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Aineellinen

hyvinvointi

saavutetaan

ainoastaan tehostetulla tuotannolla ja
säästäväisyydellä.

Avatkaa säästötili suomalaisessa suur-

pankissa ja kartuttakaa tiliä säännöllisesti. Siten vahvistatte sekä omaanne
että koko maan taloudellista asemaa.
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Pienistäkin
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saavuttaa

myöten suuret
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varat
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Teidän kotiseutunne talouselämön hyväksi.
Valitkaa
siksi
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Mflx SERING.
Muistopuhe, jonka Kansantaloudel]isen Yhdistyksen kokouksessa
huhtikuun 14 pnä 1942 piti

Leo, Harmaia.
Sotavuosina kaatuu ensi sijassa nuoi`ta polvea, joka ase kädessä

maata puolustaa. Mutta sinä aikana ei tuoni säästä myöskään
vanhempia ikäluokkia, joiden jäseniä poikkeusolot ankarasti rasittavat. Kun maailmansota vuonna 1914 syttyi, menettivät Saksa
ja

ltäva]ta jo kohta sen jälkeen, elokuun lopulla, kaksi ei`ittäin

huomattua kansantaloustietei]ijää, WL.!hezm Lerjsin ja EZÅger} fJo7?

Bö.hm-Bcbwe]*in, joista tässä yhdistyksessä samana syksynä pidettiin muistopuhe, ja sota-ajan lopulla omistettiin muistosanoja niin
ikään kahdelle tämän tieteen arvovaltaisimmalle edustajalle, GtÅS£cw
ScÄ77mzJe7.ille ja 4cZo!pÄ Wcig7terille. Sinä sota-aikana, joka vuonna

1939 alkoi, on manan majoille jälleen siirtynyt kaksi vanhaa ja
suuresti ansioitunutta saksalaista kansantaloustieteilijää, J14cw Se".7tg
ja WerJter Sombcw.!, nämäkin molemmat Bei.Iinin yliopiston entisiä
professoreja.
Ede]liselle

heistä

omistetaan

tällä

kei`taa

muutamia

muisto-

sanoja.

Sering kertoi aikoinaan, miten i.atkaisevast,i hänen elämäänsä

oli vaikuttanut se, että hän nuoi`ella iällä joutui muuttamaan sille
uudelle läntiselle rajaseudulle, joka silloin Saksaan liitettiin; hän

täytti 14 vuot,ta samana päivänä, jolloin Vei`sailles'issa Saksan

keisarikunta perustettiin. Raja-alueen uudet olot ja ne laajakantoiset tehtävät, joita siellä avautui, hänelle itselleenkin sittemmin
ha]]intovirkamiehenä, jättivät valtavan vaikutuksen hänen mie]eensä kolm elämän ajaksi. Ne loivat kestävän perustuksen sille
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isänmaallise]le ajatustavalle, joka määräsi Seringin toiminnan ylei-

sen hengen hänen ollessaan tieteen palveluksessa. Samaan suun-

taan vaikutti myös ulkomaanmatka, jonka hän nuorena virkamiehenä, vuonna 1883, teki Pohjois-Amerikkaan ottaakseen selvää
siitä taloudellisesta kilpailusta, joka sieltä päin oli alkanut myös

Saksaa uhata. Jo tällöin Sering hyvin selvästi tajusi, että siitä
saattaa varsinkin maatalouden alalla hänen isänmaalleen koitua
laajakantoisia seurauksia. P\'äitä näkökohtia hän vuonna 1887
esitti kirjassaan, joka käsitteli Pohjois-Amerikan silloista ja vastaista maataloudellista kilpailua, selvitellen siinä yhteydessä myös
sikäläistä asutusta ja liikenneoloja. Myöhemminkin Sering harrasti
puheena olevia suui`ia talouspoliittisia kysymyksiä. Siitä on osaltaan todistuksena kaksiosainen teos J)Handels- und Machtpolitik)),
jonka hän vuonna 4900 yhdessä toisten Berlinin ylioi)iston valtiotieteiden professorien Schmollerin ja Wagnerin kanssa julkaisi.
Se käsitti puheita ja esitelmiä, joiden pitämisen J)Freie Vereinigung ftir Flottenvorträge>) oli järjestän}-t. Omassa kirjoitelmassaan
Seiing i)uolestaan selvitteli suurvaltain kauppai)olitiikan ja sota-

laivaston tehtäviä, ja siinä hän erikoisesti piti silmällä taloudel1ista kilpailua ang.losaksien kanssa. Ne oikeaan osuneet ajatukset,

joita hän siitä lausui, ovat hyvin mielenkiintoisia, kun niitä vei`i`ataan myöhemmän valtiollisen ja taloudellisen kehityksen kulkuun.

Etenkin maataloustuotteiden suiirt,a taloudellista mei`kitystä hän
tässä

valaisevassa esityksessään korosti.

vuonna
>)Die

4937, Sering

\`.ielä elämänsä lopulla,

ei`ittäin mielenkiintoisessa tutkimuksessaan

agrarischen Gruncllag`en

der

Sozialverfassung» koskett,eli ]o-

puksi
kansainvälisiä
kilpailusuhteita,
joihn nähden Saksa oli
maailmansodan johdosta joutunut kovin epäedulliseen aseniaan.

Suoritettuaan yliopisto-oi)intonsa Strassburgissa ja Leipzigissä,
mm. K7?¢ppin ja Schmoz/e7.in oi)i)ilaana, ja kirjoitettuaan väitös-

kirjansa Preussin~Saksan rautatullien lmhityksestä Sering tuli
ensin ylimääräiseksi professoriksi Bonnin yliopistoon, mutta sieltä
hän jo pian, vuonna 1889, siirt}'i Berlinin maatalouskorkeakouluun.

Tänä aikana hänellä oli aihetta syventyä nimenomaan maatalouspoliittisiin kysym}.ksiin, joiden laajakantoisuuden hän jo aikaisin
oli oivaltanut. Seringin silloisesta opetustoiminnasta on tässä yhtey-

dessä mainittava, että talvella 1893~94 maatalouskorkeakouluun
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saapui suomalainen maatalouskysymysten tutkija, tohtori J-Jczn7tes
CcbÄcu.cZ, joka itse sittemmin kei`toi, että hänen kuunnellessaan

Seringin ))viehätt,äviä luennoita maanviljelyksen kansataloudesta»
sekä yksityisesti keskustellessaan opettajansa kanssa hänessä heräsi

ajatus tehdä maanviljelijäin suui`enmoinen yhteistoiminta meilläkin tunnetuksi. Siitä oli muutamien vuosien kuluttua tuloksena
laaja

teos

»Maanviljelijäin

yhteistoiminnasta

ulkomaillai),

josta

Kansantaloudellinen Yhdistys antoi tekijälle palkinnon. Seringin

opetustyöllä oli täten miltei suoi`anainen vaikutuksensa siihen
osuustoimintaliikkeeseen, joka Suoinessa viime vuosisadanvaihteessa
pantiin alulle.
Maatalouskorkeakoulun

professuurin ohella Sering sitteminin,
vuonna
1893, tuli Berlinin yliopiston ylimääräiseksi ja vuonna
1897 vakinaiseksi professoriksi, jatkaen kuitenkin toistaiseksi, vuoteen 1906 saakka, opetustyötään myös maatalouskorkeakoulussa.
Täällä Saksan tieteellisen maailman keskuksessa hänen toimintansa jatkui vanhuuden päiviin saakka.
Vuosikymmenien kuluessa Sering antoi kansant,aloustieteen opetusta hyvin suuril]e kuulijakunnille, joissa saksalaisten y]ioppilaiden ohella tavallisesti myös oli joukko ulkomaalaisia opiskelijoita.
Omalta osaltani inuistelen kiitollisin mielin niitä erinomaisia luen-

toja, joita hän piti finanssiopin pääkohdista. Esittäessään tämän
tii`teenhaaran yleisiä oppeja hän useast,i myös lausui julki oman
henkilökoht,aisen kantansa, esim. eräistä verotuskysymyksistä. Sen
hän teki sellaisissakin tapauksissa, jolloin hän saattoi edellyttää,
että nuoret kuulijaL eivät ehkä mielellään yhtyisi luennoitsijan
mielipiteisiin, vaan sikäläisen tavan mukaan ilmaisisivat vastustavia käsityksiään. Mutta erikoisesti on mieleeni jäänyt opintoretkeil}r, jonka Sering yliopi)ilailleen järjesti suunnaten sen, omien

henkilökohtaisten harrastustensa johdosta, kauas maaseudulle, jotta
opiskelijat siellä saisivat oinin silmin tutustua silloiseen asutustyöhön ja sen tuloksiin. Retkeilijöille tällainen matka oli mielenkiin-

toinen myös siinä suhteessa, että siten saatiin Lilaisuus henkilölli-

sesti tutustua arvossa pidettyyn opettajaan, jota monen meistä
muuten oli vaikea lähestyä. Ylioppilaiden taholla, joita Seringin
uljas esiint}rinistapa miellytti, hän kuuluu saaneen kunnianimen
t)der Löwet), joka hänen oleinustaan tavallaan hyvin kuvasikin.
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Siihen

opetustyöhön,

jota Sering y]iopistossa

suoritti, ]iittyi

läheisesti hänen toimintansa Saksan vii`kamiesten valtiotieteel]is-

ten jatkokurssien johtajana.

Tässä

maassa,

jossa

virkamiesten,

samoin kuin muidenkin ammattialojen toimihenkilöiden, pätevästä
valmistuksesta tehtäviinsä on niin hyvää huolta pidetty, ei viime

vuosikymmeninä ole enää tyydytty vain siihen alkeisopetukseen,
jota yliopisto-opinnot tuleville virkamiehi]le oikeastaan merkitsevät, vaan heille on järjestetty myös jatkuvaa ti]aisuutta tietojensa

laajentamiseen ja syventämiseen. Tätä tai`koitusta vai`ten perus-

tettiin erikoinen yhdistys J)Deutsche Vereiningung ftir Staatswis-

senschaftliche FortbildungJ), joka valtion avustuksen tui`vin vuodesta 1902 alkaen pani toimeen valtiotieteellisiä jatkokursseja
vii`kamiehille. Sering oli pitkät ajat niiden johtajana ja hän jär-

jesti niiden työohjelman ]uentoineen ja retkeilyineen hyvin taitavalla tavalla. Vahinko vain, että tästä menetelmästä vii.kamies-

ten ammattikasvatuksen tehostamiseksi, vaikka siitä onkin saatu
niin hyviä kokemuksia, ei muiden maiden hallinnossa ole osattu
ottaa oppia, ei meilläkään, vaikka asiaa on eri yhteyksissä käsitelty, inm. tässä yhdistyksessä.1
Niin ansiokas kuin Seringin monipuolinen opetust,yö olikin ja
niin kunniakkaaksi kuin hänen asemansa Berlinin yliopistossa,
vanhempien virkaveljiensä Wagnerin ja Schinollei`in rinnalla, inuo-

dostuikin, täinä toiminta ei ehkä kuitenkaan riittäisi pysyvästi
säilyttämään hänen nimeään. Var`sinaisen suurt).önsä, joka omalla
alallaan oli vertaansa vailla, Sering suoi`itt,i maatalouspoliittisten

kysymysten ja erikoisesti asutustoiminnan t,ieteellisenä tutkijana
ja uudistusten suunnittelijana. Vuonna 1891 hän aloitti julkaisutoimintansa tältä alalta käsitellen teoksessaan ltä-Saksan koloni-

saatiota, jolle hän antoi suuren merkityksen. Vuosina 1897-1910
hänen johdollaan sitten toimitettiin laaja kokoelmateos Preussin
maalaiskiinteistöjen perinnästä. Tästä julkaisusta, joka käsitti
kokonaista 14 osaa, Sering it,se kirjoitti 7:nnen niteen, jossa hän
histoi`iallisella pohjalla yksityiskohtaisesti selvit,teli Slesvig-Holstei-

nin perintöoikeutta ja agraarijärjestystä. Puheena o]eva tutkimustyö suoritettiin maatalousministeriön toimesta. Vuosien kuluessa
1 Saksan

ualliotieleellisislä

kauskirja 1908.

Siv. 299--306.

jalkokursseisla.

