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Tuotanno]lisessa     kehitysi)rosessissa,     jonka     lopullisena     pää-
i]iääränä  on  kulutus,  hyödykkeiden  käyttäminen  välittömästi  tai`-

])eiden  tyydyttämiseen,  on  lmtitaloustyöllä  viimeinen  tehtävä:  hyö-
clykkeiden  saattaminen  lopu]]iseen,  nautit,tavaan  tahi  käytettävään
]i`uotoon.    Tässäkin  työssä  on  niin  muodoin  kehitetty  edelleen  tuo-
t€`ntotoimintaa,   Iisätty  hyödykkeiden   arvoa.

Kotitaloustyön  merkityksestä  talouselämässämme  on  kuitenkin
ollut  olemassa  erimielisyyttä.    Julkisuudessakin  on  usein  esrintynyt
käsityksiä   kotitaloustuotannon  vähäai.voisuudesta  muihin   tuotan-
non  aloihin  veri`attuna.   r\Tiinpä  on  lausuttu  ajatus,  että  yksityisten
]{äyttötaloudessa  tapahtuva  tuotanto  veri`attuna  siihen,  mitä  koko

}.hteiskunnassa   suoritetaan,   on   vähäpätöistä   tai   että   yksityisen
käyttötaloudessa    suoi`itetun    tuotantotoiminnan   ja    toisaalta   esi-
iiierkiksi   va]iion   kou]u]aitoksen,   rautatielaitoksen   tai   kunnallisen
sähkölaitoksen )r]läijidon välil]ä on ))jätti]äismäinen kvant,iteettiero».1
'l`ällaiset   käsitykset   on   maisteri  Lcbt/).cb  Hcmtcv.ci  vuonna   `1929  jul-

kaisemassaan    tutkielmassa    i)Onko    kotitaloustuotanto    vähäpätöi-
syys?»  osoittanut  harhaanjohtaviksi  esittämällä  Suomen  kotitalous-
t,uotannosta  yllättäviä  laske]n]ia.      Hänen  suorittamansa  tutkielma

perustui   vuosien   1920-192`1    elinkustannustutkimuksen   ja   maa-
talouden   kannattavaisuustutkimuksen   nojalla   vuode]ta   1926-27
laskettuihin   kotitalouden   tuoton   arvoihin.

1     Ktinsanlaloutlellinen     .+ikak{iu.skii.jti     ltu2`.,.    S.i\.    .26`J.
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Kun    uusi    elinkustannust,utkimus    suoritettiin   vuoni]a    1928,

jolloin  hintasuhteiden   ja  yleisen  elinkannan  voidaan  katsoa olleen
normaaliset,   on   siitä   saatavissa   uusi   ja   tarkoituksenmukaisempi

])ei.ustus  kotitalouden tuoton  raha-ai`voa  koskeville  tilastollisille las-
kelmille.     Seuraavassa   koetet,aan   näin   ollen selvittää vuoden l928
i,utkimuksen   nojalla  kotitaloustuoton  arvoa  kaupunkien  ja  asutus-
keskuksien   työläisperheissä.    Maanviljelijöitä  koskevat  tiedot  ovat
maatalouden   kannattavaisuustutkimuksesta   vuosilta   1927-28.

Vuoden   1928   elinkustannustutkimuksessa   on   noudatettu   ame-
i`ikkalaista   kulutusyksikköasteikkoa,   joka    perustuu   ravintofysio-
]ogisiin   tutkimuksiin   ja   jonka   parhaiten   pitäisi   vastata   meidän
kulutusolojamme.     Kun   täysikasvuiselle   miehelle,   jollaiseksi   ame-
rikkalaisessa  asteikossa  lasketaan  15  vuotta  täyttänyt  miespuolinen
henkilö,  merkitään  kulutustarpeeksi  1.o,  niin  täysikasvuisen  naisen

ja    lasten    ei`i    ikäryhmien    suhdeluvut  vaihtelevat  O.9o-0.i5  :een.'l`äten o]i vuoden 1928 elinkustannustutkimuksessa normaaliperheen,

s.o.    keskimääräistä    suuruutta    olevan    i)erheen,    kulutusyksikkö-
määi`ä   3.4.

Virallisista tutkimuksista käy selvil]e, että ravintomenot muodos-
t,avat  suui`imman  menoryhmän  niin  hyvin  maanviljelijäin  ja  työ-
läisten  kuin  vii`kamiestenkin  keskuudessa.    Maatalouden  kannatta-
vaisuustutkimuksissa  laskettiin  ruokatalouden  tilivuosina  1912-14
olleen  57.6  °/o  koko  kulutuksesta.    Työläisten  ravinto-  ja  nautinto-
ainemenot  olivat  vuosina  1920-21  keskimäärin  61.2  °/o  ja  vuonna
`1928   keskimäärin   46.7  °/o kaikista menoista;  virkamiesten  vastaava

luku   vuonna   1928   oli   27.6  °/o.
Tai`kasteltaessa   ruokatalouden   eri   menoryhmiä   maanviljelijäin

taloudessa    vuosina    1927~28   huomataan    omalta    tilalta    saadut
tuotteet  arvioidun  2 336  markaksi,  i`ahamenot  933  markaksi ja  työ-
kustannus   701   markaksi   e]i  yhteensä   3 970  markaksi  keskimääi`in
täysikasvuista   vuosiruokailijaa    kohden.     (Täysikasvuisiksi   vuosi-
iiuokailijoiksi   on   maatalouden   kannattavaisuustutkimuksessa   kat-
sottu  kaikki  12  vuotta  täyttäneet  henkilöt;  12  vuotta  nuorempien
kulutus  on  arvioitu puo]eksi aikuisten kulutuksest,a ja  2 vuotta nuo-
remmat  on  jätetty  kokonaan  huomioon   ottamatta).    Koko  maan
\/.äestöstä  saadaan  2 853 351 vuosiruokailijaa,   kun  maan läsnäoleva
väestö  vuoden  '1930  väestötilaston  mukaan  oli  3 380 748.    Jos  tämä
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luku   kerrotaan    3 970:llä,    saadaan    Suomen    kansan    ruokatalous-
kustannuksiksi  1`1327  miljoonaa  markkaa  edellyttäen,  että  muukin
`t.äestö   saisi   ruoka-aineensa    samalla   hinnalla   kuin   maanvi]jelijät

ja   että   kustannukset  yleensäkin   o]isivat  samansuui.uiset.
Mutta   tutkimus   työläis-   ja   virkamiesperheiden   elantosuhteist€`

osoittaa,   että   näiden   yhteiskuntapiirien   i`uokamenot   ovat   keski-
määrin   suuremmat   kuin   maanviljelijöiden.    Jos   pidetään   silmälk.i
vain  ruoka-aineisiin  käytettyjä  summia,  ottamatta  huomioon  nai`-
tintoaineista   ja   kodin   ullmpuolella   nautit,uista   aterioista   aiheutu-
neita  menoja,  saadaan  ne  työläisperheissä  vuonna  1928  keskimäärin
4 954.8  markaksi   ja   virkamiesperheissä   5 872.8  markaksi    kulutus-

yksikköä  kohden.
Tuskinpa  joudutaan  liian  koi`keisiin  arvioihin,  jos  maisteri  Hai`-

majan    tavoin    lasketaan    maatalousväestöii    ulkopuolella    olevan
väestönosan ruokatalouskustannukset työläisbudjetin nojalla.  Tähän
väestönosaan  kuuluu  teollisuuden,  kaupan,  kulkulaitosten,  julkiseii
toiminnan,    vapaiden    ammattien   ym.    varassa    elävä    kansanosa`

jonka  eräillä  osilla  on  alhaisempi  elinkanta  kuin  työläispiirien  tilin-
]iitoperheillä,  mutt,a  toisilla  taas  korkeampi.

Vuoden  1930  väestötilaston  mukaan  oli  tätä  väestöä  1  365  96()
henkeä,    mikä    olisi   laskettava    kulutusyksiköiksi.     Väestötilasto]`

]]ohjalla sitä ei voida tehdä, koska siinä ei ole vuosiluokittain ryhmi-
t,elty eri elinkeinoihin kuuluvaa väestöä, vaan ainoastaan kaupunki-

ja   maalaisväestö.     Mutta   sosiaalisessa   tutkimus-   ja   tilastotoimis-
t,ossa  oli  maistei.i  Harmajan  tutkimusta  varten  maamme  kaupunki-
väestö   laskettu   kulutusyksiköiksi,   mikä   merkitsi   28.6  °/o:n  vähen-
nystä  ja  samoin  maalla-asuva  väestö  kulutusyksiköiksi  vähentäe]i
summasta 33.6  °/o.  Jos oletetaan näiden vähennysprosenttien pitävän

]taikkansa   myös   vuoden   1930   väestötilaston   numei`oiden   suhteen`
saadaan  Suomen teollisuus-,  kauppa-ym.  väestösi,ä  937  768 kulutus-
vksikköä.

Työläisbudjetissa  olivat  i`uokamenot vuoden  1928  elinkustannus-
tutkimuksen   mukaan   /± 954.8   markkaa   kulutusyksikköä   kohden.
Mutta   ruokatalouden   vaatimiin   kustannuksiin   kuuluu   vielä   työ-
kustannus     sekä    polttoainemenot,    jotka   olisi   lisättävä    ravinto-
menoihin.      Elinkustannustutkimuksessa    ei    ole    selvitystä    siitä,
kuinka  s`i``reksi i`uokatalouteen  käytetty t}'ö  olisi  arvioitava  työläis-
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ja virkamiesperheissä, mutta sen voidaan maistei`i I-Iarinajan mukaaii
olettaa olevan suunnilleen saman kuin maatalouden kannattavaisuus-
tutkimuksessa  laskettu  työkustannus,  siis  pyörein  luvuin  700  mai`k-
kaa   kulutusyksikköä   kohden.    Teollisuus-,   kauppa-   ym.    väestön

polttoainemenot  voitaneen  samoin  ai`vioida   100  markaksi,  kun  ne
maanvilj elij öiden ruokataloudessa kannattavaisuustutkimuksen  mu-
kaan  vuonna  1928  olivat  104  markkaa  vuosiruokailijaa  kohden.

Työläiskotitaloudessa olisivat siis i`uokatalouskustannukset koko-
naisuudessaan  5 754.8  markkaa  kulutusyksikköä  kohden.    Kun  täl]ä
•summalla  kerrotaan  maatalousväestön  ulkopuolella  olevan  väestön

lukumäärä    kulutusyksiköiksi    muunnettuna,    saadaan    teollisuus-,
kauppa-   ym.   väestön   ruokatalouskustannuksiksi   5 397   miljoonaa
markkaa.    Jos   Suomen   maatalouden   kirjoissa   oleva   koko   väestö.
2 014 788  henkeä,   muunnetaan  vuosiruokailijoiksi  vähentäen   sh.tä
16.3  °/o   eli   suhteellisesti   sama   määrä,   mikä   saadaan,   kun   väestö-
tilaston  tietojen  mukaan  maaseutuväestö  muunnetaan  vuosiruokai-
lijoiksi,  saadaan  tulokseksi  1686 377  vuosiruokailijaa.

Maatalousväestön    ruokatuotanto    maksaisi    silloin    6 695   mil-

joonaa   mai`kkaa   (1686377  X  3970   mk).     Kun   tähän   summaan
lisätään   teollisuus-,   kauppa-   ym.   väestön   i`uokatalouden   kustan-
nukset,   5 397   miljoonaa   mai.kkaa,   saadaan   Suomen koko väestön
ruokatalouden   kustannuksiksi   12 092   miljoonaa   markkaa.

Kotitaloustuotannon    kustannuksiin    on    kuitenkin   laskettava
ruokata]ouskustannusten    lisäksi    kotitalouden    muissa    askai`eissa
suoritettu   työ   ja   käytetyt   aineet.    Ruokatalouden   kustannuksiin
sisältyi   työmenoja    700    mk   vuosiruokailijaa   ja    kulutusyksikköi``
kohden,  mikä  tekisi  yhteensä  1.8  miljardia  markkaa.    Ulkopuolella
r'uokatalouden     suoritetaan     useimmissa     perheissä     ompelu-     ja

paikkaustöitä,    vaatteiden    pesua,    asunnon    siistimistä,    kaluston
hoitoa sekä varsinkin maaseudulla huolehtimista lämmityksestä.  Las-
ten  ja  sairaiden  hoito  vaatii  myös  huomattavassa  määi`ässä  työtä.
Näiden    kotitalousaskareiden   vaatimasta    ajasta    ei    ole    olemass{\
minkäänlaisia   tietoja,   mutta   niihin   voidaan   maisteri   I-Iarmajan
mukaan   olettaa   kuluvan   ainakin  yhtä   paljon   aikaa   kuin   i.uoka-
talouteenkin,  siis  noin  1.8  miljardin  markan  ai.vosta  työtä.   Vuonm
1928   voidaan   siten   arvioida   Suomessa   suoritetun   kotitaloustyötä
noin  3.6  mi]jardin   markan   arvosta.
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Elinkustannustutkimuksen   nojalla   voidaan   otaksua,   että   teolli-
suus-,  kauppa-ym. väestön keskuudessa olisi menoja i`aaka-aineisiin,
lämmitys-,   valaistus-  ja  puhdistusaineisiin  ym.  noin  770  markkaa
kulutusyksikköä   kohden.    Kun   tämä   summa   kerrotaan   mainitun
väestön  kulutusyksikkömäärällä  ja  maatalousväestön  vuosii`uokai-
]ijaluvulla,   saadaan   raaka-aineiden   ym.   kustannust,en   osalle   noin
2.o2   miljardia   mai`kkaa.

Suomen kotitaloustuotannon kustannukset  nousisivat  näin arvioi-
clen  yli   l5  miljardin  markan.       Eri  menoryhmiä  osoittaa  seuraava
laskelma:

ruokatalous..................

kotitaloustyötä  muissa  askai`eissa .
miljardia

'
raaka-aineet  ym.  aine]{set  muissa  menoryhmissä                        „

Yhteensä     15.8   miljardia

Saadaksemme  selville,  kuinka  suuri  osa  tai`peistamme  tulee  tyy-
ilytetyksi  vaihdantaan  turvautuen  ja  kuinka  suuri  osa  vielä  vaatii
kotitalouden  i)iirissä  tapahtuvaa  tuotantoa,   olisi  ede]1ä  mainittuja
kotitaloustuotannon  kustannuksia  verrattava  kotitalouden  kaikkiin
kustannuksiin.    O]isi  siis  ]askettava,  kuinka  paljon  Suomen  kansan
kotitalous   sille   maksaa.

