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1.

Vakuu±uksen t,ehtävä.

Kun tehdään vakuutussopimus, on useiinmiten tarkoituksena
taloudellisen
korvauksen
suoi`ittaminen
vahingosta,
joka
vakuutuksen ottajaa saattaa kohdata sopiinusaikana. Tämä olen-

nainen tehtävä sisältyy kaikkeen todelliseen vakuutukseen. Mutta
sen rinnalla ja eräissä tapauksissa sen edelläkin on vakuutussopimusta tehtäessä määräävänä myös toinen tarkoitus: säästöjen
kokoaminen vastaisuutta varten eli rahapääoman muodostaminen,
etenkin vanhojen päivien turvaksi. Tällöin sovittu vakuutussumma
suoi.itetaan myös siinä tapauksessa, että vakuutettu on määräpäivänä vielä elossa eikä kuolemantapausta, jonka aiheuttaman taloudellisen menetyksen korvaamista varsinaisella henkivakuutuksel]a
tarkoitetaan, ole sopimuksen voimassaolon aikana sattunut. Moleminissa tapauksissa on kyllä kysymys taloudellisesta turvasta, mutta`
vain edellisessä varaudutaan onnettomuuden seurausten lieventämiseen, kun taas jälkimmäisessä tapauksessa varsinaisen vakuutuksen lisäksi jatkuvasti kootaan säästöjä, jotta myöhemmin voitaisiin saada käytettäväksi niin suuri pääoma, kuin minkä muodostamisesta on vakuutuslaitoksen kanssa edeltäpäin sovittu. Tältä
osalta vakuutusyhtiöillä on samanlainen päämäärä kuin tavallisilla
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säästö- ja luottolaitoksilla, jotka ottavat säästövai`oja talletettavikseen. Mutta viimeksi inainittujen laitosten toiminnan perustuessa
tallettajien v a p a a e h t o i s i i n, enemmän tai vähemmän tila-

päisiin säästöönpanoihin puheena olevissa `-akuutussopimuksissa
tehdään eräänlainen sitoumus säästöjen j a t k u v a s t a suorittamisesta määi`ävuosina ja samalla varsinaisen vakuutussopimuksen
avulla turvataan tämän päämäärän saavut,taminen siinäkin tapauksessa, että kuolema estäisi säästöjen edel]een kokoamisen.
Siten
vakuutustoiminta v e 1 v o i t t a a jatkuvaan säästöjen tekemiseen

ja tuntuvia i`ahapääomia muodostamalla tukee suurten raha- ja
luottolaitosten kehittymistä.
Tässä yhteydessä voi olla syytä mainita, että kun tanskalainen
vakuutusmies G. E. j?;emcm73 vuonna 1938 tässäkin yhdistyksessä

piti esitelmän vakuutuslaitosten toiminnasta pääomien keräämiseksi
ja siinä kosketteli myös puheena olevaa kysymystä, hän lausui,
ei,tä vakuutuksessa ei pääoman kokoaminen ole omatai`koituksensa,
vaan se on väline vakuutuksen päämäärän saavuttainiseksi.1 Näin
tietenkin on asian laita silloin, kun kysym}.s on puhtaasta henkivakuutuksesta, ja useasti henki- ja pääomavakuutuksessakin säästöjen kokoaminen todella on vain sivutai`koituksena ja vai`sinainen
vakuutus pääasiana. Mutta sangen monissa tapauksissa henkivakuutuksella on nimenomaisena tarkoituksena juuri säästöpääomien
kokoaminen, ja tämän päämäärän saavuttamista tuetaan kuolemantapauksen vai`alta tehdyllä varsinaisella vakuutussopimuksella.
Eräänlaista säästövarojen keräystä tehdään monissa muissakin
vakuutustoiminnan haaroissa, mutta olennaista se on juuri henkivakuutukselle. Vei`raten suuria pääomia kertyy myös niistä vakuutusmaksuista, joita ainaisista palovakuutuksista ja eläkkeitä käsittävistä vakuutuksista kannetaan.

8.

V ahuwtussoptr"sten ptlhäa{kctisTi,us.

Kun säästöjä kootaan tallettamalla varoja rahalaitoksiin, ne
luovutetaan sinne toistaiseksi, ja tavallisesti ne voidaan ottaa sieltä
L Om Forsiki`ingsi)6esenels
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omaan haltuun joko jonkun kuukauden kuluttua tai ehkä vaadittaessakin. Ne säästöt taas, jotka henkivakuut,us]aitoksiin jätet,ään, joutuvat sinne pitemmäksi ajaksi, useimmiten moniksi vuosik}.mmeniksi, samaan tapaan kuin sijoitettaessa varoja pitkäaikaisiin obligaatioihin. Kun sitten vakuutussumma asianomaisena määräpäivänä suoi`itetaan, on tavallisesti kulunut veri`aten kauan aikaa
sopimuksen tekemisestä lukien. Samoin on asian laita monissa
muissakin vakuutushaaroissa. Elinkorkojen suoritus saattaa jatkua
useiden vuosikymmenien päähän siitä hetkestä, jolloin sopimus
asiasta on tehty, olkoonpa sitten kysyinys eläkevakuutuksesta tai
tapaturman aiheuttamasta koi`vauksesta, jota jatkuvasti suoritetaan. Milloin kiinteistö]1e myönnetään ainainen palovakuutus, saatt.aa mennä vuosisata tai kauemminkin, ennen kuin palovahinko
sattuu.
Kun `,'akuutussopimus tehdään, lähdetään yleensä siitä luonnollisesta edellytyksestä, että se, mitä sopimuskumppani toiselle
suorittaa, on raha-arvo]taan yhtä suuri kuin toisen sopimuskumppanin vastasuoritus. Mutta näiden maksujen ajankohtien joutuessa
kauas toisistaan puheena oleva edellytys ei lähimainkaan aina pidä

paikkaansa. Päinvastoin on sekä viime vuosikymmeninä että jo
aikaisemminkin saatu runsain määrin kokeinuksia siitä, että rahanarvossa ja vastaavasti hintatasossa vuosien kuluessa tapahtuu paljon ja osittain syvälle käypiäkin inuutoksia. Täten se, mistä vakuutussopimusta tehtäessä on sovittu ja inil]ä tavoin sen toteuttaminen myöhempänä ajankohtana on suoritettu, ovat saattaneet joutua
asiallisesti hyvinkin suui`esti toisistaan ei.oaviksi. Kun rahanai`von

m\iutokset ovat enimmäkseen käyneet alenevaan suuntaan, tosin
suhdannevaihtelujen välistä johtaessa tätä kehitystä myös päinvastaiseksi, on näiden inuutosten seurauksena vakuutussopimuksen
käsittämien vuosikymmenien kuluttua sangen usein o]lut se, että
vakuutuksenottajat ovat t6siasiallisesti saancet melkoista pienem]i`än suorituksen, kuin mikä hei]le aikoinaan on sitouduttu antaiiiaan. `Joskus taas on r.ahanai`von nouseminen tehnyt vakuutusso]iimukset vakuutuksei]ottai.ille tavallista eclu]lisemmiksi ja vastaavasti vakuutuslaitoksille

epäedullisiksi.
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tMiten tällaisiin suhteisiin on tultu, siitä seuraavassa iniiutama
sana selitykseksi; näin vaikean ja monimutkaisen asian varsinainen käsittel\- ei tässä yhteydessä `-oi tulla kysymykseen.
Kun ta]oude]lisessa toiminnassa on, eii]aisten kokeilujen
vaiheiden jä]keen, vihdoinkin pääst}- veri`aten yleisen laskum.aksuyhteyden kaniialle, on saavutettu ei`inomaisen suui`iai`voinen

i)äämäärä. Tässä tuskin on tarpeen muuta kuin viitata yhteisen
i.ahajärjestelmän mei.kit}rkseen. Kun puheena olevan edun ai`vo on
täysin oivallettu, on viime `'i.iosisada]Ia ja kuluvan vuosisadan alussa
asianomaisi]Ia t,ahoil]a laajalti oltu siinä käsit}'ksessä, että raha-

olojen vaka`J.uudesta ei enää, ainakaan ])itkäksi ajaksi, suostuttaisikaan luopumaan, vaikka ti]apäisiä häiriöitä näil]ä aloil]a silloin
tä]löin sattuukin eikä niiden vaikutuksia voida tä`'dellisesti estää.
I\-äissä oloissa ja tällaist,en käsit`-sten `-a]]itessa ei taloudel]isten

sitoumusten tekeminen voimassa o]e`'an, suunnilleen pysyväksi o]e-

tetun rahaiiarvon ja hintatason pohjalla nä}/'ttän}-t millään tavoin
liian rohkealta.

Päinvastoin se tuntui o]evan täysin paikallaan,

ja tällaisen taloudellisen toiminntm `.oitiin katsoa osaltaan olevan
oii]ansa vain vakaannuttamaan talouselämän tei`veen kehityksen

jatkumista vuosikymmeniä eteeiipäin.
Vakuutustoimiiinan valtavaan laajentumiseen viimeksi kuluneeii
vuosisadan

aikana

on

iiuheem

ole`-alla

edell}.t}'ksellä

ilmeisesti

o]lut tuntuva vaikutuksensa.

3.

Ra,hanawoi. ia, hi,nt,ctlason muulohset,.

I\'e käsitykset, joita aikaisemmin o]i va]lalla talouselämän ku]un

ja taloudellisten suhteiden vakavuudesta, ovat viime vuosikymmenien kuluessa ehtiiieet melko lai]la muuttua. Varsinkin sen jälkeen
kuin vuonna `19'1/± syttynyt maailmansota monenlaisine vaikutuksi-

neen pahasti järkytti eri maiden rahaoloja ja hintatasoa, ei luottamus siihen, että tällaiset, sodan aiheuttamat häiriöt olisivat vain
vä]iaikaisia poikkeustiloja, joista rauhan palattua piakkoin päästäisiin palaamaan entisiin oloihin, enää ole ollut yleinen ja luja. Yhä

enemmän ja äänekkäämmin on vuosien kuluessa ruvennut esiintvmään moitteita koko sitä kultakantaan iiojaut,uvaa rahajärjestelinää `;astaan, joka vuosisadan kuluessa on vähitellen pääss}rt kai-
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kissa sivistysmaissa valtaan. Sen puutteita on tosin aikaisemminkin

huomattu, mutta vasta viime vuosikymmenien kuluessa on niiden
merkitys asianomaisilla tahoilla saavuttanut }'leistä huomiota. Kullan tuotannon ja sen oman ai`von vaihtelut ovat, tätä metallia
käytettäessä rahajäi`jestelmän välityksellä arvonmitan tehtävien
suoi`ittamiseen, aiheuttaneet pahoja haittoi.a taloudellisissa suhteissa.
Ne muutokset, joita eri tavai`oiden hintatasossa on todettu ta.pahtuneiksi, ovat kyllä useimmiten jphtuneet muista syistä kuin itse
arvonmitan oman arvon vaihteluista, mutta jälkimmäinen tekijäkin on niihin hyvin tuntuvasti vaikuttanut. Tämä seikka on johtanut siihen, että kansantaloustieteilijäinkin taholla on laajoissa piireissä asetuttu hylkäävälle kannalle koko metallistiseen rahateoriaan
nähden ja koi.otettu varsinaisen rahan arvoon myös pankinsetelit
ja paperiraha. Maan keskuspankin tehtävä on setelinannollaan järjestää rahanai`von
vakavuus, sitä oi)pia on varsinkin tunnettu
kansantaloustieteilijä CctSse! tai`mokkaasti esittänyt. Mutta toinen
kysyinys on, kykenevätkö setelipankit täysin suorittamaan tämän
vaativan tehtävän edes rauhanoloissa, puhumattakaan siitä, että
nykyään taitaa olla vaikea pitää sotatilaa vain aivan satunnaisem

ja ohimenevänä poikkeustilana, jonka jälkeen muka pitkään jatkuvat säännölliset rauhanolot, niinkuin muutamia vuosikymmeniä
sitten jokseenkin yleisesti kuviteltiin. Rahaolojen ja hintatason
vastaista keliitystä arvosteltaessa näinä ` näkökohdat ansaitsevat
vakavaa huomiota.
Mutta edellä viitattiin jo siihen, ettei niitä mutitoksia, joita
puheena olevissa suhteissa on viimeksi kuluneen vuosisadan aikana
tapahtunut, voida selittää yksinomaan seurauksiksi arvonmitassa

itsessään tapahtuneista muutoksista. Muutkin tekijät ovat olennaisesti vaikuttaneet siihen, että talouselämässä on ilmeimyt sekä
ohimeneviä että pitempiaikaisia nousu- ja laskukausia, jopa sellaisia, jotka ovat samaan suuntaan jatkuneet vuosikymmeniä. Näitä
suhdannevaihtelujen pitkiä aaltoja tai`kasteltaessa voidaan todeta,
että viime vuosisadalla tavai`oiden hinnat alenivat 1820-luvulta
1840-luvun loppuun saakka, nousivat sitten lähes neljännesvuosisadan ajan, vuoteen 1873 saakka, jolloin ns. Grtinder-kausi johti
hintojen alenemiseen, ja sitä jatkui 1890-1uvulle saakka. Tämän
jälkeen oli valla]la noususuunta maailmansotaan asti, jolloin talou-
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de]lisen toiminnan säännölliset edellytykset lakkasivat olemasta
voimassa. Ktin sitten 1920-]uvulla vähitellen päästiin siirtymään

rauhanoloihin, ei yleinen hintataso vielä moniin vuosiin painunut
]ähimainkaan aikaisemmalle, sodan edellise]Ie tasolle. Vasta seuraa`/-an `.uosik}-mmenen vaiht,eessa tuli käänne, ja silloin hinnat

alenivat,kin h}/-vin jyrkästi. Sen jälkeen alkanut noususuunta on
vuosik`'mmenen lo])ulla svttvneen sodan luomissa o]oissa tietenkin

voimistunut.
Ne hintojen vaihte]ut, joita näinä nousu- ja ]askukausina on
tapahtunut, eivät ole i`ajoittuneet picniin määi'iin, vaan niissä on
voitu todeta hyvin tuntuviakin muutoksia, ja koko hintataso on

pysyn},'t i/.erraten kauan melkoista korkeammalla tai alempana kuin
edel]isellä kaude]Ia. `'-htenäistä hintatilastoa on verraten pitkältä
aja]t,a toimitet,tu ainoast,aan Lontoon pörssin hintojen perustuksella,
ja näin ollen voi(1aan tässä `.hte\'dessä viitata vain sen tuloksiin,
]ähinnä niihin indekseihin, joita on jatkuvasti julkaistu ))The Economist))-lehdessä. \Tiiden mukaan hinnat 19:nnen vuosisadan puoli-

välissä val]inneesta tasosta lähtien muuta]nassa vuodessa nousivat

enemmän

kuin

30 °/o, ja vaikka

ne tä]]öin

sattuneen sota-ajan

päät}'t,tyä sen jälkeen vähän alenivatkin, }.leinen hintataso pysyi,
tosin vuodesta toiseen \-aihdellen, vei`raten kauan jokseenkin yhtä

korkealla. Kun suhdanteisiin sitten tuli käänne, indeksiluku varsinkin 1890-Iu`-u]la painui vielä pa]jon alemmaksi, kuin mistä vuosisadan puo]ivälissä oli ]ähdetty; täten vähennystä oli pitkät ajat
enemmän kuin 40 % huippuvuosiin verraten. Se hintojen nousu,

joka tapahtui sitten vuosisadanvaihteen tienoissa, pysyi paljon
suppeammissa rajoissa. Mutta sitä rajuminat olivat taas maailmansodan aiheuttamat jäi.kytykset jälkiseurauksineen niin hyvin tällä
alal]a kuin inonessa muussakin suhteessa. Aikaisempina vuosik}-mmeninä y]einen hintataso o]i tuntuvienkin vaihtelujensa jälkeen

palannut suunnilleen entiselleen, ja täten Lontoon pörssin hintoihin perustuva tukkuhintaindeksi oli vuonna 1910 ollut melkein
sama kuiii edellisen vuosisadan puolivälissä. Mutta maailmansodan

jälkeen näytti si]tä, että yleinen hintataso jäisikin jatkuvasti melkoista koi`keammaksi kuin aikaisemmin. Vie]ä vuonna 1931 kultapohjal]a ]askettu indeksi o]i se]laisissa tärkeimmissä maissa kuin
Amerikan Yhd}-s\-alloissa, Suurbritanniassa i.a Saksassa 40 °/o ylem-
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pänä maailmanso.dan edellistä tasoa, ja eräissä maissa, mm. Ruotsissa ja S`'eitsissä, tätä eroavaisuutta oli enemmänkin, toisissa taas,

k`iten Ranskassa ja lta]iassa, vähemmän. Mutta näihin aikoihin
hintojen y]eisessä kehit}-ksessä o]i jo tapahtunut kauan odotet,tavissa ollut käänne alenevaan suuntaan, ja aal]onpohja oli taas

useita k}Tmmeniä
aikaisemmin.

pi`osentteja

alemi)am

kuin

muutamia

vuosia

T\-äin tuntuvat hintojen vaihtelut ovat tietenkin aiheuttaneet
])ahoja häiriöitä taloudellisen toiminnan ei`i aloilla. Ne ovat o]leet
osana yleisiä suhdaiineliikkeitä, joiden syistä on esitetty inonenlaisia ei`i teorioja. Millainen osuus ku]lakin ei`i tekijä]Iä on hintojen

\'aihteluihin o]lut, sitä on vaikea saada varmasti selville. Mutta

itlipa kunkin eri syyn vaikutus niihin ollut suurempi tai pienempi,
nykyään talouselämässä valla]1a olevien käsit}7sten i)ohjalla ei näytä
olevan toiveita siitä, että näitä syitä ja niiden aiheuttamia seurauksia `-oitaisiin, ainakaan kaikkia, poistaa ja että siten päästäisiin

r`uheena olevista haitoista. Päinvastoin on kaiisantaloustieteilijäin
taho]la viime vuosikymmeninä yhä yleisemmin voittanut kanm`tusta sellainen käsitys, että talouselämässä sen omien sisäisten voi]nien vaikutuksesta tapahtuu yhtä mittaa muutoksia ja kehitystä;
kansant,aloustieteen oppeja ei meidän päivinämme käy i`akentami]ien tasai)ainoiseii taloudellisen tilan pohjalle, vaan on katsotta`.a

talouselämän olevan suui`eksi osaksi luonteeltaan dynaamista, joten
siinä ilmenee j a t k u v a a 1 i i k u n t a a, moneen suuntaan. Tälle

periaatteellise]le katsantokannalle asetuttaessa täytyy edellyttää,
et,tä melkoista hintatason ja rahanarvon vaihtelua on vastaisuudessakin jatkuvasti o(1otettavissa. Näin ollen tulevaisuudensuunnitelmat

ja laske]mat on tehtävä tällä pohjalla, vaikkakaan puheena olevat
muutokset, mikäli rauhanolot pääsevät \-allitsemaaii, vastaisuudessa
eivät ehkä tiilc olemaan kovin jyrkkiä, kuten sotatilaan jouduttaessa. Missään tapauksessa ei näytä ole\-an pei`usteltuja toiveita
siitä, että niinä viiosikymmeninä, joiden olosuhteista nykyinen
sukupolvi voi käsityksiään muodostaa, ]]äästäisiin ecles suunnilleen
pysyvään hintat,asoon.
N}7k}-isen

\.oitaneen

tässä

sodan jälkeen

}rhteydessä

kehittyvistä

lausua,

että

taloudellisista

kaiisain\-älisen

suhteista

kaupan_

vapautuminen kovista kahleista varmaankin johtaa monien tava--
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i`oiden

hintojen tasaantumiseen ja hali)enemiseen ja siis rahan-

arvon nousemiseen siltä osalta. Mutta iiäihin suhteisiin rui)eavat

sit,ten jo pian vaikuttamaan useat ei`i tekijät. Todennäköisesti sel]aist,en joukkotuotteiden hinnat, joiden valmistamista \,.oidaan tuotantomeneteliriiä koneel]istuttamalla ja i`ationalisoima]la suui`esti
he]pottaa, saattavat jatkuvasti tulla halvemmiksi. Mutta kaikkialla,
missä johonkin tuotteeseen tai`vitaan tuntuvia inääi.iä ihmist}-ötä,
täytyy edell}'ttää tuotantokustannusten olevan kasvamaan päin ja
siis hintojen sen johdosta nousevan. Sodan hävit}-kset ovat vähentäneet sekä tuotantopääomia että parhaita työvoimia, eikä niiden
puute suureen tarpeeseen verraten voi tulevaisuudessa ol]a melkoisesti kallistuttamatta useita tuotantohaaroja. Samaan suuntaan

ovat omansa vaikuttamaan ne raskaat rasitukset, joita sotaan
osallisissa maissa tulee monien vuosikymmenien aikana kestettäväksi
sen johdosta, että sodan lukuisille uhreil]e on kustannettava tarpeellista huoltoa. Jo tämän johdosta täytyy valtiolle ja kunnillekin suoritettavien verojen p}-syä i.askaina i)itkät ajat vielä sodan
päättymisen jälkeen. Useista eri s}'istä on täten sekä siirt}-mäkautena että m`.öhemminkin odot,ettavissa suu]`ia taloudellisia vai-

keuksia ja niistä johtuvia ristiriitoja.

