ål)o   aiig.   t,iggeri ci.nes   öfverhandtagande   in.in.,  LTi`dei.dåiiigstc

Mcmorial,   päivätty  `..   1839  maaliskuuu   16:na,  Tilastollisen  i)äätoimiston   arkisto.
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(lestä,  ]iim.  et,t,ä  kö}'häinhoidoii  jäi.jestämincn  chdott,omtisti  c(h7lI`/.tt,i
rarkk€`a  t,ilasloti  loclc]liscsta  v{ikiluviisi{i.

`.ksit\.istcii       Lutkijaiiikiii    taholla     oli     lilaslon    h`i`i`€isttis     iiieillä

i)äässy.t   huomalta\'alli`    i`1ullc.      Profcssoi`i    (Tiabi`iel    R(`in    (>li    \'ii(tsim
1837-1838    julkiiissiii    .dis])ut:`atios€`i`jm:`     \'cnäjäii      kcis€`rikunmn

[ilastoii  iiääpiirtt`eL   \'uoi`iia   18'i6  ilimsl`.i  håii(`ii  [iitkielmansa  ))6cio-

g`i`afiska  och  st:`tistisk:`  iiot,iscr om  Ku o]ijo  ]ä]i)) j:i seui`aa\'am  \.u(tnm
samanlaincn  csit},'s  O`ilim  läänist€L    .'\lkupcråis(`n  suunnitelmaii  iii`i-

kaan   hähen   iiiiclessään   häämöitti   >)täv(lelliscii    maanti.Lcellis-tihs-

tollisen    ku`.aukseii»     aikaan    saaminen    koko     }naast,{i.1    Ylioi>istnn

opcttaji`m    hän    \..    18-/is   julkaisi    stii){m(liaaititecseinä   i,utkiclnian

til€`ston    lcoi.iasta    iiimellä    y)Circa    theoriam    sLaljsticcs    sent,ciiti€ie)).

Siinä  hän  eclust,i  g`öltiiigeni]äistå  l{oulukuniaa,  .ionka  mukaan  tilasto

oli   mahdollisimman   iiionipuolista   `.altioiden   ja   }'hteiskunticn   [ila-
kuvausta:   »perfccta   cnumeratio   ct  (lcscriptio   oiiinium  i`crum,   quae
vel   a(1   inleriiam  vcl   a(l   ext,crnam   conclit,ioncm   civilatum   et,  }`ei.uin

publicai`uin  pcrtinenli).   Pi`ofessori  Rcinin  i`iniialle  nousi  18`'io-lu`-ulla
toiseksi   huoinatt,avaksi   til€\stomichcksi   lääketieteen   tohtoi`i   F).c?7tL9

.Jo/icwL   J?crzJ6e.      T-Iän    aloitti    kymincnluvun   cnsi   \-uosina    €`i``i-okkaat

\'äestötilastollisct   tutkie]mansa,   joita   hän   sitt,en   jat,koi   vuodesta
toisecn.  2     Pienemniislä    tilasLon    taivaalle    nousseista    kot,imaisista
tähdistä   inainitl,akoon   ,4nfeJ.(J    T/ftJ.eJjus,   S.   /`,'JmgJ.cB   ja   G.  `/.   J,{:r?d-

st,1.öm .

Tilaston harrasLamisen levenemisLä  lodistaa  m}rös  sc,  että tilasto-

k}t.s}rmyksiä  alct,aan  nyt  entistä  enemmän  käsitellä  sanomalehdissä.
Tosin  aikaisemininkin  Ruotsista  eroainisemme  jä]keen  silloin  tällö].n
oli  näiden  palsLoilla   omistettu  huomiot,a  tilastol{ysymyksillc,  kuLen
\J-.  :L821, jo]loin  sanomalehdessä J)Åbo Moi`gonblad» eräässä  artikkelissa

(ii:o   28,    [/±/7)   t,ehtiin   selkoa   väestöt,ilast,omme   puuttecllisuuksisLa.
Scn   sijaan  1840-luvulla  tämä  on  \J'arsin  yleistä.    RyhLymäLtä  i)erus-
tcellisempiin    tutkiinuksiin     es].tet,täköön   asian   valaisemiseksi   \Jain

muutamia   hajanaisia   i)oimintoja.

1   G.   RE",    Geographiska   och   s[alisliska  no(iser   om   Kuopio   län.   Suom.i   1845.

Helsinki   1846,   s.    187.
®-F.  J.  R^BBE,  Anmärl(ningar  om  lilli)äxlen  af  folkinängden   i  I.`inland   åi`   1841.

Suomi    1843.    Helsiiiki   1843,  ss.   34-45;  SAMA,   Om  morfct!!.fe/e/t   {.    J.`i./i/c}nd  (ir   J84g.

Finska   Läkare-Sälsskai)ets   I-Iandliiigai.,   1.   5.   häftct.   He]sinki   1843.
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Ilmaukscna   tilast,on  yleisen  merkiiyksen  arvioimisesta  koi`keallt`

oii    i)idettä\-ä   sanomalehden   J)Vasa   Tidningy)   ohjelmakirjoituksessa,

s(`n     cnsimmåiscssä    numcrossa    v.     J839    (5/1),    olevaa    mainintaa:
eitä     lehti    })yrkii    i)ääasiassa    kiinnittämåän    h`ioinioiaan    Pohjois-

S`iomen   hisLor;aaii,   tilastoon   ja   t,aloudcllisiin   olosuhteisiin  t}.),'d)ri+

tääksccn  esiinL)'ii};'LLä  l,arvet,ta  sekä hyödyltääkscen paikallisja  loimi-
henkilöitä     ja    kiinnostaakseen    isänmaan    ystäviä.      Vuonna    48/i/i

(n:o  8,  2.2/2)   sanomalchii  »Saiina>)  kehoiiL€`€`  kaikkia,  jotka  h€`i`i`asta-
\'at   isänm;an  tilasLoa,  lähcttämään  lehdcllc,  t)ii`it,ä  hc  siinä  suhtccssa
katsovat   huo]nionarvoiscksii).    Seui`aavana  v`ioi`na  samassa  lchdcssä
('n:o 2€), 'L7/7)  kirjoituksessa >)Om Finsk SiatisLik>) tähdennet,ään t,ilaston

suurta  mcrkit,ystä tictcclle,  maan hallinnolle, ]iike-cläinålle, kansalais-
sivistyksclle   ja  koko  }rhteiskuniaelämällc  sekä  tchdään  selkoa  tilas-
toninie    i)uutLeellisuudcsla   verrattuiia   Ruotsin   tilasLoon.     Sanoma-
leh`dcsså     >)Finl€mds     .\l]mäima    Tidning`>)    \..     `L846    (n:o    294,     18/`L2)

julkaistaan  ruolsinnettuna  vapaahcrra  (Jo7. fiecze7],in  Bei`]inissä  i)itämä

imhe  t,ilaston  hyödystå  valtiollc  ja  kansallc.
Tilaston  eri haarojen aloilLa  oli  tämän lisäksi  sanomalchdissäinmc

]iåihin   aikoihin  selontekoja  ja  tut,kiclinia,  puhumattakaan  l}rh)'istä
tiedoiiannoista.     Väestöt,ilasloa  käsit,Lclcvist,ä  csityksistä,  jotka  ei`i.ät

olt`     pc]kkiä     i]apiston    väest,ötaulustoisia    cri    lehdissä    julkaistuja;
\-ii.allisia    }rhteenvctoja,    mainittakoon    seui`aavat.     Sanomalehdcssä
))\'Tasa    r|`idning.>)   on   v.1.839   (n:o   2,12/`1   ja   n:0   3,   '19/4)   toimit,uksen

oniasLa   €`loiiteesta  laadittu,  henkikirjoihin  pcrusiuva  taulukko  Vaa-
san  ]ääiiin väkiluvun kasvusta  vuosina  1805-`1838  sckä yhdistclmä,

josta    kä}-   kihlakunnittain   ja   kaupungeitiain   selville   vuoden   `1837
inant,taaliluku   maanlaaduitLain,  savujen  luku  ryhmitcltynä  talojen,
toi.pi)arien   }J..m.s.  ja  itsellisten  savuihin  sckä  väkiluku  ryhmitelt}/.nä
hcng.ille  i)anluihin,  aatelisiin  y.m.,  yli-ikäisiin  ja  raihnaisiin  sekä  ala-
ikäisiin.     Edelleen  on  tässä  lehdessä  v.  `1839  (n:o  9,  2/3;  n:o  20,  18/5;

n:o  33,  17/8;  n:o  52, 28/12) vastaavanlaisia  kunnittaisia  tilastotaulu-
koita  Oulu]i läänin  väkiluvusta v. 1838, Mikkelin  läänin väkiluvusta,
manttaalien   ja   sauhujen   luvust,a   v.    1838,    Vaasan   läänin   väki-
1uvusta,    manttaalien    ja    savujen    luvusta    v.     1839    sekä    tut-
kie]ma    Norjan    Finmarkenissa    asuvien    suomalaisten    lukumää-
i`ästä.     Sanomalehdessä    ))Åbo     Tidningar))    on    v.     18/±0     (n:o    86,
/±/11\    Turu]i    hiippakunnan    väkiluvun    muutoksista    rovastikun-
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nittainen    selonLeko,   jossa    on   tietoja   inyös    rokotet,uista   ja    tai)€`-
turmista.     ))Vasa     Tidning`»    v.     1843     (n:o     1,     7/4)     julkaisee     kir-

joituksen,  jossa  viitataan  väest,ötilaston  osoittamaan  suureen  pikku-
]asten    kuolleisuuteen   ja   vaaditaan    ryhd}.ttäväksi    toimenpiteisiin
sen   johdosta.    Sanomalchdessä   y)Saima»   on   `J..    `18/]/i    (n:o   26,    27/6;

n:o   27,   /i/7)   kaksi  tutkielmaa  Kuoi)ion  hui)ung`in ja  maaseurakun-
nan   väestösuhteista;   toisessa   selvitellään   väkiluvun   luontaistakas-
\'ua,   toisessa   väkiluvun   suhdet,ta   i)inta-alaan,   varsinkin   i)ellon   ja
kaskimaan   alaan.      Vuoden   lopulla    on   samassa   lehdessä    (n:o   `=jo,
12/12)  kirjoitus,  jossa tehdään  huomautuksia  erään  komitean  ehdoL-
Lamaa  kirkonkirjojen  uudistamista  vastaan.    Sanomalehdessä  ))Ilel-
singfors    Morgonblad))    esitetään   v.1844   (n:o   15,   22/2;   n:o   19,  7/3)

mietelmiä   väestötilaston  osojttamasta  väkiluvun  lisäänt}'misestä  ja
kuol]eisuudest,a,     piirilääkärien    toimialueiden    laajuudesta    (62  500
asukasta    keskimäärin   yhtä    i}iirilääkäriä    kohden)    sekä   viitataan
tohtoi`i    F.  J.    Rabben   väestötilastollisijn   tutkimuksiin.      Maainmc
väestösuhteisi,a  julkaisi  professori  S.1.  Baranoffskij  v.  `J850  .ganoina-
Iehdessä   i)Finlands   Al]männa  Tidning`»  (n:o  99,   30//+  -n:o  .106,  8/5)

ci`ittäin  mielenkiintoisen  8-osaisen  t,utkielman.
Kaupan   alalta  julkaisivat  ei`i  lehdet  myös  tilastoa.    Niinpä  sano-.

malehdessä  »Vasa  Tidning`t) v.1839  (n:o  7,16/2;  n:o  25,  22/6)  on kaksi

taulukkoa   metsän  tuotteiden  viennistä  v.  4838,  toinen  Vaasan`  t,oi-
nen   Oulun ]äänin  kaui)ungeista.   Vaasan läänistä jatkuvat  nämä  t,ie-
doL    lehden  seuraavissa  vuosikeri`oissa  (1840  n:o  4,  25/`1;   1842  n:o  5,

5/2;    4843  n:o  5,  /i/2).    Sit,ten  v.1844  (n:o  15,13/4)  on  ]ehdessä  tilas-

toon    perustuva   ]aske]ma   »kauppataseesta»   Suomen   läntisessä   pii-
rissä    v.    1843.     Siinä   tehdään    selkoa    Suomen   ]änt,isen   tul]ipjirin
tavaranvaihdosta  a) Venäjän, b) Ruotsin ja  Norjan ja  c) muiden  mai-
den   kanssa,  lisäten  vientiin  kau])pavoitto, rahtimaksut  ja  vientitul-
Iit   sekä vähent,äen tuonnista kauppavoitto ja rahtimaksut,.    Sanom€`-
lehdessä    >)Helsing`fors     Morgonblad>)   on   samana   vuonna,   1844   (m>

8,   29/4),   1askelma   koko   maan  kauppataseesta  v.1842.  Kaikki  yllä
mainitut  tilastot,  ovat  lehtien ii,sensä asianomaisista virastoista hank-
kimia.   Virallisessa    lehdessämme   i)Finlands    AIlmäiina    Tidning»   oi`
suminittainen  selonteko  ulkomaankaupastamme v.  4843 vasta  useita
kuukausia   myöhemmin   (1844   n:o   170,   25/7).
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Kaupan    alalt,a   julkaistiin   tilastoa  myös  suolavai`astoistal,  hin-
]ioista 2,  kaupi)iaiden   luvusta,  kauppapuotien,  ravintolain, ))kellarieii

ja  hpakkain>)  lukumäärästä  kaupungeissa  y.m.s.3
Merenkulun   alalt,a   on   tilastoa  kauppalaivastomme   suui`uudcsta

esi]nerkiksi  sanomalehdissä i}Vasa  Tidning»,  t)I-Ielsingfors Morgonblad»

ja     ))Finlands    A11männa    Tidning>).4    Teollisuuden    alalta    ))Finlands
AIlmänna  Tidningt)julkaisee  t,ilastoa  käsityöläisistä  ja  tehtaista  sekä

pel]avakankaiden    kudonnasta,    ))Åbo   Tidning.ar»    pella`J-akankaiden
kudonnasta,   i)Vasa  Tidningt) käsit}.öläisistä,  ))Borgå  Tidning`y) suurim-

mista   teollisuusyrityksistä   j.n.e. 5    Maatalouden   ala]ta   tilastot,iedoL
olivat  hyvin  i)uutteelliset.  Tätä  huomautettiinkiri  ju]kisessa  sanassa,
kuten  sanomalehdessä  `)Helsing.fors  Tidningart),  jossa  v.  48/i5  (n:o  8,

29/{),   viitaten   suureen   viljantuontiimme,   kaivattiin   ti]astoa   siitä,
onko  viljan   viljelys  meillä  lainkaan  lisäänt}.n}'t,  vai  suorastaan  vä-
hentyn}t't  ent,isistä  ajoista.      Samassa  lehdessä  (v.   '1845  n:o  28,12/4)

esitetään   tilastoa   eri   paikojsta   kerättyjen   nä\/.tteiden   i)erusteella
kosteussuhteen  vaikutuksest,a   rukiin   Painoon.    y)Saimat)  vuorosta`an
v.    1845   (n:o   42,   46/40)   artikke]issa   >)Statistik   för   Svedjebruket   i

Fjn]and»   tähdentää   kaskiviljel)-ksen   laajuutta   valaisevien   tietojcn
tari)ee]hsuutta   maanviljelyksemme  kehit,tämisen  suunnitt,elemiselle.

Va]tion   tulojen   selvit,tämiseksi  esitetään  tilast,oa  tullinkannosta
ni.ni.    ))Vasa   Tidningissä»  v.   4843   (n:o   2,1/±/4)   ja   `18/i4   (n:o   7,   '17/2)

sekä   vä]ittömien  valtioverojen  kannosta   sanomalehdessä  ))Finlands
AI]männa   Tidning`»  v.   4844   (n:o   303,   30/12).     Kaupunkien  tuloista
taasen  on   tilastoa  t)Suomessa>)  v.   4843  (ss.   392--394).     Aikakauskir-

jassa    >)Litteraturb]ad   för   AIlmän   medborg`erlig`   bildning`))   sanotaan

1   Vasa   Tidniiig   1843  N:0 2,14/1; sama  1844 N:o 6,.10/2;  Fiiilaiids Allmäima Ti(l-

iiiiig    1844   N:o    76,    1/4.
8   Finlaiids  AIlmämia  Tidning  1844  N:o  44,  22/2;   iN:o  60,12/3;N:o  274,23/11.
3   Vasa    Tidning   1842   N:0   2,15/1;   N:o   4,  29/1;  Sama   1843   N:o   5,   4/2;  Suomi

1843,   ss.   392-394.
4   Vasa  Tidiiing    1839   N:o  7,16/2;   Sama  1841   N:o  8,20/2;   Sama   1842  N:o  41,

]5/10;  Helsingfors  Morgonblad  1844  N:o  8,  29/1;  Finlands  Allmänna  Tidning  1844
N:o    139,    18/6;    N:o    142,    21/6.

5   Vasa  Tidning  1842  N:o  2,15/1; N:o  4,  29/1;  l``iiilaiids  Allmänna  Tidniiig  1844

N:o  141,20/6;Sama  1845  N:o  9,13/1;N:o  16,  21/1;N:o  57,10/3;  N:o  59,12/3;  Åbo

Tidningar  1846  N:o   12,11/2;   Borgå  Tidning  1845  N:o  4,15/1;   N:o  5,18/1.
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\altion  tuloja  ja   menoja   esittå`.ien  tietojcn   iiiuodosiavan  ))niin   i,äi`-

kt`än  kohdan  jokaiscn  maan  tilastoissa>).1

0ikcuslilastoon    kiinnitti    `.arsinkin     >)\.asa     'l`iilniiig.))    huoi`iioLa.

Jo   `i..   `1839   (n:0   3,19/1;   n:o   26,   29/6)   sc   julkaisce   Li]asioa  juitujen

käsit,t,el}.stå   \'.aasan   ho\'.ioikeii(lessa   ja   scui`a€`vana   vuontia   (n:o    '1.
'i,'l;    ii:o    52,    2'i/J2)    i`]islcituj(`n    i`ikosjuttujcn    s}'ytteiden   laadiisLi`.

\'`ioiina  18/il   lchdessä  (n:o  47,  20/1  L)  on  sclontcko  siitä,  miien  Kors-

holinan   låänin`'ankilassa   vangit,   viiosim   1.835--18/io   i.yhmit,tyi`.ät
kotii)aikkakiiiimn   inuka€`ii.     Samal]a   csit,ctåän   näiden   kotikuni,icii

\-äkiluku   v.     18/il.     Ijisåks;   julka;staaii   >)Vasa   Tidning`issä>)   v.    `18/i2

(ii:o  3,  22/1;  n:o  /i,  29/'1)  taulukko, jossa  Korshohiian ]ääniiivankihssa
`-.18-'il   ollcct,  \'aiigit,  on  ryhmitelL``'  sckä  kotii)aikkakunmm  että   ri-

kokscn    imik£`aii.      Nämä    i.ikostilast,olliset    tutkiclmat    (i`.at,   1ehdcn
oini:i   aikaaiisaamioksia,   suoraan   `.ankilist,oista   oLeltuja.     Iluomal-

ta`'a   t)ii  lisäksi,   citä   mist,ään  muusta  läänistä   ci  vastaa`i-{`a   tilastoa

\-ielä   ollui   jiilkaistu   L`ikakauskirjallisuudessa.   Scn   julkaiscmista  pe-

i.iFst,eli  lchti  sillä,  citä rikostilaslon  t,icdol  oval  sivcellisy}rden  mitt,aa-

jana   ja  >)niiiod()stuvai  jok:`isellc,  jota  kiimostaa  t,ässä  suhteessa  jon-
kin   iiiaan  tai  maak`imian  tila,  \.alaiseviksi,  Taikkakaan  civät  iulok-

silta.m  aim ilahduttaviksi>).   Rikostilaston  tåi`keytecn viitataan myös
\;..    `18/is    aikakiiuskirj€`ssa    >)Litiei`€`turblad    föi`   illlmän   mcdboi`g`erlig

bildning.t)      (n:o   3   \lars)    cräässä   iiimimei`kki   J.W.   S:n    laatimassa,

ni`iualta    Lilastojulkaisua   koskc\.assa   ai.\-ostclussa,   jossii   LäLä   tilas-

toa    sanolaan   >)niaan   ai.\,'ostclcmiscn   kaimalt,a   i)ainavaksi>).     Ijaajan

O-osaiscn    ja   critt,äin   aiisiokkaan   t,`it,kicliiian   t)Brottmåls-SLatist,ik   i

I`Tinland    för    åi`cn   18/i2 --`L8/i7))   j`ilkaisi   profcssori   S.1.   Baranoffskij

`r.    1850     sanomalehd.essä    ))Finlands    .\11mäiina    Tidning`t)    (n:0    205,

4/9  ~-n:o   21`1,  `1`1/9).    Kii.joittaja`i  käsitykscn  mukaan  on  »i`ikoksien

lu\.iin   ja  asukasmääpän  \J-älincn  siih(le  ta`/.allaan  kansan  siveellisyy-

den    mitLai)uu>).