Maanviljelijäin   kotitaloudessa   olivat   i.uokatalousmenot   vuosien
'1927-28  kannattavaisuustutkimuksen  mukaan  3 970  markkaa.  Jos

tiletetaan   ruokatalousmenojen   olevan   samassa   suhteessa   kaikkiin
iiienoihin   kuin   tilivuosina   1912-14   eli  57.6  °/o  kokonaismenoista,
i`iin  voidaan  arvioida  maanviljelijäiii  koko  kulutus  6 892  mai.kaksi
\,'uosiruokailijaa  kohden.  Mutta  eräiden  lausuntojen  mukaan  ruoka-
inenot    täytyy    arvioida    ainakin    2/3:ksi    kaikista    menoista.     Sen
niukaan  vuosiruokailijan  koko  kulut,us  on  vain  5 955  markkaa,  ja
koko   maatalousväestön   kotitalouskustannusten   määräksi   saadaan
siten  noin   10  miljardia  mai`kkaa.

Työläisbudjetin   mukaan   oli   kulutusyksikön   koko   kulutus   tili-
\-uonna   1928   keskimääi.in   11074   ]nai`kkaa.     Tähän   olisi   lisättävä
ruokatalouden   työkustannukset,   jotka   inaat,alouden   kannattavai-
suustutkimuksen mukaan  ai`vioituina  ovat pyörein luvuin 700 mai`k-
kaa   kulutus}'ksikköä   kohden.     Koko   kulutus   nousee   siten   11774
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markkaan  työläiskulutusyksikköä  kohden.   Jos  tämä  summa  kerro-
taan  maatalouden  ulkopuolella  olevan  väestönosan  kulutusyksikkö-
määrällä,  saadaan  tulokseksi  noin  11  miljardia  markkaa,  joka  tai.-
koittaa teollisuus-,  kauppa- ym. väestön kulutusta.   Näihin summiin
on   vielä   lisättävä   ruokatalouden   ulkopuolella   suoritettujen   aska-
reiden vaatima työ rahaksi arvioituna eli noin 1.8 miljardia markkaa.

Kaikkien   väestöpiirien   kotitalouden   kustannuksia   esittää   seu-
raava  asetelma:

maatalousväestön   kulutus     ..............      10.o   miljardia

teollisuus-,  kauppa-,  ym.  väestön kulutus    ..      11.o          „
työtämuissaaskareissa  ..................          4..8            „

Yhteensä     22.8   miljardia

Kotitalouden   kaikki  kustannukset   olisivat  täten  vuonna   1928
olleet   pyörein   luvuin   22.8   miljardia  markkaa,  mistä  kotitalouden
tuotto  muodostaa  huomattavimman  osan,   15.8   miljardia  markkaa
eli  69.3  °/o.  Kotitalousmenoista  on  vain  30.7 °/o  kotitaloustuotannon
ulkopuolella.     Jos    kotitaloustuotannon   kustannuksista   valmiiden
kotitaloudessa  käytettyjen  ruoka-aineiden  hinnaksi  vielä  vähennet-
täisiin,   maistei`i   liarmajan  laskumenetelmää  seuraten,   arviolta 4.5
miljardia    mai`kkaa,   olisi  tuoton   suui`uus   noin   47  °/o   kotitalouden
kaikista    kustannuksista.

Koko    yhteiskunnassa   suoritettuun   jalostustyöhön   vei`rattuna
kotitalouden   tuotolla   on   sangen  huomattava  sija.      Lukuun  otta-
matta   käsiteollisuut,ta   oli   teollisuuden   tuoton   arvo  vuonna   1928
13.7   miljardia   mai`kkaa   eli   siis   2.i   miljardia   pienempi  kuin  koti-
taloustuotto.   Tällöin  on  vielä  otettava  huomioon,  että  teollisuuden
tuottoon  sisältyy jalostuskustannusten  ohella  myös  tuotantotoimin-
nan  yhteydessä  syntyvä  arvonlisä,  jota  kotitaloustuoton  suui`uutta
ilmaisevissa  luvuissa  ei  esiinny,  nimittäin  liikevoitto.   Jos  se  arvon-
1isä,  minkä  esimei`kiksi  leivän  valmistus  kotona  saa  aikaan,  arvioi-
daan  laskemalla  leivälle  vähittäiskauppahinta,  saadaan  tulokseksi,
että yksin leivän leipominen merkitsee koko kansan kotitaloudessa jo

yli   800   miljoonan   markan   arvoa   vuodessa.    Muut   kotitaloudessa
suoritetut tuotantotoimet vaikuttavat hyödykkeiden arvoon samalla
tavoin.   Jos  lasketaan,  mitä  esimerkiksi  vaatteiden  pesu,  paikkaus-
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iai   oini)elulutyö  tulisi   maksamaan  viei`asta   t}'övoimaa   tai  liikett,ä
käyttäen,   päästään  varmaan  huomattavan  suuriin  summiin.   Tällä
tavoin  laskien saadaan tulokseksi, että kotitalouden tuotto  on todel]i-
suudessa     teollisuuden   tuottoon   verraten   vielä   ]ialjon    suurempi,
kuin  mitä  yllä  olevat  luvut  osoittavat.

Vertaillessa    aikaisempaa,   maistei`i   Harmajan   suorittamaa   tut-
kimusta    tähän   tutkimukseen   on   huomattava,   että   maataloutta
koskevat  numerot  ovat  melkein  samat,  koska  ne  on  laskettu  perät-
t,äisiltä  vuosilta.   Siten  on  maatalousväestön  kulutus  aikaisemmassa
t,utkimuksessa   9.8   miljardia  ja   tässä  vain   vähän   korkeampi,  10.o
miljardia.   Lukujen  yhtäläisyyteen  on  vaikuttanut  myös  se  seikka,
että    nyt   on   käytetty   vuoden   1930 väestönlaskennan  numeroita,
joiden  mukaan  maanviljelijäväestö  on  vähentynyt  vuodesta   1920
.ia   siis   myös   vuosiruokailijoiden   luku   on   pienempi   kuin   maisteri
llarmajan  tutkimuksessa.     Eroavaisuus  kotitalouden  tuoton  arvoa
ilmaisevissa   numeroissa   johtuu   siis   muutoksista   teollisuus-   ym.
`'äestön  kulutuksessa,   joka   on  laskettu   uuden  elinkustannustutki-
muksen ja  samoin uuden väestönlaskennan  perusteella.   Kun ruoka-
menot   kulutusyksikköä  kohden  ovat  toista  tuhatta  mai`kkaa  ko]`-
keammat   ja   kulutusyksikköjä   on   melkein   200000   enemmän,   on
summa  noussut  kaksi  miljardia  markkaa.

Siten  on  kotitalouden  tuoton  arvo,  joka  edellisen  tutkimuksen
inukaan   oli   13.i    miljardia,  jälkimmäisen   mukaan    15.8    miljardia
eli  2.7   miljardia  suurempi.   Kun  vaui`auden  noustessa koko kulutus
on   kohonnut   lisääntyen  mainittuna  ajanjaksona  noin  6 miljardia
markkaa,  muodostaa  kotitalouden tuoton arvo  nyt pienemmän osan
koko   kulutuksesta,   ollen  vuonna   1928   noin  69  °/o, vastaavan  i)ro-
senttiluvun    noustessa    maistei`i    I-Iarmajan    tutk].muksen    mukaan
780/o:iin.

Nykyisenä vaihdantatalouden  aikakautena,  jolloin  suurtuotanto,
työnjako  ja  yhä  monipuolisempi  koneiden  käyttö   ovat  talouselä-
mälle ominaisia, on oikeastaan hämmästyttävää, että vanhaan luon-
toistalouteen  perustuva  kotitalous  yhä  vielä  suorittaa  näinkin  huo-
mattavan   osan  siitä   tuotannosta,  jonka  tuloksista  perheet  elä`ät.
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otsikossa  mainittu  teos, jokä  on  ilmestynyt  toisena  osana  prof-
J-Jaici£¢/.cm   laajaa   teosta   »Maaoikeusi),   on   ensimmäinen   yhtenäinen
katsaus    tähänastiseen    asutustoimintaamme   ja   asutuslainsäädän-
i,öömme.      »Kun   kirja   pyrkii   olemaan   vain   lainopillinen   esitys>},
kuten  tekijä  alkusanoissaan  huomauttaa,  J)on  si;hen  otettu  yleisiä
inaatalous-ja  yhteiskuntapoliittisia  näkökohtia  vain  sikäli  kuin  on
tarpeen  taustan  saamiseksi  lainopilliselle  esitykselle)).    Tästä  huoli-
inatta   teos   sisältää   monessa   suhteessa  mielenkiintoisen selvittel`'n
asutustoimintamme    histoi`iasta   ja    asutustoiminnassa    seuratuis.ta
talous-   ja   yhteiskuntapoliittisista   periaatteista.

Noudattaen  teoksensa  pääjaoittelussa  aikajärjestystä  tekijä  luo
aluksi  histoi`iallisen  katsauksen  valtion  asutustoimenpiteisiin  Ruot,-
sin vallan aikana  keskiajalta  alkaen.   Asutuspolitiikka  1500-ja 1600-
Iuvuilla  samoin  kuin 1700-1uvulla niin  voimakkaina jlmenneet uudet.
väestö-  ja  talouspoliittiset  mielipidevirtaukset ja  niiden  moninainen
vaikutus    sen    ajan    asutuslainsäädäntöön    saavat    tässä    osakseen
valaisevan  käsittelyn.  Siirryttäessä Venäjän vallan aikaan mainitaan
aluksi  ne  harvat  lainsäädännölliset  toimenpiteet,  joita  1800-luvulla
suoritettiin   asutuksen   edistämistä   silmällä  pitäen.     Sitten  seuraa
esitys  nykyisen  asutustoiminnan  varsinaisesta syntymäajasta  1890-
luvulta  itsenäisyyden  aikaan.

Tämä   aika   on  asutustojminnan  kehityksessä  erikoisen  mielen-
kiintoinen,  sillä vaikkakin tu]okset olosuhteiden pakosta jäivät vielä
t,ällöin  vaatimattomiksi,  on  koko  nykyisen  asutuslainsäädäntömme
periaatteellinen  pohja  laskettu  tänä  aikana.    Ne  yhteiskunnalliset
virtaukset,   jotka   viime   vuosisadan   lopulla   alkoivat   päästä   esille
suomalaisuusliikkeen  ja  ulkomaisten  vaikutteiden,  lähinnä  kai  sak-
salaisen  ))kateedei`isosialismin» ansiosta, tekivät tällöin mahdolliseksi
t,i]attoman    väest,ön    kysymyksen   tajuamisen    laajoissa    piireissä.
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Kun  oli  saatu  riittäviä  selvityksiä  siitä  todella  peloittavasta  yhteis-
kunnallisesta  epäkohdasta, mikä  sisältyi  niin  hyvin  maanvuokraaja-
väestön  kuin  täysin  tilattomienkin  suurilukuisuuteen  ja perusteelli-
sia    korjauksia    kaipaavaan    asemaan,    alettiin   tehokasta    asut`is-
toimintaa  sangen  yleisesti  vaatia  yhtenä  tärkeimmistä -ellei  täi.-
keimpänä   ~   valtion   sosiaalipoliittisista   tehtävistä.    »Uudistuksen
ajajien äänensävyssä  alkoi kuulua  maareformin kaiku»,  kuten tekijil
tästä  ajasta  mainitsee  (s.  83).

Siltä,  joka  ei  ole  lähemmin tutustunut  siihen laajaan valmistelu-
ja   suunnittelutyöhön,   jota   tänä   aikana   tehtiin   maakysymyksen
ratkaisemiseksi ennen kaikkea v.  `1901  asetetussa tilattoman väestön
alakomiteassa,   v.    1906   asetetussa   ag`raarikomiteassa   ja   v:n   1912
maanvuokrakomiteassa, jää helposti huomaamatta se kiinteä yhteys,
mikä on ollut tämän työn ja itsenäisyyden ajan asutuslainsäädännön
välillä.   Tekijän  esityksessä  tästä  ajasta  olisi  toivonut  tämän  yhte}.-
den  selvempää  koi`ostamista  ja  edellä  mainituista  komiteoista  mui-
denkin kuin maanvuokrakomitean perustavaa laatua  olevan työn -
samoin   kuin  useiden  asutustoimintaa  koskeneiden  eduskunta-aloit-
t,ejden   -   seikkaperäisempää    selostamista.

Ennen  esitystään  itsenäisyyden  ajan  asutuslainsäädäiinöstä  luo
tekijä  lyhyen  katsauksen   Euroopan  maareformeihin   ennen   maai]-
mansotaa.     Sen  jälkeen   selostetaan  asutuslainsäädännön syntymä-
vaiheita  tuona  kiii`eisen  lainsäädännön  aikana  vv.  1918-22,  jolloin
saatiin  valmiiksi  vuoki`a-alueiden  lunastuslainsäädäntö,  järjestettiin
asutustojminnan   uusi   organisatio   ja   rahoitus  sekä   säädettiin  v:n
4922   asutuslaki   (Lex   Kallio),   valtion   metsämaiden   asuttamislaki
ja  asutustoiminnan  tulosten  turvaamista  koskeva  laki   (ns.  asutus-
tilalaki).       Tämän    lainsäädännön    syntymävaiheiden    kuvauksessa
olisi  ehkä  myös  ollut  syytä  selvemmin  osoittaa,  mikä  yhte}rs  tällä
lainsäädäntötyöllä   oli   edellisen   ajan    ~   1900-  ja   1910-luvun   ~
valmistelevaan  työhön.

Tekijä  käsittelee  sit,ten  yksityiskohtaisesti  asutust,oiminnan org`a-
nisatiota  ja   siinä   tapahtunutta  kehitystä.     Tämän  jällti3en   seuraa
teoksen   laaja    ja    ilmeisesti    erittäin   ansiokas   asutuslainsäädäntöä
selostava  ja  selit,tävä  lainopillinen  esitys,  johon  ei  tässä  lähemmin
puututa.    Mainit,a  voi,  ett,ä  sijnä joutuvat  asutustoiminnassa  nouda-
tetut   periaatteet  selvittelyn  alaisiksi  luvuissa:  ))Maan  pakolla   otta-
misen    oikeutus    asutusmaan   hankinnassai),   >)Asutustilojen   koko   ja
etuudetJ),   i)Asutettavien   ominaisuudet»  sekä   m}-öhemmässä  luvussa
})Asutustoimenpiteiden    turvaaminenJ).       Erittäin    mielenkiintoisena
on  mainittava  myös  esitys  asutusmaan  hinnasta  ja  sen  määi`äämis-
perusteista   asutuslainsäädännössä.