Mutta hintatason vastaiseen korkeuteen tulee melkoisesti vaiI{ut,t,amaan m}'ös se, mi]lä tavoin `-altiovalta suhtautuu hinnan]nuodostukseen, toisin sanoen: jääkö sen kehit}.s }.ksistään talous-

elämän omien voiiiiien varaan vai ryht}r}'kö valtio edelleen tulli-

politiikan ja muiden sen kä}'tettävissä olevien voimakkaiden keino-

jen avulla sitä järjestelemään, ottaen samalla huomioon muitakin
kuin taloudellisia näkökohtia. Mikäli lähdetään n}rk}'ajan katsantokantojen i)ohjalta, on vaikeata otaksua, että tule\.aisuudessa päästettäisiin vapaa kilpailu esteettömästi hintatasoa alentamaan ja
i`ahanarvoa korottamaan tai sallittaisiin kehit}.ksen kulkemista
j)'rkästi päinvastaiseen suuntaan. Todennäköisemi)ää on, ett,ä hinto-

jen muodostumista vastaisuudessakin valvotaan ja että koetetaan
ehkäistä taloudellisia järk}.tyksiä, mikäli valtiovallan voiinat tähän
vain i.iiitä`-ät. }[utta i`ajattomia mahdollisuuksia sen kä}.tettävissä
ei

ole.

Millainen lopi)utulos kaikesta tästä on seui`auksena lähimpien

`.uosikymmeiiien aikaiia, sit,ä on vaikea ennustaa. Toclennäköisenä
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on kuitenkin pidettävä, että vast,aisuudessakin tulee esiint}-mään
erilaisia, jopa tuntuvia hintojen vaihteluja.
Näin ollen sellai.set taloudelliset soi)imukset, jotka edell}'ttävät
rahanarvon ja hintatason p}/-syvän jokseenkin samanlaisena pitkiä
aikoja eteenpäin, eivät näytä soveltuvan nyk}.aikaiseen käsitykseen
talouselämän todellisesta luont,eesta ja niihin näköaloihin, jotka
vastaista kehitystä ajateltaessa mieleen avautuvat. Jos kuvitellaan
talouselämän tulevaisuudessa muodostuvan suurin piirtein tasapainoiseksi ja häiriöttöinäksi, on h}r`;in inahdollista, että joudutaan
harhakäsit}-sten uhriksi.

Mitä

nimenoinaan

vakuutustoimintaan

tulee,

voidaan

sil]ä

taholla, aivan muodollis-1ainopilliselle kannalle asettuen, kyllä sanoa,

ett,ä sen jälkeen kuin vakuutuslaitos, tietenkin pidettyään huolta
tarpeellisesta
maksuvalmiudestaan,
on
tekemänsä
sopiinuksen
mukaisesti suorittaiiut `/-akuutuksenottajalle tai hänen oikeudenomistajalleen vakuutussumman, asia on siltä osalta järjestyksessä.
Mutt,a niistä syistä, joita edellä on l}rhyesti esitetty, tällainen suoritus saattaa usein jäädä sisäll}-ksensä puolesta melkoisessa inäärin

vaillinaiseksi. Sopimus tulee tä`.tetvksi vain näennäisesti eikä todem-

sesti. Päinvastainenkin tai)aus, tosiasiallisesti liian runsas suoritus,
saattaa myös tulla hoidett,avaksi.
Asiain näin ollen ne monet suunnitelmat, joita vuosien kuluessa

on tehty rahanai`von ja hintatason olennaisista muutoksista johtuvien epäkohtien poistamiseksi, ansaitsevat ei`ikoista huoiniota sekä
vakuutuslaitosten itseiisä että vakuutuksenottajien taholta. Jos
voidaan löytää joitakin keinoja, joilla edes jossain inäärin kyettäi-

siin vähentämään rahanarvon ja hintatason vaihteluista johtuvia
taloudellisia vahinlmja, ne olisi, vaikeuksista huolimatta, otettava
v.ikavasti hai`kittaviksi, vaikkakin täydellisen turvan takaaniinen
kysymyksessä olevilta vahing.oilta nähtävästi pysy}-kin yhtä mahdottomana

asiana kitiii jatkuvan vakavuuden aikaansaanti hinta-

suhteissa.

4.

Kiinteäawoiset l(iin(it Ja vakuutettujen avust,ukset.

Vakuutusmiesten
tossa,

taholla lieiiee vielä `/.ei`i`aten tuoi`eessa muis-

mitcn ai`\-o`.a]tainen tilastotieteilijä ja \.-akuutusmies /7cr7.(f/c!
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Wcs/ergctwc! elämänsä ]oppupuolella, jo]loin hänenkin kotimaansa

talouselämän kestettä\.änä olivat maailmansodasta johtuneet suui`et
rahanarvon muutokset, useita kertoja tai`ttui kysymykseen ai`voltaan vakavien vakuutusten aikaan saamisesta. Vuonna 1919 hän

hintojen nousua ja vakuutustoimintaa käsittelevässä kirjoitelmassaan puolsi puheena olevan epäkohdan poistamiseksi käytäntöön
ot,ettavaksi sellaista indeksijärjestelmää, että säästöt voisivat hintojen vaihdellessakin turvata asianomaisille jokseenkin samanlaisen
(-linkannan. Tässä yhteydessä iiän lyhyesti viittasi myös kiinteistö-

jen omistamisen merkit}'kseen, mutta samalla huomautti, että
Tanskassa olisi sit,ä vart,en henkivakuutuslakia muutettava.1 Myöhemmin Westergaai.cl kosketteli puheena olevaa oiigelmaa vakuutuslmngressissa, jol«i `-uoiina .L927 pidettiin Lontoossa, ja siellä hän

]ausui mm., et,tä kys}-m}.ksessä oleva tehtävä on tärkein, minkä.
kanssa n}.k}.aikainen henki`7akuutus on tekeinisissä.å Vielä syksyllä

1932 pitäessään Kansantaloudellisen Yhdistyksen kutsusta täällä
Helsingissä esit,elmiä hän luennossaan >)Das Geld in der Neuzeit»-

]ialasi tähän vaikeaan pulinaaii.

Westergaardin ehdotus vakuutusten tosiasiallisen sisällyksen tui`vaamiseksi oli sellaisen 1 u o t t o m u o cl o n suunnitelma, joka vas-

taisi rahanai.\.oii muutoksiin sovitettuja vakuutusehtoja. Sekä hänen

kotimaassaan et,tä myös Ruotsissa onkin eräitä tähän päämääi`ään
tähtääviä suunnitelmia sittemmin tehty, ja niistä on kirjoiteltu
vai`sinkin vakuutusjulkaisuihin.8
Ei`i tahoilla on hyvinkin yksityiskohtaisesti

suunniteltu

sellaisia

luottopapereja,

joiden

asiallista

arvoa muut,ettaisiin yleisen hintatason tai jonkun määrätyn tavara]ajin hinnan vaihtelujen mukaan. Saksassahan samantapaista menette]yä pahimpana inflaatioaikana myös käytännössä kokeiltiin, mutta
l J'/.i.sopg((ngcn

Si\'.

og

FOJ.sz.Å^i.i./ios[ifescne/.

\`ationalokonomisk Tidsskrift,

LVII.

145-164.

2 Currency deprccialion as a/|ecling liie assurance conlracls. 'rra`nsactiorLs o£ the`
Eighth liiternatioiial Gongi.ess of Acluaries. Vol. 11. London 1927. Siv. 255~260.

- Kysym}.ksen käsittelyyn kongressissa olti iiiyös Suomi-yhtiön toimit,usjohtaja
W. A. LA`.o`'iL.s osaa kirjoiltaina]la sitä \.artcn lyhyen esitykseii rahanarvon ale]`emisesta ja sen erilaisista vaikutuksisl:` henkivakuut.ussoi)iniuksiin meillä.
8 KARL HiLDEBRAND
on selostanut niitä kirjoitelmassaan
Vdrdeöesfänd[.g,
kap!.lflJp/accri.;]g.

r`Tordisk Försäkringstidskrift.

Årg. 19.

Siv. 123 ja seur.
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niin pian kuin vaikein pula oli ohi, ei tällaisista kiinteäarvoisista
]ainoista millään taholla enää välitett`.. Niistä suunnitelmista, joita
Pohjoismaissa on puheena olevalla alalla tehty, ei ainakaan toistaiseksi ole minkäänlaisia käytännöllisiä tuloksia ollutkaan, eikä niiden
soveltamisesta todellisuuteen liene toiveita.] Tätä tietä kysymyksessä olevaa ongelmaa ei siis voitane i`atkaista. Mainitut suunnitelmat nojautuvat kuitenkin siihen oikeaan perusajatukseen, etteivät

vakuutuslaitokset rahanarvon alennuttua tietenkään voi asianomaisia vakuutussummia korottaa muuten kuin hankkimalla siihen
tarvittavia ]isävaroja sellaisista sijoituksistaan, joiden tuottavuus
juuri silloin, hintojen kohotessa, lisääntyy. Sitä vastoin ei sellaisten sijoitusten varassa, jotka käsittävät kiinteitä rahasaatavia,
näistä vaikeuksista mitenkään selviydytä.
Kun Ruotsissa puheena olevaa onge]maa käsiteltiin muutamia
vuosia sitten, Iausuttiin julkisuudessa se

ajatus,

että ai`voltaan

pysyvien vakuutusten voimaan saattaminen o]isi mahdollista vain
v a 1 t i o n ja s u u r t e n k a u p u n k i e n tuen varassa. Tällöin
pidettiin erikoisesti silmäliä pikkusäästäjiä, joiden edun turvaaminen olisi yhteiskunnalle hyvin tärkeää.8 Tämän johdosta on lausuttava, että kysymyksen ollessa niistä eläkkeistä, joita tapaturmavakuutuslaitokset suorittavat tapaturman uhreille, yhteiskunnan
vai`oista myönnetty avustus lisäeläkkeiden muodossa onkin vakavil]a syillä puolustettavissa, ja sosiaalivakuutuksessahan tällaista
menettelyä on meillä melkoisessa määrin käytettykin. Vuodesta
1920 alkaen on valtionvaroista myönnetty ennen vuoden 1918
alkua vahingoittuneille elinkoron saajille elinkoron lisäystä, ja näistä

korvauksista on sittemmin annettu uudistettuja määräyksiä. Vuoden
1943 tulo-ja menoarviossa on korvauksiin yksityisten työnantajien
työssä sattuneista tapaturmista varattu 4 350 000 markan suui`uinen arviomääräraha. Mutta tällaiset julkisten yhdyskuntien i`ahallisesti tukemat avustukset voivat saada jossain määrin köyhäinavun
luonteen, kun sitä vastoin se epäkohta, josta tässä on kysymys,
kohdistuu samalla tavoin suurten kuin pienten vakuutusten otta1 JENs TOFTEGAARD, Kori/.unkfuJ`besfcm! j3crife. National®konomisk Tidsskrift

LXXV. Siv. 265-282.
8 Eu F. HBCKscHER, Liuförsäl{i`ing med fast köpki.aft. Nord±sk FörsäkrLngstidskrift. Årg. 19. Siv. 140-146.
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jiin ja vieläi)ä melko ]ailla enemmän suhteelhsesti `-ai`akkaaseen
\7äestöiiosaan, jolla niin h}'vin henkivakuutuksia kuin vakuutettua

omaisuutta

on

suurempia

määi`iä

kuin

vähävaraisi]]a.

Meidän

päivinämmehän
vakuutustoiminnalla
ei o]e sellaista ei`ikoisesti
köyhän kansan avustamisen luonnetta, jonka sil]e aikoinaan katsottiin kuuluvan, kun vakuutukseen sisä]t}J'vää oman avun i)eriaatetta kirjallisuudessa \'älistä käsiteltiin huoltotoimenpiteiden i`innalla.I Viinieksi kuluneen puolen vuosisadan aikana tämän taloude]lisen toimintahaaran tehtävä on suuresti laajentunut, ja nykyään
vakuutus kohdistuu jokseenkin koko kansaan. `Täin o]len ehdotet,tu avustusmenetelmä, joka ei tasapuolisesti tyydyttäisi yhteiskunnan ei.i kerrosten oikeutettuja vaatimuksia, ei näytä voivan
kys`'m}-ksessä o]evaa onge]maa ainakaan kokonaan ratkaista. Mutta
olosuhteiden vaatiessa voitaisiin ajate]Ia m}7ös siihen turvautumista,

tosin

vain rajoitetussa määrässä. Pitemmälle mentäessä sellaiset
]isäe]äkkcet, kuin mitä rahanarvon aletessa tai`vittaisiin, tu]isivat

julkisel]e taloudelle kovin raskaaksi rasitukseksi, eikä o]e todeiinäköistä, että niitä voitaisiin saada myönnetviksi.

Ne ehdotukset, joita on teht},' kiinteäarvoisten lainojen ja vakuutettujen avustusten käytäntöön ottamisesta, eivät näin ollen näytä
johtavan ainakaan tä}7sin tyydyttävään tulokseen puheena olevassa
suhteessa.

5.

VaroJen sijoitus i.eaal,iomaisuuteen.

Siihen päämäärään pyrittäessä, josta tässä on kysyinys, näyttää
rtarempaa menestystä olevan saavutettavissa, jos vakuutuslaitokset
hintatason muutosten varalta tukisivat omia taloudellisia mahdollisuuksiaan joko suoranaisesti tai välillisesti sijoittamalla varojaan
r e a a 1 i o in a i s u u t e e n eikä i`ahasaataviin, kuten nykyään melkein yksinomaan tehdään. Yleisen hintatason noustessa sellaisen
omaisuuden raha-arvo kohoaisi vastaavasti ja hintatason alentuessa,
1 Näin menettelivät mni. tilast,otieteilijä ERNs.r ENGEL ja lainoppi`iut PAUL

LABAND vakuut,ukseii teht,ävää selvit,ellessään, edellinen kirjoittaessaan Preussin

säästökassoista tilastovii.astonsa aikakauskirjaan vuonna 1861 sekä myöhemTniii,
vuonna 1863, kaiisainvälisessä tilastokongressissa esiintyessään ja jälkimmäinen
eräässä juhlajulkaisussa vuonna 1879 käsitellessään henki-ja korkovakuutukseii
lakitieteellistä luonnetta.
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so. rahanarvon noust,essa, se menettäisi arvoaan. Kun taloudellisen

kehit}'ksen yleinen suunta viimeksi kuluneiden vuosikymmenien
aikana on etupäässä osoittanut hintatason nousua, tosin tuiituvin
vaiht,eluin, ja tulevaisuuden näköalat viittaavat saman suunnan

jatkumiseen, täytyy otaksua, että säästövarat olisivat yleensä varmiminalla pohjalla, jos ne käsittäisivät i`eaaliarvoja. Niistä ainakin
voitaisiin odottaa, etteivät ne pahiminassakaan tapauksessa voisi

])ainua niin alhaalle, kiiin mitä kokemus on osoittanut paperirahan
ostokyv).n menetyksistä ineilläkin maailmansodan jälkeen ja devalvaation toimeenpanon johdosta, puhumattakaan esim. Saksan vielä
kohtalokkaammista vaikeuksista samoina aikoina. Ankarimpinakin
]"la-aikoina

jää

kunnollisesti hoidet,ulle r.eaaliomaisuudelle joku

raha-ai`vo. Lisäksi on huomattava, ettei lainakautta tavallisesti
ole kestän}-t kovin pitkään, vaan hinnat ovat alkaneet vähitellen
jälleen nousta.
Mikäli vakuutuslaitoksilla olisi reaaliomaisuutta ja sen tuotta-

mia tuloja, olisi i.ahanarvon tuntuvasti alennuttua ainakin keski--

näisten vakuutuslaitosten suhteellisesti helppoa käyttää näitä tulo-

jaan suoi.itettavien vakuutussurimien korottamiseen. Samaa periaatetta voisivat vakuutusosakeyhtiötkin soveltaa, ja arvatenkin
vakuutuslaitosten keskinäinen kilpailu sitten kehoittaisi, ehkäpä
palmttaisikin, niitä siihen.
Niistä reaaliomaisuuksista, joihin vakuutuslaitosten varoja parhaiten voitaisiin sijoittaa, ei kaupunkikiinteistöjen ai`vo meidän

päivinämme enää iiäytä yhtä suurelta ja riidattomalta, kuin miksi
se ennen viime vuosien sotakokemuksia arvioit.iin. Hajallaan m a aseudulla
sijaitsevat
kiinteistöt
ovat nykyisissä
rauhattomissa oloissa joutuneet edullisempaan asemaan.
Mutta myönnettävä on, että mikäli kysymys on nimenomaan
maanviljelystiloista, niiden vuositulokset voivat, suhdannevaihteluista ja monista tekijöistä riippuen, toisinaan olla vei.raten epävarmoja, jopa huonoja. Tämähän vakuutuslaitoksia on peloittanut
myös silloin, kun on ollut kysymys maatiloihin otettujen kiinnitysten käyttämisestä lainojen vakuudeksi. Varsinkin maatilojen hoitaminen vakuutuslaitosten omasta toimesta saattaa antaa aihetta
vakaviin epäilyksiin. Tunnettuahan on, ettei kaupunginherrain
maanviljelys yleensä ole osoittautunut kannattavaksi, ja siihen kai
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liikelaitosten omistamia ja hoitamia maatiloja olisi lähinnä vei`rat-

tava. Niitä rahallisia tuloksia, joita maatiloista s€`ataisiin, tukisi
kuitenkin maan arvon yleensä i.atkuva nouseminen, joka pääasiallisesti nojautuu niillä sijaitseviin m e t s i i n ja näiden kasvavaan
tuottoon.
Näyttääkin siltä, että vakuutus]aitosten vai`oja sijoitettaessa
sellaiseen i`eaaliomaisuuteen, jonka ai`vo pysyisi mahdollisiinman
`'akavana, erikoista huomiota olisi kohdistettava juuri inetsiin.
r\Tiiden pitkäaikainen taloussuuimitelma tekee ne ei`ikoisen sopiviksi

se]Iaisiin vuosikymmeniä kestäviin sijoituksiin, kuin mitä vakuutussopimukset niin suuressa määrin käsittävät. Hyvin suui`et vakuutuslaitokset voisivat ehkä suoranaisestikin omistaa laajoja metsäalueita,

mutta pienemmät yhtiöt voisivat puolestaan hankkia tällaisten
kiinteistöyhtiöiden osakkeita ja yhdessä omistaa niitä. Vastaiselle
metsäpolitiikallemme voisi olla melkoinen taloudellinen merkityksensä sillä, että metsäalueiden omistajiin maassamme kuuluisi myös
vai`akkaita vakuutuslaitoksia, jotka voisivat pitää hyvää huolta

näiden arvokkaiden pääomien käyttämisestä ja edelleen kehittämisestä. Tällaisilla metsäyhtiöillä saattaisi olla parempia mahdomsuuksia tyydyttävien, ehkäpä hyvienkin, rahallisten tulosten saavuttamiseen, kuin millaisiksi valtionmetsien tulot ovat yleensä
osoittautuneet.
Näin ollen voisi olla käytämöllisempää, että vakuutuslaitok§et
hankkisivat sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden varat pääasiallisesti käsittäisivät kiinteimistöjä ja muuta reaaliomaisuutta, kuten
esim. Oy. Enso-Gutzeitin ja monien muiden suurten puutavarayhtiöi~
den. Todennäköisesti sentapaisten yhtiöiden osakkeiden arvo suhdannevaihteluista huolimatta säilyy varmemmin kuin rahalainoihin tai
muihin sellaisiin sijoitetut vai.at. Eiköhän sitten, jos vakuutuslaitokset tällaisten yhtiöiden osakkeita suurehkoin määrin ostelisivat,
saataisi syntymään uusiakin sellaisia liikkeitä, jotka omistaisivat
laajoja maa-alueita ei.ikoisesti metsätaloutta silmällä pitäen. Vastaisessa metsätaloudessa voisivat vakuutuslaitokset täten olla huomattavana tekijänä.1
1 Kun on huomautettu, että puheena olevat suunnitelmat johtaisivat itse•näisen
maanvi)jelijä-ja
metsänomistajaväestömme suhteel]iseen heikontumiseen, siihen on vastattava, että Suomen laajoista metsäalueista riittäisi osa
myös vakuutusyhtiöi]1e sen olennaisesti vaikuttamat,ta maanhallintasuhteisiimme,