Thteiskui\tata\oudel\Li`en A.\ka\-
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Sering

inyös

]ukuisissa

aikakauskirja-artikkeleissa

päässä maatalouden yhteiskunnallista kys}rm`ystä.
Maailmansodan aikana ja sen jälkeen Seringin

käsitte]i

etu-

taloudelliset

tutkimustyöt suuresti laajentuivat. Iiänet kutsuttiin silloin tieteelliseen komissioon, jonka tehtävänä o]i raaka-aineiden hankintamahdo]lisuuksien selvittely. Siinä suhteessa pantiin suui.ia toiveita

juuri asutustyöhön, johon Sering oli harrastuksensa kohdistanut.
Kun sitten tuli kohtalokas vuosi 1918, joka hänelle m}7ös henkilökohtaisesti mei`kitsi korvaamatonta menetystä, hän ei silloisissa

oloissakaan antanut työtarmonsa ]annistua, vaan jatkoi ponnistuksiaan omalla työalallaan, toivoen sen avulla voitavan luoda
Saksan kansalle ja yhteiskunnalle uusia kehitysmahdollisuuksia.
Ennen maailmansotaa asut,ustyö oli siellä ollut vain vapaaehtoisen
toiminnan vai.assa, johon Sering puolestaan oli ottanut osaa, ja
se oli rajoittunut pääasiallisesti Preussiin. Tämän toiminnan laa-

jentamista ei voitu suunnitella, kun vasemmiston taholla, jonka
taloudellisena ohjelmana oli tuotantovälineiden valtioistuttaminen,
o]tiin kylmäkiskoisia sellaisille i)}'rinnöille, joiden tarkoituksena oli

uusien pikkuviljelmien aikaan saaminen.
Mutta maailmansodan
vuosina tähän asiaan jo jouduttiin suhtautumaan vähän myönteiseminin, sikäli, että silloin tarjouduttiin valtakunnan toimesta
muuttainaan sotaeläkkeitä rahasummiksi, joil]a eläkkeen nauttijalle hankittaisiin oma viljelmä tai asunto; sehän käytännössä
merkitsi asutustoiminnan edistämistä. Maailinansodan päätt,yessä
saksalaisille onnettomast,i luvattiin epätoivoisten mielten i`auhoittamiseksi kotiin palaaville soti]aille >)kodin paikka (Iieiinstätte) siinä

kotimaassa, jota he tuhansissa taisteluissa voittamat,tomina olivat
omalla

hengellään

puolustaneett),

kuten

JJjJtcze7?bw).gin

uljaassa

päiväkäskyssä lausuttiin. Kun tät,ä lupausta sitten oli ruvettava
täytt,ämään, eivät siinä silloisten vallani)itäjien entiset puolueohjelmat auttaneeL, vaan elokuussa 1919 oli sosialistiministerien omalla

allekirjoitul"ellaan vahvistettava uusi asutuslaki. Saksa]aisen SÄcb!wea.£in maatalouspolitiikan oppikirjassa puheena olevasta laista käytetään nimeä »Lex Sering>), ja t,ämä jo selvästi ilmaisee sen tosi-

asial]isen tekijän.
Sen merkityksestä mainitussa teoksessa ]ausutaan, että täydessä laajuudessaan toimeeni)antuna se olisi syvimmä]tä leikkaava

agraarilaki Scejr}in ja

f7cwde7?Z7ergin päivien jäl-
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keen.1

Vielä

voimakkaammin

sanoin

antoi

maatalouspolitikko

S£rc4/fosc/} sille tunnustuksensa lausumalla, että mainittujen valtio-

miesten »kuuluisat

agraariuudistukset

voisivat

kalveta

sen i`in-

nalla.» Hänen lausuntonsa mukaan puheena oleva laki oli >)niin

rohkea ja laajasuuntainen, että joutuu hämmästyneenä kysymään,
miten tämä voitettu, nöyryytetty, kerjäläisyyteen vajonnut Saksanmaa saattoi osoittaa sellaista voimaa ja uljuutta.>£

Puheena olevan asutuslain periaatteista on tässä mainittava, että siinä ei
enää tyydytty yksinomaan vapaaehtoiseen toimintaan tällä alalla,
vaan asutustyö koi`otettiin valtakunnan asiaksi, jota varten kussakin
osavaltiossa
oli
ryhd}Tttävä
toimenpiteisiin, myös pakkoottoihin, talonpoikaistilojen perustamiseksi miljoonalle ihmiselle ja
oli raivattava viljelykselle suo- ja joutomaita 2 miljoonaa ha. Sitä

paitsi oli hankittava vuokrapalstoja inaataloustyöväelle. r\'e suurtilalliset, joihin pakko-otto kohdistui, voivat muodostaa maan-

luovutusliittoja,

luovutettavaii

vapaaehtoisesti.

Valtakunnan

inaa-alueen
asutuslain

hankkimista

vai`ten

}Jksityislmhdissa

pitem-

mältä `'iipymättä on tässä vain todet,tava, että suurisuuntainen
Lex Sering täytti asutuspolitikkojeii i`ohkeimmatkin toiveet. Mutta
sama.Ila on m}'önnett,ävä, että uuden lain täytäntöönpanoa, joka
kysyi paljon varoja tarpee]listen asuntojen rakentamista ja ii`taimistojen hankkimista }.m. varten, ehkäisivät kovasti Saksan niihin aikoihin kärsimät ankarat taloudelliset vaikeudet, eikä sen
avulla voitu saavuttaa sellaisia tuloksia, kuin oli suunniteltu. Tästä
huolimatta on sille maatalouspolitikolle, joka lakiehdotuksen oli
valmistanut, annettava kaikki kunnia hänen ei`inomaisella tavalla
suorittamastaan luovasta työstä.
On selvää, että tämän tehtävän onnistumiseen olennaisesti vaikuttivat Seringin laajat kansantaloudelliset tiedot, jotka tekivät hänelle mahdolliseksi asettaa
niin hyvin asutuspoliittiset kuin muutkin maatalouden alalla esiintyvät k}'sym}rkset oikeaan yhte}'teen talouselämän muiden ilmiöiden kanssa.
Mutta t`-ö näillä tärkeillä aloil]a ei suinkaan i)äätt}-nyL asutuslain laatimiseen,

vaan

Saksassa

esiint}ri yhtämittaa

uusia

maa-

TiL.G=:== SKAL\\EiT, AgrarpoJ[.Ii.k. Leii)zig 1924. Siv.154 ja 162.
•
Si\-.

2 SiEGFRiED
116

STBAKoscH, Das Agrarprob/cm {.m neue/i Europcz.

Berlin 1930.
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talouspoliittisia

kysyinyksiä,

jotka

kaipasivat

selvittelyä.

Näin

o]len vuonna 1921 Seringin toimesta perustettiin erikoinen tutkimuslaitos agraari- ja asutustointa vai`ten, jotta sen avulla voi-

taisiin keskellä puoluevaltaista järjestystä suorittaa puolueetonta
tieteellistä työt,ä näil]ä aloilla ja keksiä keinoja kansan uudelleen

kohottamiseksi.
Berlinissä

Sen

ai`vovaltaisena

ja

tarmokkaam johtajana

hän toimi itse.

Jo Ainerikan matkastaan alkaen Sering oli tarkkaavaisesti seui.annut maataloustuot,teiden maailmanmai`kkinoita ja niihin liittyviä kauppapoliittisia kysymyksiä, joita häii oli käsitellyt eri tutkielmissaan. Vuonna 1894 hän oli kirjoittanut teoksen vi]jan hintojen alenemisest,a ja u]komaiden kilpailusta, ja maailmansodan
jälkeen, vuonna 1925, jolloin Saksan maataloudella oli suui`ia vaikeuksia l{estet,tävänä, Sering sitten julkaisi tältä alalta kirjan

»Agrarkrisen und Agrarzöllet). Esipuheessaan tekijä huomautti,
ettei hän puhunut ininkään suunnan edustajana, vaan tiedemiehenä, ja varsinaisen esitvksensä alussa hän ilmoitti läht,ökohdak-

seen, ett,ä välttämättömien elintai`vikkeiden tullit ovat oikeutettuja, jos ne ovat tarpeellisia ja sopivia, jotta niillä autet,taisiin

maataloutta ulkomaiden kilpailun

aiheuttamasta

pulasta.

Tältä

kannalta Sering` tarkasteli Saksan silloista maatalouspulaa, jonka

syynä hän i)iti Euroopan ja erityisesti Saksan ostokyvyn vähenemist,ä. Viitattuaan kansainvälisten velkasuhteiden järjestelyn ja
Vei`sailles'in rauhansopimuksen peruuttamisen välttämättömyyteen
Sering,

joka

1880-

ja

1890-luvuilla

oli

i)uoltanut

maatalouden

tullisuojelua, katsoi silloisissa oloissa voivansa perustella toisen1aista tulliohjelmaa. Varsinaista suojelutullivirtausta, joka maail-

mansodan
nut,

jälkeen oli voimistunut, hän puolestaan ei kannatta-

\Jedot,en siihen raskaaseen uhraukseen, jota varsinkin leipä-

viljan

t,ulli maan kö}'himmille kodeille merkitsi.

poliittiseksi

Perusteltuaan

aseeksi

tulleja

hänen

inielestään

Mutta kauppa-

voitiin

käyttää.

tätä kantaansa hän hyvin terävästi kävi eräiden

vastakkaisten käsitysten kimpi)uun.
Niistä maataloudellisista tutkimuksista, joita Sering elämänsä

loppuvuosina suoi`itti, on lisäksi mainittava, ett,ä vuosina 1926-30
Saksan

maatalouden

tuotanto-

ja

menekkisuhteista toiinitet,tiin

seikkai)eräinen tiedustelu, jonka tuloksista hän, }'hdessä lukuisien
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muiden

tutkijain

Landwirtschaft

kanssa,

unter

kirjoitti

volks-

und

yleisesit`.ksen

>)Die

welt\\.irtschaflichen

deutsche

Gesichts-

punkten)), ja että häneltä vuonna 1929 ilmestyi teos »Internationa]e
Preisbewegung und Lage der Landwirtschaft in den aussertropischen LändernJ).
toriallisen tutkimuksen

Vielä vuonna 1939 Sering julkaisi hisltä-Euroopan saksalaisasutusten agraari-

järjestyksestä.

Monet Kansantaloudellisen Yhdistyksen jäsenet muistavat, että

Sering kaksi vuosikymmentä sitten kävi täällä Suomessa,

ollen

yhdistyksemme viei`aana. Kutsu lähetettiin hänelle jo kolmisen
vuotta aikaisemmin, mutta esteitä tu]i väliin, ja koko hanke
näytti raukeavan. Syksyllä 1922 hän vihdoin saapui tyttärensä,
rouva

po7? 7't.7.pL.!zin kanssa ja viipyi maassamme useita viikkoja,

joiden aikana hän teki inatkoja Etelä-Suomessa tutustuen sekä
maatalouteen että teomsuuteen. Maamme taloudellisista mahdollisuuksista hän antoi ineille hyvin rohkaisevia lausuntoja, viitaten

niihin runsaihin luonnonvaroihin, joita kansallamme on käytettävissä. Seuraavien vuosien voimakas taloudellinen kehitys meillä

sitten osoitti, et,teivät hänen ennustuksensa olleet vääriä. Luennoissaan Sering selvitteli maailinansodan aiheuttamia suuria taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia kansainvälisesti vei`taillen
tarkastelt,uina. Ensimmäinen luento käsitteli agraarijärjestyksen

kehitystä. Kertoessaan tällöin Venäjällä toimeenpannusta yksityi-

sen maaomaisuuden lakkaut,tamisesta Sering huomautti mm., että
suurt,en kart,anoiden pienentäminen aiheuttaa vakavia vahinkoja
maata]ouden tuotantokyvylle ja ehkäisee älykkäitä henkilöitä
omintakeisest,i toimimasta maanviljelyksen a]alla. Luentonsa lopussa

hän lausui, että jokaisen, joka tahtoo pysyt,tää voimakkaan ja
vapaan maalaisen maanomistajaluokan, on muistettava vaalia
kaikkia, ei`ittäinkin perintöoikeuden, säännöksiä, jotka vahvistavat sellaista henkeä ja estävät maata tulemasta kauppatavaraksi,
huo]ehtien ennemminkin siitä, että maa htii)aikkana siirtäisi
sukupolvesta toiseen rakkauden kotiseutuun ja jaloimpaan kaikista elinkeinoista. Jos tämä onnistuu, on myös varmaa, että tulevaisuus ei kuulu suurkapitalistisille länsivalloille, vaan kansoille,

jotka elävät vapaina vapaalla maankamarallaan.

Toisessa luen-
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nossaan Sering esitti teollisuusjärjest}.stä, koskete]Ien siinä yhte}.-

dessä erikoisest,i valtion liike}.ritysten menestymisen mahdollisuuk-

sia ja teollisuuden alalla tapahtunutta monenlaista järjcstä}.tymistä.

Kumpaankin nähden hän teki kriitillisiä huomautuksia. Kolmannessa luennossaan Sering` selvitteli maailmanpulan ja ulkomaisen

talouspolitiikan välisiä suhteita, erikoisesti Saksan oloja huomioon

ottaen. - I\'äistä esit,elmistä toimitti Kansantaloudellinen Yhdistys suoinennoksen, joka julkaistiiri y)Yhteiskuntataloudellisten kirjoitusten»

sarjassa.

Siihen

kirjoitti

J-Jcmne6

Gebhc"cZ

esipuheen,

lausuen luennoista, että oli miellyttävää tutustua siihen selvään,
miehekkääseen ja suurpiirteiseen tapaan, jolla asioita niissä käsiteltiin, samoin kuin siihen ihmetelt,ävään mielenmalttiin ja ulkokohtaisuuteen, jolla syvästi kärsinyt saksalainen patriootti jaksoi
käsitellä arkaluontoisia kansainvälisiä kysymyksiä. - Samalla
mat,kalla Sering i)iti Suomen Virkamiesyhdistysten Keskusliiton
toimesta m}rös esitelmän toimenpiteistä vii`kamiessivist}rksen kohottamiseksi Saksassa, tutustuttaen kuulijoitaan erääseen
täi`keään
puoleen opetustoimintaansa, josta edellä jo oli puhe.
Vuosik}'mmenien kuluessa Sering ehti maatalouskysymysten

tutkijana saavuttaa huomiota ja arvonantoa monissa muissakin
maissa. Sitä asemaa, jonka hän tämän johdosta oli tutkijatoveriensa
keskuudessa saavuttaiiut, osoittaa monenlaisten tieteellisten kunnianosoitusten ohella se, että vuonna 1930 perustettaessa kansainvälistä konferenssia maataloustieteitä varten hänet valitt,iin sen
varapuheenjohtajaksi.
On luonnollista, et,tä Seringiä myös kot,iinaassa pidettiin arvovaltaisena maataloudellisten ja erikoisesti asutuskysymysten t,uni,ijana, johon eri piireissä luotettiin. Hän tosin oli Bismarckin ajan
kasvattina tottunut t`9isenlaiseen asiaintilaan ja järjestykseen, kuin

mikä Saksassa vuonna 19J.8 pääsi valtaan, mutta jo kotoaan perimänsä ankaran velvollisuudentunnon varassa hän kykeni uusiin-

kin oloihin sopeutumaan, vieläpä löytämään niistä erinomaisia
mahdollisuuksia suurisuunt,aisen asutuspoliittisen ohjelman toteuttamiselle. Siitä, mitä Sering oli Saksan maataloustieteen ja erikoi-

sesti talonpoikaisväestön hyväksi tehnyt, hän vuonna 1932, jolloin
hän tuli 75 vuoden ikään, sai valtion päämieheltä erinomaisen
tunnustuksen. Mutta tämän jälkeen Sering eli vielä useita vuosia,
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joiden

aikana

hänen

HÅRMA.JÅ

isänmaaiisa

joutui

ta€`s

uusiin

kohtaloihin,

ja
niihin
hän,
vaikka
tosin 8()-\.`iotispäi`J'äiisä johdosta jålleen
saikin suurta t,unn`ist`ista, mni.
\.a]takunncan sotaniinisteriltä ja

sotalaivaston }.li]iäälliköltä,

eri

Lilaisuuksissa

hänen

ajatuksensa

ei

enää

voimakkaasti

kävivät.

sopeutunut,

tulla

`J-aan

näk}J-viin,

Tällöin hän

hän

mihin

erikoisest,i

koi`osti

teen vapauden vä]ttämättömyyttä Saksan inenestyksel]e.
sissä

keskusteluissa

saattoi

m}'ös

huomata,

että

antoi

suuntaan

tie-

Yksityi-

vanhus, joka

niin paljon oli uurastanut ja saanut aikaan }'hteiskunnan i)erus-

teiden

lujittamiseksi,

ei

elämänsä

]oppuvuosina

enää

tuntenut

suhdet,taan omaan isänmaaliansa samaksi kuin aikaisemmin. Kun
Seringin i)äivät, päätt,).ivät ja

hänen

professori Co7?s£cL7t£t.7t vo7t Z)i.c£ze

jan

eläinää, häne]i

pitkäaikainen

muistopuheessaanl

loi)])usanoillaan

tästä

t}'ötovei`insa,
kuvasi

iiiei`kil]isest,ä

vaina-

ihmiskohta-

]osta oli näin ollen melkeinpä järkyttävä sävy.
Max

Sering jätti jälkipolvelle

muiston

t}'öte]iäästä

e]ämästä,

joka
mitä uskollisiinmin oli omistettu tieteelle ja isänmaalle.
I-Iänen uurastuksensa tulokset kuu]uvat ensi sijassa hänen oinalle

kansalleen, mutta niiden vaikutukset ovat tuntuneet kauemi)anakin, ja erityisesti

nieillä suomalaisilla

on s}rytä kjitQlhsin mielin

hänen Loiinintaansa inuistel]a.
1

jahrbt.icher

fur

`Tationalökonomic

und

St:`listik.