Miiista     yhteiskuntaclämämmc    aloisL€\,    joita    sanomalehdistös-
sämme    näihin   aikoihin   i)yriLtiin  valaiseiiiaan  tilaston   avulla,   mai-
nittakoon   sivist}rsclåmäiiime,     saii`aanhoitomme,    köyhäinhoitoinmc

ja    rokoLus.       Si`,.isL}.solojanmc    `ralaist,iin    iii.m.    Lilastollisilla    selvi-
t}-ksillä,    jotka    koskivat   opiskelua   }'liopistossi`imic,   kutcn   >)Borg`å

.1   I,it.leraturl)lad      1848     n:o    3    Mars:     Suoinen     Suiiriruhtinaiimaaii     nykyineii

tilasto.    s.    59.
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'l`i(liiiiig`in))   `'.18'i/i  (ii:o  31,  20//i;  ii:o  32,  24/'i;   ii:o  33,  27//+)  julkaiscma

artikkelisarja    ))St,€`tistiska   uppgiftcr   röran(lc   ]iåg.ra  Studiiföi`hål]aii-

dc]i    `.icl   Kcjsci`liga    ^\lexanders    Univei`sit,et,eLt)   ja   >)Ilclsingfors   'l`id-

iiingarissa))    v.   18/i5   (n:o   /i8)   iliiiest}rnyt   arlikkeli  »Statistik   rörandc

antalet   af  StudcnLer  som  frequeiiterat  UniversitcicL  i   Åbo  och I-Iel-

sing`t.oi`st).        Liscäksi     julkaisii;n    cri    sanomalcli(lissä    tieto.ja   koulujcn

o})i)ilasluvuista.      Mielenkiint,oincn    taulukko    on    myös    sanomaleh-
dcssä    ))Å})o    Tidningar>)   v.     18/i6    (n:o    /i5,    10/6)   julkaisiu   asetelina

s€monialehticn   tilaamisesLa   Taiiipereellc.    Lchti  piti   suotavana  vas-

Laa\.€`iilaisen    tilcast,on   jiilkaisciiiisLa   muist,akin   kaupung`eisla,   koska

se   \.a]aiscc   sckä   si`.isLyksen   ctt,ä   varallisuii(lcn   kehitvstä.    Saii`aan-

hoidostaminc   julkL\isi  m.iii.  viralliiien  lchteinme  t)Finlands  Allmäima

Tidning>)  sclontckoja,  kuien  v.18/±4  (n:0  78,  3//i)  }/-lcisissä  st`ii.aaloissa

\'.18/+3  hoi(letuisLa   sairaista   ja  »Ål)o  Tidning.ar>)  v.18'i/t  (n:o  `1./±,  2L/2)

sikäläisen    kuumcsairaal€`n   toiminnast,a.    Köyhäinhoidostamine   jul-

k€`isi   »I]e]singfors  Tidning`ar>)  v.   `18/i7   (n:o   18,6/3)   art,ikkclin  ))Ii`€ittig.-

Statistik>),   jossa    ]}apision   väkiluvuniaulusiojen   i)crusteella   tehtiin

selkoa  kövhäinhoi(lon huollettavina  olevien hciikilöidcn luvusta kau-

i]ung.eissa   ja  maascudulla.  Rokotuksesta  oli  selontekoja  m.m.  vii`alli-
sessa   lehdessä  t)Fiiilands  Allmänm  Tidning>)  (184/±  n:o  79,  4/4),  jossa

taulukon    muodoss€i   csitet,tiin   yhdisielmiä   rokottajien   vuosikerto-
muksista.

Samalla     kuii    sanomalehdisLössäminc    tilastollisilla    tut,kielinilla

])}-i.itt,iin   jo   `J840-luvul]a   varsin   usein   valaisemaan   oman   maamme
oloja.   t,eht,iin  siinä   selkoa   inyös   ulkoinaiden  saavutuksista  tilaston
alallii.     r\Tiinpä  >)Vasa  Tidning`issä»  v.  1840  (n:o  9)  csitellään  Foi`sellin

tut,kimus    »SLatistiska   anteckningar   om   Svci`ig.e)).     Sanomalehdessä
»Åbo   Tidning.art)  on  v.  1840  (n:o  95,  5/12  ja  n:o  33,  29/4)  tutkic]ma
Venäjän  ulkomaaiikaupasta  ja  käännös  saksankielisestä  csityksestä,

jossa   kuvaillaan   Berlinin   oloja   clinkeinotilaston  valossa.    Sanoma-
lehdcssä   »Saimat)  v.   48/±5   (n:o   29,   17/7)   tehdään   artikkelissa   ))Om

Finsk   Statistik»   }'ksityiskohtaisesti    selkoa    Ruotsin   tilastosta  scn
osoittamiseksi,   mitcn  paljon  me   olemme  tällä   alalla   naapurimaas-
tamme  jäljessä.     Aikakauskirjassa  i)Liiieraiui`blad  för  Allmän  med-
borgerlig  bildiiingt)  on  v.  1849  (n:o  11  Novembei`,  ss.  326,  327)  se]os-

tus    ^d.   Quetelei'n   edellisenä  vuonna   ilmestyneestä  tutkimuksesta

2
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»Sur  la  Statistique  morale  et  ]es  principes,  qui  doi`.ent  en  former  la
base))   (Bruxelles   1848).

Mielenkiintoisena  seikkana  mainit,takoon  vielä,  että  meillä  1840-
luvulla  pyrittiin  itse  kansan  syville  i`iveille  t,ekemään   tuiuiksi  tilas-
tomme    yleis]ukuja.     Sanomalehdcssä   »Maamiehen  `-stäväy)  `..   `1844

(n:o  3,   20/4;  n:o  48,  4/5;  n:o  21,  25/  5;  n:o  32,10/8)  tchdään  se]koa
maamme   `7äkilu\'usta,   `'äkiluvun   muutoksist,€`    Karja]assa,   suolan
tuonnista,  koko  tuonnis[amme  ja  viennislämme  j.n.e.    Sittcn  mais-
teri  J'ftctvo  7Tz./{Åctnc)t  vuosina  1846  ja  18/i7 ju]l{aisi »Savo-Kai`jalaisten

Oppivaisten))    t,oimittamassa     aikakaus]{irjassa   i)Lukemisia  Suomeii
kansan  h)-ödyksi»  maantieteellis-ti]asto]lisen  selonteon  maastainme.
Se  i]mestyj   seuraavana  vuonna  ei`i  kirjana,  nimeltä  »Suomen  Suui`i-
ruhtinanmaan  nykyinen  tilasto.     Yriiös  A]keis-ja  Rahvaan-kouluin
tarijeeksit).    Tämä  teos  sisältää  maastamme  »tärkeimmät  Lilastotic-
dot  viisi`asti   \.a]ikoiden  sovit,e]tuina  vleissilmä}'kseksi»,  kutcn  J.  W'-.

SncJJ77?cm    siit,ä    aikoinaan    sanoi    (Liiteraturblad    `1848    n:o  3  \Iai.s,

s.    59).

Näin  ollcn  ei  hei.ätä  ihmctystä,  ct,tä  meillä  'I8/io-luvulla  }-ksityjs-
ten  tutkijaiii  taholla  hcrätet,ään  ajatus  valtion  tilast,oviraston perus-
tamisesta   maahamme.    Jo  v.  1845  sanomalehdessä  »Saima))  (n:o  29,
17/7)  artikkelissa   y)Om Finsk  Statist,iki) tähdennet,ään  sitä,  cttä ilinan
erikoista    tilastovirastoa,   jonka   johdo]la   tilastotiedot   kci`ätään   ja

joka  ne  sovittelee  kokoon  ja  julkaisce,  ei  ole  ajattelemistakaan  kuii-
nollisen  i,ilaston  aikaan saamista.  Kukaan  mies  ei  yksin  sitä  kykene
suorittamaan,  ei  edes  yksit}inen  seurakaan.    Sen  vuoksi  v€`sta  tule-
vaisuudessa,  kun  meil]äkjn  on  oma  ti]astollinen  erikoisvii`{Tutoinme,

voidaan   saada   i)oistctuksi   tjlastomme   riittämättömy}'s,   >)tä}nä   ei
ainoaslaan   tiedemichelle   v€\an  jol{aiselle   tiedonhaluiselle   Suonialai-

se]Ie  suuri  puute)),  ja  vasta  silloin  saadaan  isänmaan  tuntemus,  joka
ansaiisee    iämän    nimcn,    levitetyksi    sen    asukkaiden    kcskuutceii.

Pari  vuot,ta  myöhemmin  samat  miet,elmät  askari`uttavat  tohtori
F.  J.    Rabbca.     ..\iheen   häii   saa   siihen   sanomalehdessä   ))Finlands
AIlmänna   Tidning.))   v:n   18/i6   ]opu]]a   ju]kaistusta   v.    Redenin   pu-

heesta.    Ajatuksensa  pancc  hän  paperi]lc  miclenkiintoisaksi  t,`ttki(+
maksi   >)Någ.ra   oi.(l   om   Statistiska   Bureauer   och   Sällskai)ei..).1    Siinä

1   Tilast.olli``en   i)äätoimiston   ai`kisto.
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hän tekee  selkoa  siitä, miten kaikkialla  sivistysmaissa  on jo  oleiiiassa
tilastovirastoja       tai       tilastoseuroja     tilaston    laatimista     varten.
Syynä   siihen,    cttä    meillä,    lukuun   oLtamatta  professori  Böckerin
kokoe]mia,   oli  niin  vähän  saatu  aikaan  tilaston  alalla,   oli  Rabben
mielestä   juuri   se   seikka,   että   maassamme   ei   ollut   mainitunlaisia
laitoksia.    Yksikseen  ponnisteleva  tiedemies  ei  tilaston  laatimisessa

i)aljoakaan   saa   aikaan.    Tavallisesti   vetäytyy   hän   iieuvottomana
takajsin   otettuaan   ensimmäiset   askeleet   tilaston   mielenkiintoisella
t,iellä.     I-Iän   huomaa   pian,   että   koko   hänen   elinikänsä   ei   riittäisi
enempään  kuin  muutamien  korsien  kantamiseen  kekoon.    Jos  tilas-
tomme  puutteellisuus  tahdotaan saada poistetuksi,  on  isänmaamme
tilastoa  ryhdyttävä   }-hteistoimin  ja  yhtenäisen   suunnitelman   mu-
kaan  ]aatimaan.    Sen  vuoksi  olisi  meidänkin  maahamme  i)ei`ustet-
tava  cnsi  Lilassa  `/-alt,ion  oma  tilastovirasto.    Jos  hallitus  ei  kuiten-
kaan katsoisi voivansa niin tehdä, on saatava synt,ymään edes  tilasto-
seura,  »Sä]1skap  för  Suomis  statistikJ),  jo]le  hallitus  antaisi  suojeluk-

sensa   ja   joka   julkaisjsi   »Isänmaan   tilaston  ai`kistoa))   (»Archiv  för
fosterländsk  statistiky)).

Julkaisiko   tohtori  Rabbe  tämän  tutkielniansa,  ei  tiedet,ä.    Var-
]nana voidaan kumminl{in pitää, ett,ei  hän näitä ajatuksiaan säilyttä-
nyt omina salaisuuksinaan, vaan tavalla tai toisella teki propag`andaa
niiden   i)uolcsta.    Tällaiseen  toimintaan  viitiaa  esim.   eräs  hovimar-
salkka   Jo7}7? LG/.owmc"/{in v.   '18/±7  Tukholmasta  Rabbelle  lähettäinä
kirje,     joka   koskcc  jäljennöksien  ]ähettämistä  väestötaulustoista  ja

jonka   lopussa  vapaaherra  I-ejonmarck  lausuu  mie]ihyvänsä  Rabben
aikomuksesta    t,oimia    oikean   taulustolaiLokscn   i)ei.ustamiseksi   Suo-
meen.1

Kys}.niykseen  tilastoviraston  i)erustamisesta  palaa  Lohtori  Rab})e
v.  1853.      Iiän   ju]kaisec  silloin  aikakauskirjassa  >)Suomi>)  tutkielman
))Ang`ående   någ.ra  förarbeten  till  en  utförlig`  Statistik  för  Finland>). 2

Siinä   hän  lähinnä  tekee  selkoa  professori  Böckerin  toiininnasta  iilas-
ton   alalla.     Samalla   hän   allcviivaa   säännöllisen,   jatkuvan  tilaston
tarpeellisuutta,   pitäen  aivan  riittämättömänä  sellaista  tilastoa,  joka

1   Joii`. AD.  LEijo.\'MARCK,   Stockliolm  (len  13  Septembci`  1847,  Tilastollisen  iiää-

toimiston  arkisto.
2   Suomi,   Ti(lski.ift   i   fostei.1äiidska   ämiieii   1852,   I-Ielsinki   1853.
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i`€`joiLlii`i   \.ain   määi`ätt`'}.n   {`jankohtaaii,   ja   lälidcii[äi.`   \.IiteistoiminL

naii.       ))assosiaat,iont),        väht,ämäu(..)iii\-\.ltä        tilaslomim       koliott€`-

mis(.ksi   ajan   vaatiimisLen   tasalle.     [.lkomailla   on   ))assosi{iatiolla   cli

]iiiii    sanoiuilla    t,ilastoviraslo;lla>)    saa`.uLet,tu     h\.`iä     l`iloksia.      Seii

\.`ioksi     mei(länkin    ]m`ahamnic    olisi     se]laiiieii     iiei`iis[cttava,    jott:`

>)ii.`\-(lellinen   lilasto  isänmaastaiiimc   l,ulc\-ais`uidessi`   on   iiäkevä   iiäi-

\.än\-alon,).
'l`ohtoi`i   Rabl)en  paitci`ien  jo`ikosta   o]i  lö}'LynyL  iii)'(.js   ci.äs  hän(m

käsialallaan   kirjoiteLtu,  muLt,a  päi\'.äåmätön  i)romemorii`,  jossa  tch-
dään  }rksityiskohtainen  chdotus  t,ihsto`.iraston  i)ei`ustamisesta  maa-
hammc.  t  Tåmä   asiakii`ja   soveltuu   sisältönsä   ]tuolcsta   }-hLä   hyvin
vuo(len   1847   t,`itkielmaan   tilast,ovii`ast,oista   j:`   t,ilastoseuroista   kuin

}.llä    mainit,tuun    vuoden    1853    tutkielinaan.      .\Iusteen    iicrusteem`
`'oi(l:`an  kuiLcnkin  i)äätellä,  ct,iä  sc  on  kii.joitcttu  `'.1853.    Promemo-

ri€`ssa   sanotaan,   cltä   Suoinccn  i)erustctl,ava   tilasbo\.irasto,   ))joka  jo

kaumi  ciinen  t,ätå  on  ollut  ko\rin  t,ai.pccn  `'.aaLima)),  \roiclaan  järjeståä

ka]i(l(J,lla    tavalla:

I`i    liiis;iinäkjn    on    ajat(dl,a\-iss{`.    cuä    ])erustc[aan    tilastoscura,

joLa  Taltionvaroilla  tuetaan  ja  jolla  on  ()ikcus saada kä}.ltää  keiii.aali-
ku\-eriiöörin     kaiisliassa     scäil}.tetlä`-ää     tilasLoaineistoa.       Itseoikeu-

tettuna  jäsenenä  seurassa  olisi  keni`aalik`ivci`nöörin  kanslian  sanoi]i€\-

]ehtitoimist,on   ]3äämkkö.     Tällaiseii   järjestelmän   ctuna   on   sc,   ctt,ä

siteii   saataisiin   suui.cmpi   joukko   €`i}uvoiinia   tilastoL\'öhön.

2`)   Toiscksi    voitaisiin    k}t'syni}.s    i.atkaisL:`    siteii,    ct,tä    keiiraali-

k`i\-(_n`iiööi.in    kanslian   sanoinalchtit,oimist,on    .\rhte}'teen    i)ei`ustcta€`n

e]`ikoineii    virasLo,    jonka    inuodostaisivat    siht,eei.i    ja    }'ksi    kopisti.

r\'åmå   olisivat   sanomalchtitoimiston   T)äälliköii   val\J.onnan   alaisim

ja  laatisi`.at  tilasLoa  häiicn ja  k(mi.tialikuvei`nööi`in  kanslian  tirehtorin
ohjcidcn   mukaaii.

V;raslon     liitLämincn     keiii.aalik`i\.crnööriii     kaiis]ian     },'hLe}'teeii

saa    sclit}J.ksensä    siitä,   cLtä   täiiiän   kanslian   ai`kistossa   säilytettiiii

i)aljon   tilastoaineistoa.      Sinne    ()1i    inuun    iiiuassa    \-iet}-    professori
Böckcrin    suuri    arkisto.

Ponnistelut     t,ilastovii`astoii     ijerusta.miseksi    maahanme  saivat
1850-l`i\.ulla   uutia   viriket,Lä   tilastot,yön   kehiLtymisestä   ulkomailla.
Varsinkin  olivaL  oinansa  t,ähän  suuntaan  vaikuttamaan  kansainväli-

1   Promcmoria,     Tilastollisen    i)äätoimiston    arkisto.
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set  tilastokong`ressit,  joita   1850-luvulla  ruvettiin  i)itämään.    Aloite
iiiiden   aikaan   saamiseksi   t,ehtiin  l.ontoossa   sikäläiseen  maailiiian-
iiäyttely)'n   v.   J851   kcräänt)/'iieiden   tilast,omiesten   neuvottelussa.1
l`:nsjinmäinen kong`ressi pidetLiin Br\'sselissä v.1853.2 Kansaiii\-älinen

\'hieistoiminta   elähy[,ti   tilastot)-ötä   koko   sivist),'neessä   maailmassa

ja   levitti   t,ietoa   uudenaikaisten   tilastovirast(tjen   järjesLelyistå   ja
Loiminnasta.     \.yL    Luli   in.m.    Ruo[sissa   päiväjärjest}rkseen   uudeii-

aikaiscn    tilasto`/.iraston    pe]`iistaminen    vanhan    taulusLokomission
[ilallc.    i\siaa  i)ohtimaan  asctcLLu  komitea  sai  mielintönsä  \,.almiiksi

\r.   1850.    Tämä  inietint,ö  antoi  aiheen  kys}.myksen  oitamiseen  e,sillc
sanomalehdist,össämnie   v.   18`57.