. jotka edelleen jäisivät pikkutilajärjestelmään perustuviksi.
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Edellä esitettyjä ajatuksia vastaan voidaan ehkä tehdä se vastaväite, että kiinteistöihin sijoitetut varat eivät ole siinä määi`in
1 i k v i ; d e j ä, kuin mitä vakuutussummien nopean suorittamisen
kannalt,a olisi suot,ava ja mitä meikäläiset henkivakuutusyhtiöt
voisivat tarvita vakuutuskirjalainojen myöntämiseen, kuten on

yleensä ollut tapana. Nimenomaan maksuvalmiuden vaatimuksia
silmällä pitäen ei siis olisi paikallaan sijoittaa vakuutusrahastojen
vai`oja reaaliomaisuuteen, vaan ne olisi edelleen pidettävä rahasaatavina. Tämän johdosta on huomautettava, ettei vakuutuslaitosten tietenkään pitäisi k a i k k i a varojaan sitoa tällaiseen omaisuuteen, mutta melkoista, ehkäpä h}-vin tuntuvaakin osaa niistä
voitaisiin sillä tavoin käyttää. Myös siinä, arvatenkin harvinaisessa tapauksessa, että vakuutussummien lopullinen maksaminen
tässä ehdotettujen sijoitusten johdosta ehkä jonkun veri`an lykkäytyisi, varmaankin moni rahoja periessään suostuisi viivytykseeh
mieluummin kuin ottaisi suorituksen mahdollisimman pian, mutta
sisällykseltään pienempänä rahasummana. Käteisten ennakkomaksujen kiii`eellistä j akamista varten voitaisiin erikoisesti varata tarpeeksi
likviidejä varoja. Sitäpaitsi on otettava huomioon, että vakuutus1aitos saa kertyvistä vakuutusmaksuista jatkuvasti käteisvaroja,

joita voidaan käyttää vakuutussummien suoi`ittamiseen ja joita
voisi riittää vakuutuskirjalainoihinkin.
Niistä menetyksistä, joita rahanarvon aleneminen ja hintatason
nouseminen aiheuttaisivat, ei edellä ehdotetulla tavalla voitaisi
saavuttaa täydellistä korvausta, mutta siten päästäisiin pahimmista
tappioista ja voitaisiin vähentää hintatason epävakaisuudesta
rahasäästöjen tekijöi]le koituvia vahinkoja.
Suomen vakuutuslaitoksilla on reaaliomaisuutta jonkun verTan
ollutkin, mutta sen taloudellinen merkitys on jäänyt suhteellisesti
pieneksi. Kaleva-yhtiön tileihin tulivat kiinteistöt vasta sen 15:ntenä
toimintavuotena (1889), ja sitten ne kasvoivat melkein vuosisadan
loppuun saakka, jolloin niitä oli 1.4 mi]joonan markan ai`vosta. Mutta
tämän jälkeen ne supistuivat melkoisesti, ja vasta maailmansodan edellä niissä tapahtui tuntuva nousu, 3 750 000 markkaan.
Kun yhtiöllä oli tällöin sijoituksia yhteensä 36.5 miljoonaa, oli kiinteistöjen osuus 10.3 °/o niistä.]
Suomi-yhtiön varojen sijoituksessa
1 VakHH!L{sosaAeuJ!/i.ö Ka/eucr J874-J9J4. JJ. Tilast.oa. Helsinki 1918. Siv. 245.
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-oli

kiinteistöillä

aikoinaan

melkoista

suurempi

merkitys

niiden

osuuden vuonna 1900 noustessa 14.5 °/o:iin, mutta sijoitusperiaatteita sittemmin tarkistettaessa suurin osa kiinteistöjä myytiin, ja
viime aikoina on rajoituttu etupäässä niiden kiinteistö].en omistamiseen, joita on käytetty suoranaisesti oman liikkeen tarpeisiin.1
Virallisen vakuutustilaston mukaan meillä vielä vuonna 1915 kiinteistöjen arvo vastasi 4.8 °/o henkivakuutusyhtiöiden varoista, mutta
vuoden 1939 lopussa oli vain kolmella yhtiöllä suoranaisesti omia
kiinteistöjä ja niihin o]i sijoitettu 63.7 mi]joonaa mai`kkaa, so. vain

1.8 °/o niiden kaikista silloisista varoista. Tämän ]isäksi tulivat ne
k i i n t e i s t ö }. h t i ö i d e n o s a k k e e t, joita eräillä henkivakuutuslaitoksilla on ollut me]koinen määrä.
Siten Salama-yhtiö
mainitsee 25-vuotisjuhlajulkaisussaan hankkineensa, paitsi pääkont-

toriaan varten, kolme kiinteistöä yksinomaan sijoitustarkoituksessa,
ja kokemus on ollut suotuisa.2 Myöhemmin yhtiö on ostanut vie]ä
kahden taloyhtiön osakkeet. Niinikään on Suomi-yhtiö omistanut
eräiden taloyhtiöiden osakkeita, ja siten kiinteistöihin Sijoitettuja
vai.oja vuonna 1940 oli kaikkiaan 83.i miljoonaa markkaa. Kun
kiinteistöyhtiöiden osakkeet otetaan huomioon, henkivakuutusyhtiöiden tosiasial]inen i`eaaliomaisuus kasvaa melkoista suurem-

maksi, kuin mitä äsken mainittu prosenttiluku osoittaa. Mutta
puheena olevien sijoitusten merkitys henkivakuutuslaitosten vai`ojen joukossa jää silti suhteellisesti pieneksi.

Vertailun vuoksi voi olla s}/.ytä mainita, että Skandinavian maiden henkivakuutusyhtiöiden varojen sijoituksessa on kiinteistöillä
niinikään ollut hyvin vaatimaton sija. Mutta Englannista taas on
mainittu, että vakuutusyhtiöille on ruvettu hankkimaan kaupunkita]oja.3

Kun meillä Suomessa kehitys puheena olevalla alalla ei ole

ku]kenut myönteiseen suuntaan, siihen näyttävät osaltaan vaikuttaneen ne s ä ä n n ö k s e t, joita vakuutusyhtiöiden varojen sijoituksesta on täällä annettu. Ne tosin eivät kiellä kiinteistöjen hankki1 Keskinäinen llenkiuakuutusyhliö Suomi 1890-1940. Helsii\ki 1942. Siv.140146 ja 234.

2 Keskinäinen

Henkiuakuutusuhtiö Salama 1910-35. Hels±\\g±ssa 1935. S£v.

193-196.
a TOFTEGAARD main. kirjoitukseii siv. 278.
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rnisr,a (miiutenkil kuin vakuutus]ait,osteii omiin välittöniiin tarpei-

siin), n'iutta ne eivät siihen myöskään oikeuta, vielä väheinmän
vel\'oit,tavat. Näyttää siltä, kuin niissä, ulkomailta saatiijen esikuvien
mukaisesti, olisi sijoituksen varinuuden ohella etupäässä pidetty
silmällä likviditeettiä, ja tällöin o]i, vaikka rahamarkkinat meillä
ovatkin vie]ä jääneet hyvin kehittymättömiksi, katsottu obligaatiot
erikoisen sopiviksi, sekä varnioiksi että helposti rahaksi muutetta`'iksi, sijoituspapereiksi. Niinikään on kiinnityslainoja, joihin henkivakuutusyhtiöt meillä o]ivat vuonna 1939 käyttäneetkin vähän
`T]i puolet vai`oistaan, pidetty tarkoituksenmukaisina. Tällaisia mää-

räyksiä annettaessa on tietenkin edellytetty rahanai.von säilyvän
jokseenkin sellaisenaan. Mutta viime vuosikymmeninä on meillä
ehditty jo niin monta kertaa kokea, ettei tähän o]e perustamista.
Monilukuisten vakuutussummien tosiasiallinen sisällys on tänä
aikana suuresti, jopa kohtalokkaalla tavalla, supistunut.
Jott,a reaaliomaisuuden hankkiminen vakuutuslaitosten taholla
saati`isiin olennaisesti lisääntvmään, olisi ehkä paikallaan, että
asianomaisiin lainsäännöksiin tehtäisiin tarpeellisia muutoksia edellä
esitettyjä näkökohtia huomioon ottaen. Mutta asian valmistelu ja
a]oitteen tekeminen siitä kuuluisi sopivimmin ehkä vakuutusmiehil]e itselleen.

Kun pitkäaikaisten vakuutussopimusten tosiasiallinen sisällys
saattaa vakuutusajan kuluessa muuttua sitä enemmän, mitä kauemmin tällainen sopimus on voimassa, olisi syytä ottaa harkittavaksi
myös v a k u u t u s a i k o j e n 1 y h e n t ä m i n e n. Mitä henkivakuutuksiin tulee, olivat alkuaan jokseenkin yksinomaan käytännössä elinikäiset vakuutussopimukset. Vielä puolen vuosisataa sitten,
vuonna 1892, kuolemantapausten varalta otettujen henkivakuutusten osuus käsitti meillä inelkein 4/5, tarkemmin sanoen 77.9 °/o
kaikista, mutta jo vuonna 1905 vastaava suhdeluku oli alentunut
lähes puoleen, 50.2 °/o:iin, ja samansuuntainen kehitys jatkui seuraavina vuosina, joten vuonna 1914 vastaava luku oli vain 29.i °/o.
Määi.äaikaiset henkivakuutukset ovat sen jälkeen tulleet yhä yleisemmiksi, ja siten kehitys on käynyt toivottuun suuntaan. Mutta
miten pitkäl]e tätä vakuutusajan lyhentämistä olisi jatkettava,
siihen nähden voi kyllä olla ei`i mieliä, koska henkivakuutussumman
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nostaminen suhteellisesti aikaise]la iä]Iä voi johtaa sen ku]uttami-

seen jo ennen kuin varsinaiset vanhuudeni)äivät, joiden tui`vaksi
säästövaroja tarvittaisiin, ovat alkaneetkaan. Tätä näkökohtaa on
Suomi-yhtiön 50-vuotisjuhlajulkaisussa erikoisesti korostettu.] Myös
vakuutuslaitosten oma]ta kannalta saattavat pitkäaikaiset sopimukset tosin tarjota eräitä etuja, mutta niillekin olisivat lyhyemi)iaikaiset vakuutukset edullisempia silloin, kun suhdannevaihtelut

johtavat hintatason alenemiseen ja rahanai`von kohoamiseen.

Siinä tapauksessa, että yleinen hintataso vastaisuudessa tuntuvasti alentuisi ja tämä uusi taso jäisi olemaan voimassa useita vuosia tai vuosikymmeniäkin, vakuutuslaitosten hallussa olevan reaali-

omaisuuden tuotto, rahassa ]askettuna, vähentyisi ja voisi osaltaan
heikontaa sellaisten vakuutuslaitosten taloudemsta asemaa, jotka
olisivat tuntuvin määrin puheena olevia sijoituksia tehneet. Tältä
kannalta katsoen olisi oikeudenmukaisinta, että asianomaisia vakuutussummia sellaisina aikoina maksettaessa niiden rahamääriä vastaavasti vähennettäisiin ja sen varalta otettaisiin vakuutussopimuksiin määi`äys, joka oikeuttaisi siten menettele.mään. Mutta käytännössä taitaisi tällainen vakuutussumman supistus tuntua vaikealta

panna toimeen, ja varmaankin henkivakuutusyhtiöt mieluummin
koettaisivat sitä välttää. Kun niillä sellaisina aikoina olisi rahasaatavistaan suhteellisesti tuntuvia tuloja ja kun hintatason aleneminen ei juuri missään tapauksessa, ainakaan pitkäksi ajaksi, painuisi kovin a]haal]e, vakuutuslaitoksille ei ehkä kävisi mahdottomaksi suorittaa vakuutussummia ]yhentämättöminä. Tällaista
menettelyä voitaisiin puheena olevina ajanjaksoina heli)ottaa luopumalla voitto-osuuksien jakamisesta.
Vaikeampi kysymys tämä voisi olla sellaisi]le vakuutuslaitoksille,

jotka maksavat vakuutetuilleen e 1 ä k k e i t ä. Mutta jollei voitaisi menetellä samoin niihin kuin henkivakuutuksia myöntäviin
vakuutuslaitoksiin nähden, olisivat ehkä erikoiset vai`okeinot ja
toimenpiteet tarpeen, jotteivät eläkkeen vai`assa elävät vanhukset

ja muut ansiokyvyttömät joutuisi hintojen vaihtelujen johdosta
ylivoimaisiin vaikeuksiin.
1 Main. teoksen siv. 172-173.
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Kysymyksen ollessa pitkäaikaisista vakuutussopimuksista on
huomiota kohdistettava inyös palovakuutuksiin.
Tällä
alalla ovat meillä, etenkin uusien kiinteistöjen vakuutuksessa, vuosittain uudistettavien vakuutusten ohella saavuttaneet hyvin suuren
merkityksen a i n a i s e t p a 1 o v a k u u t u k s e t. Vuonna 1939,

jolloin suoraan hankittujen suomalaisten palovakuutusten kanta
nousi 82.8 miljardiin markkaan, tällaisia vakuutuksia oli meillä jo
20.6 miljardia eli miltei tasan neljäsosa, 24.9 °/o. Ainaisia vakuu-

tuksia näyttävät ei`äät yhtiöt pyrkineen suuresti lisäämään, j a se
tulos, joka on saavutettu, onkin tunnustusta ansaitseva.
Mutta tällä asialla on myös kielteiset puolensa. Ensinnäkin on
huomattava, että hintatason ja rakennusten raha-ai`von noustessa

puheena olevat palovakuutukset eivät tietenkään täysin tui`vaa
palovahingon vai`alta, vaan asianomaisten on otettava yhä uusia
lisävakuutuksia. Ainaisen palovakuutuksen suoma vakuus ei tällöin
vastaakaan sitä, mitä sopimusta tehtäessä on odotettu ja nähtävästi varmanakin pidetty. Se ei tietenkään ole vakuutuslaitoksen
oma syy, mutta eräänlainen epäkohta siinä ilmenee. Jos palovakuutussopimukset tehtäisiin vain lyhyeksi ajaksi, suurimmasta osasta
tässä kosketeltuja vaikeuksia päästäisiin ilman muuta.
Tässä yhteydessä lienee syytä viitata siihen, että rakennuskustannusten nopea kohoaminen, joka viime vuosina on tapahtunut,
on Ruotsissa ja Norjassa johtanut i`akennusten (ei kuitenkaan
teollisuuslaitoksien) palovakuutussummien automaattisiin korotuksiin sen mukaan, kuin rakennusten arvo kohoaa; siten voidaan
jatkuvasti suojella kiinteistöjä alivakuutuksilta.]

Nykyisissä oloissa

varsinkin näyttää tällainen menettely sekä vakuutuksenottajien
että vakuutuslaitosteh etujen mukaiselta. Kun sitten taas tulee
aika, jolloin rahanai`vo nousee ja hinnat laskevat, vakuutusyhtiö
voinee päästä tosiasiallisen arvonsa puolesta kohonneen vakuutussumman suorit,tamisesta i.ahassa teettämällä palaneen rakennuksen
1 JOHs. FossTiR,
skrift Årg. 22.

Fulli)ei.diforsikring
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sijaan uuden hal`'eiiimin kustannuksin kuin vahutussopimuksen
käsittämä rahasumma. Näyttää kuitenkin siltä, ettei asiasta aina
näin yksinkert,aisesti se]viydytä. Koi`keat palovakuutussummat nähtävästi ovat olleet omansa houkuttelemaan m u r h a p o 1 t t o i h i n.
Aikaisemmin on tosin esitett}-ei)äilyksiä siitä, että konjunktuureilla
olisi meillä ollut sellaista merkitystä tässä suhteessa, että tilastoIuvuilla

voitaisiin

sitä

osoittaa.L

Mutta

ne

kokemukset,

joita

puheena olevalta alalta saatiin kymmenhnta vuotta sitten, `iittaavat selvästi toiseen suuntaan. Jos palovahinkojen suuruutta vei`-

tailtaessa satunnaisten tekijäin vaikutuksen tasoittamiseksi otetaan

tarkastettaviksi viisivuotiskaudet 1929-33 ja 1934-38, havaitaan
suoritettujen korvaussummien Suomessa noina pulavuosina nousseen `Jli 100 miljoonan mai`kan vuodessa, jopa vuonna 1931 lähes

113 miljoonaan, mutta hyvien aikojen palattua heti painuneen 75
miljoonaan ja pys}.neen samoilla tienoilla seuraavinakin vuosina.

Siten korvaussummat pulavuosina olivat noin 37 °/o suui.empia
kuin niiden jälkeen seuranneiden noususuhdanteiden vallitessa.
Tämä palovahinkojeii väheiieminen on sitä huomattavampi tosiasia, kun maan palovakuutuskanta samaan aikaan kohosi voimakkaasti. Vuosina 1929-33 näiden vakuutusten vhteissumma oli 72~
76 miljardin markan välillä, mutta sittemmin nousu oli tuntuva;
vuonna 1938 palovakuutukset kohosiJat kaikkiaan 98 miljai.din
markan summaan. r\Täideii viisivuotiskausien keskiinääräiseen palovakuutuskantaan verraten oli palovahinkojen paljous, rahassa
]askien,

edellisenä

viisivuotiskautena

keskiinäärin 1.44 0/oo, mutta

aleni jälkimmäisenä kautena O.9i °/oo:een.

Jos esitettyjen lukujen i.iniial]e asetetaan samoina `'uosina tocTe-

tut inurhapoltot, joissa tosin on ollut vei`i`aten paljon vaihteluja
vuodesta toiseen,

huoinataan niitä ede]lisenä viisivuotiskautena,

joka
käsitti
pula-ajan, olleen keskimäärin 135 tapausta vuodessa, mutta seuiaa`'ina h?'vinä `.uosina vastaavan luvun jääneen
1 V.Ä]NHMÖ T.<iiur<E`, Koniunklurei`nas ini)erkan i)å brandskadorna i Finland,
granskad z. s/cr/!.s/i..sÅ`c{ s/.//J.oJ`s bc/ysm.ng.

r`-oi`disk Försäkringstidski.ift. 10:de åi`g.

Siv. 583-592.
Kun tämä kii.joitelma kohdistui `-ain eräisiin yksityisiin vuosiiii, s}.y-yhte}-ksien

sel`.ittel). hävi `'aike:\niniaksi huiu

käsittävistä

ajai]jaksoisti`.

i)äätelniiä

tehtäessä

useaini)ii`
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noin puoleen tästä määrästä, keskimääi`in 69:ään; jokseenkin yhtä
väliän niitä oli ollut ennen mainittua pula-aikaa.
Tästä on vaikea
tulla muuhun päätelmään kuin siihen, että palovahinkojen korvauksiin, jotka pulavuosina nousivat edellä mainittuihin suuriin
summiin, sisältyi huomattava määrä murhapolttojen aiheuttamia
miljoonia, ja se otaksuma on lähellä, että tähän i`ikollisuuteen
oli vakuutussummien tosiasiallisen ai.von kohoamisella osuutensa.
Jos vakuutussopimuksia olisi vuosittain uusittu, vakuutussummia
olisi näissä oloissa todennäköisesti alennettu ja siten houkutusta
murhapolttoihin vähennetty.1

Tämä näkökanta on myös otettava huomioon, kun kysymys on
vakuutussummien liiallisesta suuruudesta verrattuina vähitellen
v a n h e n t u v i e n r a k e n n u s t e n raha-arvoon. Kun tanska1ainen kansantaloustieteilijä Jens Worm£7tg teki laskelman Tanskan
kansanvarallisuudesta, hän näin ollen vähensi palovakuutusarvoista
kokonaista 30 °/o. [ Meillä niin tuntuva supistus olisi liikaa, koska

paljon omaisuutta on kokonaan vakuuttamattakin tai vakuutettu
todellista pienemmästä arvosta. Mutta rakennusten täälläkin vanhetessa puheena oleva kysymys ei meilläkään liene aivan merkitystä
vailla.

F.hkä on sy}rtä vielä toistaa, mitä edellä jo on lyhyesti huomautettu, etteivät vakuutuslaitokset voisi kaikkia varojaan sijoittaa.
reaaliomaisuuteen, vaan huomattavan osan niistä pitäisi olla helpommin i`ahaksi muutettavissa, kuin. millaisia esim. maakiinteistöt
tai niiden hankkimista varten perustettujen yhtiöiden osakkeet
tavallisesti ovat. Reaaliarvoihin tehdyt sijoitukset voisivat tui`vata
vain o sit t ais e n hyvityksen suorittamisen niistä tappioista,

joita vakuutuksenottajille koituisi vakuutuslaitosten varojen edelleen käsittäessä rahasaatavia.