B€iii(1151.19JO.

RflTloNflLISolNTI - NyKyHETKEN nvfllN~
KYSYMYS.
Esitelmä,

jonka

Kansantaloudellisen

Yhdistyksen

kokouksessa

maa]iskuun 6 p:nä 1942 piti

Bi.. Suvi,raria.
Työvoimcm puu,ie.

Jos tahtoisi osoittaa sen tekijän, joka nykyhetkellä on pahimpana esteenä tuotannollisen toiminnan kohoamiselle siltä alhaiselta
tasolta, johon se on laskenut, vaali osuisi epäilemättä työvoiman

puutteeseen. Minun ei ole tarvis selvittää, mistä tämä puute johtuu, sillä sehän on jokaiselle tunnettu, mutta tosiasia on, että työvoiman niukkuuden aiheuttama puristus tuntuu melkein kaikilla
elinkeinoelämän aloilla, joko suoranaisesti siten, että käsillä oleviin
töihin on mahdotonta saada riittävästi työvoimaa, taikka välillisesti siten, että vaikeudet siirtyvät toiselta talouselämän alalta toiselle.
Kun esim. puunjalostusteollisuus käi`sii raaka-aineen puutetta, se johtuu siitä, että metsätyöt ovat jo kolmantena peräkkäisenä talvena lamassa, tai kun on puute rautateiden liikkuvasta kalustosta, se ainakin osaltansa johtuu siitä, että vaunujen ja vetui`ien rakennus-ja korjaustoimintaa on täytynyt pitää liian suppeana

ja että ulkomailtakaan ei ole voitu hankkia i.iittävästi uutta kalustoa
tai
oman konepajateollisuuden tarvitsemia
raaka-aineita
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mm. siitä syystä, että meiltä on Puuttiinut vieiitiä tämän tuonnin
maksamiseksi.

Mutta työvoiman puute ei ole vain tämän hetken k}Tsymys, vaan
se heittää varjonsa vuosiksi eteenpäin siihenkin aikaan, jolloin so-

dan pauhu on jo laannut.

Ja näin on asian laita lähinnä seuraa-

vista syistä:
1. Molemmissa sodissamme olemme menettäneet osan parhainta
työvoimaamme. Lisäksi monen työkyky on pysyvästi tai p].tkiksi
ajoiksi laskenut.

Eminekä vielä tiedä,

mitä

uusia

uhreja edessä

oleva aika kansaltamme vaatii.
Kaikki tämä merkit,see tuntuvaa
supistumista vastaisessa työvoiman laadussa ja tarjonnassa.
2. Sotien aiheuttama hävitys varsinkin takaisinvallat,uilla alueilla
on synnyttänyt jälleenrakennustarpeeii, joka vaatii kansaltamme
valtavia ponnistuksia. Mutta tämän jälleenrakennustari)een lisäksi
on otettava huomioon riittävän uusimisen puutteessa rappeutumaan
päässeen tuotannollisen koneiston kunnostaminen tai uudella korvaamiiien sekä kokonaan uuden tuotannollisen toiminnan vaatimat

pääomaiisijoitukset samoin kuin uudet asuin-ja virastorakeimukset, koulut ja sairaalat yms.
Kuta kauemmin sotaa kestää, sitä
suuremmaksi muodostuu vajaus, joka on täytettävä, jos halutaan palauttaa entinen elinkanta, saati sitä edelleen kohoi,taa.
3. Ko]mantena vastaisiin työmarkkinoihin i`atkaisevasti vaikuttavana tekijänä on mainittava ltä-Karja]a. Se mer.kitsee tosin
suuriarvoista lisää kansanvarallisuuteemme, mutta ennen kuin
siellä uinuvat i`ikkaudet on saatu esiin ja ne todella ovat päässeet
hyödyttämään kansaiitalouttamme, vaaditaan pa]jon ja sitkeätä
työtä. Nämä työpanokset on etupäässä muun Suomen hankittava, sillä omasta takaa ltä-Karjala voinee parhaimmassakin ta-

pauksessa asettaa käytettäväksi vain pienen osan tarvittavasta
tvövoimasta.
Meidän on siis lähdettävä siitä, että t y ö v o i m a n p u u t e e i
ole vain sota-ajan
pulmakysymys, vaan että
se
tulee
vuosikausia
muodostamaan
minimitekij än, joka ratkaisevasti määrää tuotannollisen
t o i m i n n a n t a h d i n. Tvövoiman riittämättömyyden vuoksi
monet itsessään tärkeät suunnitelmat pakostakin jäävät toteuttamatta ja ainoastaan sikäli kuin tarjolla olevan työvoiman asettamaa
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rajaa onnistutaan olennaisesti siirtämään, näinä i)aperisuunnitelmatkin

voivat muuttua todellisuudeksi: taloiksi, tuotantolaitoksiksi,

liikenneteiksi jne.

Tätä tulevaisuuderi näköalaa ci muuta sekään,
et,tä työttöm)-yttäkin saattaa ilmaant,ua ohiinenevästi joillakin
aloil]a. Onhan sellaista esiintynyt kuluvana talvikautenakiii, minkä
vuoksi mm. täällä He]singissä on ollut pcakko järjestää eräitä työti]uisuuksia, jotka tärkeytensä puolesta muuten eivät olisi nykyhetkellä voineet tulla kysymykseen.
Mutta tämänkaltaiset ilmiöt,

jotka johtuvat järjestelyhäiriöistä, eivät voi horjuttaa käsitystäni
siitä, että juuri työvoiman puute, eikä suinkaan tvöttömyys, on
oleva

]eimaa-antavana

t}römarkkinain

}.leise]le

kehitykselle lähi-

Vuoslna.

Asiain näin ollen on myöskin selvää, että talouspolitiikan täi`keim-

piä tehtäviä on ja tulee olemaan vallitsevan työvoiman puutteen
lieventäminen.
Siihen tarjoutuukin monenlaisia mahdollisuuksia,
joita kaikkia on huolellisesti harkittava.
Työvoimakysymys on ensinnäkin väestöpoliittinen
kysymys, toisin sanoen kysymys kansamme lisääntymisestä. Meillä
onkin viime aikoina alettu yhä laajemmissa itiireissä tajuta, että
kansamme luonnollisen syntyväisyyden kohottaminen siltä a]haiselta tasolta, jolle se on painunut, on vaatimus, jonka meille asettaa
itsesäilytysvaistomme. Vahinko vain, että tämä ensiluokkaisen tärkeä kysymys on liian kauan saanut jäädä kolmannen luokan kysymykseksi.
Harkitessamme väestöpolitiikan mahdollisuuksia työvoiman puutteen lieveiitäjänä, on kuitenkin otettava huomioon,
että se luoniionjärjestyksen mukaisesti toimii pitkällä tähtäimellä;
kuluu iiimittäin 10-20 vuotta ja joskus enemmänkin, eniien kuin
uusista kansalaisista muodostuu tuottavia yhteiskunnan jäseniä.

Siihen meniiessä he ovat kansantalouden rasituksena vähentäen
äitien työkykyä; vaatien monenlaista huoltotoimintaa, aiheuttaen
lisäasuntojen tarvetta jne. Voidaankin sen vuoksi paradoksiinaisesti lausua, että kuta myönteisempiin tuloksiin väestöpolitiikka

johtaa, sitä haitalliseminin sen vaikutus tuntuu lähivuosien työmar.kkinoilla. Tämä toteamus ei tietenkään saa merkitä väestöpoliittisten pyrkimysten heikentämistä, vaan se pakottaa lisäämään
ponnistuksia muilla tahoilla.
2
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Tässä yhteydessä on ehkä sy}-tä mainita se oikotie väestön kasviiun,

minkä siirtolaisuus tarjoaa, so. siir'tolaisuus maahamme, ei

maastamme pois. Viitattakoon vain prof. Jaakkolan esittämään
ajatukseen eräiden suomensukuisten karisansirpaleiden siirtämisestä
Ve]iäjältä ltä-Karjalaan. Missä määrin tällaiset suunnitelmat voivat, toteutua, ri].ppuu tietenkin }rleisestä valtiollisesta kehit,yksestä,
mutta ne on joka tai)auksessa syytä ]iitää mielessä.
Eräs keino työmarkkinatilanteen helpottamiseksi olisi säännöllisen t y ö a j a n p i d e n t ä m i n e n siitä 8-tuntisesta työpäivästä,
mihin kehitys meillä kuten muissakin sivistysmaissa on johtanut.
Tähän suuntaan meneviä ääniä on kuulunutkin, ja tosiasia myös on,
että työi)äivä monilla tärkeil]ä aloilla on nyk}'ään tuntuvasti kahdeksaa tuntia pitempi. T}'öaikakysymystä harkittaessa on kuitenkin
syytä pitää ei`il]ään se, mikä on poikkeuksellinen hätäkeino, siitä, mikä
ajan mittaan edustaa ta]oudel]isinta ja tarkoituksenmukaisjnta ratkaisua. Aivan sama]la tavalla kuin kuo]lutta tuotantokoneistoa on
i)ainostuksen alla pakko rasittaa }Tli normaalin tvötehon, vaikka
sel]ainen toimenpide ei voi olla kostautumatta, samoiii myös elävän
tuotaiitovoiman y]irasitus, erityisesti kun ravitsemusolotkin ovat

kaikkea muuta kuiii tyyd}rttävät, voi olla hyväksyttävissä ainoastaan pakkotilanteen aiheuttamana ohimeiievänä ilmiönä, jolla sel]aisenaankin saattaa ol]a hvvin haitalliset vaikutukset vastaiseen

työkuntoon. Lisäksi on muistettava, että työajan pidentäminen mer-

kitsisi kehityksen pyörän kääntämistä taaksepäin alkukantaisempiin yhteiskunnallisiin oloihin.
Työajan pidentämisestä ei näin ollen liene syytä etsiä mitään

pysyväisluontoista ratkaisua työvoimatilanteeseen. Jonkin vei`i`an
toisessa asemassa on tarjolla olevien t y ö v o i m a r e s e r v i e n

entistä

tehokkaampi ja

tarkoituksenmukaisempi

hyväksikäyttö.

Tällaisia työmarkkinain vai`avoimia edustavat esim. ali-ja yli-ikäi-

set työntekijät sekä aikaisemmin kokonaan tai pääasiassa kodin
piirissä toiminut naistyövoima. Kuten tiinnettua on esim. Saksassa
kaikki tällaiset työvoimareservit otettu tai`kasti talteen, mistä on

ollut seurauksena ansiotyötä suorittavien lukumäärän lisääntyminen siitä huolimatta, että armeijat ovat nielleet miljoonia miehiä.
Myöskin meillä on tällä alalla suoritettu hyvää työtä; viitattakoon
vain kansanliikkeeksi muodostuneeseen talkoo-ja iskuryhmätoimin-
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Epäilemättä

näitä toiinintamuotoja voidaan
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edelleen ke-

hittää ja monipuolistaa; olisi esim. syytä harkita, eikö virastaeroa-

mis-ikärajaa

olisi

ainakin

toistaiseksi

korotettava

nykyisestään,

jotta t,yökyk}Jisiä viran- ja toimenhaltijoita ei työnnettäisi pakolliseen työttöm`.yteen aikana, jolloin aminattitaitoisesta työvoimasta
val]itsee siiuri puiite.

Ilmcistä kuitenkin on, että tällaisen varatyövoiman käytön täyt,y}' jäädä ohimeneväksi toimenpiteeksi.

Säännöllisempiiii oloihin

päästäessä palannevat nimittäin useiminat nuoi`et jä]leen opintie]le, naiset kodin piiriin - inikä oii täi`keä väestöpoliittinen ta-

voite -`.li-ikäisten jättäessä paikkansa nuoremmille. Mutta ei`äiltä

osiltaan nämä pyrkim}'kset saat,t,anevat kehittyä pysyväiseksikin
järjeste]mäksi; nuorten työtoiminta voinee esiin. muodostua säännöllisen t}'öpalvelun lähtökohdaksi.

Ne keinot työvoimatilanteen keventämiseksi -väestöpolitiikka,
työajaii pidentäminen, työvoimareservien käyttö, joista edellä on
ollut puhe ~ ovat,, kuten olemme nähneet, osittain kovin hitaasti
vaikut,tavia, osittain taas jotensakin tilapäisluontoisia.

