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Viiinc aikojen suui`et tai)ahtumat ovi`t kansallemme entist,ä sel-

veiiimin osoittaneet, et,t,ä väestökysyni`'s (jn kaikkein tärl"impiä
elinkys}'myksiäinine; se on k}.s}|ri}.s, johon mahdollisuiitemmc itse-

näisyyden jatkuvaan säil}rttämiseen on lähcisest,i k`'tkcii,y..

Rakentaaksemmc uutta ja turvallisemi)aa Suoniea on tärkcintä, ct t,ä meillä
on riittävästi käsivarsia ja
im`iiä

odottavat.

Tämä

aivoja

on jo

kaikk;in

seh.inn}rt

niihin teht,äviin,

jotka

laajoille kansalaisi)iireille.

Ylcinen mielii)ide alkaa vähitclleii kyi)s}'ä pitkälle t,ähtäåviin ja

suui`ia kustannuksia vaat,iviin väesiöpo]iittisiin suunnitelmiin.

Jo

\'oimassa olevan ja verrattain i)ieniä kustannuksia vaativan äitiysavustusjäi`jesLeliiiän

mista

lisäksi

vähivai`aisille,

oii

vähint,ään

ehdotet,tu

la])siavustusten

kolmilapsisillc i)erheille.

iTiaksa-

Edelleen

on harkit,t,u avioliittolainoje]i käytäntöön ottamista saksalaisen esi-

kuvan mukaan.
tuneet,

oii

ilnie,.sesti

suunnitelmia
Selvää

]yttää

Kun olosuht,eet jälleen ovat jossain määrin vakii]r

t,ulec

odotctta\.issa,

ett,ii

t,äi.kcitä

väestöT)oliittisia

päiväjärjestykseeii.

on kuitenki]i, ettå määi`ätietoi]ien väestöpolitiikka edel-

i>ei`usteellista

t,ai.pcen luotetta\/.a ja

tietoa

väestösuhteistammc.

Sit,ä

vai`teii

I-Iuoiriio kohdist,uu tässä chkä lähinnä s`'nt`-ncis`-\-stilastoon.
kcksi

onncksi

on

inahdollisimman iiioniptiolinen `'äesiötilasto.

oii täinä t,ilasto

äskettåin })crust,eellise,st,i

Uiisi synt}.neis}'}-stilastomme p}Tkii

Kai-

uudistettu.

aiilamaan monipuolista t;etoa

s},'nLyneis},ryden i`akcntcesta. Se `J.oi h}-öd}'ltää väcstöpoliLiikkaa niiii1 Perustuu

csilclinääii,

lokakuuii 4 päivänä

1941.

joka

i)idelliin

S`iomcn

Til€`stoscurm

kokouksessa
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hyvin osoittamalla, mitä heikkoja puolia s}/.ntyneisyydessä esiint).y,
kuin myöskin antamalla pohjaa laskelinille suunniteltujen uudist,`isten laajuudesta.

Kun seui`aavassa valaisemme uutta syntyneisyystilastoa ja
asetetammc sille taustaksi voimakkaan väestöpoliittisen hari`ast,uksen, tapahtuu tämä täysin tietoisena siitä, että väestöpolitiikka tarvitsee paljon muutakin tilastoa väestötilaston lisäksi ja että vjimemainitulla on monia inuitakin tehtäviä kuin väestöpolitiikan tukeInlnen.

Suomen

syntyneisyystilastolla

on, kuten

väestötilastollaimie

yleensä, kunniakkaat perinteet, jotka saavat alkunsa 1700-]uvun
i)uolivälistä saakka. S}.nt}.ncisy}'ttä koskevat tiedot olivat kuitenkin i)itkän aikaa hyvin niukkoja, mutta `J.880-Iuvulta lähtien on

]aadittu taulu synnyttäjistä iän mukaan, ja myöhemminkin aineistoa jonkin ver`ran laajennettiin.
Kirkkoherranvirastot lähet,tivät
vuosittain eri seui`akuntien väestönmuutoksia koskevat t,icdot valmiina taulukkoina Tilastolliseen päätoimistoon. Syntyneet r}'hmibeltiin avioisuuden, sukupuolen, synt}.mäkuukauden sekä äidin iän
mukaan, ei`ikseen clävänä ja kuolleena syntyneet. Sitäpaitsi laadit,t,iin yllämainittu tau]u synnyttäjistä iän mukaan, ottaen ei`ikoisesti huomioon kaksois- ja ko]moissynt}/.mät.

Siviilirekisteriviran-

omaiset sitä vastoin ovat jo vuodesta 4918 lähtien henkilökort,eilla

antaneet jonkin vcrran yksityiskohtaisempia tietoja synt}.neistä.

Kun syntyneisyystilastoa ryhdyttiin uudistainaan, oltiin alun
])itäen selvillä siitä, ettei aineistoa olisi kei`ätt,ävä valmiina taulukkoina, vaan nimellistietojen muodossa. Täten oli mahdollista saada

t,ilasto entistä luotettavainmaksi, ja sitäpaitsi aineiston käyttökel-

poisuus lisääntyi, kun ei oltu sidottuja määrättyihin taulukkoihin.
Uutt,a kuolemans}'}.tilastoamme varten lähetetään tiedot kuoleinantapauksista kahta ei-i t,ietä. Kustakin kuolemantapauksesta
laaditaan kuolintodistus tai kuolinilmoitus ja sen ohella tehdään
vuosine]jänneksittäin luet,telot kunkin seurakunnan kuolleista.
Aluksi ajateltiin syntyneisyysti]astossakin ottaa käytäntöön saman-

Lapainen järjestelmä kahdelta taholta saatavine tietoineen, koska
aineiston tarkastusmahdollisuudet täten olisivat lisääntyneet. Syntymätodistuksen antaisi asianomainen synnytyslaitos tai kotona
syntyneestä lapsesta kätilö. Tämän ohella kirkkoherrat ja siviili-
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rel{isteriviranoniaiset

lälicttäisivät

i|moitetuisLa s}rnt}rmäLa])auksisla.

vuosineljänneksiLtäin

luettelot

Suuimitelmista lähemmin kes-

kusteltaessa huomattiin kuitenkin, että oli pakko luopua täst,ä kaksinkertaisjärjesLelmästå ja t}'}.t}.ä }rksinomaan kirkkoherranviras-

tojcn ja siviilirckistcrien t,ictoihin.

Synnytyslaitoksissa tai tutkin-

non suorittancen kät,i]ön a`.`istuksclla tai)ahtuneci synt}rmätapauk-

set ovat tosin huomatta`'asti lisäånL}'neet vuosi vuodelta; vuonna

1925

oli näiden t,apausten luku vain 54 °/o kaikista syntyneistä,

mut,ta vuonna `1938 nc oli`rat jo nousseet 83 °/o:iin. Edellcen on kui-

tenkin rhuomatta`'a inäärä s`'nt`rneitå, jotka t,uleval ]naailmaan
ilman.`opinkä}-ncen kätilön ai)ua. Vaikka svntvinätodist,uksen anta-

minen määrättäisiin laillakin, ei määräystä ilmeisesti kuitcnkaan
noudat,et,taisi

sataprosenLtisesti,

ci

ainakaan

maan

syrjäseuduilla.

Sitäpaitsi syntymäLodistuksilla ei olisi s}mt}.neisyystilastolle samaa

keskeistä merkiLystä, kuin ]ääkäricn ant,amilla kuolint,odistuksilla

on kuolemans}rytilastossa. On i)äinvastoin otaksuttava, että väestöi`ekisteriviranomaisten

antainat

tiedol

s}rnt}.neistä

useiinmissa

tapauksissa tulevat olcinaan vähintään }rhtä ]`iotettavia kuin synnytyslaitoksesta t,ai kätilöltii saadut tiedot.

Kuitenkin on t,ehtävä ei`äs varaus i)uhtaasti g`ynekologisiin kysymyksiin nähden.

Muutamissa Yhd}/.svaltain osavaltioissa tehdään
tilastoa kuollecm syntymiscn syistä, ottacn huomioon myöskin
keskenmenot.
Tällaisen tilaston aineistoa voidaan tuskin kerätä
väesLörekisteriviranomaisten välitykscllä.
}Iutta eivät myöskään
kätilöt voine antaa luot,ettavia tietoja Lähän tarkoitukseen. Kuolleena syntyniisen syysLä voidaan saada tyydyttävä sclvitys ainoastaan, milloin synnyt,ys on tapahtunut s}.nn}J.t}rslaitoksessa tai muu-

ten lääkärin apua käyttäen. Kun nämä tai)aukset meillä ovat vain
kolmasosa

kaikista synn}'tystapauksista, tu]isi aineisLo

h}'vin epätäydellistä.

olemaan

Lääkäripiireissämine on kuitenkin huomat-

tavaa mielenkiint,oa mainittuun tilastoon. Ja vaikkakin tätä nykyä
oii hankalaa saada aikaan tällaista tilastoa, kuuluu sc joka tapauksessa t,ulcvaisuudcii ohjelmaamme. Tämän tilaston tulisi, kuten Yhdysvalloissa, käsitLää ci ainoastaan kuolleena syntyneet, vaan myöskin keskenmenot.

Kuten edellä selostettiin, meillä on tyydytty keräämään tietoja
syntyneistä yksinomaan väestörekisterien välityksellä.
Syntynei-
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den lueLt,elot lähet,etään Tiliisto]liseen r)äätoimistoon neljännesvuo-

sittain tätä tarkoitusta vai`t,en i)ainatetuilla kaavakkeilla.

Käyttå-

mäl]ä henkilökorLteja lueLteloidcn asemast,a olisi saavut,cl,t,u määrät,-

tyjä eiuja, esim. aineiston vastaiseen ai`kistoiniisecn nähden. Mut,ia

henkilökorttijärjcstelmä olisi tullut kalliimmaksi sekä aiheuttanut
]isätyötä sckä i)apistolle että Päätoimistolle, ja lisäksi saattaa tietoja korteille merkittäessä jokin tai)aus unohLua helpommin, kuin
milloin ne viedään yhtenäiseen luetteloon.
Luetteloihin sisältyy
muutamia tietoja, joita tilastossa ei suoranaisesti käytetä, mutta

joilla on merkitystä syntymätapausten identifioirpisessa, nimit,täin
]apsen ristimänimi sekä vanhempien niinet, myös äidin tyLtönimi.

Nämä tiedot lisäävät luetteloiden merkitystä vastaiselle tutkimukselle. Edelleen merkitään kaikki ne tiedot, jotka sisältyiväL
aikaisempaan synt}'ncisyystilastoon, sekä lisäksi isän ikä, vanhemi)ien ammatti, äicliii siviilisääty, avioliiton solmimisaika, lapsen jär-

jestysnuinero sekä todcllinen syntymäi)aikkakunta.
Ei`ääL syntyneis}r}'stilaston käsitteet vaativat tarkkaa määritelmää.

Elävänä ja kuollecna syntyneiden rajan ollcssa suhteellisen

jyrkkä ja vain harvoin aihcuttaessa käytännöllisiä vaikeul{sia on
raja kuolleena s}.nt}rneiden ja 1%skenmenojeiL välillä sitä ei)äscl-

vempi.

Kysymys oli esillä Pohjoismaiden tilasiovirastojen päälli-

köiden kokouksessa Helsing`issä vuonna 193`1, ja silloin kävi selville,

että Norjassa ja Tanskassa sikiö katsotaan kuolleena syntyneeksi,

jos se tulee maailmaan elonmerkkejä osoittamatt,a raskauden kestet,t,yä vähintään 28 viikkoa. Suomen ja Ruotsin osalta todettiin,
et,t,ei ollut olemassa mitään vastaavaa virallist,a määritelmää.

Mei-

dän tilastomiehemme ovaL periaattccssa hyväksyneet norjalaistanskalaisen määi`itelmän. Mutta käytännössä on keskenmenojen

ja kuolleena syntyneiden raja jäänyt hyvin horjuvaksi. Kuolleena
syntyneiden lukumäärä on syntyneisyystilastossamme nähtävästi
jonkin verran liian pieni sen vuoksi, et,tä kuollecna syntymistapauksia on pidctty keskenmenoina ja jätetty luetteloimat,ta. Myöskin
i)äinvastainen tapaus on mahdollinen, toisin saiioen, että keskenmenoja viedään luetteloihin kuolleena syntyneinä, mutta tämä
tapahtunce harvemmin.
Syntyneiden jakamisessa aviolasten ja aviottomien ryhmiin
on eräiden seurakuntien papisto noudattanut toista perustetta kuin
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Tilastollinen päätoimisto. Täällä noudatetun periaatteen mukaan
lapsj lasketaan avioliitossa syntyneeksi ainoastaan milloin vanhemmat on vihitty viimeistään samana päivänä, jolloin lapsi on syntynyt. Sivumennen sanoen tämä rajatapaus, vihkiminen ja syntymä
samana päivänä, ei ole ainoastaan teoi`eettinen, vaan esiintyi todelIa vuonna 1939 ainakin i)ari kei`taa. Eräät papit ovat soveltanee[
vapaampaa tulkint,aa ja merkinncet lapsen avioliitossa syntyneeksi,
jos avioliitto on solmittu lapsen syntymän ja kastamisen väliaikana.
Sen jälkeen kuiri Päätoimisto on saanut alkuaineiston käytettäväk-

seen ja on voinut korjata inainitut virheellisyydet, on aviottomien
]asten luku tilastossa lisääntynyt. Vuosina '1936-38 oli avioliiton
iilkopuolella syntyneitä lapsia väheminän kuin 70 °/oo, mutta vuoniia
'J939 niiden

osuus lisääntyi

76.9 °/oo:een kaikista elävänä synt,y-

neistä.
Kun ne lai)set, joiden vanhemmat menevät naimisiin het,i
lariscn syntymän jälkeen, joutuvat aivan toiseen asemaan kuin

muut aviot,tomat lai)set, on nämä lapset vuodesta 19/±0 lähtien
otet,tu syntyneisyysti]astossa huomioon erillisenä ryhmänä. On kuitenkin muistettava, ettei saada mitään tietoja niistä tapauksista,
jo]loin vanhemmat vihitään, sen jälkeen kuin syntyneiden luettelo
on laadittu. Täten .mainittu ryhinä jää epätäydclliseksi.
Erittäin mielenkiintoisia ovat uuden tilaston t,iedot lapsen järjestysluvusta. S}'nL}rneis}-}rstilastommc ohjeissa se määritellään seuraavasti. Avioliitossa syntyneen lai)sen järjest}t'sluku lasketaan huo-

mioon ottaen kaikki s a m a s s a avio]iitossa syntyneet lai)set, siis

myöskin kuolleena syntyneet.

Aviottoinan ]aiisen järjestysnumero

]asketaan huomjoon ot,taen ainoastaan äidin aikaisemmat a v i o t~

t o m a t lapset, elävänä ja kuolleena synt,yneet.

Näistä määritel-

mistä on eri maiden tilastomiesten keskuudessa criäviä mielipiteitä.

Voidaan kysyä, onko syyt,ä laskea kuolleena synt,yneet mukaan määrättäessä ]a])sen järjestyslukua. Kuolleena syntyneet lapset voidaan

jossain määrin rinnastaa keskenmenoihin, eivät,kä ne vaikuta väestömuutoksiin tai perheiden suuruuteen. Iliukan ei`ikoislaatuiseksi
tulee asia kuitenkin, jos kuolleena s}J'ntyneiden järjestysluku

on

määrättävä samalla tavalla, siis huomioon ot,taen ainoastaan aikai-

semmat e]ävinä syntyncet sisarukset ja uusi kuolleena synt,ynyt
lapsi.
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Laskettaessa aviolasten järjestyslukua on meillä otettu huomioon
ainoastaan samasta avioliitosta syntyneet lapset. Voidaan myöskin ajatella sellaista menettelyä, että otetaan huornioon naineen naisen koko hedelmällisyys, siis myös hänen aikaisemmassa avioliitossa syntyneet ja mahdolliset aviottomat lapsensa.
Toisessa ta-

pauksessa saadaan tietää lapsensynnytys avioliittoa kohden, toisessa nainutta naista kohden. Meillä sovellettu määritelmä on sama,

jota käytetään Saksassa, kun taas esitettyjä vaihtoehtoisia määritelmiä sovelletaan Yhdysvalloissa. Kun molemmat määritelmät eroavat t,oisistaan kahdessa suhLeessa, joiden vaikutus järjestyslukujen
suuruuteen käy vasLakkaisiin suuntiin, supistunee eri järjestelmien
käyttämisestä aiheutuva erotus tässä kohden veri`attain vähäiseksi.
Syntyneisyystilaston tiedot vanhempien ammat,ista ovat monessa suhteessa osoittautuneet niin yliinalkaisiksi, että yksityis-

kohtainen luokitus ammatin mukaan muodostuu mahdot,tomaksi.
Tavallisin ammatti on y)t`.ömiest), ja tämä ei ilmaise edes sitä, mihin

i)ääryhmään ammatt,i kuuluu: maatalouteeii, teollisuuteen tai mahdolhsesti liikenteeseen.