1 Mainittujen näkökohtien johdosta oii asiantuntijataholta huomautettu, että
ainaiset palovakuutukset käsittävät etupäässä kaupuiikikiinteistöjä eivätkä niurhai)olt,ot ole juuri i`iihin kohdistuneet, vaan näideii uhreina on ollut toisei`laisia

omaisuuksia, kuten kauppavarastoja, tehtaita yins.
2 DcrnmarÅ`s E/`Åucrs- og Sam/[]nc//J.u. Kobeiihavn 1930. Si`.. 38().
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On selvää, että jos vakuutus]aitosten varoja huomattavin määrin
sijoitettaisiin kiinteistöihin, siitä aiheutuisi niille inelkoinen määi`ä
1 i s ä v a i v a a ja v a s t u u n a 1 a i s u u t t a kin. Mutta sitä pää-

määrää, jonka saavuttamisesta tässä on kysymys, täytyisi pitää
niin suuriarvoisena, ettei siihen pyrittäessä esiintyviä vaikeuksia
ja lisääntyviä kustannuksiakaan kävisi paljoksuminen. Siinä tapauksessa, että myös pitkäaikaiset vakuutussopimukset saataisiin tui`vatuiksi tuntuvilta ai.vonvaihteluilta, voitaisiin paremmalla syyl]ä kuin
nykyään sanoa vanhiniman kotimaisen henkivakuutusyhtiömme
tapaan: ))Vakuudessa vahva tui`va».
6.

Loppusaiwi.

Kun vakuutusjohtaja fi£emcmJt piti edellä mainitun esitelmänsä
vakuutuslaitosten pääomaa kokoavasta toiminnasta, hän lyhyesti
koskette]i myös puheena olevaa kysymystä henkivakuutuksen kan-

nalta, mutta siihen pitemmältä puuttumatta hän lausui, että ostokykykysymys tulee käsiteltäväksi kaikille yhteiskunnan jäsenille
ja siinä yhteydessä säästäjille ja henkivakuutetuille yhteisenä ongelmana, jonka i.atkaisu on jätettävä valtion käsiin osana yleistä
rahanai`von ja sen ostokyvyn kysymystä; samalla hän huomautti,
että tämä on vakava kysymys, joka on i`atkaistava sen mukaan,
mikä parhaiten edistää koko yhteiskuntaa, eikä luokkaetui.en
mukaan, mutta se ei ole vakavampi henkivakuutetuille kuin mui]lel.
Viimeksi mainitun väitteeii johdosta on muistutettava siitä,
mistä tämän esityksen alussa jo huomautettiin, että puheena oleva
kysymys päinvastoin juuri henkivakuutetuille on vakavampi kuin
useimmille muille, koska tällä alalla tehdään niin pitkäaikaisia
säästösopimuksia ja näin ollen joudutaan rahanarvon alenemisesta
kärsimään enemmän kuin lyhyen irtisanomisen varassa olevia varo-

jen sijoituksia tehtäessä. Valtioon tässä vetoamalla vain koetetaan
vetäytyä vaikeasta asiasta, jonka menestyksellinen hoitaminen on
toistaiseksi osoittautunut ylivoimaiseksi tehtäväksi. Viime vuosikymmenien kokemus on osoittanut, miten i`ajoitetut valtion mahdo]lisuudet ovat ])ysyvän rahanarvon ja hintatason ylläpitämiseen,
] iMain.

kii`.it)itukscn

si\'.

467-.-468.

VAKUUTUS.l`OI`IINTA

JA

lllN.I`ATASON

}IUUTOKSE.i`

69

olkoonpa kysymys enemmän tai vähemmän ti]apäisistä häiriöistä,
kuten sotien aiheuttamista, tai siitä hintatason jatkuvasta vaihtelusta, jota talouselämän kehityksessä on niin paljon ollut havaittavissa. Näitä vaikeuksia vastaan olisi vakuutusmiesten itsensä
mahdollisuuksien mukaan noustava eikä jättäydyttävä avuttomiksi, niin kauan kuin jokin mahdollisuus näyttäisi olevan tarjolla edes osittaisten parannusten aikaan saamiseksi puheena olevassa suhteessa.
Kun

WestergcLcmd

kym]rienkunta

vuotta

sitten

va]Iinneen

lamakauden olosuhteita eräässä aikakauskirja-artikke]issa käsitellessään lyhyesti kosketteli myös ajanolojen vaikutuksia vakuutuk-

siin, hän oudoksui sitä, etteivät vakuutusmiehet olleet voimakkaammin reagoineet sen johdosta, että oli lakattu pankinsetelien lunastamisesta kullassa.1 Meillä Suomessa henkivakuutusyhtiöt eivät niihin
aikoihin, kun vaikutusvaltaisella taholla vaadittiin toimenpiteitä
rahanarvon alentamiseksi, jääneetkään syrjästäkatsojiksi, vaan niiden puolesta otettiin osaa Suomen markan tukemista tarkoittaneeseen toimintaan. Nykyisenä ajankohtana maan asema on kyllä
melkoisesti toisenlainen kuin k}.mmenkunta vuotta takaperin, ja
se vaatii myös kaikilta rahasäästöjen tekijöiltä raskaita uhi`auksia
yleisten, kallisarvoisten etujen turvaamiseksi. Mutta siitä huolimatta vakuutusmiehillä olis: syytä omassa piirissään harkita valmistelevia toimenpiteitä sen varalta, että säännöllisempien olojen

palattua hintatason tuntuvista vaihteluista voi aiheutua vakavia
haittoja sekä vakuutuksenot,tajille, joiden varojen tosiasiallisen
arvon säilyttämisestä olisi huolta pidettävä, että aikaa myöten
myös vakuutuslaitoksille itselleen.
1 E/ Par Ord om den n[!t;cp/.endc Å-r!.sc.
Siv. 388.

NaLionalokonomisk Tidsskrift, I,XX.

SUUNNITELMflLLINEN FINflNSSITflLOUS.
Esitelmä,

].onka

Keskuskauppakamarin kokouksessa
24 p:nä 1943 piti

helmikuun

Br. Suvirartfa.
L. Suiiimi,tel,mal;1,i,nen talouspolitiikka.
Kullakin aja]Ia on omat iskulauseensa, joihin se on mieltynyt.
Viime vuosina on paljon i)uhuttu talouspolitiikan suunnitelmalli-

suudesta tai vieläpä suunnitelmataloudesta. Ja on ]ähdetty siitä,
että valtion tehtä`.änä on toteuttaa tämä taloudellinen suunnitelmallisuus. Siinä mielessä on puhuttu valtiojohtoisesta taloudesta.
Käytännössäkin on valtiojohtoisuus erityisesti näinä sotavuosina
ulotettu yhä laajemmalle ja }Thä syveinmälle. Mutta jotta se todel]a
olisi suunnitelmallista, on se]keästi nähtävä ne päämääi`ät, joihin pyi`i-

tään, sekä osattava valita oikeat keinot ja tehokkaat menettelytavat
näiden i)äämäärieii saa`'uttamiseksi. Näissä suhteissa meillä iiouda-

tetussa ta]ouspolitiikassa on ollut paljon toivomisen varaa, mikä ei
ole ihmeellistäkään, ottaen huomioon toiselta i]uolen poikkeukselli-

sen vaikeat ulkonaiset olosuhteet ja toiselta puoleii riittämätön val-

mistautuminen uusiin tehtäviin.
Tarkoitukseni ei ole kuitenkaan tällä kertaa puhua suunnitelmal]isuudesta ).leensä, vaan sen toteuttamisesta eräällä rajoitetulla,
vaikkakin tosin erinomaisen tärkeällä talouspolitiikan alalla: valtiontalouden piii`issä. Voikin h}.vällä s)'}rllä sanoa, että juuri suunni-

telmallinen finanssitalous muodostaa välttämättöinän edell}'tyksen
h},-vin harkitulle i.altiojohtoiselle ta]oudelle, sillä miten voidaan toi`.oa, että valtio \-oisi muille toimia tiennä}J.ttäjänä, jos se ei omassa

taloudessaan k}'kene tai ei tahdo noudattaa jäi`ke`-ää suunnitelmal-
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1isuutta. Valtion on siis aloitettava tarpee]linen puhdistus itsestään,
vaikka onkin epäilemättä paljon kiitollisempaa ottaa pois raiska
naapurin silmästä kuin nähdä malkaa omassa silmässä.

V alt,iont,alouden ahdinko.
Valtiontaloudelle, kuten kansantaloudelle kokonaisuudessaankin, 1930-Iuku merkitsi taloudellisen konsolidoimisen ja vaui`astumisen aikaa. En ryhdy kuvaamaan tätä kehitystä, joka kuulijoilleni
on entuudestaan h}'vin tunnettu. Totean ainoastaan, että valtiontalouden rakennus iiäytti olevan kalliolle rakennettu, kun i'ankkasateet lankesivat ].a vii`i.at tulivat.
Tarkoitukseni ei ole myöskään r}-ht}-ä käsittelemään `'altiontalouden myöhempää kehitystä, sillä sekin on jokaiselle h}rvin tuttu ja siihen on viimeksi Suomen Pankin julkaisemissa »Taloudellisissa selvityksissäJ) luotu hyvin valaiseva katsaus. Tässäkin tapauksessa tyydyn ainoastaan toteamaan lopputuloksen tai paremminkin
kehityksen sen vaiheen, missä nykyisin olemme: valtion menot ovat
kasvaneet moninkertaisiksi, sen johdosta että valtiolla on viimeisten
kolmen vuoden kuluessa ollut hoidettavana ei vain kaksi i`askasta
sotaa, vaan lisäksi ns. kansanhuolto kokonaisuudessaan siihen liittyvin monisilmäisin säännöstel}J'toimenpitein, siirtoväen huolto, koi.vaussuoritukset, jälleenrakennus }'nnä paljon inuuta. Vaikka inyös-

kin valtion varsinaiset tulot ovat samaan aikaan voimakkaasti
lisääntyneet, eivät ne ole lähimainkaan i`iittäiieet peittämään tavattoinasti paisuneita menoja, vaan p}J-sähtyivät ne esim. v. 1940 34
%:iin, v.194152 °/o:iin ja v.1942 65 °/o:iin valtion varsinaisista

menoista. Valtion talouteen täten syntynyt vajaus on peitetty lainanotolla, mistä on ollut seui`auksena valtionvelan lisäänt\'mineii
enemmän kuin kyminenkertaiseksi. Vielä on huomattava, että tämä
valtion kasvava velkaantuminen on kehittyn}.t ei)äterveeseen suuntaan, sillä uusi velka on i)ääasiassa ollut lvh`.taikaista ja sitä paitsi
suureksi osaksi i)erustunut Suomen Pankilta otettuun luottoon.
Vaikkakin siis valtiontalouden i`auhanaikainen rakennus iiä)'tti
lepäävän kallioi)ohjalla, s}'öv}.tti sotavuosien kohottama tulva`'esi
arveluttavasti i.akennuksen perustuksia. Ei vain valtiontalous, vaan
koko i`ahatalouskin joutui täten `'aarav`-öh`'kkeeseen ja oli oinansa

72

T3R.

SiTviRAr`.TA

synnyttämään laajoissa knsalaispiireissä paniikkimielteen sekä pääsmikä t,eki asenian vieläkin

tämään iri.oilleen keinotte]uvimman,

arveluttavammaksi.
Tässä tilanteessa i`yhd}'ttiin viime kesänä toteuttamaan sitä jyrkkäviivaista finanssiohjelmaa, jonka ine kaikki tunnemme. Seurauksena on ollut, että valtiontalouteen sodan jatkumisesta huolimatta
on saatu parempi tasapaino ja että yleinen mielipide on myös melkoisesti i`auhoittunut. Tämä yhdessä inuiden toimenpiteiden kanssa
näyttää p}7sähd}-ttäneen tai ainakin huomattavasti hidastuttaneen
hintatason jatkuvaa nousua. Nykyistä hengähdystaukoa -ja toivottavasti se on m`iutakin kuin vaiii hengähdystaulw - on syyt,ä
käyttää levolliseen liarkintaan finanssitalouden suuntaviivoista,
niin että kiii`eessä mahdollisest,i tehdyt erehdykset viivytyksettä voitaisiiii oikaista ja valtiontalouden ohjausta muutenkin tarkistaa.
Suuniiitelmallisen finanssitalouden täytyy voida täyttää monia
ei`i vaatimuksia. Sen t,äytyy ensinnäkin pyrkiä tyydyttävään t a s apainoon
valt,ion
tulojen
ja
menojen
välillä.
Millä keinoin tämä tasapaino saavutetaan, siitä ei voida esit,tää mi-

tään yleistä sääntöä, vaan vallitsevista olosuhteista täytyy riippua,
missä suhteessa tulot jakaantuvat verojen ja lainojen kesken taikka
mitä ei`i `'ero-tai lainamuotoja kulloinkin on tarkoituksenmukaisinta
käyttää. Ainoa, mikä näyttää täysin selvältä, on se, et,tä inflatorista
luottopol;tiikkaa on vältettävä.
Täten olemmekin t,ulleel, suunnitelmallisen finanssitalouden seui`aavaantavoitteeseen: rahan arvon turvaamiseen. Sääniiöl]isissä o]osuhteissa ei tähän puoleen tarvinnut kiinnittää erikoista
huomiota, koska mikään vaai`a ei näyttänyt rahan arvoa uhkaavan.
Sitä enemmän on tämä k)-sym}-s tunkeutunut etualalle niissä poikkeuksellisissa o]oissa, joissa nyt elämme. Siitä, että rahan ai.vo on

joka tapauksessa ja sää]imättöminkin keinoin t,urvattava, ei vastuunt,untojsissa piireissä vallinne erimielisyyttä. Lenin, joka ei suinkaan ollut mikään tyhmä mies kysym}'ksen ollessa hävitystyöstä,
lausui keri`an, että vai`min tie taistelussa porvari]lista yhteiskuntaa
vastaan oli rahaolojen turmeleminen. Toinen diktaattori, Portugalin
Salazar, on antanut i)äinvastaisen esimei`kin, sillä tuohon maahan,
joka kautta aikojen oli tunnett,u sekavista rahaoloistaan, hän on
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Iuonut pohjan taloudelliselle vaurastumiselle pitämällä ankaralla
käde]lä finanssi- ja raha-asiat mallikelpoisessa järjestyksessä.
Nykyoloissa huolenpito i`ahan ai`von säilymisestä ei kuitenkaaii
rajoitu vain valtiontalouden järkiperäiseen hoitoon, vaan finanss].-

politiikan tehtävät ulott,uvat sitäkip laajemmalle. Tavoittee]ia tu]ee
lyhyesti sanottuna o]la liikkeessä olevan liiallisen ostovoiman vaarattomaksi tekeminen. Tällaista ostovoimaa ei suinkaan virtaa vain
seurauksena valtion avokätisyydestä, vaan myös reaalipääomien
muuttumisesta rahapääomaksi, sodan ajan synnyttämistä suhdannevoitoista ym. lähteistä. Kaikki nämä rahavirrat on pyrittävä ammentamaan kuiviin, milloin nii]lä ei ole suoritettavanaan jotain hyöd}rllistä tehtävää.
Suunnitelmallisen
finanssipolitiikan kolmanneksi tavoitteeksi
asettaisin
sosiaalisen näkökohdan. Tälläentai`koitavain
sitä, että finanssipoliittisia i`asituksia lisättäessä tarpeellista huomiota on kiinnitettävä kansalaisten välttämättömään toimeentu1oon, vaan sosiaaliiien tavoite on asetettava suurempiakin vaatimuk,
sia vastaavaksi. Nimenomaan haluaisin tässä yhteydessä alleviivata,
kun minulla siihen ei ole enää myöhemmin tilaisuutta, että väestölIisille näkökohdille on annettava paljon suurempi merkitys, kuin mitä
meillä tähän saakka on tapahtunut. Tässä suhteessa on paljon laiminlyöty, mutta nämä laimin]yönnit on suunnitelmallisessa finanssitaloudessa pyrittävä korjaamaan. Se ei ole yksinomaan sosiaa]inen
tavoite, vaan kysymys on samalla eräästä kansantaloutemme perusede]1ytyksestä.

Näin olenkin tullut finanssitalouden neljänteen eikä suinkaan
vähiten tärkeään tavoitteeseen: h u o 1 e n p i t o o n e 1 i n k e i n oe 1 ä m ä n j a t k u v a i s u u d e s t a. Tämä on lopultakin kaikista

tärkein, sillä mitä hyödyttää valtion tulojen ja menojen saattaminen
tasapainoon, mitä toimenpiteet rahan arvon tui`vaamiseksi ja mitä
huolenpito sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, jos näihin päämääriin pääsemiseksi finanssipolitiikassa turvaudutaan keinoihin, jotka

jäätävät tuotannollista toimintaa ja i`iistävät siltä menestymisen
mahdollisuudet? Se olisi lyhytnäköistä politiikkaa, joka finanssitilannetta ehkä hetkiseksi helpotettuaan auttamattomasti päätyisi
i`aha n arvon romahdukseen ja yhteiskunnalliseen hätään.
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Edel]ä

mainitscmani

suunnit,elniallisen

finanssitalouden

neljä

pääta`/'oitetta: valtioLalouden sisäinen tasapaino, i.ahan arvon turvaaminen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja huolenpito elinkeino-

elämän menestymisestä ei\rät ole helposti saatett,avissa sopusointuun
keskenään niissä ankai`issa oloi?ga, joissa nyt eläinme. Mutta siihen

päämääi`ään on kuitenkin hellittämättömästj pyrittävä, eikä se ole
mahdotontakaan, jos kaikessa toiminnassa i)idetään kiinteästi silmällä ohjelman kokonaisuutta ja varotaan }-ksipuolisesti ajamasta
vain jotakin osatavoitetta, mikä vaai`a aina on lähellä. Tältä kokonaisuuden pohjalta lähtien koskettelen seui`aavassa eräitä vei`o- ja
]ainapoliittisia k}'s}.my-ksiä., jotka ovat ajankohtaisia.

T/-cro!t,s.

Suuniiitelmallisen verotuspolitiikan tavoitt,eiksi \/-oidaan asettaa,

että mahdollisiininan suui.i osa valtion juoksevist.`` menoista peite-

tään vcrotuksel]a, et,tä vei`ot eivät vahingollisesti häiritse elinkeino-

e]ämää, että ne jakaantuvat oikeudenmukaisesti sekä että nriden
kanto on nopeata ja tehokasta.
Voitaneen sanoa, että ainakin ensiininäiseen näistä tavoitteista
meil]ä on viime aikoina rehellisesti pyritty: veroi`uuvia on kiristämist,ään kiristett}', ja varsinkin äskeisten veronkoi`otusten jälkeen
verotaakka on todella tullut erittäin raskaaksi. Onko tällöin vei`otuksessa jo saavutettu järkevän talouspolitiikan sanelemat rajat tai

ne ehkä ylitettykin, se on kysymys, jota on tai`koin tutkittava.
Vastaus riippuu mm. siitä, miten pitkävaiheiseksi näin ankai`a verorasitus muodostuu, sekä yleisen tilanteen kehityksestä.
Hai`kittaessa kysymystä, mitä korjaamista vei`otusoloissamme
olisi ja mihin suuntåan niitä olisi edelleen kehitettävä, jotta ne paremmin vastaisivat suunnitelmallisen finanssipolitiikan tavoitteita,
kiintyy huomio siihen, että verotuksessa on toiselta puolen sellaisia
aukkoja - eli i`otanreikiä, kuten finanssiministei`imme on niitä

nimittänyt -jotka tekevät monille kansalaisille mahdolliseksi välttää heille oikeudenmukaisesti tulevaa verotusta ja joiden kautta
valtiolta jää paljon sille kuuluvia verotuloja saamatta, sekä että toiselta i)uolen n}rkyinen vei`otus johtaa epäoikeudenmukaisuuksiin

ja kohtuuttomuuksiin, jotka eivät ole puollettavissa ja joista on
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kansantaloudelle arveluttavia seurauksia. Nämä ilmiöt aiheutuvat
verojäi`jestelmäämme ]iittyvistä teknillisistä ja rakenteellisista puutteellisuuksista.