Mitään ratkaisevaa
apua
näiltä
tahoilta
tuskin voitaneen odottaa, jos
kohta niiden merkitystä ei ole syyt,ä väheksyäkään, edellyttäen,

ett,ä niitä käytetään oikealla tavalla oikeassa paikassa. Mutta vielä
on käsittelemättä eräs tärkeä tie työvoimakysymyksen järjestelyyn:
r a t i o n a 1 i s o i n t i. 0lenkin nimittänyt ratioiialisointia nyky-

hetken avainkysyinykseksi juuri sen vuoksi, että näen siinä ainoan
käyttökelpoisen avaimen sen tuotannol]ista elämää salpaavan lukon
avaamiseksi, miksi työvoiman puute on muodostunut.

Mi,tä on rcti,i,onali,soi,rtii,i'

Rationalisointi t,ähtää osittain aineellisen tekniikan, osittain työn

tekniikan kehitt,ämiseen ja tehostamiseen. Tällainen toiminta on
tietenkin yhtä vanhaa kuin teknillinen edistys, mutta vasta viime

vuosikymmeninä tämä pyrkimys on muodostunut niin järjestelmäl]iseksi ja laskelmalliseksi sekä samalla johtavissa talousmaissa saa-

vut,tanut sellaisen kantavuuden, että siitä voidaan puhua yleiseiiä
virtauksena. Itse sanakin on juurtunut kansainvä]iseen käyttöön
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vasta viime maai]mansodan jälh)isenä aikana; esiin. v\.. 1921-24
painettu Valtiotieteiden Käsikirja ei tunne koko käsitet,t,ä.
Koska rationalisoimistvö tähtää taloudellista toimintaa edistäviin käytännöllisiin tuloksiin, ei siinä ole k}rsL`rm}'s ns. puhtaasta tek-

niikasta, vaan sovelletusta tekniikasta, joka noudattaa taloudellista
periaatetta: tietyllä panoksella pyritään mahdollisimman edulliseen
tulokseen tai tiettyyn tulokseen mahdollisimman pienin panoksin.

Tämän puolen asiasta lausuu naulan päähän seuraava saksalainen
määi`itelmä:

t)Rationalisiei`en heisst grösseren Nutzeffekt erzielen)).

Mutta ei vain teknimsessä merkityksessä, so. välikappaleita ja
menettelytapoja valittaessa, rationalisointi ole sidottu taloudelli-

seen periaatteeseen, vaan myös sen päämäärä on taloudellisen harkinnan sanelema.
Teknillinen ja taloudellinen harkintahan ovat
kaksi eri asiaa. On paljon tekni]lisiä keksintöjä, jotka taloudellisista
syistä eivät ole saavuttaneet käytännöllistä merkitystä tai ovat sen
saaneet vasta sitten, kun taloudellisia edellytyksiä siihen on ilmaantunut.1

Tai ottakaamme ajankohtainen esimerkki omasta keskuudestamme:
Itä-Karjalan metsärikkaudet odottavat käyttöänsä,
mutta taloudellisen hai`kinnan täytyy saada ratkaista, miten paljon
työvoimaa ja pääomaa siihen voidaan kei`rallaan uhrata. Ilmeistä
onkin, että teknillisesti korkeatasoisten jalostustehtaiden rakentaminen ltä-Karjalaan olisi nykyoloissa epätaloudellista ja mei`kitsisi

siis kaikkea muuta kuin rationalisointia.
Sen iiojal]a, mitä edellä on esitetty, voidaan i`atiunalisoimisen
käsite lyhyesti inääritellä seuraavasti: i` a t i o n a 1 i s o i n t i o n
j ä i. j e s t e 1 m ä 1 1 i s t ä j a 1 a s k c 1 m {i 1 1 i s t a t e k n i 1 1 i s t ii

t o i m i n t a a, j o k a t a 1 o u d e 1 1 i s t a p e i. i a a t e t t a n o u-

dattaen p}.rkii
m ä ä r ä ä n. 2

annettuun

taloudelliseen

pää-

1 Tästä oii valaisevia esimerkkejä 0. K. KiLVEr`. kirjoituksessa ra/oHs/oz.m[.t]-

r]cm oJcmukscs/a.

Yhteiskuntataloudelliiien Aikakauskii`ja 1923.

2 Rationalisoinnista

on tieteiikiii

esitetty lukuisia määritelmiä.

Genöveii

maailmantaloudellisessa kokouksessa v. 1927 hyväksyttiin yhdestätoista ehdolla

olleesta määritelmästä seuraava: »Rationalisoinnilla ymmärrämme sellaisten teknillisten ja organisatoristeii menetelmien käyttöä, jotka aiheuttavat pieniinmän
mahdollisen voimaii ja aiiieen häviön. Rationalisointi tarkoittaa t,yön tieteellistä

järjestelyä,
aineiden
ja
tuotteiden
standardisointia,
valmistusmenetelmien
yksinkertaistamista sekä kuljetus- ja jakelumenetelmien parantamista.» Tätä
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Kun rationalisoint,i siis ankkui.oituu t,aloudcl]isuuden käsittee-

seen niin hyvin toiminnan menettelyt,apaan kuin sen päämäärään
iiähden, iiäyttäisi suotavalta, että sille tält.ä pohjalta löydettäisiin
sopiva suomenkieliiieii vastine. Tosin on kieleemme koetettu istut,t,€`a

))järkcistämisy)-sanaa, joka on johdannaiiien i)järki))-käsitteestä,

kuten itse rationalisointi-nimityskin.
Mutta paitsi sitä, että tämä
sam mielestäiii liian pa]jon vaikuitaa järkei]yltä, se ei ole myöskään
ajatukscl]isesti .moitteeton, sillä onhan ihmiselämässä muutakiii
järkii)eräistä toimiiitaa eli ))järkeistämistä» kuin se teknillistaloudelIinen toimiJita, mitä rationalisoinni]]a }Jmmärretään. Asiaiimukai-

sempi on minusta ehdotus, joka Suomen Kuvalehden sanakilp€`ilussa
jokin vuosi takaperin saavutti ensimmäisen palkiniion ratioiialisoinnin vastineena: taloudellisoida. Mut,ta samasta kaiitasanasta voitaisiiri ehkä päästä yksinkertaisempaankaan jolidannaiscen, esim. sanaaii:

talo`,ide]]istaa.

0len näinkiri pitkälti viii)ynyt rationalisoinnin käsitt,eessä ja sen
inahdollisessa siiomenkielisessä vastineessa, koska kysymyksellä on

me]koinen käytännöllinenkin merkit.\'s.

Sen johdosta niinittäin,

että itse käsite on monelle ollut hämärä, on ratioiialisoiriLi-sanaa
toisinaan kä}rtetty yksir)uolisesti: milloin sillä on tai`koitettu etu-

päässä tuotantoelämän konee]listamista ja inekanisoimista, inilloin
taas työtekniikan tehostainista. Tätä jälkimmäistä suuntautumista
on ei.ityisesti tukeiiut se seikka, että tässä tapauksessa oii ollut tai.jol]a

ti`i`koitustaan

hyvin

vast€iava

suomalainen

sana:

työteho,

määritelmää on nykyisessä Saksassa pidetty liian yksipuolisesti teknillistaloudel-

lisena; niinpä »Reichskuratorium ftlr Wirtschaftlichkeit» on omasta puolestaan
määi.ite]lyt rationalisoinnin seuraavasti: »Rationalisointi tarkoittaa kaikkien niiden keinojen huomioimista, punnitsemista ja käyttöä, jotka tiede, tekniikka, orgaiiisatio ja ihmisen kaikki muut työalat tarjoavat taloudellisuuden kohottamiseksi

siinä mielessä, että kaikki ihmistyö muodostuu parhaimmaksi mahdolliseksi»

(--»im Sinne der Bestgestaltung aller menschlichen Arbeit»).
Edellinen määrite]mä on nähdäkseni turhan yksityiskohtainen ja sen vuoksi
mutkikas, o]ematta kuitenkaan t,yhjentävä; jälkimmäinen t,aas on sanonnassaan
melko hämärä ja tulkiniian varainen; kuka esim. ratkaisee, mitä tarkoitetaan parhaalla mahdollisella ihmistyöllä?
Vastaus riippuu ilmeisesti itsekunkin henkilökohtaisesta käsityksestä tavoitteena olevasta päämäärästä. Parempi on mieles-

täni sanoa, että rationalisointi pyrkii »annettuuii taloudelliseen päämäärääm, sil]ä

tämä päämäärä vaihte]ee henkilön, ajan ja paikan mukaan.
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työtehotojminta.

T\Tykyisin onkin olemassa `.ai`sin yleineii taiiuimus

käyttää sitä i`ation€`lisoinnin vastineeiia, kuteii inni. osoittaa uusi

»Teollisuuden TyöteholiittoJ), johon ovat vht`.neet sekä ))Suomen
Rationalisoimistyön Edistämis}rhdist}rs» että ))Suoiiieii Standai`disoi-

mislautakunta».

Mutt€` tällainen kieleiikäyttö ei ole tä}'sin asian-

mukaista ja a].heuttaa sen vuoksi käsitteiden hämmeiinystä.
olisi täi`keätä,

Siksi

että ratioiialisoiiinille saataisiin sellainen suomeiikie-

linen vastine, jolla olisi malidollisuiitta päästä }/.leiseen kä}'ttööii.

Aii Leell,istek ni,llim'n ralionalisoi nt,i,.

Rationalisoiiiti eli taloudellistaminen jakaantuu, kuten edellä jo
maiiiitsin, kahteen osaaii: toisaalta €`iiieellisen tekniikan sekä toi-

saalta työn t,ekniikan kehittämiseen ja tehostamiseen. Niiden teoreett,isena vast,ineem ovat toiselta puolen ris. insinöörit].eteet, sekä toiselta puolen näiden nuorempana sisarena ns. työn tiede.

Vaikkak].n

näillä rationalisoiiinin kahdel]a haai`autumalla on läheisiä yhtymäkohtia ja ne monasti csiinL}Jvät toisi;nsa erottam€ittomasti kietoutuneina, on kuitenkin s}'}'tä i]itää ne käsitteemsesti toisisiaan ei`il]ään.
Aineellisen ratioiia]isoirinin iiiiriin kuuluu k e k s i n t ö j e ii` j a

yleensäkin
ainetekniikaii
tannon
koneellistamiiien

edistäininen,
tiiosekä
standai`di-

s o i n t i. Suui`in i)iirtein aina 19. vuosisadalle saakka tekniikan saa-

vutukset olivat enemmän tai \.ähemmän sat,tumanvaraisia. Useimi)iiii entisaikojeii keksintöihin soveltuvat Kolumbuksesta lausutut
sanat: y)Kun hän aloitti retkensä, ei hän tiennyt, minne oli inat-

kalla; kun hän tuli perille, ei hän tiennyt, missä oli; ja kun
hän palasi, ei hän tiennyt, missä oli ollut; mutta siitä huolimatta
hän löysi Amerikan.» Vasta joku Leonardo da Vinci tai Benjamin
Fi`anklin tai vieläkin myöheinmin Thomas Alva Edison olivat
määrätietoiseii keksijätoiminnan edelläkävijöitä, ja vasta niin myö-

hään kuin runsaasti vuosisata takaperin teknillinen oi)etiis kehittyi
itsenäiseksi tieteen alaksi; esim. vielä Franklinin aikoina opiskeltiin
yliopistoissa mm. sähköoppia jonkinlaiseiia ))filosofian» osana.

Meidän aikoinamine keksintöjen edist,äininen ja uusien teknillisten menettelytapojen kehittämineii on johtavissa sivistysmaissa
muodostunut intensiiviseksi pyrkimykseksi, jonka hyväksi tehdään
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suuria uhrauksia. Sitä tarkoittavat määrätietoiset kokeilut }rksityisissä samoin kuin yleisissä laboratorioissa, koetehtaiden pyst}/.ttä`
minen, maata]oude]listen koeasemien i)erustaminen, inalmien jär-

jestelmällinen etsintä, jätteiden tehokkaampi hyväksikäyttö yins.
toimenpiteet. Ja vaikka tällaisissa tapauksissa joudutaankin tekemään paljon hukkat}rötä, antavat ne pari prosenttia, jotka ehkä todel]a vievät tulokseen, keskimäärin kuit,enkin i`iittä\J.än palkkion

vaivaimäöstä.
Tällainen aineellista tekniikkaa edistävä toiminta on ineilläkin
mitä suui`iminassa määrässä ajankohtainen tavoite rationalisoiinispolitiikass€| Tyydytyksellä onkin todettava sellaiset viimeaikaiset
toimenpiteet kuin patent,ti- ja i`ekisterihallituksen uudelleen järjes-

tely, ininkä kautta tällä a]a]la toivottavasti i)äästään suurempaan
joustavuuteen ja nopeuteen, valtioii teknillisen tutkimuslaitoksen
muodostaminen ja Keksijät Oy:n perustaminen. Tieteiikin tällaisen
toiminnan hedelmät kypsyvät vast,a vähitellen, joten siitä esim.

nykyiseen työmarkkinatilanteeseen ei saatane suurtakaan apua.
Tärkeätä` olisi koettaa suunnata teknillinen tutkimus sellaisii]i menettelytapoihiii, mitkä` erityisesti ovat luonteeltaan työtä
säästäviä. Työvoiman puutteen keventämisen kannalta olisi vielä
tärkeämpää, että teknillinen opetus saataisiin jälleen käyntiin niin
laajana kuin suinkin mahdol]ista, jotta elinkeinoe]ämän tekiiillisen
henki]ökunnan tarve tulisi edes välttävästi tyydytetyksi. Teknillinen Korkeakoulu onkin tässä mielessä esittänyt niiden oppilaiden
]omauttamista, jotka 1-3 kuukaudessa voisivat suorittaa loppututkintonsa.
Samoiii olisi tähdellistä kiirehtää miesten valmistumista muille
käytännöllisille aloille; esim. niiden armeijassa olevien metsäylioppi-

laideii, joiden opintojen päätökseen saattaminen vaatii enintään
yhden lukukauden, tulisi saada tilaisuus metsänhoitotutkinnon suorittamiseen.
To].sena aineellisteknillisen ratiomilisoinnin tehtävänä mainitsin
edellä t u o t a ii n o n k o n e e 1 1 i s t a m i s e n,

mikä merkitsee
käsityön ja yksinl"rtaisempien koneiden sekä ihmis- ja eläinvoiman
korvaamista yhä laajemmassa mitassa teknil]isesti korkeampitasoisilla koneilla ja laitteilla sekä mekaanisella käyttövoimalla. Kysymys ei siis` ole uusista tekniikan saavutuksista, vaan jo tunnettujen
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teknillist,en menettel}'tapojen järjestelmällisestä soveltamisesta käy-

täntöön.
.Juuri tuotannon mekanisoiminen onkin muodostanut ehkä näkyTimmän osan viime viiosikymmenien rationalisoimispolitiikkaa ja
näin vai.sinkin sellaisilla elinkeinoelämän aloilla, jotka aikaisempi
teollinen vallankumous oli jättänyt suhteellisesti koskemattomiksi,
kuten oli laita esim. maatalouteen ja konttorityöhön nähden, inainitakseni kaksi toisilleen etäistä esimerkkiä.
viime

vuosiiia

noi)easti

lisääntyvään

Meilläkin kehitys kulki

koneellistumiseen.