Hyvin mielenkiintoista

olisi ollut saada

selvitetyksi, missä määrin äidit ovat ansiotyössä kodin ulkopuolella

ja kuinka tämä vaikuttaa perheen suuruuteen. Naineiden naisten
ammateista saadut tiedot ovat kuitenkin toistaiseksi niin epätäydellisiä, ettei niiden perusteella valitettavasti `.oida laat,ia mitään
kunnollista tilastoa.
Eräs uuden syntyneisyystilaston heikkous, joia on vaikea saada
korjatuksi, on se, että sen tiedot saadaan nieillä hitaammin, kuin
initä asian laita on monissa muissa maissa. Tämä johtuusiiLä,

että syntyneiden ilmoittamisvelvollisuus määrätyn ajan kuluessa
on säädettv ainoastaan siviilirekistei.in osalta. Suuri enemmistö
lapsia i]moitetaan viranomaisille kastamisen yhteydessä ja tämä
tapahtuu usein vasta lapsen ollessa jo usean kuukauden, ehkä vuoden vanha. Määrätyn vuoden syntyneisyystilastossa otetaan sen
vuoksi huomioon myös ne sinä vuonna synt,yneet lapset, jotka on
merkitty seuraavan vuoden ensimmäiseen ja t,oiseen neljännesilmoitukseen. Sitä vastoin siii`retään yleensä ne lapset, joista ilmoitus
tehdään vasta seuraavan vuoden kolmannessa neljännesilmoituksessa t,ai vielä sen jälkeen, myöhemmän vuoden syntyneisyystilastoon. Tämä pieni määrä on vuosittain jokseenkin samansuuruinen,
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jonka `'uoksi sitä käytännön kannalta ei tarvitse ottaa laskelmissa
huomioon.
Aineiston käsitLclystä ja taulukoiden ]aadinnasta mainitt,akoon
muutamia ])ääkohtia. Uuden s).ntyneisyystilaston ticdot lävistetään

ns.

Tcätä

rcikäkort,eille,

mencttc]yä

jotka

käsitellään I-Iollei`ith-t,ilastokoneissa.

kå}r'Ltäen voiclaan

aineist,osta

}i-hdistämällä

eri

tietoja heli)osii saada suuri joukko tilastotauluja, joLka valaisevat
syntyneisyyden i`akeniiet,t,a ei`i puoljlLa.

Vuoden `1939 syntyncisyy-

destä on itse asiassa laaclittu kokon€`ista kuuiisenkyinmentä taulua,
i)rosentti-ja yhdistelmäLaulu.].a ]ukuun ot,ta]nat,ta. Luku voi t,untua
suui.elta, ja kuit,cnkin on tehty vain sellaisia tauluja, joiden todel[a
voidaan ajatc]la olevan mic]cnkiintoisia.

Tarkoitukscna ei ole kui-

tenkaan julkaista kaikkia näitä i)aineltuina, ja chkä seuraavina vuosiiia ci laaditakaan näin suurta määi`ää tauluja.
tilasto
täisiin,

Mutta kun uusi

aloitetaan, on tär];eäLä saada kokcilla aineistol]a, jotta nähinit,ä kaikkca siitä saadaan csille.

Suuri osa s}.nL)'.neisyystilasto]i tictoja ei koske suorastaaii lasta,

\.aan ]ähinnä sen `ranhem])ia. Voidaan kys}'ä, onko niissä tauluissa,
joisssa tii]`cisLo on i.yhmitetty vanhempien oininaisuuksien mukaan,
va]it,t,ava yksiköksi lapsensynnyttäjä vaiko lapsi.
Ede]lisessä ta-

]jauksessa tulevat äidit, jotka ovat s}'nnyttäneet cläviä lapsia,
samanveroisiksi kuin nc, jotka ovat synnyttäneet kuolleita sikiöitä;

1apsensynnyttäjä, joka on saanut kaksosct tai kolmosct, otet,aan
\-ain kerran hiiomioon.

Ruotsin tilastossa esiintyy niissä syntyneisyysta`iluissa, joissa

i`},'hmitys on tehty vanhcmpien ominaisuuksien mukaan,1 a s t e ns y n n y t L ä j i e n eikä syntyneiden lasten lukumäärä. Sitä vastoin
Tanskan ja Norjan syntyneisyystilaslot kä},'Ltävät s y n t },r n y t t ä
1 a s t a yksikkönä.

Mehän olemme täällä Suomessa i)yrkineet sii-

hen, että tilasLoinine olisi mahdollisimman suui.essa määi`in verran-

nollinen

muiden

Pohjoismaiden

t,ilastoihin.

Tässä

tapauksessa

osoittautui, ett,ä Ruotsi oli valiniiut eri ratkaisun kuin P\Torja ja
Tanska.

Meidän ci siis Lai`vinnut ot,t,aa huomioon Pohjoismaiden

tilastojcn veri`at,tavuutta.

Näin ollen i)äätettiiii ilman sanottavaa
epäröintiä, että useimmat taulut koskisivat lasten lukua cikä lapsen
synnyttäjien lukua. Syntyneisyystilastossa täytyy nimitt,äin keskeisenä kysymyksenä olla e 1 ä v ä n ä syntyneiden ]asten luku ja
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sen jakautuminen eri jakoperusteiden mukaan.
Edellä on kosketeltu niit,ä vaikeuksia, joita esiintyy kuolleena syntyneiLä koskevissa
tiedoissa. Ja useampisikiöisistä synnyLyksistä voidaan sanoa, et,tä
jos äiti A on synnytiänyt elävänä syntyneet kaksoset, on tällä
väestönkasvun kannalta sama merkitys, kuin jos äiti 8 synnyttää

lapsen tammikuussa ja toisen saman vuoden joulukuussa.
Syntyneisyystilastoinmc jatkuvaisuuden kannalta on kuitenkin

pidet,ty suotavana, että vanhan tilaston taulusarjoja jatketaan.
Niini)ä laaditaan edclleen taulu synnyttäjistä iän mukaan. Sitäpaitsi tehdään eräitä useampisikiöisiä synnytyksiä koskevia tauluja
lähtökohtana synnyttäjien lukumäärä.
Maantieteellisessä suhteessa on aineisto perustaulussa jaettu seu-

rakunnittain, mutta kaikki muut taulut koskevat j oko lmko maata tai
sisältävät ryhmityksen lääniLtäin, kaupungit ja maaseutu erikseen
otettuina.
Viimemainittu jakohan on vii`allisessa tilastossamme
vakiint,unut yleiseeii käyttöön. Mutta jako kaui)unkcihin ja maa-

seutuun ei nyk}'ään enää merkitse jyrkkää rajaa eriluontoisten asutusalueiden välillä. Tämä riippuu lähinnä siitä, että meillä on joukko
suhteellisen suuria kauppaloita, joiden asutus on selvästi kaupunkimainen, mutta jotka ]uetaan maaseutuun kuuluviksi. Kun kauppa-

lat kii`kollisessa suhteessa kuuluvat yinpäröivään maaseut,uun, ei
valitettavasti ole mahdollista saada niiden asukkaista erikseen
väestötilastollisia tietoja.

Erikoista huomiota vaativat syntyneisyystilastossa suurimmat
kaupung`it, joille on ominaista hyvin alhainen syntyneisyys. Vuoden

1939 syntyneisyystilastosta on laadittu suuri jould{o Helsinkiä
koskevia erikoistauluja. Vastedes tulee ehkä kysymykseen määrät,tyjen erikoistaulujen laatiminen myös muiden suurempien kaupunkien osalta.

Syntyneisyystilastossa on käytetty samaa ammattinimistöä
kuin kuolemansyytilastossa. Meillä käytännössä olevat ammattinimistöt kaipaavat suuressa määrin uudistamisLa ja yhdenmukaistamista. Nykyään käytetään eri tilastonhaaroissa nimistöjä, jotka
enemmän tai vähemmän eroavat toisistaan. Suunniteltua vuoden
1940 väestölaskentaa. varten toivottiin saatavan aikaan uusi normaalinimistö, minkä lisäksi oli aikomus päästä yhtenäiseen järjestelmään kaikissa Pohjoismaissa. Kysymys oli esillä tilastovirastojen
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i]ää]1ikkökokouksessa Os]ossa vuonna 4939, mutta sota on ehkäissyt
suunnitelmien tot,euttamisen.

Tuntuvaa haittaa uudelle svnt,vneis\'vstilastollemme aiheutuu

siitä, ettei tämä voi nojautua tyydyttävään tilastoon koko maan
väkiluvusta.
Tämä koskee myös kuolemansyytilastoa.
Väestönmuut,oksia koskevat ]iivut tulevat täysin tajuttaviksi vasta si]1oin
kuin niitä voidaan vcrrata väest,önuinei-ojhin.
Toivot,t,avaa on,
ett,ä suunniteltu yleinen väestölaskent,a, jota ei voitu toimeenpanna
vuonna 19/±0, saadaan suoritetuksi niin pian kuin olosuhteet jälleen
ovat, vakiintuneet.
Ajateltacssa niiden arvokkaiden väkilukutietojen käyLLöä, joita
väestölaskennast,a saataisiin, hei`ää kysymys, mitä olisi otet,tava
huomioon s}7ntyneisyystilaston aineisl,on ryhmit?'I#essä, jotta verrattavuus väkilukunumeroihin tu]isi
Väestökirjanpidossa

suoritetaan

mahdollisiiiiman
ikäi`}rhmitys

suurel{si.

taval]iscst,i

siten,

että määrättynä kalenterivuonna synt,}/'neet joutuvat samaan r}'hmään.
Mahdollisimman suuren vcrrattavuuden saavut,t,amiseksi
väkilukutietoihin olisi sen vuoksi kalentei`ivuotta käytettävä jakoperusteena myös s).ntyneis}r}'stilaston aineiston ryhmityksessä.
Siis sen sijaan, et,tä yhdjstettäisjin r}'hmäksi kaikki 30-vuotiaat

äidit ja kaikki 3`1-vuot,iaat äiclit, viedään samaan ryhmään kaikki
vuonna 1910 syntyncct äidit, kaikki `194`L synt,}.neet äidit jne.

Sen

sijaan, et,tä otettaisiin }/'htenä ryhmänä kaikki avioliitot, jotka ovat
kcstäneet 1 vuodesta alle 2 vuoteen, 2 vuodcsta alle 3 vuoteen jne.,

vhdistetään ryhmiksi vuonna 1939 solmitut avioliitot, vuonna 19/io
solmitut avioliitot jne. Saksassa on ot,cttu käytäntööii tällainen
r}'hmitys kalentei`ivuosittain, ja se tuottaa huomattavia etuja.
Se on hyvin selvä ja }'ksinkertainen ja säästää sitä])aitsi t,}.öt,ä. Mut,ta
sil]ä on kielt,ämättä hcikl{outensakin.

Tilastossa, jossa kaleiiteri-

vuosi on jakoperusLeena, aineisto ei jakaannu niin sanoaksemme

}'htä ))puhtaisiin» r\'hmiin, kuin jos on käytetty ikävuosia, vuosissa
ilmaistuja ajanjaksoja jnc.
Mainittakoon tästä jokin esimerkki.

Jaamme vuonna 1939 syntyneet sen mukaan, kuinka kauan avio]iitt,o on kcstänyt lapsen syntyessä. Saksalaisen järjestelmän mukaan

ryhmät tulevat olemaan: avioliitto solmittu vuonm '1939, avioliitto
solmittu vuonna 4938 jne. Ensimmäiseen ryhmään kuuluu avioliittoja, jotka ovat kest,äneei 0 päivästä 36-/[ päivään saakka, toiseen
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ryhmään avio]iittoja, jotka ovat kestäneet 1 i)äivästä 1 vuoteen 36/±

päivään saakka. Näin ollen ei aikaansaada mitään täysin johdonmukaista i`yhmit}'stä avioliiton kestämisajan mukaan.
Jos sitä
vastoin suoi.itamme jaon seuraavalla tavalla: avio]iitto on kestänyt
O:sta

alle 1 vuoteen, 1 vuodesta alle 2 vuoteen jne., tulee aineisto

t,odella jaetuksi avio]iit,on kesLäinisajan mukaan }Jhtenäisiin ryhml]n.

KäyLLämäl]ä

rinnakkain

molempia

järjeste]miä

saavutetaan

parhaat tulokset, mutta t,ämä menettelytapa kysyy paljon työtä.
Uudessa

syntyneisy}.stilastossamme

ei

n}'kyään

mitään

tietoja

ryhmitetä kalenterivuosittain (paitsi t,ietcnkin tiedot lapsen synt}rmäajasta).

Samoin on asian laita melkein kaikissa muissa maissa

paitsi Saksassa.
Jos määrättyjen tietojen kohdalta siirtyisimme
saksalaiseen järjestelinään, olisi ehkä rinnan sen kanssa tähänastinen jako säilytettävä. .`\ineisto olisi siis ryhmitcltävä sekä äidin

syntymävuoden cttä täytettyjen ikävuosien mukaan. Tämä on
välttämätöntä, jotta jatkuvaisuus edellisten vuosien t,ietoihin vei.raten voitaisiin säil}Ttiää.

Tähän mennessä on uuden s}-nt}'neisy}.stilastoii taulut laadittu
\'€`in vuodelta 1939. Ncämä taulut antavat ent,istä paljon monipuoli-

seinTnan kuvan maa]nnie syntyneis}'ysoloista, vaikkakaan yhden
ainoan

vuoden

tieLojen

perustcclla

ehkä

ei

vielä

voida tehdä

yleispäLeviä päätelmiä. P\`äin on asian laita vai`sinkin, koska vuoLta
1939 synLyneisyysolojen kannalta ei voida kat,soa noi`maalivuodeksi.

S}.ntyneisyys inaassamme on, kuten tunnettua, pienentynyt hyvin
huomatt,avasti viime vuosikymmeninä. Vuodesta 193/± alkaen on
synt}'neisy}'s Laas jonkin vei.i`aii ]isäänt}'n}'t.

Niinpä vuonna 1939

syrityi 78164 lasta, joten syntyneisyys oli 20.2 °/oo keskiväkiluvusta.

Tämä syntyneisy}rsluku oli suurin 9 vuoLeen. S}/'nt}'neisyyden kasvu
oli tieLysti yhteydessä edellisinä vuosina voimakkaasti nousseen avioljittoisuuden kanssa. Pulavuonna 1932 solmittiin ainoastaan 23 000

avio]iittoa, mutta vuonna 4938 nousi lukumäärä 33 600:een. Tästä

johtuen t,ulee vuonna
`1939
syntyneistä tavallista enemmän
uusien avioliittojen osalle. Kokonaista 32.8 °/o kaikista avioliitossa
syntyneistä oli vuonna `1939 ensimmäisiä lapsia. Jos tämä prosenttiluku jäisi pysyväiseksi, olisi keskimäärin joka kolmas lapsi esikoi-

nen.

Toisin sanoen lapsiluku niissä perheissä, jotka ylimalkaan
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saavat lapsia, i,u]isi keskimääi`in olemaan melkcin tasan kolme.

Itse

asiassa tulee lasten keskiluku nykyisen hedelmällisyydcn vamt,cssa

o]cmaan suurempi -kolmcn ja nc]jän välillä.
Hedelmällisyys on kaupungeissa huomattavasti
maaseudulla.
esikoisia.

alemi)i kuin

KokonaisLa 50.5 °/o kaui)unkien vastasyntyneistä oli

Toisin sanoen tulisi aikaisemmin mainiLseina]la edelly-

tyksellä perheen lapsicn kcskiluku olemaan kaksi.

A]lao]eva yhdistelmä osoittaa elävänä syntyneiden aviolasten
suhtccllisen jakautumisen ]a])sen järjestysluvun mukaan kaupun~
geissa ja maaseudu]la.

Kaupung`it
Ensimmäinen lapsi
Toinen
Kolmas

Maaseutu

Kokomaa

50.5

29.o

32.8

26.0

22.4

23.o

11.7

15.0

14.4

9.6

T\Telj äs

„

5.2

10.6

Viides

„

2.9

7.2

6.5

2.6

9.2

8.1

1.i

6.6

5.ö

Kuudesja seitsemäslai)si

....

Kahdeksas-kahdeskyinmenesensimmäinen lapsi

........

Yht,eensä

100.o

100.o

100.o

Todella suurien perheiden esiintymiseen nähden havaitaan selvää

eroavaisuutta kaupunkien ja maaseudun välillä.

Ne lapset, joiden

järjestys!uku oli s t,ai korkeampi, olivat maaseudulla 6.6 °/o kaikista
syntyneistä, mutta kaupungeissa vain 1.i °/o. Syntyneisyys on suu-

rin maan pohjois-ja itäosissa, ja siellä ovat myös korkeat järjestys-

luvut suhteellisen voimakkaasti edustettuja.