Sanomalehdessä     >)Finlands    .`\1lmänna    Tidning.»    huhtikuuii     15

ijäivän  numerossa  v.  `1857  alkaa  i)itkä  artikldisarja  ))Om  StatisLik>).
Siinä  huomautetaan  aluksi,  miten  suurenmoisesti  tilasto  on  kehiti}r-
nyt   ScÄJö.{ze7`in   ajoista   (kuoli   `1809),   jolloin   sitä   nimitettiin   ))i)aikal-

1aan   seisovaksi  historiaksi>),   miten  sen  merkitys   päivä   päivältä   on
t,ullut  ilmeisemmäksi.    Teoreettisesta  Lietämisestä  se   on  yhä  e]]eni-
n`än  muuttunut  käytäntöä  palvelevaksi  tekijäksi;  se  on  järjesLäeii

ja  hedelmöittäen  t`mkeutunut  elämään  ja  siten  tullut  yhteiskuiita-
järjestykselle  merkitsemään  suunnilleen  samaa  kuin  höyry  ja  sähkö
i`autateiden  ja  teleg.raafin  välityksellä.    Sen  vuoksi  kaikki  sivisLys-
valtiot  kiirehtivätkin  hankkimaan  itselleen  sen  ))järjcstävän  ja  }rllä-

pitävän  voiman,  joka  on  hyvin  järjestetyssä  virallisessa  tilastossa>).
On   kiistäinätön  totuus,   että  ))järjestetty  tilastotoiminta  ja  ta]`kka
valLionhoito   edellyttävät   toisiaan)).

Tämän   jälkeen  kirjoittaja  tekee  selkoa  ulkomaisista  tilasLovii`i`s-
toista  ja Ruotsissa kesällä 1856 ilmestyneestä mietinnöstä, jossa ehclo-
tet,aan  sinne  i)ei`ustettavaksi  tilastovirasto  (ett  Statistiskt  Emt)ets-
vei.k).     Sitten  kirjoittaja  jatkaa  sanoen,  että  meillä  ei  vielä  ole  jäi.-

jestettyä   virallista   tilastoa   eikä   sen   edellyttämää   virastoa,   iiiutLa
Loiveita   ]{uitenkin  on  olemassa  sellaisen  saamisesta  meidänkin  iiiaa-
hamme.    Näin  on  käynyt  kaikkialla  muuallakin,  missä  vii`alliseii  Li-

1   Repoi`t   of tlie  Proceedings  of the  I``ourth  Session  of the  liiternatioiial  Statisti-

cal Congress held in London  July  16 th,1860,  and the Five following Days, London
1861,   s.   3.

2   Kongi.essiii  .iohdosta  oli   v.    1853   vii`allisessa   lehdessämmc  (n:o    234,    10/X)

kii`joittis    »Statistikeiis   betydclsc)),   jossa   in.m.   toistettiin   Napolconin   sanz`l:    i>La

statistique  est  ]e   budget   des   choses   et   s:it`s   bu(lget   i)oint   dc  salut)>.
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laston   ta[.\'e  on  clä`.äsii  t,unneuu.    Scn  `.`iol{si  on  paikallaaii  .jo  harl

kitci,   mitc]i   tällaimm   t,ilastovirasto   olisi   meillä   järjestettä\'ä.
Kirjoittajan    l{äsiL}'ksen    ]`iukaan    Lulisi    perustettavan    tilasto-

\'ii`aston   olla   >)keskusvirasto>)   (cii   centralinyndighet),   joka   olisi   Sc-

naatin  ia]o`ist>sasto]i alaincn  ja  niuodostaisi  siinä  oman toimituskun-
tansa  ominc  i)åällikköiiieen ja  inuinc  virkamiehineen  sekä  ylimääräi-
sjm  £`i)ulais;ncen.    }'Iaan  hallituksccn  ]iitctt}.nä  saisi  se  toiminnalleen

initä    voimakk{`int:`     tiikea    hallituksclta    ,ja     hallinnollisilta     viran-

ol"\isilta.
Tilastollis(m   kcskusvirast,on   tulisi   kirjoitiajan   mukaan   käytellä

ja   julkaist€`   kaikki   ne   tilasiot.iedot,   jotka   inuut   vii`anomaiset   sille
läliettävät.   V:`in  silloin  kun  k}.s}.m}'s  olisi  sellaisista  tilaslohaai`oista,

joita  ei  missään  t,oisessa  virastossa  laadita,  toimittaisi  kes]{usvirasto
m`'ös   aineisto]i   kcräämisen  ja   käsittcl}.n.

Kirjoittajan  mukaan  tulisi  pei`ustcttavalle  tilastolliscllc   kcskus-
virastolle   o]la  lisäksi  ominaista,   että   se   olisi  vain  pelkkä  toimeen-

i)aneva  elin,  jolen  tilaston  suunnittelcminen  ei  kuuluisi  sille.    Tätä
varten,   jotta   kokonaisuutcen   saataisiin   yhtenäistä   järjestclmää,
tulisi    olla   eri   elin,   i)Tilastoylihal]itus>)   (Statistiska    öfverstyrelsen).

Sen  muodostaisivat  tilastoa  laativien  vii`astojen  ja  erinäisten  tietei-
den  edustajat.    Tilastoylihallituksen  tehtävänä  tulisi  olla:

1,\   suunnitella,  miten  virallisen  tilaston  eri  haarojen  aincisio  on
kei`ättävä   ja    käsiteltävä;

2)   t,ai`kasiaa   kaikki   kyselykaavakkeet;
.`3)   valvoa,   cti,ä   vii`allinen  tilasto   käsittää   kaikki   ne   tiedonalat,

].oilta   ii]aston  saaniincn  on  yleisen  tai`peen  vaatimaa  ja  että  tiedot
kerätään   ky]lin   nopeasti;

./+)   suunnit,ella  tilaston  julkaiscminen;
5)   suumitclla      täydelliset      Loi)og`raafillis-tilastolliscL      selontcoL

ii`aan   koko   tilast,a;   sekä

Cj)   va]voa   tilas;on   kehitystä.
Hiiolimatta   laajoista   tehtävistään   ja   muhkeasta   niinestään   ei

tilasLoylihallituksen   kuitcnkaan   tulisi   olla   erillinen   vii`asto,   vaan
työskennellä  ))milä  läheisimmässä  yhteydessä>)  (i  deL  närmaste  sam-

band)    tilastolliscii    keskusviraston    kanssa.
Ehclotuksessa   oli  siis  vai`sin  tarkasti  seurattu  belgialaista  inallia

t,ilastovirastoincc]i  ja  tilastollisine  keskuskomissioinecn.   Kuka  a]`tik-
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kelisai`jan  on  kirjoittanut,  ei  ole  \'.armasti  tiett}rä,  sen  alla  kun  ei  ole
cdes   nimimerkkiä.     Sen   kirjoilLajina   voinevai   tulla   kysymykseen
`-ain ijrofessori  Gabriel  Rein ja tohtori  F.  J.  Rabbe, huomioon ottaen
sen   siiui.en   asiantuntemuksen,   jolla   sc   on   laadittu.     Koska   kirjoi-
tuksessa  mainitaan  tohtoi.i  Rabben  suuret  ansiot  tilastomme  kehit-
tämisessä,   mutta  pro{essori  Reinin  ansioista  ei  lausuta  sanaakaan,
on   ilmeistä,   että   kirjoituksen   tekijä   on   Rein.

Tik`sioviraston    tarT)eellisuuden    otti    i)ari    vuot,ta    myöhcnimin

]wihceksi   tohtori   Paavo   Tikkanen   väitöskirjassaan  >)Väki-luvun  ja
^\sii]{asvaiheiden   suhLeita   Suomessa)),   joka   ilmestyi   keväällä  1859.
Siinä  h.in  lausiii  ihmettclynsä  sen johdosta,  etlä  maassainme  ei  vielä
{tlliit   {`;noat.akaan  virastoa  tai  tiedemiestä,  jonka  varsinaisem  teh-
tä\.änä   olisi  tilastosta  huolehtimincn.    Tilasto,   sanoo  hän,   on  yhtä
iäi`kei.i   `.altionhoidollc   kuin   tietcelle,   ja  kyllin  inonipuolisen  ja  luo-

it`Ltavan    tilaston   aikaan   saaminen    on   aivan  välltilmätöntä  halli-
iiiksclle,    jonka    y)t,oimen    ja    ahkcroimisten    päätarkoituksena    ala-
inaistensa   mcnestys   i)itäisi   ollat).     TilaslovirasLon   perustaminen   ei

iiieillä  ole  scn  vaikeainpaa  kuin  inuuallakaan,  sillä  scn  virkamiehiksi

]))-st`vviå  hcnkilöitä  meillä  kyllä  on.    Niin  kauan  kuin  meillä  ei  ole
»til:\*tolhsta  virkakuntaay),  saavat  pai)it  ja  inuut  virkamiehet,  joiden
vel\-ollisuutena  on tietojcn  hankkiininen,  tehdä  paljon tui`haa  työtä,
osaksi   sen   takia,   että   valvonnan  ja   ohjaukseii  piiutteessa   heidän
tictonsa   tulcvat  cpäluotcttaviksi,   os€`ksi  sen  vuoksi,   että  hyvätkin
tiedoi   jäåvät   käyttelemättöminä   hyöclyttöiniksi.

`'ksityisten  tuikijain  taholla  oli  siis  18/±0-ja  1850-Iuvuilla  sclvä
käsit,vs  siitä,  cLLä  ei`ikoisen  LilastovirasLon  perustaminen  maahamme
oli  `/'älttäinät,öntä,   mikäli  tahdottiin  vii.allinen  tilastominc   saattaa
ajan  `.aatimuksien  tasalle.    Sit,ä  oudommalta  t,untuu,  cttä  ne  koini-
Leai,   joiden   hai.kittavaksi   väestötilastoinme   uudi;taininen   joutui
Lars  Gabriel  v.   I-Iaai`tmanin  kiinnitettyä  senaatin  huoinion  luotet-
ta\..m  \,'äestötilaston  tarpeellisuutccii,  civät  tehneet  mitään  aloitetta
tilastoviraston  perustamiseksi.    Kysymys  väestötilaston  uudistami-
sesta  tuli kyllä  i)erusteellisen pohdinnan  alaiseksi, ja lopul]inen ai`vo-
kas  miet,intö  siitä  valmistui v.  1852,  mutta  siinä  ei  käsitelty sanalla-
kaan   tilastoviraston  perustamista,   niin  tärkeää   kuin  sellaisen  am-
mattivii`aston    aika.m   saaminen   olisi   ollut   juuri   väestötilastonkin
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`iudistamisen   kami€`1t€`  ].      l.`.h(lotet`iistakaan    toim(mpiieistå    \.ät`sit.i-

tilaston    iiuclisiaiiiiscksi    (`i   t,`ill`i[,   mitääii,   sillä   ar\.okas   mietiniö   jäi

`inohduksiin.

Pei.usteelliseniitia  toinieni)itejtä  oilolclL€`essa  \'ii`allistm  lilastoiiHiit`

uu(listamiseksi  profcssori  Rcin  tckec  \..1860   hallitukse]lc   rsii`.ksen
»Suomen   }-1eiscn   tilastoii   aikaansaamisestti>)   (till   upprätlan(le   af   (m

allinän  siatistik  föi.  Fjnland)  1äänin  sclontckojc]i  muodossa  ja  t:`i`jo`i-

tuu  suoriit,amaan  L}'ön  silcn,  ctlä  hän  ]a:`tii  yhdestä  läänist,å  kt`iT€`I-

Iaan   Lilasl,ol]iscn  kiivauksen,   kä}'ttäen  h}.väksccn  \/.ii`i`st,oihin   kt.i.i\.-

]ieit,ä   ajncistoj€`   sekä   tä\-denLå(m   niiLå   kirjecn\'aihdolla   ja   m:iik`is-

lelcmalla   ]ääiiissä    t,ilasto{`    kcTäämässä.      Senaatl,i    suostuu    v`iti(l(m
`1860   huhiikuussa   siihcn,   ct,iä   ])rofessori   Rein   aluksi   ]€`at,ii   t,ilaston

Kuopion   läänisiå.     Siiä   varten   Rein   saa   måäräykscn   hcti   kc`sällå
mat,kustaa    K`iopion    lääniin   >)suorittaakseen   k}.s}.myksessä   o]e\.an
l,\.ön   sellaisclla   lai`kkuudella   ja   Läydellisyydellä,   ctLä   se   sittemii`in

`.oisi   olla   esikuvana   suoritcttacssa   samanlaisia   tuikimuksia   ]ii€`an

]`iuisia   lääneistä.),   kut,en   sanat   kuuluivat.2    Professoi`i   Rein  r`-ht,vi

]iyt viii))']iiättä työhöii.   Tutkimus  vabi`istui `':n  ]863  alussa ja  ilmcs-

t)'i  painosta  \-.   _186/±  Suonieii  lic(]cse`iran  julkaisusai`jassa  ))13i(li.a*.  till

Finlands   nat,urkänncdoin,   clnogTafi   och   stalistik>).     Scii   ni]iicnä   o]i
t)Matei.i€`liei`   tm    utreclaiidc    af    Fiii]antls    statistik.      1.   Kuop].o   län.»

Saatuaan   t,\'öiisä   `'almiiksi  v.   1863  pi`ofcssori  Rein  t,eki  chdotiil{stm

i}-ön  jatkainiscsta,   mihin  Senaat,ti  suosiiii.

Omansa   tukemaan   t,il€`sLoviraston   haiikkciLa   }iieillä   o[iv€`t   edel-

]etm   selonteot   jatku`.ista   k€msainvälisisLå   tilastokong`resseista,   joi-

hin   osa]lisLui  kiiuluisia   ticdcmiehiä  ja  hallituksien  cdustajim   lähet-

1    1,.   G.   `-tj`'   l-I,\AR'r}iAr`Tiii   kii.jclinän  johdosta   asetettiin  v.1841   komitila  suuii-

iiittelcma{`ii  `iutta  .isetusta köyhäinhoidosta ja käsittelemään sen yht,cydessä  olcvia
kysyinyksiä.   Tämä  komitca  käsitt.cli  myös  väestötilastomme  uudistamista,  mutta
sen   chdotukscsLa   ascteltiin   \..1842   eri   koinitca   viimcksi   maiiiitt`ia   kysymystä

vai`tcii.    Väestötilastokoinitca   sai   mictiiitöiisä   `.almiiksi   jo   v.   18J2   licinäkuussa.

Köyhäinhoitokomitca,    johon   inietintö   lykättiin   cneini)iä   toimcni)itcitä   vartcii,
i`scttui  i)ääasiassa  scn  kani`a]le  ji`  laati  scn  i)crustcclla  oman  mietinnön  väkiluvun
tilaston  uudistamiseksi.      '1`ämä  inictintö  i)aincttiin  \..  1843.    Siitä  amiettiijen  lau-

suntojcn   i)ei.usteella    Köyhäinhoitokomitca   laati    uu(len    eh(lotukseiisa   \r.    1852.
Edellä  inainitut  mietiiinöt  o`'at  Tilastolliscn  i)äätoimiston  ai.kistossi`.    Kcr`tso  m}'ös

Os(`AR   I.ur`-Di.:LL,    ni.t.    ss.    115---135.
9   Asi:`ta   koskevat  :`siakirjat   'l`ilastollisen   i)äät,oimiston   ai.kistos`a.
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iiläit,ä   tai    muita   korkeita  valtiomiehiä  ja  joita   a`i'asivat  i)ääminis-
terit   tai  iiiuut  }rlhäjs`/'}.det, jopa  kun].nl{aa]l].set  korkeudetkin.   `Täistä

t,ilastolutng.rrsseista    ktikoontui   järjesLyksessä    neljäs    ljonloossa    v.
1860.     Sen   johclosia   o]i   esim.   sanomalehdessä   J)Finlands   Allmänna

Ticlning.»   kirjoituksia   uscissa   nuincroissa.    Muiden   muassa   oli   sjinä

(1860  n:o  20`1, 28/8) ruotsinnos  eräästä  englanLilaisen  aikakauslehdcn
`)The   Econoinistin»   kong.ressin   johdosta   julkaisemasta   artikkelist€`.
'l`ässä  sanottiin,  että  tilastollinen  kongressi  on  tosiasia,  joka  todistaa

\'hteisestä   ])uutteest,a,   niin  yleisesti  tunnetusta,   että  sen  poistami-
scksi  jopa  korkeat  virkamiehet  Euroopassa  ja Amerikassa ovat olleet
valiiiiit luopumaan slent,riaanistaan ja lähteneet liikkeelle.   On pääst,}/-
sclvillc   siiiä,   ctLä  kaikki   }'i`iLykset  säätää   lakeja  ja  i)itää  niitä  \-oil

massa   ov{`i,  jos   m   eivät   i)erustu  yhteiskuntaolojcn   tai`kkaan  tun-
tcmisce]],   \'ain   v€`arallisia  erehdyksiä.     Yhieiskunt,aelämässä  vallit-
sevat  oiiiaL  luontaiset lakinsa,  jotka  ovat  tä)'delliset ja  järkk}'mättö-
mät.    Täiiiän  ]ai"`1€`isuuden  selville  saainiseksi  työskentelee,  tilasto.
Tässä  on uusi iiiitä tärkein tiedonala,  uusi I.iede pyhättöineen.   .\Iutta
niin  laajat  ovaL  scn  tehtävät,  etLä  sen  edustajat  sitkeistä  pitkäaikai-
sista   ponnistuksistaan   huolimatta   huoinaavat   yhä   vielä   olevansa
vain    temi)pelin    kynnykse]lä.    Uusi    kong.ressi    kokoontui    jälleen
\..   `J.863,   tällä   kei.taa   Ber]iinissä.   Senkin   johdosLa   oli   sanomaleh-

clistössämme   kirjoituksia.   Niinpä  sanomalehdessä  >)Ilelsing.fors  Tid-
ningar))   (1863   n:o   252,   30/'10;   n:o   253,   31/40),   o]i   käännös   ranska-

laisen  tiedemiehen  Maurice   Blockin  art,ikkelista  )}Tilastokongressit)).
Tällä   välin  oli  kys)-mys  tilasLoviraston  ])erustamiscsta  joutunut

t,oist,a    tietä   uuteen  `J.aihceseen.     Keisai.i   j\leksanteri   11   oli   antanut

ministerivalt,iosihteci.in   apulaisellc,  i)ai.ooni  /i'.  S!/.e""J¢JH`T''aJ/eenillc

tehtäväksi  matkustaa  Suomeen  tiedustelemaan  mielialoja' ja  väes-
tön  toivomuksia.   Tälle  esitettyjen  toivomuksien  joukossa  o]i myös
kauan   odotetun  ti]astovii`aston   ])erustaminen. ]     Kuka   sen  i)ai`ooni
Stjernvall-Walleenil]e   csitti,   ei   ole   tiedossani.     Tuskin   kuitciikaan

i)ahasti erehdymme, jos  sinä i)iclämme professori  Reiniä.    01ihan asia
erikoisesti   lähellä  hänen  sydäntään,  ja  \rirka-asemansa  i)uolesta  hän
oli    siksi    arvovalLainen   henkilö,   että   hän   saattoi   hyvin   kääntyä
minisLerivaltiosihl,ecrin   apu]aiscn   puoleeii.

