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JA   TAITEET
KUKOISTAVAT

vain   aineellisesti  hyvinvoivissa maissa.

Aineellinen    hyvinvointi     saavutetaan

ainoastaan   tehostetulla   tuotannolla  ja

säästäväisyydellä.

Avatkaa   säästötili  suomalaisessa  suur-

pankissa  ja  kartuttakaa  tfliä   säännöl-
lisesti.  Siten  vahvistatte sekä omaanne

että   koko  maan  taloudellista  asemaa

6;:nmh#!ostnmu:änä#åjnä::

211  konttorla.

Maan  suurin  talletuspankki.



POHJ OISMAI DEN

YHDYSPANKKI

Suomen     vanhin       liikepankki     (perus-

tettu    1862).     Uudenaikainen    teknillinen

järjestely.         Haarakonttoreita,     jotka

harjoittavat    täydellistä   pankkiliikettä,

kaikkialla    macissa.         Pankkinotariaatti

ja     tallesöiliöitä      suurimmissa       haara-

konttoreissa.       Huoltokonttori   yleisölle

kaikissa   haarakonttoreissa.

Tallettajia                               3l,J121942  243,089   milj.

Talletuksia                               „           „       2.985,7      „

Bilanssin   loppusumma      „           „        8.598,0      „

Kokonaisliike   vuonna   1942              567.438,5     „

Omat  varat  620.000.000  mk.



VflLTION  HflLLINTOKONEISTOssfl OLEVIEN EPÄ-
KOHTIEN  KORjflflMlsEN  suuNTHvllvnT.

Esitelmä,  jonka   Kansant,a]oudellisen  }rhdistyksen   kokouksessa
toukokuun  7  p:nä   1943  piti

M.   E.   Koskimi,es.

Kun   Kansanta]oudellisen   yhdist}'ksen   kokoukseen   on   haluttu
saada  esitys  va]tion  virkakoneist.on  rationalisoimisesta,   osoittaa  se,
että  tämä  kysymys  alkaa  herättää  mielenkiintoa,  jota  se  täyde]lä
syyllä   ansaitsee.   Asia]Ia   on   erinomaisen   suuri   kansantaloudelliiien
merkitys,  mutta  siihen  liittyy  seikkoja,  jotka  tekevät  sen  monessa
muussakin  suhteessa   mielenkiint,oiseksi  ja   ajankohtaiseksi.

Se,   että   allekirjoittaneen   osalle   on  tullut   selvitellä   kysymystä
tässä  tilaisuudessa,  johtunee  lähinnä  siitä,  että  olen  ollut  mukana
erään  pienemmän  toimikunnan  työssä,  joka  on  valmistanut  asian
kehittämisestä    ehdotuksen    valtiovarainministeriön    kansantalous-
osastolle.  Kysymys  on  laaja  ja  monihaarainen.  En  suinkaan  uskot-
tele  olevani  pätevä  varmuudella  osoittamaan,  mitä  valtion  virasto-
oloissa   on  korjaamista,   vielä  vähemmän  esittämään   kaikilta  koh-
dilt,aan   toteutettavissa   olevaa   suunnitelmaa   epäkohtien   korjaami-
seksi.   Yritän   kuitenkin   kuulijoilleni   valaista   kysymyl#en  pääpiir-
teitä.  Tehtävän  laajuus  jo .se]laisenaan  pakottaa  rajoittumaan  asian

yleiskäsittelyyn.

Oikean   lähtökohdan   saamiseksi   on   paikallaan   tarkastella   val-
tion  virkakoneiston  laajuutta.   Seuraavat  numerot  olen  osaksi  ]ai-
nannut    maisteri   M¢i.Sj   7TciJ7?7m:Sen  valtiovarainministei`iön   kansan-
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talousosaston   toiiiieksiannost,a   laatimasta   se]vit,vksestä   »Poikkeus-
ajan  vaikutus   ]Tiaainme   taloushallint,oon».

Ennen  talvisotaa,  vuonna   1939,   oli  valtion  peruspalkkaisia  vii`-
koja   }'hteensä   39 862.   Vuonna   1942  oli  tällaisia  virkoja  jo  46 023,

ja  vuoden  1943  t,ulo-  ja  inenoai`vion  mukaan  on  niiden  luku  nous-
sut  49 847:ään.   I\Te]jässä  vuodessa  on  siis  vakinaisten  virkojen luku
noussut   25  °/o:1la.   Nousua  ei  kuitenkaan  ole  käsitettävä   niin,   että
koko tällä prosenttimäärällä olisi tu]lut  uusia  vii`kamiehiä, vaan osit-
tain  se  johtuu  siitä,  et,tä  ylimääräisiä  virkoja  on  vakinaistettu.  Yli-
määi`äisten  toimien   lukumääi`ästä   ennen   sotaa   ei   ole   ollut   saata-
vissa   tietoa.   Vuonna   1941   o]i   niitä   siviilihallinnon   alalla   13  374,
mihin  määrään  m}rös  sisältyvät  ns.  virastovaratyöntekijät.   Kuinka
suuri  tällä  hetkel]ä  on  ylimääräisten  toimenhaltijain  luku,  ei  myös-
kään  ole  tiedossani,  mutta  varmasti  se  on  edellä  mainittua  vuoden
1941    määrää   huomattavasti   korkeampi.    Yhteensä   vakinaisia   ja

yliinääräisiä  viran  ja  toimen  haltijoita  lienee  valtiolla  tällä  kertaa
n.   65 000.   Tämä   määrä   ei   tietenkään   kokonaisuudessaan   ole   n\.t
teht,äviään  suorittamassa,  vaan  huomatt,ava  osa  siitä  on  kutsuttuna

puolustuslaitoksen  tehtäviin.   Kaikki  kuitenkin  saavat  sivii]itoimes-
taan   palkan.

Valtion   virkakoneiston   laajentumisesta   sodan   aikana   on  mai-
nitsemassani,  maistei.i  Tammisen  laatimassa  selvityksessä  niinikään
esitetty   numeroita.   Sen  mukaan  on  taloushallinnon   palveluksessa
n}'t kaikkiaan yli 11500 vakinaisesti palkattua toimenhaltijaa enem-
män  kuin  v.   1939,  ennen  suursodan  syttymistä.  Tästä  lisäyksestä

palkkaa  valtio  n.  8 600  ja  kunnat  3 000.  Näitten  määrien  lisäksi  on
useit,a  tuhansia  sivutoimen  hoitajia.  Jos  näihin  määi`iin  lisäämme  ne
henkilöt,  jotka  työskentelevät  valtion  n.   150  komiteassa,  saamme
käsityksen  siitä,  minkä  valtavan  henkilömäärän  siviilihallinto  sitoo
tehtäviinsä.

Kunnioitusta   herättäviä   numei`oita   ei   ole   löydettävissä   vain
hallintokoneiston  hoitajien  lukumääi`istä,  vaan  myös   heidän  palk-
kaamisekseen  tarvittavista  i`ahasummista.

Valtion  virkakunnan  palkat  nousivat  v.   1939  yhteensä  n.   1.5
mi]jardiin  markkaan.   Vastaavat  menot  v.   1942  olivat   n.   2.2  mil-

jardia   markkaa,   mutta   tänä   vuonna   ai`vioidaan   niiden   nousevan
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pyörein  luvuin  3  miljardiin  `narkkaan.   Nousu  vuodesta   1939  vuo-
teen  1943  on  siis  n.  1.5  miljardia  markkaa  eli  n.  100  °/o.

Kun  on  kysymyksessä  niin  suuri  koneisto  kuin  valtion  hallinto,
on   sitä   suui`empi   syy   huolehtia   siitä,   et,tä.   se   toimii   tehokkaasti,
aikaa  ja  varoja  hukkaamatta.

Rationalisoiminen,   jota   jo   useitten   vuosien   aika.na   on   määi.ä-
tietoisesti  harrastettu  suurissa  teollisuus-  ja  liikelaitoksissa,  on  vali-
tettavasti  jäänyt  valtion  hallintoelimissä  hajanaisiksi  ja  tilapäisiksi

yrit}'ksiksi.   Kuinka   monia   satoja   miljoonia  markkoja  täl]ä  tavoin
on  vuosien  kuluessa  menetetty,  ei  o]e lasl"tta+issa,  vaan  ainoastaan
arvattavissa.

K}'s},'m}'s  valtion  virastojen  työskentelyn  t,ehostamisesta  ja  hal-
Iintokoneiston  kehitt,ämisestä  on  ollut  vireillä  oikeastaan  koko  itse-
näisyysajan.  Lienee paika]Iaan lyhyesti se]ostaa kysy-myksen käsit,te-
1},'n   tähänasi,isia   vaiheita.

Valtionerivosto    asetti    joulukuun    30    päivänä    4919    koinitean
suunnittelemaan   tarpeellisia   muut,oksia   virastojen   järjestelyyn   ja
niiden  toimintat-ai)aan   sekä   toirienpiteitä   virkamiesten  toiminnan

yl#inkertaistamiseksi  ja  työtehon  lisäämiseksi.  Edriskunta  kiinnit,ti
huomiotaan   asiaan   milt,ei   samanaikaisesti.   Vast,auksessaan   11   päi-
vältä  maaliskuuta  1920  hallituk.sen  esitykseen  t,ulo-ja  menoarvioksi
samalle  vuodelle  eduskunta  siihen  katsoen,  et,t,ä  virkamiesten  palk-
kaamis-   ym.   varsinaisil]a   ha]lintokustannuksil]a   on   valtion   meno-
arviossa  ratkaiseva  merkitys,  huomaut,ti  erinäisten  virastomenojen,
kuten  puhtaaksikirjoituksesta,  paperin  kulutuksesta,  painatustöistä

ym.   aiheutuvien  kustannusten  supistamisen  tarpee]Iisuudesta.   Eri
ponnessa  eduskunta  lisäksi  lausui,  että  hallituksen  olisi  ryhdyttävä
yksinkertaistamaan virkakoneistoa yhdistämällä ylihallitukset minis-
teriöihin,    poistamalla   tai`peettomat   virkamiehet   sekä   lisäämällä
virkamiesten  työaikaa   ja  työtehoa.

Vastamainitun, vuonna 1919 asetetun komitean puh6enjohtajana
o]i  aluksi  si]loinen  päätirehtööri  K.  8.   Vz4o!Je  ja  hänen  vapaudut-
tuaan  silloinen  esittelijäsihteeri,  nyttemmin  edesmennyt  piispa  yr/.ö
LOL.m¢r¢7itc}.  Tämä  komitea  antoi  useissa  osi;sa  ilmestyneen  mietin-
tönsä  valtioneuvostolle  vv.  1921-25.  Komitean  ehdotukset  sisältä-
vät  sangen  ]aajakantoisia  ehdotuksia  parannuksiksi  valtion  virka -
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miesten   ja   virastojen   työskentelyssä.. Päähuomio   niissä   kuitenkin
on  kiinnitetty  ministei`iöiden ja  keskushallitusten  välisten  suhteiden

järjestelyyn.  Tässä  }/.hä  vieläkin  riidana]aisessa  kysymyksessä  näyt-
tää  komitea  yleensä  omaksuneen  sen  kannan,  että  keskusha]Iituk-
sia  olisi  vähennettävä  ja  niiden  tehtävät  siii`rettävä  ministeriöille.