Lapsia, joiden jär-

jestysluku on s tai sitä suuremi)i, oli Oulun läänin maaseudulla
10.4 °/o, mutta sitä vastoin Helsing.issä vain 0.4 °/o syntyneistä.

Syntyneiden ]asten suhteellinen jakautuminen järjestysluvun
mukaan on Suomessa edullisempi kuin useimmissa muissa maissa,
joista vastaavaa tilast,oa on saatavissa, mikä ilmenee seui`aavasta
yhdistelmästä.

Ruotsissa ei tehdä tilastoa s}Tntyneistä järjestys-

numeron mukaan, minkä vuoksi tätä maata ei ole voitu ott,aa mukaan.

Luvut eivät ole Läysin vei.ramollisia, sillä Suomen ja Norjan

osalta ne tarkoittavat e]ävänä syntyneiLä avio]a])sia, Saksan osalta

SuoMEr`. uuDISTETTu SvNTVNF.is¥vsTiLASTo

327

avioliitossa elävänä ja kuo]leena syntyneitä sekä Tanskan ja Yhd}'s-

valtain kohdalla kaikkia

elävänä

syntyneitä.

järjestysnumeron määritelinäL vaihtelevat,
on esitetty.
Ensim- Toi-

Kol-

Nel-

mäinen

mas

jäs

lapsi

nen
lai)si

lapsi

Sitäpaitsi

lapsen

kuten jo aikaisemmin

]apsi

Vii- Kuuden-

des
laps.

nestalapsestaylös-Yht.

päin
Suomi

v.

Norja
„
Tanska
Saksa

„

1939

•13.7

100.0

7.6

100 o

„

8.8

100.o

7.2

100.o

`13.3

100.o

1937

Yhdysvallat
v.

1936

35.8

22.9

13.5

8.7

5.8

Jakautuminen järjestysluvun mukaan on epäsuotuisin Norjassa
ja suot,uisin Suomessa. Korkeimpien järjestysnumcroiden (9:nriestä

ylöspäin) kohdalla on kuitenkin Yhdysvalloilla etusija.

Tämä riip-

puu siitä, et,tä Yhdysvaltain väestö on rodullisesti hyvin ei)äyhtenäistä.
Sellaist,en väestökeri`osten rinnalla, joiden syntyneisyys
muistutt,aa

Pohjois- ja Länsi-Eurooi)an maita, on toisia, joiden

syntyneisyys on huomattavan voimakas vaikuttaen kohottavasti
niiden lasten i)rosenttilukuihin, joilla on hyvin korkea järjestysluku.
Saksassa huomataan t,oisten ja ko]mansien last,en olevan suhteellisest,i lukuisia. Tämä on hclposLi ymmärrettävissä, kun muisLamme,

että vuonna 1937 oli neljä vuotta kulunut kansallissosialismin valtaanpääsystä ja sen määrät,ietoisen ja menest}'ksellisen väestöpoli-

tiikan alkamisesta.

Ryhmät kuudennesta lapsesta ylöspäin olivat

Saksassa heikosti edustettuja; »toisen valtakunnan>) aikana vallin-

neen alhaisen synt}rneisyyden jäljet ovat siis myös se]väst,i havait-

tavissa.

Mutta palatkaamme Suomen oloihin. Seuraavasta asetelmasta,
joka osoit,taa naimisissa olevien synnyttäjien suhteellisen ikäryhmi-

tyksen vuosina 1911~20, 1921-30 ja 1939, saadaan vertaileva
katsaus syntyneis)'yden rakenteeseen aikaisempina vuosik},rmmeninä ja nykyään.
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S}rnnyttäjän ikä

-19 v.

1911-20
2.o

1921-30

1939

2.4

2.8

20.5

21.3

20-2/±

•] 7 . 6

25--29

25.8

27.2

30.1

30-34
35-39

24.3

22.4

23.6

18.9

17.i

14.8

40-/1/1 "

10.1

9.1

6.7

4.3

1.3

0.7

100.o

100.o

45Yhteensä

100.o

Synnyttäjicn ikäryhmityksessä on tapahtunut huo]naLtavan
suuria muutoksia. Vanhcmpien ikäluokkien merkitys syntyneisy}.delle on nopeasii taantunut.

Vuosina 491L-20 oli 11.4 °/o synnyt-

täjistä /io vuotta tä}Tttäneitä, mut,ta vuonna 1939 vain 7.4 °/o. Tämän
muutoksen tel{ee `.ielä huomattavammaksi se, että vanhemmat
ikä]uokat ovat nyt entist,ä voimakkaa]nmin edusLettuina hedelmäl]is}rysiässä olevien ]iaist,en r}rhmässä.
Esitetty kehtys on luonnollisesti läheisessä yhtcydessä synt}'neisyydcn ylciseen alenemiseen.

Kun last,en ]uku perhettä kohden laskee, niin synnyttäjien keskiikä t,ict,e]ikin m\.ös alenee, vaikkakaan se ikä, jolloin he ovat saaneet
ci`simmäisen lai)scnsa, toisen lai)sensa jne., ei muut,u.

dcn

Syntyneisyy-

a]encminen sinänsä ei kuitenkaan tä)-de]1isesti selitä synnyt-

täjien ikärakcnt,eessa tapahtunutta muutost,a.
Lisääntynyt avioliittoisuus, josta jo aikaisemmin on mainittu, vaikuttaa tähänkin.
Erikoista huomiota ansaitsee hvvin nuorten äitien lukumäärän
lisääntyminen.

15-49-vuotisten

s}7nnyttäjien absolu`ittinen luku

on 1940-luvult,a vuotcen 1939 lisääntynyt 31 °/o.

Sainanaikaisest,i

on m}/'ös tässä iässä olevicn naisten luku lisääntynyt, mut,ta ei yhtä
i)aljon.
Täst,ä scuraa, että hedelmällisy}'s, joka yleenså on ollut
laskcii`aan päin, on 15-19-vuotistcn osalt,a lisääiitynyL.
Scui.aava }'hdistelmä osoiLtaa, kuinka elåvänä synt,}/.neet avio-

lapset, ryhmitettyinä äidin iän T)erusteella, jakaantui\J'at avioliit,on
kestämisajan iiiukaan vuonna '1939.
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Avioliiton

Äidin ikä, täytettyjä vuosia

kestämisaika
0-alle

15-19

3 kk.

3-„

6

„

6~„

9

,,

9-„

12

1-„

„

5- „ /10
10- „ 15
15- " 20

1.2

33.i

9.8

2.i

6.4

10.2
17.4

3 „
4 „
5 "

30~39

5.3

14.o

2v:tta

2-„
3-„
/1-„

20~29

20.3

'1.8

7.i

2.i

`17.8

5.8

1.0

4.0

14.6

5.0

1.0

0.1

10.8

5.7

2.o

9.o

5.8

1.8

17.8

30.5

10.2

1.4

27.4

17.1

11.o

34.4

0.7

28.6

„
„
„

20-Yhteensä

40

100.o

100.o

100.o

100.o

100.o

Yhdistelmä osoittaa, että 15.i °/o kaikista aviolapsista on syiitynyt avioliiton yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Ruotsissa on vastaava prosenttiluku vähän korkeampi (vuonna 1938
18.2 °/o).
Antenuptiaalisten lasten osuus on yleensä sitä suurempi, mitä alhaisemi)i on syntyneisyys. Helsingissä syntyi kokonaista 21.3 °/o
aviolapsista avioliiton yhdeksänä ensimmäisenä
kuukautena. Syntyneisyyden alentuessa vähenee ei`ittäinkin useita
vuosia kestäneissä avioliitoissa syntyneiden lasten luku.
Suomessa

synt}.i

vuonna

1939

21.5 °/o

lapsista

avioliitoissa, jotka

olivat kestäneet vähintään 10 vuotta; Ruotsissa oli vastaava prosentt,iluku vuonna 193816.o. Suui`in lukumäärä lapsia syntyy Suomessa avioliiton viidentenä kuukautena, Ruotsissa neljäntenä
kuukautena.
Toinen, kylläkin huomat,tavast,i pienempi, huippuarvo saavutetaan kummassakin maassa avioliiton kymmenentenä
kuukautena.
Tarkastellessamme erikoisesti alle 20-vuotiaita äitejä huomaamme, että kokonaista 67.4 °/o heidän aviolapsistaan on synt)t.nyt
avioliiton }rhdeksänä ensimmäisenä kuukautena (Ruotsissa vuonna
1938 84.3 °/o). Tämän ikäryhmän aikaisemmin mainittu lisääntynyt
hedelmällisyys johtuu siis lähinnä »pakkoavioliittojen» 1isäänty-

misestä.
4
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.-\violiitossa

synt}.neiden

sent,tinen jakantuminen
\'hdistelmästä.

esikoisten, toisten

äidin iän

Lai)sen

Äidin ikä

2

mukaan

järjestysluku

3

4

lasten jne. pro-

ilinenee allaolevasta

5

Kaikki
6-2.'1 lapset

15-J_9 v:tta

20-24
25-29
30-34
35-39
40-/14

2.0

„
„
"
"
„

2,1.5

30.2
23.7
14.6
6.5

0.6

Yhf,eensä

100.o

100.o

100.o

100.o

100 .o

Jos aineisto jaetaan yksivuotisryhiniin äidiii iän mukaan, havaitaan, että ensis}rnnytyksiä oli eniten äidin ollessa 21-25 vuotta,

kun taas toinen lapsi tavallisesti syntyi äidin ollessa 24-28 vuott,a,
kolmas lapsi äidin ollessa 27-30 vuotta ja neljäs lapsi äidin ollessa
29-32 vuotta. Neljän ensimmäisen lapsen äitien ikäjakautumiskä),-rät muistuttavat suuresti toisiaan. Lapsen järjestysluvun kas-

vaessa käyrän huippu siirtyy asteittain 2-3 vuotta eteenpäin.
Kun siirrytään korkeimpiin järjestyslukuihin, tämä käyrähuippujen
etäisyys kuitenkin pienenee, mikä ilmeisesti johtuu siitä, että selIaiset äidit, jotka synnyttävät harvinaisen inonta lasta, saavat
aikaisemmat lapsensa iiuoremmassa iässä kuin äidit yleensä.

Uuden tilaston perusteella voidaan myös tutkia isän ja äidin
iän välisiä suhteita. Jos aineisto ryhmitellään viisivuotisryhmiin
isän iän mukaan, havaitaan, että äit,ien ikär).hmitys osoittaa kasvavaa hajaantoa isän iän kasvaessa. lsän iän ollessa alle 25 vuotta
osoittaa äitien ikär).hmitys suui`empaa hajaantoa ylöspäin (korkeami)ia ikäluokkia kohden) kuin alaspäin, isän iäii ollessa 25-29

vuotta tai 30-3/± vuotta on äitien ikäryhmityskäyrä jokseenkin
symmetrinen, mut,ta isien vaiihemmissa ikäryhmissä äitien ikäryhniitys osoittaa suurempaa hajaantoa alaspäin nuorempia ikäluokkia
kohden.

AviolapsisLa

o]i 7.9 °/o sel]aisia, joiden isä ja äiti olivat
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\-ht,ä vanhoja (yhtä monta `'uotta täytLäneitä), 72.7 °/o:lla oli isä
;'anhempi ja 19.4 °/o:lla oli taas äiti vanheini)i.

0lisi mielenkiintoista tutkia hedelmällisyyttä vertaamalla syiityneisyystilaston lukuja väkilukutietoihin. Mutta vuoden 4930 kymmcnvuotist,ilaston i)erusteella ikär}.hmiLtäin laskettuun väkilukuun

kiiuluu, kuten tunnettua, i)arisataa tuhatta henkilöä, jotka asuvat
maan rajojen ulkopuolella (etupäässä Yhdysvalloissa) tai jotka
Sitäpaitsi ei ole mitään tietoja viiine vuo-

kent,ies jo ovat kuo]Ieet.

silta eri ikäluokkien jakautumisesta siviilisäädyn mukaan.
Sen
vuoksi on ollut pakko luopua hedelmällisyyttä koskevista laskelmista.

Varsinaisen hedelmällisyyslaskelman asemesta voidaan me-

netellä siten, ett,ä viime vuosina solmittuja avioliittoja r}Thmitet-

t`inä moi.siamen iän mukaan, verrataan äidin iän ja avioliiton kestämisajan inukaan r)/'hinitelt}J.yn syntyneiden lukumääi`ään. Voidaan
esim. vcrrata toisiinsa vuonna '1938 solmittuja avioliittoja ja vuonna
4939 6-18 kuukautta kestäneissä avioliitoissa syntyneitä lai)sia
jaettuina ryhmiin äidin iän mukaan. Tällöin havaitaan, että hedelmällisy}.s äidin iän kasvaessa jatkuvasti alenee, vaikkakin aluksi
verrattain hitaast,i.
Uudistettu s}'nt)/'neisyystilastomnm liitt}Jy osana suurempaan
kokonaisuuteen, koko väestötilastomme uudistukseen. Ensimmäinen
`,.aihc oli uusi kuolemansyytilasto, joka aloitettiin vuonna 1936,

kun t,aas syntyneisyystilasto edustaa toista vaihetta. On suunniteltu myös avioliittotilaston uudistamista, ja on ajateltu siirtyä siinäl{in nimellistietoihin.

Mutta tärkeämpää kuin tämä väestön muutoksia koskevan
tilaston Läydentäminen on saada väkilukutilasto i)arannetuksi.
Kauan suunniteltu yleinen väestölaskenta, jota ei voitu panna toimeen vuonna 1940, olisi saatava aikaan heti olosuhteiden jälleen
vakiinnutt,ua.
Edelleen on jatkuva väestökirjanpitomine vuosikyinineEiä ollut
uudistuksen tarpeessa. Ja tämän uudistuksen t ä y t y y tapahtua
eniiemmin tai m)'öhemmin, joko siten, että se perustuu vanhalle
i)ohjal]e, tojsin sanoen ensi sijassa kirkonkirjoihin, tai siten, että

parannetaan henkikirjoitusta tai luodaan ehkä kokonaan uusi
väestöluettelo.
Luotettavan väestökirjanpidon Larve on viime
vuosina voimakkaast,i ]isääntyn}.t.

T\Tiinpä voidaan mainita, että
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Kansaneläkelaitos on toimittanut luettelon, joka käsittää eläkeniaksuja suorittavat ikäluokat 18-55 vuoteen ja joka vähitellen tulee
käsittämään myös vanhemmat ikäluokat.
Ei`äs ulkomainen tilastomies on lausunut, että väesLötilasto on

jo valmiiksi viljelty alue ja että tilaston aluevaltaukset tämän jälkeen tulisivat tapahtumaan talous- ja sosiaalitilaston aloilla. Voidaan arveluitta sanoa, ettei tämä väite Suomeen nähden pidä paikkaansa. Myöskin väestötilaston alalla tarvitaan maassamme vielä
paljon uudistustyötä. Sota-ajan vaikeuksista huolimatta on tässä
työssä päästy askel eteenpäin syntyneisyystilastomme tultua perusteellisesti uudistetuksi.

HINTnlN NoUSUN vnlKUTUKslfl
TnLousELÄMÄÄN.
Kirjoittanut
Ei.i]{ Törnqpist.

Sot,a aiheuttaa suuria rasituksia talouselämälle. Nämä johtuvat
osaksi sodankäynnistä ja siihen tarvittavist,a varusteluista, osaksi
siitä, että sodan kestäessä »siviilituotantot) kärsii työvoiman ja
liikennevälineiden puutteesta, mutta ehkä kuitenkin ennen kaikkea
siitä, että kauppavaihto muiden maiden kanssa vaikeutuu. Sodan
vaikutus talouselämään on täten moninainen; samalla kuin tavallista suui`eminan osan ns. kansant,uotosta t,ulee palvella sotatai`koituksia ja kulutukseen tarlmitettujen hyödykkeiden määi`ä näin
ollen i)ienenee, tämä kokonaistuotto supistuu sotaolojen aiheut,tainan tuoLantovälineiden, kuten i`aaka-aineen, työvoiman ja liikennevälineiden, ])uut,teen vuoksi.

Sod,an i.asi,tust,en j aka(intuminen.
Sota-ajan talouspolitiikari päätehLäviä on koettaa jakaa sodan

aiheut,tamat rasit.ukset tasaisesti eri kansalaisryhmien kannettaviksi, t,s. niin, et,tä kaikki saisivat i)ienentyneestä kansantuotosta
kulutettavakseen suhteellisest,i }'htä suuren osan kuin aikaisemmin.
Tällöin ei.äät muutokset tulon jakaantumisessa kuitenkin ovat

välttämättömiä, mm. siitä syystä, että niiltä, joiden elintaso on
lähellä ns. toimeentulominiiniä, ei voida vaat,ia suhteellisesti yhtä
suuria uhrauksia kuin muilta. Täten syntyy määrätty progressiivisuus rasitusten jakaantumisessa.
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Tämä on i)eriaate. Sitä ei koskaan voida toteuttaa sataprosenttisesti.