1    0sc^p`   LUNDi.:Li,,   m.t.s.   161.
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Siinä  selonteossa,  jonka  pai.ooni  Stjemvall-Walleen  v.  `1861  jätti
Keisarille   Suomeen    tekemästään   matkasta,   mainittiin   myös   toi-
voinus   tilastoviraston   perustamisesta.     Keisari   puolestaan kehoitti
seiiaattia  ryhtymään  sen  johdosta  sellaisiin  toimenpiteisiin,  kuin  se
katsoisi tarpeellisiksi.   Tämän johdosta  Senaat,ti  v:n  `1864  lokakuussa

i)äätti,   että   tilastovii.asto   oli  perustettava  maahamme,  ))jotLa  saa-
t€`isiin  niin  luotett,avia  tilastollisia  Lietoja  maasta,  että  niistä  vastai-
suudessa    koituisi   johdatusta   hallituksen   toimcni)iteillet),   ja   asetti
komitean   sitä   siiunnittelemaan t.   Puhecnjohta].aksi   komiteaan  kut-
sut{iin  scnaattoi.i  A.  L.   Bo).7?  sekä  jäseniksi  professori  GczbJ.£cZ  J?ejn,

tohiori   J``.  J.   Zictz)be   ja   molempien   oikeuksicn   kandidaaLti   J-/e7t)`j/€

J3o7'gströ.m.    Mictint,önsä  komitea  sai  valmiiksi  saman  vuoden  joulu-
kuussa.    Mietintö  painettiin  seui.aavana  vuonna.

Komiteaii  inukaan  tulisi  y)Suomen  tilasLolliscn  t,oimistony)  (SLatis-

tiska  Byrån för Finland) olla Senaaiin talousosast,on alaincn ja jakau-
tua  kahteen osastoon:  nc`ivot,Lclevaan ja toimeen])ancvaan.   Edellisen
tehtävänä  tulisi  olla:

1)   suunnitella   kaikkien  niiden  tieLojen  kcrääinincn  ja  käsittcly,

joika   katsotaan   Suomcn  viralliseen  tilastoon  kuuluviksi;
2)   tai`kastaa     riäiden    tietojen    keräämisti.i    vai`len    suunnitellut

k€`avakkeet;
3)   l€`atia    suunnitelina   `J.irallisen   tilaston   painattainisesta;

4)   valmistella  ja  toiineenpane`J-an osaston avulla laadituttaa ajoit-
tain     täydellisiä    toi)ograafillis-tilastollisia    katsauksia    koko    maan
tilasla;

5)   valvoa,  cttä  viralliseeii  tilastoon  tehdään  kaikki  ne  parannuk-
set,   joita  viljelyksen  edisiyminen  ja  yhteiskuntaelämän  kehittymi-
ncn   saattavat   tarpeellisiksi;

6)   antaa    hal]ituksellc   lausuntoja   ja   chdotuksia   näist,ä   asioista
sekä    perehdyttyään   tarpeeksi   kysymykseen   ehdottaa   ohjesääntö
tilastovirastolle.

Toimeenpanevan  osaston tehtävinä Komiteaii käsityksen mukaan
Lulisi     ol]a:

1)   keräiä  ja  käytellä  k.aikki  nc  viralliseen  tilastoon  kuuluvat  tie-
dot,  joita  ei  jokin  toinen  viranomainen  kei`ää  ja  käyttele;

i   ö-riäFr-äånigt   försiag  tiii  inrättande   af  et,t  statistiskt  embetsverk  i  Fiiiianti,

Helsinki  1862,   s.   3.



'l`iLASTOLi,lsEr`-   PÄÄToiMis'i.o`'   pERusTA}iisi.:`-   ALi<uvAiiiEET                  245

2)   laatia   jatkuvia   se]ontekoja   jokaisesta   tilasLonhaai`asta;
3)   kerätä    tilastolliseen    arkistoonsa    säil}J'Lett,äväl{si  kaikenlaisi€`

luotet,tavia   tilastotietoj€`;
/£)   pitää   kirjastossaan   saat,avissa   ti]astolliselle   t,utkimuksellc

viraston   Lyöskcntelylle   tarpcellisia   kirjateoksia,   aikakauskirjoja
kal,ttoja;

.5)   viralliscn   tilaston   julkaisujcn   sekä   valtiokalentei`ia   ja   alma-

nakkaa    varten    laaditL€`vien    €`vusluksien    lisäksi   lcvittää  sopivilla

pieneiniiiilläkin   kirjoituksilla   LilasLon   tunleinusta;
r))   h`iolcht,ia  virallisen  tilaston  julkaisujcn  kansainvälisestä  vaih-

dosta;   sekä

7)   antaa  vaadit,L€`cssa  scnaatille  ja  muilh,  `.ir€`nomaisille  sel`/.ityk-

sii.i     t,ilaston    a]alta.

Toimeenpanevaan  osasLoon  tu]isi  kuulua  t,irehtööi`i  ja  kaksi  ases-

soria,  ka]{si  kontro]lööi.iä,  kaksi  kopistia,  yksi  piirustaja, yksi vahti-
mestari  sekä  tarpecllinen  määrä  ]askuapulaisia.    Lisäksi  on  merkille

i)antava,  että  virasto  ehdotettiin  kollegiaaliseksi,  tireht,öörin  ja  kah-
deri     asessorin    muodostaessa    kollegion.      Tirehtöörille    ehdotetLiin

i)alkkaa  2  000,   asessoi`ille  4.  300,   konti.ollöörille  500  ja  kopistille  250
hopearuplaa.     PalkaL   olivcaL   siis   huomattavaii   hyvät.     Menoai`vio

päättyi   7 620  hopearuplaaii   eli   30 /±80  vanhaan   kult,amarkkaan.
T\Teuvottelevassa   osastossa   tulisi   komitean   ehdotukscn   mukaan

olla   jäscninä   virkansa   nojalla   Suomen  Pankin  puheenjohLaja,  t,ulli-
laitoksen    \.IijohLaja,    ]naanmitt,auslaitoksen    ja    metsävirkakunnan

}r]ijohtaja,    vuorihallit,uksen   intendentti,   1ääkintölaitoksen   pääjoh-
taja,   tie-   ja   vesii.akennusteii   ylihallituksen   ylijohtaja,    tehtaast,on-

johtokunnan   puheenjohtaja,    pi`okuraattoi`iiiapu]ainen   ja   inaanvil-
jelystoimituskunnan   csittelijäsihtecri   sekä   tilastovirast,on   toimeen-
panevan    osast,on    tirehtööri,   jonka    olisi   csiteltävä   asiat.     Näiden
lisäksi  olisi  senaatin  talo`isosastolla  ()ikeus  iiiäärät,ä  6  jäscntä  määrä-

ajaksi   henkilöiden   joukosta,   jotka   olivat   osoittancet   ))perehtynei-
syyttä  ja  intoa»  ti]ast,on  alalla.    Neuvottelevan  osaston  puheenjoh-
tajaksi kutsuisi senaatti jonkun itseoikeutetuista jäsenistä.   Sihteerin
tehtäviä  hoitaisi  joinpikunipi  toimeeni)anevan   osaston  asessoi`eista.

Mietinnön  oheen  ]iitet,tiin  ehdotus  suunnitclmaksi, jonka inukaan
läänien   tilastolliset   kuvaukset   olisi   ]aadittava   ja   jota    pi`ofessori
Gabi`iel   Rein   oli   ])ääasiallisesti   noudattanut   kei`ätessään   aineistoa
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Kuopion   lääiiin  k`i\-a`ista  \.ai`tcii.    Sen  ii'iuk€`an  lääiicislä  laaditta\.it`ii

tilastosclontckojt`n    [,`il;si    käsitiää:    `1)    1}.h}.i    histoi`i£`11iiic]i    katsaiis,

2)   läänin   pint€`-ala   ja   rajat,   3)   ma:`s[osuhtcet,   /J)    ilmastos`ihteci,

5)    vesistöt,    6)    eiiäoi`gaanisen   liionnon    t`iottccL,    7)    kas\.ikiiiit€i,    8)

eläinkunia,    9)    inaanvil.i.elys   .i.a    karjanhoit,o,     10)    maaiiiieheii    si\-ii-

e]inkeinoL,     ]'1)     te()l]isii`is,     `12)     ]ii€`a]i     kaiiieraali]icn    j{`ko,    `'crot,iis,

isojako,   ituolusius-ja   \.ei`opalkkalailos,   `13)   väestöiilasio,    l_'i,)    kau~

i)ung`it   ja   kauppalat   ja   `15)   maan  hallitus,   sekä  oikeiidcllineii,   hal-
linnomnen,     kameraalincn     että     kii`ko]1ineii,     cri    haai.oineeii.    TälL

laista  läänittäistä  sclvitystå  maamme  >)enemmän  ini.iul tumattoiiiista
luonnonsuhteistat)    piti    komitea    erittäin    tärkcänä,    ainakin    )Jhtä
tai`i)cclliscna    kuin   tilaston   laatiiiiista   >)muutt,uvista   siihteista)),   esi-

t,}-önä,     jota    kaii)aa    jokainen    inaansa    tuntemisesta    kiinnost,unut
kansalainen   ja  jota  ilman   tilast,ovir€`sto  \.oisi  sille  vjit,oii,ct,iilla   iitillä

edet,ä  vain  vai`'oiii.

Seuraavana    `,.uonna   huhLikuuss:`   ()li   saiiomalehdessä   y)l'`inl€mtls

.;\1lmänna   Tidning>)  Senaatin  ticdoitus,   ett,ä   mietintö   tilasio`'ii.asLon

perustamiscsta   maahamme   oli   ilmesLyii}-t   i)ainosta  j£`   että   hal]itus
asianoinaist,en   virastojcn  lausuntojcn  lisäksi  oli  halukas  k`iulemaan
asiast:`    myös   `/'ksit}'istcn   henkilöiden   mieltä.    N'äille   oli   scn  \.uoksi
`.araLtu    aikaa   lausuiitonsa   €`nt,amiseen   syyskuun   loppuun   ja   inie-
tintöä    jätetty   siiä   varten   kirjakauppoihin.    Antoivatko   }/-ksityiscL
henkilöt   mietinnöstä  ]ausunLoja,  ci  ole,   liedossa.    VirasLojen  lausun-
noi    jätettiin   iliiieisesLi    halliLukscllc    \'-uodcn    1862    kuluessa.      .i\sia

]iä}'itää    tämän   jälkecn   jääneen   Senai`tissa   lei)äämään   ei)äinäåräi-
seksi   ajaksi.     Tilasto\/-iraston   i)ei-ustamisesta   ci   ainakaan   kuuhmut
mitään   v.  1863.   Seuraavan  vuodcn  a]ussa  sanonialehclcssä  ))Finl€`n(1s

A1]männa   Tidning.))  (n:o  23,   29/`1)  julkaisiiin  kirjoitus  >)Eti  statistiskt

(m'ibetsvcrkt),  jossa  sanottiin  m.m.,  et,tä  Lilastoviraston  pcrustaminen
on  jo  kauan  olluL maan hai`ras  toivomus.   Sen  t,oteut,tamiiicn  on  siksi
tärkcä   (af  den  vig`t  och  bct}'delse),  et,t,ä  koolla  olcvien  säätyjen  tulisi
kiiiinit,tää    siihen   huomiot,a   ja    ottaa    sc    asiaksecn.  >)H}J-öty,    jonka

tilasto tuot,t,aa  sekä  hal]itukselle että  kansalle,  on yhtä  suui.i ja  vai`nia
kuin  totuus: tieto on \'altaa)).  Sekä lainsäädäntö ct,tä hal]into pys}'vät
ei)ävarmoina   ja  hai)uilevina,   niin  kauan  kuin  ne   eivät  ]iojaa   luo-
Lettaviin   tilastollisijn    pei`usteihin.    Komitean   miet,innöstä    tehdään
sittcn     kirjoii`iksessa    }.ksityiskohtaisesti    selkoa    ja    sanotaan.    että
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koiiiitcan   chdottaiiia   iiiääi.ä   \rii.kamiehiä   ja   vii`asto€`   vai`ten   tarvit,|

ta`..a    inääräi`aha    ovaL   k}rlläkin   vähäiseL,  mut,La   i`iit,täncvät   aliiksi,

sillä   mikääii   ei   estä   `'irastoa   m}'.öhcnimin   la{ijciilamasia.     Tilast,on

i€`i`}>cellisuus  on  ]nonta  kcrt,aa  todet,tu  koolla  olcvilla  valtior>äivilläl

kin  ja  jokaiiicn  käsitlåä,   mitcn  suurcst,i  tilaston  itiiutc  ci  ainoasLacin

`.tiikc.uta  k)'s}.m).slcii  kåsiLlcl)-ä,   vaan  m}'ös  viiväsl}'ttää  niidcn  lo-

i7ullista ratkaisna. r\Te kus lamukset,, j oita tilastovii.aston iierus tamincn
(`clcll}.t,tää, i ulisivat  >)itsc  asiassa muodosLumaan i)uhtaaksi säästöksi>).

Scnaatissa    ei    kirjoit`ikscen    kiiniiiletty    riillävästi     huomiota.
\''`iotta   `186/i   `J.iei`ähti  jo   runsas  neljänncs,  ilrnaii  cttä  hallit,uksen  La-

holla     oli    havaittaviss{`    merkkejä    k}'.sy]ii}.ksen    esillc    oLtaiiiiscsta

lopullistQ  keisarillc  esiLtämistä  vart,cn.    Tällöin  vuosien  1863-186/i
\-altiopäivjllä   otti   asian   esille   aatelissääd}i.ssä   huhtikuun   alkupuo-

lclla    maist,ci.i   ja    molempien    oikeuksien    kandidaatt,i    JJcZ(Jt.7?   Gi.c7co7t

T`l''w.t.cfs!/.cuw(.     Hän   jätti   sääd}'lle   aiioniuselidotukscn   tilasLoviraston

i)er`istainisesta  cnsi   lilassa.     Siinä   hän   alle\r.iivasi  sitä  haiiLaa,   mikä
`'altiopäivien   työskcntclyllc   oli   olluL   siitä,  että  niiden  kå.ylcLlävissä

ei  ollut läheskään riitt,ävästi  ollut Lilast,oa.    Täinä   pu`it,e  o]i   iunLunuL

\Jaikcana  epäkohtam  varsinl{in  valiokuntien,  enncn  kaikkca  valiio-
\.€`i`ainvali()kunnan,   työssä.    Scn  johdosLa  ja   kun   sekä   hallitukselle

citä  `.astedcs  kokoontuvillc  säädyillc  Lulisi  koitiiinaan  mit,ä  suurinLa

h`-öt}-ä   si].tä,   ctt,ä  tjlastoa   iiiaast,ammc   ajoissa   sa€`laisiin  laadit,ul{si,

olisi  valiiopäivicn  nyt  anottava  t,ilastoviraston  viipymät,öntå  pei`iis-
t,amista 1.

Ehdotuksen  hyväksyi  aatclissääty yksimicliscsti,  samaten pappis-

ja   i)orvarissäädyt2.     Sen  sijaan  talonpoikaissäädyssä   ilmeni  asiassa
eriinielisyyttä.      Valtioi)äivämies   87'L4sjzcJ   kat,soi   chdotetu]i   virast,on

h\'vin   tarpce]Iiseksi.      Sitä   vastoin   valtiopäiväinies   Ä4öö!tö   oli   sitä
]nielt,ä,   ett,ä  ehdotetust,a  virastosta  i)ei  koituisi  niuuta  hyötyä  kuin,
että   inoniaat  virkamiehet  saisivat  palkan  ilman  t}/.önLeoLLay).    Äänes-
i}.ksessä    '[7    talonpoikaissäädyn    jäsentä    kannatti   ja    1/±   vasiust,i
tilastovii`aston    i)erustamista 3.
---1-A-a-trislädyn  i.öytäkirjat  vuosicii  1863-64  valt.ioitäivillä, V. ss. 705, 706, 9/4.

2   Pappissäädyn    i)öytäkirjat     vuosien    1863-64   valtioi)äivillä,    111,   ss.    760,

761,    11/2;    Porvarissäädyn   pöytäkirjat   vuosien   1863~64   valt.iopäivillä,   IV,   s.
422-  424,  432,   10/4.

3   'raloni)oikaissäädyn     pöytäkirjat    vuosien    1863-64    valtiopäivillä,    11,    ss.

730,    744,    10/4.
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Säät,}.jen   aiioinukstm  hyväksyi   keisari  ja   määräsi   senaatin iekc-

mään  ehdot`ikscn  tilastoviraston  organisatiosta.    Senaatissa  ei  k\.s\'-
m`'ksccn   kuitenkaan  suhtaudutt,u   niin   m}.öntoisesi,i   kuin   olisi   r>lliii

suota`'aa.   Pei`iaat,teessa   se   k).1lä   asett,ui   ]{{`nnattamaan   tilasto\.ii`as-

ton   i)erusttiinist:i,   inHtti`   oli   sitä   micltä,   cttä   asia   ()li   liican   aikaisin

hei.ätctty.      SciiaaLin    käsit\-kscn   iiiukaan    olisi   loi)umnen   i`atkaisu

teht,ävä   vasta  sitten,  kun  ensin  olisi   arkistoissa  oleva  tilastollincn
aineisto   tutkitt,u  sekä  saatu  kokemusta   sen  täydentämismahdol]i-
suuksista  ja  professori  Reinin  lääninkuvauksista.  Kantansa  mukai-
sesti   senaatti   v.   1865   toukokuussa   päätti   esittää   keisarille;   että
suunniteltuun  tilastovirastoon  aluksi  palkattaisiin  vain  kaksi  virka-
miestä,  nim.  johtaja  ja  hänen  apulaisensa.  Sitä  paitsi  olisi  tarpeen
vaatiessa   ))neuvot,televa   osasto»   kutsuttava   koolle.   Tähän   keisari
suostui.   On   valitettava,   että   silloinen   senaatti   niin   huonosti   o]i
selvillä   u.udenaikaisen   tilaston   mcrkityksestä   hallinnolle   ja   ]{oko

yhteiskuntaelämälle.  Syynä siihen,  että aikaisemmin mainitun  komi-
tean  ehdotuksesta  ainoastaan   pieni  osa  toteutettiin,   o]i  yksinomaan
senaaLti.

Avoimclla   kirjeellä,   joka   on   päivätty   v.  `1865   lokakuun  4  ij:iiä,
kutsuLtiin   pi`ofessori  C`c}b).je!  J?ejw  pei`ustettavan  tilastovirast,on  joh-

tajaksi.     Tämä  kirje  on  samalla  Tilasto]lisen  päätoimiston  perusta-
miskirja.        Aluksi      `ii.aston     nimi     oli     >)Väliaikainen     tilastollinen
toimisto»    (Provisoi`iska   Statistika  Byi`ån),  ja  se  oli  valtiovai`aintoi-
inituskunnan   ensiinmäisen   osaston   alaiiien.    Scn  tcht,ävänä   oli

`L)   koot,a     eri   virastojen    ai`kistoissa    ole`/'ai   tilastoticdot,    t`iikia

niiden   laatu,   koct,taa  niiiå   täydentää  ja   oikaista  sekä  laatia   iiiistå

yhdistelmiä;
2) jatka.a  aik€`iseinmin aloitettujen lääniiikuvaiislcn laatiinista; sekä

3)   suunnitclla     esitys    maan    ylcisistä    luonnonsuhteist,a    johdair
nt)ksi   koko  maata  koskcvaan  tilastokuvauksecn,   mjssä  L}-össä   Suti-
]nen   tiedcseui`a   oli   auttava   virastoa.