Komitean   työn   tulokseksi   on   merkittävä,   että   sosiaalihallitus
lakkautet,tiin ja  sen  tehtävät  siirrettiin sosiaaliministeriölle  v:n  1923
alusta   lukien.   Niinikään,   samaan   aikaan,   Iakkautettiin   vankein-
hoitohallitus, jonka tehtävät siirrettiin oikeusministeriölle.  Kalastus-
hallitus  lakkautet,tiin  hiukan  myöhemmin.  Suuri  osa  komitean ehdo-
tuksista on kuitenkin jäänyt toteuttamatta,1ieneekö kaikkia niitä edes
vakavasti  ehditt}r  ottaa  harkittaviksikaan.  ~  Komitean jätettyä eh-
dotuksensa  ei  huomattavampia  yrityksiä  tällä alalla esiintvnvt muu-
tamaan  vuoteen.   Helmikuussa  1928  kuit,enkin  valtioneuvosto  ant,oi
silloisen  esittelijäneuvos  J.  7'.  fJyvö.sen   tehtäväksi  laatia  suunnitel-
inan   ja   ehdotuksen   siitä,   miten   hallinnollisten   virastojen   suhde
niitä  käyttävään  yleisöön  olisi  käytännöllisimmin  järjestettävä  ja
miten  virastotyö  olisi  saatava  tehokkaammaksi,  sekä  hankkia  selvi-
tyksen   mahdollisuuksist,a   vii`an   ja   toimen   haltijain   ]ukumääi`än
vähentämiseen   ja   palkkauksissa   ilmenevien   epäkohtien   poistami-
seen.  Tämän  yhden  hengen  komitean  mietintö  annettiin  valtioneu-
vostolle  vuoden  1928  kesäkuussa.  M.ietintö  on  sangen  mielenkiintoi-
nen, ja siinä kosketellaan mm. keskushallitusten suhdetta ministeriöi-
hin,  virastojen  huoneistokysymystä,  virkamieskasvatusta,  mahdolli-
suuksia   vii`kamiesten   lukumääi`än   vähentämiseen,   virastojen   työ-
aikaa  sekä  paperikokojen yhdenmukaistamista, josta viimeksi inaini-
tusta. asiasta   vasta   aivan   äskettäin,   vuoden   1942   lopulla,   saatiin
tarpeelliset   määräykset.   Esittelijäneuvos   Hyvösen   mietinnössä   on
inonia   sangen   mielenkiintoisia   uudistusehdotuksia,  jotka   vieläkin
ovat  ajankohtaisia.    Ansaitsee    mainita,    että  hänen   ehdotuksensa

perusteella   on   yleisölle   järjestetty   mahdollisuus  jättää  asiakirjoja
vii`astoihin  ja   saada  toimituskirjat  niistä  pos`tin  välityksellä,  ilman
asiamiestä.

Hyvösen  mietintöön  sisältyvän  ehdotuksen  mukaisesti  asetettiin
eritvinen  lautakunta,  jonka  tuli  käytännössä  toteuttaa   niitä   aja-
tuksia,  joista  mietinnössä  esitettiin  vain  suuntaviivat.  Tämä  lauta-
kunta  iyöskenteli  v:een  1930  saakka  ja  jätti  ei.i  ministeriöille  kaik-
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kiaan  nelisenkymmentä  ehdotusta  virastotvön  kehit,tämiseksi.  Usei-
hin   yksityiskohtiin   onkin   saatu   parannuksia   näitten   ehdotusten
toteutt,amisella.

Paitsi  niitä  komiteoita,  joiden  työtä  edellä  olen  selostanut,  on
moni   muukin   komitea  ja   toimikunta   ahkeroinut   puheena   olevan
a]an  jonkin  erikoiskysymyksen  parissa.  Aivan  äsken  on  presidentti
Cc#fr67tin   puheenjohdolla   toiminut   komitea,   jonka   tuli   valmistaa
ehdotus   valtioneuvoston   uudeksi   ohjesäännöksi,   jättänyt   mietin-
tönsä.    Paitsi  valtioneuvoston  työjärjestystä  käsitellään  mietinnössä
m?rös  keskushallitusten  ja  ministeriöitten  suhteita.  Mielenkiintoista
on,  että  komitea  ehdottaa  kahden  joitakin  vuosia  sitten  ]akkaute-
tun  keskushallituksen,  nim.  sosiaa]i-  ja  asutushallituksen  uudel]een

perustamista.   Keskushallitusten   ympärillä   näyttää   yhä   pyörivän
kysymys  »ollako  vai  eikö  ol]ay),  mielipiteiden  vaihdellessa  kannasta
toiseen.

Asia   ei   kuitenkaan   ole   ollut   käsiteltävänä   vain   komiteoissa.
Siihen  on  puututtu   myös  virkamiesten   omassa   keskuudessa   koko
itsenäisyysajan.    Virastojen   toiminnan   kankeus,   jota   tosin   usein
]iioitel]aan,  sekä  yleinen  tietoisuus  siitä,  että  virasto-olot  ovat  van-
hentuneel.la   kannalla,   on   epäilemättä   yksi   niistä   tekijöistä,   jotka
ovat   vaikeuttaneet   mm.   virkamiesten   pa]kkausolojen   tarpeellista

parantamista.  Kun  tiedetään,  ett,ä  on  virastoja,  joiden  työteho  on
pieni  ja  joissa   työt   ovat   epätasaisesti  jakaantuneet,   syntyy  ylei-
sö]]e  helposti  mielikuva,   että  valtion  virkamiehet  yleensäkin  ovat
]iian  helpoilla  päivi]Iä.  Tämä  käsitys  puolestaan  aiheuttaa  halutto-
muutta   korjata  virkakunnan  taloudellisia   oloja.   Jos  ne  syyt,  joi-
hin  tällainen   käsitys   perustuu;   saadaan   poistetuiksi,  tulee  vastai-
suudessa  olemaan  entistä  heli]ompaa  saada  vii`kamiesten  kohtuulli-
set  vaatimukset  tyydytetyiksi.

Erityisesti on mainittava,  ett,ä Virkamiesliitto,  valtion vii`kamies-

yhdistysten  keskusjärjestö,  on  käsitellyt  virasto-olojen  korjaamista
koko   itsenäisyysajan.   Kysymys   on   ollut   yksi   keskeisimmistä   sen
työohjelmassa.  Virkamiesliitto  on  hankkinut  siitä  useaan  otteeseen
]ausuntoja  jäsenjärjestöiltään   sekä  tehn)ri  laajoja  ja   yksityiskoh-
dittain  perusteltuja  ehdotuksia  valtioneuvostolle.   Ehdotuksissa  on
osoitettu,   mitä  puutteita   on  vii`kamiesten  ja  virastojen  työoloissa
sekä  miten  niitä  olisi  korjattava.  Viiineksi  oli  asia  esillä  Virkamies-
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]iiton  kuluneen  huhtikuun  17  päivänä pitämässä vuosikokouksessa,

jossa  allekirjoittaneelle  oli  annettu  tehtäväksi  esittää  siitä  alustus.

Missä  sitten  on  syy  siihen,  että  kysymyksessä  o]evaa  asiaa yhä-
kin vain käsitellään,  eikä ole päästy tyydyttäviin tuloksiin?  Omasta

puo]estani  katsoisin,   ettei  virkamiehiä  itseääh  siitä  voida  syyttää.
T\Tiinkuin   mainitsin,   on   heidän  järjestöissään   osoitettu   asiaa   koh-
taan  kiinteää  harrastusta.  On  myös  tunnustettava,  että  virkamies-
kunnan   taloudelliset   olot   ovat   suurimman   osan   itsenäisyysaikaa
olleet  siksi  tuka]at,   ettei  kohtuudella  ole  voitu  vaatia   heiltä  suu-
rempaa  innostusta  tähän  kysymykseen,  kuin  mitä  he  ovat  osoitta-
neet.   Mitä   ahtaammat   virkamiesten   taloudel]iset   olot   ovat,,   sitä
koneellisemmaksi   muuttuu   työskentely   ja   sitä   vähemmän   riittää
hai`i`astusta ja huomiota muulle kuin jokapäiväisten asioiden käsitte-
lylle  ja  leipähuolien  poistamiselle.

Vika  ei  myöskään  ole  siinä,  ettei  alalla  olisi  i`iittävästi  käytetty
komiteoita.  Njitä  on  ollut,  ja  ne  ovat  varmasti  tehneet  voitavansa
korjausten   aikaansaamiseksi.

Komiteain  ehdotuksi]Ia  pyrkii  liiankin  usein  olemaan  se  kohtalo,
että   ne   jäävät   makaamaan   ))vihreälle   veralle»,   kun   iie   joutuvat
virkamiehen  käsiin,  joka  ei  itse  ole  ollut  työssä  mukana  ja  jolla  ei
ole   aikaa   eikä   kenties   hai`i`astustakaan   ryhtyä   toimeenpanemaan
ehdotuksia.  Niin  on  myös  niiden  komiteain  ehdotusten  laita,  jotka
ovat  työskennelleet  virastouudistusten  alalla.

Mutta   vielä   suuremmassa   määrässä   i`iippuu   huono   tulos   näh-
däkseni   siitä,   että  itsenäisyysaikana  vain  harvat  ha]litukset   ovat
o]Ieet  tarpeeksi  kiinnostuneii,a  tästä  kysymyksestä.  Sitä paitsi ovat
hal]itukset  niin  usein  vaihtuneet,  etteivät  iie  siitäkään  syystä  ole
tarpeellisen    tehokkaasti   voineet   näin   laajakantoista   kysymystä
hoitaa.  Hallitusten taholla  ei  ole huomat,tu,  mitä  erinomaisen suui`ia
kansantaloudellisia  arvoja  on  valvottavana  virkamiesten työskente -
Iyn  alalla.

Virastojen  ja   yksityisten  virkamiesten   työstä   puhuttaessa   on
siis kaiken kaikkiaan todettava,  että tällä  alalla  ollaan hyvin paljon

jäljessä  siitä,  mihin  esim.  Iiikkeiden  toiminnassa  o.n  päästy  ja  mitä
tulisi  yhteisen  hyvän  nimessä  voida  vaatia.
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Etten   liian  ylirialkaisesti   puhuisi   vii`kairiiesten  työn   rationali-
soimisen  tarpeellisuudesta,  on  paikallaan  tai`kastaa,  mitä  puutteita
siinä  voidaan  havaita.

1)   Tehtävät vii`astoiss'a eivät ole tasaisesti ja tarkoituksenmukai-
sesti  jaetut.    Samassa  virastossa  saattaa  yhdellä  virkamiehellä  olla
työtä  kädet  täynnä  sekä  virastossa  että  kotona,  kun  taas  toisilla
ei  edes  virka-ajaksikaan  riit,ä  tehtäviä.   Halvemman  ja   laadultaan
kvalifioidun   tvövoiman   välinen   suhde  ei  läheskään  aiiia  ole  oikea.
Tästä  joht,uu,  että  ylemmät  virkariiiehet,  kuten  esim.  osastojen  ja
toimistojen päällikö-t,  joiden  tulisi  käyttää  aikansa  ja  kykynsä  vain
töiden johtoon ja  suurten kysymysten ratkaisuun, joutuvat kulutta-
maan   aikaansa   pikkuasioiden   näp6rtelyyn  j`a   yleensä   koneelliseen
työhön.    Ei   ole    harvinaista   ylimmissäkään   virastoissamme,    ei,tä

johtavat  virkamiehet  saavat  aputyövoiman  puutteessa  itse  kirjoi-
te]la  vähäpätöisiä  asioita  koskevia  kirjelmiä.  Pika.kirjoittajia,  jotka
tunt,uvasti  jouduttaisivat  virastotyötä,  on  käytettävänä  vain  håi`-
voi;sa  virastoissa.