Epätyydyttävästä vei`otustekniikasta on johtunut, että veronkanto on ollut kovin hidasta. Tästä saatiin erinomainen todistus
suurvaltain sodan puhjettua. Vaikka jo s}'ks}'llä 1939 tulo-ja omaisuusveroa korotettiin sekä säädettiin erityinen suhdannevei`o, niin
nämä ]isäverot eivät säännönmukaisesti olisi ennättäneet kantoon
ennen kuin suunnilleen vasta vuotta myöhemmin, vaikka sekä valtiontalouden että rahaolojen kaniialta olisi ollut erinomaisen tärkeätä saada liika ostovoima mahdol]isimman no`peasti pois liikkeestä.
Järjestämäl]ä verojen ennakkokantoja on tätä epäkohtaa tosin saatu
jonkin veri`an ]ievennetyksi. Ainoa tepsivä keino asian korjaamiseksi
olisi kuitenkin veron lähteellä kantaminen. Sillä saavutettaisiin

samalla se huomattava etu, että vero saataisiin perityksi palkan-maksun yhteydessä monessa sellaisessa tapauksessa, missä se muuten
jää perimättä. Täytyy valittaa, että näin täi`keätä veroi`efoi`mia ei
oltu meillä saatu toimeksi rauhan vuosina. Nyt meillä oii valtionverojen ennakkokantoon nähden olemassa verokomitean laatima
va]mis lakiehdotus. Sen toteuttaminen sodan jatkuessa näyttää kuitenkin tuottavan vaikeuksia, sillä siihen tarvittaisiin joukko uusia
virkamiehiä, paljon uusia kaavakkeita ja se aiheuttaisi lisäi.asituksia
liikemaailmalle. Uudistus on kuitenkin siksi täi`keä, että kaikesta
huolimatta olisi toivottavaa, että se voitaisiin mahdollisimman pian

toteuttaa.
Aivan viime aikoina on ryhdytty myös ei`äisiin muihin tärkeisiin
toimenpiteisiin verotustekniikan parantamiseksi. Niinpä valtiovarainministeriöön on pei`ustettu veroasiainosasto ja sille on siirretty
valtiolle tulevien välittömien verojen määräämisen ja maksuun-

panon yleinen johto ja valvonta, samalla kuin verotuksen paikallista
valvontaa ja ohjaamista vai`ten ei`i lääneihin on nimit.etty vei`otai.kastajia. Myöskin on tullut voimaan laki, i.oka velvoittaa maalaiskuntien taksoituslautakuntia lähettämään valtiovarainministeriölle
(eikä, kuten aikaisemmin, maaherroille) kappaleen päätöstään, joka
koskee viljellyn maan, luonnonniityn sekä metsämaan puhtaan tuoton määräämistä verotusta varten. Vielä on mainittava asetus eräiden vapaan ammatin harjoittajain kirjani)itovelvollisuudesta ja
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pakollisesta kuittijäi`jestelmästä. Näiden uudistusten kautta on saatu
mahdollisuudet tukkia eräät verotukseemme jääneet ai`veluttavat
aukot sekä jakaa veroi`asitus kohtuudenmukaisemmin eri vei`onmaksajaryhmien kesken. Mutta kuluu vai`maan aikaa, ennen kuin

parannettu verotekniikka saadaan toimimaan täydellä tehollaan;
niinpä ei vielä näytä olevan riittävää konti`ollia siihen nähden, että
vapaiden ammattien harjoittajat todella tunnontarkasti noudattaisivat annettuja määräyksiä. Tässä suhteessa kannattaisi hai`kita
tehtyä ehdotusta, että verovelvollinen saisi veronalaisista tuloistaan
vähentää kohtuullisen osan lääkäi`inkustannuksistaan, koska silloin
olisi jokaisen omassa inti`essissä vaatia kuitti lääkäri-ja sairaala-

maksuistaan.
Verotustekniikan näin parantuessa olisi huomio kiireellisesti kohdistettava myös verojärjestelmämme rakenteellisiin puutteellisuuksiin ja virheellisyyksiin. Niihin on voitu suhtautua joltisellakin i`auhallisuudella, niin kauan kuin verot pysyivät kohtuul]isissa rajoissa,
mutta kun verotusta on kiristetty nykyiselle asteelleen, ne ovat tul]eet räikeällä tavalla esille ja ovat muodostuneet vaaraksi kansantaloutemme terveelle kehitykse]Ie. Ei`äässä äskettäin pitämässäni
esitelmässä kiinnitin huomiota siihen, miten suhdannevei`otuksemme
nykyisessä muodossaan laajalti kohdistuu näennäisiin voittoihin, on
epätasainen ja ehkäisee tuotannollista toimintaa.1 Mutta sama koskee, vaikka ehkä ei yhtä suuressa määi`ässä, verojärjestelmäämme

yleensäkin. Siitä saamme vakuuttavan kuvan verratessamme Suomen oloja Ruotsin verojärjestelmään.
Viime maailmansodan aikana Ruotsin elinkeinoelämä toimi voimakkaan sota- ja inflatiokonjunktuurin mei`keissä. Sen kestäessä
liikemaai]ma hankki varastoja kohoaviin hintoihin ja sijoitti tuotannollisiin laajennuksiin suuria pääomia. Nämä kaikki kirjattiin
yleensä hankinta-ai`voihin, joista tehtiin ainoastaan normaalipoistoja, ja näihin kirjanpidollisiin arvoihin kohdistui sekä säännöllinen
verotus että ylimääräinen sotasuhdannevei`o.
Kun sitten jouduttiin i`auhan kriisiin, jolloin hinnat laskivat
sekä monet sota-ajan varastot ja sijoitukset menettivät suuren osan
1 Vrt. BR. ST3viRALNTiL, Målsällningen |ör den ekonomiska politiken i nuuarande

läge med särskild hänsyn lill konjunkturbeskallningen. Eko\\omiska Sc\mfuiidets
Tidskrift. Ny serie. H. 58. Helsinki 1943.
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arvostaan, synt}'i tavattomia tappioita, jotka järkyttivät elinkeinoelämää ja kaatoivat lukuisia liikeyrityksiä. Näiden tappioiden suuruutta osoittaa se, että Ruotsin pankit näinä vuosina kärsivät n.
700 milj. kruunun menetyksen näkyvinä poistoina ja että valt,ion
täytyi perustaa erityinen apukassa pankkien aseman turvaamiseksi.
Mutta näistä kalliisti maksetuista kokemuksista otettiin op]]i€`.
Liikemaailma havahtui näkemään, miten täi`keätä on salattujen
reservien kokoaminen,ja sen mukaisesti ryhdyttiin varastoja johdonmukaisesti kii`jaamaan paljon alle hankinta-arvojen. Tälle menettelylle ei ollut suoi`anaista pohjaa Ruotsin verolainsäädännössä, mutta
käytännössä veroviranomaiset sen kuitenkin hyväksyivät. Ja 1920]uvun lopulla se sai vahvistuksensa kirjoitetussakin laissa. Liikkeille
myönnettiin täysi vapaus varastojen kii`janpidollisen ai`von alentamiseen ainoana i`ajoituksena, että se ei saanut sotia hyvää ]iikemiestai)aa vastaan. Ja kuten ei`äs Ruotsin huomattavimmista vöroeksperteistä, ti`i Kwyze7}s4t.emcb täällä äsköttäin pit`ämässään esitelmässä

mainitsi,. aniharv.oin sattuu, että veroviranomaiset muuttavat liikkeiden kirjanpidollisia arvoja.

Mutta kehitys ei p}.sähtynyt tähänkään. Seuraavalla vuosik}mmenellä Ruotsin verolainsäädännössä koneet ja muut inventai`iot
i`innastettiin vai`astoihin sikäli, että yhtiöille myönnettiin niidenkin
suhteen vapaa poisto-oikeus. Yksityisille ei näin pitkälle meiievää
oikeutta myönnetty, mutta hekin voivat poistaa maksamansa ylihinnan ja ylimääräiset kustannukset, mikä oikeus nykyisissä poikkeuksellisissa o]oissa on osoittautunut tärkeäksi. Sama mahdollisuus
.on veronmaksajilla rakennuksiin iiähden, jolloin varsinkin uusista
_i.akennuksista on huomattavien i)oistojen teko sallittu.
`.
Nykyisen sodan aikana on näitä veromenetelmiä edelleen kehi-

tetty. Erityisesti main.ittakoon viime vuonnå käytäntöön otetut
»sijoitusrahastot» (investeringsfonder), joita voidaan käyttää sellai.
sissa tapauksissa, jolloin vai`astot supistuvat eikä niitä nykyoloissa
voida uusia. Veronmaksaja on tällöin oikeutettu sijoittamaan vapau-

tuneet varat hiainittuun rahastoon, ja ne ovat verovapaat, edell.yttäen että ne kuuden vuoden kuluessa käytetään uuden varaston
hankkimiseen. Paitsi että tällä määi`äyksellä on tahdottii Välttää
sitä kohtuuttomuutta, että liiketoimintaansa supistamaan Pakotettu yrittäjä joutui tästä vastoinkäymisestään maksamaan vei`oa,
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on sillä myöskin yleisempi mei`kitys sen johdosta, että siten ehkäistään keinotekoinen kilpailu varastojen täydentämiseksi, jotta voitaisiin muuten näkyviin tulevien salattujen reservien verotusta välttää (mikä ilmiö meilläkin on ollut havaittavissa).
Mitä Ruotsin sotasuhdanneveroon tulee, on siihen nähden voimassa osittain toisenlaiset määräykset, mutta suui`in piirtein lainsäätäjä on tässäkin tapauksessa pyi`kinyt välttämään näennäisten
voittojen verottamista sekä edistämään varovaisten kii`janpitoarvo-

jen käyttämistä liikeyi.ityksissä.
Mainittakoon lopuksi vielä, että Ruotsin osakeyhtiöiden verotus,
joka aikaisemmin o]i progressiivinen, on nykyisin proportionaalinen

ja että osakeyhtiöt maksavat yl#inomaan tu]overoa, mutta eivät
lainkaan omaisuusveroa.

Lisäksi vältetään ketjuvei.otusta, mi]loin

yhtiö omistaa osakkeita toisessa yhtiössä. Kaksinkei`tainen verotus
on siis rajoitettu vei`raten ahtaaseen alaan ja koskee ainoastaan sitä
osaa yhtiön tulosta, joka voi joutua kulutukseen.
01en näinkin pitkälti kosketellut Ruotsin verotuslainsäädäntöä,
koska se jyrkällä vastakohtaisuudellaan asettaa omat verotusolomme
ikäänkuin valonheittäjän kirkkaaseen valokehään. Tosin meilläkin,
kuten Ruotsissa, liikeyi`itysten terve itsesäilytysvaisto on vienyt
salattujen resei`vien kokoamiseen, mihin 1930-luvun edulliset suhdanteet antoivat i`unsaasti mahdollisuuksia, ja onneksi myöskin
verotuskäytäntö on takavuosina vai`sin yleisesti katsellut ikäänkuin
soi`mien ]äpi tätä menettelytapaa. Missä olisimmekaan nyt, jollei
näin olisi tapahtunut. Mu.tta tästä käytännössä tapahtuneesta kehityksestä huolimatta vei.olainsäädäntömme on edelleenkin suunnilleen samalla tai vieläkin alkeellisemmalla asteella, kuin missä Ruotsissa oltiin viime maailmansodan aikana. Tuskinpa edes muualtakaan löytyy nykyisin vei`olainsäädäntöä, joka siinä määrin kuin
meillä on laita rasittaa tuotannollista pääomaa, suosii kaksinkertaista verotusta tai kohdistuu näennäisiin voittoihin.
On ihmeel]istä todeta, miten pintapuolisesti meillä näitä asioita
tajutaan. En puhu nyt sellaisesta käsityskannasta, joka äskettäin
ilmeni eräässä sanomalehdessä ju-lkaistussa lähetetyssä kii`joituksessa ja joka huipentui seuraavaan ohjelmalauseeseen: »Kunnes valtiotaloutemme edes suunnilleen on saatu vakautetuksi, olisi poistettava käytännöstä periaate liikkeiden vakauttamisesta (konsoli-
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dering) ja tasajatkuisuudesta (kontinuitet)». Sellaisesta voidaan
sanoa ainoastaan: 0 sancta simplicitas! Mutta sellaisissakin valistuneissa piireissä, joissa odottaisi kohtaavan taloudellisten asioiden

perusteellisempaa ymmärtämystä, tapaa usein sokeata tuijottamista
vallitsevaan rahan i`unsauteen ilman riittävää kykyä tunkeutua
rahavaipan lävitse itse asian ytimeen.
Sanotaan, että olemme sodassa eivätkä meille sovellu verotusperiaatteet, joita ehkä voidaan noudattaa onnellisemmassa asemassa
olevassa maassa. Mutta unohdetaan, että meillä on takanamme 20
rauhan vuotta. Niitä ei meillä kuitenkaan käytetty hyväksi, vaikka
asiantuntijat monen monituista kei`taa viittasivat verotusjärjestelmämme virheellisyyksiin. Nyt saamme katua laiminlyöntejämme.
Se seikka, että olemme sodassa, pakottaa tietenkin ankai.iin toimen-

piteisiin ja säälimättömäänkin verotukseen siellä, missä yksityisillä
kansalaisilla todella on tuloja. Kellään ei nykyoloissa ole moi`aalista
oikeutta leveästi eläiniseen. Mutta tämä ankai`a aika ei voi tehdä järielliseksi vei`otusta, joka itsessään on epäoikeudenmukainen, kohtuuton ja tei`veen taloudellisen yrittäjätoiminnan elinetujen vastainen. Päinvastoin juuri se seikka, että olemme sodassa ja että kil-

pailukykymme muihin maihin verrattuna kärsii, pakottaa kaksinkertaisella valppaudella tarkkaamaan, ettemme tuota talouse]ämälle vahinkoa siellä, missä se toisia menettelytapoja noudattaen
olisi vältettävissä.
Meillä on ennemmin tai myöhemmin edessämme i`auhan kriisi,
jolloin hintataso epäilemättä tulee huipputasostaan laskemaan,
ellemme antaudu inflation valtoihin. Tämä kriisi tulee kohtaamaan
sotien runteleman ja taloudellisesti heikentyneen maan. Mutta jos
elinkeinoelämän selkäranka pysyy mui`tumattomana ja taloudellinen
kontinuiteetti säilyy, silloin yrittäjähenki avaa tien vaikeuksien läpi

ja elpyvä liike-elämä antaa valtiolle tuloja, joita se rauhan aikanakin
tulee kipeästi tarvitsemaan. Veropolitiikalla on itse asiassa valittavanaan ne kaksi vaihtoehtoa, jotka ti.i Kttyze7}6£jerJ% esitelmässään
sattuvasti luonnehti seuraavasti: J)Mikä on parempi, sekö, että elinkeinoelämältä otetaan kaikki, mikä otettavissa on silläkin uhalla,
että käy kuten (Ruotsin kävi) viime sodan jälkeen, vai sekö, että

pidetään huoli siitä, että elinkeinoelämä on mahdollisimman voimakas voidakseen myös sodan jälkeen antaa tuloja, jotka riittävät
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`,-altion]ainojen koi`kojen maksuun ja tietenkin myös niiden ihiiiisten toimeentu]oon, joiden silloinkin täyty}- elää.» Ruotsi on valin-

nut jälkimmäiseii va;htoehdon, kuten. Kuylenstierna huomautti.
Entä Suomi?
Edellä esittämästäni lienee kä`.n`.t sel`J-ille, miten tärkeätä mielestäni olisi, että tuloon ja omaisuuteen kohdistuvat `-eromme pe'rusteellisesti tarkistettaisiin. Tällainen uudistus lieneekin otettu verokomitean työohje]maan. Toivottavasti suunniteltu tarkistus -jät-

tämällä vähemmän tärkeät veroasiat syrjään - toteutetaaii mahdollisimman kiii`eellisesti ja

ottamalla tä}'sin huomioon kansaii-

talouden vaatimukset.
Mutta meillä ei ole vai`aa jäädä odottamaan tätä perusteellista
verouudistusta, jonka toteuttaminen paraimmassakin tapauksessa
vaatii paljon aikaa. Jo sitä ennen olisi räikeimmät epäkohdat koetettava ainakin väliaikaisesti poistaa tai lieventää. Mitä tässä suhteessa voitaisiin tehdä? Huomioni on kiintynyt toimistopäälhkkö
J. Jcizcmcm pari viikkoa sitten Suomen Tukkukauppiaiden Liiton
vuosikokouksessa pitämään esitelmään ta\.arapoistoista vei`otuksessa. Se oli selostuksista päättäen erittäin asiallinen esitelmä, jossa

toiselta puolen tunnustettiin ankai`an verotuksen välttämättömyys,
mutta toiselta puolen esitettiin toivomus, että \'altiovalta soisi kaupalle ja teollisuudelle tilaisuuden jossain määi`in säilyttää niiden
ennen sotaa oinaaina asema. Tässä tarkoituksessa ehdotettiin, että
liikkeille annettaisiin mahdol]isuus muodostaa tilinpäätöksissä vuo-

den '1938 tiliiii>äätöksissä olevia näkymättömiä varauksia vastaava
näkyvä varaus, jonka verotus lykättäisiin määrävuosiksi eteenpäin

ja joka aikanaan olisi käytettävä lainsäätäjän määräämällä tavalla.
Tämä ehdotus sietää huolellista hai`kintaa. En ole vei.otusspesialisti voidakseni ratkaista, missä määrin se on käyttökelpoinen, mutta
sen pyrkimys on oikea, edellyttäen, että sallitut vai`aukset määi`ävuosiksi sidotaan. Jos kyseellinen ehdotus syystä tai toisesta ei kuitenkaan osoittautuisi tarkoituksenmukaiseksi, täytyy voida löytää
jokin toinen pääsy nykyisestä tilanteesta.
Mainitsin juuri, että jos ehdotettuja vai`auksia sallitaan, ne on
sidottava määrävuosiksi. Täten olen tullut kysymykseen, joka nykyoloissa voi saada erittäin laajakantoisen merkityksen pyi`ittäessä
valtiontalouden tasapainoon ja i`ahan arvon tui`vaamiseen keinoilla,
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jotka ot,tavat huomioon myöskin elink6inoeläinän elinehdot: kysym`.kseen pakkosäästöstä.

Pakkosäästämi,nen.
Ajatus pakollisesta säästämisestä sukeltautui esiin Englannissa

jo ennen sotaa. Silloin hei`ätti suurta huomiota tunnetun kansantalousmiehen Keynesin ehdotus, että määrätty osa palkkatuloista

pidätettäisiin ja maksettaisiin takaisin, sen jälkeen kuin varustuspolitiikka ei enää sitoisi niin suurta osaa kansantulosta. Ehdotus
sai osakseen kiivasta vastustusta, inutta sodan aikana se on toteutet,tu, ja samansuuntaisiin toimenpiteisiin on eräissä muissakin
maissa ryhdytty.
Pakkosäästämisen päätavoitteena voi sanoa olevan liiallisen osto\-oiinan sitomisen i`ahan arvon vakavuuden turvaamiseksi. Mutta
sillä on myös muita tavoitteita. Va]tion kassaan virtaa sen kautta
varoja. Veronmaksajalle pakkosäästäminen on miellyttävämpi toimenpide kuin vero, jota se koi`vaa. Tuottaja hyötyy siitä, että hän
saa rahapääomansa takaisin olosuhteissa, jolloin se tavai`amai`kkinain
laajentuessa jäl]een voidaan vaihtaa reaalihyödykkeisiin. Ja kuluttaja hyötyy siitä, että i.ahan arvo säilyy ja hän voi käyttää sääst.önsä
aikana, jolloin tavaran laatu paranee ja hinnat muodostuvat jälleen
kohtuullisiksi. Ainoat, joiden etujen vastaista tällainen rahan arvon

vakavuuteen tähtäävä politiikka on, ovat keinotte]ijat - mutta
heidän etujaan ei tarvinne ottaa huomioon.
Missä ]aajuudessa ineillä voitaisiin pakkosäästämistä toteuttaa,
on tietenkin asia, joka on tapaus tapaukselta hai`kittava. Edellä oli
jo puhe tällaisesta mahdollisuudesta toimistopäällikkö Jalavan tekemän ehdotuksen yhteydessä. Koskettelen vielä lyhyesti paria muuta
kysymykseen tulevaa tapausta.
Suhdannevei.otuksen ollessa niin kohtuuton ja epätarkoitukseiiinukainen kuin se on, on esitetty ajatus, että osa suoritetusta
vei`osta katsottaisiin pakkolainaksi, joka myöhemmin inaksettaisiin
asi€`nomaiselle takaisin.