Niinpä

maataloudessa käytettyjen traktorien lukumäärä, joka vuoden 1930
yleisen maataloustieduste]un mukaan oli 1 924, oli viime keväänä
toimeenpannun tiedustelun mukaan kohonnut 6 0/±1:een eli enemmän kuin kolminkei`t,aiseksi. Lisäksi todettiin, että i`unsaasti 2/3

tästä traktorikannasta o]i enintään viisi vuotta vanhaa.
Koneet, eivät tosin läheskään kaikki, vapauttavat työvoimaa,
ja seurauksena ]aajapohjaisesta koneellistumisesta onkin monessa
maassa viime vuosikymineninä esiintynyt ns. teknologista työttö-

myyttä. Se muodostui yhteiskunnalliseksi v].tsaukseksi, jota vastaan
talouspolitiikka sai käydä ankaraa, joskin osittain verraten vähätulokse]]ista taistelua. Mutta nämä ovat eilispäivän murheita. Nyt
lienee työttömyyden vaai`a useimmissa maissa, kuten meilläkin,
vaihtunut t}Jövoiman puutteeksi.
Ei ole näissä olosuhteissa ihme,

jos monieii toiveet ovat kääntyneet määrätietoiseen tuotannon koneellistamiseen avuntuojana työmarkkinapulmaan.
Meil]äkin oTi
esitetty siihen suuntaan meneviä ajatuksia. Ne kaipaavat kuitenkin
hyvin perusteellista harkintaa, sillä vaai`a on lähellä, että i`ationa]isoinnin tieltä eluytään tekiiilliseen runoiluun, joka voi tulla kansantaloudelle kalliiksi.

Pysyttäessä realiteettien pohjalla on muistettava, että juopa on
asetettu nykyaikaisen tekniikan tarjoamien teoreettisten inahdollisuuksien ja sel]aisten teki.iillist.en uudistusten välille, joiden toteut-

taminen

on

t.aloudellisesti

perusteltua.

Ainoastaan

sikäli kuin

i`eaalisia tuotantotekijöitä on tarjol]a, voidaari rakeiitaa siltatämäii
juovan y-li ja siirtyä mahdollisuuksien mafiilmasta todellisuudeji
maailmaan.
Kokemus osoittaakin, et,t,ä juuri sellajsina aikoina,
jolloin
konee]listuminen
on
edist}/]iyt
voimakkaiinmin,
pääornan muodost,us on o]Iut runsasta tai ainakin on suhteellisen suuri
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osa siitä voitu oh.jata uusien tuotantolaitosten, koneide,n ji` laitteiden valmistukseen. Siten ()li esim. meillä laita ennen nykyisiä sotia.
Mutta olosuhteet ovat perusteellisest.i muuttuiieet. Toiselta puo]eii tuotantovoimista vallitsee vaikea puute ja toiselta puolcii monet

valtavan siiuret tehtävät, jotka eivät siedä syrjäyttämistä, odottavat toteuttamistaan. Mainitsin jo edellä sodan vahinkojen korjaamisen, Itä-Karjalan i`akentamisen sekä rappeiitiineen tuotaiitokoiieistoii uiLdistamisen j a täydentämisen.
Edellisen rioja]1a lienee selvää, että \-allitsevissa oloissa ei ole sa-

moja taloudellisia mahdollisuuksia voimakkaaseeii konee]listumis-

prosessiin kuin oli takavuosina, vaikka koneemstumisen tar.ve. onkin
nyt polttavampj kuin koskaan ennen. M}röskiii muiialla, esim. Sak-

sassa, ofi todettu, että työvoimaii puutetta ei koneellistumisen avulla
ole kovinkaan suui`esti voitu autt,aa, koska eiisin olisi o]lut saatava
irti se työvoima, joka olisi valmistanut uudet koneet j{i niihin tarvitt.avat i`aaka-aineet.
Kun siis koneel]istumisen mahdollisuudet
ovat sangen rajoitetut, on sitä tärkeämpää, että näitä mahdolli-

suuksia käytetään tarkasti hai`kiten, jotta ensi sijassa tärkeimmät
tarpeet tulisivat tyydytetyiksi ja jotta aiiiakin vältyttäisiin suoranaisilta harhasijoituksilta.

Eri tarpeita toisiiiisa vei.rattaessa olisi

nykyoloissa ilmeiscsti pyrittävä ohjaamaaii koneelljstumista erit}-isesti sellaiseeii suuiitaaii, mjkä nielec verrateii vähäi` pääomaa, mutta
\.apauttaa veri`ateii runsaasti työvoiinaa. l,isäksi olisi iiudistusten
ensisijaiseksi taloudel]iseksi L{`voittecksi asctettava se, että tulok-

siin päästään nopeasti, tuotaiinon halpuudeii ja viclä ciiemmäii sen
]aadun täyt,yessä toistaiseksi jäädä eiiemmän taka-ala]le. Varsinkin

nä}Jttäisi tällöin olevan syytä tutkia niitä työvoiman iri.oittainismahdollisuuksi{rt, joita maataloustuotannon jiitkuva mekanisoimiiien
tarjuaa, jos kohta or` v.ieläkin tärkeäinpää telicistaa entuudestaan
käytössä olevieri maat,alouskorieiden t}röskentelyä.
Vielä on koskettelematt.a kolmas ajneellistekiiillisen rationalisoi-

miscn ala: s t a n d a r d i s o i n t i.

Staiidai`disointi, joka tässä va-

listuneessa scurassa ei kaiva"ie lähemijää esittelyä, on edellä maiiLit,tujcn rotionalisoiiin].ii alojen i`iiiiial]a s].käli ei`ikois€\semassa, että
.

se ei va€\di sanot,tavia pääo".iuhrauksia, vaari pginvastoin y]eensä

johtaa pääoimn säästöön. Samalla se moiiin eri tavoin vie myös
työvoimm säästöön tai vastaavi`st,i työvoiman tel`okkaampaan
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käyttöön.

Se oiikin tämäii vuoksi niin ]ähellä v€`i`sinaisia t}/'öntehos-

tamispyrkim}'ksiä, i.t,tä se tavallaan muodustaa T.dji`tapaul#eii ainec]1isen tekiiiilian ja työn tel{niika[i vä]illä.
Main].tuista

syistä staiidai`disoii]ti

on

n`.k}Tisin

erit.`.].sen

ajan-

kolitainen rationalisctiiinin muoto, minkä \.-uoksi sitä edistäviä pyrkimvksiä olisi tai`niokkaasti tuc`ttav:`.

Se oii meillä t,ähän saakka

ol]ut vapaaehtoista, inutta melkeiii kaikilla aloimi vallitseva niukkuus oii tuonut päiväjäTjest.vkseen kys}/-inyksen pakollisesta standai.disuimiista

tc`i`veaineidi)n ja

t}.övoiimn

säästämisekst

kuin myös hintakontrollin helpottaniiseksi. Siihen tähtää

samoin

psraikm

eduskuniiassa käsiteltävänä oleva hallituksen esitvs staiidardisoimislaiksi.

dytty

Maiiiittakooii, että esim. Ruotsissa .].a Taiiskassa on ryh-

puku-ja

j alkincteollisuustuotteiden

i)akkostandai.disointiin.

Meilläkiii tämä k\'s`'m`.s oii ollut käsittcl}.ii ulaisena, iniitta vllätt,ävää ky.l]äkiii juui`i tar`J-eainciden ni`ikkuus on nostanut esLeitä standardisoinniii ticllL..

r\Tiinpä

esiiii.

villateollisuuden kä}.ttämä i`aaka-

aine on nyk.visin niii] kirjavaa kokoonpanoltaan, että kankaideii yhtenäist.äniine]i

tuottaisi

mel.kein voittamattoiiiia vaikeuksia.

SLi-

moin tiiotantokomitean tä`t\'i vii[iie s}rks}/'iiä jalkiri.'jteollisuute`m

riähden valittaen tiydeta, että »kuta rJieneminiksi i`aaka-aiiievarastot
käyvät, sitä \.aikeammaksi iiiuodostuu k}-s}t-ni}'s staiidardisoimisen
jatkamisesta».
Työitehutoimiitia.
01cn iähän

saakka

käsitellvt

aineellistckniliistä

i.atioiialisoi.iitia.

Siirryn nyt tarkastamaan ratioiialisoimiiii toista i)uolta: inäärät,ietoist,a rt}-rk].inystä t}.ötehon kohottamiseksi. Tällöiii ei ole k}'symys

aiiioastaan

ihniist}-östä, vaan m}-ös eläiiitcn ja koncidcn suoritta-

masta t,\röstä.

Pareiiipi t}.ötelto saavutetaan esim. tutkirnalla työn

tekniikkaa ja tekemällä .`'ksilön t,}'ösuoritus l.}'siologisesti vähcmmäri

i.asittavaksi, parantama]la t}'öhön osamstu\-ien \rhteistoimintaa, niiii

että vält\'tään tui.hilta viiv`-t\-ksiltä ja odotuksilta, kä}'ttämällå
tuot,aritolaitoksia ja teknillistä kalustoa malidollisiminan satai)rcjsenttiscsti esim. siteii, että siii`r}-tään useampiv`ioroisiin t),röpäiviin

tai joukkotiii)tantoon, 1}'hentäniällä tuotteei]

mat,kaa tuottajalta

hluttaj€illc poistamalla ti`riieettomia välikäsiä ji}e.

Kaikki ede]lä
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luet,ellut ja iiiihin rinnastet,tavat ratiomlisoiiititoimenriiteet o\-at
selvästi ainec]lisesta tekniil{asta ci`ottautuvia te]itäviä ja tai`koitta-

vat ensi sijass:i, ei uusien

iai muunnettujen tekiiillisteii välikappa-

1eideii käytä]itööii ottamista, vaan tarjolla ()]evicn resui`ssien ja jo

oleinassaolevan

käyttöä.

tcknillisen

]{oneiston

mahdollisinimaii

tehokasta

Kokoiiaan toinen asi£i on, että nämä rationalisoiiinin ino-

lemmat puo]et moiiin tavoin tukevat toinen toistaan, sillä aiiieellisteknilliiien ratioiialisointi johtaa sangen }rleisesti inyös tvvötehon ko-

hoamiseeri, kun taas työtutkimukset usein paljastavat se]hisia aiiieelliseii t.ekniikari paraiitamismahdollisuuksia, jotka muuteii ehkä

jäisivät

huomaamatta.

_Määrätietoisen

ty.ötehotuiniinnan

varsiiiaisena

alullepaiiijana

r,idetään amerikkalaista JT. W. Tayzo7.ia, jonl{a uraaiiui`tava toiminta sattui suunnilleeii viinie vuosisadan vaihteeseen. I-Iänen aat-

teellisena ]ähtökoht£inaan o]i entistä oikeuden- ja tarkoituksenmukaisemmaii palkkai)erustcen kt)ksimirLen.

Siinä tai`koit,uksessa hän

r}.ht}'i yksit,yiskohtaisesti tarkkuainaan työsuorituksia ja havaitsi,
että ]{aikki t}'ösuoritukset kuiitai`vat scikkai)eräistä tutkirriusta ijarTätä sosiai`1istu tavoi-

haideTi tvömenctelmien selville saaiiiiseksi.

tetta håii ei k}/-lläkään oririistunut saavuttainaan, mutta sen sijaan
hän aika-ja t}rötutkimuksi]laan saavutti tärkeän liiketaloudellisen
tavoitteen, si]]ä ne osoittivat, että työn t:irkoit`iksenmiikaisella järjestelyllä voitiin sen tuloksia tuntuvasti ]isätä, iTmaii että t}röii rasittavuuden silti tarvitsi lisääntyä.
Tät,en oli tie avatt.u teknillistaloiidelliselle suuntaukse]le, joka

aluksi t,unnettiin Ta}rloriii jäiiestelinän iiimellä ja jota myöskin nimitettiin tiei,eemseksi työnjolidoksi (si`ientil'ic management), rn`itta
joka sitt.emmin t}-ötehot`oimiiitaria on sulautunut (tsaksi ratioiialisoimis]iiket,tä inuodosl,aen seii ehkä kantavimmi`n voimaii. Tässä ci ole

mahdollisuutta seiir£ila t}'ötchotoiiniim.m asteittaista kehittymistä
yhä tä};.de]lisempiiii nLuotoihin. Todettakuon aiiioastaan, että tekiiillisesti hioutuneiden aika- ja työtutkiinusmenetelmicn avulla on

vähitellen onnist,utLu lähcstymään sitä sosiaa]ista tavoitett:`, joka
Tay]orilta

jäi

saavut,tami`itt£`:

oikeude]imukaista

ja

luotettavaa

palkkaperustetta.
Ratkaiseva ansio on tässä suhteessa CÅctt.Jt?s
Beczcbwfilla, joiika inukana puhutaankin Bedau.\iii jäjestelmästä.