Viraston   johtaja   ja   häncn   ai)ulaisensa   otettiin   toimeensa   k.ah-
ileksi    vuodeksi.     Vii`asto   sijoitettiin   senaatin   ai.kiston   huoneistottii
senaat,i.n    linnassa,    arkisLonhoitajan   huonceseen.     Vuoden   `1865   lo-

i)ulla  määrätt,iin professori  Reinin ai)ulaiscksi nuori historian tutkija,
tohtoi.i    Jf¢J.!  j?mi.J  FeJ.c!;Jtcb7tc!   Jg7tctci.i(s.     Suomen  tilastovirasto,  jokci

sittemmin    sai   nimekseen   ))Tjlastomnen   T>äätoimisto)),   oli  aloittanuL
toiminta11S(1.



KORPORflTIIVINEN  TflLO USJÄRJESTELMÄ.

Esitelmä,    jonka     Kansantaloudellisen    Yhdistyksen    kokouksessa
mari`askuun   1   p:nä   1940   piti

0.    W.    Louhi,vuoi't.

Kapitalistisen  talousmuodon  syntyminen  i.ikkoi vanhan  korpoi.a-
t,iivisen    talousjärjcstelmän.      Saman    kapitalistisen    talousmuodon
libei`alistinen  kausi osoitti rajattoman vapaan kilpailun oppien mah-
dottomuuden    käytännössä   ja   käänsi   kehityksen   käyrän   talous-

järjestelmää     kohden,    joka    ])ei.iaatteel]isesti    on    yleisel]e    oikeus-
järjestykselle  riniiakkainen, tahi paremmin sanott,una,  ohjasi talous-
c]äinän   kulkemaan   oikeusjärjestyksien   puitteisiin.      Maailmansota

joudutti  tätä kehitystä kaikkialla ja yhdessä crinäisten ulkopuolisten
hstoi`iallisten   tapahtumain  kanssa  johti  eräät  kansat  omaksumaan
talousjärjestelmät,    joita   voinemme   pitää   jo   olcnnaisesti   erilaisina
kuin   ne,  joiden  puitteissa  kansojen  talouselämä  on  tähän  ast,i  kul-
kenut.

Sekä    sosialistiselle   eLtä   koi`poi`atiiviselle   järjestelinälle   yhteistä

on  talouden  sidonnaisuus.` MutLa  muuta  yhteistä  näillä järjestelmillä
ei   olekaan.     Toisessahan   valt,io   itse    p  i  t  ä  ä     taloutLa,  toisessa  se

j o h t a a  yl{sityisiä  taloussubjekteja  heidän  i)itäessään taloutta.  Toi-
sessa  va]t,iolla   on vastuu,  toisessa  se  on yksityisellä.   Kaukana  ei  ole
vertaus   orjan   ja   vai)acm  miehen vä]i]]ä,  vaikka vapaat,a miestäkin
sitoo   oikeusjärjestys.    Sillä  toisessa   edellä   mainit,uista  talousjärjes-
te]mist,ä   jokainen   yksilö   on   vain   saman   isännän   i)alvelija   ilman
vapautta  itse  tuot,taa  hyödykkeitä  ja  sillä  ansaita  ja  ilman  mahdol-
lisuutta   cdes   muuLlaa   isäntää   työmarkkinoilla,   kun   taas   toisessa
nämä  mahdollisuudet  ovat  säilyneet.    Sosialistjsta  talousjärjestystä
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\-oinme    i)itää    liberalismin   åäriminäisenä   vastakohtaiia,   kori)oi`a-
tiivist€`   järjestelmää   ]ibei.alismin  ja   sosia]ismin   s}'nteesinä.

Ensiksikin   jok;n   sana   itsc   käsiLtcestä.   Varsiiiaisest,i   vain   italia-

laisct   nimittävät   talousjärj.csiystään   korpoi.atiiviseksi,   saksalaisci,

puhuvat   mie]uummin   kansallissosia]istisesta   järjestclmästä.     Kun
meillä   ci  `'iimc  `'iikkoihin  saakka  }-]eensä  ole,   Lunnettu  näit,ä  jäi.jes-

telmiä,    on   niitä   }ThLeisellä   nimellä   sanoLt,u   koriioi`atiivisiksi.     Ja,

niiiikuin  t,ulcmmc näkcmään,  ei tämä  nimitys  sellaisenaan  ole väärä.
Sc  voi   kuitcnkin  ainakin  kansain`JTälisessä   käyLäiinössä  johtaa   hai`-
haan, ja  sen  vuoksi  olisi  syytä  saada  näillc  järjestclmille  }/.hteisnimi.
Sellainenhan   olisi   valtiojohtoinen   yksityisyriLte]iäisyyLeen   ja   kil-

])€`iluun   perusLuva   talousjärjestelmå.    MULta   tämä   njmitys   on  liian
i)itkä   ja   T)ei.inpohjainen.     Näinä   i)äivinä   Oslon   yliopiston   oikeus-
tietcen   i)rofcssoriksi   nimitetLy   fJe7`J7?cw?  J-/o7.7.L.s  [4czZZ  ja  ruotsalainen

7`/L   Tl'7'7?!e7.-JJ/.eJ77L  oval  cräässä  viime  keväänä  ilmestyncessä  julkai-

sussaan    (Sozial-Individualismus>),     Malmö    49/±0)    käyLtäneet    tässä

i)uheena  olev€mlaisista  jäi`jestclmisiä  nimitystä  s  o  s  i  a  a 1 i -i  n  d  i-
\ridualismi     (sulkujcn    sisällä    m}rös    individuaalisosialismi)    ja

mielestäni   edelliscssä   nimityksessä   osuncet   oikeaaii.     Sillä   siitähän
tässä  on  kysymys.  Niin  kauan  kuin  akselivalloissa  e,i  yhteistä  nimi-
t,ystä     kuitenkaan    olc    vakiinnutettu,    `.oitanee    tuskin    ulkoai)äin
sellaista   niille   tarjota.

Kun   tässä   esit,elmässäni  kohdistan  huomioni  ctupäässä   ltalian

ja   Saksan  talousjärjesLelmien  korporatiiviseen  rakenteeseen,   sovel-
tunee    esitelmäni   otsikoksi   ilmoitettu   nimitys   parhaiten   käytettä-
väksi.

Samal]a    saanen   käyttää   vanhe]]imist,a   järjeste]mistä   ja   järjes~
Lyl#istä,    csim.    sellaisista    kuin    meidän,    nimit}/.stä    vapaa   talous-

järjestelmä  ja  vapaa  talousjärjest}-s,  vaikka   nämäkään  nimitykset
eivät  täysin  vastaa  käsitettä.

Jo   vapaan    talousjärjesLelmän    vallitessa    }rhtäännepäin    suun-
i,aut,uvat   pyrkimykset   hakevat   itselleen   yhteiskunnallisia   yhteis-
]nuotoutumia.    Toisaalla  järjestyvät  tuotanto  ja   kaupi)a;   toisaalla
työ.     Ja   kummallakin   taholla   yhtyminen   tapahtuu   sekä   vaaka-
suorassa   ett,ä   pystysuoi`assa   suunnassa.     Vaakasuorasti   tapahtuu

yhtyminen    paikallisten    edellytysten,   olosuhteiden    ja     Lai`peiden
])ohjalla,   p}-st,ysuoi`aan   yleensä   ammaLillisclla,    elinkeinojen   erilai-
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suiidcn   i)erusLecll€`.     Eiinen   kuin   kä}-ii   tckcmäåii   sclkoa    ltalian   ja

Saksaii   talousjäi.jestyksisiä,  on  s}.}rtä  csimerkt`illå  omist,{`  oloistamme

(tsoitLaa,    initä    Lållä    it}i'st}`-  ja   vaakasuoralla  jårjest,yiiiiscllä   t,arkoi-

l,etaan.
Fji.äs  pysL}/.suora  jäi`jestelmä  meillå  on  esim.   maat,aloudcii  alalla.

]+iisin on mcillä maainiesscui`a paikallisena elimenä.   }Iaamiesse`irojen

yläpuo]ella  on  maanviljelysseura,  jolla  on  samat  tehtävät  kuin  maa-
miesseuroillakin,  mutt,a nc koskevat laajempaa alaa,  ja  maanviljelys-
scurat   käsittclcvät   yleensä   vain   useille   maamiesscuroillc   yhteisiä
kysymyksiä,  jota  paitsi  ne  voivat  käsitellä  ja  ehdotella  inaat,alouden
edistämistä   yleensä   tarkoit,iavia   asioita.    Maanviljelysscurojen  ylä-

puolella  on  koko  maat,a  käsiLtävä  ammattiliitto  Suomen  Maatalous-
scurojen   Keskusliitt,o.     Kaikki   nämä   seurat   ja   ]iit,ot   käsittelevät

}rhLcisiä   ammattiasioita,   mut,ta   kuta   y]emmäksi   Lässä   hicrarkiassa
tullaan,  sit,ä  ?rlciseminälLä  kaimalt,a  asiat  käsitellään.    Vaakasuoi`ana
inaatalousjärjcstönä  voi  ])iLää  maataloustuoltajain  maakuntaliittoja
kcskusjärjestöinecn.

Muiden   clinkeinojen   alalta   otan   ensin   esimei`kin  vaakasuorasta

jäi`jestelmästä.     }leillä   on   tällöin   elinkeinonharjoittajain   yhtymiä,
joihin  kuuluu  jäscniä  monien  ci.illisten  elinkeinojen  aloilta.    Sellaisia
(ivat  esim.  kaui)pakamarit.    Kauppakamareissa  käsit,ellään  kauppa-
kamarialueclla  toimivien  teo]]isuuden  ja  kaupan  harjoittajien  yhtei-
siä asioita nimenomaan silmällä pitäen kaui)pakamarialuetta.   Niinpä
kaikille  liikkeenharjoittajille  yhLeisiä  ovat  csim.  kysyinykset  kulku-
neuvojen  pai`antamisesta  kaui)pakamai.in  al`icella,  yhteisten voima-
laitost,en    aikaansaamincn,    vai`astoinakasiinien    rakentaminen    jne.
Toisella  kauppakamarialueella  saati,aa  olla  muita,  inutta  kuitenkin
er.i  elinkeinonharjoittajillc  sil]ä  alueella  yhteisiä  k}7symyksiä.    Tässä
on    meillä    esimerkki   yhtymien   vaakasuoi`asta    suuntautumisesta.
Pystysuoraa  on  vain  yhdysside  ei`i  kaui)i)akainarien  välillä,  keskus-
kauppakamari.

Mutta  samalla  kun  ci`i  eljnkeinoryhmäL  kauppakamareissa  käsit-
televät  niille  yhteisiä  asioita,  on  muutamilla  elinkeinoryhmillä omat
erikoiset yhLymänsä, joissa vain  sille elinkeinolle täi`keitä kysymyksiä
käsitellään.     Niinpä   meillä   on   kaupan   alalla   i)aikallisia   yksityis-

yrittäjäin   yhdistyksiä,   on   laajempia   alueita   käsittäviä   yhtymiä,
esim.    maakunnittaisia   yksityisyrittäjien   liittoja, jotka    taas    i)uo-
3
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1estaan    iiiuodostavat    koko    maan    käsittävän    yksityisyrittäjäiii
liiton.    Samoin  on  laita  tuotannon  cri  aloilla.    Tätcn  sama  yrittäj:i
kuuluu  sekä  yhtcjsecn kaui)i)akama]`jin, \'aakasuoraan liitLoutumaan,
ett,ä   pyst,ysuora€`n   amiiiat,t,i]iitt,oulumaan.     Sclvää   on,   ct,Lä    molcm-

missa    liittout,umissa    sa€`ttaa    tu]h    esille    myöskin     saiiioja    asioita,

mutta  se  taust,a,  jolta  niitä  käsiLcllääii,  on  crilaineii.

Kun   n\-t   kä}'n   tekcmään   sc]koa   kori)oraiiivisesia   rakenteesta
ltaliassa   ja   Saksassa,   alan   niiiikuin   edcllä   alhaalta   päin,   picnim-
mäst,ä,   alimi)am   o]cvasta   tekijäslä,   i)åinvasLoin  kuin  ylcensä   teh-
dään   niissä   selit}'ksissä,   joita   asianomaisteii   maiden   järjcstc]mistä
on   ]aadiit,u.     Tällainen   menette]y   on   \J'älLlämätönkin,   koska   aion
t,ässä  yhclcssä  esitclmässä  käsitellä  molempia  järjestelmiä  ja   tarkas-
iella   m}röskin   niiden    eroavaisuuksia.     Mii,ään   vertailevaa   yhteis-
esitystä  cn  t,unnc,  joten  jo  heti  alussa  pyydän  varautua  scn  vara]ta,
että  oljsin  (`hkä  jossain  yksiLyiskohdassa  käsitLänyt  väärin  nc  kym-
menct  lait  satoine  pykälinecn  ja  ne  lukuisat  lakien  se]itykseL,  joisia
tämä  ylciskuva  on  täyLynyL  vai`sin  vaillinaiscn  muun  aineiston  i)oh-

jalla   inuodostai`,   semminkin  kun  inelkein  päivittäin  kummassakjn
maassa  jull{aistaan   uusia   ]akeja  ja  asctuksia  ja  cntisiä  muutellaan.
Kuvaan     i,ässä    ti]annetta   yleensä   sc]laisena   kuin   sc   o]i   v.   1939,
I{oska  vain  osa  läht,eistäni  on  nyt  kuluvalta  vuodelt,a.

Tä]Iöin   on   ensiksi  kiiimit,et,t,ävä  huomiota   erääscen   aivan   oleii-
naiseen   eroavaisuutecn   ltalicm  ja   Saksan  järjeste]missä.     Saksassa
suhteet  työnantajan  ja  työläisen  välillä   ovat  koko  kori)oratiivise]i
i`akentecn  ulkopuolella,  Ita]iassa  t,aas  koko  korporatiivinen  rakennc

pci`ustuu  työnantajien  ja  työ]äisLen  toisistaan  ci`il]ään  oleviin  syndi-
kaatteihin.  Sahsassa  Lyöläiset  ovat  liikkeen  johtajan  scurue,  saattue
tai   miksi   tässä    Gcfolg'schaft-sanan   kääntäisi.     TyösuhtceL   järjes-
t,etään   ]iikkeen   sisällä,   jota   varten   kaikissa   ]iikkeissä,   joissa   on
vähint,ään   20   työläistä,   on   työntekijäin   luottamusneuvosto   (sillä
on   tosin   muitakin   tehtäviä).     Mikä]i   liikkeessä   ei   sisäiscst,i   saada
näitä   asioita   järjestetyiksi,   joutuvat   ne    ei`ikoisten   valtionviran-
omaisten,   Treuhänder   dei`   Arbeit,   rat,kaisiaviksi.   y)Trcudcrhändei`
der  ArbeiL»  ovaL valtion  viranomaisia,  jotka  antavat  työ-ja  pa]kka-
normeja  ja  valvovaL,  että  niitä  noudatetaaii.    Näidcn  yleisten  nor-
mien   mukaan   on   liikkeenjohtajan   yksityiskohdissa   meneteltävä,

joskin  häne]le  jää  melkoinen  vapaus  normin  soveltamisessa.    ))Treu-
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händer  der   Ai`bciLt)  eli  työnvalvojia   (meillä   ±   ammat,tientarkasta-

jia)   on   alueit,tain   asetettuja   ja   piirivalvojia.    Viimeksi   mainittuja,
Reichstreuhänder,  on  48.    Ylinnä  johtajana  näillä  viranomaisilla  on
työministeri.

TyösuhLcesta   johtuvat   oikeudelliset   kysymykset   joutuvat   ei`i-
koisten  työt,uomioistuimien  käsiteltäviksi  ja  ratkaistaviksi.

Saksassa   enLiset   aminattiyhdistykset   ja   työnantajaliitot   ovat
lakkautetut    ja    työsuhteet    järjestetyL    edellä    lyhyesti    seliteLyllä
tavalla.    Mutta   ammattiyhdistyksillä  ja   myöskin  työnantajaliitoil-
lahan  on  ollut  myöskin  muuta  tehtävää  kuin  schritellä työnanLajain

ja   työntekijäin   välillä   va]litsevia   erimielisyyksiä   työso])imuksesta.
Kaikki   ncämä   muut   tehtävät   on   siirrett}'   erikoiselle   kori)oratiivi-
sest,a    jäiicstelmästäkin    sivussa    oleva]lc    yhteenliittymälle,  Saksan
työrintainallc  (dic   T)eut,sche  Ai`beit,sfi`ont   ±   DAF),  joka  on  tähän-
astiscssa   maailmassa   ainutlaatuinen   järjestö.     DAF:ään   kuuluvat
kaikki  y)aivoillaan  ja   nyrkeillä   luovat   saksalaiset>)   (die   Schaffenden

Deutschen   der   Stirn   uncl   der   Faust)   yhtä   oikeutettuina   jäseninä.
DAF  on  yksityisoikeudellinen  yhdistys,   inutta  kansallissosia]istisen

puolueen  liite  ja  ainoa  sallit,tu  tämänlaatuinen  yhtymä.
DAF:n  teht,ävät  ovai  eiinen  kaikkea  sosiaalisia  ja  kasvatuksel-

lisia.     Sen   on   i)idettävä   huolta   varsinkin   nuorten   ja   työttömäin
kasvatuksesta   ja   ammattikoulutuksesta,   mutta   myöskin   muitten
työtä   tekevien.    Tätä   kasvatustehtäväänsä   suoi`ittaa   DAF   suuri-
suuntaisella  tavalla  mitä  moninaisimmin  kcinoin.    Kasvatus  tähtää

yleisiin   valtiollisiin,    taloudellisiin   ja   kulttuurii)äämääriin.     Ennen
kaikkea  tulec  kasvatuksen  Lapahtua  läheisessä  yhteydessä  sen  liik-
keen  kanssa,  jossa  asianomainen  toimii  tai  jota  lähellä  hän  oii.  Lie-
nemme  kaikki  nähneet tunnussanat J)Schönheit  der  Arbeit>) ja  ))Kraft
durch  F`i`cude)).    T\Te  oval  kaksi  välinettä  ja  pääinääi.ää  muiden  jou-
kossa.   Työrauhaa  koettaa  DAF  edistää  siten,  että  se  pyrkii vaikut,-
tamaan   sekä   työnantajiin   että   työläisiin   sovinnollisessa   hengessä

puuttumatta   kuitenkaan   millään   mahtikeinoilla   asiain   kulkuun.
Jälkimmäistä   varten   ovat   J)Treuhänder   der   Arbeity)  ja  työtuomio-
istuime,.

Jäsenilleen    antaa    DAF    oikeudellisia    neuvoja    ja    oikeusapua.
Tärkeitä    DAF:n    tehtäviä    ovat   avustustoimenpiteet   saii`aus-,

työttömyys-    ja    kuolem.antapauksissa,    tukemistoimenpiteet    avio-
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liit,toja  solmittacssa  jne.    Fjdellctm  kuulmi  tchtä`-iin  asuntojen  hank-

kimincn   jäsenille   .ia   ciiälukuisal    mu`it   sosiaalista   huoltoa   ti`rkoii,-

l,€`\/.at    t,oimcn]>itect.

.läsen}J}'s    DAF:ssa    on    `i.ai)a:iehtoista.      .läsctiiksi    `.oi\.at    liiit,}.ä

m}'öski]i     `/.htymät.      Jåseninä     1)AF:ssa     oii     k`.inmcniä     miljoonia

t\'öläisiä,   yi.itt,äjiä   ja   nuoi`ia   henkilöitä.