Valtiovarainininistei`iön kansantalousosas-

ton finanssitoimiku`nta kosketteli sitä jo viime keväänä yleistä finanssiohjelmaa käsittelevässä lausunnossaan,ja mai`raskuussa toimikunta
teki `-altio\-ai`ainministeriö]]e täsinällisemmän ehdotuksen siinä muo-
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dossa, että 20 °/o vuodelta 1.942 kannettavasta verosta maksettaisiin
veronmaksajille takaisin valtioneuvoston määi`ättävänä aikana, kuitenkin viimeistään vuonna 1947. Keskuskauppakamari esitti, kuten
tunnettua, viime kesänä, että 50 °/o suhdanneverosta maksettaisiin
takaisin rauhan palattua ja kun valtiontalouden tila sen sallisi.
Pakkosäästö on suhdanneverotuksen yhteydessä muodossa tai
toisessa toteutettu varsin useassa maassa, esim. Ruotsissa, Saksassa,
Italiassa, Englannissa ja Kanadassa. Tuoi`ein esimerkki on Ranska,
jossa viime lokakuussa säädettiin laki, jonka mukaan 25 °/o suhdanneverosta kirjataan vei`onmaksajan tilille valtiovarainministei`iössä

ja maksetaan hänelle takaisin sodan i)äätyttyä.
Toisena tapauksena, jossa pakkosäästäminen ilmeisesti olisi yleisen edun mukaista, mainitsen sen, milloin esinevakuutuksen johdosta vakuuttaja saa käsiinsä huomattavan rahai)ääoman, jota hän
nykyoloissa ei voi varsinaiseen tarkoitukseensa käyttää. Tämä ostovoiman joutuu silloin helposti keinottelutarkoituksessa kiei`tämään
aiheuttaen monenlaista vahinkoa. Siitä ovat ehkä i`äikeimpinä esimei`kkeinä tapaukset, jolloin tuhoutuneista laivoista on yhde]lä
kertaa maksettu kymmeniä miljoonia mai`kkoja.
Mikä olisikaan
]uonnollisempaa, kuin että tällaiset rahapääomat jääd}'tettäisiin,
siksi kunnes ne voitaisiin sijoittaa uusien laivojen hankkimiseen.

V apaaehtotnen säästämi,nen .
Pakkosäästäminen, joka meikäläisissä olosuhteissa soveltunee
ainoastaan määrättyihin tapauksiin, ei suinkaan vähennä vapaaehtoisen säästämisen tarpeellisuutta t,ai ole ristiriidassa sen t,arkoitus-

perien kanssa.

Päinvastoin

se

osana

suunnite]mallista

finanssi-

taloutta, jonka pyrkimyksenä on rahan ai`von turvaaminen, antaa
tukea vapaaehtoiselle säästämisel]e. Ei nimittäin voi toivoa, kau-

niista puheista huo]imatta, että säästäminen todella muodostuisi
yleiseksi kansanhikkeeksi, ellei säästäjällä ole takeita siitä, että raha
säilyttää ai`vonsa paremmin kuin tähän saakka. Sen jälkeen kuin val-

tiovalta on juh]allisesti vakuuttanut kaikin voimin pyrkivänsä tähän

päämäärään ja myös teoi]Iansa osoittanut tarkoittavansa täyttä
totta, on säästämistoiminnalle todella luotu pohja, jolle luottavaisin mielin voidaan i`akentaa edelleen.
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On täi.keätä, että säästäminen, kuten verotuskin, mahdollisiinman suuressa määrässä tapahtuu i)lähteellä)), se on alkuperäisen
tulonsaajan käsissä, sillä jos liikkeeseen laskettu ostovoima pääsee
tarpeettomasti kiertämään kädestä käteen, se saa aikaan paljon
vahinkoa, vaikka se lopuksi tietysti virtaakin johonkin rahalaitokseen ja sitä tietä kenties valtionkassaan. Säästämistä olisi sen vuoksi
erityisesti edistettävä tulonmuodostuksen alkulähteellä. Kysymys on
vain siitä, miten finanssipolitiikka parhaiten voisi tukea tämän

tavoitteen saavuttamista?
Ei`äs tärkeä toimeiipide, joka jo viime syksynä toteutettiin, oli
pankki- ja obligatiotalletusten vapauttaminen varallisuusvei`osta.
Tällä teollaan valtiovalta selvästi osoitti tahtovansa pitää säästäjien puolta heidän epätasaisessa taistelussaan. Näin aloitettua tietä
olisi päättäväisesti jatkettava eteenpäin. Äskettäin on ministeri
{..

F®.ecmc!t ))Talouselämässä» esiintuonut ehdotuksen, joka on jo

herättänyt melkoista huomiota. Sen mukaan olisi harkittava, eikö
obligatioista ja talletuksista saadul]e tulolle ja niihin sijoitetulle

pääomalle olisi myönnettävä helpotuksia myös yleisessä tulo- ja
omaisuusverotuksessa. Tämän toimenpiteen puolesta näyttäisi erityisesti puhuvan se seikka, että verotus on meillä todella saavuttanut se]Iaisen tason, että se on muodostunut vakavaksi esteeksi säästämiselle.

Radikaalisempi toimenpide säästämisen edistämiseksi on ehdotus inf]atiotakuun myöntämisestä rautaisille säästötileille, joille sijoitettu pääoma sidottaisiin määi`ävuosiksi. 0len omalta kohdaltani

kannattanut tällaista toimenpidettä, koska se epäilemättä toisi
melkoisesti varoja valtion kassaan, takaisi säästäjille »i'autaisen
pesämunany), joka kaikissa olosuhteissa säilyttäisi i`eaaliarvonsa, ja

koska se antaisi vakuuttavan todistuksen siitä, että valtiovalta
itsekin ]uottaa rahan arvon pysyväisyyteen. Tämä ehdotus on kuitenkin herättänyt siksi paljon vastustusta, että sen toteuttamiseen
ei ainakaan nykyhetkellä näytä olevan mahdollisuuksia.
Tässä yhteydessä on syytä vielä viitata erääseen inahdollisuuteen
säästämistoiminnan elvyttämiseksi, jota kansantaloudellinen neuvottelukunt.a on kannattanut. Tarkoitan eräiden valtion omistamien yhtiöiden osakkeiden myyntiä. Paitsi että täten voitaisiin
sitoa liikkeessä olevaa ostovoimaa, sillä olisi merkitystä myös sen
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vuoksi, että sekin olisi osoituksena siitä, että valtiovalta luottaa
rahan arvon vakavuuteen. Kokonaan hylättävää on sen sijaan eräiden valtiota lähellä olevien laitosten taholla esiintynyt pyrkimys
sijoittaa vapaita rahoja osakkeisiin sen sijaan, että niillä hankittaisiin valtion ob]igatioita.

Säästäväisyys palii,on t,cdoud,essa.

Ennen kuin lopetan, haluaisin vie]ä lyhyesti kosketella erästä
tärkeätä kysymystä: säästäväisyyttä valtion taloudessa. Siihen on
tietenkin suunnitehnallisessa finanssitaloudessa pyrittävä, sillä miten
saattaa valtio vaatia yksityisiltä säästäväisyyttä, ellei valtion omassa
taloudenpidossa noudateta kaikkea mahdollista säästäväisyyttä.
Seuraavat Saksan talousministeri FL47tÅin viime vuonna lausumat
sanat osuivatkin naulan kantaan: »Kuta eneinmän säästäjä tulee
vakuuttuneeksi siitä, että valtio hoitaa talouttansa säästävästi ja
huolel]isesti, sitä suurempi on m}rös hänen luottamuksensa säästöjensä arvossa pysymiseen».
Va]tion tehtävien lisäänt)'essä ei virastotalouden jatkuva paisuminen ole ollut ehkäistävissä. On syntynyt uusia siviilivirastoja,

ja entisiä on laajennettu. Tyypillisin poikkeusajan virasto on luonno]lisesti kansanhuoltoministeriö ]ukuisine paikallisine elimineen.
Sen väliaikaisuutta osoit,taa sekin, että tälle alalle ei ]ainkaan ole
kiinnitetty peruspalkkaista virkamiehistöä. Kansanhuollon piirissä
toimivien vakinaisesti palkattujen valtion tai kunnan vii`kamiesten
luku o}i kaksi vuotta takaperin jonkin verran yli 2 000; nykyään
niitä on lähes 4 000.
Toinen nykyisessä

säännöste]},'taloudessa

keskeiseksi

muodos-

tunut elin on kulku]aitosten ja yleisten töiden ministeriöön ja sen
alaisuuteen sijoitettu työvoima-asiain hallinto, joka niinikään on
osittain kunnallinen. Sen henkilökunta oli viime vuoden päättyessä
n. 950. Siihen liittyy ]äheisest.i saman ministeriön i`akennusasiain
osasto piirihallintoineen; sen palveluksessa oli vastaavana aikana
parisensataa virkamiestä.
Huomattavan laajuuden ovat luonnollisesti myös saavuttaneet
alueluovutuksista aiheutuneista tehtävistä tai palautettujen alueiden jä]leeni`akentamisesta huo]ehtivat ei`ilaiset elimet. Niistä mai-
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nittakoon siii`toväen huolto, jonka henkilökunta käsittää n. 450
`.akinaisesti palkattua virkamiestä, siirtoväen koi.vausasiain hoito
vastaavasti 430 sekä palautetun alueen maaseudun jälleeni`akennusja pika-asutus n. 800.

Tärkeitä tehtäviä maa- ja metsätalouden alalla hoitavat maatalouden tuotantotaistelua johtavat elimet, joiden piirissä on yli
400 vakinaisesti palkattua vii`kamiestä ja n. 5 500 sivutoimen hojtajaa, sekä niin ikään ]aajoiksi muodostuneet rautatiehallituksen
puutavaratoimisto ja metsähallituksen hiilitoimisto, muita mainitsematta.
Varsinaisten säännöstelye]inten joukkoon kuuluvat ulkomaankaupan ja valuutan säännöstely, palkkasäännöstely ja vuokrasäännöstel}r, joiden }rhteinen henkilömäärä nousee y]i kahdensadan.

Kokonaan uusista virkaelimistä mainittakoon vielä liikevaihto\.ero]aitos, jossa on n. 270 vakinaisesti palkattua virkamiestä, sekä
}'ksit}-istaloudellisella pohjalla järjestetyt sotavahinkoyhdistykset
\'arsin lukuisine virkamiehineen. Laajaksi laitokseksi on paisunut
myös valtion tapaturmatoimisto, jonka henki]ökunta on monin-

kei`taistunut. Vielä lienee paikallaan tässä yhteydessä mainita valtion tiedoitus]aitos ja sijhen liittyvä sensuurivirasto, joiden henkilökunta nousee yhteensä yli viidensadan.

Edellä on lähinnä ollut puhe virastoista, jotka ovat kokonaan
uusia tai joiden hoidettaviksi on joutunut luonteeltaan ohimeneviä
tehtäviä. Mutta myöskin pysyväiseksi katsottava vii`kakoneisto on
monin tavoin laajentunut; niinpä esim. valtiovai.ainministeriötä
sekä kauppa-ja teollisuusministeriötä on uudelleen järjestelty, mikä
on johtanut niiden virkamieskunnan tuntuvaan kasvuun.
Erilaiset ta]oushallinnolliset tehtävät sitovat va]tion ja kuntien
siviiliha]linnon alalla nykyisin kaikkiaan runsaasti yli 10 000 vakinaisesti palkattua toimihenkilöä enemmän kuin rauhan aikana sekä
lisäksi useita tuhansia sivutoimen hoitajia. Tapahtunutta kehitystä
va]aisee myös se, että valtion peruspalkkaisten virkojen lukumäärä
on v:sta 1939 Iisääntynyt yli 25 °/o ja nousee nykyään n. 50 000:een.
Ne tehtävät, joita tämä uusi virkariieskunta suorittaa, ovat
t,ietenkin tärkeitä ja kaikkein suurimmaksi osaksi välttämättömiäkin. On varinaan myös ]ukuisia tehtäviä, joita nykyisilläkään voimilla ei voida i`iittävän tehokkaasti suorittaa; sellaisiin näyttää kuu-
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luvan esim. hinta-ja verotai`kkailu. Mutta ti)iselta puolen ei voitane
kieltää, että tämä paisuva vii`astota]ous on muodostunut raskaaksi
taakaksi köyhtyvälle kansantaloudelle.

Säästäväisyyspo]itiikan vaatimattomaksi ensimmäiseksi tavoitteeksi olisi asetettava se, että virastotaloutta ei olisi enää ainakaan
nykyisestään laajennettava. Sil]ä vaikkakin va]tion tehtävät yhä
]isääntyisivät ja niiden hoito vaatisi uusiakin voimia, ]uulisi kuitenkin, että virastomenetelmien järjestelmällistä kehittämistä ja työtehon kohottamista tarkoittavilla toimenpiteillä voitaisiin saada
syntymään vastaava säästö jossakjn toisaalla virastokoneistossa.

Valtioneuvoston asettama työtehovaltuuskunta on kiinnittänyt
tähän seikkaan huomiota, ja sen kutsumat asiantuntijat ovat juui`i
saaneet valmiiksi lausuntonsa niistä suuntaviivoista, joiden mukaan
olisi i`yhdyttävä toimeenpanemaan parannuksia valtion virastooloissa. Kun tätä lausuntoa ei ole vielä valtuuskunnassa käsitelty eikä
mitään ehdotuksia ole tehty valtioneuvostolle, en katso voivani ryhtyä sitä tässä tarkemmin selostamaan. 0len maininnut tämän aloitteen vain osoitukseksi siitä, että valtion menotalouttakaan ei o]e,
kokonaan unohdettu. Yhteisymmärryksessä vii`kamiehistön kanssa
voidaan toivottavasti i)äästä positiivisiin tuloksiin ja siten lieventää
valtion vii`astotalouden aiheutt,amaa taakkaa.

F.sitelmäni laajasta aiheesta olen voinut kosketella ainoastaan
eräitä tärkeimpiä puoha. Toivottavasti olen kuitenkin onnistunut
i`iittävän selvästi tuomaan esille sen keskeisen näkökohdan, että
suunnitelmal]inen finanssitalous on kokonaisuus ja et,tä sitä on sellaisena käsiteltävä. Sen täytyy voida tyydyttävästi palvella samanaikaisesti kaikkia niitä tavoitteita, joihin edellä on viitattu. Jollei
se sitä t,ee, ei lainkaan ole kysymys mistään suunnitelmallisesta
finanssitaloudesta. Ikävä kyllä täytyy Suomen finanssitalouden
ottaa v].e]ä pitkä askel, ennen kuin sitä voidaan tässä mielessä nimittää suunnitelma]liseksi.

K I R J fl L L I S U U T T fl.

Eum JT]TiKKALjL, Suomen talonpoJan historia. \Nerrm Söderström
Osakeyhtiö. Porvoo 1942.
Siv. 691.

Tutkimukse.n kohde, Suomen talonpojan historia, on aine, ].oka
meidän maassamme vai`masti kiinnostaa laajoja kansankerroksia
eikä vain alan tiedemiespiirejä. Kysymyshän on niiden talousinuotojen kehityksestä, joiden vallitessa kansallisen kulttuui`imme pei`usta
on luotu ja sen kasvu täi`keältä osaltaan tapahtunut aina viime
aikoihin saakka. Lisäksi on huomattava, että }rllä mainittu teos
on ensimmäinen y-leisesitys meillä alallaan, joten se on sitä tervetulleempi lisä tietokirjallisuuteemme.
Teoksen yleisessä osassa, joka käsittää noin pari sataa sivua ja jo sellaisenaan muodostaisi ai`vokkaan tutkimuksen - tehdään
se]koa ))talonpojan historian» pääkohdista Euroopassa. Ensiksi käsitellään siinä vanhaa teoi`iaa vhteisomistuksesta alkui)eräisenä maanomistusmuotona ja yhteisön jäsenten taloudellisesta tasa-arvoisuudesta a]kukantaisissa oloissa. Nojautuen uudemman tutkimuksen
tuloksiin, jotka arkeologian, paikannimitutkimuksen ja asutushis-

torian metoodien kehittyminen on tehnyt mahdolliseksi, mainittu
teoria osoitetaan erheelliseksi. Päinvastoin kuin aikaisemmin on
]uultu, on alkukantainen asutus ilmeisesti ollut haja-asutusta, ja
maanviljelysasteelle tultua kullakin perheellä on ollut asuntonsa läheisyydessä omat peltotilkkunsa. Joukkoasutuksista, kuten Ruotsissa
rautakauden lopulla esiintyneistä, on todennäköisesti enin osa syntynyt alkuperäisen yksinäistalon pitkäl]e menneestä jakamisesta, eikä
maan joukolla tapahtuneesta }'hteisestä valtauksesta ja raivauksesta. Tämä yksityisomistus on samalla jo varhaisina esihistoriallisina aikoina luonut suurmiessukuja ja suui`maanomistusta sekä
maattomien luokan, jonka kasvua kuitenkin vapaat maanvaltausi`aivausmahdollisuudet rajoittivat.
Yleisessä osassa tehdään lisäksi selkoa läänityslaitoksen, alustalaissuhteen ja maaorjuuden synnystä, keskiajan kyläyhteiskunnasta

ja talonpojiston yhteiskunnallisen aseman kehittymisestä muissa
Euroopan maissa kuin Suomessa ja Ruotsissa. r\Täin }t.leisessä osassa
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l``odaan h}.vin mielenkiintoinen tausta Suomen talonpojan historia]Ie, jota kotimainen osa käsitte]ee.
Teoksen pääosassa, jolle on omistettu noin 440 sivua, seura-

taan edellä mainitusta näkökulmasta Suomen talonpojan vaiheita
ajanlaskumine alusta, jolloin esi-isämme alkoivat siii`tyä SuomenIahden eteläi)uolelta kansamme nykyiselle asuina-alueelle ))lappalaist,en eli fennien maahan, FinlandiinJ).
Esihistoriallisessa Suomessakaan ei. maan valtaus esi-isiemme

toimesta tapahtunut sotaisena valloituksena, vaan »rauhallisen asutuksen tietä)), vähitellen lisääntyneen siii`tolaisuuden muodossa.
Ensimmäiset esi-isiemme edustajat saapuivat tänne pieninä ryhminä, turkismetsästäjinä, jotka samoilivat pitkin laajaa Suomen
erämaata. Siirto]aisuuden vilkastuessa muodostui vähitellen kiinteääkin asutusta, aluksi Länsi-Suomeen, jossa sen valtaväyläksi
t`ili Kokemäenjoki ja sen yhteydessä olevat vesistöt. Tämän vesireitin vartta kiinteä asutus levisi itäänpäin; eteni Päijänteen, Kymijoen ja Saimaan vesistöjen alueille sekä saavutti Kai`jalan kannaksen noin v:n 700 paikkeilla. Yleensä se laajeni parhaita viljelysalueita myöten, ininkä katsotaan viittaavan siihen, että esi-isämme
harjoittivat peltoviljelyä jo varhain näillä uusilla asuma-alueillaan,
ehkä alusta pitäen. 0lihan se heille tunnettua jo ltämeren suomalaisten alkukodissa ollessaan. Joka tapauksessa oli maamme läntisellä alueella keskiajalla yhteiskuntaa luovana talousmuotona pelto\-iljely. Sen rinnalla oli kylläkin kaskenpoltto inonin paikoin tärkeä tekijä pitkälle uuteen aikaan, samoin metsästys ja kalastus.
PeltoTiljely loi pysyviä taloja, ja talojen tullessa jatkuvasti
jaetuiksi syntyi kyliä. Jo keskiajalla oli maassainme suiiriakin kyliä,
se]laisia, joissa oli yli 20 taloa. Asutuksen taajentuessa vanhojen
talojen
jakamisen
ja
uusien
raivaamisen
johdosta
vilkastuivat )-ksityistalouksien väliset kosketukset sekä kyläyhteiskunnissa että niiden ulkopuolella. Tämä taas johti yksilön vapautt.a
i.ajoittavien oikeustapojen inuodostumiseen ja yhteiskuntamahdin
kehitt\-iniseen. Siten vähitellen keskiajan kuluessa syntyivät vanhan
maata.ioutemme eri omistusmuodot: kaskimaan, niityn, erämaan ja
lappalaisten, kalaveden ja pellon omistus, kukin ei`ikseen. Pääkoh(littainenkin selonteko iiiistä mielenkiintoisista tiedoista, joita teoksessa esitetään näistä keskiajan oloista, veisi kuitenkin tässä yhtey(lessä liian pitkälle.

Suomen taloni)ojan asema kuvataan seuraavienkin vuosisatain
`-aiheissa vhtä suurella perehtyneisyydellä kuin keskiajan, olkoonpa
sitten k}'s}rmys 1500-Iuvun loppupuolella alkaneesta vanhan viljelysalueen kvlieii miirroskaudesta autiotalojen ``inuodostumisineen,
]äänityslaito`ksen
tunkeutumisesta Ruotsi-Suomeen
feodaalisine
omistuskeskitvksiiieen ja silloisilla »1ahjoitusmaillay) vallinnei ne sorto-
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aikoineen, isosta reduktiostå, isonvihan ajasta jne. Kaikki tämä
Suomen talonpojan histoi`ia on mitä kiintoisinta luettavaa..
T\Täin laajan teoksen laatiminen on tietysti ollut mahdollista
vai`n noj autuen suuressa määrässä toisten suorittamiin erikoistutki~
muksiin. Tekijä on kuitenkin myös omilla tutkimuksillaan i`ikastuttanut alan kirjallisuutta, ja läpi teoksen tuiitee hänen omakohtaisen otteensa. Teos on rakenteeltaan hyvin suumiteltu, ja itse
esitys kysym}-ksiin sy`'ent}'neen tiedemiehen kirjoittainana harkitun
asiallista ja selvää.