Scn johtoajat,uksena on, että kullekiii t}7ölle tarkkojen aikatutkimus-
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teii noi.alla määi`ätääii tietty aikaiiormi, joii€i on tavalliselta työnte-

kijä]tä työhön keskimääi'in kuluva aika koi`i)tettuna työn laadust,a
riippuen 10~.30 %:11a, joka vai`ati`aii lepoon. Tämä aikanormi lasketaan miiiuuttia kohden B-yksikköinä; jos esim. tietyn esineen välmistamiseeii menee 60 B-yksikköä, m{]rkitsee se, että kcskimääi`äi-

nen työntekijä tavaninukaisella nopeude]la ja riittävästi leväteii
v€`lmistaii 60 B:tä tunnissa. Mutta jos hän taitavana työiitekijäiiä
va]mistaakin saniassa ajassa 1]/2 esinettä, on hänen työnsä määi.ä
9() B-yksikköä, ja liän on sen mukaiscsti (`ikeutettii korkeampaan

palkkaan.
Kuii täten on onnistiittu kehitLämään menetelmiä, jotka aiitavat
eiitistä paremmat takeet oikeudenmukaisesta p€`lkkaperuste,cst,a, on
vähit,ellen m.yös vaimeiituiiut se kiihkeä ja osittain epäilemättä
oikeutettu epäluulo, mikä vai`sinkin työntekijäin i)iirissä aikaisemmjn vallitsi työtehotoiiniiitaa kohta;iii, siinä kun nähtiiii vain keino
työnantajain hyöt}.'miseksi työntekijäin kustaiinuksella.1
Tämä
epäluulo vei `isein yksilö]liseen tai yhteisi)äätökselliseeii jaitutuk-

seen, iniiikä kautta työtehon lisäämisen tark`Jit,us jäi saavuttainatta.
Tä]laisesta primit].ivisestä työtehoLoimiiinasta t,arjoaa h.yvän esi-

merkin seura:`va meillä niin hyviri valt,ion kuin yksityisissä työpajoissa käytett}r ja osittaiii vieläkin käytännössä oleva meiietelmä:
tietyl]e työlle on v.;ihvistettu lietty peruspalkka, mutta jos sama työ

suoritetaan urakalla ja urakkii-ansio tuiitia kohden ylittää perusitalk€m esim. enemmällä kuin 5() %:lla, alennetaan seui.aitvalli\ kei`i`al]a

työn ui'akkahiiitaa.

Tämä järjestelii'iä johtaa luomiol]isesti siiheii,

että työtä tchdää]i juuri sen verr€in, että i)äästään inahdollisimmaii
]ähe]le

tuota vahvistettua itrakka-aiision }'lärajai`,

1 Kuvaavana

esimerkkinä

mainittakoon

HögQnäsin

mutta visusti

kaivosyhtiössä Etelä-

Ruo[sissa 1920-luvun loijulla aloitettu perusteellinen rationalisointi.

Se synnyt,ti

aluksi työväen taholta vastustusta, ja lehdistössä kirjoitettiin »rationalisoidusta orjuudesta Skoonen kaivosteollisuudessat>. Mutta kun tulokset rupesivat näkymään,
mi]ikä kautta ei vaiii vararikon partaalla ollut yhtiö päässyt taloudellisesti kestävälle

i)ohjalle,

vaaii

myös t.yöntekijäin vuosipalkat kohosivat keskimäårin

20-35 %, muuttui suhtautumiiien. Työntekijät tulivat vakuuttuneiksi toimenpiteiden välttämättömyydestä, ja voitiin aina luottaa heidän myötämieliseen
apuunsa

uusilla

työmenete]millä

Tidskrift, n:o 1-2, 1942).

kokeiltaessa.

())Rationaliseringtj,

Ny

Militär
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Sellaista tuskin voidaan kutsua t,yö-

teliot,oimiiinaksi.

Aika- ja työtutkiinukset muodostavat työtehotoiminnan vai`sinaisen rungon, mutta niiden ohessa nykyaikainen työn tehostaminen
on paljon muutakin. Se on työn ja hallinnon suunnittelua ja työn
järjestelyä ihmisille sopivaksi, huolellista työvoiman valintaa, työntekijäin järkevää ja oikeudenmukaista kohtelua, työntekijäin neuvontaa ja ammatillista kouluttamista, työvälineiden suunnittelua
työtehoa silmällä pitäen, kirjanpito- ja laskentatoimen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista ym. Näitä eri puolia ei ole nyt
tilaisuutta lähemmin kosketella, mutta kaikki ne vaativat huolenpitoa pyrittäessä mahdollisimman suureen työtehoon, ja monet valistuneet yrittäjät ovatkin oppineet niistä huolehtimaan.
Minulla ei myöskään ole tilaisuutta edes kosketella niitä saavutuksia, mihin ulkomailla työtehotoiminnassa on päästy. Todettakoon ainoastaan, ett,ä ne ovat sen laatuisia, että nykyisin kaikissa
taloudellisesti kehittyneissä maissa tähän toimintaan kiinnitetään
initä suurinta huomiota niin hyvin valtiovallan kuin yksityisen yritteliäisyyden, vieläpä työntekijäinkin taholta ja että näitä ponnistuksia on sodan aikana yhä määrätietoisemmin lisätty. Entä mitä
kokemuksia on meillä itsellämme järjestelmällisestä työntehostamisesta ja mitä mahdollisuuksia se meille tai`joaa?
Suomihan on yleensä altis ulkomaisille vaikutuksille ja erilaisille
-ismeille, ja niinpä taylorismikin saavutti nopeasti jalansijaa maassamme tuottaen hyviä tuloksia, kuten J. `J. ^Sec?erÅo!m vakuuttaa
Valtiotieteiden Käsikirjaan kirjoittamassaan artikkelissa.
Järjestelmällisenä ja panoksiltaan tärkeänä vii`tauksena työtehotoiminta on
maassamme kuitenkin varsin nuori ja on yhä edelleenkin verraten
suppeapohjainen.
Sen lähtökohdan teollisuuden alalla muodostaa
kenties vuosi 1934, jolloin maahamme saapui muuan Bedaux-spesialisti tarjoten palveluksiaan koi.keasta hinnasta.
Eräät suuryhtiöt tarttuivatkin syöttiin, eikä niillä liene ollut katumisen syytä.
Palvelus oli hintansa arvoinen.

Työtehotoiminnan etunenässä ovat toistaiseksi kulkeneet sellaiset teollisuuslaitokset kuin Arabia, Fazei`, Suomen Trikoo, Valtion
Lentokonetehdas, Tampereen Pukutehdas, Suomen Gummitehdas

ja Sorsakoski. Merkittävin on varmaan ollut Arabian panos vuori-
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neuvos C.-G. Ilei`litzin määrätietoisesti ja kauaskatseisesti sit,ä joh-

taessa. Tehtaaseen on perustettu erityinen työtutkimusosasto; siinä

on nykyään tai oli sodan puhjetessa 7 ammattimiestä, joiden tehtävänä o]i huo]ehtia t}-ötehoasioista. Yrityksen johdon t}'ötehotoimin-

nalle antaniaa merkitystä todistaa myös }'htiön tuotantokomitean
kävtettäväksi asettamaL 500 000 mk työtehotoiminnan edistämiseksi maassainme.

Se, mitä meillä työtehotoiminnan a]alla on suoritettu, on kuitenkin vasta pintakäsittelyä, joka ei ole ulottunut kansantalouden ytimeen.
Todella merkittävä toiininta on vielä edessäpäin.
Mutta
kysyttäneen, onko varmaa tai edes todennäköistä, että työtehotoiminta yleistyneenä voisi päästä sellaisiin tuloksiin, joihin on päästy
yksityisissä

ja luonteeltaan ehkä ei`ikoisluontoisissa

tapauksissa.

Tähän kysymykseen voidaan ulkomaistenkin kokemusten perusteella
empimättä vastata myönteisesti. Mutta eräät aivan viime aikoina
meillä suoritetut pistokokeet ovat saaneet ininut entistä vakuuttuneemmaksi, että niin t,odella on asian laita.
Sallittakoon minun
niistä inainita muutamia esimerkkejä monien muiden joukosta.
Kulkulaitosten ja }rleisten t,öiden ministeriön toimeksiannosta
eräät työtehoasiantuntijat kävivät viime elokuussa tutustumassa
töiden järjestelyyn ei.äillä rautatie-ja satamatyömailla. Näistä herrat HttzJe7tbe).g ja Ji-,7.ezjöerg kävivät mm. Sääksjärven-Kuljun rata-

työmaalla ]ähcllä Tamperetta ja antoivat käynnistään seuraavan se]ostuksen:

})Tarkoituksena o]i tutustua i`adan kiskotustyöhön, mikä sään-

nö]lisenä ja jatkuvana t}'önä on erit,täin sopiva rationalisoitavaksi.

Kiskotus oli kuitenkin jo saatu valmiiksi. Nähtävänä oli vain tämän
kaksiraiteisen radan viimeistelysuoritus.
Kaksi junaa toi soran Vehmaisten aseman läheisyydessä sijaitsevasta sorakuopasta, n. 23 km:n päästä purkauspaika]ta. Sorakuoppa oli

väljyyden ja korkeuden puolesta edullinen työn tehokkaalle järjestely]le.

Kuopan raidejärjestely ei ollut onnistunut. Veturin työajasta

sorakuopal]a kului 50 °/o vaunujen siii`tämiseen kaivinkoneen ulottuville. Tämä hukka-aika olisi voitu poistaa, jos kuormausraide olisi
myöskin toisesta päästään liitetty raidejärjestelinään.

Tällöin siir-

rot olisi voitu suorittaa i]man veturia jarrujen tai vintt,ui`in avulla.
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Myöskin kaivinkone joutui olemaan jouten vaunujen siirtoajan
(50 °/o työajasta) ja lisäksi sen ajan, jo]loin junia ei ollut kuormattavana (2 t./pv.). Näin ollen sen tehokas käyttö oli vain 40 °/o työajasta.

Jos tyydytään kuljettamaan työmaille vain se soramäärä, mikä
havaintopäivänä vietiin, voidaan tämä suoi`ittaa nykyisen kahden
veturin asemesta yhdellä veturilla. Veturi toisi tällöin kaivinkoneen yläpuolelle tyhjät vaunut ja veisi valmiiksi kuormatun junan kaivinkoneen alapuolelta purkauspaikalle. Purkaminen o]isi järjestettävä niin, ettei junan tarvitse odottaa pitkiä aikoja purkausmiehistön saapumista, kuten nyt. Teimme veturille aikataulun, joka osoitti,
että tämä järjestely oli mahdollinen.
Jos olisi tai.peen, voitaisiin yhdellä kaivinkoneella kuormata
melkein kaksinkertaisesti nykyisin kaivettu soi`amääi`ä.
Purkamispaikalla oli työnjohtajina 2 radanvartijaa ja 1 rataesimies, työvoimaa oli 60-70 miestä. Työnjohtajien ajasta kului niin
suuri osa työn ratateknilliseen tarkkailuun, kuten punnitukseen

yms., ettei siitä riittänyt ratatöihin tottumattomien miesten opastukseen sanottavasti, ei myöskään työn järjestelyn ajattelemiseen.
Näin ollen jäi työteho purkamispaikalla noin puoleen mahdollisesta, vaikka työnjohtajat tuntuivatkin tunnollisilta ja teknillisesti
taitavilta. Miehet joutuivat suuren osan purkausajasta odottelemaan määräyksiä tai kulkemaan työpaikasta toiseen. Samaa on sanottava soran käsittelystä purkamisen väliaikoina. Miehet joutuivat t,ai`peettoman kauan odottelemaan uutta työmääräystä sen takia, että asianomainen työnjohtaja oli työmaan toisessa päässä antamassa työmääräyksiä toiselle `ryhmälle tai niin tärkeässä punnitsemistyössä, ettei sitä voinut keskeyttää.
Lisäämällä työnjohtajien lukua voitaisiin työtehoa kohottaa paljon tällaisilla työmailla. Koska nyt on vaikeata saada ammattitaitoisia työnjohtajia, voitaisiin asiaa auttaa valitsemalla työmiesten

joukosta teräväjärkisiä, työhön perehtyneitä ja luonteeltaan tarkoitukseen sopivia miehiä työryhmäin (6-8 miestä) etumiehiksi. Tällaisiksi soi)isivat myöskin eräät invaliidit, jotka kuitenkin olisi tai.koin valittava.
Jos työpaikalle voitaisiin lähettää työtä aloitettaessa vaikka vain
muut,amiksi päiviksi työn järjestelyyn koulutettu insinööri, tottuisi-
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vat työnjohtajatkin vähitellen suunnittelemaan työn järjestelyn tehokkaammaksi ja oppisivat kiinnittämään tähän puoleen huomiota.t)
Samat asiantuntijat se]ostivat töiden järjestelyä Vesijärven satamassa seuraavasti:

»Tämän kautta kuljettavat halkoja rautatiet, Helsingin kaupunki
ja eräät yksityiset.

Ha]kojen siirron proomuista rautatievaunuihin

suorittaa Vesijärven Välitysliike.

Työ suoritetaan miltei kokonaan ihmistyönä.

Satamassa ole-

vasta kahdesta nostokurjesta käytettiin halkojen siirtoon vain
toista, sitäkin yhdessä vuorossa ja tällöinkin vain noin 16 °/o:n teholla. Huono teho ].ohtui siitä, että proomuista nostettavia halkonippuja valmistamaan oli pantu vain 2 miestä, vaikka proomuihin
mahtuisi s miestä niputtamaan.
Laskimme, ett,ä jos työ järjestetään 3 vuoroiseksi ja nostokurjet
otetaan täyteen käyttöön (r\Tiemen satamassa on ]isäksj 3 nosturia),

pui`ettaisiin satamassa ainakin s proomua nykyisin puretun 3.3 proomun asemesta vuorokaudessa. Tvövoimaa tai`vittaisiin silloin n. 120
henkeä nykyisten 89 asemest,a. Lisäväki vois]. o]la nais].a, joiden kes-

kuudessa on iiyt osittain työttömyyttä.
Työn järjestelyssä

voit].in liuomata samoja heikkouksia kuin

Tamperee]lakjn.