2)   Mahdollisuutta  siii`tää  yksinkertaisten  asiaiii  ratkaisu vii`asto-

jen  pääl]iköiltä  alemmille  virkamiehille  ei  ole  läheskään  i`iittävässä
määrässä kä}Ttetty.  Liian paljon asioita ratkaistaan kankeaa esittely-
tietä  käyttäen  ja  siten  viraston  päällikön  samoin  kuin  esittelevän
virkamiehenkin   aikaa  tuh]at,en.   Tällä  kohtaa   on   myös  todettava,
että  keskushallituksjssamme  yleinen  kollegiaalinen  työmuoto  johtaa
siihen, että kaikki juoksevat,  mi-t,ättömän pienetkin asiat ratkaistaan
täysistunnossa,  jossa  koko  laitoksen  johto  on  saapuvilla  kuluttaen
aikaa,  jokå  vallan  varmasti  tarvittaisiin  johtavaan  ]a  suunnittele-
vaan  työhön.

3)  Vii`astoista  lähetettävien  kirjeiden  ja  niissä  annettavien  pää-
tösten muoto on, vanhoja kaavoja noudattaen, jäänyt tarpeettoman
mutkikkaaksi.   Vaarantamatta   oikeusturvallisuutta  ja   asiakirjojen

pätevyyttä voitaisiin niissä pyrkiä tiivistettyyn  muotoon jätt`ämällä
pois  tärpeettomat  lauselmat.  On  huomattava,  että  valtioneuvosto
antoi  tästä  seikasta  yleisiä  määräyksiä  eräässä  aivan  viime  vuoden
lopulla  Julkäistussa  päätöksessään,  mutta  ilman  tai.kempia  ohjeita

ja  varsinkin jatkuvaa valvontaa  ei tämä yleism.ääräys voine  aikaan-
saada  ratkaisevaa  parannhsta.
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4)   Kaavakkeiden  ja  lomakkeiden  käyttöä  asioissa,  joita  saman-
laisina  toistuvast,i  esiintyy,  olisi  edistet,tävä.  Tällä  ja  er.äillä  muilla
toimenpiteillä, joihin tässä ei  ole t,ilaisuutta }rksityiskohtaisesti puut-
tua,  voitaisiin varmasti  vähentää  paperin ja  muiden kirjoitustarpei-
den  tuhlausta,  joka   nyt   on  sangen   suurta.   Erilaisten   kanslia-  ja
konttoritai`vikkeiden   hankkimiseen   käytetään   valtion    virastoissa
huomattavia summia.  Määrärahat, jotka ])tarverahojen» tms.  nimillä
esiintyvät  menoarviossa  ja  joista  mainitunlaiset  menot  suoritetaan,
nousevat  tänä  vuonna  n.  23  miljoonaan  markkaan.

5)   Virastoissa   tehdään   sellaistakin   työtä,   joka   tai`peet,tomana
olisi  jätettävä  kokonaan  tekemättä.  Tämä  johtuu  monessa  tapauk-
sessa  siitä,   että  työ,  joka   alkujaan  on   ollut  tarpeellinen,   on   olo-
suhteiden  muututtua  käynyt  tarpeettomaksi,  mutta se  suoritetaan
jatkuvasti  vanhojen  määräysten  mukaisesti.

6)   Eri  virastojen  menettelytavoissa  vallitsee  suuri  hajanaisuus.
Toisissa virastoissa voi olla käytännössä  uusia työmuotoja tai muita
uudistuksia,  mutta  tarpeellisen  yhteistoiminnan  ia  tiedoitusjärjes-
telmän  puut,teessa   ei  tällaisia   parannuksia   ole   ot,ett,u   käytäntöön
muissa  virastoissa.  Jos  jossakin  yksityisessä  liikelaitoksessa  otetaan
käytäntöön   uusi   menettelytapa,   arvelen,   että   se   heti   saatetaan
voimaan   liikkeen   kaikissa   osastoissa.   Valtion   vii`kakoneistoa   olisi
niinikään  käsiteltävä  suurena  yhtenäisenä  liike-organisationa,  jossa

jokaisen  viraston,   eli  tämän  suui`1iikkeen   osaston,  työn  tulee   olla
samansuuntain.en  sen  toist,en  osastojen  työn  kanssa.  Jos  yhteistoi-
mintaa   puuttuu   siviilivirastojen   välillä,   on   tämä   puute   vieläkin
tuntuvampi  toisaalta  puolustus-  ].a  toisaalta  siviilivirastojen  välillä.
Ensiksi  mainituissa   on  jo  vuosia   sitten  otetty  käytäntöön  monia
virastoteknillisiä  parannuksia,  joita  siviilivii`astoissa  on  toistaiseksi
vain`  harvoissa  tapauksissa  omaksuttu.

7)   Samalla  tai  ainakin  suunnilleen  samalla  toimialalla  on  useita
virastoja   tai   laitoksia.   Tällaiset   olisi   yhdistettävä   harvemmiksi,
suuremmiksi  laitoksiksi.   Tällä  tavoin  säästettäisiin  ainakin  johto-
kustannuksia.   Sallittaneen   mainita   kuvaava   esimei`kki tästä  rikos-
tutkimuksen alalta.  Jos  on kysymyksessä  myrkyttämällä toimitettu
murha, tulevat vainajan sisäelimet tutkittaviksi valtion oikeu§kemis-
tin  laboratorioon,  mutta  esim. juomalasi, josta myrkky on nautittu,
tu]ee   rikostutkimuskeskukseen.   Tuntuu   ilmeise]tä,   et,tä   nämä   ]ai-
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tokset olisi parhaimman mahdollisen tutkimustehon saavuttamiseksi

yhdistettävä  samaksi  laitokseksi.  Toisen  esimei.kin  otan maaseutu-
hallinnon  a]a]ta.   Järjestämällä  osittain  uudelleen  kruununvoutien,
henkikirjoittajien  ja   nimismiesten   tehtävät,   palkkaamalla   tarkoi-
tuksenmukaista  aputyövoimaa  ja  poistamalla  näiltä  viranomaisilta
tehtävät,   jotka   eivät   vai`sinaisesti   heille   kuulu,   näyttää   olevan
mahdollista   keskittää   kaikkien   kolmen   virkamiehen   työ   yksiin
käsiin.  -  Vai`sinkin  viime  aikoina  on  ollut  sellainen  kehityssuunta
havaittavana,  että  ajna kun tulee uusi  hallintotehtävä,  sen  suoritta-
mista  vai.ten  perustetaan  uusi  virkakunta  ennenkuin  on  selvitetty,
kuuluuko  tehtävä  ehkä  jo  ennestään  olevalle  virastolle  tai  vii`ka-
kunnalle,  joka  laajennettuna  olisi  voinut  ottaa  uudenkin  tehtävän
hoitaakseen.  Tällä tavoin johdetaan  hallintoa  epäkeskitykseen,  joka
ei   voi   olla   hyödyksi   asiain   hoidolle.

8)   Keskit}Jkseen  ei  olisi  pyrittävä  vain  asiain  käsittelyjärjestyk-
sessä,  vaan  myös  hallintoalueitten  järjestämisessä.  Hallinnolle  tuot-
taa  pa]jon  hankaluut,ta  se,  että  hamntoalueitten i`ajat  ovat  erilaiset.
Kunta   (tai  useat  kunnat  yhdessä)  muodostaa  yleensä  alimman  hal-
lintoalueen   eri   aloilla.   Mutta   siihen   yhtcnäisyys   loppuukin.   Kun
tullaan seuraavaan hallintoportaaseen, jota voisimme  nimittää  esim.
maakunnalliseksi,    on    sekavuus    silmiinpistävä.    Lääninhallinnolla,
maataloushal]innolla,    asutushallinnolla,    sotilashal]inno]1a    jne.    on
kaikilla  erilaiset  maakuntahallinnon  alueet.  Ei  tarvinne  pitemmästi
selvi.ttää,   että  tästä  johtuu  hal]intoa  hoitaville  viranomaisi]le  lisä-
työtä  ja  kiusaa,  joka   hallintoalueitten  yhtenäistämisellä  voitaisiin

poistaa.  - Mielest,äni  olisi  pyrittävä  siihen,  että  yleensä  lääni  muo-
dostaisi   maakunt,ahallinnon   alueen   mahdollisimman   monella   hal-
lintoalalla.   Ennenkuin   läänit   t,ällaiseen   tarkoitukseen   soveltuvat,
on  kuitenkin  lääninjako  osittain  uusittava,  mikä  muuten  olisi  tai`-

peen  yksistään  lääninhallinnon   omaltakin  kannalta.
9)   Virkamiesten     pätevyysvaatimuksissa     lienee     tarkistamisen

varaa.   Tuntuu  siltä,   että   vaatimukset  on  asetettu  liian  korkeiksi
useissa  toimissa,  joiden  haltijoi]Ie  kuuluu  vain  koneellisia  tehtäviä.
Mvös   olisi  tutkittava,   eikö   ainakin   määrättyjä   aloja   varten   olisi

järjestettävä    erityinen    virkamieskoulutus    korkeakoulututkinnon
lisäksi.   Monilla  aloilla  pääsee  tärkeillekin  pailmille  henkilöitä, 'joilla
on    tosin   muodollinen   pätevyys,   mutta   ei   mitään   käytännöllistä
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kokemusta   ja   harjaantumista   niissä   tehtävissä,   joita   heidän   on
suoritettava  tai  jopa  johdettava.

10)   Erityisesti   ministei`iöit,ten   toimintaan   nähden   on   huomau-
tettava,  että  olisi  aikaansaatava  meidän  oloihimme  soveltuva  val-
tiosihteerijärjestelmä   vähentämään   niitä   haittoja,   jotka   johtuvat
siitä,   että  ministei`iöitten  päälliköt  usein  vaihtuvat  eivätkä  kaikissa
tapauksissa  ole  asianLuntijoita  sillä  alalla,  jota  he  y]innä  johtavat.
-   Mainitt,akoon   tässä,   että   edellä   mainitsemani   va]t,ioneuvoston

ohjesääntökomitea  myös  on  omaksunut  ajatuksen  valt,iosiht,eei`istön

perustamisesta.
11)   Vii`kamiesten  taloudellisista  oloista  on  huolehdittava  parem-

min  kuin  tähän  saakka.  Niin  kauan  kuin  virkamiehet  ovat  alitui-
sessa   ahdinkotilassa,   ei   voida   vaatia,   että   he   suui`immal]a   mah-
dollisella   teholla  ja   innostuksella   voisivat   hoitaa   tehtäviään.   Työ
muuttriu  pakoksi,  eikä  virkamies  voi  tuntea  sitä  kohtaan  välit,öntä
mielenkiintoa.   Äsken  on  tosin  aikaansaatu  huomattavia  parannuk-
sia  virkamiesten  taloudellisiin  oloihin,  ja  toivottavaa  on,  että  tässä
ilmennyt  suopeamielisyys  tulee  vastedeskin  jatkumaan.  -  Eräänä

puutteena   nykyisessäkin   palkkauksessa    on   kuitenkin    todettava,
että   johtavaa   työtä    suorittavien   vii`kamiesten   palkkaus    ei    ole
oikeassa   suhteessa   heidän   alaist,ensa   palkkaan.   Esimcrkkinä   tästä
mainitsön,   että   ministeriön   kansliapäällikkö,   jonka   tulee   johtaa
koko  ministei`iön työskentelyä,  saa  tästä  tehtävästä  vain  16:  67  mk

päivässä   enemmän   kuin   häntä   arvossa   seuraava   virkamies,   joka
vastaa` ainoastaan  oman   erikoisalansa  töistä.