Meidän on varsinaisesti todettavissa kaksi linjaa, joita inyöteii

sodan kustannukset tulevat kansalaisten kannettaviksi. Toinen oii
vei`otuksen ja ot,tolainauksen lisääntyminen.
Toinen on hintain
nousu eli rahan arvon aleneminen. Kolmantena tekijänä voitaisiin
vie]ä mainita säännöstely- e]i ))annostelu))-toimeni)iteet.

Nämä mah-

do]Iisuudet talouspolitiikalla on käytettävänään.
Kaikkia kolinea
linjaa myöten supistuu »siviihkulutus)}; ensimmäisessä tai)auksessa

suT)istuvat

kulut,ukseen

vai)aasti käytettävissä olevat rahatulot,

toisessa jäljel]ä olevilla rahoil]a ei saa yhtä i)aljoii hyödykkeitä k`ijn

aikaisemmin, joten reaalitu]ot pienenevät, ja viimeisessä tapauksessa J)annostelut) asettaa

absoluut,tisen rajan sille,

annosteltuja hyödykkeitä kuluttaja voi ostaa.

miten paljon

Jos viimeisessä t,a-

pauksessa annosteltujen h)'ödykkeiden ost,amiseen tarvitaan kokonaismenoihin verrattuna suhteellisesti vähemmän rahaa kuin ennen
säännöstelyn voimaan astumista, eikä kuluttaja halua käyttää kaikkia jäljellä olevia rahojaan muiden hyödykkeiden kulutuksen lisäämiseen, tapahtuu säästämistä.
Kun epänormaalina aikoina tavallisesti syntyy suuri hajaannus
eri hintojen kehityksessä ja ylellisyysluontoisempien hyödykkeiden
hinnat
harjoitetun
säännöstelyn johdosta nousevat enemmän
kuin välttämättömyystavaroiden, tulee hintain nousun aiheutt,aiiia
reaalitulojen supistuminen eri tuloluokissa olemaan progressiivinen.
Niin kuin edellä viitattiin, on kuitenkin sellaisia kansalaisr},.hniiä,
jotka alhaisen tulotasonsa vuoksi eivät voi käi`siä sanottavaa re€`ali-

tulon alenemista.

Tästä johtuu, että hintojen noususta on ]ti`kko

ani,aa erilaisia tasoituksia (»komijensatioitai)) palkkojen koi.otusten

muodossa.

Tällä tavoin

hntain

nousun

ainakin osit,tain eliminoituu itsestään.

vaikutus

reaalituloihin

Jos edellä mainit,ut, muut,

talouspoliittiset keinot eivät ole kyllin tehokkaita, syntyy tällä
tavoin he]posti sellainen keskinäineii jännitys hintojen nousun ja
ty.öpalkkojen ko]`otusten välillä, joka johtaa loputtomaan inflatioon. Sodan \.aatima kulutuksen supistuminen synty)- hintatason
nousun kautta; tämän nousun vaikutus kulutukseen eliminoidaan
rahatuloja koi`ottamalla.
Jotta välttämätön supistus kuiteiikin
synt}isi, on hint,atason näin ollen noust,ava noi)eammassa t,ahdissa

Hi`-TAi`..`'ousu`. vAiKtT.ruKsn T..\LousEi,'\`i..i..``-

kuin työpalkkoja korotetaan.
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Tällä tavoin voidaan hintain nousua

pitää talouselämän omana i.eaktiona, joka vaikuttaa alentavasti
ku]utukseen.
' Minkä tähden talouspolitiikassa ei anneta hintojen itsensä tällä

tavoin automaattisesti säännöstellä sodan kustannusten rahoit,tamista? Vastaus on, että paitsi sitä loputtoman in{lation vaaraa,
johon edellä viitattiin, hintojen nousu aiheuttaa ei`inäisiä ei-toivottuja
sekundäärisiä tulonmuodost,uksen ja myöskin omaisuuden

jakaantumisen muutoksia. Tulonsaajien joukossa ovat ne kansaIaiset, joiden tulot jäävät markkamääräisesti muuttumattomiksi,
erittäin huonossa asemassa. Tähän ryhmään kuuluvat mm. korkotulojen saajat. Vielä huonommassa asemassa ovat ne, joiden koko
omaisuus on rahapääoman muodossa. Paitsi i`eaalista korkotuloa
nämä myöskin menettävät osan omaisuuttaan sen reaalisen ai`von

pienentyessä. Tähän ryhmään kuuluvat lainanantajat, joihin voidaan ]ukea myös pankkitallettajat.
Yllä esitettyä arvosteltaessa on kuitenkin otettava huomioon,
että hintain nousun lopulliseen vaikutukseen taloudellisten subjektien maksuvalmiuteen ja taloudelliseen asemaan vaikut.taa kaksi
seikkaa. Toinen on subjektien omaisuustaseissa esiintyvät muut
erät kuinrahasaamiset. Jos tasapaino vallitsee aktiiva-ja passiiva-

puolella esiintyvien rahamäärien välillä, hintain nousu on neutraali
tämän subjektin kannalta.
Toisin sanoen, jos nett,o-omaisuutta
kokonaisuudessaan oii aktiivapuolella vasl,aamassa reaalipääomaa,
k}.s}Jmyksessä olevat subjektit selviytyvät ainakin vahjngoittumattomina hintojen noususta. Jos tämän subjektin reaa]iomaisuuden
arvo ylittää netto-omaisuuden arvon, so. rahasaatavien yhteismäärä
alit,taa rahavelkojen vastaavan määi`än, aiheuttaa hintojen nousu
netto-omaisuuden reaaliai`von nousun, mutta jos päinvastoin rahasaatavat, joihin käteisvarat ja pankkitalletukset on luettava, ovat
velkojen vastaavaa määrää suuremmat, synty}r netto-omaisuuden
i`eaaljai`von

pierientymistä.
Kei,not,t,el,u.

Toinen seikka, jota on pidettävä muistissa hintain nousun vaikutusta arvosteltaessa, on, että hintatason nousu ei aina ole sama
kuin rahan arvon pys)7väinen aleneminen. Hintain nousun jälkeen
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voi t,ulla laskukausi, joka taas korottaa rahan arvoa.
normaalioloissa t,avallista.
taa toisiaan suhdanteissa.

Nousu- ja laskukaudet

Tämä

on

voivat tasoit-

Niinkuin edellä esitet}/'stä helposti voi-

daan i)äätellä, tarjoaa tällainen suhdannevaihtelu suuria ansiomahdollisuuksia niille, jotka osaavat keinotella reaali- ja rahapääomillaan.

Realisoimalla

i`eaaliomaisuutta

hintojen

ollessa

koi`kealla

ja ost,amalla sellaista hintojen ollessa alhaalla voi keinottelija spekuloida hintatason muutoksissa.

Rahan arvon p}/.syväisesti muuttuessa on tilanne toinen.

Tällöin

on spekuloimalla ehkä jossain määrin- helpompaa kai;tuttaa omaisuutta, vaikkei tässä tapauksessa kannatakaan realisoida reaa]ii)ääomaa s].tä silmällä i)itäen, että sen arvo laskisi tulevaisuudessa. Mutta
lisäämällä taseensa passiivapuolella olevia, i`ahassa laskettuna muuttiimat,toman ai.von omaavia ei`iä ja lisäämällä näillä varoilla reaali-

omaisuutta aktiivapuolella keinottelija voi ansaita hintain iioustessa. Samanlainen vaikutus on tietenkin sillä, että puheena olevan

subjektin tase ede]lä esitetyllä t,avalla on vclkavoittoinen rahan ai`von

koko alentumisen aikana.

Jos pankkien luottopolitiikassa ei varota

antamasta ]isäluottoa sellaiselle velkaantuneelle i`eaalioinaisuuden

omistajalle,

jonka netto-omaisuuden reaaliarvo kasvaa hintain
nousun vaikutuksesta, voi tällainen keinottelu muodostua hyvinkin
merkitykselliseksi.1

Edellä mainittu suuri hajaanto, joka syntyy suhteellisissa hinnoissa niiden pyrkiessä ei.ilaisin nopeuksin ylöspäin, tarjoaa m}'öskin

keinottelijalle suuria ansionmahdollisuuksia. Siii`tämällä rahapääomaa
sopivasti erilaisiin reaaliomaisuuksiin keinottelija hintojen noustessa
1 Matemaatt.isesti voidaaii osoittaa, cttä jos reaaliomaisuuden omistaja jalku-

vasti voi lisätä v`elkaansa omaisuuden arvon noust,essa ja samalla ostaa lisää rcaali-

omaisuutt,a sit,en, että velkaantumusprosentti koko ajan on zJ °/o, häiicn netio-

oni`ai`uutensa reaaliarvo kasvaa seuraavan yhtälön mukaan

']etto-Omalsuu(len i.eaaiiarvo]` i]`(ieks; ±
missä J'on hintaii`dcksi ja c luonnolliscn

P

1. e 1'=Ue]t'8P

logaritmiii basl§' = 2.7183.

._ pi±D
Esiincrkiksi,

jos `'cll{aaiitumisi`)rosentti on 50 °/o, hänen netto-omaisuulensa J.caa/{.ciroo kasvaa

yhtä nopeasti, kuin hintataso nousee.

Jos u = 2/3, netto-omaisuuden i.caaliarvo

}.htälön mukaan kasvaa niiiikuin P2, so. jos hintat€`so nousee esim. kaksinkertaiseksi, hän tulee omistarriaan reaalisesti J kerlaa niin i)aljon kuin aikaisemmin.
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voi muuttaa reaaliomaisuutensa kokooni)anoa, niin että sen ai`vc>

hintaliikkeiden tasoittuessa on suurempi kuin aikaisemmin, minkä`
lisäksi suuria realisatiovoittoja on voinut syntyä.

Ili,ntain nousu j a raha}ai,tokset,.
Minkälaiseksi muodostunee rahalaitosten asema, kun raha hintatason noustessa menettää osan arvostaan?
Pankkilaitosten omaisuustaseista voidaan todeta, että i`ahalaitosten oma pääoma (netto-omaisuus) yleensä ` on suurempi kuin.
aktiivapuolella esiintyvä reaaliomaisuuden (kiinteistöjen, osakkeidem

ym.) arvo.

Tästä päätellen kuuluvat pankit siihen ryhmään talou--

dellisia subjekteja, joiden netto-omaisuuden reaaliarvo edellä esi--

tetyn mukaisesti pienenee hintatason noustessa. Kun netto-omai-suutt,a vastaamassa on osittain rahapääoma (rahasaamisia ym.),.
pienenee tämän osan reaaliai`vo samassa suhte`essa kuin rahan arvoi
alenee.

Toinen pankkilaitosten i`ahalliseen asemaan vaikuttava tekijä.
on se, että pankkien tuloihin ratkaisevasti vaikuttaa anto-ja otto-lainauksen keskimääräinen koi`koero. Esimerkiksi maamme säästöpankkien koi`koero vuonna 1940 oli 1.6i °/o. Jos tämä keskimääräi-.
nen korkoero jää muuttumattomaksi eikä pankin liikevaihdossa-

kaan tapahdu muutoksia, jäävät myöskin nettokorkotulot markka-.
määräisesti suunnilleen ennalleen.

Jos pankin hoito ym. kustan-.

nukset, esim. palkankorotusten takia, nousevat, voi tästä syntyä
se]lainen epäsuhde tulo- ja menovirrassa, joka heikentää i)ankin.
taloudellista

asemaa.

Seuraavassa taulukossa esitetään vuodesta 19% 1ähtien i`iiinakkain elinkustannusindeksiä, Suomen Pankin liikkeessä olevaa sete-listöä, säästöpankkien ottola].nausta sekä kaikkien luottolaitost,en`

talletusten yhteismäärää koskevat lukusarjat.
Taulukko 1 osoittaa, miten ratkaisevasti rahan arvon heilahdukset ovat vaikuttaneet luottolaitosten toiinintaan.
Tämä
käy.
vielä paremmin selville taulukosta 2, jossa vastaavat luvut
on laskettu indeksibasikselle.
Tässä taulukossa sai`ake 1 osoittaa
elinkustannusten muutoksia vuodesta toiseen. Esim. vuoden 1915.
luku on saatu taulukosta 1 siten, että vuoden 1915 indeksiluku
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Tauluhko |.1
Eiinkustan.

|

Lf ikkeessä |
oleva sete-i

llukset;
Vuosi

indeksi
I

'

]£Stö;
milj. mk.
I

11

Säästöpank- 1
Kaikkieii
kien otto-1 luottolaitosten
1

|

,

lainaus;
milj. mk.

1

111

ott,olainaus yh.
iteensä; milj.mk
1

IV

122.2
141.7

231.6

421.8

764.5
1156.2

1 123.0
1341.0

1 356.1

22

1 420.0

23
24

1 249.0

25

1 309.3

26

1 345.7

27

1 514.4

1 352.4

28

1513.2

29....

1 360.6

30....

1 279.4

1931....

1 292.0

32....

1 085.8

33....

1 183.6

34....

1277,4

35....

1 380.7

36....

1630.1

37....

2 051.8

38....

2 085.0

V I I-39

....

2179.4

39....

4 038.7

40....

5 551.o

IX-41....

6 561.1

1 1. Elinkust,annukset.
•sinki, heiiiäkuu 1914 ± 100.

± 100.
11.

Vuosina 1914~1919 viimeiiien vuosineljännes, HelVuorina 1920, joulukuu, koko maa, heinäkuu 1914

Vuosina 1921-41 joulukuu, koko maa, tammi~kesäk. 1914 ± 100. -

Suomen liikkeessä oleva setelistö kunkin vuoden (tai kuukauden) 1opussa. -

111 ja IV. Virallisen pankkitilastoi` perusteella

den (tai ku`ikauden) viimeisenä päiväiiä.

ottolainaus yleisölt.ä kunkin vuo-

*) Arvioitu.

**) Uusi sarja.

Hi`'T,\n`.

sarakkeesta

`.ousL-`. `'.\iKi..i.ui<si,\ 'i`Ai.ousi.:i,.i`i.`..``'
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T on jaettu vuoden 1914 vastaavalla luvulla yhtälön

( Pt±]- -1) mukaan.

Jos desimaalipilkku siirretään kaksi askeTta

Pt
oikealle,

osoittavat luvut prosentuaalisen nousun kysymyksessä
olevan vuoden kuluessa.
Reaalinen lainakoi`ko sarakkeessa 2 on
laskett,u edellyttäen, että korkokanta koko ajan olisi ollut 5 °/o.
(Esimerkkinä voidaan mainita, että säästöpankkien otto]ainauksen
keskimääräinen korlm vuosina 19`10-19 o]i /±.6o °/o sekä vuonna
`1939

3.85 °/o ja

]ainauksen

1940 3.8o °/o.

Vuosina 4939 ja 1940 olivat anto-

vastaavat luvut 5.29 ja 5.4i °/o).

Esimerkiksi vuoniia

1940 reaalinen korko näillä edellytyksillä oli -`J.4 °/o, mikä merkit-

see, että vaikka pääoma mainittuna vuonna rahassa laskettuna
karttui 5 °/o:n mukaan, pieneni koronsaajan pääoman i`eaalinen ai`vo
14 °/o, ts. jos pääoma oli 100 mk vuoden alussa ja 105 mk vuoden päättyessä, tämän pääoman reaalinen arvo siitä syystä, että hintatabo
samanaikaisesti nousi 22 °/o, pieneni 100 markasta 86 mai`kkaan.
Sarakkeissa 3 ja 4 esitetyt luvut on saatu jakamalla taulukossa 1 olevat vastaavat absoluuttiset luvut elinkustannusindeksillä, minkä jälkeen vuoden 1914 heinäkuun luku saadussa sarjassa
on merkitty ± 100:ksi.
Luvuista voidaan todeta, ett,ä liikkeessä olevan set,elistön i`eaa1inen arvo vuosia 1914-19 ja aikaa sodan puhkeamisen jälkeen
vuoiina 1939 1ukuun ottamatta on suurin piirtein ollut 100:ssa,
so. i`ahanarvo on muuttunut suunnilleen samassa suhteessa kuin
setelistö on kasvanut. Tämä onkin kansantaloustieteen ns. kvantiteettiteorian yleisen väitteen mukaista. Samalla taval]a voidaan
todeta, että m}röskin luottolaitosten ottolainaus on muuttunut suurin i)iirtein i.ahan arvon mukaan. Luottolaitosten ottolainauksen
Teaalinen arvo saavutti vuoden 1914 tason kuitenkin vasta vuonna
1929, ].onka jälkeen se suurvaltasodan puhkeamiseen saakka kasvoi
lähes kaksinkertaiseksi. Sen jälkeen reaaliarvo on taas pienentynyt,
ollen viime syyskuussa ainoastaan 77 °/o heinäkuun 1939 vastaavasta luvusta. Setelistön reaaliarvo oli sitä vastoin samanaikaisesti
runsaasti kaksinkertaistunut.
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Taul,ukko 2.
"Reaalinen"

Elinkust.an- |

: nusten suh-

i

Reaalinen

" Reaalinen "

luottolaitos-

setelistö;

notuesej]jvnueonden | kao[rnkaokk°:::;
\''uosi

1

kuluessa

i

|

indeksi

ten ottolai-

i naus; indeksi

50/o.