Työ o]i urakkatyötä, mutta ui`akat o]i määrätty summakaupalla,
olleet osuneet kohdallee[i.
Ne vaikuttivat häiritsevästi

eivätkä

paikkakunnan
va]ittivat.

ty.ömarkkinoihin,

kuteii

Lahden

teo]lisuusmiehet

Paikalle olisi komeiinettava rationahsoimisinsinööi`i, jo]le olisi

aniiettava täydet valt,uudet.
ko]mivuoroiseksi.

Urakat

Hän järjestäisi työn koneelliseksi .i.a
määrättäis].iii

aikatutkimusten

perus-

teel]a, niiii että ne olisivat suhteessa töideii vaikeuteen ja iiiiden to-

della vaatimaan aikaan. Täinä ei merkitsisi t)äiväansioiden pienenemistä, pikemminkin i)äinvastoin.
Häne]Iä pitäisi olla valtuudet
järjestää hinaajien ja proomiijen kuliit, joissa i)n paljon järjestämisen varaa, koska iiiiden kuljetuskyky ei nyt t,ule täysin h.yväksi

käytetyksi.
r\Tykyisellä

järjestelyllä

saadaan

Lahden

kautti`

kuljetetuksi

vain pieni osa siitä halkomäärästä, mikä olisi välttämätönt,ä.»
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Vuoden vaihteessa komennettiin tuotantokomitean aloitteest,a
ei`äitä armeijassa palve]evia työtehoasiantuntijoita Päämajaii huolto-

päällikön kävtettäviksi suorittainaan ajankohtaisia ja puo]ustuslaitokse]le tärkeitä t,yötehoselvittcl.vjä. I-Ie ovat tehneet aika- ja työtutkimuksia

sellaisilla aloilla ja paikkakuiinilla,

missä siiheii on

näyttänyt olevan erikoista aihetta, ja tarpeellisia korjauksia on myös
jo saatu aikaan. rleidän ensiininäiset tutkimuksensa kohdistuivat
rautatiekuljetuksiiii ja -purkamistöihin; seuraavassa muutama esimei`kki t.uloksista.

1. Liikennettä ja purkamistyötä tutkittaessa huomattiin ei.äiksi

tärkeiinmiksi kii,kakohdiksi huono purkamist,eho sekä junien väärästä kokoonpanosta aiheutuva järjestelytyö.
Tutkittaessa veturicn käyttöä todettjin nimittäin, että jos junat
ovat järjestämättöm].ä asema]le saapuessaan, niin siitä aiheutuu
eteiikin pienimmillä asemilla niin suiiri työ, että veturien työajasta
menee yli 80 % suoranaiseen improduktiiviseen työhön.
Jos junai`ung.ot kootaan määrätyllä kokoamispaikalla iiiin, että
vaunuryhmät ovat asemien mukaan oikeassa järjestyksessä, niin
tai`vitaan 6 vailit,ovetui`in tilalle ainoastaan yksi. On kuitenkin syytä
mainita, että i.atapihojen ahtaus sekä sodan johdosta huomattavasti
kasvanut liikenne eivät mahdollista junien järjeste]yä, ilman että
suoritetaan vai`sin suuria ja kallijta ratapihojen laajennustöitä.
Asiaa tutkitaan parhaillaan i`aut,atiehallituksessa.
2. Tutkittiin myös purkamistöitä ei`äillä asemilla, mm. purkamista rautatievaunusta suoraan autoon. Nämä purkamistyöt oli

järjestetty samaan tapaan kuin tämäntapaiset purkamistyöt yleensä
on maassamme järjestetty. Tutkimusten perusteella todettiin, että
autoja oli tarpeeksi, mutta niiden käyttöä oli vaikea suunnitella etukäteen, minkä takia odotusaikoja aina syntyi purkamistyöntekijöiden joutuessa odottamaan autoa. Nämä odotusajat muodostivat
yhteensä y]i 30 °/o työntekijöiden koko työajasta. Ehdotettiin sen
takia parin purkamislaiturin rakentamista, jolloin tavarat voitiin
siirtää vaunusta laiturille ja siitä autoon auton saavuttua. Tämä
tosin lisää työtä, mutta niin pienessä määrässä, että se ei läheskään
vastaa odotukseen menevää aikaa. Mainittakoon vielä, että tällä
tavalla main].tulla purkamispaikalla saatu aikasäästö vastaa noin
650 000 mk vuodessa.
3
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3. Tutkit,tiin myös sellaisia purkamistöitä, jolloin tavarat siirrettiin rautatievaunusta suoi`aan varastoon.
Siitä mainittakoon
seui`aava tapaus: Yhden laatikkoja sisältävän vaunun purkamiseen
22 miestä käytti 70 min. aikaa. T}Tötutkimuksen avulla todettiin

suoranaisia, mutta vaikeasti havaittavia odotusaikoja olevan i`unsaasti. Yksinkei`taisilla järjestelytoimenpiteillä ja hankkimalla mie-

hille kahdet kärryt 6 miestä suoi`itti saman työn s min. Iyhyemmässä ajassa. Toisin sanoen työvoimaa vähennettiin 73 °/o, mutta
siitä huolimatta purkamistyö suoi`itettiin 12 °/o lyhyemmässä ajassa,
todellisen purkamistehon miestä kohden kohotessa nelinkei`taiseksi.
4. Tai`kkailtaessa junien kulkua asemien välillä ja seisontaa ase-

mil]a voit,iin eräällä rataosalla }.ksinkertaisilla valvontatoimenpi-

teillä supistaa erään järjestelyjunan ajoaika 11 tunnista alle 7 tunnin eli noin 40 %:lla.

Edellä on ollut puhe t}rötehotoiminnasta teol]isuuden ja liiken-

teen alalla.

Mutta yhtä suuria tai kenties suurempiakin mahdolli-

suuksia avautuu eräiden toisten elinkeinojen piirissä.

Maa-, metsä-

ja kotit,alouden aloilla on jo useita vuosia tarmokkaasti toiminut
Maata]ouden t}.ötehoseura.
Saavutetuista tuloksista huolimatta
työ on kuitenkin vasta alullaan, kuten seui`aavasta selvinnee.
Ihmis-, hevos-ja konetyö aiheutti maata]oudelle tilivuotena 1935

-36 tehtyjen laskelmien mukaan 6.6 miljardin markan menoerän.
Näistä kustannuksista voitaisiin kuitenkin tehdä huomattavia säästöjä töiden tarkoituksenmukaisemmalla järjestelyllä. Niinpä tutkimuksissa on todettu, että hevoset ovat kirjanpitotiloilla työssä
keskimäärin vain 1/±9 päivää vuodessa ja muilla tiloilla yleensä vielä`
vähemmän sekä että al]e 15 peltoha:n tiloilla, jollaisia meillä on

80 °/o tilojen kokonaismäärästä, maatalouskoneiden vuotuinen käyttöaika on n. 10-30 tuntia. Esimerkkinä mainittakoon myös, että
Maatalouden työtehoseura on aikatutkimuksilla osoittanut, että
jos se maassamme yleisin perunan istutustapa, jossa vakojen ajo ja

perunan istutus seui`aavat välittömästi toisiaan, muutetaan siten,
että kaikki saran vaot ajetaan ensin auki, jolloin istutus voi tapahtua.
istuttajien tarvitsematta odottaa hevosen ohikulkua eikä hevosmiehen työ ole i`iippuvainen siitä, miten istuttajat ennättävät saada
osuutensa valmiiksi, työn tulos kohoaa muunnetuissa hevos- ja.
mie,stunneissa 48 °/o:lla.
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Maatalouden työtehotoiminnan mahdollisuuksista esittää Työtehoseui`an toimitusjohtaja, maisteri S;p£Zö tuotantokoinitealle antamassaan lausunnossa seuraavaa:

))Vaikka yleensä ollaankin selvillä
siitä, että työn käytössä on paljon korjaamisen vai`aa, ei tähän ole
kiinnitetty läheskään sitä huomiota, jota se olisi ansainnut. Kun
kuitenkin jo 1 °/o:n säästö tekisi 66 miljoonaa markkaa ja kun voi-

daan ajatella, että työn tulosten tehostamiseen tähtäävillä pyrkimyksillä, kut,en työn suoritustapojen kehittämise]lä, töitten sopivalla järjestelyllä, saattamalla työvälineet tarkoituksenmukaisiksi,
yhteistoiminnalla ym. tarpeellisilla toimenpiteillä voitaisiin saada

20-30 °/o säästö ihmis-, hevos-ja lmnetyökustannuksissa, on tämä
omiaan osoittamaan inaataloustyön tehostamisen tärkeyttä.))
Myöskin maatalouden sisaralalla, metsätaloudessa, on paljon teh-

t,ävää t}Jötehon kohottamiseksi.

Suuri merkitys on tässä suhteessa

yksistään sillä seikalla, että hankit,aan tarkoitukseen sopivimmat
t,vövälineet.
Ei`äiden pu`injalostiisyhtiöiden toimesta suoritettiin
talvella 1940-41 eräillä Kainuun ja Perä-Pohjolan työmailla aikat,ut,kimuksia tukkien ja pinotavarain teossa. Tällöin vei`tailtiin miest,en omil]a työvälineillä ja työtavoilla saavutettuja t}'ötuloksia vastaaviin tuloksiin käytettäessä parhaimmiksi havaittuja työvälineitä.
Tuloksena oli, että työteho kohosi keskimäärin 25-30 °/o viimemainittuja käyttäen, parhaiden miesten saavutusten ollessa vieläkin
parempia.
Näitä vertailuja on edelleen jatkettu.

Mainittakoon myös, että
tuot,antokomitean myötävaikutuksella paraikaa painatetaan parhaideii kii`vesvai`sien ja sahapuiden mallikuvia jaettaviksi kouluihin,
niin että opi)ilaat vielä tänä keväänä voisivat valmistaa itselleen
mallien mukaiset työvälineet ja siten tehdä ne tunnetuiksi kautta
maan.
0len ehkä jo liikaakin rasittanut kuulijoitani talouselämän eri
aloilta otetuilla työtehotoimintaa valaisevilla esimerkeillä.
0len
sitä kuitenkin pitän)ri tärkeänä, jotta tulisi täysin selväksi, miten
runsaat mahdollisuudet tässä todella avautuvat työvoiman puutteen keventämiseksi. Meidän on tällöin pidettävä mielessä erityisest,i seuraavat seikat.
1. Elinkeinoelämän eri aloilla on poikkeuksetta vielä paljon teh-

tävää työtehon kohottamiseksi siihen, mihinkä siinä voitaisiin päästä ;
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2. kun

tvö kaikessa tuotannollisessa toiminnassa muodostaa

suuren ja usein kaikista suui`imman suoi`anaisen kustannustekijän

ja kun työllä on tuotannon muissakin kustannustekijöissä, kuten
pääomamenoissa, täi`keä osuutensa, seuraa siitä, että kautta koko
kansantalouden ulottuvalla työtehotoiminnalla täytyy olla valtava
vaikutus työvoiman säästäjänä;
3. kun t}t-ötehotoiminta, päinvastoin kuin tuotannon koneemstaminen, ei vaadi sanottavia pääomauhrauksia, vaan johtaa usein

pääoman säästöön, ja kun tämä toiminta lisäksi antaa nopeasti
tuloksia, se on muodost,unut erityisen ajankohtaiseksi juuri nykyoloissa, jolloin pääomasta vallitsee suuri niukkuus ja kansantalouden tuottoa on kiii`eesti kohotettava.
Kaiken sen nojalla, mitä edellä olen esittänyt, yhdyn vuorineuvos Her!i.£zin optimistiseen käsitykseen työtehotoiminnan merkityksestä, kun hän ojentaessaan tuotantokomitealle Ai`abian lahjoituksen lausui mm.: »Teho ei merkitse samaa kuin ponnistus. Uudenaikainen vesiturbiini muuttaa hyödylliseksi käyttövoimaksi 80 prosenttia vesiputouksen todellisesta, luonnollisesta voimasta, kulutta-

matta tippaakaan eneminän vettä kuin vanhanaikainen myllynratas,
jonka teho on vain ehkä 20 prosenttia. Teholla tarkoitetaan panoksen ja tuloksen välistä suhdetta. Vuosisatojen käytännöllinen kokemus ei pystynyt sanottavasti muuttamaan vesivoimakoneitten
tehoa, mutta insinööi`itiede paransi sen nelinkertaiseksi aivan
lyhyessä ajassa. Uusi työn tiede pystyy saamaan vastaavaa aikaan
ihmistyön alalla.
0lettamus, että käytännöllinen kokemus olisi
viimemainitulla alalla jo johtanut tuloksiin, joita ei enää voida sanottavasti parantaa, ei tälläkään alalla vastaa todellisuutta. Sielläkin,

jossa aineellinen tekniikka on jo tehnyt kaiken voitavansa, voidaan
työn tehostamistoimenpiteillä tavallisesti saada aikaan vähintään
20 prosentin, mutta usein 60 prosentin tai 100-kin prosentiii työn
tulosten lisäyksiä.»

Tätä optimismia on kuitenkin omansa sumentamaan tietoisuus
siitä, että työtehotoiminnan toteuttamismahdollisuuksia suuresti
rajoittaa meillä tämän alan ammattimiehistä vallitseva suuri puute.
Työ- ja aikatutkimuksiin koulutettuja spesialisteja meillä kaiken
kaikkiaan lienee tuskin kahtakymmentäkääri, ja nämäkin ovat saaneet ammattitaitonsa ikäänkuin sattuman kaupalla, sillä mitään jär-
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jestettyä koulutusta ei meillä ole ollut. Vertauksen vuoksi mainittakoon, et,tä Saksassa vuosittain valmist,uu n. 5 000 ja Ruotsissakin
useita satoja työtehotyöntekijöitä. Runsastuloksellisen työtehotoiminnan ensimmäisenäehtona on näin ollen, että tällä alalla ensi tilassa saadaan järjestetyksi riittävän laajapohjainen ammattikoulutus.