Vaikka   edel]ä   oleva   luettelo   haitoista   onkin   venynyt   melko

pitkäksi,   ei  se  kuitenkaan  pyri  olemaan  t}Jhjentävä.   Virasto-olois-
samme  on  epäilemättä  muitakin  puutteita.   Ei  kuitenkaan  ole  tai`-

peen  niihin  tässä  tilaisuudessa   yksityiskohtaise`mmin  syventyä.

Saattaa  olla  mielenkiintoista  mainita,  että  k}'symys  virasto-olo-

jen   uudistamisesta   on   parhaillaan   vireillä   myös   Ruotsissa.   Siellä
aset,ettiin   v.   1940   komitea,   nimellä   i)Besparingsberedningen»,   hai`-
kitsemaan  toiinenpiteitä  säästöjen  aikaansaamiseksi  siviilihallinnon
alalla.   Komitean  mietintö,  jonka  sain  käsiini  aivan  viime  päivinä,
on  vi.ime  helmikuussa  saatettu  julkisuuteen.   Osa  mietinnöstä  kos-
kee epäkohtia virkakoneiston organisatiossa, ja on suoi`astaan yllättä-
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vää  todeta,   että   huomattava   osa   sikäläisistä   epäkohdista   on  täs-
mäl]een   samoja    kuin    ne,    joita    edellä    olen    meidän   oloistamme
luetellut.

Valtion  virastojen  työn  uudistamista  koskevat  kysymykset  voi-
daan  jakaa  neljään  ryhmään  seuraavasti:

4)  konttori-  ja  kansliatekniikan  kehittäminen;
2)   vii`astojen   sisäinen   organisointi;

3)  virastojen  keskinäinen  organisointi;  ].a
4)  virkamieskoulutus.
Ensimmäisen  ryhmän  kohdalla  on  tutkittava,  miten  virastoissa

ennen   kaikkea   sellaisten   töiden   hoito,   jotka   eivät   erikoisemmin
kaipaa  yksilöllistä  käsittelyä,  on  järjestettävä  niin,  että  työt  mah-
dollisimman  joutuisasti,   tarkasti  ja  vähimmin  kustannuksin  tule-
vat   suoritetuiksi.   Tähän   tehtävään   sisältyy   esim.   tarkoitustaan
vastaavieh  lomakkeiden  käytäntöön  ottaminen  ja  niiden  standardi-
soiminen.    Samoin    on    edistettävä    sopivien    konttorikoneiden    ja
•tarvikkeiden  valintaa  ja   hankintaa.   Tällä   kohtaa   on   myös  selvi-

tet,tävä,  miten  eri  virastojen yhteistoiminta  on järjestettävä  menet-
telytapojen yhtenäistämisen kannalta.  Selvittelyä kaipaa vielä kysy-
mys  siitä,   millä  tavoin  virastoista  lähetettävät  kirjelmät  ja  niissä
tehtävät   päätökset   on,   tai`])eettoman   monisanaisuuden   välttämi-
seksi,  laadittava.  Puhelimien  käyttö  kaipaa  niinikään  tehostamista

ja ei`äissä suhteissa myös määi`ättyä järjestelyä.  Kokonaan tai`peetto-
miksi  käyneet  työt  on  luonnollisesti  jätettävä  suorittamatta.

Toiseen  ryhmään  kuuluvat  kysymykset  koskevat  mm.  vii`asto-

jen  jakautumista   osastoihin,   toimistoihin  jne.,   virkamiesten   pää-
täntövallan   suhdetta   vii`aston   päällikön  ratkaisuvaltaan  ja   työn-

jakoa  eri virkamiesten kesken.  Varsin täi`keä  seikka  on  tutkia,  onko
virastoissa  yksinkertaisten  tehtävien  suorittamiseen  soveltuvaa  hal-

paa  työvoimaa  tarpeeksi.  Viraston  työskentelyn  valvontaa  nimen-
omaan  rationalisoimisen  kannalta  olisi  tehostett,ava.

Kolmanteen   kysymysryhmään,   virastojen   keskinäiseen   organi-
sointiin,   kuuluu   selvittely   eri   virastojen   suht,eesta   toisiinsa.   Mm.

paljon keskuste]ua aiheuttanut kysymys keskusvirastojen ja ministe-
riöiden   välisestä   tehtävien   jaosta   kaivannee   edel]een   tutkimista.
Erityisesti    ansaitsee   huomiota   se,   tuleeko    alemmilta    virastoilta
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ylemmille   i`atkaist,avaksi   sellaisia   asioita,   jotka   voitaisiin   päättää
alemmassa   asteessa.   Niinikään   on  tutkittava,   eikö   sopivin  järjes-
telytoimenpitein  voitaisi  yhdistää  saman  johdon  a]aisiksi  laitoksia,

jotka  nyt,,  suunnilleen  samanlaatuisia  teht,äviä  suorittaen,  toimivat
toisistaan   erillään.   Lähnnä   tät,ä   k}'symysryhmää   ovat   ne   asiat,

jotka  kohdistuvaL  virastojen  hallintoalueitten  yhtenäistämiseen.
Virkamiesten   koulutusta   tutkitt,aessa   on   selvitettävä,   mitä   eri

pätevy},'svaatimuksia   on   mihinkin   virkaan   ja   toiineen   asetettava
sekä  minkälaista  erikoiskoulutusta  on  kunkin  alan virkamiehistölle

jäiiesteitävä  alkeis-ja  jatkokoulutuksena.

Suunniteltaessa  millainen  toimielin  ohsi  asetettava  tutkimaan
toteuttamaan  niitä  uudistuksia  ja  parannuksia,  joita  virastojen
virkamiesten työskente]yssä  kaivattaisiin,  on valit,tavana  ei`i  vaihto-
ehtoja.

Eräs vaihtoehto  olisi kulkea tavanmukaista  komitealinja.i:  aseLe-
taan  komitea  selvittclemään  k}'s}rmystä  ja  antamaan  siitä  ehdotus
valt,ioneuvostolle.   Tätä   keinoa   on   jo,   niinkuin   alussa    mainittiin,

puheena  olevalla  alalla  kokeiltu,  inutt,a  epätyydyttävällä  tu]okse]la.
Edellistä  parempi  mencttelytapa  on  luoda  t,ehtävää  varten  eri-

koiselin.   Tämä   on   aikaansaatavissa   siten,   et,tä   johonkin   ininist,e-
riöön  asetetaan  tarpeellinen  määrä  virkamiesasemassa  olevia  henki-
]öitä,   jotka  saavat  yksinomaiseksi  tehtäväkseen  iutkia  ja  selvit,tää
asian  kaikessa  laajuudessaan  sekä  myös  huolehtia  uudistust,en  toi-
ineenpanosta   joko   itse   antaen   siitä   määräykset   t,ai   esittelemällä
sitä  koskevat  asiat  ministei`iössä  tai  valtioneuvostossa.  Tällä  tavoin
saadaan t,akeet siitä,  että  ehdotukset  eivät jää i)elkiksi  ehdotuksiksi.
Tällaista   järjestelyä   puo]taa   sekin,    että   puheena   oleva]Ia   alalla
ilmeisesti  tullaan  tai`vitsemaan  p}.s}.vää   silmälläpitoa   samoin  kuin
huolehtimista kehityksen jatkuvasti vaatimien uudistusten toimeen-

panosta.   Tätä  varten  on  va]tion  pysyväinen  elin  välttämätön.  Jos
toimielin  jo  asian  valmisteluvaiheessa  aset,etaan  ministeriöön,  muo-
dostuu  siitä  tai  sen  osasta  luont,evasti  pysyväinenkin  elin.

Tällainen   ministeriöön   asetettava   elin   voisi   olla   esim.   kolmi-
henkinen.  Näistä  yksi  tulisi  olemaan  alaan  kuuluvien  asiain  esitte-
lijänä  ja  toiset  kaksi  hänen  ai)ulaisinaan.  Tärkeätä  on,  et,tä  esitteli-

jän   asemassa   oleva   henki]ö   on  riitt,ävän   arvova]t,ainen  myös   kor-
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keimpiin   virastoihin   nähden.    Kun   sitä   paitsi    on   t,ärkeätä,   että
virastouudistuselin    saa    tarpeeksi    itsenäisen    aseman  ja  riittävän
vaikutusvallan,  tuntuu  tarkoituksenmukaiselta  jäi`jestää  elin  minis-
tei.iön  osastoksi,  joka  aluksi  olisi  y]imääräinen,  mutta  myöhemmin
ehkä  vakinaistettaisiin.  Tällöin esittelijävaltuudet saapa henkilö ase-
tett,aisiin  osastopäälliköksi  ja  toiset  kaksi  i,oimielimen  jäsentä  osas-
ton  virkamiehiksi.   Uuden  osaston  nimeksi  sopisi   ehkä  ))Järjestely-
osasto,).

Koska   järjestelyosasto   joutuu   mitä   laajiminassa   mielessä   i.at-
kaisemaan  valtion  eri  hallinnonhaaroihin  kuuluvia  kysymyksiä;  on
tärkeätä,  että  siinä  on  hallinnollinen  pätevyys  edustettuna.  Tämän
vuoksi  olisi   vaadittava,   että,   paitsi   osastopäällikkö,   myös   toinen
osaston   virkamiehistä   on   kokenut   hallintovirkamies.    Paikallaan
tuntuisi  kuitenkin  olevan,  että  toinen  osaston  vii`kamiehistä  omaisi
kokemusta   liike-elämän   organisatiokysymyksissä,   koska   liikealalla
on  työteknillisissä  kysymyksissä  jo  päästy  huomattavan  koi`keisiin
tuloksiin.  Tämä  ohsi  tarpeen  siitäkin  syystä,  että  osaston  ratkaisut
eivät  muodostuisi  liian  i}virastomaisiksiy).   Sanomattakin  on  selvää,
että   osaston  vii`kamiehiksi   on  valittava   sellaisia   henkilöitä,   jotka
harrastavat  rationalisointia.  Osaston  toimialalla  tulee. olemaan  i`at-
kaistavina  lukuisia  sekä  suuria  periaatekysymyksiä  että  pienempiä
asioita.  On  välttämätöntä,  että  osastopäällikkö  saa  verraten  laajat
valtuudet  omalla  vastuullaan  lopullisesti  ratkaista  asioita.