( Pt± -1, ( ,1-.1.o5-1)

(11:1)

(IV:I)
1

Pt

•'2\

-0.ol

0.ol

O.o4

-0.o4

0.oo

-0.lo

0.17

1931

-O.o3

0.o8

32

-O.o3

0.08

33

-0.o3

0.o8

:

::::::1

34.......

0.ol

0.o4

35.......

0.ol

0.o4

36.......

0.ol

37.......

0.o7

38.......

0.oo

VII-39.......
1939.......

1940......

I X-4 1

......

0.o4

-0.o2
O.o5
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Vuosien 1914-19 luvuista huomaa, että setelistö silloiii kasvoi

huomattavastj
nopeammin kuin elinkustannukset
muuttuivat.
Sama on t,odet,tavissa vuodesta 1939 lähtien.
Tämä on oinansa
antamaan tukea sille käsitykselle, että setelistö on primäärinen
tekijä hintojen muutosten kannalta. Lisäksi voidaan todeta, että luottolaitosten ottolainaus inflation aikana onjäänyt huomattavasti sete1istöstä jälkeen. Elinkustannukset ovat myöskin muuttuneet jopa kaksi
kertaa nopeammin kuin pankkien ottolainaus, mikä on omansa
antamaan tukea edellä esitetylle käsitykselle, että hintain nousu
voi heikentää luottolaitosten asemaa.
Kiinteän korkoeron vallitessa pankkien nettokorkotulot (edell}.ttäen, että antolainaus muuttuu samassa suhteessa kuin ottolainaus) nousevat hitaammin kuin
hintataso muuttuu.
Jos pankkien hoitokustannukset nousevab
nopeammin tai yhtä nopeasti kuin yleinen hintataso, tämä vaikuttaa heikentävästi pankkien taloudelliseen asemaan.
Niinkuin taulukosta 2 käy selville, reaalinen lainakorko aina
on negatiivinen inflation aikana, jopa niin i)aljon minuspuolella, että lainanantaja on voinut yhdessä vuodessa menettää 49 °/o
pääomansa i`eaaliarvosta. Tämä ehkä antaa ainakin osittaisen selityksen siihen, että luottolaitosten talletukset ja liikevaihto voimakkaan hintain nousun aikana jäävät kehityksessä setelistöstä ja
elinkustannuksista jälkeen. Rahapääoman omistaja tietenkin täl]aisessa tilanteessa mieluummin sijoittaa rahansa reaaliomaisuuteen, investoi ne tai ostaa kestäviä kulutushyödykkeitä, jolla tavalla

pääoman reaaliarvo voi säilyä muuttumattomana, kuin tallettaa
ne johonkin rahalaitokseen, jossa pääoma ainoastaan markkamäärältään kasvaa. Tällä tavoin voivat reaalisen lainakoron muutokset
myöskin vaikuttaa kohottavasti i`eaaliomaisuuden kysyntään, mikä
taasen juuri on omansa lisäämään hintojen nousevaa tendenssiä.
Edellä esitetyt vertailut rahan arvosta riippuvien ja vuoi`ostaan

siihen vaikuttavien tekijöiden erilaisten kehitysten välillä voivat
antaa aihetta hyvinkin mielenkiintoisiin teoi`eettisiin ongelmiin.
0lemme tässä yhteydessä ainoastaan tahtoneet viitata muutamiin
seikkoihin, jotka voivat olla tärkeitä nykyajan ilmiöitä ai`vosteltaessa.
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Tohioi.i /j..ppo, joka on eiinemminkin eri julkaisuissa käsit,ell\.L
\-(`r()k}.s)rin)rksiä, on otsakkeessa inainitussa Lutkimuksessa ottanlil

tarkastet,tavakseen erikoisen ajankohtaisen aihcen, nimitt,äin liikev€`ihtoverot`iksen.
Tämä verotushan t,uli meillä käytäntöön noin
vuosi sitt,en. Tohtori Lepim oli verot,usta va]mistamaan asetetun
asiantuiitijalautakunnan jäsenenä ja laati lautakunnan mietinnön
liit,teeksi selvityksen liikevaihtoverojärjestelmistä, missä jo, vaikka
tietenkin vain su])peasti, kosketeltiin samaan alaan kuuluvia seikkoja kuin ii}'t ilmestyneessä tutkimuksessa. Tekijälle on a]i.netta\t-a
Lunnustusta siitä, että hän uudessa julkaisussaan on r`;.ht}-nyt laa-

jcmmin selvittelemään inainittua tärkeää kysymystä.
Puhecna olevassa julkaisussa luodaan ensinnä (johdaniiossa,
luku 1) l}.hyt silmäys liikevaihtoverotuksen luonteeseen omalaatuisena kulut,usverotuksena, sen historialliseen taustaan ja sen )rleistyiiiiseen vuonna 1914 alkaneen maailmansodan jälkeisenä aikana.
Tekijä selostaa sitten (luvuissa lI-VII) ]iikevaihtovei`otuksen kehi-

tystä, verotuksesta annettuja inääräyksiä, verotuksen fiskaalista
nierkitystä jne. ulkomailla.
Esitys koskee Kanadaa, Yhdysvaltoja, Saksaa ja Ranskaa; myöskin annetaan tietoja Belgian, Ilollannin, Unkarin, r\Torjan, Ruotsin ja eräiden muiden maiden liikevaihtoverot,uksesta. Selostettuaan oloja ulkoinailla esittää tekijä (ss. `104'112) kat,sauksen liikevaihtoverotuksen järjestel}'yn Suomessa. Tut-

kimuksen puheena olevat luvut antavat osittain inelkoisen seikkaperäisen kuvan k).s}'myksessä olevasta eri maiden finanssitalouksissa viiine aikoina kä}J-täntöön ot,etusta ja niissä }rleensä vai`sin

huomattavan sijan saaneesta verotuksesta.
paikoitellen verotusseikkoja

koskevalla

Esit}rstä on valaistu

tilastolla.

Edellä mainitun, varsinaisesti selost,avaa laatua olevan osan jälkeen tarkastellaan loppuluvuissa (]uvuissa VIIl ja IX) 1iikevaihto-

\'eroLuksen aiheutt,amaa rasitusta sekä
kuul`ivia
seikkoja.
Tekijä
käsittelee
Suoi`ien

]iike`-aihi,o\-erot,uksen

eräit,ä tämän yhteyteen
veronvyörytyskysymystä,

`'a;kut,usta

elinkustannuksiin

eri
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vaurausluokissa ja liikevaihtoveron t,uottoon vaikuttavia asian-haaroja.
Edelleen esitetään havaintoja ja johtopäätöksiä, jotka
koskevat liikevaihtoverotuksen i)äämääriä, erityyppisiä järjestelmiä, raaka-aineiden. verovapautta, vähittäiskaupan määrittelyä,.
veron kohdetta ja verovelvollisuutta sekä mahdollisia muutoksia
Suomen liikevaihtoverotuksessa ja näiden vaikutusta veron Luottoon.
Mielenkiintoisia ovat tässä m.m. laskelmat, jotka tekijä on laatinut.
vei`orasituksen todennäköisestä jakautumisesta eri menoluokissa.
Mainittakoon, että näiden laskelmien mukaan, joiden perusteena
ovat vuonna 1928 suoritetun elinkustannustutkimuksen tulokset,
liikevaihtoverotuksen suhteellinen rasitus, normaaliset olosuhteet
edellytettäessä, kuudessa käsitellyssä luokassa olisi likipitäen sama,
so.

alimmassa luokassa (menot yhteensä 18 085 markkaa) 3.o2 °/o,

ja ylimmässä luokassa (menot yhteensä 92 678 markkaa) 2.o3 °/o`
(korkein, 3.32, on prosenttimäärä neljännessä luokassa, jossa inenot
yhteensä ovat 51739 mai.kkaa).

d aa:oitea|{diå. tå-l:iiiåå etseiii:sätä(s'i{;åi{|åvi2a, hnuäoy=tååt:i{nsiaasttiåtånnki,.,lriYtoå :
jän bruttotulot ja myynnin.
Edellisen sanan käyttämistä näin
laajassa merkityksessä ei, käsiteselvyyden kannalta, ole suositettava. Liik6vaihtovei`otuksen histoi`iallista taustaa esitettäessä olisi`
voitu mm. mainita myöskin Saksassa kannetut ))yleisaksiisit>).
Suojelutulleja ei tavallisesti lueta verojen ryhmään kuuluviksi (sivu
134); puhutaankin finanssitulleista eli verotulleista erotukseksi suo-

jelutulleista.
Mitä tyytymättömyysmomenttiin tulee kei`rallista
(yksijaksoista) liikevaihtoverotusta sovellettaessa (sivut 138-140),.
lienee syytä, väärinkäsitysten välttämiseksi, mainita tuskin tarvitsevan olettaa veron kantoa hoitavan yrittäjäpiirin vain sen seikan
vuoksi, että sille koituu veronkanto-, tilitys- ym. hankaluuksia,
haluavan muidenkin yrittäjäpiirien osallistumista samoihin hankaluuksiin (eri asia olisi tietysti, jos kysymyksessä oleva yrittäjäpiiri
samalla itse voisi päästä vapaaksi mainituista hankaluuksista).
Lopuksi mainittakoon, että Ruotsin liikevaiht,overotuksen käsittely seikkaperäisemmällä tavalla kuin tekijän esityksessä olisi voi-nut olla suotavaa, osaksi siitä syystä että olosuhteet Ruotsissa ovat
meille suhteellisesti läheisiä, osaksi koska Ruotsissa käytäntöön
otettua menetelmää on perusteltu varteen otettavilla syillä.
r\Täistä huomautuksista huolimatta tohtori Lei)on liikevaihto-

verotusta koskevalla tutkimuksella on arvonsa. Tutkimus on tervetullut lisä finan'ssikirjallisuuteemme.
Ennen kaikkea se voi ollä
apulähteenä niille, jotka tahtovat perehtyä kyseelliseen, ei suinkaan
vähimmän mutkallista laatua olevaan verotusongelmaamme. Ju[kaisun merkitystä lisää, kuten jo on viitattukin, siinä käsiteltyjen
kysymysten nykytärkeys.
Ilm. Kovero.
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®LB GRipENBERG, Asuntorakennuksen muot;o ia tuotan,tokurstarmukset.

Tutkimuksia asuntotalon pituuden, leveyden ja korkeuden keskinäiseh suhteen' vaikutuksesta rakennuksen hankintahintaan
erikoisesti

Helsingin oloja
Siv. 112.

ja

mahdollisuuksia

silmälläpitäen.

Helsinki 1938.

-, Asuntoien puokri,in vai,kuttavista tekiiöistä. Ra++emtaiain kustannus Oy. Helsinki 1941.

Siv. 143.

Voidaan kenties olla sitä mieltä, että yllämainittujen teosten
esittely ei ole paikallaan Kansantaloudellisessa Aikakauskirjassa.
Kieltämätöntä onkin, että niissä käsit,ellyt kysymykset ovat laadultaan voittopuolisesti teknil]isiä. r\Tiin ikään tekijän tarkastelutapa

- kuten luonnol]ista onkin - on ensisijaisesti teknikon. Mutta
toisaalta kuitenkin probleeminasettelu on kummassakin tutkimuksessa. pohjimmaltaan taloudellinen, ja tutkittaviksi otetuilla kysymyksillä on välillinen kansantaloudellinen merkityl#ensä, jota
ei suinkaan ole vähäiseksi arvioitava. Näin ollen eivät tri C).jpe/?Z)ergin teokset aihepiirinsä puolesta tarjoa mielenkiintoa ainoastaan
varsinaiselle rakennusmiehelle, vaan jokaiselle rakennustoiminnan
taloudellisesta puolesta kiinnostuneelle.
Näin sitäkin suuremmalla
•syyllä, kun tutkimustuloksilla nimenomaan nykyisissä oloissa on
•erikoinen kantavuutensa.

Edellinen otsakkeessa mainituista teoksista on tekijän väitöskirja teknologian tohtorin arvon saamista varten. Siinä on tutkittavaksi otet,tu kysymys, miten asuntoi`akennuksen pituus, leveys ja
korkeus vaikuttavat sen tuotantokustannuksiin, jos muut tekijät

pysyvät muuttumattomina. Joskin tavallaan pyi`itään yleispäteviin tuloksiin, on tutkimuksessa rajoituttu käsittelemään yksinomaan isoja kaupunkilaistaloja (kerrostaloja), joiden sijaintipaikaksi on ajateltu I-Ielsinkiä. Luotettavien johtopäätösten saavui,tainiseksi edellvtetään, että vertailun alaisiksi otetut talot ovat olennaisissa suht.;issa toisiinsa rinnastettavissa ja että rakennustavat

pääasiallisesti vastaavat meillä voimassa olevia rakennusjärjestysmääräyksiä. Tekijä osoittaa, että i`akennuksen muoto vaikuttaa
tuotantokustannuksiin varsin huomattavalla tavalla. Tämän vaikutuksen suhteellinen suuruus kuitenkin melkoisesti riippuu siitä,

käytetäänkö tuotantokustannuksien mittayksikkönä kuutiometi`iä,
neliömeti`iä vai huonetta. Tekijä korostaa sitä, että kuutiometi.in
?-ksinomainen käyttö mittayksikkönä - mikä rakennuskustannuksista puhuttaessa on varsin yleistä -on harhaanjohtavaa. Todellisuudessa saattaa käydä jopa niinkin, että tuotantokustannusten
]isääntyessä kuutiometriä kohden lattianeliömetrin hinta saman.aikaisesti ]askee. Jos pyritään tuottamaan yksinomaan joko halpoja

huoneita,

halpoja

neliömetrejä

tai

halpoja

kuutiometrejä,
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iiäädytään kc>liiiee]i t,oisist,aaan eriävään i`akcnnusiiiuotooii. llal]>ojen huoneiden i`akentaminen johiaisi tiet}.in edell}'t}'ksin kape€irunkoiseen, matalaan ja hissittöniään t€`lot}-}.i)itiin. Toisen t,avoitteen
saavutt,amineii
edell).ttäisi
le`.eärunkoist,a,
moiiikei`i`oksista

t,aloa, jossa on mahdollisimman i)ieiii kuutiotarve (± luku, joka
ilmaisee, kuinka rnonta m3 talossa on kulakin nettoneliöiTietriä
kt>hden: nettoalalla ymmäri`etään huoneist,oa rajoittavieii scinieii
sisä]iuolelle jäävää alaa).
Kolmannen ])äämäärän saavuttaminen
Laas mei`kitsee leveärunkoisen, monikei`roksisen ta]ot}'ypin v€\litsemista, jossa samalla kuitenkin on suuri kuutiotarve.

Tut,kimuksessa esitettyjen teesien i)aikkansapitäv}.yden ai`vt)st,ele]niscen ei selostajalla ole edell\-t\.ksiä.

Sen sijaan on s}'?rtä esit-

tää seui.aa\ra indeksilukujen kä}.Ltöä koskeva huomautus. Johdannossa (s. 26) tri Gripenberg` Iausuu, et,t,ä rakennuksen tuotant,okustannuksia
käsittelevässä
t,utkimuksessa
tulokset
riii)])uvat
iniT]. siitä, minkä ajankohdan hintoja kä}-tetään laskui)erusteina.
Samassa }'hteydessä

esitetään

g.r:`:\fisessa

vaai.an rakennuskustannusindeksi.

muodossa

ns.

^\luonio-

'l`odetaan, että koska siinä t\'ö-

])alkkakäyrä ja kokonaiskust,annuskä\Tä leikkaavat toisensa \.uorina
:1935, tät,ä »hintatason kohtaa voi s`iis katsoa erään]aiseksi keskiarvoksi, jonkinlaiseksi normaalisuhteeksi ])alkkojen ja tuotantokustannusten väli]läi), mistä s}'}-stä on iterusteltua i)ohjautua juuri
k`.seiseen ajankohtaan tällaisessa t)i)ääasiallisesti teoi`eettiseen selvittelyyn pyrkivässä t,utkimuksessai). Kun tekijä ei missään }.hte}-dessä mainitse, inikä on esitet}rn rakeiinuskustannusindeksin basisvuosi, ei tämä todistelu tosiasiallisesti sano niitään. Mutta vaikka
]ukijal]e

olisikin ilmoitetLu ns. .\'Iuoniovaai`an indeksin basis\.iiosi

(4926) -mikä indeksilukuja esitettäessä t,ietenkin on aina tehtävä

- ei k},'syin}'s vielä sillä ole ratka;stLi.