.Jäsenyys  i)erustuu  ]iikkeisiin,   njin  että  sa]nan  ]iikkcen  henkilö-

kimta    muodostaa   kansallissosialistisia   liikcyhteisöjä    (T\TS-Bctriebs-

gemeinschaftcn),  ja  nämä  puolest,aan  yhtyvät  ryhmiksi  ja  so]uiksi.
Samanlaisten   liikkeiden   jäsenet   muodostavaL   i)aikallisia   ja   i)iii`it-
täisiä  yhteisöjä.   Valtakunnallisia   yhteisöjä   on   18, jotka   vastaavat,
Reichs-Treuhändei`-i)iircjä.      Edelleen    on    käytännössä    pyst,ysuoi.a

jako    ammattiryhmiin   ja   `1.8   `'altakunnan   aminattiryhmään,   i)eri-
aatteellisesti  sama  jako  kuin  sc,  mihin  i)ian  tuLust,umme  elinkeino-
ryhmityksen  yhteydessä,  joskaan  jako  konkreettisissa  muodoissaan
ei  vast,aa  sitä.    DAF:n.suojclijana  on  itsc  valti`kunnan johtaja  I]itle]`

ja    DAF:n    johtajana    vali,akunnan    i)uoluejärjestöjohtaja,    valtio-
iieuvos  tri  ljey.    V.  4935  solmit`in  ns.  Lcipzig.in  sopimuksen  mukaan,

.ionka   `J.altakunnan    kansleri    on   vahvislanuL,    ()n    DAF   lähcisessä
yhteydessä     Treuhänder'ien,     ]naataloudel]isen    korporatiivisen    ja
elinkeinojen    kori)oi`aLiivisen   järjestön   kanssa.     DAF:11a    on   Treu-

händci`-piireissä   18   työkamai.ia   ja  koko  valtakuni,aa  varten  valta-
kunnan   työkamari.     DAF:n   `.1immän   johdon   toimipaikkana    on
valtakunnan  talouskamari, ja  järjestö   on  siLen   eljmellisessä  yhtey-
tlessä   koko   koi.poratiivisen  järjcstön   kanssa.

Tät,en  työnantajien  ja  t}.öläisten   sosiaaliijoliittiiicii   ioiminta   on

s€`atu   erilleen   työsuhteiden   järjeste]}rä   koskevasta   toiininnasta   ja
voi    tapahtua   u]kopuolella   niiden   vastakoht€`isu`iksien,   joita   työ-
suhde  saattaa  synnyttää.

Toisin  on  ltaliassa.     Siellä,  kuten  sanot,tu,  koko  kori)oratiivinen

järjestely  perustuu   edelleen  säilytettyyn  vast,akohtaisuuteen  työn-
antajain  ja   työntekijäin  vä]illä.    Cart,a   del   Lavoron   IV   ai`tiklassa
sanotaan   tästä:    Sovittamalla   työnantajain   ja   työntekijäin   risti-
i`iitaiset  etuudet  ja  alistamalla  ne  tuotannon  korkeimpien  etuuksien
alle  tuotannon  eri  tekijäin  solidariteetti  saa  konkreettisen  ilmauk-
sensa   joukkotyösopimuksessa.      Lähtien   tästä   työnantajat   omalla
tahollaan    ja    työntekijät    omallaan    mu6dostavat    ammattiyhdis-
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iyksiä,    joita    sanotaan    syndikaateiksi.       Näitä    syndikaatteja   on
eri  ammattialoilla  eri  asteisia.    Niiden  yleiseL  tehtävät  määi`itellään
eri   laeissa   ja   asetuksissa   seui`aavasti.     Kaikkien   criasteist,en   syiidi-
kaalist,en   Lyönantajaliittojen   on   omalla    alallaan   kaikin   käyLei,iä-
vissä   olevin  keinoin   myötävaikutettava  t,uotaniion  kohottainjscen.
Elinkeinotoimintaa  omaan  laskuunsi`  ne  eivät,  ]{uitcnkaan  saa  hai`-

joilLaa.      Eivät    ne    s€`a    m},'öskään    välittöiiiästi    sekaantua    niihiii
liittyiieiden   }'ksit}Jisten   yriLysten   teknillis(m   tai   kaupalliseen   joh-
toon,  koska  korporatiivinen valtio  tunnusL:ii`  }.ksityisyritteliäisyydcn

ja   tckcc   tästä   i)oikkcuksen   vairi,   milloin   yksityincn   yrittcliäisyys
on  puul,t,cellista   i,€`i   iiiilloin  valtion  poliitt,isct  cduL  tällaist,a  sckaan-

tumista   vaativat.     Syndikaa]isten    työläisliittojcn    tehtävänä    taas
on pitää huolta edusLamiensa ammattiLyö]äisten henkisestä ja aineel-
lisesta  hyvinvoiimista.    Sc  velvoitta€`   niitä   cdistämään   niihin   kuu-
luvie]i   Lyöntekijäin   valtiollista   ja   si`t-cellist,ä   kasvatusta,   huoleht,i-

maan  heidän  ter\'.}7dcstääii  ja  työk}/'vystään,  toimimaan  nijn,  että
heidän  suoi`itusk\'kvnsä  kohoaa,  ja  ant,aa  heille  sosiaalista  tukea  ja
oikeust,ui`vaa.

Syiidikaatit  jakaantuvat  nykyään  sekä  t}J.öiiantajien  cl,Lä  työn-
tekijäin   taholla   imljään   suureen   ryhmään:  teollisuus,   maatalous-,
kauppa   ja    luotto-   sekä   vakuutustoimi.     Lisäksi   tulee   5.   ryhmä:
vapaat  anmiatit ja  taiteet,  joiden  syndikaateissa  ei  i,ehdä  eroa  työn-
antajain   ja   iyöläisten   väli]lä.    Täten   syndikaattiryhmiä   on   kaik-
kaikkiaan  9.    Kukin  näistä  ryhmistä  muodostaa  koko  maata  käsit-
tävän    ylciss}'ndikaatin,    jonka    nimenä    on    konfederatio.     Aleinpi
astc    tässä   svndika]istisessa   rakenteessa   on   federatio.     Fedei.atiot,
ovaL   myöskin   koko   maata   käsittäviä   liittoja,   mutta   suppeampia
ammatillisessa    suhteessa.      Niinpä    maanviljelijäin    konfedei`atioon
kuuluvat  scuraavat  federatiot:   1)  maanomistajat  ja  maanvuokraa-

jat,   jotka    samalla   toimivat   maanviljelijöinä;    2)    maanomistajat,
jotka  ovai  \J-uokranneet  muille  ]naansa;  3)  talouttaan  itse  hoitavat
maanomistajat  ja  vuokraajat,  jotka  vilje]evät  maataan  vain  oman

perheensä     avulla     ja      4)      inaanviljelystyönjohtajat.         Maanvil-
jelystyöläisten     konfederatioon      kuuluvat     seuraavat     federatiot:
1)  maa-  ja  metsätalouksien  teknilliset  ja  hallintovirkailijat;  2)   osa-

ja   puolivuokraajat;   3)   palkkatyöläiset   ja   päivätyöläiset   ynnä   4)
maataloutta,     karjanhoitoa    ja     metsätaloutta    vai`ten     eriko].sesti
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koiilii[tiiiit    i}.ölåisci.    TeollisuustvömnLaj€`in  konfcderatioon  kuuluu

4i+)   fe(lei`aLiota,  iiini.:   vaatetuslyönanl,aja-}-riLläjät,   yritLäjät   kenkä-

tcolhs`iiidessa   ja   sitä   ]ähcllä    olevissa   nahkaLeol]isuuksissa,   hattu-

tcollisuusyi.itLäjåt,   nahkuriteollisuusyrittäjät  jnc.    Teollisuustyöläis-
t,en  konfederaiioon  k`iuluvat  taas  28  cri  fedei`ationa  y]eensä  vast,aa-
vien  yi`ittäjär}.hmicn  työläiset.    Kaupi)iaidcn  ko]ifedei`atioon  kuuluu

37  federatiota  ed`isiaen  kaupaii  cri  aloja.    Kau]ii)at}.öläisten  konfe-

dcrat,iossa  on  5  fcdcratioi€`.    Ijuotto-ja  vakuutusyrittäjäin  konfede-
i.at,iossa  on  43  fcdei`atiota  ja  näiden  yi`ittäjäin  palvclukscssa  olevien

konfederatiossa  /±  cri  fecleraiioti`.    Vai)aiden  ammattien  ja  tait,eiden
konfedcratiossa  vihdoin  on 22  fe(1eratiota, lääkäreillä, aptcckkareilla,
eläinlääkäi`cillä,    kätilöillä,    insinööreillä,   .irkkitchdcilla,  maanmitia-
reilla,    scanoimlehtimiehillä,   kirjailijoilla`    ti\\iusikoilla   jiic.,   1{u]]akin

luetellulla   i`yhmällii   omansa.
Fedei`atiot,a  alempi  ast,c  on  kansallissyndikaatti,   sen  alai)uolella

ovat provinssicnvälinen syndikaatti, i)rovinssisyndikaatti ja paikallis-
s}/.ndikaatti.     T\Tämä   /±   viimeksi   mainiltua   oval   siis   alueellisia,   cri
laajuisia  alueita  käsittäviä  syndikaatteja,  a]imi)ana  ast,eena  paik€`1hs-
syndikaatti.     Tällaiseen   paikallissyndikaattiin   kuuluvat   vastaavai,
ammalinharjoiLtajat,    esim.    saman    paikkakunnan    vaatetust}r.ön-
antajat  toisaalla  ja  vaateLustyöntekijät  toisaalla.    Liittyminen  i)ai-
kallissyndikaattiin    on   muodollisesti   vapaaehtoista,    ]nuLt,a   syndi-
kaatti   cdustaa   omalla   alallaan   niitäkin   t}/'ömntajia   tai   työläisiä,

jotka   jäävät   syndikaatin   ulkopuolellc.
Syndikalistista   asteikkoa   osoittaa   seui`aava   kaava:

L_,_  r  c`  t  ; o

J,     Q_      ^        c~       I

d  \. k a. o.#±
K±affi
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Konfedci`ation     pi`esidenti]i    (L}'öläiskonl'c(lei`aLiossa   häntä   sanotaaii

sihteeriksi)  aset,taa   halliLus  neuvosi()n  ehdotuksesia.     Konfederation
iieuvosto    on    hieman    eri    ]ailla   kokooni)anLu   ci`i  konfederaLioissa.

Pääasiassa   kuuluu   siihen   syndikaatliliiLLojcn   ja   sosiaalisLen   laitos-

t,en   johtajia.     Tävsi-istuiitoa   vastaa   pi`csident,tien    (i)rcsidcntin   j€`
varapresidcntiii   tai   sihteei`in   ja   \r€`rasihteerin)   ja   proviiissiliiLtojtm

iohtajien  istunto.   Fcderation  joht,ajan  valitsec  täysi-intunto  3 vuo-
tltksi.    Vaali  on  alistcttava  korporatioministerin  vahvistctta`;.aksi.

l``e(lcratjoii    iie`i`'ostoon   kuulu`J.€`t   johLijcit   j€`   :r)--50   3  v`iodcksi

\.alittua   jäscnt,ä.     Se   kokooniu`i   J   vai`sinaiscen   isiunt,oon   vuotless€`

j:`   sitä  ]iaitsi  v]imääräisiin  ist,\iiil()ihin  johlajan  kut,sustti.
Tä}/rsi-istuiiLo, johon  ott,avat   osaa  fcderaLio()n  kuuluvicii  liitlojcn

jt-thLajat  ja  sosi€`alist,en  laitosten johLajia,  pidetäån kei`ran 3 v`iodessa.
\`limääräisiä   isLunt,oja   on   tarpecn   mukaan.

Saimi`t€ipaiiien   on   i)crifecrislcn   synilikaattien  johto.

Tluomat,t,ava   on,   ci,t,å   s}.ndil{aatissa   on   jäscnillä   konfe(lei`€itiota

i`lcminissa   asteissa   `raalioikcus.

Syndikaatleja     }rhdistä\/.änä     (`liniciiä      o\rat     koi`poi`atiol.       Kun

s}'iidikalisLinen   jako   paiiLiiii    t()imc`(m   jo    1926,    pcrustettiin    korpo-

i`atiot,  varsinaiscst,i  vasia  `..   J93/].     \'äidcn  s  vuo(lcn   aikaiia   niiden

`Jälistä    yhte`rttä    ylläpidcLtiin    väli€`ikaisilla    säännöksillä.      Koi.i)o-

i`atiot,   joita   `..1934  perusLett,iin   23,   jakaaniu\r:ii   cnsiksikin   3   pää-

i`yhmääii,  joista  4:een  kuuluvat  ]iiaanviljclykseen  ja  siit,ä  riippuviin
taloude]lisiin   ja   kaupallisiin   ioimialoihin   kuuluvat   s  koi.poratiota,
viljanviljclijäin,     kukkien,     hcdelmien     ja     `'ihannesLen     viljelijäin,

viininviljclijäin,     kasvisöljyn    tuottajain,    sokcrintuottajain,     eläin-

ja      kalankasvail,ajain,        i)uutavaran       tuottajain       ja         Lekstiili-
aineiden     tuottajain      koi.i)oratioL.       Toiseen      i`yhinää]i      kuuluvat
teollisuude,n   ja   sen   apuhaarojen   korporatiot,   kuten   inetalliteolli-
suuden,    kemiallisen    teollisuuden,    vaatetusteol]isuuden  jne.  kori)o-
i`atiot.     KolinanLeen   i`yhmään   kuuluvat   €\])u-   ja   palvelushaarojen
koi`poi.atiot,,   k`iLen   luot,lo-   ja   i)ankkilaitoslen   koi.poratio,   vapaiden

ammatLien  ja  taiteilijain  kori)oratio,  näyttclijäin  koi.poraLio,  ravin-
tolain-  ja  vierasmajojen  i)itäjäin  korporatio  ym.

Korpoi`ation   Lehtävänä   on   toimia   valtion   keskuselimenä   mää-
i`ätyn    tuotantosarjan    korkeampien    synclikaattien    välillä.      Päin-
`rastoin  kuin  Saksassa  ]ähdettiin  lialiassa  siit,ä,  et,tä  koska  yksityis-
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yritteliäisyys     kei`i`€`n     liiniiustetaan    Luot,annon    pei`ustaksi,    ei    ole

pyrittävä   hävit,tämään   luonnollisia   ct,iiusvastakohtia   pääoman   ja
työn   väliltä.     Se   olisi   utopiaa.     I.ainsäätäjä   tahtoi   korporatittilla
sitoa   t},-önantajat   ja   työntekijaL   sovittelumekanismiin,   jollaiseksi
korporatiot  on  ]ähinnä  käsitettävä.    Mutt,a  korporatioilla  on  muita-
kin  tehtäviä.    Train  muk€`an  5.  2.  `J935  kori)oi`atioiden  on  laadit,t,ava

normit   ta]oudcllisteii   suhteiden   järjestäiiiisellc   ja   tuot,annon   vhLe-
näiselle   järjest)rksellc.     .\Tii(len   on   anncttava   vii`aiiomaisille   iiiiden

pyytäiiiiä    lausuntoja    alaansa    kuuluvista    asioista,   ja   hallit,uksen
päämies   voi   määi`ät,ä   `Jiraiiomaiset   i)yytämään   erinäisistä  asioist€`
aina  kori)oration  ]ausunnon,  cnncn  kuin  asia  ki.isitellään.

Sivumcnnen  on  huoinautelta\'.a,  että  vaikka  kori)oratioille  kuii-
1uu   sovittel`i   t}.önantajain  ja  työläisten  syndikaattien  välillä,  var-
sinainen   amiiiattientai`kastus   kuuluu   erikoisille   suoi`astaan   prefek-
tien  ja  ylimi)änä  kori)oratioministeriön  alaisille  korporatioinspekto-
i`aatille,  ja  että  t,uomiot  työriitaisuuksissa  ja  työsopimuksesta  joh-
tuvissa  asioiss€\  aiit,aa  ei`ikoinen  työtuomioistuin.

Koi'i)oration   asioit,a  hoitaa  iieuvost,o,  johon  kuuluu  yhtä   iiii>nt:`
iyönantajasyndikaattien   ja   t}'öntekijäin   syndikaattien   edustajaa.
Sen   lisäksi   siihen   kuuluu  cdustajia  fascistisesta  puolueesta,  osuus-
toiminnallisest,a  kansa]Iisinstituut,ist€`  ja  muista  koi`poratiota  lähellä
olevista  laitoksista.    Yhteensä  on  nykyisLen  22  korporation  neuvos-
tossa  500  vakinaista  ja  500  vai`ajäsentä.    i\Tekin  valitaan  ei`i  järjes-
Löistä   3   vuodeksi.     Neuvoston   istuntoihin   ot,taa   sitä   paitsi   osaa
korkcami)ia   valtion   viranomaisia  ja  asiantunLijoita  eri  aloilta  t,ar-

peen  ]iiukaan.  Ääncstäminen  iapahtuu  eri  tavoin,  milloin  pääluvun
iiiukaan,    milloin    niin,    että   työnantajain   ja   Lyöläisteii   edustajat
äänestävät  erikseen.    Jollei  muutoin  päästä  ratkaisuun,   päättävät
asiasLa  fast,`isii]tuolueen  3  edusta.].aa,  jotka  edustavat valtion  intres-
sejä.

KoriJoraLioideii    yhteisenä    climenä    toimii    koi.poi`atioiden    kaii-
sallisneuvosto,  jonka  johtajana  on  ha]Iituksen  i)äämies.    Sitä  paitsi
on   olemassa   erikoinen   korpoi`atioministeriö.

Vaakasuoi`aa   järjestäytymistä    edustavaL    lti`liassa    provinssien
talousneuvostot   ja    korporatiiviset    ta]ouden    toimistot.     Edelliset
näistä   perustettiin   v.   1926   Iakkautettujen   teollisuus-   ja   kaui)pa-
kainarien  sijaan.    Niidcn  on  käsiteltävä  provinssin  ta]oudellista  ja
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sosiaalista   elämää   koskevia   kysymyksiä.     Niiden   on   korpoi.atio-
ministeriön   alaisina   annettava   lausuntoja   ja   tehtävä   ehdotuksia
teollisuutLa,  i[iaanviljelystä,  kauppaa,  säästö-ja  luottotaloutta  kos-
kevista  asioista.   i\Te vastaavat  sanalla  sanoen  kauppakamarilaitosta
muissa   maissa.     Korporatiivisen   talouden   toimistot   ovat   puoles-
taan   neuvostojen   sihteeristöjä.     Vai`sinainen    ammattientarkastus
taas    kuuluu,    kuten    edellä   mainittiin,   korporatiivise]Ie   inspekto-
raatille.

Alla   o]eva    kaava    antanee   kuvan   tästä   lmri)oratiivisesta   hie-
rarkiasta.