Selvää  on,  että järjestelyosaston  työmäärä  varsinkin työn  a]ku-
vaiheissa  tulee  olemaan  suui.i.  Osastolle  onkin  sen  vuoksi  varattava
i`iittävästi apuhenkilökuntaa.  Koska osastopäällikkö ja osaston virka-
miehet  luonnollisesti  eivät  voi  hallita  kaikkia  aloja,  heillä  täytyy
olla   oikeus   kuulla   tarpeellisiksi   katsomiaan   asiantuntijoita.   Vielä
on  syytä  mainita,  että  osaston  päälliköllä  ja  virkamiehillä  täyt,yy
olla  oikeus  päästä  kaikkiin  valtion  virastoihin  ja  laitoksiin  hankki-
maan  tietoja  ja   tutkimaan  työoloja   sekä   neuvottelemaan  virka-
miesten kanssa.

Selvittelyä kaipaa myös kysymys siitä,  mihin ministeriöön edellä
hahmoiteltu järjtestelyosasto  o]isi perustettava.  Kysymykseen voine-
vat   tulla   ainoastaan   joko   valtioneuvoston   kanslia,   valtiovarain-
ministei`iö  tai  kauppa-  ja  teollisuusministeriö.



194                                                                          .\1.   E.   KosKiMiES

Joskin   valtioneuvoston   kanslialle   kuuluvat   mm.    asiat,   .iotkä
koskevat    asiain    käsittelyjärjestystä   valtioneuvostossa,  ja    osasto
siitä  syystä  sopisi  .valtioneuvoston  kansliaan,   ei  sen  sijoittaminen
sinne  kuitenkaan  tunnu  olevan  paikallaan.  Tähän  on  pääasiallisena
syynä  se,  että  tällöin toimenpiteissä,  jotka  kaipaavat  ininisterin  tai
valtioneuvo§ton   i`atkaisua,   jouduttaisiin  tarpeettoman   paljon   vai-
vaama-an  valtioneuvoston  kanslian  päällikkönä  olevaa   pääministe-
riä.  Tästä  saattaisi  ilmeisesti  olla  haittaa  pääministerin  vii`katehtä-
vien   hoidolle.    Kauppa-   ja    teollisuusininisteriön   teollisuusosaston
tehtäväksi   tosin   on   säädetty   käsitellä   mm.   standardisoimista   ja
rationalisoimista  koskevat  kysymykset,   mutta  tällöin  ei  liene  tar-
koitettu  sellaista  virastotyön  organisointia,  mistä  nyt  on  kysymys..
Parhaiten tuntuu  osasto  sopivan  valt,iovarainministeriön  yhteyteen.
Eräänä   päämääi`änä    osaston   työskentelyssä    on   säästää    valtion
varoja, joten se siinä suhteessa  on lähellä sanotun ministeriön  muuta
työalaa.  Valtiovarainministeriöön  on  jo  entuudestaan  liitetty  kan-
santalousosasto,  jonka  tehtävää  lähellä  niinikään  on  jäi`jestelyosas-
ton  työala.  Lopuksi  on  huomattava,  että  osasto  joutuu  mitä  lähei-
simmin  tekemisiin  valtion  tulo-ja  menoarvion  kanssa,  jonka  laati-
minen  kuuluu  juuri  valtiovarainministeriölle.  Osaston  sijoittaminen
valtiovarainministei`iöön   on    edellä   kosketelluista    syistä    myöskin
sopusoinnussa  valtioneuvoston  ohjesäännön  kanssa.

Mikäli  järjestelyosasto  saadaan  toimintaan  sodan  kestäessä,  on
tästä   johtuvat   ei`ikoiset   olosuhteet   osastori   toiminnassa   otettava
huomioon.  Täten  on  vältettävä  ryhtymästä  organisatoorisiin  muu-
toksiin,  jotka  s.aattaisivat  aiheuttaa  sota-aikana  haitallisia  ja  vaa-
i`allisia   häiriöitä   virastojen   to.iminnassa.    Niinikään   tuntuu   siltä,
että  osasto  sodan  kestäessä  vain  i`ajoitetussa  määrässä  voi  puuttua
työoloihin  puolustuslaitoksen  virastoissa.

Lienee   paikallaä.n   muutamalla   sanalla   kosketella   myös   kysy-
m}.stä siitä, missä järjestyksessä järjestelyosaston on otöttava tehtä-
vät   suorittaakseen.   Pitäen  silmällä   edellä   mainittua   käsiteltäväin
asiain  nelijakoa  tuntuu  siltä,  että  osaston  työ  lähinnä  on  suunnat-
tava   ensimmäiseen  kysymykseen,   virastojen  konttori-   ja  kanslia-
tekniikan  kehittämiseen.   Tämä  on  sellainen  ala,  jonka  kehittämi-
nen   missään   tapauksessa   ei   mene   hukkaan,   vaikka   myöhemmin
toimitettaisiin  huomattaviakin  virastojen  organisatoorisia  järjeste-
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lyitä.   Kun   konttoriteknilliset  seikat  usein  saattavat  olla  läheisessä

yhteydessä  sellaisten  kysymysten  kanssa,  jotka  jo  kuuluvat  viras-
ton  sisäiseen  organisatioon,  on  osaston  luonno]1isesti  tai`peen  tullen

puututtavä  myös  tähän  alaan.  Virastojen  keskinäisen  organisation
tutkiminen  ja  muutoksien  ehdottaminen siihen on tehtävistä vaati-
vin   ja   arkaluontoisin.   Siitä   huolimatta   on   viipymättä   käytävä
käsiksi    ainakin   sellaisiin   tähän   ryhmään  .kuuluviin   kysymyksiin,

joissa  epäkohdat  ovat ilmeiset ja  aiheuttavat valtion varojen  suora-
naista  tuhlausta.  Vii`kamieskoulutus  voinee  jäädä  tärkeysjärjestyk-
scssä   viimeiselle   sijalle,   sitäkin   suuremma]la   syyllä,   kun   asiasta
aivan  äskettäin  on  valmistunut  erikoiskomitean  ehdotus.   -  Kii-
reellisyysjärjestyksen   suunnittelu   sellaisenaan   on   jokseenkin   teo-
i`eeitista.  Kun järj'estelyosasto  i)ääsee  toimimaan,  näyttää  käytäntö

parhaimmin,   mitkä  asiat  on  muita  kiireellisemmin  hoideLtava.
Järjestelyosaston  työn  menestymiselle  on  tärkeätä,  että  se`  saa

mahdollisimman  paljon  tietoja  ja  ehdotuksia  ei`i  aloilta.  Tässä  tar-
koituksessa   on   osaston  perehdyttävä   a]aa   koskeviin   aikaisempiin
ehdotuksiin  .ia  tutkittava,  mitkä  niistä  ovat  jatkuvasti  toteuttami-
sen  arvoisia.   Kuten   edellä   mainittiin,   nä}'t,tää  tarpeelliselta,   että
osaston  virkamiehet  perehtymällä  eri  virastojen  työskentelytai)aan
hankkivat  tietoja  toimintaansa.varten.  Mut,ta  lisäksi  olisi  jiokainen
valtion vii`asto  ja  virkamiesjärjestö,  vieläpä  yksityiset  virkamiehet-
kin  oikeutettava  lähettämään  osastolle  suoraan  ehdotuksia  virasto-
olojen   järjestämiseksi.   Tällä   tavoin   5aadaan   paljon   aineistoa   ja
saavutetaan   samalla   se   suuriarvoinen   etu,   että   virkamiehet   itse
saadaan asiaan mukaan ja osasto voittaa virkak`unnan luottamuksen.

Aivan   erityisesti   on   korostettava   sitä,   että   virkamiehistö   on
saat,ava   entistä   suuremmassa   määi.ässä   kiinnostumaan   työalansa
rationalisoimisesta.  Kun ala  on tavattoman laaja,  ei järjestelyosasto
eikä mikään muukaan elin pysty ajan pitkään riittävän tehokkaasti
huolehtimaan  siihen  kuuluvista  kysymyksistä,  ellei  sillä  ole  puolelJ
laan  virkamiehistön  tuki  ja  apunaan  sen  oma-alotteinen  toiminta.
Ennenkuin tähän päästään, on kuitenkin virkamiehistön keskuude§sa
harjoitettava  voimapei`äistä  propaganda-  ja  valistustoimintaa.  Sen
avulla on  virkamieskunnasta poistettava  ennakkoluulot rationalisoi-
mistyötä   kohtaan  ja   saatava  se  ymmä[tämään,   että  uudistusten
toimeenpano   on  sen   omien  etujen  mukaista.   Propagandaa  t.ehok-

2
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kaampi keino virkamiehistön saamiseksi mukaan rationalisoimistyö-
hön  olisi  se,  että  heillä  olisi  mahdollisuus  saada  taloudellista  etua
hyvistä  tuloksista  tällä   alalla.   Sitä,  miten tämä olisi järjestettävä,
ei  tässä  yhteydessä  voida  selvittää,  vaan  se  vaatii  erityistä  tutki-
mista.  Ne varat,  jotka  valtio  tähän  uhraisi,  tulisivat  monin  verroin
koi`vatuiksi  virastomenQjen  vähenemisen  muodossa.

Tictoja  ja  asiantuntemusta  hankkiakseen  olisi  järjeste]yosaston
virkamiesten  i)erehdyttävä  virast,o-oloihin  myös  ulkomailla.

Järjestelyosaston  tehtäväksi  voitaisiin  ehkä  myös jättää  ohjeit-
ten  antaminen lomakkeitten  muotoa ja  kokoa  koskevissa  kysymyk-
sissä,  ennen kuin valtion virastoissa  niitä ryhdyttäisiin  käyttämään.
Tällä   tavoin   saataisiin   takeet   siitä,   että   puheena   olevalla   alalla

päästään   mahdollisimman   suureen   yhdenmukaisuuteen  ja   valtion
varojen  säästöön.   Edel]een  tulisi  osaston  huolehtia  virastoissa  tar'-
vittavien  teknillisten  työvälineitten  valinnasta.

Vertailun vuoksi  ansaitsee  muutamalla  sanalla tulla  selostetuksi,
miten   edellä   mainitsemani,   Ruotsissa   työskennellyt   komitea   on
ehdottanut  rationalisoimistyön  valtion  hallinnossa  järjestettäväksi.
Koinitea  esittää,  että asetetaan erityinen,  pysyvä organisoimislauta-
kunta,   ))organisationsnämnd)),   huolehtimaan   mainituista   toimenpi-
teistä.    Lautakunnan   alaisena   olisi   varsinaista   työtä   johtamassa
i.iittävän  arvovaltainen  henkilö.  Lautakunnan  toimesta  suoi`itettai-
siin  kaikilla  valtion  hallintoaloilla  tutkimus,  joka  selvittäisi  kussa-
kin  laitoksessa  sekä  organisatiokysymykset  että  eri  työvaiheet  ja
siten  osoittaisi, mitä ja miten kussakin laitoksessa on rationalisoitava.
Tämän  jälkeen  asetettaisiin  suurempiin  vii.astoihin  ei`ityiset  kont-
toripäälliköt  valvomaan,   että  toiminta  pysyy  tai`koituksenmukai-
sena.   Pienemmissä   virastoissa   tehtävä   annettaisiin  jollekin   siellä

jo  olevista  virkamiehistä.  Organisoimislautakunta  pysyisi  kuitenkin
jatkuvasti  osaksi  kontrolloivana,  osaksi  ohjaavana  elimenä,  ja  sen
tehtäväksi  on  myös  suunniteltu kuntien hallinnon rationalisoimisen
ohjaus  mm.  kouluttamalla  sitä  varten  sopivia  henkilöitä.    -  Ver-
rattuna   organisoimislautakuntaan   on   mielestäni   selostamani   jär-

jestelyosaston  etuna pidettävä  sitä,  että  sillä  on kaikissa  ratkaisuis-
saan  tukena  ministeriön  ja  tarvittaessa ,\valtionetivoston  määi`äys-
valta.
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Muuten    sisältyy    ruot,sa]aisen    komit,ean    mietintöön    i`unsaast,i
selvit}'ksiä  ja  suunnitelmia,  joista  ehdotettu  järjestelyosasto  meillä
voi  saada  viitt,eitä  käytännöl]istä  toimintaansa  varten.