Tällöin kyseiset indeksi-

kävrät ainoastaan osoittavat, että sekä kokonaisrakennuskustannui'{set ett,ä työpalkat ovat muuttuneet suhteellisesti yhtä pa]jon
v:n 1926 vastaaviin lukuihin verrat,tumi, joten k\,-s\rm`-s onkin
loT)pujen lopuksi siitä, tarjoavatko viimeksi inainituun `vu6den hinnat ja i)a]kat sopivan lähtökohdan tut,kimukselle. Selostajan t,arkoituksena ei o]e kiistää vuoden `1935 hintojen so])ivaisuutta i)uheena

olevaan tarkoitukseen, vaan ainoastaan osoittaa, että tri Gri]ienbergin esittämä perustelu on varsin hatai`a.
Mitä
saavutettujen
tulosten
käytännölliseen
ai`voon
tul(}c,
tekijä itse huomauttaa, etteivät ne sellaisenaan sovellu käsikirjatietojen tapaan kä}rtettäviksi. E])äilemättä ne emi)iiriseen tiet,oon

perustuvina kuiLenkin sovellett,uina tarjoavat t`ikea mvös kä}rtännölliselle i.akennustoiminnal]e, josta saavutetut tulokset käynevätkin samaan suuntaan.
Rakennuksen muodon vaikut,us t,uot,antokustannuksiin sisält}'y
5
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osaprobleemina inyöskin jälkimmäiseen teokseen.
Koska asuntokiinteistön hankintakustannukset edustavat talon valmistushetkellä sitä pääomamäärää, jonka korot on saatava vuokrien muodossa,
saattaa helposti ensi silmäykse]1ä näyttää siltä, että mitä pienempi
on suhteellisten hankintakustannusten määrä, sitä edullisemi)i on
kiinteistön taloudellinen tulos.
Tekijä
kuitenkin
heti
aluksi
huomauttaa, että näin ei suinkaan aina ole laita, vaan että ns.

tarvittavan vuokran suui`uuteen vaikuttavat monet muutkin seikat.
Kokonaiskuvan saamiseksi vuokranmuodostuksesta on tutkittava
tekijöitä, jotka vaikuttavat 1) asuntojen vuokra-ai`voon, 2) kiiiiteistön hankintahinnan suuruuteen, 3) kiinteistön hoitokuliiihin,
4) kiinteistön kuoletustarpeeseen ja 5) suhdannevaraukseen.
Kiint,eistön hankintahinta jaetaan tavallisesti kolmeen eri kustannustekijään, joiden osuudet helsinkiläisiä kerrostaloja koskevan
tutkimuksen perusteella keskimäärin ovat: tonttikustannukset n.
20 °/o, varsinaiset rakennuskustannukset n. 75 % ja rakennusaikaiset kulut n. 5 °/o. Tonttikustannuksia analysoidessaan ti`i Gripen-

berg mm. korostaa tontin luovutusmuodon merkitystä todeten,
että tonttien hinnat Helsingin huutokaupoissa ovat toisinaan nousseet jopa 63 °/o:lla kaupungin viranoinaisten määrittelemistä hinnoista. Rakennuskustannusten muodost,uinista ja asuntojen vuoki`aarvoa koskeva tutkiinus osoitLaa, että näihin eivät vaikuta ainoastaan rakennusaineiden hinnat, ])alkat, teknillinen taso, varusteet,
t};.ön
järjestely,
i`akennustuotantoa
säännöstelevät
määräykset
sekä rakennusaineiden ja rakenteiden valinta, vaan vai`sin olennaisesti myös talon suunnittelu ja muotoilu.
Käyttämällä johdonmukaisesti kaikkia toivottuun tulokseen johtavia menetelmiä voidaati saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä huoneistojen asuntoai`von usein sainanaikaisesti ]isääntyessä. Kiinteistön hoitomenoista
voidaan todeta, että niihin vaikuttavat monessa tapauksessa samankaltaiset toimenpiteet, jotka halventavat sekä tontti- että rakennuskustannuksia, joten jo i`akennuksen suunnitteluvaiheessa olisi t,ärkeätä kiinnittää huomiota sellaisiin seikkoihin, jotka huomattavammin supistavat hoitokuluja.
Asuntorakennuksen ai`von kuoletustarve riippuu paitsi teknillisestä vanhenemisesta ja kulumisesta
sekä taloudellisesta vanhanaikaistumisesta myöskin vai`sin tuntuvasLi tontin luovutusmuodosta. Niinpä esim. tietyin edellytyksin
tulisi omalla tontil]a sijaitsevasta kiinteistöstä ensiinmäisenä 30vuotiskautena kuolettaa 55 °/o alkuperäisestä arvosta, mutta 62 °/o,
jos kiinteistö on rakennettu vuokratontille. ))Suhdannevarauksella»
tekijä ymmäi`tää y)sellaista laskelmallista vuotuista ei.ää, joka kiinteist,ön jatkuvaa taloudelhsta kannattavaisuutta silmällä pitäen on
otett,ava huomioon, jotta konjunktuurien vaihteluista aiheutuvat
mahdolliset tappiot tulisivat tasatuiksi pitempien aikojen varalta>).
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Tällaisen varauksen tekevät välttämättömäksi ennen kaikkea vuokrat,ason ja koi.kokannan vaihtelut sekä vuokratappiot. Eri vuokrantekijäin osuudet ovat helsinkiläisten vuokratalojen kohdalta seuraavat: korkomenot n. 51 °/o, hoitokulut n. 25.5 °/o, suhdannevar.aus i].

15.o °/o ja kuoletus n. 8 °/o.

Ylläolevat ]uvut on saatu

teoreettisten laskelmien perusteella, mutta käytännöstä otetut esimerkit ovat omansa niitä tukemaan.
Tri Gripenberg esittää käsityksenään, että asuntotuotannossa
on silmämääi`änä pidettävä ))pyrkimystä aikaansaada kohtuullisia
vaatimuksia vastaavia asuntoja mahdollisimman halpaan vuokraan
}-rityksen taloudellisuuden siitä kärsimättäi}.

Miten paljon on teh-

tävissä tämän päämääi`än hyväksi, osoittaa se, että yksinomaan
muuttamalla rakennusmuotoa, yritysmuotoa, varusteita ja eräitä
rakennustoimintaa säännösteleviä määräyksiä voidaan tuottaa 4
huonetta ja keittiön käsittävä 109 m2:n asunto samaan vuokraan
kuin aikaisemmin 3 huoneen ja keittiökomeron asunto, jonka pintaala on vain 50 m2.

Tekijä huomauttaa alkulauseessa, että moni tärkeäkin kysymys
on saanut osakseen liian pintapuolisen käsittelyn, koska tutkittavia
asioita on ollut liian pa]jon. Toisaalta voitaisiin kuitenkin sanoa,
että tut,kittavia asioita on päinvastoin ollut ]iian vähän. Ennen
kaikkea ei teoksessa ole edes viitatt,ukaan se]laiseen käsitteeseen

kuin v u o k i` a m a r k k i n a t. Tarttuessaan tutkimukseen asunnonvuoki`iin vaikuttavista tekijöistä lukija ehdottomast,i odottaa
edes ohimennen käsiteltävän sel]aisia kysymyksiä, kuin mitkä seikat
vaikiittavaL asuntojen kysyntään ja tarjontaan, miten vuoki`anmuodostus riippuu edellä mainituista ja miten se puolestaan vaikuttaa kysyntä- ja tarjontareaktioihin jne. Tekijä on tyytynyt
tutkiinaan vuoki`anmuodostusta yksistään teknillis- ja i`akennustaloudellisena ilmiönä ja täysin staattiselta kanna]ta. Haluamatta
kieltää merkitystä staattiselta tarkastelutavalta ceteris i)aribusehtoineen on joka tapauksessa todettava, et,tä teos olisi olennaisesti
voittanut, jos siinä olisi edes lyhyesti osoitettu vuokranmuodostusilmiön paikka, jos niin voi sanoa, kansantalouden dynaamisissa
puitteissa.
Esimerkkinä kansanta]oudellisen kokonaisnäkemyksen
puuttumisesta mainittakoon, että vertailtuaan (s. 113) pääkaupungin asuntotuotannon ja vuokraindeksin kehitystä tekijä ]aus`iu:
))Y]Iäolevat luvut eiväi siis näytä antavan tukea käsitykselle, että
suuri asuntojen tuotanto vaikuttaisi alentavasti vuoki`iin. Tuntuu

niinmuodoin

otaksuttavimmalta,

että

vuokranvaihtelu

niuista s}/.istä, lähinnä y]eisistä suhdanteista.i)

johtuu

Esitetyn ajatuksen-

juoksun johdosta huomauLettakoon, että olisi pikemminkin -ainakin meidän oloissamme - varsin y]lättävää, jos suuri asuntojen
tuotanto vaikuttaisi vuokriin alentavasti.
Asuntotuotannon kul-
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loinenkin

laajuus

i.iii)ijuu

oleiinaisesti rakennus}.i`ittäjien

kaniiat,-

tavuusodotuksista, joihin ratkaisevasti vaikuttaa kiinteistöarvojcn
kehitys.
Tämä ])`iolestaan i`iippuu norinaaholoissa i)aitsi luottomarkkinain tilasta ennen kaikkea vuoki`atason 1%hit},-ssuuimasta.

Asunnon\'uokrilla on taipumus kohota noususuhdanteen aikaiia,
jolloin ni}.öskin asuntojen k}rs}'ntä lisäänt}-y.
Seurauksena on
€`sunt,ot,uotannon vilkastuminen.
Täten \'uokrataso ja asuniojen

tuotanto y]eensä kehittyvät }/rhdensuuntaisesti ja ovat inolemmai
i`iii)puvaiset sekä toisistaan että tietyistä }.hteisistä tekijöistä, jotka
sisält}tvät käsitteeseen suhdanteet.
Todcttakoon vihdoin, että sinänsä inielenkiint,oinen luku t)suhdannevarauksestat), johon }rlläoleva esiiiierkki kuuluu, ei m\.öskään
kokonaisuudessaan ole täysin vakuuttava. Tekijä esittää, c`ttä suhdannevaraus vuonna 1939 suhteellisen korkean `'uokratason vallitessa o]isi llelsing`issä edust,anut n. 15.5 °/o iis. tarvittavasta vuokrasta. Hän ei kuitenkaan mainitse, esiint}.}-kö tällainen marg`inaali
myös alhaisen vuokratason vallitessa, ja jos esiintyy, init,en suui`i
sen t,iihsi olla.
Ei myöskään kä}r selville, onko suhdannevaraus
tictoisen kalkvloinnin tulos vai muodostuuko tällainen vuokrantekijä ikään l."in aut,oiiiaattisesti.
Entä miten on selitettävissä,
että kiinteistöjen ar\'ot esim. n`'k\-isin jatkuvasti kohoa\'at, vaikka
vuokrasäännöstel)r ilmeisesti tekee. k}.seisen marginaalin s`|it`i.mis(m

mahdottomaksi?
Esitet}'illä reunarnuist,utuksilla ei p}.i.itä riistämäch arvoa ti`i
Gripenbergin meidän oloissamme u]`aauui`t,avi]t,a tutkimuksilta näist,ä
tekniikan ja talouden rajakysym}-ksistä.
Päin\.astoin korostet,takoon,
että mahdol]isista puutteistaan huolimatta
sclostetLujen
teosten ilmestvinistä on terve dittä`-ä i]ahdutta`'ana enteciiä suomalaisen t`itkimukseii uusista alueTalt,a`iksist,a.
Mikko rl`cLmminen.

G.

i\. MONTGo"T3RT,
rl`In i.tse of i)iodem industi.y i,n Sweden.
St,ockholm economic studies 8. P. S. King` ct Sohn ILondon.
St,ocl{holm 1939. Siv. 287.
Pi`of . JWo7i£gome7.yn v. '1939 ilmest}.n)-t leos Ruotsin uudeiiaikai-

sen teollisuuden synnyst,ä ja kehityksestä olisi ansainnut Lulla esitellyksi jo het,i t,uoreeltaan suoinalaiselle lukijakunnalle. Poikkeuksellisten olojen vuoksi sen tunnetuksi t,ekeminen on kuit,enkin lykkäänt}.nyt näin r>itkälle. Ai`vostelun m}röhästymineii ei siis suinkaan
ole aiheutunut siitä, et,teikö tämä teos olisi het,i sen ilmcst).misen

jälkeen huomioitu t,äällä ja annettu sille kuuluva arvo, vaan kokonaan m`iista, arvostclijasta riii)pumatLomista seikoist,a.
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Montgoinei.)'n

teos

on

ilniest}'nyt

3-19

Tukholman

korkcakoulun

},'hteishntatieteellisen lait,oksen englanninkielisessä tutkimussai`jassa, jossa jo aikaisemmin on ilmestynyt useita mei`kittäviä t,uikimuksia. Tämän julkaisusarjan lähimpänä tai`koituksena on tehdä
ulkomaiselle lukijakunnalle tunnetuksi Ruotsin taloudellisia ja
sosiaalisia oloja ja varsinkin niiden kehitystä. h-äin ollen myös
Montgomer)rn teos on tai`koitettu u]komaisia, cnnen kaikkea eng]anninkiclisiä lukijoita \.art,en. Ta`-allaan hänen t,eoksensa kuitenkin liitt`'}i. ]irof. //cc/`.6f/icJin suui`isuuntaisiin Ruotsin aikaisempaa
taloushi;ioriaa valaiseviin tuikimuksiin, jotka iunneini`ie nimellä
))S`'eriges ekonomiska histoi`ia t`i.cån Gusta`- \'asa intill `-åra dagar)).

Heckscherin ja i\Ionlgoiiiei-}'n teoksilla onkin moiiia varsinkin inet,o-

disia yhtymäkohtia, ja ne cclustavat molemmat erinomaisella tavalla
uusinta laloushistoriallisba tutkimusta Ruotsissa.
Montgomer}/- valaisee tässä teoksessaan lähinnä Ruotsin teollisuuden kehit}'stä 4800-1u`.un alusta aina viiinc `J.uosiin asti. Se ei

kuitenkaan rajoitu ).ksinomaan teomsuuteen.
Kirjoittaja tekee
mvös laajasti se]koa maataloudesta, kaupasta, kulkuneuvoista,
pankki- ja luottoi)olitiikasta, sosiaalipolitiikasta, `räestök}.s)'myksest,ä, sanalla sanoen kaikesia siitä, mikä tavalla tai tojsella liittyy
teollisccn toimintaan ja ]iiuoclostaa `'hdessä sen kanssa elimellisen
kokonaisuudcn. On katsottava suure.ksi eduksi teokselle, et,t,ä näin
on menetelt`., si]]ä siten `.oi lukija verraia Ruot,sin teollisuuden
kehittymistä edist}'miseen muilla aloilla. Tällä t,a`'oin lukija iTiyös
sa€` sel`'cän ku\.an leollis`iuden sisäisestä kehitvksesLä. \-äin on
synt)-nyt monipuolinen ja havainno]linen kokoi`iaisesit`.s Ruotsin

teolliscn t,uotantotoiminnan ja Ruotsin t.ilouse]ämän k`ehit`rksestä
vaatimaLtomista mittasuhteista täi.keäksi tekijäksi. kansainväliscssäkin

inielcssä.