Ä4cw!c.. ji-ove}.o.

BR. SuviRANTA "., Tuotcmtopotiittisia kysymukstä. ESLielmiä tuo~
tantokomitean mietinnöstä. Kustannus-Oy. Otava. Helsingissä
1942. Siv. 93.

Siitä uudesta maailmansodasta, joka vuoiina 1939 alkoi, on
talouselämän alal]a ollut pa]jon saman]aisia seurauksia kuin nel-

jännesvuosisataa aikaisemmin syttyneestä maailmanpalosta. Näin
ollen on nykyinen sukupolvi voinut käyttää hyväkseen silloisia
kokemuksia puheena olevassa suhteessa ja \.älttää niitä erehdyksiä,
joita edellisellä kerralla tehtiin, kun sodan oloihin oli aivan valinistautumattomina jouduttu ja sainaan tai)aan niistä oli sitten siirrytty i`auhan tilaan. Tällä kertaa on selvästi oivallettu, että on
ajoissa koetettava harkita, millaisia toimenpiteitä sellaiset vaikeat

poikkeusolot talouseläinän eri aloilla välttämättä vaativat.
Mai`raskuussa 1940 maaii hallitus asetti komitean laatimaan
taloussuunnitelmaa lähivuosia varten, ensi sijassa silmällä pitäen
kansan i`avitsemista, työn saannin tui`vaamista ja kansantulon kohottamista, sekä suunnittelemaan joustavaa siirtymistä sota-ajan taloudesta rauhan talouteen ja harkitsemaan talouspoliittisten organisaatiomuotojen kehittämisen tarvetta. Tämä ))tuotantokomitea» kohdisti huomiotaan etupäässä taloushallinnollisiin ja tuotantopoliittisiin kysymyksiin. Annettuaan suuren joukon erilaisia lausuntoja
komitea sitten viime kesäkuussa allekirjoittamassaan loppumietinnössä esitti sodan jälkeisiä oloja varten laatimansa taloussuunnitelman. Sen sisällystä ei ole kokonaisuudessaan katsottu voitavan
saattaa julkisuuteen, niutta mietinnön pääkohdista ja komitean
tärkeimmistä ehdotuksista pidettiiii syksyllä radioesitelmiä; vuoden lopulla nämä esitykset painatettiin myös ei`i julkaisuun, josta
siten tuli, nykyajan sanontatapoja käyttääksemme, eräänlainen
mietinnön »korvikei).
Puheena olevassa julkaisussa kosketellaan ensiksikin tuotantopolitiikan suuntaviivoja, joita esittää komitean puheenjohtaja, ja
sen jälkeen työvoimakysymystä, rakennustoimintaa, liikennepolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa, metsätalouden suhdetta maatalouteen
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ja teollisuuteen sekä teollisuuden kehitysmahdollisuuksia. Kuten
tästä näkyy, ovat käsiteltävinä eräät talouselämämme todelliset
perusk`'symykset. Lukijalle on hyvin mielenkiintoista saada tutustua asiantuntijain niistä laatimiin kirjoitelmiin. Kun niissä on
eri aloja voitu käsitellä vain rajoittuen muutamiin pääkohtiin ja
kosketel]en niitäkin vain tekemällä viittauksia erilaisiin tehtäviin,
esitys on tosin paikoitellen supistunut eräänlaiseksi luetteloksi asianomaisista kysymyksistä, mutta siellä täällä tapaa sentään huo]iiattaviakin kannanottoja lyhyine perusteluineen. Edellä mainitussa
johtavassa kirjoitelmassa tuotantopolitiikan tehtävistä ilmaistaan
mm. koinitean periaatteellisesti torjuva kanta suunnitelmatalouteen
nähden. Samassa kirjoituksessa mainitaan osakeyhtiömuodosta valtion liiketoiminnassa ja todetaan sen takaavan suuremman joustavuuden liikkeen hoidossa, mutta sainalla huoinautetaan, että siihen
liitt}7y epäkohtia, joita olisi pyrittävä poistamaan. Lukija olisi mielellään nähn)'t edes jonkun viittauksen siihen, millaisten varjopuolien komitea on tällöin katsonut ansaitsevan huomiota. Kirjoitus
metsätalouden suhteista inaatalouteen ja teollisuuteen on erittäin
ajankohtainen ja valaiseva. Siinä lyhyesti esitettyihin näkökohtiin
olisi kaikkien niiden, jotka maatalous- ja teollisuuspoliittisia asioita
meillä hoitavat, syytä tutustua voidakseen välttää yksipuolista
kannanottoa näissä talouselämämme kehityksen kannalta laajakantoisissa k}.s}myksissä.

Useimmat kirjoitelmat ovat esitystapansa puolesta huoliteltua
työtä. Mutta valitettavasti tässäkin julkaisussa esiintyy eräitä
hylättäviä sanontatai)oja. Teonsanan »tuottaa)), joka aikoinaan on kansantaloudelliseen kielenkäyttöön ot,ettu )}i)roduseerauksen]) suomalaiseksi vastineeksi, olisi tämän tieteenhaaran alalla saatava jäädä
tähän merkitykseen, eikä siihen pitäisi turvautua, kun kysymys on
maahantuonnista ja tällöin siis J)tuottajiksi» joutuisivat sekä »pi.odusentit)) että »importööriti). Tämän julkaisun siv. /[6 kuitenkin puhutaan varaosien »tuottainisesta ulkomailtat) ja siv. 65 samoin hedelmämääi`ien >)tuottamisesta ulkomailtat). Kovin kaukana olemme vielä
vakaantuneesta kansantaloude]lisesta oppisanastosta, kun tällaisessakin teoksessa on inoista kielenkäyttöä. Iiuole]lisen toimitussihteerin viimeistel\'ä olisi puheena olevan yhteisjulkaisun eräissä
muissakin kohdissa- tarvittu.
Mainittakoon vielä, että komitean yleissihteeri JJL4go E. PL.pp£7tg
on mietinnöstä pitänyt ruotsin kielellä radioesitelmiä, ja ne on
viime syksynä julkaistu nimellä ))Produktionspolitiska perspektiv
för Finland». Yleisten näkökohtien jälkeen kirjasessa on lyhyesti,

63 sivulla, kosketeltu työvoimaa, rakennusteollisuutta, kulkulaitoksia sekä maatalous- ja teollisuuspolitiikkaa.

Leo Ha,rmaJa,.
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l£sA`T£Ki LAHTi, Sosi,aali,nen l,ai,nsäädänt,ö
Helsinki 1942. Siv. 140.
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Suomessa.

Tammikuussa 1939 julkaistiin tämän teoksen ensimmäinen painos, joka oli tarkoitettu ainakin yhtä paljon kotiinaiselle kuin ulkomaiselle yleisölle. Siksi se ilmestyikin, paitsi suomeksi, myös i`uotsiksi, saksaksi, englanniksi ja ranskaksi. Aiheena tämän teoksen

julkaisemiseen oli, että sosiaali- ja ulkoasiainministeriön taholla oli
todettu, ettei ollut olemassa mitään suppeaa yleisesitystä sosiaalisesta lainsäädännöstämme, kun Ej7w J(-wtÅsen vuonna 1928 julkaisema Suomen sosialinen suojelutoiminta oli jo aikoja sitten lop-

puun myyty. Lisäksi oli kautta 1930-luvun säädetty niin monia ja
niin merkityksellisiä sosiaalisia lakeja, että pidettiin tarpeellisena
yleisesityksen aikaansaamista.
Nyt ilmestyneeseen uuteen painokseen on tekijä sinne tänne
sijoittanut jonkin lisälauseen tai -selvityksen, mut,ta yleensä nämä
ovat aivan vähäisiä. 0lisi varmaan ollut paikallaan tässä suhteessa
täydentää esitystä, esim. työvoima-asiain hallinnon uudistamisen,
työsuojelusäännösten muutosten tai työvelvollisuusasiain kohdalla.
Ilmeistä on, että lukija mielellään haluaisi tutustua sota-ajan
aiheuttamiin muutoksiin kaikissa työvoimaa ja huoltotoimintaa
koskevissa määräyksissä. Tämä olisi käynyt mahdolliseksi teost,a
laaj.entamatta siten, että olisi supistettu eräitä toisarvoisia luette1oita ja taulukoita tai sangen irrallisia historiallisia tietoja. Sota-

aikaiset poikkeusmääräykset ovat luonteeltaan - toivottavasti suurel.ta osalta tilapäisiä, mutta olisi asiallista, että tämänluontoisessa yleiskatsauksessa täi`keimmät niistä olisi mainittu. Samalla
on maininnatta jäänyt esim. sellainen sota-ajan positiivinen ilmiö
työvoimakysymyksen i`atkaisussa kuin vapaaehtoinen talkootoiminta.
L¢c#jn teos on pyi`kinyt lukii.alle esittämään pääkohdat sosiaalisesta lainsäädännöstämme sellaisena kuin se oli talvisodan kynnyksellä, 1930-1uvun voimakkaan ja tuloksellisen lainsäädäntökauden tuloksena. Teos on yleensä luettelomainen ja selostava pyi`kimättä vai`sinaiseen histoi`ialliseen tai sosiaaliseen perusteluun. Sen

johdanto väestöoloista ja elinkannasta on sangen suppea. Mutta
tällaisenakin se hyvin täyttää tehtävänsä. Se soveltuu käytettäväksi
vieläpä oppikirjana siellä, missä sosiaaliseen lainsäädäntöömme on
pyrittävä tutustumaan yleistajuisen ja yleissilmäyksellisen oppaan
avulla. Sen jaoittelu ja rakenne on selvä ja johdonmukainen, vaikkakin se eräillä kohdilla poikkeaa Eino Kuusen suui.essa Sosialipolitiikka-teoksessa
käytetystä
sosiaalisen
lainsäädännön
jaoittelusta. Tämä Kuusen suurteos, joka ei ole vielä kuin 12 vuotta
vanha, on lainsäädännön nopeasti edistyttyä hyvin monilta kohdilta
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menettän?Jt välittömän käytettäv)brtensä, kun siinä laajasti selostettu voimassaoleva lainsäädäntö on inuuttunut. Tämänkin vuoksi
on tärkeää, että meillä on käytettävänämme lyhyt yleiskatsaus,
joka on aivan ajan tasalla ja jonka nojalla voidaan todeta lainsäädännössä tapahtuneet muut°kset.
HejÅ#j Vi/a}.r.s.

LEwk.iå|et`tåM::åtDsikfi„åsäÅä"nz;g:e!Thief/ulbu,.:.:.ÄofjacitjeÄse).#£,gias?,nö.i::
Kooperativa Föi`bundets bokförlag. Stockholm 1942. Siv. 547.

Lewjs Mtm/o}.d on `-hdysvaltojen huomattavimpia sosiologeja.
Siitä huolimatta hänen nimensä lienee Suomessa jokseenkin tuntematon, seikka, joka perustunee siihen, että meillä ei ole hai`rastettu
sivistysyhteiskunnan sosiologiaa, vaan tällä niinellä kulkevan tieteen edustajat ovat miltei yksinomacm kohdistaneet huomionsa
alkukantaisen kulttuui`in tutkiHiiseen. Mumford on omaksunut
lähinnä Le Playn ja Patrick Ged.desin tutkimustavan yhteiskunnallisen kehitvksen selvittämiseksi, so. hänen metodinsa on ikäänkuin hlttriurimaantieteellisen, kansantaloudellisen ja kulttuurihistoi`iallisen tutkimuksen synteesi.
Mumford on `-uodesta 1922 lähtien tasaisin väliajoin julkaissut

lukuisia teoksia, jotka käsittelevät utopioiden historiaa, arkkitehtuurin ja sivilisaation välistä suhdetta, yhteiskuntasuunnittelua, asuntokysymystä, regioniseutukuntakehitystä
yin. Hänen
tärkeimpänä
`tutkimuksenaan
nyt eli
esiteltävänä
olevan ohella
pidetään
kuitenkin
vuonna 4934 ilmestynyttä teosta Technics and Civilization, joka
on tutkielma koneesta sosiaa]iselta, sivistykselliseltä ja taloudelliselta kannalta katsottuna. Puheena oleva tutkimus ei käsitä ainoastaan teknillisen kehityksen historiaa, vaan samalla antaa kokonaiskuvan koko länsimaisesta sivilisaatiosta ja niin ikään sisältää aivioinnin siitä, missä suhteessa teknillinen kehitys on luonut perustan
onnellisemmalle elämälle ja irissä suhteessa se taas on ollut omansa
tuhoamaan inhimillisiä arvoja.
The Culture of Cities, joka englanninkielisenä ilmestyi vuoniia
1938, käsittelee jossain määrin samoja probleemeja kuin yllä mainittu tutkimus. Tässä teoksessa Mumfoi`d tutkii erästä sivilisaation
tyypillisimmistä ja kriitillisimmistä tuotteista, nimittäin suui`kaupunkia. »Kaupunki, sellaisena kuin se esiintyy historiassa)), lausuu
tekijä johdannossa, »on mahdin ja kulttuurin maksimaa]isen keskittymisen tapahtumapaikka yhteiskunnassa. Se on paikka, jossa
ihmiselämän
erilaisten
valokimppujen hajanaiset
säteet keskittyvät polttopisteeseensä, minkä johdosta niiden sosiaalinen tehok-
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kuus lisääntyy ja merkitys kasvaa. Kaupunki on integroituneen
sosiaalisen yhteyden muoto ja symbooli: temppelin tyyssija, markkinapaikka, tuomioistuin ja oppilaitosi}. Tutkimuksen keskeiseiiä
aiheena on mekaanisen integroitumisen ja sosiaalisen i`ikkoutumisen
ongelma, joka on tunnusomainen erikoisesti teollistuneen ajan kaupunginmuodostukselle. Taustan y)sieluttoman teollisuuskaupungin»
esittelylle muodostavat kirjan alkuluvut, joissa keskitetyssä muodossa kuvataan kaupunkien kehitystä 1000-luvulta Ranskan vallankumoukseen. Tähän ajanjaksoon mahtuu kaksi vaihetta kaupunkien kehityksessä, nimittäin keskiajan kaupunki ja »barokkikaupunki)}. Mumford esittää ne eri tekijät, kuten suojan tarpeen ja
kii`kon vaikutusvallan, jotka määräsivät keskiajan kaupungin muodostumisen ja kchityksen, sekä kuvaa ammattikuntalaitosta, kotielämää, terveydellisiä oloja, kaupunginsuunnittelun periaatteita jne.
Erittäin mielenkiintoisella tavalla hän koettaa osoittaa vääi`äksi
kansanomaisen myytin keskiajan i)pimeydestä)). Päinvastoin keskiajan kaupunki, kuten tekijä havainnollisesti osoittaa, enemmän otti
huomioon inhimillisiä tekijöitä ja monessa suhteessa tarjosi paremmat mahdollisuudet ihmisarvoiseen elämään kuin myöhempien vuosisatojen kaupunkityypit. Niinpä esim. pankkiiri Jacob Fuggerin
lahjoitusvaroilla rakennettu köyhien kaupunginosa Augsburgissa,
»Fuggerei)), asuntotasoltaan hyvin kestää vertailun nykyisten työväenasuntojen kanssa, kaikkein parhaimpia lukuun ottamatta.
))Barokkikaupungin» kuvaan ovat sotataidon kehitys, absoluuttisen
valtion valtaideologia ja hovielämä lyöneet leimansa. Jo tämän
kaupunkivaiheen aikana alkaa kaupunkilaisköyhälistön muodostuminen, ja keskiajan katipungille olennainen a sumistason suhteellinen
yhtenäisyys häviää. Yläluokan kotien laajetessa alempien kansanluokkien asunto-olot jatkuvasti huononevat. Vanhempia taloja ry'1idytään muuttamaan ahtaasti asutuiksi vuoki`akasarmeiksi, ja tonttikeinottelu sekä asutuksen voimakas tiheneminen saavat alkunsa.

Päähuomion Mumford kuitenkin, kuten sanottu, kohdistaa nykyaikaisen suurkaupungin analysoimiseen. Hänen arvostelunsa teollistuneesta kaupunkiyhteiskunnasta on ai`moton. Uuden kaupunkimuodon kaksi tärkeintä ainesta ovat tehdas ja slummi. Se, mitä
kauniisti nimitetään suurkaupungin i)kasvuksii), merkitsee itse asiassa
sellaisen köyhälistön keskeytymätöntä väi`väystä, joka osaa sopeutua vailla luonnollisia ja sivistyksellisiä voimavaroja olevaan ympäristöön. Näiden ihmisten on opittava tulemaan toimeen näkemättä
taivasta ja auringonpaistetta ja vailla raitista ilmaa, puutarhctja,

].a leikkipaikkoja, ilman vapaata liikuntoa, spontaania leikkiä tai
tervettä sukupuolielämää. Mumfordin kuvaus suurkaupungin asuntooloista on epäilemättä purevimpia, mitä 'milloinkaan on kirjoitettu.
Lisäksi suurkaupungin kasvu vaikuttaa heikentävästi kaupungin
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omiin taloudellisiin edellytyksiin: Metropolis ikään kuin itse tuhoaa
itsensä. Toiselta puolen kaupunki tarjoaa yritteliäälle ihmiselle
mahdollisuuksia asemansa parantamiseen ja siitä syystä jatkuvasti
imee työvoimaa maaseudulta. Toisaalta taas kaupunkien suui`et
teollisuus- ym. laitokset edellyttävät työn kollektivisoimista ja
suurten ihmismassojen kokoamista, jolloin yksilö menettää itsenäisyytensä. Kymmenien tuhansien työntekijöiden ja heidän perheittensä elämisen mahdollisuudet saattavat riippua yhden ainoan suur-

yrittäjän menestyksestä.
Suurkaupunkien sivistystoiminta on riipi)uvainen elinkeinoelämän saavuttamista voitoista. Kulttuuria viljellään ainoast,aan siinä
määrässä, kuin teollisuus sen sallii. Teollistunut suui`kaupunki on
tuottanut aivan erikoisen ihmistyypin, jonka ominaisuudet kenties

pai`haiten tulevat näkyviin hänen vapaa-ajan käytössääii. Nykyajan
kaupunki-ihminen on passiivinen, hänen huvinsa ja ajanviettonsa
riippuvat siitä, mitä näitä tarkoituksia vai`ten pei.ustetut teollisuudet kykenevät tarjoamaan: elokuvat tuhannelle katsojalle, jalkapallokilpailut kahdellekymmenelle tuhannelle jne. Keskellä runsaiLa
ajanvietemahdollisuuksia ihmisen elämä muuttuu köyhemmäksi
ja vulgäärimmäksi. Koko maan kannalta tilanne huononee vielä
sen johdosta, että eräät tärkeät kulttuurinilmaukset, kuten taide\museot, teatterit, ooppei`a ym., ovat keskittyneet muutamiin harvoihin kaupunkeihin. Desenti`alisoidut pienet yliopistokaupungit,
jotka aikanaan olivat maan älyllisiä keskuksia, ovat menettäneet
asemansa teolli`stuneiden metropolien hyväksi, joissa talouselämän

Pa£nv°ap;isieas#:]isfeoer.darmottomaiiase|vänäköisyydelläpaljastaakin
suurkaupungin degeneroitumisprosessin, hän ei kuitenkaan tyydy
ainoastaan osoittamaan kipeää kohtaa, vaan esittää myös keinoja
sen parantamiseksi käyttäen lähes kaksi kolmannesta kirjastaan
tähän tarvittavien toimenpiteiden pohtimiseen. Joskaan ))dekadentti»
suurkaupunkimuoto ei jatkuvasti voi jäädä vallitsevaksi, ovat
urbanisoitumisen syyt edelleenkin olemassa. Näin ollen ratkaisu
ei voi olla yleinen pako kaupungeista ja paluu yksinkertaisiin ja
iuonnollisiin oloihin primitiivisyyden itsensä takia, vaan kaupunkien kollektiivinen, passiivinen ihmismassa on pyrittävä muuttamaan aktiivisiksi, itsenäisesti ajatteleviksi ja toimiviksi ryhmiksi.
Tämä on Mumfordin mukaan aikamme täi`kein sosiaalipoliittinen
ongelma, joka vasta kuluvalla vuosisadalla on vakavasti otettu
pohdittavaksi. Kaupunkielämän uudistuksen tulee tapahtua regionaalisen, seutukunnallisen suunnittelun pohjalla. Viimeksi mainitulla ymmärretään jonkin seutukunnan metodista kehittämistä ja
parempien yhteyksien luomista muihin seutukuntiin. Erilaiset ihmisten toiminnat on järjestettävä yhteistyöhön paikkaa, työtä ja
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väestöä koskevien tosiasioiden pohjalla. Kokonaisympäristön erilaiset ainekset modifioidaan ja sijoitetaan uudelleen siten, eti,ä ne

voivat paremmin palvella yhteiskuntaa. Seutukuntasuunnittelu merkitsee kaikkien niiden toimintojen tietoista johtamista ja kokoamista, jotka i`iippuvat maan käyttämisestä rakennuspaikkana ja
tuotantovälineenä. Sikäli kuin tällaiset toiminnat mahtuvat luonnollisen seutukunnan puitteisiin, lisääntyvät mahdollisuudet järjestää ne tehokkaaseen yhteistyöhön. Seutukuntasuunnittelu on
täten askel eteenpäin sel]aisesta erikoissuunnittelusta, joka kohdistuu maanvi]jelykseen, ieollisuuteen tai kaupunkien rakentamiSeen.