Asutustoiminnan  rahoitusta  koskevassa  luvussa  selostetaan  asu-
tusrahaston     ja     asutuskassojen     järjestel}rä     ja    luotonantoa     eri
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tarkoituksiin.       Tässä    yhte}'dessä    joutuu     tekijä    kosket,telemaan
lyhyesti   myös    asutustoiminnallista   rakennusluottoa,   jolle   hän   ei
kuitenkaan   nä)/'tä    aniavan    huomattavainpaa    sijaa    asutustoimin-
nassa.     Niini)ä   mainitaan   asutusrahaston   luotosta   (s.   300):   »Ensi~
sijaisena    tulee    k)Tsymykseen    ma€\nostolainojen    antaminen    ii\aan
hankkimiseen  käytettäväksi.   Lisäksi annetaan perusparannusluottoa
vilje]yksien   i`aivaamiseen   ja   i`akennuksien   rakent,amiseen.»   AsuLus-
rahaston   luotonannossa    ei   kuit,enkaan   ole   maanostolainoilla   ollut
millään   tavoin   ensisijaista  asemaa  rakennuslainojen  edellä,  joita  oii
i`unsaasti  annettu  muillekin   kuin   asutustoiminnan   kautta  muodos-
t,uneille   tiloille.     Itsenäis}ryden   ajalla   ovatkin   rakennuslainat   muo-
dostaneet  lukumääränsä  inukaan  noin  57  °/o  ja  rahamääi`änsä   inu-
kaan   noin  54  °/o   asutuskassojen   kautta   annetusta  luot,osta.   Joskin
on   myönnett,ävä,   et,tä   asutustoimint,amme   alkuvuosina,   jolloin  o]i
kysymys    lähinnä    maanoiriistusoloissa    olevien   epäkohtien   korjaa-
misesta,   oli   maanhankinnalla  ja  maanostoluotolla  ensisijainen  mei`-
kit}/.s   kaiken   muun   edellä,   niin   täysin   samaa   ei   voida   sanoa   asu-
t,ust,oirninnasta    nyk}J.ään,   jolloin   tilattoman   väest,ön   kysymys    ei
enää    ole   yhtä    polttava.    Rakennusluotto  ja  sen  avulla  suoritet,un
i.akennustoiminnan    ohjaamjnen   ty}rppipiirustul#in  ja  t}'öselityksin
on  muodostunut tärkeäksi   asutusioiminnan  haaraksi.

Kosketellessaan   sitten   omalmtilainoja   mainitse;   tekijä   (s.   324)
kysyinyksen ollessa omakotirahaston maaseutua varLen varatun osan
liit,t,ämisestä  v:n  1936  asutuslailla  asut,usrahast,oon, että  asutusviran-
omaiset,   >)joiden   teht,ävänä   aikaisemmin   oli   vain   maakysymyksen
hoitaminen,   ovat   n}'t  joutuneeL  hoitamaan  myös  työväen  asunto-
kvs\.mvstä   varsinaisella   maaseudulla)).     Tähän   on   huomautettava,
etiäu   a;utuskassojen   rakennusluoLolla   on   asutusviranomaisten   toi-
mesta   jo   aikaisemminkin   hoidettu   eritt,äin   laajassa   mit,assa   iiiyös
t}röväen   asuntok},.s)/.m}'siä.     Lisäksi   myönnettiin   omakotirahaston-
kin  luotto  maaseudulle  ennen  v:n   1936  asutuslakiakin  asut,usviran-
omaisien  esityksestä,  joiden  tehiävänä  oli  inyös  tämän  luoton  käy-
tön  valvominen.   Asuiusha]]ituksen  rakennustoimisto  onkin jo  1920-
luvun  alkuvuosina  tehn}rt  epäilemättä  arvokasta  L),'ötä  maaseudun
t}.öväelle   sopivien   asuntot}r}'ppieii   luomisessa   ja. mallipiirustusten
levitLämisessä.

RahoiLuskysym}i.ksen  jälkeen  seuraavat  teoksessa  luvut:  >)Mener,-
tel},'   )l{sityismaan   vai)aaehtoisessa   asutLainisessai),   ))Menettely   val-
tionmaan     asuttamisessat)     ja     i)PakkolunastusmenetLely)).       Näiss!i
luvuissa    on    yksityiskohtaisesti    ja    selvästi    esitetty    ne   monen-
1aiset  toimenpiteet,   joihin   asutustilan   muodostamiseksi   on  ryhdyt-
tävä.   Teos  muodostuukin  näilt,ä  osiltaan  aivan  erinomaiseksi  ohje-
kirjaksi kaikille  k.äytännöllisen  asutustoiminnan kanssa  kosket,uksiiii
joutuville.    Olisikin  toivottavaa,  että  teos  näiden  ohjeidenkin  vuoksi
7
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joutuisi    mahdollisimman    monen   kunnallisen   asutustoimihenkilön
käsiin.

Asutustoimintaa valtion ja papiston virkatalojen sekä puutavai`a-
yhtiöiden  mailla  käsitellään  vielä  erillisenä  lukuna.

Teoksen lopussa tekijä luo lyhyen tilastollisen katsauksen asutus-
toiminnan  tuloksiin  vv.   `1921-38,  jona  aikana  valtion  eri  asutus-
muotojen  yhteenlaskettuna  tuloksena  on  ollut  noin  36 000  asutus-
tilaa  ja  lisämaa-aluetta  noin  120 000  itsenäistyneen  vuokr.a-alueen
lisäksi     (s.   578).        Jos    tekijä    olisi    ott,anut    kat,sauksessaan    huo-
mioon   myös   vuosisadan   kahdella   ensimmäise]lä   vuosikymmenellä
saavutetut  tulokset,  olisi  asutustilojen  luku noussut noin 52 000:een,
mikä  tuntuisi  antavan  oikeamman  kuvan  nykyisen  asutustoimin-
tamme   kokonaistuloksesta.    Melko   suureksi   kohoavasta   asutustoi-
minnallisesta  rakennusluotost,a  olisi  myös  suonut  esitettävän  tässä
yhteydessä   joitakin   numerotietoja.   Eräs  pieni  huomautus  tilasto-
tiedoista  voitaneen  tässä  vie]ä tehdä.  Sivulla 577  mainitaan, että  v:n
1922  asutuslain  mukaisella  pakko`lunastuksel]a  on  v:n  1934  loppuun
mennessä  hankittu  maata  11893  ha  ja  tästä  muodostettu  267  vilje-
lystilaa ja 66 lisämaa-aluetta.   Samalla huomautetaan, etteivät nämä
luvut selvitä tai`koin pakkolunastuksen käyttöä, koska ne osoit,tavat
ilman  n.  s.  väliaikaisia  lainoja  perustettuja  tiloja.    Näillä  luvuilla  ei
kuitenkaan  ole  mitään  yhteyttä  pakkolunastuksen  kanssa,  joten  ne
eivät  voi  sitä  lainkaan  selvittää.   Pakkolunastuksen  tulokset,  joista
ei ole tilastotietoja käytettävissä, lienevät jääneet melkoista pienem-
miksi.   Sit,ä   oikeutetumpi   on   näin   ollen   tekijän   huomautus,   että
pakollisen maanhankinnan tietä ei ole v:n 1922 asutuslain perusteella
maata  saat,u  muuta  kuin  nimeksi.

Lopuksi  esittää  tekijä   mielenkiintoisen  vertailun   maaomaisuu-
den jakaantumisesta vuosina  1901  ja  1937.   Alle  100  ha:n  suuruisten
maarekisteritilojen luku  on vuodesta  1901  vuoteen  1937  lisääntynyt
yli   500 000:lla   ja   yli   100   ha:n   tilojen   vähentynyt   noin   5 000:11a.
Tämän perusteella  arvioi tekijä  varsinaisten viljelmien  luvun lisään-
tyneen  noin  100 000:sta  300 000:een  eli  kolminkei`t,aiseksi.    Yli  100
ha:n  tiloihin  kuuluneesta  maa-alasta   on  noin   5   milj.   ha   eli  lähes`
kolmannes siirtynyt alle  100 ha:n tiloihin.

Tämä  viljelmien  melkoisen  suuri  lisääntyminen  ja  keskimääräi-
nen  pienentyminen  osoittaa  selvästi,  miten  ratkaisevia  muutoksia
maanomistusoloissamme   on   viimeisten   neljänkymmenen   vuoden,
lähinnä   kuitenkin   itsenäisyyden   aikana   tapahtunut.     On   selvää,
että tämänlaatuiset muutokset yhdessä koko talousdämämme muun
viimeaikaisen  kehityksen  kanssa  tulevat  vaatimaan   uusien  pei`us-
teiden  luomista  vastaiselle  asutustoiminnalle.    V:n  1936  asutuslaki
toi  asutustoimintaan  useita  parannuksia,  mutta  huolimatta  moni-
vuotisesta  valmistelustaan  se  jäi  pääperiaatteissaan  vanhalle,  vuosi-
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sa(lan   alussa   luodulle   pohjalle.   Uuden  suunnitteleminen  tulee  yhä
välttämättömämmäksi  sodan  aiheuttamien  olosuht,eiden  inuutosten
takia ja siirtoväen asuttamisen tultua suoritetuksi.   Jos asutustoimin-
taa  tahdotaan tämän jälkeen menestyksellisesti  hoitaa,  on  sensuun-
taviivojen  uusi  suunnittelu  ehdottomasti  edessä.

Asutustoimintamme,  joka  on viime vuosina,  kuten  aikaisemmin-
kin,   ollut   mielenkiinnon   kohteena   laajoissa   piireissä,   tulee   ei)äile-
mättä  sitä  vastaisuudessakin  olemaan  ehkä  entjstäkin  suuremmassa
määrässä.    Se  on  julkisuudessa  synnyttänyt  runsaasti  mielipiteiden
vaihtoa,  joka  varmaan   Lulee  edelleen  jatkumaan.    Pi.of.   Haatajan
teokselle,  joka  on  kautt,aaltaan  kirjoitettu  pätevällä  asiantuntemuk-
sella  ja  työtä  säästämättä  monipuoliseen  aiheeseen  syventyen,  voi-
kin   toivoa   sen   täysin   ansaitsemaa   tunnetuksi  tulemista   ei   yksin
asutustoiminnan    kanssa    kosketuksiin   joutuvien,    vaan    kaikkien
taloudellisesta   ja   yhteiskunnallisesta   kehityksestämme    kiinnostu-
neiden  keskuudessa.

Väi,nö  Erki,ö.

IjAURA  ja   LEo   HARMAJA,   /('cw?scbrLCcbjoL4S£je£een  oppjÅ.jJ./.cÖ.     Neljäs   laa-

jennettu   i)ainos.     Kustannusosakeyhtiö   Otava.     Helsinki   1940.
Siv.   327.

LciwJ.c4  ja  Leo  JJcw.mcv.cm  t)Kansantaloustieteeii  oppikirja»  on  van-
himpia    maassamme    ilmestyneitä,   edelleenkin   käytännössä  olevja
kansantaloustieteen  yleisesityksiä;  sen  ensimmäinen  painos  t,uli  jul-
kisuuteen  jo  vuonna  1914.    Teoksen saamaa  suurta suosiota ja  elin-
voimaa   todistaa,   että  se  on  äskettäin  päässyt  neljänteen  painok-
seen.    Tällä  kertaa  teosta  on  useissa  kohdin  uudistettu  ja  täyden-
netty  nykyistä  kansantaloustieteen  kehitysvaihetta  silmällä  pitäen,
toisia    osia    on    taas   muutoin  laajennettu  ja   käsitelty   perusteelli-
Semmln.

Tämäntapaisen   oppikirjan   laatiininen   ei   ole   suinkaan   helppo
tehtävä.    Veri`aten  suppeaan  alaan  on  saatava  mahtumaan  monia,
osaksi   hyvjnkin   vail"atajuisia   asioita.     Lisäksi   tulee   se   teoksen
kokoonpanoon    kohdistuva    metodinen    kysymys:   onko   esitettävä
vain   J)puhdas»   teorja  vaiko  teorian  lisäksi  myös  kansantalouspoli-
tiikan  pääpiirteet.  »Kansantaloustieteen  oppikirjan» tekijät ovat va-
linneet  jälkimmäisen  vaihtoehdon.    Teoreettisten  osien  yhteydessä
on  siten  omistettu  melko  runsaasti  tilaa  talouspoliittisten  toimenpi-
teiden   esittämiselle   ja   arvioinnille.     Erikoisena   liitteenä   sisältyy
teokseen  vielä  katsaus  julkiseen  talouteen.    Tätä  menetelmää  voi-
daan hyvällä  syyllä puolustaa.  Aloittelevalle opiskeljjalle on monessa
suhteessa  hyödyllistä  perehtyä  saman  oppikirjan  puitteissa kaikkiin
niihin   lukuisiin   kysymyksiin,   jotka   kuuluvat   kansantaloustietee-
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seen  sanan  laajemmassa  merkiLyksessä.    Teoi.eettiset   ongelinat  jou-
tuvat   täl]öin  oikeisiin  vhtevksiinsä  ja  saavat  havaimollisen,  elävän
elämän    ilmiöihin   kJ.inteästi   liitt}/.vän    Laustan.

Kansantaloustieteen   oi)etuksen  täytyy  tieienkin   pohjjmmiltaan
kohdistua   siihen,   et,tä   opisl"Iija  vähitellen   i)ereht}'}/-   itsenäiseen  ja
loogilliseen  taloudelliseen   ajatteluun.    Mutta   ennenkujn  tämä   pää-
määrä   voidaan   edes   ositt,ain   saavuttaa,   on   i)eruskäsitteet  saatava
selviksi   ja   johdonmukajsiksi.     Puheena   olevan   oppikirjan   tekijät,
ovat  tähän  i)uoleen  paniieet   erikoista   painoa  ja  suorittaneet  siinä
huolellista  ja  arvokast,a  työtä.    Esitykselle  antavat  leimansa  vank-
ka   asiallisuus   ja   eri   näkökohdat   huomioon   ottava   tasapuolisuus.
Tässä   yhteydessä  on   paikallaan  m}'ös  huomautLaa  niistä   ansioista,
joita  kanslianeuvos  L.   Harma.].al]a  on   suomenkielisen   kansant,alou-
dellisen   oppisanaston   kehittäjänä  ja  vakiinnuttajana.     Kun  ajatte-
Iee  sitä,  kuinka  paljon  esimerkiksi  julkisen  sanan  käyLössä rikotaan
suomenkielisen  kansantaloudellisen  terminologian  vaatimuksia  vas-
taan,    toivoisi    >)Kansantaloustiet,een    o])i)ikirjalle))    mahdollisimnian
]aajaa   ]ukijakuntaa.