Varsin€\;nen tcollist,umiskausi Ruotsissa alkoi

1870-luvulla. .Vloiit-

gomer}'n t,eokseii i)ainopiste on iämän jälkeiscn kehit}.ksen esittämiscssä. .\Iut,ta hän aniaa `.leiskatsauksen mvös t,ätä edeltäneeseen
aikaaii, j()lloin `-arsinkiii l{uotsiii teollisuus öli `r.ielä sang`en vaati-

mat,onta ja }'ksip`iolisLa. Sen tule`'a kehit`.s alkoi kuitenkin vähitellen hahmoittua. }Ioniin vuosikTmineniiri ei kuitenkaan taitahtuniit niitään ratkaisevia muuLoksi`a t,eollisuuden alalla. VanhasLaan
olivat sen t,ärkcimiiiäi haaraL rauta- ja sahateollisuudet, jotka
molemm€`t olivat t}r'}7])illisiä vicnLiteollisuuksia. \-e säil}.ttivät valtaaseinansa ])itkälle l800-Iu`'uti jälkimmäiselle puoliskolle asti. Vasta

tämäii sataluvun viimeisinä vuosik`'mmeninä alkoi voimakas tcollistuinis])rosessi, joka on aiheiittänut syvällekcäypiä muutoksia
paiisi teollisuuteen itseensä m}-ös Ruotsin talous- ja yhteiskuntaeläiTiään kokonaisuudessaaii.
Koiiriint,untuvimmin l,ämän valta\.an kehit`-ksen `.aikutus ili``e-
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nee Ruotsin yhteiskunnan rakenteessa tapahtuneissa muutoksissa,
joista kirjoittaja esittää useita valaisevia numeroita. Aikaisemmin
Ruotsi oli suuressa määrin maatalousvaltainen maa. Siten oli maatalousväestön osuus koko väkiluvusta 1700-1uvun puolivälissä
melkein 80 °/o ja vielä niin myöhään kuin v. 1879 72 °/o. Tänä
aikana Ruotsin väkiluku kohosi 1 786 000 hengestä 4 169 000 henkeen eli 133 °/o, mutta maatalousväestö 1425 000:sta 2 996 000:een
eli 110 °/o. Muu väestö lisääntyi siis jo tällöin huomattavasti nopeam-

min kuin maatalousväki. Myöhemmin suunta muuttui yhä epäedullisemmaksi maalaisväestöl]e. Vuosisadan vaihteessa oli maatalousväestön osuus koko väkiluvusta laskenut 55 °/o:iin, ja v. 1930,
jolloin viimeksi toimeenpantiin yleinen väestölaskenta, se oli jo
niin alhaalla kuin 39.4 °/o:ssa. Teollisuuden palveluksessa olevan
väestön osuus osoitti tänä aikana voimakasta nousua! v. 1870 se
oli 15 °/o, v. 1900 28 °/o ja v. 1930 35.7 °/o. Kaupan ja liikenteen
palve]uksessa

oli v. `1930 18.8 °/o sekä muiden elinkeino].en 6.7 °/o

Ruotsin koko väkiluvusta. 1880-luvulta lähtien maatalousväestö
alkoi myös absoluuttisesti vähentyä, niin että se vuosien 18801930 välillä laski 3 402 000:sta 2 417 000:een. Nämä luvut osoitta-

vat vakuuttavasti Ruotsin kehittymistä teollisuusvaltaiseksi maaksi.
Montgomery on epäilemättä oikeassa, kun hän tämän kehityksen
asettaa ennen muuta yhteyteen sen tosiasian kanssa, että teollisuus
sivuelinkeinoineen pystyi tänä aikana tarjoamaan pai`emman toimeentulon työntekijöille kuin maatalous.
Ruotsin viimeaikainen taloudellinen nousu, jonka kirjoittaja
osoittaa ennen kaikkea aiheutuneen teollisuuden valtavasta eteenpäinmenosta, on synnyttänyt elintason voimakkaan kohoamisen,
kuten työpalkkojen kehitys selvästi näyttää. Montgomeryn tät,ä
koskeva esitys on erittäin valaiseva ja kiintoisa. 1800-1uvun alkupuoliskolla pysyi palkkataso suunnilleen muuttumattomana. Kansantulo kasvoi tänä aikana kylläkin melkoisesti, mutta kun t,`'övoiman tarjonta oli suurempi kuin sen kysyntä, eivät työi)alkat
päässeet nousemaan juuri nimeksikään. Varallisuuden lisäänt`-misestä tuli näin ollen vain suhteellisen vähäinen osa kansasta o;alliseksi. Teollistuminen johti kuitenkin voimakkaaseen työvoimmi
kysyntään, ja vähitellen työväestönkin osuus kansantulosta alkoi
lisääntyä. 4.800-1uvulta lähtien suunta on ollut voimakkaasti nouseva, ottaen huomioon sekä rahapalkan että realitulon. Vuosien
1860/6/+-194.0/4.3 välisenä aikana kohosivat miespuolisten t?,'öntekijäin vuosipalkat teollisuudessa kokonaista 195 °/o ja maataloudessa 455 °/o. Realipalkkojen nousu teollisuudessa oli tänä aikana
141 °/o laskettuna vuosipalkan mukaan ja 463 °/o, kun tuntiansio
on otettu laskelmien pohjaksi. Realipalkkojen laskeminen maataloudessa tuottaa huomattavasti suurempia vaikeuksia, lähinnä siitä
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syystä, että maataloudessa on sangen yleistä i)alkaninaksu ]uonnossa. Realipalkkojen nousu maataloudessa oli ilmeisesti kuitenkin
jonkin vei.ran vähäisempää kuin teollisuudessa. Tämä elintason
voimakas kohoaminen on erittäin vakuuttava todistus taloudellisen
ekspansion voimasta, vai`sinkin kun se tapahtui rinnan voimakkaan
väestön lisääntymisen kanssa.
Maailmansodan jälkeen on sama nouseva kehityssuunta edelleen jatkunut, .vaikka ei enää yhtä voimakkaana kuin aikaisemmin.
Rahanai.von voimakas aleneminen maailmansodan vaikutuksesta
aiheutti sen, että rahapalkat ovat v:sta 1943 ]ähtien nousseet tuntuvasti, niin että miespuolisten työntekijäin tuntipalkan kehitystä
osoittava indeksi (1913 ± 100) oli v. 1937 noussut 287 pisteeseen.
Ruotsin virallisen elinkustannusindeksin perusteella laskettu reali-

palkkaindeksi kohosi tänä aikana huomattavasti vähemmän eli
177 pisteeseen. Tämä kehitys on joka tapauksessa ollut voimakkaampi kuin monessa muussa maassa, ja sen ansiosta on Ruotsin
teomsuustyöväen samaten kuin Ruotsin elintaso yleensäkin nykyisin korkeimpia maailmassa.
Varsin valaiseva ja ansiokas on Montgomei`yn esitys teollistumisen vaikutuksesta Ruotsin suhdannevaihteluihin. r\Tiin kauan

kuin Ruotsi vielä oli maatalousvaltainen maa, aiheutuivat muutokset suhdannekehityksessä ennen kaikkea sisäisistä tekijöistä, so.
siitä, millainen sato kunakin vuonna saat,iin. Katovuosi merkitsi
suui`ia vaikeuksia koko maalle, hyvä sato taas vaikutti elvyttävästi
taloudelliseen kehitykseen kaikilla aloilla. Taloudellisen kehityksen
rvtmi seurasi siten kiinteästi maataloustuotannon vaihteluita.
Tedllisuuden saavutettua yhä keskeisemmän sijan talouselämässä
on myös suhdannekehitys joutunut i`atkaisevasti maan ulkopuolisten tekijäin vaikutuksen alaiseksi, lähinnä siitä syystä, että maan
teollistuminen on vienyt Ruotsin aikaisempaa huomattavasti vilkkaampaan ja kiinteämpään taloudelliseen vuoi`ovaikutukseen ulkomaiden kanssa. Aika vuosien 1850-1913 välillä voidaan suhdannekehityksen kannalta jakaa kolmeen kauteen. Näistä ensimmäinen,

vuodet 1850-75, ja kolmas, vuodet 1895-1913, olivat voimakkaan nousun aikaa varsinkin teollisuudessa, kun taas vuosien 18751895 aikana vallitsi laskukausi. Montgomery asettaa nämä suhdanne]iikkeet lähinnä yhteyteen kullan arvossa tapahtuneisiin muutoksiin, joiden vaikutukset voidaan selvästi todeta kansainvälisessä
hintakehityksessä. Nämä hintaliikkeet tuntuivat voimakkaasti myös
Ruotsissa aiheuttaen suhdannekehityksessä vastaavanlaisen i`ytmin, mikä kiistattomasti osoittaa Ruotsin taloudellisen kehityksen
joutuneen i`atkaisevassa määrin riippuvaiseksi ulkoisista tekijöistä.
Tämän monetäärisen tekijän rinnalla kirjoittaja mainitsee myös
muita kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä. Niinpä esim. 1890-luvun
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alkancesecn voin`a]{kaaseen

teolliseen

nousuun vaikut-

ti\'at suureksi osaksi ci`äät huomattavat kansainväliset keksinnöt,
jotka

erikoisesti koitui`-at sellaisten maiclen h}rödyksi,
runsaasti met,siä, raut,amalmia ja `.esi\.oimia.

joilla

oli

i\Iontg`omer}. ])uuttuu t,eoksessaan laajasti maailmansodan vi`ikutukseen Ruotsin talouselämään. Tästä on kirjallisuudessa esiietty
crilaisia käsit}'ksiä. Sang.en }.1eisesli ollaan sitä mieltä, että

i)uo-

lueetton`at maat ja varsinkin Ruotsi ei\'ät sanot,tavasti kärsincet
sodasta, vaan pikemminkin h}/'ötyivät siitä sotaa käyvien maiden
kusLannuksel]a. Pinna]lisesti tai`kastellen näyttääkin tältä, huomaui,t,aa kirjoittaja, sillä niaailmansota aiheutti suui`ia rahatalou(lemsia häiriöitä, joiclen vaikuiuksesta hinnat voimakkaasti nousivat m}-ös puolueettomjssa maissa, kuten mni. Ruotsissa. Tilasto-

numerot antavat tämän takia harhauttavan kuvan talouse]ämän
todelliscsta kehit}.ksestä. Todellisuut,ta vast,aavan käsitykseii saa
tarkastanialla tuoiantoioiminn.m laajuuita osoittavia numeroita.
Siten esim. Ruotsin teo]lisu`ist,uot,annon `J.olyymi-indeksi ('l{)1`'t ±
'J00) nä}.tti vv.1915 ja 4946 ])ientä nousua -104 ja 409 ])isteLtä

- mutta laski sen jälkeen melkoisesti ja oli alimmillaan viiiiieisenä sota\-i.ionna \'.''1948 76 ])isteessä.

Vast,a v.1924 indeksi jälleen

nousi `7]i 100:n. Ruoisi ei siis suinkaan jään}'t osattomaksi suur-

sodan ]iuristukselta, muLta kirjoittaja m}'öntää kyllä, ett,ä sen
vaikeudet o]i\-at sentään vähäisiä verrattuna sotaakäyviin maihin.
Lsäksi Ri.iotsi in}'ös h}.öt}.i sodasta, joka käy kiistattomasti ilmi
siitä, että se maailmansodan aikana t,uli riippumattomaksi ulk(tm{iisesta ])ääomasta, ja kun aikaisemmin pääomaa virtasi ulkoa
niaahan, Ruotsi n\'t alkoi viedä i)ääomaa maasta. Maailmansota
siis eräässä mieless`ä vah`.ist,i Ruotsin taloudellista asemaa, seikka,

jota kirjoittaja olisi `'oinut enemmän ]{orostaa.
Ruotsin taloudellisen pohjan lujuus ilmeni selväst,i maailinansod€\n jälkeisinä aikoina e]isinnäkin sikäli, että Ruotsissa useilla
aloilla eclist}'minen oli voiiiiakkaami)aa kuin }'leensä Euroo])assa,
ja t,oiseksi siteii, eti,ä vuosien `J930-`1933 talouspula ei sie]lä ollut
`'htä vaikea kuin useimmissa muissa maissa. V. 1929 alkanui \-leisiiiaailma]linen talousi)ula ja \'ielä (`ncmmän v:n 1931 finanssi`kriisi

merkitsivät, kuitenkin, kuten Nontgomery erikoisestj korostaa,
`iutt,€\ `.aihetta Ruotsin, kuten Tleensä muidenkin maiden taloushistoriassa.

Sen `'aik`itus

ei

kirjoittajan

käsit}.ksen

mukaan jää

iialjoakaan maailiiiansodasta jälkeen. Montg`oii}er}/'n kantaan voita]ieen tässä kohclen `.astalauseitt,a }'ht}rä.
\.`io+icm 1930~33 talousp`ila ja Ruot,sin silloin omaksuma talous-

politiikka o\t-at mone]la ta\'oin joutuneet tutkimuksen ja polemiikin kohieeksi. Tuskin inikääii aikaiseini)i l{ehitvsvaihe on samassa
määrin ol]iit pohdinnan alaisena k`iin nåinä tapahtumat. Montg.o-
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mcrv on tätä aikaa. käsitell\'L aikaiseii-imassa leoksessaan ))I-Iow
Swe`den ovei`came the Depres;ion 1930--1933y). Mitään olennaisesti

uutta ei hän tässä nvt, esite]t,ävänä olevassa teoksessa tuo csille.

Ruotsin teollisuus on niiden vuosikymmenien aikana, joita tekijä
tutkimuksessaan käsittelee, menn}rt, jätti]äisasldin eteenpäin. Sen
tuotanto ei ole ainoastaan moninkerLaist,unut, vaan se on myös
laajentunut uusille aloil]e. Aikaisemmin olivat raudantuotanto ja
sahateollisuus Ruotsin hallitsevia teo]lisuuksia. Edellinen on vhä
ede]leen Ruotsin y)suuria>) teollisuushaaroja. Jälkimmäinen on ;itä
vastoin melkoisesti menettän}/'t merkitystään. 1800-luvulla sahateoll].suus t,osin kehittyi sangen voimakkaasti - esim. vv. 1830-75.
sahatavarain vienti lisääntyi 490000 m3:stä 2 225 000 m3:iin mutta vähit,ellen sen rinnalle, vieläpä sen ohi kohosi muita puunjalostusteollisuuden

a]oja;

sellu]oosa-

ja

i)ai)eriteollisuudet

ovat

ajan mit,taan syrjä?-ttäneet sahateol]isuuden sen entisestä valt,a-asemasta ja muodostuneet Ruotsin johtaviksi suurtco]lisuuksiksi. Tämä
on samalla mei`kinn\'t huomattavaa kansantaloudellista saavut,usta:koi`keamman asteei jalostusteol]isuuden voitollepääs}'ä alemmanasteisesta ja raaka-ainetuotannosta. Puunjalostusteollisuuden viime-

aikaista kehityssuuntaa kuvaa selvästi se, että vv. 1929-37 välillä
sellu]oosan tuotanto kohosi 40 °/o:l]a, mutta sahat,avarain tuotanto
pys}Ti suurin piirtein muut,t,umattomana. Erikoisen suui'i merkitys.
on teollistumisen kannalta ollut Ruotsin kone- ja sähköteollisuuden suurenmoisella kehit}J'ksellä, minkä ansiosta se on saavuttanuL pysyvän sijan maailmanmarkkinoilla.

Mitkä seikat, sitten ovat tehneet mahdolliseksi Ruotsin teol]isuuden ainutlaatuisen voimakkaan edistymisen? Montgomer}'n käsityksen mukaan se ennen kaikkea on johtunut siitä, että kehitys
kansainvä]isillä markkinoilla on tehnyt mahdolliseksi Ruotsin tärkeimpien aineellisten voimavarojen - puun, malmien ja vesivoi-

man ~ ]aajan ja tehokkaan hyväksikäytön. Tärkeitä edell}rtyksiä
teollistumiselle ovat myös olleet panld{i- ja luotto-olojen kehitt}rminen uudenaikaiselle tasolle, rautatieverkon laajeneminen sama-ten kuin maaseudun taloudellinen nousu, jonka vai`assa on suureksi
osaksi o]lut kotimai`kkinateollisuuden voimistuminen. Vapaamielisen talouspolitiikan valtaanpääsy 1850- ja 1860-Iuvuilla ja sit,ä
seurannut elinkeinoelämän rajoitusten kumoaminen auttoivat iiiinikään huomat,tavasti teollisuuden nousua. Varsin vähäiseksi ei
myöskään ole arvioitava teollisuustyöväestön korkeata henkistä

ja sivistyksellistä tasoa sekä sen synnynnäistä kätevyyttä ja teknillistä lahjakkuutta. Vähiten ei suinkaan ole vaikuttanut Ruotsin
nauttima pitkäaikainen rauha.
Sen rikkaan .ia monivivahteisen kehityksen, joka on johtanut
Ruotsin kukoistavan teollisuuden muodostumiseen, on Montgomer}r-
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€sittänyt tässä t,eoksessaan erittäin ansiokkaasti. Hänellä on t,unnetusti erinomainen kyky perinpohjaisesti analysoimalla eri tekijöitä
saada selville ne voimat, jotka ennen kaikkea ovat vaikuttaneet
kehityksen kulkuun. Ei voi myöskään olla antamatta täyttä tunnustusta kirjoittajan selvälle ja johdonmukaiselle esitystavalle.
•Tämä teos on näin ollen vakuuttava todistus Montgomeryn etevistä

tutkijanominaisuuksista, ja sitä on epäilemättä pidettävä eräänä
pohjoismaisen taloushistoriallisen tutkimuksen huomattavimmis`ta
:saavutuksista.
K. 0. Al,ho.

Z U s fl M M E N F n S S U N G.

Der Luxus und die Besteuerung des Luxus.
von Prof . Itm. Kovei.o.