Tulevaisuuden kaui)unki on asukasluvultaan rajoitettu ))i)uutarhakaupunkij), joka ei ole nykyisen suurkaupungin tavoin »neoteknillisen)), puhtaasti mekaanisen sivilisaation tuote, vaan jonka
kehitys rakentuu J)bioteknillisille» näkökohdille.
Nimitys i)bioteknillinen» viittaa se]laiseen uuteen ta]ousmuotoon, joka Mumfordin
mukaan jo on kehittymässä ja jolle on olennaista biologisten tieteiden runsas soveltaminen teknologiaan ja teknologian itsensä
suuntaaminen elämän edistämiseen. .Kaupungin tulee tehdä mahdo]1iseksi asukkaittensa arvokas ja kulttuuria luova yhteiselämä.
Biologisen telmiikan
ohella tulee ))yhteiskunnallisen tekniikani).
hallita. Tulevaisuuden yhteiskuntasuunnittelijan tehtävä onkin enemmän henkistä kuin teknillistä laatua. Mainittakoon, että Mumfoi`din
oma toiminta avaa mielenkiintoisia näköaloja sosiologin aktiiviseen
osuuteen paremman yhteiskunnan rakentamisessa.
Teoksessaan Mumford tutustuttaa lukijan laajaan, yhtenäisellä
tavalla muokattuun ja käsiteltyyn tietoaineistoon, joka toistaiseksi
on pääasiallisesti ollut saatavissa vain eri ammattialojen julkaisuista. Teoksen lähdeluettelo on valtava -kirjaa onkin suunniteltu
aina vuodesta 1915 lähtien. Mumford on kuitenkin paljon muuta
kuin pelkkä selostaja, myöskin hän omi]la ensikäden tutkimuksil1aan on teoksessa huomattava osuus. Ennen kaikkca Mumfordia on

pidettävä koi`kean luokan kulttuurikriitikkona. Jos haluaa etsiä
vertauskohtia, tulee kenties ]ähinnä mieleen Werner Sombart, jota
Mumford kombinoivan ja konst,i`uktiivisen mielikuvituksensa puolesta jossain määrin muistuttaa. Lisättäköön, että tekijän esitystapa
on kirpeydessään ja aforistisuudessaan sangen nautittava ja teoksen kuvitus varsin onnistunut. Toisaalta kuitenkin lukija helposti
tulee kysyneeksi, eikö tekijä olisi voinut saada esitettäväänsä mahtumaan huomattavasti pienempään sivumääi`ään.
Mumfordin esit,tämät kcinot kaupunkielämän tervehdyttämiseksi
epäilemättä ovat omansa aiheuttamaan melkoista mielipiteiden
hajaantumista. Kieltämättä tämä amerikkalainen sosiologi jossain
mielessä saattaa vaikuttaa utopistilta. Mutta laisinkaan puuttu-
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matta hänen konki`eettisten ehdotustensa yksityiskohtiin, joiden arvostelu kuuluu eri alojen asiantuntijoille, on todettava, että tekijä on
veri`attoman mielenkiintoisella tavalla ikään kuin alustanut keskuste1un eräästä nykyisen sivilisaatiomme keskeisimmästä ongelmasta.
Hänen teoksellaan otaksuisi olevan paljon annettavaa niin a.rkkitehdeille, asemakaavasuunnittelijoille, poliitikoille ym. käytännön
miehille kuin inyöskin jokaiselle ihmiselle, jota aikamme suuret
kulttuuriongelmat askai`ruttavat. Mitä nimenomaan Suomen oloihin tu]ee, on tietenkin totta, että urbanisoituminen mcillä ei ole
ehtinyt vielä niin pitkälle kuin monissa muissa maissa - tuskinpa
Helsinkiäkään voidaan vielä pitää »Megalopoliksena)) - mutta toisaalta jo tähänastisetkin jäljet peloittavat. Todennäköisesti Mumfoi`din ajatukset voisivat vaikuttaa hedelmällisesti eräiden Suomessakin esiintyvien probleeinien käsittelyyn. Siinä mielessä olisi

toivottavaa, että hänen kaupunkikulttuuria käsittelevä teoksensa
otettaisiin eri yhteyksissä ja eri näkökulmista seikkaperäisemmän
käsittelyn alaiseksi, kuin mitä tämän suppean esittelyn puitteissa
on ollut mahdollista.
Mi,kl{o Tarr.mi.nen.

Z U s n M M E N F n S S U N G.
Der Ubergang zur Staatsffihrung in der Landwirtschaft.

vonDr. Eemi,t Hynninen.
Verfasser gibt zunächst einen Uberblick iiber die Entwicklung
der Staatsftihrung in der Wirt,schaft der verschiedenen Länder
und beleuchtet dann die Frage, in welchem Umfang und in welcher
Form die staatliche Lenkung in der finnischen Landwirtschaft
während der Kriegszeit Fuss gefasst hat, und stellt Erwägungen
dariiber an, welche Rolle sie vielleicht in der Organisation des finni-

schen Landwirtschaft spielen wird. Vom Standpunkt einer i`ichtigen
Lenkung der Landwirtschaft in Finnland ist es wichtig, dass die
Staatsftihrung in geeigneter Form auch nach dem Kriege bestehen
bleibt.
Es scheint jedoch, als ob es in Finnland nicht zweckentsprechend
und auch nicht möglich wäre, ein so totalitäi`es, bis in Einzelheiten
staatsgelenktes Wirtschaftssystem durchzufiihi`en wie z. 8. in Deutschland, wo die Einftihrung eines solchen Systems in der Landwirtschaft
durch die verhältnismässig dichte Siedlung in Dörfei`n und ein gut
entwickeltes Verkehrswesen und Wegenetz sowie durch den Umstand
ei`leichtert worden ist, dass die Bevölkerung sich an die staatliche Lenkung und an die vom St,aate geschaffenen kollektiven Organisationen gewöhnt hat. In Finnland besteht jedoch seit ui`alten
Zeiten in der Hauptsache Einzelsiedlung und die Bevölkerung hat
wie in den skandinavischen Ländern infolge der ftir Finnland charaktei.istischen historischen Verhältnisse eine starke Neigung zum
lndividualismus.
Mit Hilfe der Marktordnung ist man in Deutschland bestrebt
gewesen, die Bewegung der landwii`tschaftlichen Erzeugnisse und
Bedarfsartikel am lnlandsmai`kt zu J)kanalisieren)), d.h. sie in durchaus zweckentsprechende und leicht zu beherrschende Bahnen zu
lenken und die gi`ossen Zwischengewinne, welche chai`akteristisch
fur den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Bedarfsartikeln in Deutschland und in gewissen anderen mittel- und siid-

98

ZUSAMMENFASSUNo

europäischen Ländern waren, zu verringem. In dieser Beziehung
haben sich in der finnischen Landwirtschaft nicht so grosse Missstände bemei`kbar gemacht.
Es ist jedoch zuzugeben, dass die staatsgelenkte Marktordnungspolitik in Finnland in grossem Umfang die Arbeit ergänzen kann,
welche das Genossenschaftswcsen auf diesem Gebiete schon frtiher
ausgeiibt hat, und dass die Staatsfuhrung dringend benötigt wird,
um die agrari)olitische Tätigkeit in Finnland zu vereinfachen und
systematisch zusammenzufassen, wenn nur gleichzeitig beachtet
wird, dass eine derartige Leiikungs- und Organisationstätigkeit in
einer Form geschieht, wie sie den besondei`en Vei`hältnissen Finn1ands entspricht.

Entwicklungsprobleme der schwedischen lndustrie.
von Dozent J7tg¢c" S¢e7t7t;!so7t, Stockholm.

In dem Vortrage des schwedischen Volkswii`tschaftlers wei`den
die Fragen der schwedischen lndusti`ie behandelt, die nach Beendigung des jetzigen Krieges offenbar im Vordergrund stehen wei`den.
Verfasser weist darauf hin, dass die Entwicklung der lndustrie in
Schweden in Zukunft auf andei`en Hauptfaktoren fussen muss als
bisher. Besondei`e Beachtung ist dem Uinstand zu schenken, dass
die lndusti`ie möglichst elastisch und die Erzeugung möglichst effektiv jst. In dieser Beziehung hat die technische Forschung und die Rat,i()nalisierungsarbeit neue wichtige Aufgaben zu, ei`fijllen. Die hier in
Frage stehenden Probleme sind in mancher Beziehung die gleichen
in den nordischen Ländern und bei ihi`er Lösung sind allc Mög]ichke;tcn zur Zusammenarbeit zwischen den nordischen lndusti`iellen,
T{:c`hnikern und Wii`tschaftsforschei`n zu benutzen.

Die Versichcrungstätigkeit und die Veränderungen des Proisnivoaus
vom volkswirtsohaftliehen Standpunkt.

von ljeo llarmaJa.
1. Dje 4tÅ/gcbz)G

czer

VersL.cÄerL4r}g.

Beim

Abschluss

eincs

Ver-

sicherungsvertrages wii.d meist eine wii`tschaftliche Entschädigung
fi'ir einen Schaden bezweckt. Aber daneben und in gewissen Fällen
auch voi`her ist noch ein andei`er Zweck bestimmend: Ersparungen
fur die Zukunft zu machen. In dieser Beziehung haben viele Versicherungsgesellschaften den gleichen Zweck wie die gewöhnlichen Sparund Ki`editinstitute, aber bei den Versicherungsverträgen wii`d eine
^rt Vertrag tiber dig fortlaufende Auszahlung von Ersparnissen
geschlossen.
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2. Die Langiährigkeit der Verstcherungsverträge. D.\e ±n Lebensversicherungsverträgen angelegten Ersparungen sind meist ftir mehrere Jahrzehnte gebunden. Wenn die Sumiiie dann am Verfalltage
ausgezahlt wird, ist eine verhältriismässig` lange Zeit verflossen seit

dem Abschluss des Vertrages. Unterdessen sind inanche und zum
Teil tiefgreifende Veränderungen im Geldwert und im Preisniveau
vorsichgegangen, so dass zwischen der ursprtinglichen Vereinbarung
und der späteren Leistung sachlich sehr gi`osse Verschiedenheitcn
vorhanden sein können.
3. Dte Verändei.ungen des Geldwertes und des Prei,sntpeaus. D.ie
Auffassungen, die friiher iiber die Stabilität des Wirtschaftslebens
bestanden, haben sich in den lezten Jahi`zehnten ziemlich vei`ändei`t.
Manche Faktoren haben dazu beigetragen, dass sich im Wirtschaftsleben ktirzei`e oder längere Konjukturauf-und -Abschwungperioden
geltend gemacht habcn, und die Preisschwankungen haben nicht
geringe Beträge umfasst. Heute scheint keine rloffnung zu bestehen,
dass sich die Ui`sachen dieser Störungen alle beseitigen liessen. Im

Gegenteil, das Wirtschaftsleben ist zum grossen Teil dynamisch,
so dass eine ständige Bewegung stattfindet. Wahrscheinlich wird
man auch in Zukuiift mit vei`schiedenen, nicht unbe.deutenden Preisschwankungen zu rechnen haben. - Was im besonderen die Versicherungstätigkeit betrifft, so kann man vom formal-juristischen
Standpunkt aus sagen, dass, sobald die Versicherungsgesellschaft
die Versicherungssumme ausgezahlt hat, die Sache ftir sie erledigt
ist. Aber eine solche Leistung kann ihi.em lnhalt nach oft ziemlich
unvollständig sein und der Vertrag wird nur scheinbar, nicht aber
in Wirklichkeit erftillt. Der gegenteilige Fall, nämlich dass in Wirk1ichkeit die Leistung zu gross wird, kann tibrigens auch in Frage
kommen.
4. Di,e wertbestärbd,igen Anleihen und, die Urtierstiitzungen der
VGrs£cher£e7?. Der angesehene Statistiker und Versichei`ungsmann
J7¢rc4ZcZ WescergcLcwcZ hat mehrere Male die Frage behandelt, wie sich

wertbeständige Versicherungen schaffen lassen, und hat dabei vorgeschlagen, eine Kreditfom einzuftihren, die Vei`sicherungsbedingungen entspräche, bei denen die Verändei`ungen des Geldwertes
vertraglich beachtet wtii`den. Aber praktische Ergebnisse hat dieser
Vorschlag nicht gehabt. In Schweden ist die Ansicht geäussert worden, dass sich wertbcständige Versicherungen nur mit staatlicher
oder gemeindlicher Unterstiitzung schaffen liessen. Aber auch dieses
Verfahren scheint das in Frage stehende Problem wenigstens nicht,
ganz lösen zu können.
5. Di,e Anlage von Mi,tieln i,n Rea,ll{aptial. TNerLn rnan daLs i.n
Frage stehende Ziel eri`eichen will, dtirfte es zweckentsprechender
sein, dass die Versicherungsgesellschaften, um sich vor den Folgen
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der Gcldveränderungen zu schtitzen, ihre Mittel teilweise in RealkaT)ital und nicht in Geldguthaben anlegen, wie es heute fast ausschliesslich der Fall ist. Der Geldwert eines derartigen Vermögens
könnte auch schlimmstenfalls nicht allzu stark sinken. Bei der
Anlage von Mitte]n in Realkapital wären besondei`s die Wälder zu
beachten. Die Versicherungsgesellschaften mtissten die Aktien solcher
Gesellschaftcn erwerben, deren Mittel in der Hauptsache Liegenschaftcn und sonsLiges Rea]kai)ital umfassten. Aber nicht alle Mittel
wären darin fcstzulegen, sondern es mtissten auch fltissige Mittel
zuruckgestellt werden. Das Realkapital der finnischen Versicherungsgesel]schaften ist bisher verhältnismässig` gering gewesen. Der Gi`und
durft,e zum Teil in den einschläg;gen gesetzlichen Bestimmungen zu
suchcn sein, und diese mtissten also geändert wei`den. Weit,er wäre die
Verkiirzung der Versicherungszeiten zu erwägen. Die Erfahrungen,
die man in Finnland in den dreissiger Jahren mit den ))ewigen»
Feuerversicherungen gemacht hat, weisen darauf hin, dass in£olge
des steigenden Geldwer.tes die Brandstiftungen zugenommen haben
und in den Entschädigungcn ftir Feuerschäden viele Millionen

durch Brandstiftung verursachte Summen enthalten sind.
6. ZL4swtmG7t/cmszmg.
Die
VersicherungsleuLe
mtissten voi`bereitende Massnahmen t,reffen ftir den Fa]], dass die grössei`en
Schwankungen des Preisniveaus ei`nste Nachteile hervorrufen könn-

ten und zwar sowohl ftir die Versicherungsnehmer, deren Mittel
wertbcständig zu erhalten sind, wie auch mit der Zeit ftir die
Versichcrungsgesellschaften sclbst.

Planmässige Finanzwii`tschaft.
von Prof.

Dr. Br. SzAfJL.rc4Jt!cz.

Die einschneidenden Massnahmen, die man im vorigen Jahre
in Fiiinland ergi'eifen musste, um die Staatseinnahmen zu erhöhen
und den Geldwert zu sichern, haben ein besseres Gleichgewicht in
der öffent]ichen Wii`tschaft zustande gel)racht, und auch die Entwicklung des Preisiiiveaus hat sich ausgeglichen.
Das nächste 7,ie] ist nat,Urlich die vollständige Wiederherstellung
des Gleichgewichtes zwischen den staatlichen Einnahmen und Ausgabeii. Wie dics Gleichgcwiclit zu erreichen ist, ist eine Frage, deren
Beantwortung von den jeweiligen Verhä]tnissen abhängt. Unbedingt
festzuhalten ist nur daran, dass eine inflatoi`ische Kreditpolitik
vermieden wird. Die zweite wichtige Aufg`abe der Finanzpo]itik ist
die Sicherung des Geldwertes, die in ei`ster Linie durch Abschöpfung
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(ler allzugrossen Kaufkraft zu ersti`eben ist,. Drittens ist das Prinzip
der sozialen Gerechtigkeit, besonders bevölkerungspolitische Gesichts•i)unkt,e, zu beachten. Das viei`te und nicht am wenigsten wichtige
/.iel ist die Sorge ftir die gesunde und stabile Entwickluiig des
\\'irts(`haftslebens.
Diese vier I-Iauptaufgaben einer i)lanmässigeii Finanzwirtschaft
iassen sich unter den augenblicklichen Verhältnissen nicht leicht
in Eii`k]ang mi.teina]ider bringen, aber sie m{issen das feste Ziel

bilden, das anzusteuem ist und nach dein die Zweckmässigkejt
dcr fihanzpolitischen Massnahmen zu beurteilen ist.
Beztiglich der Frage ciner planmässigen 7jentralisierung der Besieuerungsverhältnisse in Finnlan(l ist vor allem zu beachten, dass
einerseits die Lticken in der Besteuerung ausgeftillt und anderseits
das Wii`tschaftsleben schädigende Fehler vermieden werden. Mit
Befriedig`ung ist festzustellen, dass mcm in dei`let,zten Zeit begonnen
haL, dic Steuertcchnik durch Zentralisierung` der Steuerange]egenheiten beim Finanzministerium uncl Ernennung von lokalen Steuerkontro]leuren zu verbessern. Eine besonders wich[ige steuert,echnische
Reform wäi`e, die Erhebung der Einkommen- und Vermögensteuer
an der Quelle zu organisieren, woftir ein von einem besonderen
St,euei`komitee ausgearbeiteter Vorschlag vorliegt.
Schwerer sind die grundsätzlichen Mängel zu beseitigen, die
dem Besteuerungssystem in Finnland anhaften und die sich mit
dem Anwachsen der St,euerlast immer schärfer ge]tend gemacht
haben. Die dii`ekte Besteuerung ist in Finnlancl zum grossen Teil
cine doppelte, sie trifft das produkt;ve Kapital schwer, scheinbai`e
Gewinne werden stai.k besteuert und die Besteuerung hat sich auch
sonst als unnötig` `ingleichmässig ei`wieseii.

Wenn man die finanzpolitischen Möglichkeiten erwägt, die fi`eiwillige Spartätigkeit zu fördern, so ist zunächst mit Befriedigung
auf die im letzt,en Hei`bst erprobten Massnahmen hinzuweisen,
dui`ch welche die Bank- und Obligationseinlagen von der ausser.ordent]ichen Vermögenssteuer befreit wurden. Man hat nun auch
ftir die allgemeine Einkommens- und Vermögensteuer ähn]iche
Erleichterungen vorgeschlagen. Fur diesen Vorschlag scheint vor
allem der Umstand zu spi`echen, dass die augenblick]iche schwere
Besteuerung offenbar ein Hiiidei`nis ftir das Sparen g.ewoi.den ist.
Auch andei`e die Spartätigkeit fördernde Massnahmen wären
zu erwägen, damit der Sparei` wirklich das Gel.tlhl hai, dass dei`
Staat unbedingt hint,er ihm steht urid seine berechtigten lnteressen
schiitzt.
A]s ei`stes anspruchsloses Ziel der staat]ichen Sparsamkeitspolitik
•wäre zu ersti`eben, dass sich dei. wirtschaft]iche Biirokratismus nicht

weiter ausbi.eitct, denn auch wenn die staatlichen Aufgaben weiter
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zunehmen wtirden und ihre Durchftihi`ung neue Kräfte ei`forderte,
liesse sich doch wohl durch Massnahmen, welche eine systematische
Entwicklung der Behördentechnik und Erhöhung der Arbeitseffektivität bezwecken, eine entsprechende Erspai`ung auf ii`gendeinem
andereii Gebiete des Behördenapparates erzielen.
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