:HH#H±1¥
lt,alian   korporaliivinen  järjestelmä   on   siis   }J-IeispiirteissäärL   siih-

teellisen   }/'ksinkei`tainen.     Sitä   ei   voi   sanoa   saksalaisesta.
Siinä   on   ensiksikin  huomattava,   että   iiiaatalous   omine  järjes-

töineen  on  melkein  kokonaan  ulkopuolella  niuiden  elinkeinoryhmien

järjestörakenteen.    Tässä  suhteessa  Saksan  järjesLelmä  eroaa  hyvin
olennaisest,i   ltalian järjestelmästä,  jonka  inukaan,  niinkuin  olemme
nähneet,  maatalous  ja  maatalouselinkeinot  ovat  rinnastetut  muun
elinkeinoeläinän  kanssa  ja  järjestetyt  saman  kaavan  mukaan  kuin
tämä.   Tässä ei olc tilaisuutta eikä ehkä tai.peenkaan yleisillä agraari-

poliittisilla   syillä   perustella   Saksassa   tapahtunutta   maatalouselin-
keinojen  eroittamista  muista.    Riittänee  vai`sinkin  maatalousasian-
tuntijoille   huomautus,   että   maatalouden   erikoisluonne   on   Saksan

järjestelmässä  otettu  huomioon.    Erikoisesti  saanen  kuitenkin  mai-
nita,  että  kaikkialla  tähän  saakka  heikoimpaan  kohtaan  maatalous-

politiikassa,   nim.   maatalouden   inarkkinajärjestelyyn,   on   uudessa
Saksassa  pantu  suurta   painoa.

Ennen    kuin    menen    eteenpäin,   huomautan   sivumennen,   et,tä
nykyisessä  Saksassa  jaetaan  väestö  sen  työn  mukaan,  mitä  se  suo-
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rittaa,   '±  säät`'}/.n:  talo]i])ojan  säätyyn  (Stand  des  Baucrn),  yi`iLiäjän
säät,yyn,  työläiscn  sääLyyn  ja  he,nkiscsti  luovain  säätyyn  (Stand  des

g.i`istig  Schaffcndcn).    Kun  yriLtäjän  sääty ja  työläisen  sääty  muide]i
elinkeinojen  alalla pideLään crillään  LoisisLaaii,  kuuliivat lain mukaan

ialonpo.i.an  säät,}7}m  kaikki  m€`atalouclen  alalla  i)ys},rväisesti  työskcn-

telcvät,  siis   m`'öskin  ma€`lalousLyöläisct.   Taloni)ojan  sääty  muodos-

taa  valtakunnan ravitscmis-eli clätyssäädyn (R(`,ichsnährstand),joka
t>n j`ilkisoikc`i.dcllincn it,sehallintokunta.   Kaikkiaan  tähän  valtakun-

naii ravitstmiissää l }-y]i kuuluva l j äseninä: maano mis taj at, maan vuok-
i.al]c  antajai,  ]``aati  vuo]{raajal,  toimihenkilöt,  t}/-öläiset  ja  perheen-

.jäsenei.     \Täi(len   lisäksi   siihen   luetaaii   m   }'hl}'mäL   ja   liitot,   joita
edelliset  miio(lostaval,  tai  jotka  niihin  liitt}'väL,  ja  järjestöL,  joidcn

iarkoituksem     oii     edistää     ]iiaatalouspoliittisLa,     ammat,illista    tai
henkistä     kchit,\/-siä.       Lisåryhmän     muodostavat     maataloudclliset
osuuskunnat ja ]iiidcii yhtyiiiät ja lait,okset.   ValL€ikunnan ravitseinis-

säätyyii  luetaan  edellcen  maakaui)pa  (Lukkii-ja  vähitiåiskaui)pa)ja
maataloust,uotteiden  käsittelijät ja  valmistajat  ja  lisäl{si  vielä  mai`l{-
kinajärjestyslä   v{`i`tcii   i)eriisLct`it   julkiscL   jäi.jestöt.

Ijain   mukatii`   sy)'sk.   13  ]):lli.`   1933   voi  vallakimiiaii   i.avitsemis-

]iiinisteri    (der    Reichscmährung`sministci-)    valtuuttaa   valtakunnaii
i`avitsemissäädvn   Lai   se,n   cri   rvhmät   sääniiöstelcmään   maalalous-
tuottei(lcn   tuotiamista;    niidcii   jakamista    sckä    niidcn   hintoja   ja

hintarajoja,  mikäli  tämä  iiä}Tl,lää  t,.iloud(m  kokonaisuuden  ja  `/.hteis-

hyvän   huomioon   oltaen   lai.i)ccllisclt,a.     Saiiiass€`   tai.koit`iksessa   voi

hän  liittäå  toisiinsa  raviLscinissäädyii  i`yhmiä  ja  siihcn  kuuluvia  ja
muita  yrityksiä  ja  ]aitoksia,  jotka  tuott,avaL  t,€`i  käsittclevät   iiiaa-
taloustuotieit,a.    Tällaincn   }J.hdistel`.   on   edellyt}.ksenä  johtainiselle.

Valtakunnan   i`avitsemissääty   on   valtion   val`r.onnan   alainen   ja
valvojana    toimii   valtakunnan   ravitsemis-    ja    maat,alousministeri

(der    Minister   fiir    Ei`nähi`ung.   und    Landwirtschaft).     Ravitsemis-
säädyn  johtajana  ja  sen  laillisena  edustajana  on  valtakunnan  talon-

poikien  johtaja  (der  Reichsbauernftihrer),  jonka  valtakunnan  kans-
leri   nimitt,ää.     Mitään   dualismia   ei   tässä   kuitenkacm   synny,   sillä
käytännössä   taloni)oil{ien   johtajaiia   on   edellä   mainittu   ministeri
itse.

Talonpoikien   johtaja   i`yhmitLää   i`avitsemissääd}rn.     Tämä   ryh-
initys  on  ensiksikin  vtiakasiiora, so.  alucittaineii.   Valtak`iiinan t,alon-
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i)oikicn  johajan  .ilaisena  toimii  2()  ei`i  maittcn  (huomaitakoon,  ett,ä
`'altakunta    on   jacttu    maihin\     maai€\lonpoikaisjohtajaa    (Landes-
bauei.nftihi.ei`),  näi(len   alaisina   piirieii  taloni)oikaisjohLajaL  ja  näiden

alaisina   taas   v`ioi`ost,aan   i)aikallisei   taloni)oikain   johtajat.     Piirien

ja   paikallisten  .i.ohta.jien   yhtcyttä  `rlläpitävål,   suuremmissa   alucissa
alucjohtajat.

Pysi,ysuoi.a   eli  ammatillincn järjcsLys  oii  scui`aav:`.    Valtakuiinan

]`:`\,rii,seniissääd`.n    ja     et`i     mtiitteii     taloni)oikaisjohdot   ja    hallinto-

`7ir€`stot   o`'at   ä   i`yhmässä.     Påaosasi,o   I   (>)ihmincn»)   johtaa   asioita,

jotka  koskeval   talo]ipoil«i€`,   maanvilje]ijää,  maalaisnaista,  maalais-
nuorisoa   ja   maat,}.öläisLä.     Toise]i   i)åäosaston    11    ())talo)),    der   I]of)

tehiävänä   on   t`iot€`nnon   cdistäminen.     .Ja   111   pääosasto   (>)markki-

nat)))   ki'isittclee   inai`kkimjärjestystå,   tilastoa   ja   markkinain   tasoi-
tusta   koskevat  k}rs}/.mykscL.     \-äilä  i)ääosastoj€`  ja  virastoja  johtaa

talonpoikaisjohtaja,  jonka  toimi  t)ii  palkaton  luot,tamusloimi.  Täten
liittyy   johto   ha]Iintt]on.     r\Täide]i   kolnien   pääosaston   sivussa   ovat
sisäist,ä  halli]it,oa  hoitavat  virasloL.    Valtakunnan   Lalonpoikicn  joh-
tajan  csikunta  `'almistaa  kol{o  säädyn  johtoa  koske`i.at  k}/'symykset.
Virastojen   €`pum   o]i   \J-€`ltakunnaii   talonpoikain   johtajan   neuvosto

ja  \-altakunm`n  taloni)oikain  i)äiväi.    Ei`i  maiden    t€iloni)oikaistojen
apuna   toiinivat   omat   neuvoslonsa.     Maataloustyöläiset   kuuluvaL
erikoisen  ]`s.   Biickebei`gin   soi)imiiksen   inukaisesti   Saksan   työi`inta-
maan    (ArheitsfronL).

Tämän  pääjäi`jcstön  ohella  on  jäi`jcstöjä  erikoisiarkoit,uksia  var-
tcn.      `Tiinpä    markkim`järjestössä    on    10    eri    pääyhtymää    omine
talousliilt,oineeii.     `Täinä    pääyhLymät    ovat:    viljaLaloutta,    maito-,
karja-,  muna-,  sokeri-,  i)ei`una-,  panimo-,  kala-,  i)uutai`ha-  ja  viini-
taloutta    vai`tc]i.      Encmpien    yksityiskohtien    luctteleminen    veisi
liian  pitkälle.    Täinä  jo  antanee  }J'leiskuvan  siitä  tarkasLa,  yksityis-

kohtiin   ulott,uvasta   järjestclystä,   iiiikä   Saksan   maataloudessa   on
Loimeen   i)ant`i.

Tulemme   iiyL   muiden   eliiikeinojen  järjcstely}.ii.
Vaakasuoi.a   järjestäyLyminen    on    teoreettisesti   );.ksinkertainen

tässäkin.    Yrittäjät  kuuluvat  toiselta  i)uolen  teollisuus-  ja  kauppa-
kamai`eihin,  toise]ta  i)uolen  käsityökamareihin.    Edellisiä  oli  v.  1939
90  ja  jälkimmäisiä  52.   Yhteisiä  asioita  varten  on  olemassa  (seuraan
nyt   v:n   4939   (tloja)   `18   Lalouskainai`ia,   .].oihin   siis   kuuluvat   talous-
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kamarialueen  sekå   tcollisuus-  ja  kauppakamarit  ct,tä  käsjtyökamF
rit.      Talousk€`mai`ialucita    o`'at    csim.     Iiäi)i`cussi,    Schlcsia.     Bei`lin-

Braiideiiburg.,  Pomm(mi  jne.   Talo`iskaiiiari  kokooiiluu  asiaiiomajsen
talouskamarialiiccii    pääkaui)uiig`in    teol]isutis-    ja    kau]tpakamai`issa

ja   se   on   talo`iskamai`iii   toimisto.     'l`alouskainai'iin   ktiuluvat,   paiis].
edc]lä   ]minittuja   ni`'öskin   itailu`1liset   €`Jimiattir}i.hiiiät,   joista   myö-

heiiimiii,   ja   ]jikei":jä]`jestön   cdust£`jal.    SiLä   ijaitsi    t{\1ous]{tama]`iin

kuuluu   '1    e(l`isiaja   valtakuniian   ravitsemissäätl}'stä.   siis   ma€`talou-

(len   edustaja,  ja   J   alucen  kuntien  cdus[aja.
P}.st}'suoi.assa   järjestäytymisessä   on   ammatillimm   jako   ]jei`us-

Lana  samoin   kuin   lt€`liankin  korporatii`'iscssa  jäijestclmässä.    I+lin-

keinoeläinän     cdustajaL    jakaantuvat     Lällöin     6:een     vall,akunnan
talousryhmään   (Reichswirtschaftsgi`upi)en),   niin.  tcollisuuden,  kau-

pan,   pankkien,   vakuutuksen,   voimat,alo`iden   ja   matkustajaliiken~
Leen  ryhmiiii.    Erillään  näistä  on  varsinainen  hikenneryhinä  ja  toi-
seksi    käsityö    omine    järjestöinecn.      Yksityinen    yrittäjä    kuuluu
ensinnäkin,  paitsi  vaakasuoraan  järjeslöön,  samalla  i)iirinsä  amma-
t,illiscen järjestöön.   Tässä  on huomattava,  et,tä järjestöihin kuuluvat
automaattisesti     kaikki     c]inkeinon    harjoittajat,    mvöskin    ku]k`i-
kauppiaat  ja   muut   sellaiset.

Seuraavalla  sivulla  o]eva  kaava osoiLLaa havainnollisesti tätä jäi`-

jestelyä.  Ensiii  on  ineillä  talousministcriön  yhteydessä  valtakunnan
talouskamari   ja   siinä  crikoincn  osasto   Lalouskainariasioita  vai`ten,
siis  vaakasuoraa järjestöä  vai`ten.   Sitten  ovat yllä mainitut  5 valt£\-
kunnan  talousryhmää  (kuvasta,  joka  on  v:lta  1939,  puuttuu  mat-
kustajaliikenteen    ryhmä).       Valtakunnan     talousryhmä   teollisuus

jakaantuu     31     talousryhmään,     näist,ä     kukin     ammattiryhmiin,
ammatti-alaryhmiin,  kunnes  tullaan  yksityisiin  yrityksiin.       Kukin
talous-,    ammatti-   ja   ammatti-alai`yhmä   jakaantuu   alueryhmiin,

jotka   ovat   myöskin   talouskamarissa   edustettuina.     Sivulla   ovat
käsityökamarit,  jotka  kuuluvat  omien   e]imiensa  kautta yläelimijn,

ja  liikenneryh.mä.
Kuva  on  paitsi  edellä  mainitussa  myöskin  siinä  suht,ccssa  van-

hentunut;  että  valtakunnan  talousryhmään  teollisuus  kuuluvat  nyt
talousryhmät  välitLömästi,  ei  niinkuin  vielä  1939  pääryhmien  väli-
t}Jl#ellä.    Muit,akin  vähäisempiä  muutoksia   on  tehty.
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ltaliassa   o]i    alcmmilla   elimillä    oike`is   `.€iliia   joht£`jansa.     Sak-

sassa  ylempien  elimien  johtaj{`i  määrää  talousministcri  ja  alein])ien

e]imien  .ioht,ajat  }-Icmmän   elimcn  johlaja.     .\litääii   vaalioikeut,ta   ei

Saksassa  millään  clime]lä   olc.    Johtajan  toimeL  o\'at  sekä   ILaliassa

ctLä   Saksassa   i)alkattoinia  luotLaimistoimia,   iiiutta  johtajan   apuna
on  Saksassa  }']cmmissä  elimissä  i)alkattu  toimitusjohtaja,  Geschäfts-
ftihrer    tai     I-Tauptg.eschäftsftihrer,    jonka    on    oinistetLava    aikansa
toimelleen.

Samoin  kuin  ltaliassa  on  Saksassakin  johtajan  tukena  neuvost,o,
mutta  sen  asettaa  johtaja.  Siihen  ei  kuulu   ]/2  työläisiä ja  1/2  työn-
antajia,   niinkuin    ltaliassa,   vaan   ainoast,aan   liikkeiden   edustajia,

yleensä  johtajia.    Ainoa,   missä   ncuvosto   voi  todella   saada  ratkai-
sevaa  merkitystä,  on,   että  se  keri`an  vuodessa  voi  antaasuljetuilla
lipuilla   ei)äluottamuslauseen   johtajalle.     Ylemmän   climen   johtaja
harkitsee  si]loiii,   antaalm  epäluot,tamuslause  aiheen  johtajan  eroit-
tamiseen.

Tässä   ei   ole    tilaisuutta   i)uutt,ua   yksiLyiskohLaiseininin   saksa-
laisen  järjesLön  rakenteeseen.   Se  tuskin  on  tarpeellistakaan, sillä pe-
riaatteellisesti  vaakasuoi`a  ja  pystysuora järjestö  suorittavat  samoja



264                                                                      0.  U''.  Louiii\.tJ'oRi

iehtä`/'iä   kiiin    ltaliassakin,   joskin   yksit}iskohdissa   on  ci`oavaisiiut-

iakin.     Saksass:`   järjcst,öön    kii`iliiminen   ()n   i)akolhncn,   It,ali€`ssa   ei.

Sen    sijaaii    oii    s};'}'tä    joiikin    \.ei`i`an    esitt,ää    \-{`ltiollist€`     la`ista€`

ja   sitä    j{`rjcstöä`    .jok€\    j]{iii\nk\iin    t;i\ii]l:\    i){iin    \-:`[\.()(t     l:.il{\    ttrg.na)ii-

saLiot£\.

Sckä     lialiassa    et,Lä    Saksass{`    on    uusi    koi`ijoi`atii\/.incii    t,alous-

järjestys    vallankumouksen    tuote.      Voittajapuolue    kummassakin
maassa,    fascistinen   ltaliassa   ja  kansallissosialistinen  Saksassa,  otti

kaikilla   aloilla   vallan   l{äsiinsä.    Muui   puolucet   kicllettiin.     Voiita-

jien  intressissä   oli,   et,tä  se  henki,  jossa  valtiolli.nen   elämä   uudistet-
tiin,  myöskin  talouselämässä  i)ääsisi  valliLsevaksi.    Siit,ä  oli  seui.auk-

sena,    että   mainitut   puolueeL   muodosLuivat,   kumi)ikin   maassaan,
virallisiksi    elimiksi.      EnLiset    luottamusmiehet    talouclellisissa    jär-

jestöissä  poisteLtiin  ])aikoiltaan  ja  vain  i)uoluciden  ]uott,amusmiehiä
valittiin   si.].aan.     Ila]iassa   tosin   koko   Laloudellinen   jäi`jestöi`akemt`

uusittiin   sama]Ia.    Saksassa   i)yi`ittiin   eneminäii  i`akentamacm   enti-
syyden  pohjalle.    Mutta  sielläkin  micheL  muut,tuivat  ja  luottamus-
toimet täytettiin ja  täyteLään luotett,avilla  puolucen jäscnillä.    ]`r`im-
massakin   maassa   sitä   paitsi   puolue  jalkuvasti   tarkoin  \Jalvoo  jär-

jestöjen   toiminLaa.     Saksassa    tämä   valvonta    `ilott,uu   yksityisiiii
liikkeisiin   sillä   tavoin,   ctt,ä   niissä   crikoinen   p\Lolue-elin,  Die   natio-

na]sozialistische   Betriebszellenorg.anisation   (NSBO),   johon   all{uaan
kuului    liikkeessä    toimivia,    nyttemmin    myöskin    yrittäjä,    pitää
huolen  siitä, että  liikkciiä johdctaan  kansallissosialistisessa  heng`cssä.

Tähän  jäi`jesLöön   saavat   kuu]ua  vain  ]iikkecssä   toimivat  puoliieeii

jäsenet.      NSBO  asettaa  Dcutsche  Arbcitsfrontin  johtajat,  toisa{`lla
sc  asettaa   ehdokkaat  aimnattienvalvojien,   Treuhändei.  dci.  Arbeit,
asiantuntijaneuvostoiksi.      Arbeitsfront    asettaa    jokaisecn    liikkee-
seen,   jossa   on. vähintään   5   työntekijää,   erikoisen  liikkcenvalvojai`

(Betriebsobmann),    joka    paikkakunnan    liikkeenyhtcisyysvalvojan
ohjeiden  mukaan  sckä  tekee  liikkeessä  i)i`oi)agandaa   Ai`beitsfrontin
hyväksi    että    levittää    kansallissosialist,ista     inaailinankatsomust€`
työläisten  keskuuteen.

Italiassa  taas  entinen  edustajakamari  v.  1939  hajoitettiin  ja  sen
sijaan  tuli  fascien  ja  korporatioiden  kamari,  joka  siis  toimii  varsi-
naisena   eduskuntana.     Fascistinen   puolue   eliinineen   valvoo,   että
korporatioiden  johtavat  elimet  ovat  kiinteässä  kosketuksessa  puo-
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lueen  kanssa.     Ita]ian  Carta  del  Lavoro  v:lta   1927  ei  ole  edes  lain-
säädännöllisessä  jäi`jcstyksessä  säädetty  laki,  vaan  se  on  fascistisen
suurncuvoston   hyväks},rmä   ja   sittemmin   virallisessa   ]ehdessä   jul-
kaistu  päätös.    Se  on  kuitenkin  tällä  hetkcllä  lainvoimainen  ja  lta-
lian  tärkeimpiä  lakeja,  johon  koko  järjestclmä  nojaa.