Kaikkea   edellä  esitettyä   mietittäessä  saattaa   nousta   kys}/'mys,
oiiko  puheena   oleviin  toimenpiteisiin   sodan   aikam   lainkaan   puu-
tut,tava.   Kun  kuitenkin  juui`i  sodan  aikana  jos  koskaan  vaaditaan
virastoiltakin   suui`int,a   mahdollista  työtehoa,  ja  toisaalta   sotakus-
tannusLen  vuoksi  valt,ion  menoja  muilla  aloilla  entistä  enemmän  on
sääst,eitävä,   täytynee   katsoa,   että   asian   esille   ottaminen   sodan
kest,äessä  on  täysin  paikallaan.  Asiaa  ei  muuta  se,  että  sota  sellaise-
naan   asettaa   määrättyjä   rajoituksia   toimenpitei]1e   ja   vaikuttaa
ainakin  siihen  järjestykseen,  jossa  ne  tulevat  suoi`itettaviksi.  r\Tiin-
ikään  vaikeuttaa  sota  tehtävään  pätevien  ja  sopivien  henkilöiden
saamista.

Edellä   esittäniäni   ajatukset   ovat   olleet   pohdittavina   eräässä
t}'ötehova]tuuskunnan   asettamassa   toimikunnassa.   Sen   tehtävänä
oli  laatia   ehdotus  niiksi  suuntaviivoiksi,  joiden  mukaan   olisi  ryh-
dyttävä  toimeenpanemaan  parannuksia  valtion  virasto-oloissa.  Toi-
mikunnan   puheenjohtajana   oli  pääkamreeri   G.   LJeJ.m¢Jt  sekä  jäse-
ninä   hallintoneuvos   Toj(m   T¢)./.cm7?e,   y]itarkkaaja   y7./.ö.   Tcmmj7te7t

ja  allekirjoittanut,  joka  myös  toimi  sihteerinä.  Ehdotuksensa,  jota
tässä  esityksessäni  osit,tain  olen  käyttänyt  hyväkseni,  jätt,i  toimi-
kunta  kaksi  kuukautta  sit,ten.  Ehdotus  on  sen  jälkeen  ollut  käsi-
te]tävänä työtehovaltuuskunnassa, joka puolestaan sen  on toimitta-
nut  valtiovai.ainministei`iölle   oman  lausuntonsa   seuraamana.   Lau-
sunnossaan  valtuuskunta  yhtyy  toimikunnan  perusteluihin  ja  pää-
asiassa  myös  sen  ehdotuksiin.  Kuitenkin  katsoo  valtuuskunta,  että
edellä mainittua järjestelyosastoa  ei  ainakaan toistaiseksi  olisi perus-
tet,tava,   vaan   että   virastouudistusten   toimeenpanoa   varten   olisi
kan§antalousosastoon palkattava vähintään kaksi sopimuspalkkaista
virkamiestä.  Asia  on  o]lut  käsiteltävänä  myös  kansantaloudellisen
neuvotte]ukunnan   kokouksessa   kuluneen   huhtikuun    6   päivänä.
Neuvottelukunta  päätti  puoltaa  työtehovaltuuskunnan  esitystä.



SoslflflLIPOLITIIKKfl  TIETEELLISEN
TUTKIMUKSEN  Jfl  OPETUKSEN  ESINEENÄ.

Esitelmä,     jonka     Kansantaloudellisen     Yhdistyksen     kokouksessa
syyskuun  15  i):nä  19`/i3  piti

Leo  Harmaia.

1.  Kysymyksen  aia,nhohtaisuus.

Viime  vuosina  on  kysymys  valtio-  ja  yhteiskuntatieteiden  opc-
tuksen  järjestämisestä  meillä  joutunut  käsitelt,äväksi  kahdesta  ei`i
syystä,  jotka  tosin  läheisesti  liittyvät  toisiinsa.  Ensiksikin  on,  var-
sinkin   vuodesta  1935  alkaen,  jolloin  Tukholmassa  pidetty  Pohjois-
maiden  hal]innollisen  liiton  kokous  kohdisti  huomiota  virkamiesten

jatkokoulutuksen   järjestämiseen,   monella  taholla  selvitelty  virka-
miesten    koulutuksen    kehittämistä    yleensä,    ja    siinä    on    ei`ikoi-
sesti pidetty silmällä mainittujen oppiaineiden aseman kohottamista
tällä   a]alla.   Suomen   virkamiesyhdistysten   keskusliiton   tekemästä
aloitteesta  puheena  o]evaa  kysymystä  käsittelemään  asetettiin  sit-
temmin  erikoinen  valtionkomitea,  jonka  puheenjohtajana  oli  presi-
dentti   U.  J.  Ccm£rG'n,  ja  sen  mietinnön  valinistuttua  keväällä  1942
asia  on  ollut yliopiston viranomaisten harkittavana lausunnon anta-
mista  varten.   Mutta  samoihin  aikoihin  on  tehty  toinen  aloite,  joka
asiallisesti   on   lähellä   tätä   kysymystä.    Helmikuussa  1942  jätt,ivät

professorit   Ej7m Kcw.!ct ja  EcZwL.n Lj7?/fomi.es  Helsingin  Yliopiston kon-
sistorille   esityksen   erityisen   sosiaalitieteellisen   tiedekunnan   perus-
tamisesta  Yliopistoon, ja siinä ehdotettiin tuntuvaa opettajavoimien
lisäämistä  puheena olevalle alalle.  Tämäkin aloite on sen jälkeen ollut
Yliopiston   taholla   valmisteltavana    lausunnon    antamista   varten.
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Asia lähenee i`atkaisuaan,  mikäli kysymys  on Yliopiston viranomais-
ten  kannanotosta  tässä   asiassa.   Niiden   uusien   professorinvirkojen

joukossa,  jotka   ehdotettuun  tiedekuntaan   ensi  sijassa  olisi  perus-
t,ettava,  puheena  olevan  aloitteen  tekijät  mainitsivat  aivan  ensim-
rnäisenä   s o  s i a  a 1 i p o 1 i t i i k a n,  ja  tästä   asiasta   on  myöhem-
min   myös   Sosialipoliittinen   Yhdistys   jättänyL   opetusministeriölle
kirje]män   puoltaen   sosiaalipolitiikan   opetuksen   järjestämistä   Yli-
opistossa  vakinaiselle  kannalle  professorinviran  perustamisella tähän
oppiaineeseen.

Kun   sosiaalipolitiikan   asemasta   yliopisto-opetuksessa   on   sekä
aikaisemmin   että   meidän   päivinämme,   yhteiskunnallisten   oppiai-
neiden  yliopisto-opetuksen  uudelleen  järjestämistä   suunniteltaessa,
i]mennyt  erimielisyyttä,  esitetään  seuraavassa  inuutamia  näkökoh-
i,ia  puheena  olevasta  asiasta  siltä  varalta,  että  siitä  syntyisi  keskus-
telua  tässä  yhdistyksessä,  joka  varsinkin  varhaisempina  vuosikym-
ineninä   on   osoittanut  niin  suurta  hai`rastusta  kunkin  ajankohdan
sosiaalipoliittisiin   k}t-symyksiiii.   Alustuksen   laatiininen   on   jäänyt
vain  asianharrastajan  huostaan  sen  vuoksi,   ett,ä  vai`sinaista  asian-
tuntijaa   ei  tähän  teht,ävään  ole  nykyisissä  olosuhteissa  ollut  käy-
tettävissä.

8.  SosiaalipoLitiihcm  tutkimus.

Tunnettu   asia    on,    että   yleisessä  kielenkäytössä   sosiaalipolitii-
kalla  tarkoitetaan   niin  hyvin  sellaisia  toimenpiteitä,  joihin  ryhdy-
tään    yhteiskunnal]isten   olojen   kehittämiseksi,   kohdistaen   erikoi-
sesti  huomiota  työväen]uokan  ja   muidenkin  vähäväkisten  yhteis-
kunnan   jäsenten  elinehtoihjn  ja  hyvinvointiin,1  kuin  myös  sitä  tie-
teenhaaraa,   joka   näit,ä   olosuhtciLa   ja   toimeni)iteitä   tutkii.   Tässä
suhteessa on puheena o]evan oppiaineen laita sama kuin monen muun
tieteen,  mm.  kansantaloustieteen,  jota  vieraiden  esikuvien  mukaan
suomeksikin  usein  sanotaan  vain  y)kansantaloudeksi)),  siitä  sekavuu-
desta  huolimatta,  jota  siitä  `'oi  aiheutua.  Mutta  erotuksen  tekem.\
seen  itse  tieteen  ja  sen  käsitte]emän  aineen  välillä  valitettavasti  ei-

1  Vrt.  kirjoitusta  »Valtion  sosialisten  menojen  !{ `;v ` n.i i ) i   n ` `.il  n ` ` i) 1 i i  i i

keen. Vertailevia laskelmia».  Sosialinen Aikakaiiskirja 1933.  Siv.  63-78.  -Sosiaa-
]ipolitiikkaa  tietecl]isenä  käsitteenä  on  meillä  ArJJo   S[.p{.Jä veiTaten  laajasti  selvi-.

te]lyt   teoksensa    ))Suomen   työoikeuden   käsite     ja    järjestelmäD   (Helsinki    1938)

j ohdannossa.
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ainakaan  toisL€`iseksi,   näytä  olevan  suomenkiclenkään runsaan sana-
varaston  ja   sen  erilaisten  notkeiden ilmaisukeinojen  ])ohjalla  mitään
malidollisuuksia.