M.   St,i.öi"nei`.

J14cici6`czÅdLt7t     c{szt7t€o-oZo£     (JztoJmci     J937.       Suomen     virallinen     tilasto
XXXII.       Sosiaalisia     erikoisLutkimuksia     ']6.       Helsinki     1938.
Siv.   79.

haupunkiei.   asunto-olot   (>uorma   1938.     Suomen   viramnen   \±lasto
XXXII.       Sosiaalisia     er`ikoistutkimuksia     `19.       I-Ielsinki     19/to.
Siv.   96.

Samoin   kuiii   monissa   muissa   maissa   on   Suomessak;n   ).hteis-
kunnallinen    asuntokvs\/.m\'s    viime    vuosina    muodosiunut,    erääksi
sosiaalipolitiikan  keskei;im.mistä  k}'s}.m}.ksistä.    IJisääntyneestä  har-
rastuksesia   vähävaraisten   kansalaispiirien    asunio-olojen   pai`anta-
]niseen  o\7at  osalt,aan  ilmauksena  m}röskin  otsikossa   mainitut  tilas-
t,omseL   tutkimukset,,  joilla  kuinmallakin  on  tietty  sosiaali]toliittinen
taustansa.

V.1937  valtioneuvosto   asett,i   komitea]i   tutkiinaan   maalaiskun-
tien   asunto-oloissa   olevia   epäkohtia   sekä   iekemään   ehdotuksensa
niiden   parantamiseksi.     Kun   inaaseudun   asunto-oloista   ei   vuoden
1904   jälkeen  o]e  suoritcttu   miiään  varsinajsta  tutkimusta,   inuuta-
maa   kohteeltaan   rajoiLettua   selvit}'stä   ]ukuun  ot,iainatta.  komitea
katsoi   asianmukaiseksj    ensimmäiseksi   ryhL}rä   toimenpiteisiin    t,äl-
laisen  tutkimuksen   aikaansaamiseksi.    Tilastollisen  selvit)/.ksen   laa-
timinen  annettiin  väliajkaisen  t,utkimustoimiston  tehtäväksi,  jonka
johtoon   kutsutt,iin   toimistopää]likkö   C.  j\4oc!ce7}.     Kun   `j.astaavasti



KIRJALLISUUTTA                                                                             101

Iuupunkien    asuntotason    parantamisen    edellytyksenä    on    vähä-
varaist.en   kansankei`rosten  ja  erikoisesti   suuriT)erheisten  asunto-olo-
jen  tunt,emus,  otettiin  Sosiaalisen  tutkimustoimiston  ehdotuksesta,
jota  ehdotust,a  niinikään  vuonna  1937  asetett,u kaupunkien  asunto-
komit,ea   kannatti,   vuoden   1938   tulo-   ja   inenoai`vioon   määräi`aha
sanotunlaisen    tutkimuksen    toiinittamiseksi.      Tehtävän     suoritus
annettiin    Sosiaa]iselle    tutkimustoimist,olle.

Sen  ]isäksi, et,tä mo]emmat t,utkimukset  sisältävät runsasta ja mo-
nipuolista  tosiasia-aineistoa  maamme  asunto-oloista, ne samalla ovat
omansa   herät,tämään   mielenkiint,oa  }'ksistään  edustavan  metodinsa
t,akia,  jota  niissä  on  kä}.tett)r.    Maaseutuun  nähden  olisi muunlainen
menet,elmä     t,eknilliselt,ä    ja    t,aloudelliselta    kannalt,a    tuskin    ollut
mahdollinenkaan,     inut,ta    myöskin    kaupunkien    asuntot,ut,kimuk-
sessa   edusl,ava  metodi,  i)aitsi  että  se  on  merkinnyi  suurt,a  kust,an-
nusten   sääst,öä,  on  tuot,tanut  hyviä  tuloksia.    Tutkittujen  inaalais-
kuntien  lukumäärä  on  56,  mikä  on  heinan  vli  `10  °/o  maalaiskuntien
silloisesta   määräst,ä.   Asukasluvultaan  ne  edustavat  6.2   °/o   kaikkien
maalaiskuntien   asukasluvusta.     Tut,kit,t,avia   kuniia   valittaessa   on
pyritt}r   i)itämään   silmällä   sitä,   et,t,ä   kunnat   jakaantuisivaL   inah-
dollisimman  t,asaisest,i  kaut,t,a  koko  maan  ja  suhteellisest,i  eri  läänien
osalle   ja    cttä    niiden   joulmssa    oljsivat   edustet,t,uina    erityypi)iset
maalaiskunnat.    .\Iit,ä  kuntien  edustavuut,een  tulec,  osoitLautui,  että
jos   ki`iteeriona  pidetään  väestön  ammattijakoa,  väentiheyttä,  syn-
tyväis}7}-ttä,   köyhäinhoidon  avustusta   naut,Livien  henkilöiden   i'nää-
rää   sekä   vcroä}rrin   suui`uutta   kunnallisverotuksessa,   tutkit,tavaksi
valit,ut  kunnat  sangen  tarkast,i  kuvastavat  koko  maaseudun  sosiaa-
lisia   ja   t,aloudellisia   oloja,   joskin   ne   }rleensä   edusLavai   keskitasoa
hiukan   korkeampaa  varallisuutta.    Kaupunkeja   koskeva   tutkimus
t,aas   ulotett,iin   käsiLtämään   seuraavia   9   kaui)unkia   ja   kaui)unkien
yrnpärisLöä:   Helsinki,  Viipuri,  Tampere,  Turku,  Vaasa,  Ijahti,   Kuo-
pio,    Kemi,   Lappeeiiranta,    Ilaagan   kauT)i)a[a,   Oulunk}/'län   kunt,a,
Pakila  ja   Nummenmäki.    Mainittujen   kaui)unkien  väkiluku  cdusti
v.1938    7/±.6  °/o   kaupunkien   koko   asukasluvusta.      P}'rkim}7ksenä
kaupunkeja   valittaessa   oli   suurten   kaui)unkien   lisäksi,   joissa   yli
puolet  maamme  kaui)unkiväestöstä  elää,  kohdistaa  huomiota  myös-
kin   pieniin,   ei`ila;sia   olosuhteita   edustaviin   kaupunkeihin.     Tässä
suht,eessa   ei  valinta   kent,ies   ole   ollut   kaikkein   i)aras   mahdollinen,
sillä  tutkittujen  kaupunkien  joukossa  ei  ole  yhtään  p).sähdystilassa
olevaa    ))hiljaiseloaJ)    viet,tävää    pikhkaupunkia.      Sen    sijaan    että
maaseudulla    tutkimus   kohdist,ettiin   kaikkiin   asuntoihin,   otett,iin
kaupungeissa   käsiteltäviksi   vain   n.  s.   pienasunnot,   s.  o.   asunnot,
jotka  käsit,täväL  enintään   kolme  huonetta,   keittiö  huoneeksi  luet-
tuna.    r\TäisLäkin   otet,tiin  vain  tiett). murto-osa  varsinaisen  asunto-
sosiaalisen  t,iedust,elun  koht,eeksi.    Täten  tutkittiin   Helsing.issä  joka
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seitsemäs,   \-iipurissa,  Tampereella  ja  Turussa  joka  ne]jäs  ja  inuilla
paikkakunnilla joka ko]mas pienasunto.   Jotta Lällä tavoin su])istettu
aincisto   tarjoaisi   edustavan   kuvan   olosuhte].sta,   kiinnitettiin   tut-
kittavien  asuntojen  valintaan  suurta  huomiota  ja  tässä  tarkoituk-
sessa  m.  m.  toimitet,tiin  erikoinen kaikkia  asuntokiinteistöjä  koskcva
valmistava   tuLkii]ius,   jonka   tulosten   nojalla   lopullinen   aineiston
valinta    suoritettijn.      Se,    että    tutkimus    rajoitettijn    ainoastaan
pic`nasuntoihin,  saa  ]uonnollisen  selityksensä  i)aitsi  kustannusnäkö-
kohdasta  myöskin  tutkimuksen  selvästi  määi.itell}rstä  sosiaalipoliit-
t,isest,a  tarkoit,uksest,a.    Ymmäri`ettävästi  tutkimustulosten  käyttö-
kelpoisuus  sama]la  on vastaavasti  vähäisemi)i,  eivätkä  ne  myöskään
ole  täysin  vertailukeli)oisia  aikaisemmin  joka  kymmenes  vuosi  toi-
meenpannun  ki.inteistö-ja  asuntolaskennan  tulosten  kanssa.

Tutkimuskohteiden  eri]aisuudesta  johtu\'ia  luoimollisia  eroa\;.i`i-
suuksia lukuun ottamatta molemmat tutkimukset on suoi`itettu pää-
piirteissään   samojen   periaatteiden  mukaisest,i.    Toisaalta  esitetään
o]emassaolevaa asunt,okantaa va]aiscvia  tietoja,  kuten  tietoja  raken-
nusten  ja   asuntojen   kunnosta,   huone]uvusta,   pinta-alasta   j. n.  e.,
toisaalta  t,ui,kitaan  eri  näkökulmilta  asunnon  ja  asukkaiden  välistä
suhdetta,  kuten  asumistiheyttä,  makuukuui,iota  j. n.  e.  krinnittäen
erikoista  huomiota perheiden ]apsilukuun.     Myöskin eri yhteiskunta-
ryhmien   asunto-olot   otetaan   tutkimuksen   kohteeksi.     Tutkimus-
tulost,en  yksityiskohtiin  ei  tässä  yhteydessä  voida  puuttua.   Viitat,-
takoon  ainoastaan  siihen mielenkiintoiseen  seikkaan,  että ne  sclväst,i
osoit,tavat   erehdykseksi   sen   yleisesti   ]evinneen   käsityksen,   jonka
mukaan   maaseudun   asuntokysymyksen ytimen muodostaisivat ]aa-
dul]isesLi  ala-arvoiset  asunnot,  jota  vastoin  erikoisesti  kaupung`eille
o]ennainen  epäkohta  olisi liian suuri asumistihc}.s.   Tällainen  käsitys
on  epäilemättä  sikä.1i  oikeutettu,  että  maaseudulla  todellakin  tava-
taan   runsaasti   ]aadullisest,i   ala-arvoisia   asuntoja.     Ne   ovat   usein
sangen  pieniä  ja  matalia  eivätkä  sisällä  vaadittavaa   minimi-ilma-
määrää, minkä lisäksi melkoinen osa niistä on hatarasti rakennettuja
ja  kylmiä.    Säilytyspaikat  ovat  usein  puutteellisia,  ovet  avautuvat
suoi`aan    ulkoilmaan    j.  n.  e.    Mutta    tämän    lisäksi    mvöskin    asu-
misahtaus  on  maaseudun  vähäväkisten  keskuudessa  suLrempi  kuin
kaupungeissa.     Jälkimmäisissä   pienasuntojen   keskimääi`äinen   asu-
mistiheys   vaihteli   1.oi:stä   2.27:ään   vast,aavan  luvun  koko  maaseu-
dulla   ollessa   1.70.   Jos  kuitenkin  myöskin  maaseudun  osalta  otetaan
huomioon   vain   pienasunnot,  saadaan   asumistiheyttä   osoittavaksi
luvuksi  2.38.     Edellä   sanottu  ei  suinkaan   pyri  tekemään   tyhjäksi
sitä  tosiasiaa,  että  myöskin kaupunkien  asunto-oloissa  on,  varsinkin
mitä  lapsirikkaisiin  perheisiin  tulee,  tilasto]lisesti  todettavissa  suu-
ria   epäkohtia.     Eräänlaisena   ).]lättävänä   kuriositeettina   voidaan
tässä  yhteydessä  mainita, että pääkaupungin kaikista i)icnasunnoista
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kokonaista  12.i  °/o  on sellaisia, joissa  on  asukkeja.   Ehkäpä vaikeim-
man   probleemin   kaupunkien   asunto-oloissa   muodost,aa   kuitenkin
epäsuhta  vuokratason  ja  tulojen  välillä.    Tutkimuksessa  todetaan
m.  m.,   että  -  vastoin  n. s.   Schwaben  );1akia.` -suurempi   asunto
y]eensä  vaatji tuntuvamman  osan tuloista ja  että  ahtaasti  asuttujen
asuntojen   vuokrien   osuus   tuloista   useimmiten   on   i)ienempi   kuin
keskimääi`äinen vuokraprosenttj  kaikissa  vastaavansuuruisissa  asun-
noissa,   mistä   voidaan   päätellä,   että   suuren   asumisahtauden   pää-
asiallisest,i   aiheuttavat   taloudelliset   olot   talouskuntien   koettaessa
yhteen  ahtautumalla  vähentää   asunt,okustannust,en   osuutta.

Maalaiskuntien   asuntotutkimus   on   omansa   vahvistamaan  sitä
käsitystä,   et,t,ä   maaseudun   asunto-olojen   kehnous   on   merkitt,ävä
maaltapakoa  edistävä  tekijä.    P\Täin  siitäkin  huolimatta,  ett,ä  kuten
tut,kimukseen  sisältyvä  selostus v:n  1901  vastaavasta tuLkimuksesta
osoittaa,  tuntuvaa   asumisstandai`din  paranemista  on  neljän  vuosi-
kymmenen   aikana    tapahtunut.       r\Tiinpä    keskimääräistä    asumis-
tiheyttä osoittava luku,  joka  t,osin  sinänsä  on  vai`sin epätyydyttävä
asumisstandardin    mittapuu,   on   tänä   aikana   alentunut   n.   25  °/o.
Tämä  kehitys  on  kuitenkin  suurelta  osaltaan  aiheutunut talouskun-
tien  jäsenmäärän   pienenemisestä,  mihin  puolestaan  syntyväisyyden
aleneminen   on   ollut   tärkeimpänä   syynä.    Sama  koskee  vielä  suu-
remmassa    määräss.ä   kaupunkeja,   joissa   asumistiheyden   alenemi-
nen   on   yleensä   ollut   vieläkin   huomattavampi,    esim.    Helsingin
pienasunnoissa  2.07:stä  v.  19001.83:een  v.  1938.