0len edellä perustellut käsitystäni rationalisoinnista nykyhetken
avainkysymyksenä. 0len koettanut osoittaa, että se on ainoa tehokas ja nopeasti vaikuttava keino tuotannollista toimintaa kammitsoivan työvoiman puutteen keventämiseksi. Mutta jotta tässä suhteessa mahdollisimman edullinen tulos saavutettaisiin, on välttämätöntä, cttä niin hyvin valtiovallan kuin elinkeinoelämän taholta
rationalisoimistyöhön kiinnitetään monin vei`roin kiinteämpää huoiniota kuin tähän saakka. Siihen uhratut varat oikein käytettyinä
muodostavat tuottoisan liikesijoituksen, minkä lisäksi ne johtavat
työntekijäin taloudellisen aseman parantamiseen ja huomattavaan
kansantaloudelliseen säästöön.

Ensisijaiseksi tavoitteeksi on siis
asetettava, että rationalisoimistyö itse on rationalisoitava eli, kuten
saksalaiset sanovat, »Rationalisierung der Rationalisierung)).
Lopuksi lienee syytä vielä huomauttaa, että olen tässä esitelmässäni melkein yksinomaan kosketellut 1 i i k e t a 1 o u d e 11 i s t a
r a t i o n a 1 i s o i n t i a. Sen rinnalla voidaan puhua myös k a n-

` s a n t a 1 o u d e 1 1 i s e s t a r a t i o n a 1 i s o i n n i s t a siinä mie-

lessä, että tuotanto eri aloilla pyritään keskittämään niihin tuotantolaitoksiin, joissa tuotantokustannukset ovat alimmat, että uusien
tuotantolaitosten sijaintipaikasta päätettäessä otetaan huomioon
kansantaloudelliset, yhteiskunnalliset, sotilaa]liset vm. kysymykseen tu]evat yleiset näkökohdat jne. Näiden ja muiden samanlaisten
kysymysten käsitte]y olisi liiaksi laajentanut esitelmääni, joten ne
on tällä kertaa täytynyt jättää syrjään.

RflTIONflLISOINNIN flflTTEELLINEN PUOLI.i
Kirjoittanut
C.-G. He,.litz.

Yhtyen professoi`i Suvirantaan, kun hän sanoo rationalisoiinista
nykyhetken
talousong.elmien
avaimeksi, p}-ydän saada viitata
erääseen rationalisointia koskevaan aatteelliseen puoleen, jolla minun
mielestäni on ratkaiseva kä}-tännöllinen merkit}-s.
Pidän t}rön
tehostamista asiana, joka on aivan erikoisesti omansa ohjaamaan
ajatuksemme ja p}-rkim}rksemme terveellisen m`vönteiseen suuntaan.
Juui`i sitä tai`vitsemme näinä kireinä ja kohtalokkaina aikoina.
Meillä on näet tullut arveluttavaksi tavaksi suhtautua liian passiivisesti

ja

kielteisesti

moniin

}.hteiskunnallisiin

ja

taloudellisiin

ongelmiin, ja tämä johtaa useimmiten päinvastaisiin tuloksiin, kuin
mitä on tai`koitettu.
Tämä kuulunee ihmisten luonteeseen, ja sen tähden lienee vai`oitus paikallaan. En pyri erikoisesti moittimaan initään niistä toimen-

piteistä, joihin maassamme on n}-t turvauduttu talouden alalla,
vaan viittaan ainoastaan siihen aatteelliseen asennoitumiseen, joka
niissä kuvastuu. T\Tiinpä olemme elintarvikkeiden säännöstelyssävähitellen päätyneet siihen, että olemme taipuvaisia ajatteleinaan iniltei

yksinomaan sitä, kuinka vähällä ihmiset voivat tulla toimeeii
sortumatta nälkään.
Säästäväisyyden ylimalkainen, teoreettinen
ihailu ja inflation pelko on johtanut siihen, että vaistomaisesti
reagoidaan miltei kaikkea kulutusta vastaan.
Sikäli kuin on k}.symys sellaisista välttämättöinästi tarpeellisista kulutustavai`oista, joita emme todellakaan voi hankkia i`iittä1 Kaiisantaloudelliseii Ylidistyksen kokoiiksessa maaliskuun 6 p:i`ä 19+2 esi-

tetty lausunto.
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vässä määrin, on tietenkin ankarakin säästäväisyys aivan paikallaan. Sen sijaan joudutaan harhateille, jos sallimme noiden ylimalkaisteri säästäväisyys- ja inflationäkökohtien sulkea i)ois näköpiiristämme sen, minkä täytyy olla todellinen tavoitteemme, nimittäin
tuotannollisen toimintamme elvyttämisen. Siitä näet lopulta riip-

puu sekä tarpeellisten kulutustavarain i`iittävä hankinta että rahamme arvon säilyminen. Missä luovalla työllä tuotamme todemsia
ai`voja, siinä kuljemme oikealla tiellä. En tietenkään halua väittää,
etteivätkö olosuhteet voisi miltei kaikilla aloilla pakottaa meitä
lähelle murtumisrajaa. Mutta tällaisen vaai`an torjumiseksi asennoitumisemme ei ole oltava t,unteellisen kielteinen, vaan järkevän
myönteinen. Suurimpien vaikeuksien voittamiseksi ei passiivinen
viivytystaistelu ole niin hyvä keino kuin aktiivinen vastahyökkäys.
Liike-elämämmekin alalla
on valitettavasti
samankaltainen
kielteinen ja passiivinen asennoituminen havaittavissa. Kun hinnat
laskevat, k?'syntä sui)istuu ja vielä kaupaksi menevän tavai`an hinta
ei riitä tuotantokustannusten peittämiseen, silloin vaistomaisesti
reagoidaan siten, että pyritään vieläkin enemmän tiukentamaan
nälkävyötä, toivossa, että siten muka päästäisiin taas tasapainoon.
Tuotantoa vähennetään, aineita säästetään, josta seuraa tuotteiden laadun huonontuminen, ja tui`vaudutaan muihinkin samankaltaisiin toimenpiteisiin, jotka todellisuudessa vain lisäävät uuden
renkaan noidutun ympyrän ketjuun. Edustamassani yrityksessä
olen saanut henkilökohtaisesti taistella tuollaista tunteellisen kielteistä asennoitumista vastaan. Mutta olen myöskin saanut henkilökohtaisesti kokea, kuinka vapauttavasti päinvastainen, myönteinen suhtautuminen vaikuttaa. Kun yleismaailmallisen talouspulan
puhjettua olimme vuonna 1930 i`akentaneet ensimmäisen ison
tunneliuunimme, emme vähentäneet tuotantoamme, vaan päinvastoin määrätietoisesti lisäsimme sitä voidaksemme käyttää tehdastamme mahdollisimman täydellisesti hyväksemme.
Samanaikaisesti paransimme tuotantomenetelmiämme, ja tämän lisäksi

paransimme työmenetelmiämme, ryhtyen laajalla pohjalla juuri
työmme tehostamiseen.
Tästä seurasi, että saatoimme korottaa

palkkoja, samalla kun kykenimme mukautumaan siihen aikaan
vientimarkkinoillamme vallitseviin poikkeuksellisen alhaisiin hintoihin. Vuonna 1937 olimme jo päässeet niin pitkälle, että i`aken-
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simme t,unneliuunin siinä turvallisessa tietoisuudessa, että olimme

oikea]la t,iellä.

En voi n}rt jälkeenpäinkään uskoa muuta, kuin et,tä

tuo silloinen suhtautumiseinme k}'seessä olleisiin ongelmiin oli järki-

peräinen ja m}/-önteiseen suuntaan osuva, ja sellaista järkiperäistä
ja myönteistä suhtautumista nykypäivien yhteiskunnal]isiin ongelmiin toivon nyt esiintyvän koko kansassamme ja sen johtavissa
miehissä.
Asennoitumisemme vaikuttaa kielteiseen suuntaan, si]loin kun yksipuolisesti kiinnitämme huomion epäsuotuisiin tekijöihin ja tuijotamme itsemme sokeiksi niihin. Myönteinen asennoit,uminen mei`kitsee, että asetamme itsellemme selvästi määritellyt

päämäärät ja pyi`imme niitä toteuttamaan. Juuri tässä mielessä
työtutkimukset ja työn tehostaminen ovat ei`it,täin merkityksel]isiä.
Ne merkitsevät jo sinänsä juuri tällaista määrätietoista, myönteistä
suhtautumista edessä oleviin ongelmiin ja myötävaikuttavat t,uol]aisen positiivisen mielialan luomiseen.

Samalla tahdon kuitenkin korostaa, ettei työn tehostamista ole
suinkaan pidettävä meille valmiina tarjottuna teknillisenä patenttilääkkeenä, minkä voimme ilman muuta nauttia ja siten menestyä.
Tällä uude]la tie]Iämme tu]emme kohtaamaan runsaastikin vaikeuksia epäluulojen ja vanhoillisen ajattelutavan muodossa. Vanhoillisella ajatte]utavalla tarkoitan juuri tuota kielteistä taipumusta
takei`tua ku]uvan hetken vaikeuksiin, jota omantuntomme rauhoittamiseksi yritämme kuvata muka viisaaksi varovaisuudeksi. Pelkällä vai`ovaisuudella ei kuitenkaan voiteta taisteluja taloudellisella enempää kuin asee]Iisellakaan rintamalla, ja sen tähden i`ohkenenkin uskoa, että kansamme terve vaisto ja johtomiestemme selvä

järki tulevat voittamaan tuon kielteisen mielialan ja herättämään
sellaisen uuden uskon ja uuden rohkeuden, joka tunnetun suomalaisen sisun tukemana johtaa meidät päämääräämme. Onhan kansamme hiljattain osoittanut olevansa samankaltaisen tehtävän
tasolla.

Talvisodan jälkeen vallitsi meillä jo ankara talouspula,

mutta siitä huolimatta i`yhdyttiin hankkimaan entistä enemmän
t}'klmjä, ammuksia, Ientokoneita ja niin edespäin. Jokainen myöntänee, että tämä oli oikein. Senhän on sitä paitsi käytäntö jo osoittanut.
Nyt on kysymys taloudellisen rintamamme puolustusvalmiudesta, ja siinä on kolm kansal]isen t,yömme tehostaminen paras apu-
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keino. Onneksi ei tällöin ole edes kysymys niin suurien varojen
uhi`aamisesta, kuin mitä tarvittiin riittävään aseistamiseemme.
Sitä suuremmalla syyllä emme nyt saa i)elätä niitä suhteellisesti

pienempiä kuluja, joita kansallisen työmme tehostaminen vaatii.
Tässä asiassa ei ole noudatettava vanhaa passiivista, vaan nimen-

omaan uutta aktiivista säästäväisyyttä. Ei ole kysyttävä, kuinka
halval]a voimme saada eräitä työn tehostamistoimenpiteitä aikaan,
vaan on hankittava selvyys siitä, mitä tuloksia voidaan työn tehostamistoimenpiteillä saada aikaan ja paljonko kannattaa uhi`ata
näitten tulosten saavuttamiseksi. Puolinainen toiminta mei.kitsisi
tällä uudella alalla vain pikkuvarojen tuloksetonta tuhlausta.
Menestymisen edellytyksenä on siinä selvään arviointiin perustuva,
rohkea päättäväisyys.
On myöskin otettava huomioon, että rationalisoiminen mei`kitsee tarkoituksenmukaisuuden tavoittamista, mutta ettei voida
päästä tarkoituksenmukaisuuteen pelkällä tahdon voimalla, vaan
siihen tarvitaan perusteellisia tutkimuksia ja pätevää järjestelytoimintaa. Tähän taas pystyvät ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka
ovat saaneet tarpeellisen ammatillisen koulutuksen työn tehostamisen alalla ja joilla on riittävä käytännöllinen kokemus työn
tehostamistehtävissä. Toistaiseksi vallitsee kuitenkin meillä Suomessa tällaisten ammattimiesten huutava puute. Niitä on sen tähden
viipymättä ryhdyttävä kouluttamaan riittävässä määrässä, so.
s a d o i t t a i n. Tällöin on pääpaino pantava käytännöllisiin hai`joituksiin, pätevien ammattimiesten opastuksen johdolla.
Tässä yhteydessä huomautettakoon, että vaikka Saksassa vuo-

sittain koulutetaan yli viisituhatta työntutkijaa, ei ketään heistä
siel]ä nyt sodankaan aikana käytetä muihin kuin juuri työn tehostamistehtäviin, koska ollaan sitä mieltä, että tällä on ratkaiseva
merkitys kotirintaman kestävyydelle, josta taas riippuu aseellisen
i`intaman iskuvoima.

Kuten sanot,tu, yhdyn täydellisesti professori Suvirantaan, kun
hän sanoo rationalisoimisen olevan nykypäivän talousongelmien
avaiinen, mutta samalla tahtoisin vielä kerran lausua julki erään varoituksen. Se, joka ryhtyy kulkemaaii i`ationalisoimisen tietä, älköön
kuvite]ko lähteneensä he]polle matkalle. Vaikeudet johtuvat siitä,
että

rationalisoiminen

laajemmassa

mielessä

ei

suinkaan

ole
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mikään yksinomaan analysoiva toimintamuoto, vaan se merkitsee
hyvinkin olennaisessa mielessä luovaa toimintaa. Sen tähden se
asettaa meille tehtäviä, joiden suorittamista vai`ten meidän tulee
ensin kypsyttää itsemme, sillä työn tiede on vielä nuori tiede.
Meidän olisi sen tähden muistettava, että meidän täytyy itse kasvaa ja kehittyä toimintamme kanssa tällä uudella alalla. Tähän
kuuluu välttämättöinänä edellytyksenä juuri sellainen myönteiiien
ja rohkea asennoituminen, josta olen edellisessä puhunut, ja tämän
lisäksi aito, suomalainen kärsivällisyys. Vanhan, passiivisen säästäväisyyden yksipuolinen ihailu, jota ympäristössämme kohtaamme,
ei saa meitä lannistaa enempää kuin ne oinat virheetkään, joita
usein tulemme tekemään oppimisemme alkutaipaleella, vaan7,riolemmat on suoinalaisella sisulla kestettävä ja voitettava, sillä nyt on
kyseessä uuden Sammon taonta.