Tällä  kei`iaa  nieidän  on  kosketeltava  sosiaalipolitiikkaa  vain  tie-
teenä,   sitä   tutkimustyötä,   joka   käytännölliseen   sosiaa]ipoliittiseen
toimintaan  kohdistuu.     Siitä  lausui  EL.no Å-wL4s£ laajan sosiaalipolitii-

kan   oppikirjansa   johdannossa,   että   se   on  J)ns.   kansantaloustieteen
tä}/.si-ikäiseksi   kehittynyt  tytär));  sen  alaan  kuuluu  suuri  osa  tulojen

jakautumista    koskevia    kansantaloustiet.een   kysym}rksiä    ja    eräät
t}.ötä   koskevat   k}rsymykset   tämän   tiet,een   tuot,antoa   koskevasta

pääosasta.  Samalla  hän  huoinautti,  ettei  kansantaloustiedekään  ole
koko]iaan  luo])unuL  käsittelemästä  samoja  kysymyksiä,  mutta  tekee
sen  lyh)-emmi]i  ja  ])ääasiallisesti  omalta  kannaltaan, ja  et,tä  toiselta

puo]en   e;   sosiaalipolitiikkakaan   aineistoaan   käsit,cllessään   voi   olla
väliäpitäiiiätön  kysymysten  t,aloudellisest,a  puolestt`,  vaan  sen  täy-
t}'y  aina  olla  jossain  määrin  myös  talousi)olitiikkaa,  koska  sen  tut-
kimat  ilmiöt  ja  sen  suunnittelemat  toimeni)itcet  mitä  suui`immassa
i`iäärin  ovaL  L:iloudellisten  edell}ri)-sten  varassa 1.

`Täihin  l{uusen  esittämiin ajatuksiin voidaan tä}rsin }.htyä.  .\Iutta
]isäksi   on   s}r\-tä   huomauttaa,   äskeistä   kuvakieltä   jaikaaksemine,
ettei  sosiaalipolitiikalla  ole  läheistä  sukulaisuussuhdet,ta  yksinomaan
kansantalousLieieeseen,  vaan  tämän  tieteen  t,chtävästä  johtuen  sillä
on  ])aljon  ja  kiinteää  }'hteyttä  myös  eräisiin  muihin tietcisiin.

\'e    toimcnpiteet,    joihin    yhteiskunnan    olojen   i)arantamiseksi,
etenkin kansan laajojen kerrost,en etuja si]mällä pitäen,  on  ryhdytty,
ov£`t   iiielkoiselLa   osaltaan   lakisäännöksiä,   jotka    suovaL   työnteki-

jöillc  turvaa  joko  Lyön  vaaroja  vastaan  tai  heidän  l,iloudellisen  ase-
mansa   vakaaTinuit,amiscksi.   Tältä   sosi€\alisen   lainsäädännön   osalta

sosiaalipoliLiikka     olennaisest,i     })ei`ustuu     talousoik  euteen,

jonka   periaatieisiin   iyöväenolojen  tutkija  jouLuu  tutustumaan  tie-
tenkiii    ])a]jon    }'ksityiskohtaisemmin    kuin    kansaiitalousLieteilijät

ylee]isä.   I-Iuoltotoiininnan  ollessa  tärkeänä  osana  n}'kyajan  sosiaali-

po]itiikkaa   Lutkijan   on   perehdyLtävä   mvös   useihin  sellaisiin   lakei-
hin,   jotka    meillä   ]uetaan   s  i  \'  i  i 1 i  o i k  e  u  d e  n   j<`   h a  11 i  n t  o-

o  i  k  e  u  d  e  ii    aloihin   kuuluviksi.    Varsiiiaiselle  kaiis:`ntaloust,ieteilii

1  Sosialipo[ili[kka.  Por`oossa  19.31.  Si`..  .26.
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jälle,  jonka  keskeiset  hai`rastukset  kohdistuvat  ct,enkin  ai`vo-ja  hin-
tailmiöihin,  mainitu.t  asiat  ovat  joko   aivan  periferisiä  kysym`.ksiä
tai  jäävät  kokonaan  hänen  työalansa  u]kopuolelle.  Talousoikeuden

ja   sosiaalipolitiikan   läheisiä   suhteita   t,odistaa   osaltaan   sc   seikka,
että  edel]ä  mainittu  Kuusen  t,eos  on  samoin  kuin  J£scbÅÅj  LCLc#jn  teos
))Sosiaalinen  lainsäädäntö  ja  toiininta  Suomessa»  otettu  lainopillisen
tiedekunnan  tätä  lainopin  haaraa  varten  määräämien  kurssikirjojen

joukkoon.
Mutta  sosiaalipolitiikalla   on  lähcisiä  suhteita  toisellekin  taholle.

Niihin   Loimenpiteisiin,   joita   käytetään  yhteiskuntaolojen  kehittä-
miseksi,  vaikuttav€\t  hyvin  olennaisesii  asianoTnaisissa  piircissä  val-
Iitsevat  käsitykset  yhteiskuntaelämän  syviministä   perusteist a,  joi-
den  käsittely  kuuluu  lähinnä   s  o  s  i  o  1  o  g i  a  11  e.   Meillä   Suomessa

tämä  tiede  tosin   on`   etevän  edustajansa  Ed¢.   WGs;ermcmcÄ`in  anta-
man   esimei`kin   mukaisesti,   jokseenkin   yksipuolisesti   suuntautunut
alkukant,aisten  kanso].en  olosuhteiden   Lut,kimiseen.   Täten  on  sosio-
logienme  t}.öa]a  jään}'t  veri`aten  supT)caksi,  jopa  siinä  määrin,  mai-
nitaksemme   tässä   erään  kuvaavtm  Lai)auksen,   että   ValLiotieteiden
käsikirjan  toimitus  aikoinaan  sai  erää]t,ä  meikä]äise]Lä  i)uhecna  ole-
van  tieteen  tunnetult,a  edustajalLa,  josL{`  sitt,em]iiin  tuli  tämän  oppi-

aineen  v]imääräinc]i   professori,   kirjoituksen   `.hteiskuntaluokist€`   ja
siinä  ei  sanallakaan  huomautettu  tällaist,en  l`iokkien  esiintymisestä
ni},7ös   nyk}.ajan   sivist)'skaiisojen   keskuudessa.

K\.-svm`rksessä   01evan   t,ieteen   kchittymistä    edellä    mainittuun

yksipuoliseen  suuntaan  näyttää  osaltacm  todist,avan  se  julkinen  kes-
I"stelu,  joka  Ruotsissa  on  viime  aikoim  synt`rnyt  sosiologian  pro-
fessorinvirkojen   pcrustamisesta.    Kun   tämän   vuoden   valtiopäivät

päättivät  anoa  selvit}'stä siitä,  millä tavoin voitaisiin tehostaa  RuoL-
sin  nykyaikaisten  yhteiskuntaolojen,  etcnkin  sikäläisten  kansanliik-
keiden, akateemista tutkim`ist,a j:` oiietusta, T`ikholmm koi`keakoulu
asiasta  antamassaan  lausunnossa  ehdoit,i  sosiologian  oppituolin  pe-
rustamista,   mutta  professori  Bc!r!t.J  Oh/jn,  joka  oli  kuulunui  valtio-

päiväaloitteen   tekijöihin,  on  eräässä  keskustelun  alustuksessa  puo-
lestaan   esittänyt,   että   »suurempi   t,urvallisuus   saavutettaisiin>),   jos
tälle   opi)iaineelle  annettaisiin  nimeksi  ))svensk  och  a]1iiiän sociologiy).1

1  Tirfing.  Årg.  37.  Siv.  84-85.
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Ei`äillä  tahoilla  meillä  on  arveltu,  että  puheena  oleva  yksipuoli-
suus  sosiologien tutkimustyössä  on katsottava  vain tilapäiseksi  ajan
ilmiöksi,  ].oka ei jää pysyvästi supistamaan tämän tieteen  harjoitta-

jien harrastuksia ja  näköpiiriä,  ja  että  näin  ollen voidaan  edellyttää
vastaisuudessa  myös  sosiologien  osanotolla  nykyajan  sivistyskanso-

jen yhteiskuntaolojen ja  ei`äiden sosiaalipolitiikan perusteiden selvit-
telyyn tulevan olemaan hedelmällisiä vaikutuksia.  Mutta  näihin toi-
veisiin ei ainakaan toistaiseksi näyt,ä voitavan kovin paljon perustaa,
koska  i)uheena  olevan tieteen täkäläisistä  edustajista  ei  vielä  oikeas-
taan  kukaan  liene  varsinaisesti  syventynyt  käytännöllistä  sosiaali-

politiikkaa lähellä oleviin yhteiskuntaelämän ongelmiin,  joiden asi{``l-
Iiseen   käsittelyyn   tarvitaan   perehtymistä   myös   kansantalous-   ja
tilastotieteen  oppeihin  ja  menetelmiin.

Sen  lisäksi,   mitä  edellä  on  esitetty,   on  viitattava   myös  siihcn
että  sosiaalipolittisella  tutkimuksella,  samoin  kuin  kansantaloustie-
teelläkin,  on  monia  kosketuskohtia  useiden  muiden  tieteenhaarojen
kanssa.  Nämä  suhteet  eivät  kuitenkaan  ole  yhtä  läheisiä  kuin  edcllä
mainitut  ja  etenkin  kiinteä  yhteys  eräisiin  lainopin  haai`oihin.

Mutta  se  näkökulma,  jolta  lainoppinut  ja  sosiaalipolitiikan  t,ut-
kija  kysyniyksessä  olevia  säännöksiä  tai`kastelevat,  ei  ole  samanlai-
nen.  Kun  cdellinen  käsittelee  ensi  sijassa  niiden  suhdetta  voimassa
olevaan  oikeusjärjestykseen,  jälkimmäinen  pitää  silmällä  etupäässä
niiden   merkitystä   i)yrittäessä   poistamaan  asianomaisia  yhteishn-
kunnal]isia  epäkohtia  ja  luomaan  tyydyttävämpiä  olosuhteita.

Erilaisten  sosiaalipohittisten  toimenpiteiden  tarkoituksenmukai-
suutta  tutkittaessa   otetaan   pääasiallisesti   huomioon  t  a 1 o u d c 1-
] i s i a   n ä k ö k o h t i a.  Millaiset työolot  ovat  vallalla,  sillä seikalla
on  laajakantoinen  vaikutus  maan  tuotantotoimintaan.    Tällöin  on
ensi  s].jassa  kysymys  t e o 11 i s u u d e n  eri  aloista,  joihin  nykyajan
sosiaalipolitiikka  on yleisimmin kohdistunut,  maatalouden työolojen

järjestelyn   pysyessä   pääasiallisesti   maatalouden   tuotantoa   koske-
vien kysymysten yhteydessä käsiteltävänä ja henkisen työn jäädessä
enimmäkseen  valtiovallan  huomiota ja  huolenpitoa  vaille.    Sosiaali-

politiikan  t,oiminta-alaa  määrättäessä  on  edelleen  huoinattava,  että
varsinkin  työttömyyttä vastaan taisteltaessa tulee valtion ja kuntien
varojen  käyttäminen tähän  tar.koitukseen tavallisesti  suuressa  mää-
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rin  kysymykseen,  ja  siten  nämä  toimenpiteet  voivat  saada  melkoi-
sen  merkityksen  myös  julkisessa  taloudessa.

Sosiaalisia kysymyksiä ei kuitenkaan käsitellä yksinomaan talou-
delliselta  kannalta.   Jo  työolojen  järjestelyssä  ja  varsinkin  asunto-
oloja  kehitettäessä  ja  yleensä  kulutuspoliittisia  toimenpiteitä  suun-
niteltaessa   on  tarpeen  pitää  silmällä  yhteiskuntaelämän  muitakin
kuin  t,aloudellisia  puolia.   Mutta  joka  tapauksessa  sosiaalipoliittiset
tehtävät  ovat  pääasiallisesti  taloudellisia  kysymyksiä,  ja  tavallisesti
niiden  käsittelyssä  on  nimenomaan  kansantaloustieteellisellä  tutki-
muksella  painavin merkityksensä.