Kaiken   kaikkiaan   selostetut   tutkimukset   antavat   ei`inomaisen
kuvan  siitä  tasosta,  jonka  maamme  asunto-olot  olivat  ennen  sodan
puhkeamista  ehtineet  saavuttaa,  ja  epäilemättä  olisivat  tarjonneet
hyvän  pohjan  maassamme  suunnitellulle  asuntopoliittiselle  toimin-
nalle.   Sitäkin  valitettavampaa  on,  että  iiiiden  käytännöllinen  mer-
kitys   on   nyttemmin  ymmärrettävästi  supistunut,  kun  sota  jälki-
seurauksineen  on  sekä  maaseudun  et,tä  kaupunkien  asunto-oloissa,
jos  niin voi  sanoa,  kääntänyt kehityksen pyörää vuosikausia taakse-
p.åin.                                                                                   Mi,kko  T ammi,nen.

Di,e  Stcdi,sti,]{  i,n  Deutschlcmd,  nach  i,lu.en  heutigerL  St,and.   Flhrenga\be
£iir   Fi.iedrich   Zahn.    HeTausgecgygehen  von   Fi.iedi.icl.   Bui.gdörfer.
Band   I    &   11.    Berlin  1940.    Siv.1307.

Kolmisenkymmentä  vuotta  sitten  ilmestyi  FJ.jec!J.jc/}  Zc}hr}in  toi-
mesta  laaja  Saksan  tilastoa  käsittelevä  kokoomateos,  joka  oli  omis-
tettu    silloiselle    Saksan    tilastotieteen    ))Altmeisterille>)    Geo7.g    po7?
Mcb2/rille.   Puheena  oleva julkaisu  on  edelleenkin kunnioitusta herät-
tävä  ja  ai.vokas  todistus  siitä  korkeasta  tasosta,  jolle  Saksassa  t,ilas-
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tot,iet,een  alalla  oli  jo  tällöin  pääst},'.    r\T}'t  on  taas  katsot,tu  sopivan
ajanlmhdan   t,ulleen   t,ällaisen   tilastotieteen   yleisesityluen   ilmest}.-
miselle.    Friedrich   7.ahnin   t,ä}.ttäessä   viime  vuonna   70  vuotta  jul-
kaist,iin   hänen    lukuist,en   virkaveljiensä,    oT)pilaittensa   ja    muiden
tilaston   alalla   tavalla   Lai   toisella   toimivien   henkilöiden   yhteistvön
tu]oksena  kokonaan  uusitt,u  laitos  teosta  >)Die  Statistik  in  Deut;ch-
land  nach  ihrem  heutigen  Stand».    T\Timi  on  siis  sama  kuin  aikaisem-
min,   inut,t,a   sisält,ö   on  t,ietcnkin  kuluneiden vuosikymmenien va]ta-
van   kehit}7ksen   johdosta   tä`.del]een   erilainen,   tekeepä   inieli   sanoa
hengeltäänkin   suurelt,a   osa]ta   toinen.     On   h}'v;n   yminärrettävää,
cttä   7.ahn  on  vuoi.ost,aan  joutunut  Saksan  tilast,oiniest,en   kunnian-
()soit,uksen  kohteeksi.   T\`iin  h\'vin  itse  tilastotiet,een  kuin  t,ilastollisen
käytännön   arvovalt,aisena   e.dustajam`   kuulu`i   hän   alansa   eturivin
miehiin,  l{ansainvä]istäkin  mittapuuta  kä`'ttäen.

Julkaisun  toimittaja  on  väestöi)oliittisista  tuikimuksistaan  mei-
dänkin    ]r`aassamme    t,unnet,t,u    F).jec!J.i:ch    BL47.gczö/./Gr.      Kirjoittamis-
saan  t,eoksen   alkusanoissa  hän  kehit,telee  mie]enkiintoisia   ajatuksia
t,ilast,on   aseinasta   ja   merkit}'ksestä   t,ällä   hetkellä.      Vaikka   nämä
mietelniät,   kohdist,uvat  lähinnä  Saksan  oloihin,  on  niillä  }'leisempää-
kin kantavuutta.    Burgdörfer viittaa  siihen  huomat,tavaan  sekä  sisäi-
seen   et,tä   ulkonaiseen  kasvuun,  joka  t,ilaston  alalla  on  havait,tavissa.
Edellincn,   siis   sisäinen  voimist,uminen.  ilmenee  tilast,otieteen   mene-
t,elmieri   kehit}'ksessä.    Uudet,   ensi   kädessä   inatemaat,tiset   metodit
ovat voit,taneet  alaa ja  saavuttaneet  kä}rttöä yhä useammjssa tilasto-
haaroissa.   Ulkonajsessa  suhteessa  taas  tilast,ot,iedc voi  viitata  entistä
laajemriiin  aluevalt,auksiin  samoin  kuin  }rleensä  tilaston  merkit}Tksen
nousuun.   Tilastotiede  on jo  kauan  sitten jättän}'t taakseen  sen  ajan,
jolloin  se  oli  i)ääasiassa  valt,io-  ja  t,alouselämän  ilmiöiden  kirjoihin-
vient,iä.   Nvkvään  sen  sijaan  tilasto  on  kohonnut  suunnannäyttäjän
asemaan,   iralvtion   po]itiikan   välttämät,t,ömäksi   välineeksi.     Voima-
kas  valtiovalta,  joka  ei  tyyd}r  ])elkkään  hallinnon  hoitamiseen,  tai`-
vit,see   huolellisesti   laadittua   ja   monille   aloille   ulottuvaa   tilastoa.
Varsinkin   t,ulee   lilaston   apu   k}/rsymykseen   silloin,   kun   ryhdytään
erilaist,en  valtiollist,en  ja  ta]oudellisten  suunnitelmien  valmisteluun,
T)erusteluun  ja   kä}'tännölliseen   soveltamiseen.

Teoksen  kokoonpanosta  antaa  käsit`'ksen  avustajien  ]ukumääi`ä,
joka  kohoaa  noin  puoleentoista  sataan.    Selvää  on,   et,tä  useimmat
kirjoitukset  näin   ollen  jäävät   aivan  suppeiksi,   muutamien  sivujen
pituisiksi.     Kun   suunnilleen    samoilt,a    aloilta    saattaa   olla   monia
kirjoituksia,   ei   asioiden   toist,ainistakaan   ole   aina   voitu   välttää.
Tuntuu  siltä, kuin  yleensäkin  suurempi  keskitys  olisi  ollut  t,eokselle
eduksi.    Eräät  vähemmän  tärkeät  tilastohaarat  olisi  varsin  hyvin
voitu kokonaan sivuuttaa.   Niistä viidestä  osasta, joihin teos jakaan-
tuu,  ensimmäinen  käsitte]ee  tilastotieteen  historiaa,  teoriaa,  organi-
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satiota  ja  Lekniikkaa,   toinen  osa   väest,öt,ilast,oa,   kolmas   kulttuuri-,
hallinto-  ja   finanssitilastoa,   neljäs   t,alous-  ja   sosiaalitilast,oa,   viides
tilastotieteen   käyttöä   luonnontieLeiden   alalla.     Ei-saksalaisen   luki-
jan    kannalta  tarjoaa   suurinta   mielenkiintoa   t,eoksen   ensimmäinen
osa,   joka  sisältää  eräitä  varsin  ai.vokkaita  tilaston  teoriaan  liittyviä
kirjoituksia.

Teoksen   avustajakunnan  suuren   lukumäärän  takia   on  mahdo-
tonta  s}rventyä  yksityisiin  esityksiin.    Mainit,takoon  kuitenkin jokin
näistä.     Kirjoituksessaan   i)Statistik   als   Wissenschaft,))   fiL4cZo!/   J\4eeJ.-
wcLJ.£/t  tähdentää   sitä,   että   tilastotiede   on   lähinnä   joukkoilmiöiden
tutkimisessa   käytettävä   menetelmä.     Päinvastoin    kuin   luonnon-
tieteiden   systematisoivat   ja   yleistävät   meneLelmät   se   kohdist,aa
huomion  sellaisiin  joukkoiliniön  puoliin,  jotka  vaiht,elevat  }'ksilöstä
t,oisecn.     Tällaisella   tutkimisella   on   kuitenkin   rajoitetut   puitteet,
koska    joukkoilmiön    ominaisuuksien    luku    on    suhteellisen    pieni.
Meerwai`thkin  viittaa  tilast,on  merkit},.ksen kasvuun nykyään, jolloin
useilla   kansantalouden   aloilla   tehdään   pitkäaikaisia   suunnit,elmia.
Meei`warthin   mielestä   ei   kuitenkaan  taloustilast,olla   ole   t,ulevaisuu-
(lessa    samoja    laajentumismahdollisuuksia    kuin    t,ähän    ast,i.      Sen
sijaan   tilastotieteen   koht,eena   tulee   yhä   suuremmassa   inäärin   ole-
maan     t}/'ötäLekevän     väestön     elinehtojen    ja    sosiaalisten    olosuh-
teiden    selvittäininen.

`Julkaisun   ehkä   ieoreettisest,i   arvokkain   ja   perusLeellisin   esitys
on     /L)owJ    f``/cÄ/t.åmpe7.in     »Mathemat,ische     und     nicht,matematische
Statist,ik>).       Kirjoittaja     huomauttaa,     et,tä     n.  s.     mat,emaattisella
lilastot,ieteellä    on    tähän    asti    ollut    saksankielisessä  t,ilastollisessa
tutkimuksessa  veri`aten  vaatimaton  asema.    Nykyään  näyttää  tässä
kohdin kuitenkin  tapahtuneen  muutos.   Niinpä  sellaiset  mat,emaatti-
set  menetelmät   kuin   kori`elatiokoeffisientin  ja   trendin  laskeininen,
sarjojen    puhdistaminen    kausivaihteluista    j.  n.  e.     kuuluvat    tätä
nykyä  käytännöllisen  tilast,otvön  tavallisiin  apukeinoihin.     Kirjoit-
taja  ei  kuitenkaan  halua  iner;nä  matemaat,tisten  menet,elmien  käy-
tössä   niin   pitkälle   kuin   esimerkiksi   eräillä   tahoilla  anglosaksisissa
maissa  on  tapahtunut.   Matemaat,tinen  tilastot,iede  on  antanut  erin-
omaisia  tuloksia  yhteiskuntatieteidenkin  alalla,  mutta  on  i)idettävä
mielessä,  että  näillä  menetelmillä  on  verraten  ahtaat  rajansa.    Kir-
joittajan  vakaumus  on,  et,tä  parhaimman  ratkaisun  tarjoaa  mate-
maat,tisen    ja    ei-]natemaattisen    suunnan    toisiinsa    sulatt.aminen,
koska  tai`kan  rajan  vetäminen  näiden  suuntien  välille ei ole mahdol-
lista.    Toisaalta  kirjoittaja  kieltää  yhtenäisen,  kaikille  aloille  §ovel-
Luvan  tilastollisen  metodiopin  olemassaolon.    Pohjimmaisena  syynä
tähän  on  yhteiskuntatieteiden  ja  luonnontieteiden  käsit,teiden  olen-
nainen  ero.    Sit,en   esimerkiksi  luonnontieteissä  ei   päästä  minkään-
laisiin    tuloksiin    sellaisilla    ei-mat,emaattisilla    menetelmillä,   jotka
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taas  erittäin  hyvin  soveltuvat  yhteiskunnallisten  ilmiöiden  tilastol-
liseen   käsittelyyn.

Suunnilleen  samaa  aihepiiriä  ktiin  Flaskämper  koskettelee  PcH4Z
fijcz7ese!!   kirjoituksessaan   >)Verwendung   mathemat,ischer   Methoden
in   der  Statistik».    Näihin  kysymyksiin  liittyy   myös   4do!/  B!j7?czin
»Statistische    UrsachenforschungJ).      Puheena    olevien    teoreettisten
tutkielmien  lisäksi  voitaneen  mainita  sellaiset  käytännölliseen  tilas-
totyöhön   kohdistuvat,   }-leisluontoiset   kirjoitukset   kuin   FrjedrL.ch
Btw.gczör/erin     ai`tikkeli    i)Bevölkerungsstatistik    und    Bevölkerungs-
politik»  ja  vastaavan  laatuinen  esitys  taloustilastosta  ))Wirtschafts-
statistik  und  Wirtschaftspolitiki),  jonka  tekijä  on  AzbeJ.£  PjG£zsc/}.

Saksalaisten   tilastomiesten   julkaisussa   kuvastuvat   selvästi   ne
voimakkaat ot,teet ja  se virkeä  työnilo, joka  on nykypäivien Saksalle
luonteenomaista.        Teoksen     esipuheen     kirjoittaja     mainitseekin,
että  sellaista  tilastotieteen  kukoistusta,  mikä  tänä  aikana  vallitsee,
ei  siellä  olc  koskaan  aikaisemmin  saatu  kokea.   Toivottavast,i  myös
Saksan  ti]astotieteen  kunniakkaat  i)erinteet,  joille  pyrkimys  objek-
tiiviscen tot,uuteen  on  ollut  leimaa  anl,avana,  säil}'vät  nykyisen  ajan
m}'rskyissä  koskemattomina  ja  velvoittavina.

iM .  Strömi'nei..

MATHiAs  ERNST  KAMp,    Dje  gczdzjc7w  WechsezzcLgenze/w.c.    Dai`stellung
und   Kritik   der  geldlichen  Wechsellagentheorien  von   Hawtrey,
Wicksell  und  Hayek.    Beiträge  zur  Erforschung  der  wirtschaft-
]ichen   Wcchsellagen.     Aufschwung,    Krise,   Stockung.     Hei`aus-
gegeben  von  A7.£/!z4J.  Spje£ho//.     Heft  17.    Jena  1939.    Verlag  von
Gustav  Fischer.    Siv.   X  +  `1/±3.

Jo  varsin  vai`haisella  vhteiskunnallisen  elämän  asteella  on  voitu
todeta   muutoksia  taloud.ellisessa   elämässä,   hyviä  ja  huonoja  suh-
danteita,  ja  aina  on  myöskin  koetettu  taistella  i)ulakausia  vastaan.
Päämääi`istä   ja   toimenpiteistä   on   kuitenkin   syntynyt   jatkuvasti
keskustelua.    Häiriöiden  poistamisessa  on  tutkimuksessa  erikoisesti
kiinnitetty  huomiota  teorioihin,  jotka  käsittelevät  rahan  ja  luoton
osuutta   suhdannevaihteluihin.

Yllä  olevan  kirjan  tekijä  pyrkii  tutkiinuksessaan   selvittämään
näiden    teorioiden    tarkoituksenmukaisuutta.      Hän    esittää    inieli-
piteenään,   et,tä  mainitut  teoriat  eivät  ole  vapaassa  kapitalistisessa
yhteiskunnassa   vallitsevien   tosiasioiden   ja   edell}Jt}'sten   mukaisia
eivätkä  siis  kuvasta  todellisuutta.