Verfasser gibt in seinem Aufsatz einen kurzen Uberblick tiber die
Luxusbesteuerui]g und ihre Methoden.
Dies setzt zunächst eine
Klärung des Luxusbegriffes und eine Beurteilung des Luxus voraus.
Das in den neueren Kultursprachen vorkommende Wort »Luxus»
stammt aus dem l.ateinischen und bedeutet etwas Fehlerhaftes, etwas, was gegen die gewohnte Lebensordnung verstösst, einen uber

åapsp±ggekwe:ttn]f che Mass h]nausgehenden Aufwand, Verschwendung,
Als Motive des Luxus hat man teils den Sinnenreiz, teils die Eitelkeit und Pi`ahlerei angeftihrt. In primitiveii Verhältnissen macht
sich der Luxus mehr quantitativ geltend, wobei er leicht in Vergeudung tibergeht, wähi`end er auf höheren Entwicklungsstufen immer
mehr qualitativen Charakter annimmt, d.h. in der Verwendung
wertvollerer und feinerer Dinge besteht.
Das Wesen des Luxus wechselt also je nach den Vei.hältnissen,
aber auch bei den gleichen Voraussetzungen kann man auf Grund
ethischer, sozialer u.a. Gesichtspunkte vei`schiedener Ansicht fibei`
das Wesen des Luxus sein. Von den Volkswirtschaftlem ist der Luxus bald in engerem, bald in weiterem Sinne aufgefasst worden. Im
weitesten S].nne rechnet man zum Luxus sogar alles, was die Lebenshaltung der untersten sozialen Schichten (das Existenzminimum) tiberschreitet.
Bei der Beurteilung des Luxus hat man naturlich davon auszugehen, wie man den Luxus auffasst. Man kann jedoch so verfahren,
dass man das, was den exklusiven Luxus (Luxus in engerer Bedeutung) betrifft, mit entspi`echender Modifizierung fiir den i)Volksluxus» (Luxus in weiterer Bedeutung) gelten lässt.
Der Luxus ist sehr vei`schieden beurteilt worden. Die jeweilige
Auffassung. tiber die Motive desselben (Sinnenreiz, Eitelkeit usw,)
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enthält eig`cntlich auch schon im])licite eine Bewertung`.

}[aii hL

weit,er den l.uxus als Verschwendung` von Arbeit, Arbeitszeit und
Arbeitsmitte]n streng verurteilt, da diese, wenn dic Mittel dcr Bcdarfsdeckung` hegrenzt sind, aul. Kosten der Befriedigung der noLwendigen Bedtirfnisse `J.erbi`aucht werden. ÅL\nderseits hat der hixus
auch Bewunderer und Verteidiger gefunden, un(l man haL `i.a.
behauptet, er bedeute eine Erhöhung dcr Gesamtproduktion dcr
Volkswirtschaft,. I)ie letzt,ere .J-lnsicht ist aber durchaus abwcg.ig., iin
Gegenteil ist der ljuxus dazu angetan, die i\'IöglichkeiLen der 13edai`l.s-

deckung ftlr dic Gesamtheit zu .verringerii. Auch \venn man vt)n
ethischen Werturtei]en absieht, kaim der Luxus nicht a]s cmpl`eh]cnswert erscheinen.

Daraus folgt, clas.s er vom prinzipic]Icn St,aTi(`l-

punkt aus kräl.tig zu l)esteuern ist.
13ei der steuerlichen Belastung. des Lu.`us ci`scheint, voi`i ihe(>i.etischen Stand])unkL aus dic prog`ressive Besteuerung. des peri()dischcn
individuellen Gesamt€`ufwandes zweckentsprechend (da dcr .\ul.wand, wenn er gi`össer wird, ceteris paribus im allgenieinc]i inimcr

mehr den Charakter des Luxusaufwandes erhält). ])a sich dies jcdoch aus praktischen Grtlnden nicht durchfuhren lässt, hat i``an einc
Sonderbesteuerung des Luxus eingeftihi`t. /,um Teil hat iiian (lie
direkte ]3esteuerung zu Gi`unde ge]egt, mit der al]crding.s }jcsondci.s
g`rosse Schwierjgkeiten verkniipft sind, voi` a]]em aber hat Tii€`n z`ii.
indirektcn Besteuerung`, d.h. Akzisen, Zöllen usw. greifen ]iit.issci`.
Im letzteren Falle bleibt d;e Besteuerung` jedoch leicht unvollst,än-

dig und unsystematisch.
Man muss leider feststellen, di`ss cs in bedeut,eiidem Umfang` an
zweckmässigen Mitteln fehlt, uni cine kräftigerc Bestcuerung. des
ljuxus und des wenig.er notwendig`cn Aufwandcs dui`chzufiihi.en.
'l`i`otzdem ist nach Möglichkcit zu versuchen, deii entbehrlichei`e]i
.£\ufwand zu erfassen. Eine de].artige 13esteuerung` get'ährdet nicht in

gleichem \[asse die Quellen der Besteuerung wie clie Einkoinmensund Vemiögenssteuer, welche ]eicht das S])aren und clie Kai)italbil(lung verhindert. Wie schon oft hervoi.gehoben word(m ist, spielt dic
zweckinässige Pl.lege der Steuerquc]lcn in dei-heutig.en Steucri)olitik
eine besonders wichtige Rolle.

Die Aufgal)en dor Finanzpolitik bei der lnflationsver]iiitung.
von Dr. Matti Lei)po.
Vei`fasser f uhrt zunächst aus cler Geschichte eiiiige Beispiele
(laf tir aii, dass eine tlbermässige Ausg`abc von 7jahlung`smiLtcln
immer zur liiflation g`eft.ihrt hat, uncl i]n[,ei.s`ichL dann die Frage,
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wodurch der GeldwerL bedingt ist. Die starken Schwankung`en im
Preisniveau werden durch das Missverhältnis zwischen dem Gtitei`volumen und der umlaufenden Geldmenge verui.sacht. Darum ist
eine unbedingte Voraussetzung. des stabilen Geldwertes, dass die
Zahlungsmittel nicht zu reichlich sind. Bei der Deckung des Kredit,bedai.fes des Staates durch An]eihen bei der Zenti`albank ist Voi`sicht geboten, da sonst leicht die Notenpresse zur Krieg`sfinanzierung
in Anspruch genommen werden muss.
Die Lage der finnischen Staatsfinanzen gestaltete sich auf Gi`und

der durch den Winterkrieg 1939-40 und seiner Folgen verursachten
grossen Ausgaben schwierig.
Finnlands Staatsschuld nahm 1940
insgesamt um 41.Ö Milliarden Mark zu. Der Staat war g.ezwungen,
kurzfristigen Wechselkredit bei der Zentralbank in Anspruch zu
nehmen.
Dieser belief sich Ende 1940 auf 3.0 Milliarden Mark,
d. h. 18.o °/o der Staatsausgaben des Jahres. 1941 sind die ordentIichen Einnahmen höher als im Vorjahre, aber die Staatsschuld
wii.d trotzdem um inehr als 9 Milliarden zunehmen. Um eine Kreditbeanspruchung bei der Zentralbank zu vermeiden und die fruheren Schu]den verringern zu können, mussten die ordent,lichen
Staatseinnahmen erhöht werden, denn nui. dadurch lassen sich die
Voraussetzungen f ur eine Stabilisierung des Geldwertes schaffen.
Sowohl die direkten als auch die indireki,en Steuern sind zu
ei`höhen.

Untei`lassung`en

firianzpolitischer

I\Tatur

werden

leicht

dui`ch

die falsche Auffassung veranlasst, dass eine Erhöhung der indirekten
Steuern und Tarife der staatsmonopolisierten Verkehrseinrichtungcn
nicht zur Verhinderung der Geldentwertung in Frage kommen
könne.
Dabei denkt man an die unmit,telbare Einwirkung derartiger Massnahmen auf gewisse Preise und Lebenshaltungskosten,
aber man vergisst, dass die Entwicldung des allgemeinen Preis-

niveaus entscheidend dadurch bestimmt wird, ob der Staat durch
Erhöhung. seiner ordentlichen Einnahmen einen g`enilgenden Betrag
der in Uinlauf kommenden Notenmenge zuriickei`hält, so dass sich
eine weit,ere Anschwellung. der Zahlungsmittel vermeiden lässt und
die Notenpresse nicht zur Finanzierung der Ausgaben herang.ezog.en
zu werden braucht.
Abweg`ig` ist auch die Auffassung, dass der Gefahr der Steigerung
des Preisniveaus infolge der Zunahme der Zahlungsmittel aussch]iesslich dui`ch eine stärkei`e Prcistiberwachung vorgebeugt wei`den könne.
Die Preisregulierung und die sonstigen Reglementierung`smassnahmen können zwar die Entwicklung begrenzen und
verzögern, aber nicht auf halten. Dies ist nur durch G]eichgewicht
in den Staatsfinanzen mög`lich.
Die Staatsausgaben sind durch
Mit,tel zu decken, die aus den ordentlichen Steuer- u a. Einnahmen
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und durch Heranziehung der wii`klichen Ersparungen der Unternehmungen und der einzelnen Volksangehörigen auf dem Anleihewege einfliessen.

Finnlands ncu organisierte Geburtenstatistik.
von Mag. phil.

GL47?7®cw FotÅgs£ed£.

Die Geburtenstatistik in Finnland hat dieselben Ahnen aus deiMitte des 18. Jahrhunderts wie die finnische Bevölkerungsstatistik
iiberhaupt. Die Angaben beztiglich der Geburten sind fi`tiher in
fertigen Jahi`estabellen von den Geistlichen in den einzelnen Gemeinden und von den iibrigen Registerbehörden zusammengeste]lt
worden. Nachdem aber die Geburtenstatistik 1939 eine durchgreifende Veränderung erfahren hat, erhält das Statistische Zentralamt.

jetzt von den Bevölkerungsregisterbehörden nominative Angaben
betreffend alle Geburtenfälle. Durch die neue Statistik wird die
Nativität vielseitiger beleuchtet, als frtiher der Fall wai`. U.a. sind
Angaben betreffend das Alter des Vaters, den Beruf der Eltern,
die Geburtenfolge sowie die Zeit zwischen Eheschliessung und
Gebui`t hinzugekommen.
Einige Begriffe der Gebui`t,enstatist,ik miissen genau definjert
werden, um eindeutig zu sein. Beztiglich des Begriffes )>Totgeburtt}
besteht zwischen den nordischen Ländern prinzipielle Einig.keit:

darunter wird verstanden, dass der Fötus ohne Zeichen von Leben,
nachdem die Schwangerschaft mindestens 28 Wochen gedauert
hat, zur Welt gekommen ist. In der Praxis lässt sich dagegen diese
Grenze kaum aufi.echt erhalten. Wahrschein]ich ist die Anzahl
der Totg.eburten in der finnischen Statistik etwas zu klein. Die
Geburtenfolge des Kindes wird in Finnland in der gleichen Weise
definiert wie in Deutschland, d.h. mit Beachtung nur der Kinder,
]ebend-oder totgeborener, welche in der g]eichen Ehe geboren sind;
die Geburtenfolge der unehe]ichen Kinder wird unter 13eachtung
nur der unehe]ichen Kinder der Mutter berechnet.
In dem grösseren Teil der Tabellen der Geburtenstat,istik wird
das Material nach den Eigenschaften der Eltern des Kindes gruppiert. Man kann die Frage stellen, ob diese Tabellen die Anzahl der
Wöchnerinnen oder die Anzahl der Geborenen angeben soll. Fruhei.

ging` man in Finland von der Anzahl der Wöchnei`innen aus, und
z.B. in der schwedischen Statistik wii.d diese Methode immer noch
verwendet. In der neuen finnischen Gebui`tenstatistik beziehen sich
die Tabellen dagegen grösstenteils auf die Anzahl der Geborenen.
In geographischer Beziehung ist das Material nach Regierungsbezir.ken (Länen), get,i`ennt nach den Städten und dem platten
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Lande, gruppiert worden. Die letztere Einteilung bedeutet heute..
keine scharfe Grenze zwischen den Siedlungsgebieten verschiedenei`.
Art mehr, vor allem da die Marktflecken (in Finnland kleinere
stadtähnliche Siedlungszentren) zum Lande gerechnet werden.
Solange die Bevölkerungsregistrierung in Finnland hauptsächlich
in den Händen der Geistlichen liegt, wird sich hierin nui. schwer.
eine Änderung erzielen lassen, da die Marktflecken in kii`chlicherBeziehung mit dem umliegenden Lande zusammen gehören.
Ein sehr ftihlbarer Mangel in der neuen Geburtenstatistik liegt
dai`in, dass sie sich nicht auf eine exakte Statistik der Volksmenge
nach dem Alter sttitzen kann, da die ftir 1940 geplante Volkszählung
aufgeschoben werden musste. Aus diesem Grunde lassen sich auch
keine genauen Berechnungen der Fi`uchtbarkeit vornehmen.
Der Aufsatz gibt zuletzt einen Uberblick tiber die Sti`uktur
der Nativität in Finnland, wie sie aus den Zahlen dei` neuen Geburtenstatistik hervoi-geht.
Die Einwirkung der Preissteigorung auf das Wirtsohaftsleben.
von Mag. phil. ErjÅ rö.mg¢js£.

Die Belastung, welcher das finnische Wii`t,schaftsleben dui`ch,`
den Ki.ieg ausgesetzt worden ist, hat sich ftir den einzelnen Volksangehörigen ausser durch Steuerhöhungen und Zunahme der Anleihen auch in der Weise ausgewirkt, dass infolge der Preissteigerung
das Realeinkommen der Vei`braucher gesunken ist. Die durch den
Krieg notwendig gewordene Einschränkung des Verbrauchs ist
aussei`dem durch Reglementierungs- und Rationierungsmassnahmen
bewerkstelligt woi`den.
In welcher Weise das Steigen des Preisniveaus die wirtscha£tliche Stellung des einzelnen Volksangehörigen oder Geschäftsunternehmens beeinflusst, hängt von der Struktur der Vermögensbilanz
dieses Wirtschaftssubjektes ab. Wenn der in der Vermögensbilanz
zum Ausdruck kommende Wert des Realvermögens den Wert des
Reinvermögens tibersteigt, d.h. wenn die Gesamtsumme der Geld-

g.uthaben geringer ist als der Betrag des Geldschulden, hat die
Preissteigerung eine Zunahme des Realwertes des Reinvermög`ens
zur Folge und umgekehrt eine Verringerung des Realwertes des
Reinvermögens, wenn der Betrag der Geldguthaben, zu denen die
Barmittel und die Bankeinlagen zu rechnen sind, grösser als der
entsprechende Schuldenbetrag ist.
Dieser Sachverhalt öffnet des Spekulation Ttir und Tor. Besondei`e Aussichten hat die Spekulation beim Steigen des allgemeinen
Preisniveaus, wenn der vei`schuldete Spekulant infolge der Zunahme
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-des Wertes des Realvermögens seine Schulden ei`höhen und g`1eich•zeitig weiteres Realvermögen in der Weise erwei`ben kann, dass

das Verschuldungsprozent die ganze Zeit Uber ungefähr gleich gross
bleibt. Beträgt dieses Pi`ozent z.B. 50, so kann der Spekulant den
fiecbzwe/.£ seines Reinvermögens höchstens ebenso schnell ei`höhen,
wie das Preisniveau steigt. Aus diesem Grunde kann sich die Belastung der Wirtschaft durch den Krieg infolge der Preissteig.erung
sehr ungleichmässig auf die einzelnen Volksangehörigen verteilen.
Darum ist die Preissteigerung energisch zu bekämpfen.
Der letzte Teil des Aufsatzes enthält einige Tabellen, welche
die Veränderung.en der Lebenshaltungskosten, des Notenumlaufes und
der Anleihen der Kreditinstitute in Finnland seit 1914 beleuchten.
Es wii`d gezeigt, dass der t)i`eale Zinssatz» in Finnland während der
lnflation der Jahi`e 1915-1920 und wähi`end der jetzigen Preissteigerung negativ war, was vielleicht z.T. eine Erklärung dafiir

gibt, dass der Umsatz der Ki`editinstit,ute in Zeiten mit starker
Preissteigerung
hinter denzuriickbleibt.
Lebenshaltungskosten und noch inehr
-hinter
dem Notenumlauf

Yhä enemmän ja yhä

parempaa voita!
Sitä VALIO on ajanut takaa koko toiminta-aikansa. Tuotannon
lisäämiseksi ja -tuotteiden Jlaadun parantamiseksi VÅLIO on

liittänyt

osuusmeijeritoimintaan yli

enimmäkseen pienyrittäjiä.

62iooo

karjanomistajaa,

Heidän keskuudess.aan on har-

joitettu laajaa neuvontatyötä maidon laadun paD!antamisek si
sekä karianruokinnan ja rehunviljelyksen tehostamiseksi. Yhä
parempien meijerituotteiden aikaansaamisek§i on yli 550:ssa
jäsehrieijerissä myös hmjoitettu jatkuvaa neuvontatyötä. Neu
vontatyö perustuu laaj a]le ja monipuoliselle, maitotal ouden kaik
-kiin aloihin kohdistuvalle tieteelliselle tutkimustyölle, jonka

V ALIO kustantaa.

Kaildii edellä kerrotut toimenpiteet yhdessä tuotteiden myynninjärieste)yn kanssa ovat vuosikymmenien Varrella antaneet

hyviä tuloksia, mutta kaikesta huolimatta kansamme ei nyt
saa riittävästi maitotaloustuotteita. Syynä ovat useat peräldEäin
sattuneet huonot rehuvuodet, alueen menetys ja kariakannan
vähentyminen.` Yhdessä kaikFien kansalaisten kanssa odotamme

alkaa parempaa, jouoin saamme enemmän voita, yhä enemmän

ja yhä parempaa.
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