Jos  taht,oo  lähteä  eLsimään  heikkouksia  ede]lä  kuvatusta  korpo-
ratiivisesta    järjestelmästä,    kohdist,uu    mielenkiinto    ehkä    lähinnä
siihcn,   että   järjestelmän   onnistuminen,   niinkuin   tahtoo   olla   ]aita
kaiken  inhimillisen,   riippuu  siitä,   mitcn  ne  hcnkilöL,  joilla  on  joh-
t,ava   ascma  järjestöral"nteen  eri  portailla,  i)ystyväL   Loimimaan  ja
tahtovat   toimia.     It,alian   oloja   en   ole   ollut   tilaisuudessa  tarkoin
seuraamaan.     Mutta    ainakin    Saksassa    on   jo    esitetty   arvostelua
nykyistä   järjesLclmää   vastaan.     Arvostelu   kohdistuu   kahtecn   eri
kohtaan.     Eiisiksikin   näkyy   valituksia   siitä,    että    talousryhinien

johtajat    ovat    `'iei`aita    käytännöllisclle    elämälle,    jotcn    tehtäviä
olisi    enemmän    siiri.ettävä    yrittäjäin    muodostamille    karLelleille,

joista  niyöheminin  enemmän.   Toiseksi  valiLctaan  sitä,  et,tä  järjestys
on   liian   seikkai)eräinen   ja   ankai`a,   joten   ]iike}rritysien   vapautta
vahingollisesti  i.ajoitetaan.    Jälkimmäiseen   on  toiselta  i)uolen  huo-
]nauteit,u,  ett,ä  järjcstely  on  osittain  sodan  luoinaa,  joten  voitollisen
sodan  jälkeen  voidaan  i)alata  vapaampiin  muotoihin.

On    kuitenkin    t,uskin   luultavaa,    että    kunimassakaan    maassa

pitkiin  aikoihin  voidaan  tulla  sellaiseen  järjesie]inään,   jossa  hal]it-
sevan   i)uolueen   vaikutus   talouden  johLoon   o]isi   i)oistcttu.     Ja   jos
siihen    jouduttaisiin,   iiiin   hcräisi   kysym}.s,   kuinka   sill6in   saadaan
aikaan  se  sclkäranka  ta]ouselämä]le,  jota  uudeL  olot  vaat,ivat.    Sillä
vanhaan   i)alaaminen  näyttää   inahdottoinalta.    Talouselämä   on  jo
ennät,tänyt   siinä   määrin   mukautua   järjestelmään,    et,tä   eiitiseen

palaamincn  aiheuttaisi  täydellisen  vallankumouksen  siinä.
Epäilemättä  on  periaatteellisesti  nykyisen  pohjalle  rakennettava

ja   ehkä])ä  löyt}ry  keinoja,   jotka,  viemäLtä   demokraattiselle  järjes-
Lyksclle   luonteenomaiseen   vastuuntunnon   puut,teeseen,   kuitenkin
sa]livat   yksit}t'isille   yritLäjil]e   enemmän   vai)autta   kuin   nykyinen

järjestelmä,   joka   ei   ole  vai]la   byrokraattisia   piirteitä,   tai   ainakin
pitkän päälle voi viedä henkilökohtaiseen byrokratiaan,  jopa vääi`in-
käytöksiin   johtavilla   paikoilla.

Ne  järjestöt,  joista  ede]lä  on  ollut  puhetta,  johtavat  Luotantoa
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ja    [,alouspolitiikkaa.     \Tiidcn   on   suurin   i)iirLein   piclettävä   huolta
m}'öskin   tuotteiden   jaosta   ja   tulojen   muodostul{sen   valvonnasta.
}/Iutta  vic]ä  on  cräs  ah  täi`kcä,  joka  on  omien, näistä  sivulla  olevien

järjestöjen  hoidossa.    Sc  on  tuoLannon  yksityiskohtainen  järjestely,
hintapolitiikka  .].a  yril,ystcn  keskinen  kilpailu, siis inarkkinajärjestys.
\'iihin   eivät    c(hllä   k`i`'atul,   järjcsLöt   (i)aitsi   Saksan   talonpoikais-

järiestö)   i]uuLu   mu`itoin   kuin   yleispiirteissään   ohjaavina   ja   nor-
mcja   antavina.     YriLyslen  omat  yhtyiiiät,,   karlellit,   johtavaL  niitä
t`ii(len  konkrccLtisissa  muodoissa.    Tätä  ei  kuit,enkaan  ole  niin  käsi-
tcttävä,   ett,ä  kai`.te]lit,  saisivaL   toimia  vai)aasti  näillä  aloilla  ja  nou-
dattaa   tai   olla   noudat,tamaLLa   niille   cinnettuja   ohjeita.     Sc   näky),.
sc`ira€`vasta.

Ttalian   kartcllilainsäädäntö   pei`ustuu   siihen   Carta   dcl   Lavoron
l€`iisumaan  i)(}riaatLecseen  (art.   VIl  ja   IX),  ctt,ä  tuot,tavien  voiinien

}rhtcisvaikut,uksesta   johtuu    niillc    oikeuksia   ja   velvollisuuksia   ja
et,t,å  valtio  t,ar[,t,uu  taloudelliseen  tuotantoon  vain  siinä  tai)auksessa,
ctLå  yksityiiicii  aloit,e,  puuttuu  tai  on i`iittämätön, t,ai  milloin valtion

poliittise,t  inti`cssii  ovai  kysymykscssä.    V:n   1932  laissa  r>akollisten
kai.tcllien   pcrustaiiiisesta   sanolaan,   cttä   kartclli   on   i)ei.iistctt,ava,

jos  vähintään  70  °/o  jonkin  tuot,Lecn  tuolLajista  tahi,  jos  tämä  luku
on pienempi, vähintään 85  °/o  tuotteen määi`ästä t,uottavat tuoLtajat
sitä  haluavat„    Anoinus  on  asianomaisen  konfedcrat,ion  väliLyksellä
iehtävä   korporatioministerille, ja   va€`t,ii   tämä   siitä    asianoinaisen
korporation      ]ausunnon.          ^sianomaisen      kori)oration     on     val-
\,-ottava      kartellin     i,oimintaa      ja      ilmoiLel,l,ava      havainnoistaan
korporatioministerille.        L\'Iinisteri     voi     antaa     kai`tellille     ohjeita,
\Jaroitukscn,    ]akkauttaa    sen,    ]nuuttaa    sen   sääniö,].ä   ja   pakottaa
sen  yhtyinään  toiseen  pakkok€\rtelliin.    Näist,ä  ankai`oista  säännök-
sistä   huolimatta   kartelleja   on    haliassa   syntynyt   viime   vuosina
varsin  lukuisasti.   Sen  arvellaan  johtuvan  lähinnä  siitä,  että  korpo-
i`atioidcn  huomio  on  ollut  niin  kiintynyt  varustautumisLoimintaan,
etteivät ne ole voineet talouselämää yksiLyiskohtaisesti ohjata.   Tämä
arvelu,   jonka   saksalainen  tri   J-JGJmzJ£   Vo!Z(JJejzc7'  1ausuu   ltalian   val-

tiollisesta  ja  taloude]1isesta  rakenteesta  kirjoittainassaan  teoksessa,
tuskin   kuitenkaan   on   oikeutettu.     Sillä   ltalian   voimassa   olevien
taloudellisten   lakien   heng`en   mukaista   ei   ole,   niinkuin   edellä   ole-
v£`sta   viittauksestani   Cart,a   del   ljavoi`on   säännöksiin   näkyy,   että
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koi`poratiot  i)uultuisivat   niiii  sano:ikseni   omin  käsin   Lut)tai`Loon  ja

hintojen   måäi.ääiniseen.     Cai`ta   clcl   ljavoroii   ]isäksi   korpora[ioiden

])crustainisLa  koskevan  lain  (5.   11.   193-/t)   8  ja   12   ai`tiklain  mukaan
korporatioiden  tehtävänä   on  anl,aa   normeja   t,aloussuhLeiden   k o 1-
1  t`  k  t i i v i s  e 11  e   järjestelylle   ja   t\iotannon   yhtenäiseksi   järjes-
L{\iniseksi  ja   ant,aa  lausuntoja  viranoinaisille  näidcn  niitä  pyytäessä.

Samalla   periaatteellisella   kannalla   ovat   Saksan   ]ait.     Niiden-
kään  mukaan  ei  edellä  kuvattujen  järjestöjen  asiam  ole markkina-
kysymyksiin  puuttuininen.   Niiden  on vain pidettävä  silmällä  inark-
kinain   tilaa    ja    kehitystä    ja   i)uuttua   yleisessä   muodossa   asiain
kulkuun.   Jo v.  4923 säädetty kartelliaset`is antoi hallitukse]le suurön
vallan kartel]jcn suhtccn. V.1933 anncti,iin uusi asetus, ja sen jälkeen
näitä  on  täydcnnelLy  uusilla  määräyksillä  ja  varsinkin  l,alousminis-
tei`in     päätökse]lä    v:1ta    1936.      KarLelleihin    kuuluminen    voidaan
tehdä   pakolliseksi   Saksassakin.     Mutta   kartellit   o`/.at   sellaisinaan
riii)pumattomia  i)akollisesLa  korpoi`atiojärjestelystä.    Itse  asiassahan
sckä  lta]iassa  et,tä  Saksassa  tilanne  tät,en  on  se,  että  yrittäjät  koi`-

i)oratioiden  jäseninä  valvovat  yrittäjien  toimintaa  kartellien  jäse-
ninä,   joskin   loi)ullinen   päät,östen   teko   markkinakysymyksissä   on

i]idätetty    asianomaisclle miiiistei`iölle.    Valtion hintakontrollielimet
kummassakin  maassa  suorittavat  käytännössä  hintojen  valvonnan

yhteistoiminnassa   kartellin   kanssa.
Mitä   niiiienomaan   Saksaan   tulec,   niin   näyttäväL   mielipiteet

karte]1eista   menevän   kahteen   suuntaan.     Toiset,   ja   se   mielipide
saanee   kannatusta   lähinnä   kori)oratiotoiminnassa   olevien   vii`an-
omaisten   taholla,   näyti,ävät   olevan   sillä   kannalla,  että  vapaiden
markkinajärjestöjen   ja   myöskin   pakkokaricllicn   valtuuksia   olisi
supistettava  ja  korporatioille  annettava  }rhä  enemmän  valtaa  näis-
säkin  asioissa.   Toisaalta  taas  ollaan  sitä  mieltä,  että  monet  sellaiset
tehtävät,   joita   nyL   korporatiivinen   organisatio   hoitaa,   voitaisiin
siirtää  kartelleille,  koska  ne  ovaL lähempänä  varsinaista liiketoimin-
taa.    Niinhän  asian  laita  onkin,   koska  tietysti korporatiivisissa eli-
missä  varsinainen  työ  joutuu sellaisten virkamiesten suoritettavaksi,

jotka eivät ole liikemiehiä, joskin johtajat ovat liike-elämän edustajia.
Näin  olen  nyt  koettanut  selostaa  pääpiirteitä  korporatiivisesta

talousjärjestyksestä.   Mutta talousjäi`jestys  ei ole  samaa  kuin talous-

järjestelmä.    Edellinen   sisältää   vain  puitteet,   jälkimmäiseen  sisäl-
4
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tyy  myöskin  toiininta  puitteiden  sisällä.   Sen  suhteen  täytyy  minun
tyytyä  vain  muutamiin  huomautuksiin.

Niinkuin  jo  olcn  maininnut,  korporatiivinen  järjestys  sekii   I{w
]iassa  että   Saksassa   on  va]lankuinoukscn  tuotc.    V€\Ilankumouksen

henki   hallit,see   `J.iclä   Lähän   jäi`jest}rkseen   perustu`raa   järjcstelmää.
Mutta  sama]la  on  muistctta`t'a,  ctt,ä  kummassakin  ]iiaassa  on  koko
tämän    järjestclinän    aikana    varustauduLtu    sotaan.     Järjestelmäii
]uot,aessa  ()n  koko  ajan  i)idcLty  si]mällä  sotat,alouden  vaatimuksia.
Nåinä   \t.aatiiniikset   \'oitanee   keskit,t,äii    seuraaviin   /i    kohtaan:    4;
sotaan   on   \'arusta`]cluttava   Laloudel]isesti  rauhan  aikana;  2)  Laloii;
on  niin  org.anisoitava,  cttä  se  nopeasti  \'oidaan  muuttaa  rauhanajan
taloudesta     sota-ajan    taloudeksi;    3)    organisation    täyt,}'}J-    toimia
myöskin  sodan  oloissa  niin, et,tä  odoti,amattomatkin  tariteet  tulevat
tyydyLctyil{si,  ja   4)   taloudeii   järjestelyn   pitää   olla   sellaisen,   ct,Lä
sotata]ous `;-oiclaan jälleen muuttaa rauhan  ajan taloudeksi ilman että
tällöin    synt,yy   uusia    häiriöitä,    niinkuin    maailmansodan   jä]k(m
tapah,ui.

Järjestely   on  suorit,ettu   njin  sanoakseni  i)itkällä  sihdi]lä,  mutta
samalla  koko  ajan  näiLä  näkökohtia  silmällä  pitäcn.

Ja  kolmanneksi,  järjestely  on  suoriLettu  diktatuui`iniaissi`,  joissa
ei  o]e   tarvinnut ottaa huomioon sitä, etteivät suunnite]mat ehkä sa€`-
vuttaisikaan  lainsäädännö]Iisten  e]imien  hyväksymistä,jos  ne liiaksi
rajoittaisivat yksityisten tai ryhmien vapautta.   Sen vuoksi on voitu
antaa    määräyksiä    ott,amalla   huomioon,    et,tä   nämä    määräykseL
voidaan  yhtä  nopeasti  ])eruuttaa,  jos  olosuhteet  sitä  vaativat.

Kumniassakin   maassa   on   oltu   myöskin   tästä   viimeksi   maini-
tusta   hyvin   tiet,oisia.     Niinpä   Mussolini,   perustellessaan   sitä,   että
korporatiot   järjestettiin   i)ysyväisiksi  vasta   s   vuotta   syndikaatti-

järjestön  i)ei`ustamisen  jälkcen,   Iausui:   t)Olemme  ollect  sitä  mieltä,
että   on   epäLarkoiLuksenmukaista   siirtyä   niin  i)aljon   paiiiavaan  ja
monimutkaiseen   korporatiojärjestelmään,   cnnen   kuin  koko  järjes-
telmän   i)erusteet,   nimittäin   syndikaaliset   ammattijärjestöt   olivat
]ujalla  pohjalla  ja  ennen  kuin  näinä  o]ival  nienestyksellisesti  kest,ä-
neet   vaikean   kokeen   selvit,lää   va]Iinneet   taloudelliset   vaike`idei)).
Samoin   Sa]{sassa   on   koko   ajan   i`akennet,t,u   nyt   \.oimassa   ole\.i`.a

järjestelmää   £`lleviivaamalla   sen   i)erustuinista   entiseen   ja   ositt€`in
myöskin   sen   kokeiluluonnet,t,a.
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Italiassa   kuilenkin   näylään   oltavan   eneniniän   kuin   Sal{sassa
vakuutettuja  siitä,  että  vain  luja  korporatiivinen  järjesLys  saattaa

pysyvänä   talouden   järjestelyinuotona   tulla   kysymykseen.     Mut,ta
voinee   tämän   kat,soa   johLuvcm   myöskin   siitä,   että   siellä   aiotaan
suuripiirteisesti    toteutt,aa    Mussolinin    maaliskuun    23    i):nä    1936

julistamaa    autarkiaohjelmaa,    kun    Saksassa    i,aas    pyritään    vain
välLtämälLömään   omavai`aisuuteen   ja   siihenkin   ainoast,aan   suur-
eurooppalaisen  Lalouslilan puitteissa,  kehittämällä saniaHa tavar`ain-
vaihtoa  ulkoeuroopi)alaisten  maiden  kanssa.

Mutta   toistaiseksi   Saksassakin   on  toteutettavina   suunnit,elmia.

jotka  vaativat  kansakunnalta  yhtyneitä  voimainponnist`iksia  encm-
män   kuin   normaa]ilila   taloudellisella   a]alla   eclellyttää.      .\Te   sisäl-
tyvät     siihen     suurisuuntaiscen   jälleenrakennusohjelmaan,    niinkä
Hitlcr  aset,Li itscllce]i jo  kohta  valtaan  pääst,yään  ja  mikä nelivuotis-
suunniLelmien  ]nuodossa  on  jatkunut  tähän  saakka  ja  on  näinä  i)äi-
vinä   edelleen  julistettu  jatkuvaksi.

Nämä  ovat  kaikki  seikkoja,  jotka  selittäväL  osaltaaii  lmi`i)oi-atio-

järjestelmän  taustan  ja  inotiiveja ja myöskin tähäiiastisen menestyk-
sen. Ne ovat myöskin suui`ia kansallisia voimanlähteitä.  Kummallakin
kansalla  on  taloudel]ise]1a  alalla  päämäärät,  joiden saavut,taminen ei
ole silminnäkymättömässä kaukaisuudessa, vaan konkreettisina jokai-
sen   tajuttavina   Lavoitteina.      Se  se]ittää  sen  uhrimielen,  millä  kaii-
san   jäsenet,   ja   niiden   joukossa   myöskin   talouselämän   edustajat,
alist,uvat   näihin   suunniLelmiin.

Tässä  on  meillä  ilmiö,  jonka  jokainen  sotapäällikkö  \/.oi  todcksi
osoittaa.   Sodassa ja taisteluun käytäcssä on harvinaista, cLtä nekääii,

jotka  rauhan  aikana  julki  julistavat  pasifisiniaan,  kieltäytyvät  Lai
koettavat   saada   inuita   kie]täytymään  taistelusta.     Yhteistunto   ja

yhteistahto   vieväL   heidätkin   mukanaan.    Samoin   on   kai   osaltaan
käsitettävä   se   yksimielisyys,   jolla   ltalian   ja   Saksan   kansat   ovaL
asettuneet  johtajicnsa   taaksc   nyt  puheena   olevissa   kysymyksissä.

Nähtäväksi  jää,   mitä  muutoksia  rauha  kei`ran  on  aikaansaava
korporatiivisessakin   talousjärjestelmässä.     Että   uudet   olot   tuovaL
muutoksia    mukanaan,    se    on   luonnollista.     MuiLa   yhtä   variiiaa
lienee,  että  paljon  näin  rakennetusta  jää  pysyväiseksi  tahi  ainakin
kauan   jatkuvaksi.     Sillä   historian   silmillä   katsottuna   uusissa   jär-
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jestclmissä  kansat  palaavaL  pei`iaat,tcclliscsLi  sa]iioihin  elämän  muo-
toihin,   mistä  ne  4700-luvun  lopulla  läksivät  etäänt}J-inään.

Korporatiivisessa  jär.jesLelmässä  ei  ole  kysyinys  vain  t,aloudellis-
ten,   konkreettisten   olojen   inuuttumisesta:   vaan   iii}Töskin   valtiolli-
sesta  ja  lopuksi  henkisestä  muutoksesta.    Siitä  on  todistuksena  se
läpecnsä  sosiaalinen  väritys,  mikä  uusilla  järjestelyillä  on.    Ainakin
osaksi  tämä  sosiaalinen  henki  tulee  siirtymään  koko  ihmiskunnan
omaisuudeksi,   miten   uudet   olot   ja   uudet   ajat   muuttanevatkin

yksityiskohtia  nykyisessä  korporatiivisessa  talousjärjestelmässä,  ja
millaisia   muotoja   se   ehkä   synnyttääkin   niissä   maissa,   jotka   nyt
ovat    sen    ulkopuolella.