Kirjallisuuden  ]aajuuden  vuoksi  ja  koska  useat  teoriat  muistut-
ta\/-at  toisiaan,  on  J(-cmp  valinnut  tutkimuksensa  esineiksi  kolmen
huomattavan  monetaarisen  suhdannetutkijan  Hciwc7.Gyn.  WjcÅsej!in
ja  J-Jcig/GÅin  teoi`iat.    Ensinmainitusta  todettakoon,  että  hän  on  jyr-
kimmin tähdentän}.t i`ahan  merkitystä  suhdannekysymyksissä  selit-
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täen    suhdanteiden    olevan   t,uloksena    yksinoinaan   monetaarisist,a
tekijöistä.    Wicksell vuorost,aan on jo aikaisemmin kiinnittänyt huo-
miota  rahan  osuuteen  konjunktuurivaihteluissa,  ja täi`keätä on, että
kaikki uusimmat   suhdanneteoi`iat  johtavat  häneen.     Hayekia   kir-
joittaja   i)itää  vihdoin  huomattavimpana  tutkijana  tällä  alalla.

Voidakseen   kiinnittää   huomionsa   selvästi   suhdanneteorioiden
pääpiirteisiin  ja   ei`i  käsitysten  tarkasteluun  Kamp  kohdistaa  tutki-
muksensa   niiden  tärkeimpiin  kohtiin  sekä  raha-  ja  konjunktuuri-
teorcett,iseen     todisteluun    ja     näiden     ohella   metodikysymyksiin.
Hänen   ai.vostelunsa   kohdistuu  sekä   sisäiseen  johdonmukaisuuteeii
että    Lulosten  toteamisessa   käytettyjen  menetelmien   merkitykseen
ja  asetettuihin  päämääriin.    Vielä  ei  ole  pystytty  luomaan  kaikkea
olcnnaista   sisältävää   teoi`iaa,   joka   on   sopusoinnussa   tutkittujen
ilmiöiden   k.inssa.     Tämä   olisi   kirjoittajan mielestä välttämätöntä,
jotta tutkittavasLa asiasta päästäisiin lopulliseen ja loogilliseen deduk-
tioon   sekä   sen   ohella   vielä   suhdanteiden   tosiasiallisten   ilmiöiden
selitykseen.   Yht,äältä  Hawtrey  haluaa  osoittaa  huomattujen  ilmiöi-
den  tapahtumisen  ehdot  suhdannekehityksessä,  kun  taas  toisaalta
Wicksellin   käsitvksen  mukaan   on   kehitettävä   ristiriidaton   teoria,
joka  samalla  onutosiasioiden  kanssa  sopusoinnussa.    Tätä  ilmentää
Wicksellin  lause:   »Ilman  tosiasioiden  synnyttämää  varmistusta   on
jokaincn    hyväksyttävältäkin    näyt,tävä    t,eoria    vain    hypoteesi)).
Hayekin  mielestä  vihdoin  suhdannet,eorian  on  pystyttävä  selvittä-
mään     kaikki     suhdannekehityksessä     havaittavat    ilmiöt    erikoi-
suuksineenkin.    Sen  sijaan  on  sellainen  suhdanneLeoi`ia  väärä,  jossa
on loogillisia puutteellisuuksia tai jos selitetyt ilmiöt eivät ole samoja
kuin   ne,   jotka   olemme   havainneet.      Lienee   vaikea   ajatella,  että
tiede   i)ystyisi   ainakaan   nykyisellään  ratkaisemaan  monimutkaisen
suhdannekysymyksen olemusta esim. yksinomaan rahateorian avulla,
sillä    ainakin    toistaiseksi    selitysperusteita    t,ulee   olemaan   useita.
Talousteorian  kehittyessä pitemmälle voidaan mahdomsesti  ajatella
ratkaisuja yhden  ainoan perusteen nojalla.

Jos  useat  tutkijat  tekevät  samoja  tai  samanlaisia  virheitä,   on
syytä  olettaa,  että tällöin virhe aiheutuu yhdestä  ainoasta lähteestä.
Suhdanneteorioille,   jotka   perustuvat   monetaarisiin   seikkoihin,   on
ominaista,    että    niiden    lähtökoht,ana    on    harmoniatila.      Niinpä
Hayekin lähtökohtana  on staattinen harmonia  tai  Hawtreylla  sykli-
nen harmonia.   Näissä teorioissa on pohjana valittuja perustosiasioita
ja  niiden  systeeminmukaisia  liikkeitä.    Taloudellisessa  kehityksessä
ei  sen  sijaan  tapahdu  muutoksia.    Staattista  tutkimusta  voitaneen
pitää   ei`äänä   tieteen   kehitysasteena.     Suljetuissa   järjestelmissä   ei
näin   ollen   oLeta   huomioon   uusia  tosiasioita,   kuten   avoimissa   jär-
jestelmissä  tehdään.

Dynaamisten   lisätekijöiden   tot,eaminen   on   johtanut  vähitellen
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pyrkimvkseen   h}.lätä   st,aat,t,inen   t,eoria   ja   todellisuutta  pai`emmin
kuvaav.;n    d`maamisen    t,eorian    kä}'täntöön    ottamisen    ajatuksen
leviämiseen.    Suunnan   muutos   onkin   t,odettavissa  jo   llawtreyn  ja
Hayekin   teorioissa   sekä   nyk}'polven   ruotsalaist,en   tutkijoiden   aja-
t,uksissa.      Ila\.ekin    käsit\'ksen    mukaan    on    vleinen    t,alousteoria
kehitet,t,ävä  seilaiseksi,  ettå  sitä  voidaan välittöihästi  kävttää  tapah-
tuneiden   yksit}'isten   suhdannekiertojen   selittämiseen.      Kirjoittaja
nimittää   tät,ä    suuntaa   `'leisen    d`rnaamisen   tasapainon   teoriaksi.
Hänen   inielestään   muutos   on  osoit,uksena   siitä,   et,t,ä   inonct,aarinen
suhdanneteoria    on    }'ksipuolisena    h}-lätt}'.       Paitsi    harmönia-aja-
tusta   on   näille   järjestelmille   ominaista   selityst,en   lainmukaisuus,
jossa    jokainen    t,osiasian    muut,os    aiheuttaa    \/.ast,aavan  tapauksen
muissa   t,osiasioissa   sekä   näiden   \-uorostaan   s\'nnytt,äessä   kolman-
neksi    lainmukaisia    \Jaihteluita.      \'eljäntenä `  yhteisenä    piirteenä
on  KamT)in mukaan  mainit,tava,  ett,ä  dedukt,ion  aikana  ei  enää  voida
ottaa  huomioon  uusia   tosiasioit,a   kokemuksen   tuloksena.

S}-steemit  muodost,uvat heclelmälliseinmiksi vain, jos niiden avulla
voidaan   ei`istää   il]niöitä   ja   saattaa   ne   siihen   osallisiksi   sekä   t,ällä
tavoin  selvit,tää  t,odellisuut,ta.    Vaikeuksia  tuotLaa  p}.rkimvs  s}-stee-
min    `-hdenmukajsuuteen    sekä    `.rit`'s    keksiä    \'ksi    selit`rsperuste
useamman   asemast,a.     Tot,uudenmukaisen    teoi.i`in    t.ä\.tw.   selit,tää
kaikki    ilmiöt   rat,kaise\.asti,    olennaisesti,    asial]isesti    s.ek.ä`   \rhdist,ää

ja  puhdistaa  ne.  S}'steemin  t,ulee tarkastella ilmiöitä kaikilta puohlta.
i\Tiiden  ei   tarvit,se  olla   t,oisist,aan  riippuvia   eikä  myöskäänol]asopu-
soinnussa   keskenään,   vaan  ne   saattavat   olla   ristiriit,aisiakin.    Loo-

gil]isinkaan  s}.steemi  e;  auta  selvit,tämään  todclhsuutta,  ellei se koh-
distu  asiaan,  joka  on  k\-s}'m}'ksessä  ole`..an  tosiasiallisen  probleemin
mukainen.

Tekijä   on   varmaan   joutunut   lekcmään   vakavaa   t,\'öt,ä   näiden
kys}7m}rsten  käsittel}/.ssä.     Hän   on   pääasiassa   onnistune`esti  i`atkais-
sut    kant,ansa   vaikeisiin   ja    moniinutkaisiin    k`.s`'m}'ksiin   nähden.
On   luonnollista,    ett,ä    näin   lwhit\rksenalaisessa   asiassa   ei  lopullista
t,ulosta    ole   odotettavissakaan,    mut,t,a    Kamp   on   osalt,aan   ansiok-
kaasti   selventänyt   suhdanneieorian   eräitä  i)uolia.     Runsas  ja  kor-
keat,asoinen   lähdeluet,te]o   lisää   tutkimuksen   arvoa.

^ ai.i,  Aai.nio.

.J.  R.  Hici#,   VctzL4e  cmf!  Cctp£!¢J.     .\n   lnquir}-int,o  soiTie  Fundamental
Prini`ii)les  of  Econoinic  Theory.    .\t  the  Clarendon  Pi`ess.    Oxford
1939.    Siv.   X1  +  332.

Todistuksena   siitä,  et,t,ä   puhdas   anal}'}.si   on   jälleen  elpymässä
kansanta]oustjeteessä,   on   f/4.cÅsin   vllämainittu   t,eos.     Tämän   nuoi`i
etevä  tutkija  on aikaisemmin kiinnittän}'t huomiota puoleensa varsin-
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kin    art,ikke]illaan    >)A    Reconsideration    of   t,he    Theory    of    Value»
(Economica,1934),  johon  j?.  C.  D.  4!/c7t  on  liittänyt  matemaattisen
Osan.

Marshallin   suurt,a   ansiota   kieltämättä   Hicks   i`akentaa   ajatuk-
sen    kulkunsa    Lausannen    koulukunnan   esittämä]le  yleiselle  tasa-
paino]le    noudattaen    samalla    Pci7`etoii    valintaopin    yleisiä    linjoja.
Uutta  on rajahyödyn koi`vaaininen substitutiorajasuhteen käsitteellä
(marginal  i`ate  of substitution),   mikä  suoranaisesti johdetaan indiffe-
renssikä}'rästä.     Siten    X-hyödykkeen    substitutiorajasuhde    Y:hyn
on  se  Y:n  määrä,  joka  .iuuri  korvaa  talous}/-ksikölle  X:n  raja}i.ksikön
menetyksen.     Tasapainon   \/.allitessa    kahden   hyödykkeen   välinen
substitutiorajasuhde   on  aina  yhtä  suui`i  kuin  näiden  hyödykkeiden
hintojen  suhde.    Niinikään  vähenevän  rajahyödyn   ]aki   korvataan
vähenevän    substitutiorajasuhteen    lailla,     mikä    lyh}resti    voidaan
lausua:   Mitä  enemmän  Y:tä  korvataan  X:llä,  sitä  pienempi  on  X:n
substituiiorajasuhde  Y:hyn.   Tämän  lain  valossa  saa  myös  hyödyk-
keiden   komi)lementariteetti  uuden  sisällyksen.    Kaikki  hyöd}.kkeet
eivät  voi  olla  komi)lementaarisia  keskenään,  vaan  kahden  hyödyk-
keen  välillä  esiint}/'y  aina  komplementariteetti  johonkin kolmanteen
hyödykkeeseen   nähden,   joka   voi   olla   m?/'ös   raha.    Y   määi`itellään
komplementaariseksi   X:n  kanssa,  jos   Y:n  substitutiorajasuhde  ra-
haan  kasvaa,  kun  rahaa  korvataan  X:llä.    Tällä  tavalla  vältetään
kvantitat,iivisesti    mittaamasta    tarpeita.

Ilinta    vaikuttaa    tarjontaan   ja    kysyntään    kahdella    tavalla.
Substitutiovaikutus  merkitsee  sitä,  että  hyöd).kkeen  hinnan  koho-
tessa  talousyksiköt   korvaavat  sitä   muilla,  joten  se   vaikuttaa  tar-
jontaan  lisäävästi  ja  kysyniään  vähent,ävästi.    Tulovaikutus   mer-
kit,see  sitä,  et,tä  hyödykkeen  hinnan  kohoaminen  vaikuttaa  talous-
}rksiköiden   i`eaalituloon   ja   siten   tava]lisesti   sekä   tarjontaan   ett,ä
kys}rnt,ään vähentävästi.   K}'syntä  siis tästäkin s?,'}'stä laskee hinnan
kohotessa.     Mutta   sen   sijaan,   kasvaako   tarjonta   vai   laskeeko   se,
i`iippuu  siitä,  onko  substitut,iovaikut,us suurempi vain pienempi kuin
t,ulovaikutus.    Poikkeustapauksessa  saattaa  tulovaikutus  olla  päin-
vastainenkin.     Tulon    kohoaminen    aiheuttaa,    et,tä    talous?,'ksikkö
haluaa   väheminän   kuluttaa   jotakin   ))alemi)iarvoista»   hvödvkettä.
Klassillinen  esimerkki  on  leipä,  jota  köyhät  korvaavat  monipuoli-
semmalla  ravinnolla,  kun  heidän  reaalitulonsa  nousee  leivän  hinnan
laskiessa.    Jos   i,ä]1öin   tulovaikutus  voittaa   substitutiovaikutuksen,
niin  kysyntä  muuttuu  käänt,eisessä   suht,eessa  hintaan.

Yksinkei`taistaakseen  esit)J.stä  llicks  tarjonta-ja  kysyntäkäyrien
sijasta  tai`kast,elee  ylikysyntää   (excess  demand),  joka  on  kysynnän
ja  Larjonnan  erotus  ja  joskus  voi  olla  neg`atiivinenkin.    Tasapainon
edellytyksenä  on,  että ylikysyntä  on 0.   .Jos tulovaikutukset kumoa-
vat  toisensa,  niin  kahden  h\.ödvkkeen  välillä  vallitsee  yksi  stabiili
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tasapainotila.     Samaten   jos    tulovaikutus    ylikysyntäkäyi`ään    on
samansuuntainen   substitutiovaikutuksen   kanssa..   Mutta   jos   edel-
]inen   on  vastakkainen  ja  voittaa  jälkimmäisen,   niin  on   olemassa
stabiili tasapainotila. Lopulta kuitenkin kumpikin vaikutus on saman-
suuntainen  ja  saadaan  stabiili  tasapainotila,  joila  tässä  tai)auksessa
saattaa   olla   useampiakin.    Samanlaiseen   tulokseen   voidaan   tulla,
kun  on kysymyksessä ei`ittäin korkea komplementariteetin aste.

Tämän  jälkeen  tekijä  tai`kastaa  tuotantoa  yksityisen  `,.rityksen
kannalta,   inikä   paljon  muistuttaa  hyötyteoriaa.    Indifferenssikäy-
rän  sijassa  nyt  on  tuotantokäyi`ä.  Tasapainoehdot  ovat  nyt:  Tuo-
t,antovoiman  hinnan  täyt,y}r  olla  yhtä  suuri  kuin  sen  rajatuotteen
arvo  eli  tuotteen  hinta   on  yhtä  suuri  kuin  sen  rajakustannukset.
Toiseksi täytyy tasapainopisteen  kohdalla  rajatuotteen vähentyä  eli
rajakustannusten  kasvaa,  mikä  merkitsee  sitä,  et,t,ä  tuotantokä).rä
on  kupera  ylöspäin.    Kolmanneksi  keskimääräisetkin  kustannukset
kasvavat.    Sovellettuna   yhteisöön,   jossa   on   mont,a  hyödykettä  ja
tuotantovoimaa,  saamme  seui`aavat  ehdot  tasapainotilalle.    Kahdcn
tuotteen  tai  tuotantovoiman  välinen  hintasuhde  on  aina  yhtä  suuri
kuin  niiden välinen  (teknillinen)  substitutiorajasuhde.   Tuotantovoi-
man ja tuotteen välinen hintasuhde on aina yhtä suuri kuin tuotanto-
voiman   rajatuottavuus   mitattuna   tässä.  tuottcessa.     Stabiliteetin
ehtona  on,  että  tuotannossa  vallitsee  vähenevän  rajatuottavuuden
laki.  Tuotannosta  täytyy  saada  positiivinen  voitto  (surplus).    Tuo-
tannon  yleistä  tasapainoa  tutkiessaan  Hicks  tulee  samantapaiseen
tulokseen  kuin  vaihdannan  tapauksessa.    Stabiliteettia,  jolla  tekijä
samalla  tarkoittaa  yksikäsitteistä  ratkaisua,  voi  hänen  mielestään
uhata vain kaksi seikkaa, substitutiovaikutukselle vastakkainen tulo-
vaikutus   sekä  komplementariteetti.

Teoksen  kaksi  jälkimmäistä  osaa  on  omistettu  taloustieteellisellc
dynamiikalle,  jolla  I-Iicks  tarkoittaa  aikamomentin  huomioonottoa.
Vastakohtana   staattiselle  yhteiskunnalle   dynaamisessa   voi  .va]lita
epätasapaino,   sillä   ei.i   talousyksiköiden  hintaodotukset   eivät   aina
sovellu  yhteen,  taikka  sitten  he  arvostelevat  tarpeensa  tai  teknilli-
sen tuotantoprosessin tulokset vääi`in.   Sitä paitsi tappionvaara estää
yrittäjiä   luottamasta   tulevaisuuteen,   vaikka   heidän   odotuksensa
olisivatkin   oikeat.

Koska   tavai`ankoi`olla   on   vähän   merkitystä,   I-Iicks   keskittyy
ainoastaan  tutlrimaan  rahakorkokantaa,  joka   sekin  i`iippuu  laina-
ajan  pituudesta  ja  tappionvaarasta.    Koron  määi`ääminen  riippuu
kaikista   muista  hinnoista,  ja  se  voidaan  esittää  tavalliseen  tapaan
simultaaniyhtälöiden  avulla,  joita  on yhtä  monta kuin tuntematon-
takin  ja  yhtä  vähemmän  kuin  hyödykkeitä.   Tuon  yhden  yhtälön
eliminoiminen    ei    nyt    voi   tapahtua   i`ahan   kohdalta,   koska   sen
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hintaa  juuri  on  tutkittava,  vaan  on  valittava  jokin  muu hyödykc
apumittayksiköksi   (auxiliary   standard).

Dynaamisen  järjestelmän  toiminta  perustuu  aivan  samoin  kuin
staattisenkin   yksityisen   talousyksikön    ja   yrittäjän   toiminta.an.
Nyt  täytyy  kuitenkin  t,ulevaisuuden  kustannukset  ja  tulot  ottaa
huomioon  nykyisyydessä  diskontattuina  arvoina,  minkä  perusteella
yi`ittäjä  pyrkii  mahdollisimman   suureen  voittoon   eli  mahdollisim-
man  suui`een  odotettavan  puhtaan  tulon  nykyai.voon.   Nytkin  ovat
tasapainoehdot   vastaavanlaiset.     Kahden    eri   ajanjakson   tuoton
substitutiorajasuhteen   täytyy   olla   yhtä  suuri  kuin  niiden  diskon-
tattujen  hintojen  suhde.   Tällä  tavalla  dynaaminenkin  talouselämä
voi  olla  tilapäisessä  tasapainotilassa.

Teoksessa    käsitellään    edelleen    selvällä    ja    johdonmukaisella
tavalla  muitakin  staattisen  ja  dynaamisen  puhtaan  teorian  kysy-
myksiä,  kuten rahaa ja pääomaa.  Tämä kansantaloustieteen vaikea-
tajuisin osa  on saatu niin helposti sulatettavaan muotoon kuin mah-
dollista,  varsinkin  koska  monet  kuvat  selventävät  esitystä  ja  puh-
taasti analyyttiset todistukset on siirretty teoksen loppuun liitteeksi.

Lauri 0 . af H ewrl,i,n.



Z U S fl M M E N F Ä S S U N G.

Nachruf  auf  Oskar   Groundstrooiii.

`ron   Dr.   Leo   I-Icu.maja.

Am  2.  August  1940  vei`schied in Helsinki der Direktor des Statis-
tischen     Btii`os     der     ljandwirtschaftsdirektion     OsÅcw.     A4TCLa;j77?t.jjcm
C7.oL.rLcZS!7.oe77t   im   Alter   von   72   Jahren.     Der   Verstorbene   hat   sich
besonders  um  die  st,atistische  Arbeit  in  Finnland  grosse  Verdienste
erwoi.ben.

Bis   zum   Jahre   1907   arbeitete   Groundstroem   im   Statistischen
Zentralamt,  dann  war  er  in  der  Landwirt,schaf tsdirektion  tätig,  und
zwar  bis  Ende  4936  als   Direktor  des  Statistischen  Bt.iros  und  dann
als   Stellvertretender   Direktoi`.     Als   Statist,ikei.   hat   Groundstroem
also  fast  ftinfzig  Jahre  gewirkt.

Schon  in  den  Studienjahren  wandt,e  sich  Gr'.s   lnt,ei.esse  iinmer
entschiedener den sozialen Fragen zu.  In den 90er  Jahren des  vorig`en
Jahi`hundei`ts war er in dem Arbeiterverein in  llelsinki tätig.,  wobei er
eine   statistischc   Untersuchung   tlber   die   wirtschaftliche    Lage    dei.
Arbcitei.schaft  in  dcr  Hauptstadt  veröffentlichte,  die  bahnbi`echend
in  der  ^rbeit,sstatistik  Finnlands  geworden  ist.    Ausserdein  hielt  er
Vorträge  uber  die  Arbeiterwohnungsfrag`e  und   die  ^uswanderung`s-
frage.     Als   der   Volkswirtschaftliche   Verein   eine   eigene   7jeitschrift
herausgab,  g`ehörte  Gr.  zu  ihren  Mit,ai`beitern  und  4906-`1908  auch
zur  Schriftleitung.   Eine  Reihe  von  Aufsätzen,  vor  allem  auch uber
soziale  Frag.en,  sind  aus  seiner  Feder  gef lossen.

Nachdem   Gr.    zur   Landwirt,schaftsstaListik   iibergegangen  war,
beti`eute  er  in  musterg.iiltiger  Weise  die  Herausgabe  der  staListischen
Veröffentlichungen.     Dieses   Gebiet   behandelt,e   er   auch   in   einigen
Aufsätzen   und  in  einer   Darstellung  der Landwirtschaft,sstatistik  in
Finnland,  die  auch  französisch  in  dem  Sammelwerk  y)L'Organisation
de    la    staLisLique    agricole   dans   divers   pays»   erschienen   ist.     Eine
besonders   int,ei`essante   Studie   veröffentlichte   Gr.   im   Jahi`e    1938
iiber  die  Hektolitererträge  und  das  llektolitergewicht  der  Geti`eide-
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und   Kai`toffelei`nten   in   Finnland   in   den   Jahren   '192`1-35,   wobei
er   mit   Hilfe   von   Dispersionsberechnungen   eine   Stabilisjerung  der
Ernteerträge   nachweisen  konnte.

Gr.   war  auch  Mitgleid  des  finnischen  Landiags  und  des  Stadt,-
verordnetenkollegiums   in   Helsinki   sowie   Mitglied   mehrerer   Aus-
schiisse.     In  der  Statistischen  Gesellschaft  Finnlands  ftihrte  er  den
Vorsitz.    Ausserdem  hat  der  Vei`storbene  entsagungsvolle  Arbeit  im
Dienste    der    Öffentlichkeit   geleistet.     Sein   ljebenswei`k   wird   uns
immer  ein   verpflichtendes   Beispiel  sein.

Frwerbstrieb  und  Moral.

\i'on  Bankdirektor  Å-.  J.  J\'oZZ;cb!c4.

Verfasser   behandelt   in   diesem   im   Volkswirtschaftlichen   Vcrein
g.ehaltenen    Vortrag    das    Verhältnis    zwischen    Ei`wei`bstrieb    und
Moral.    Er  besi)richt  das  Verhalten  der  christlichen  und  humanen
Moral   zu   dieser   Frage   und   beleuchtet   sie    gleichzeitig.   vom    wii`t-
schaftlichen   Standpunkt   aus.

I)ie  Aufrechterhaltung  des   Geldwertes  in  Finnland.

Von  Dr.  A.  E.  Tudeei..

In  Finnland  machen  sich  augenblicklich  g`ewisse  inflationistische
Tendenzen  geltend,  denen  Deflationstendenzen  und  vor  a]lem geld-
politische   Massnahmen   des   Staates   entgegenzuwirken   versuchen.
Gleich   zu   Anfang   des   jetzigen   Krieges   wurde   eine   Pi`eisregelung
behördlicherseits   durchgeftihrt,   die   dann  Schritt  fiir  Schi`itt  weiter
ausgedehnt  und  verschärft  wurde  und  die  man  sogar  noch  weiter
auszubauen  gezwungen  sein  wird.

Doch   lassen   sich  nur   mit   Hilfe   dieser   Preisregelung`   unter   den
augenblick]ichen  Vei`hältnissen  die  Preise  nicht  beherrschen  und  ein
Preisanstieg  vei`meiden,   sondern   es   sind   auch  noch   andere   Mass-
nahmen   seitens   des   Staates   notwendig,   welche   in   erster   Linie   die
Spannung  zwischen  erhöhter  Nachfrage  und  eingeschränktem  Ange-
bot  zu  verringern  haben.

Um  dieses  Ziel  zu  erreichen,  ist  die  Erzeugung`  von  Lebensmitteln
und  sonstiger  lebenswichtiger  Gtiter  zu  ei`höhen  und  gegebenenfalls
ihre   Einfuhr  zu   steigern.    Gleichzeitig  ist   die   Kau£kraft   der   Ver-
braucher  einzuschränken, wobei  ein weit entwickeltes Rationierungs-
s}'stem   eine   wichtige   Aufgabe   zu   ei`ftillen   hat.    Weit,er   ist   dui`ch
Besteuerung   und    Krcditnahme   die   Uberschiissige    Kaufkraft   der
8
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Allgemeinheit   dem   Ki`editbedai.f   des   St,aates   zuzufiihren,   der  vor
allem  infolge  der  Wiedei`aufbauarbeit  stark  gewachsen  ist.

Das   Beispiel   Deutschlands   zeigt,   dass   sich   mit   solchen   Mass-
nahmen  der  Geldwert  auch  unter  Verhältnissen  aufi`echt  erhalten
lässt,   in   denen   die   Staatsausgaben   ungewöhnlich   gestieg`en   sind.
Es ist  also  zu hoffen, dass  sich  auch in  Finnland  ein  ltickenloses  Sys-
tem  aufbauen  lässt,  das  get,ragen  von  der  Disziplin  und  dem  vatei`-
ländischen   Geist   der   Bevölkerung   zu   dem   g`ewtinschten   Ergebnis
f tj hr.t .

Die  Vermögensabgabe  in  Finnland  vom  volkswirtsehaf tlichen
Standpunkt  beurtoilt.

von  Pro£.   Bi..   Supi,i.anta.

Durch  ein  Gesetz  vom  9.   August  1940  wui`de  in   Finnland   eine
\'ermögensabgabe   eingefiihrt.     Diese   Steuer   ist   progressiv   in   der
Weise,   dass  sie  mit  2 ]/2 °/o  ftir  40 000  Mark  Vermögen  beginnt  und
bis   zu   20  °/o   fiir   Vermögen   von   50   Millionen   Mai`k   und   dartiber
steigt.     Fiir   juristische    Personen   ist    das   höchste    Steuerprozent
jedoch  15  °/o,  die ftir  Vermögen  von  6.4  Millionen  Mai`k  und  dariiber
ei`hoben  werden.   Die  Steuer wird  in  10  Raten  mit  einem  Zwischen-
raum  von  einem  halben  Jahre  ei`hoben.    Die  erste  Erhebung  findet
im  Friihling  1941  statt.

Da  der  Zweck  der  neuen  Steuer  ist,  diejenigen,  welche  durch  die
Gebietsabtretungen   im   Frieden  von   Moskau   im   März   1940   einen
Vermögensverlust  erlitten  haben,  zu  entschädigen,  ist  es  von  Wich-
tigkeit,   dass   die   dazu   benötigten   Mittel   schnell   einfliessen.     Des-
wegen   wird   bei   sofortiger   Zahlung  der   ganzen   Steuei`summe   eine
Herabsetzung  von   13 ]/2  °/o  bewilligt.    Richtig  ist  es  auch,  dass   die
Steuer  das  Vermögen  und  nicht  das  Einkommen  trifft,  da  sie  zur
Vermögensveräusserung   zwingt,   die   einen   Ubergang   des   Realvei`-
mögens  an  die  zu  Entschädigenden  ei`leichtert.

Strukturell  hat  das  neue  Steuergesetz  gewisse  Schwächen.    Der
grösste  Missstand  liegt  vielleicht  dai`in,  dass  es  fur  die  Aktiengesel]-
schaften   eine   schwere   Doppelbesteuerung   bedeutet.     Gerade   aus
diesem  Gi`unde  ist  bei  den  entsprechenden  St,euern  im  Ausland  eine
progressive  Besteuerung  der  juristischen  Personen  im  allgemeinen
vermieden  worden.  Ein  technischer  Fehler  liegt  auch dai`in, dass  die
Steuei`   auf   Gi`und   des   Vermögens   erhoben   wird,   das   der   Steuer-
pflichtige vor  dem  lnkrafttreten  des neuen  Gesetzes  besass.   Da  sich
ausserdem  das  Vermögen und  der Wei`t  desselben ständig verändert,
ist  die   Grundlage  der  späteren   Raten  ziemlich  unsichei`.
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Mit    der    Vermögensabgabe   ist   cin   schwieriges    Ubertragungs-
problem verlmiipft, nämlich d].e Frage, wie sich die benötigten Mittel
vom   Steuei`zahler  auf  den   Entschädigungsberechtigten   tibertragen
]assen.      Hier   bestehen   theoretisch   di`ei   Möglichkeiten.      Die   erste
ist   die   Ubertragung   in   Fom   von   T\Taturalleistungen,   wie   sie   in
grossem  Massstab  in  bezug  auf  den  Grundbesitz  vorsichgeht.    Diese
Frage  ist  nämlich  so  geordnet,   dass  die  Grundbesitzer,  die  Gi`und
und   Boden  abti`eten,  die  Steuer  in  Form  von  Entschädigungsobli-
gationen   erleg.en   können,   welche   der   Staat   den.  Entschädigungs-
berechtigten  gibt,  und  mit  denen  diese  den  Preis  fiir  den neu  erwor-
benen  Boden  bezahlen  können.

Die  zweite  Möglichkeit  der   Ubertragung  von  Vermögen  ist  die
Zahlung  in   Wertpapieren.     Das   neue   Steuergesetz   setzt   iibrigens
auch   in   gewissen   Fällen   die   }Iöglichkeit   einer   Steuerzahlung   in
Wertpapieren voraus.   In clieser Beziehung verdient die Bestimmung
Beachtung.,  dass  die  Aktiengesellschaften  berechtigt  sind,  die  Steuer
in  eig`enen  Aktien  zu  entrichten  und  ihr  Aktienkapital  um  den  der
Steuer  entsprechenden  Betrag`  zu  erhöhen.    Es  ist  jedoch  unsicher,
ob  dieses  Recht  in  gi`össei`em  Umfang`  in  Anspruch  genommen  wii`d.
Die  Frage, wie  sich diese Aktien auf die  Entschädigungsberechtigten
Ubertragen lassen,  ist vorläufig noch ungeklärt.

Die   dritte   Zahlungsmög`lichkeit   ist   die   Entrichtung   der   Steuer
in   Geld.    Soweit   in  diesem   Falle   nicht  mittelbar   eine  Vermögens-
iibertragung  stattfindet,  sind  die  zui`  Steuerzahlung  benötigten  Mit-
tel    dem   laufenden    T\Tationaleinkommen   zu    entnehmen.     Da    die
Einkommensbildung  unter  den   aug`enblicklichen   Vei`hältnissen  be-
schränkt  ist,  kann  die  Entrichtung  der  Vermögensabg`abe  den  Geld-
markt  in  eine  schwei`e  Lage  bringen,  die  eine  deflatoi`ische  Wirkung
hat.   Anderseits  ist  auch zu  befiirchten,  dass  die  Finanzinstitute zur
Erleichterung   der   Zahlung`en   inflatoi`ische   Finanzierungsmassnah-
men    ergreifen   könnten.     Vom   volkswii`tschaftlichen    Standpunkt

vuesr=vöägTån:åbdgaarbuemdau=ciestug::rYreangnuneån`T.öig'icRhes:|vg::åså;e:ei`.åå:
von   Wertpapieren   stattfände.

Das   F,tec-Holzwaronabkommen,   seino   Durchfiihrung  und  Wirkung.

Von  Mag.   E,ei`o  Jäntti,.

Das   Etec-Holzwarenabkommen   (European   Timber   Exporters-
Convention)  wurde  im  Herbst  1935  zwischen  den  llolzwarenorgani-
sationen    der    wichtigsten    europäischen    Holzwarenausfuhrländer,
Finnland,    Schweden,     Sowjetrussland,    Polen,    Österreich,   Rumä-
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nien,     der    Tschechoslowakei    und    Jug.oslavien    geschlossen.      Der
Zweck   dieses   Abkommens   war,   die   Erzeug`ung   und   Ausfuhi.   von
Holzwaren   aus   den   einzelnen   Ländern   auf   Grund   der   r\Tachfrage
zu   regeln   und  dui`ch  elastische  Anwendung  dieses   Prinzips  i)1ötz-
liche  Rtickschläge  in  der  Marktentwicklung.  zu  vermeiden.

Auf  Grund  dei`  Durchfiihrung  dieses  Abkommens  in  den  Jahren
'L936-39  ]assen  sich  gewisse  Rtickschltisse  beztig`1ich  der  Einwirkung`

der   Etec   auf   die   Marktentwicklung`   ziehen.     Da   die   Entwicklung.
der  allgemeinen   Konjunktur  in   den  auf  die   Krisenjahre   193`J--33
folgenden  Jahren  steigend  war,  dtlrfte  das Abkommen wedei. unmit-
te]bar  belebend  auf  den  I-Iolzwarenmai`kt  g`ewirkt  haben,  noch  den
Ho]zverbrauch    direkt    stimuliei`t   haben,    sondern    seine    Wirkung
zeigt sich am deutlichsten dai`in,  dass  das Vei`trauen auf eine gtinstig.e
Entwicklung.   des   Marktes   in   den   Käuferkreisen   wuchs   und  deni-
entsprechend   infolg`e  der  Belebung  des   Geschäftes  das   Preisniveau
zu  steigen  beg`ann.    Offenbar  hat  also  das  Abkommen  eine  gewissc
]isychologische  Rolle  g.es])ielt,  indem  es  die  Auffassung  der  Abneh-
mei`  iiber  die   Marktlag`e  beeinflusste.    Als   si)äter  jedoch  die   Käufe
immer  g`rösser  wurden,  hat  das  Abkommen  nicht  in  der  beabsichtig`-
ten  Weise  reagiert,  sondern  eine  spekulative  Ausnutzung  des   Kon-
junkturaufschwunges  machte  sich  immer  mehi.  geltend  und  ftihi`te
schliesslich  zu  einem  Zusammenbruch  auf  dem  Holzmarkte.

Bei  der  Beurteilung  des  Etec-Abkominens  ist  zu  beachten,  dass
zwar   die   Preissteigerung   ohne   eine   solche   Vereinbarung  vielleicht
nicht so stark und der spätei`e Pi`eisfall nicht so katastrophal gewesen
wäre,   dass   aber  anderseits   bei   einer  unbegrenzten   Erzeugung  das
Angebot    wahrscheinlich    g.rösser    gewesen    und    infolgedessen    die
Preise  bald  wieder  auf  ein  Niveau  gesunken  wären,  das  die  Renta-
bilität   der   Sägeindustrie   in   Fi.age   gestellt   hätte.    Auf   Grund  der
Zahlenang.aben  lässt  sich  feststellen,   dass   das   Etec-Abkommen  die
Sägerohholzbeschaffung`  und  das   Angebot  finnischer   Holzwai`en  im
Ausland    einschränke]id    beeinflusst    hat.

Der  Werl   (los   Ertragcs   der   llauswirtschalt  in  Finnland  im
•Jahi`o   1928.

`.on  Raunt  .Ant,ti,la.

Ul)er  den  Wert  des  Ertrag.es  der  Hauswii`t,scha£t  in  Finnland  ist
fi'uher   eine   Studie   veröffentlicht   worden,   welche   auf   der   LTntei`-
suchung   der   Lebenskosten   ft.ir   das   Rechnung`sjahr   1920-21   und
der Reiitabilität der Landwirtschaft fiir das Rechnung.sjahr 1926-27
fusst.  Der vorliegende  Aufsat,z  verwendet  die  Ergebnisse  der Lebens-
kostenuntersuchung`en    fiir   die    Arbeiterfamilien    der   Städte    und
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anderen   Siedlungszentren   sowie   der   Untersuchung  der  Landwirt-
schaftsrentabi]ität   ftir   das   Rechnungsjahr   `1927-28,   aus   der   die
betreffenden    Angaben    ftir    die    landwirtschaftliche    Bevölkerung
erhalten   wurden.

Die  Ausgaben  fur  Nahrung  bilden  den  gi`össten  Postenim Haus-
haltsbudget der Familien, und der Hauptteil der hauswii`tschaftlichen
Erzeugung   entfällt   auf   die   Ktiche.    Wenn  man  die   Kosten  diesei`
Ei`zeugung fiir  alle  Fainilien  in  ganz  Finnland  berechnen will,  dtirfte
man  die  Ktichenausgaben der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung
nach   dem   BudgeL   einer   Arbeiterfamilie   zu   Grunde   legen   können.
Dann  ei`hält  man  als  Emährungskosten  der  lndustrie-,  Stadt-  u.a.
Bevölkerung. in Finnland 5 307 Mil]ionen Mark, wenn die entsprechen-
den   Kosten  in  dei`  Arbeiterhauswirtschaft  einschliesslich  der  Ai`beit
auf    5  754.8    Mai`k   je   Vei`brauchseinheit   veranschlagt   werden.     Die
Ernährungskosten   im   landwirtschaftlichen   Haushalt   betrugen   im
Rechnungsjahre    192.7-29.  je   Vei`brauchseinheit   im   Mittel   3 970
Mark,  so  dass  sich  die   Ktichenkosten  der  gesamten  landwirtschaft-
lichen   Bevölkerung`   auf   insgesamt   6 695   Millionen   Mai`k   schätzen
lassen.    Die   entsprechenden   Kosten   der   Gesamtbevölkerung  Finn-
lands   wui`den  danach  auf  12 092   Millionen  Mai.k  zu  veranschlag.en
sein.     Ausserdcm   ist,   zu   dcn    Kost,en   ftir   die   hauswirtschaftliche
r:rzeugung   auch   die   Arbeit  und   das   Rohmatei`ial   in   den  iibrigen
Kostengruppen   (Kleidung,   Reinigung,   Kinderi)fleg.e   u.a.)   hinzuzu-
ftigen,    die   zusaminen   3.8   Milliai`den   Mark   betragen.      Danach   be-
laufen  sich   die   Kosten  fiir   die   hauswirtschaftliche   Erzeugung  auf
i`d.   15.8   Milliarden   Mai`k.

Der Gesamtverbrauch in den llauswirtschaften der verschiedenen
I}evölkcrungskreise   Finnlands   lässt   sich   auf   22.8   Milliarden   Mark
veranschlag.en.     Davon   bildet   der   hauswirtschaft,liche   Ertrag.   mit
`15.8   Milliarden  Mai`k  den  bedeutendsten  Teil,  nämlich  69  °/o.   Nach

der   oben  ei`wähnten   Studie  war   dieser   Ant,ei]   frtiher  noch grösser,
nämlich  78  °/o,   aber   bei   der   Zunahme   des  Wohlstandes   und   dem
Steigen  der  g.esamten  Konsumtion  hat  er  etwas  abgenommen.

Es  ist  auffallend,   dass  im  Zeitalter  der  modei`nen  Verkehrswirt,-
schaft   mit   ihi`er   Grossproduktion,   weit   durchgeftlhrten   Arbeits-
Leilung.  und  Verwendung.  von  Maschinen  die  auf  der  alten  Natural-
wirtschaf t  fussende  I-Iauswirtschaft  iioch  immei`  einen  so  bedeuten-
ien  Teil  der  Erzeugung  umfasst,  von  der  die  Fami]ien  leben.
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WERNER   DAITZ

TALOUDELLISET  SUUNTAVIIVAT.
Tekijä  on  nyky-Saksan  huomattavin  talouspoliitikko.   Hän  kuuluu , Saksan

valtakunnantalousneuvostoon`, jonka  Hiuer muodosti  »oikeäksi k-ädekseem maan
talouden  taFkoituksen.mukaista johtoa varten.   Harvalla aikamme täloudellisten

geTVT?Fesi?knuvkauvEaägolsaånusiids£eiljlä5::te#¥eEå;iåaftånm¥;ge:ttDämitäa#åLuåÅ:
sestä puolestä.

Daitzin kiija selvittelee pääasiassa uuden euooppalaisen talouspiirin rakennetta
ja sen toiminman pemsteita.   Suomalaiselta kannalta on mielenkiintoista se, että
tekijä \ilman arveluja laskee s u o m a il a i s e t kuuluvaksi pohjoismaiseen kansain-
yhteisöön ja Suomen osaksi uutta Eurooppaa.  Tärkeän osan teoksestä muodosta-
vat ne luvut, joissa esitellään nykyhetken ja historian kosketuskohtia - lukija
tutustuu  varsinkin  Hansan  talousjär§estelmään,  uuden  Euroopan  tälouspiirin
edeltäiään.

Tekijän loistava`esitystapa tekee kiijan miellyttäväksi lukea.  Ajankohtaisuu-
dessaan  se  hakee vertaan§a.

Ilmestyy  pääsiäiseksi.

RENE   de   CHAMBRUN:

8Näin _ Ranskan  luhistuvanD  sisäl,tää  erittäin  mielenkiintoisia muistelmia  siltä
vajaan  viioden ajalta,  mikä kului  sodan alkamisesta  Ftanskan täydelliseen tap-
pioon.  EläQiä MaSnot'n lirian maanalaisissa betonikammioissa, saksalaisten vas-
tustamaton  eteneminen  Belgia§sa,  ranskaläisten  ja  englantilaistem  vastari!man
tehottomnus, siviiliväestön mieletön patkokauhu, joka valmisti tietä hyökkääjäl|e,
Dunkerque'im ja muiden  Flanderin kaupunkien ilmapommitukset ~ käikki nuo
seikat kuvaiuaan tässä muistelmateoksessa mitä vaikuttavimmin,  asiallisessa ko]
ruttomuudessaan  peräti  elävä§ti'  ja  mukarisatempaavasti.    Kirjan  loppululm,
jossa de Chambrim kuvaa Ranskaa aselevon solmimisen jälkeen, huokuu kaikesta
huo]imatta  valoisaa  uskoa  täzhän  maan  tulevai§uuteen.

Ren€'  de  Chambrunin  kirja  on  örittäin  walaiseva,  jännittävästi  kirioitettu,
ajankohtaisesti mitä kiinnostavin teos.

I 1 m e s t y y p ä ä § i ä i s e k s i. qo..-l)&6..-
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