Viime    vuosikymmeninä,    jolloin    mainitussa    tieteessä   voidaan
sanoa  yleensä  vallinneen  abstraktis-teoreettisen  suunnan,  eivät  työ-
väensuojelu-  ja  huoltomenetelmät  ym.  sentapaiset  toimenpiteet  ole
varsin  paljon  herättäneet  johtavien  kansantaloustieteilijöiden  mie-
lenkiintoa,  eivät  ainakaan siinä  määrin,  että  heidän julkaisemissaan
tieteellisissä   tutkimuksissa   ja   oppikirjoissa   olisi   tällaisiin   asioihin
i`iit,tävästi  syvennyt,t,y.    Rahateoi`ian  ja  muiden  keskeisimpien  kysy-
mysten  rinnalla  ne  useimmille tämän tieteen  tutkijoille  ovat  jääneet
se]laisiksi  sivuasioiksi,  joille  niin  monien  tärkeiden  kysymysten  suu-
ren  runsauden  keske]1ä  on  vain  ohimennen,  jos  lainkaan,  suotu  huo-
miota.

Aikaisemmin  oli  asian  laita melko lailla  toisin.   Kansantaloudelli-
sessa  kirjallisuudessa  oli  sosiaalipolitiikan  alaan  kuuluvien  kysym?'s-
ten  käsittel}-l]ä  useimmiten  huomattava,  joskus  aivan  keskeinenkin
a S e m {1 .

3.  K ansantaloustieieiliJäin  Suhde  sosialipolitiikkaan.

Kun  k a m e r a 1 i s t i t  aikoinaan  pohtivat  niitä  toimenpiteitä,

joihin   esivallan   oli   ryhdyttävä   taloudellisen   hyvinvoinnin   aikaan
saamiseksi,   he tosin  ensi  sijassa  koskettelivat  kruunun  omien  etujen
val\.omista.   Mutta  samalla  monet  heistä  pitivät  silmällä  myös   so-
siaalisia  oloja.   On  inielenkiintoista  todeta,  että  heidän  ajatuksensa
näillä   aloilla  usein  kävivät  samaan  suuntaan,  kuin  mitä  viime  vuo-
sikymmeninä  on  pidetLy  tarkoituksenmukaisena.   Kun  J7¢rcijcz  WeS-
£GrgcLcwc!    aikoinaan   julkaisemassaan   tutkimuksessal   selvitteli   van-

1  Den  cel.dre  Nationalqkonomis Opf allelse af  det soclale  Spbrgsmaal. l£:iqibe;nha`vri

1896.  Siv.   136.
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hemmaii  kansantaloustieteen  käsitystä  sosiaalisesta  kysymyksestä,
hän  saattoi  kameralistien  aikakaudesta  antaa  sen  lausunnon,   että
mainitussa  suhteessa  oli   havaittavissa y)slaaende  Lighed));  oli käynyt
samoin  t)kuin  niin  usein  elämässä`,  että  isoisä  ja  lapsenlapsi  inuistut-
tavat  toisiaan  enemmän  kuin  isä ja  poika)).

F y s i o k r a a t t i e n  ja  Aczcm  S77?Min  taas  vaatiessa  työvoi-
man   vapauttamista   silloisista   kahleista   tai`tuttiin   kysymykseen,

jolla  oli  mitä  laajakantoisin  sosiaalipoliittinen  merkitys   niin  hyvin
työntekijäin  ja  työnantajain  kuin  koko  yhteiskunnan  etujen  kan-
nalta ja jonka käsittely suuresti vaikutti seuraavien aikojen lainsää-
däntöön  tällä  alalla.  Yleensä  vapaamielisten  periaatteiden  ja  niihin
liittyneiden  pessimististen  oppien  johdonmukainen  sovellutus  talou-
dellisiin   olosuhteisiin   oli   tosin   omansa    supistamaan    valtiovallan
sosiaalipoliittista  toimintaa  hyvin  ahtaisiin  rajoihin,  ja  uudistukset
kävivät  suurelta  osalta  toiseen  suuntaan  kuin  viime  aikoina.  Mutta
samansuuntaisiakin   toimenpiteitä,   kuten  ]asten   suojelua,   liberalis-
tien   tahollakin   kannatetiiin.    Näihin   aikoihin    oli   puutteenalaisia
kovin  paljon,  ja  niiden  avustamista  pohdittiin  kansantaloudellisessa
kii`jallisuudessa    varsinkin    väestökysymyksen  yhteydessä.    Silloista
köyhäinhoitoa  pitivät   J\4cij£hL4s  ja  f}jccmczo  vahing`ollisena,  ja   samaa

mieltä  oli  myös  Ranskan  huomatuin liberalisti  Scby.  Vähän myöhem-
min  lausui  j\4c  CL4!ZocÄ,   että  9/io  kaikesta  kurjuudcsta  ja  rikoksista

yhteiskunnassa   johtui   tietämättöm}rydestä,   ja   hän   vaaLi   köyhäin
ti]an   parantamiseksi  yleistä   oi)etusta,   jonka   olisi  pitänyt   käsittää
m`Tös   kansantaloustiede,   jotta   he   eivät   olisi   olleet   tietämättömiä
ti]ansa   syistä.     Samansuuntaisia   ajatuksia   esittivät   vuosikymme-
nien kuluessa hyvin monet liberalistit.  Mutta silloisten kansantalous-
tieteilijäin   it,sensäkin   käsitykset   yhteiskunnan   oloista   olivat,   tar-

peeksi  perustee]listen  tietojen  puutteessa,  kovin  pintai)uolisia;  eräät
heistä  ]ausuivat  mm.,  että  työmiehiä  o]i  pidettävä  samantapaisina
tuotannon  tekijöinä  kuin  koneita  .].a  muutakin  pääomaa.  Täten  an-
nettiin  aihetta  sellaiseen  käsit`7kseen,  etLä  liberalistien  suhtautumi-
nen  sosiaalisiin  k}'symyksiin  o]i  k}Tlmäkiskoista  ja  että  he  katselivat
näitä   asioita   vain   yrittäjän   kannalt,a.   Todellisuudessa   huomatta-
vimmjlla   puheena   olevan   o])pisuunnaii   edustajilla,   joi)a   ns.   Man-

cheste]`-suunnan  miehilläkin,  oli  ]ämmintä  myötätunt,oa  työväestöä
kohtaan,  ja   eräät   heisLäFosoittivat   suuT`takin   harrastusta  se]laisten
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sosi€`alipoliittisten    toimenpiteiden    käsittelyyn,    jotka    tarkoittivat
täiiiän   yhteiskuntaluokan   oloissa   huomattujen   epäkohtien   poista-
mist(1.

Mutta  vielä  enemmän  i)uheena  oleville  kysymyksille  omistettiin
huomiota   toisella   taholla,   etenkin   Keski-Euroopassa.   Uusien käsi-
t`rsten   tienraivaajana   oli   sveitsiläinen   SL.mo7?cze   c!e  Sjs77mndj, jonka

mielestä  tehtaat  olisi  ollut  velvoit,ettava  pitämään  huolta  Lyönteki-

jöistään.    Siihen   vilkkaaseen   hai`i`asLukseen,   jota    h i s  t o  r i  a  11 i-
s  e  n   o p p i s  u u n n a  n    [niehet   sitten   kohdistivat   talouselämän
kehitt,ämiseen   valtiova]lan   toimenT)iteiden   avulla,   erikoisesti   työ-
väen  olosuhteita  silmällä  pitäen,  t,{`rvitsee  vain  lyhyesti  viitata.  Tä-
män suunnan varsinainen perustaja  Wt.#Le!77? J?oscÄer  tasan  100 vuot-
ta  sitten,  vuonna   1843,  ju]kaistessaan  ensiinmäisen  painoksen  kuu-
]`iisaa  teostaan,   jossa   hän  esitLi   historiallisen   menetelmän   mukaan

pitämiään    liientoja    >)valLioiitaloudesta»,    ja    niinikään    m}'öhemmin
i]mestyneessä   oppikirjassaaii,   joka   sit,t,emmin   lcvisi   26   T)€iinoksena,

hän ryhtyi h`rvin  yksiLyiskohaisesti tekeniään selkoa eri  aikoina, eri-
Iaisissa  olosuhteissa  sovelle,tuista  mcnet,elmist,ä  elinkeinojen  kohotta-

miseksi,    tällöin    kohdistaen    ei`ikoist,a    huomiota   niiden   vaikutuk-
siin   eri   suhteissa,    m?,7ös    eet,illisellå   kannalta   kalsoen.    Or)pikii`jan

viideTitenä   osana   oli   esit}'s   silloisen  sosiaalipolitiikan   tärkeiinmästä

t}-öalasta,   köyhäinhoidosta.   Samansuuntainen   tuLkimustyö   jatkui
varsiiikin   Saksan   kansantaloudellisessa   kirjallisu`idessa   seuraavien
\/-uo5ik).inmenien   kuTuessa   hyvin   kiinteänä.   Myöheinmän   historial-

lisen    oppisuunnan   ]iiiehistä   on   iiiuistettava,   et,tä   lähiniiä   heidän
toimestaan    perustctLiin   Verein  filr  Sozial])olitik,  jonka  esimiehenä
G7AS!r«J  .Sf/imoJJcr   t,oiini   t,Tli  neljännesvuosisadan   ajaii  omistaen  m}rös

kirjallisessa     iyössään     paljon     huomiota     sosiaalisen     kysymyksen
käsit,tel\-Ile.

Sc  suui`i  mei`kit`.s,  joka  näissä  rtiireissä  m}röimetLiin  puheeiia  ole-

vil]e   k`rs},rmyksille,   t,uli   erikoisen   selvästi   näk}J'viin   useissa   kansan-

taloust,ieteen  opi)ikirjoissa,  niissä  kun  oli  oinistettu  eri  osa  ns.  käy-
tän]iölliselle  kansantaloustieteclle  eli  kansantalous`politiikalle,  johon

olennaisena   oppijaksona   kuului   sosi<ialii)oliilListen   kysymysten   esi-
tvs.   Ka]isantaloustieteen  teorian  ja  Ltilouspolitiikan  käsitte]`rn  ei`ot-
ti`'€\i  jo £\ikaisemmin eräät eng`1antilaiset tutkijaL, ja myöhemmin sak-
sal€`;iien    j?c"   laati   kolmiosaisen   oppikirjansa   tälle   pohjalle,   johon



206                                                                                         l,Eo    l-I..\n`r..\.i^

puheena   olevassa   kirjallisuudessa   sittemmin   niin   suui`essa   määr.in
nojauduttiin.  Meillä  sel]ainen  järjestys  muistetaan  etenkin  Co7trcEc!in
]aajan  suosion  saanecsta  opi)ikirjasta,  ].onka  toista  osaa  pitkät  ajat
kä}.tettiin  Yliopistossa  kurssikirjana.   Samanlaista  menettelyä  nou-
datti  myös  voJ?  PÄL.Zjppow.ch,  vaikka  hänt,ä  tieteel]isen  katsantokan-
tansa  puolesta  on  pidettävä  lähinnä  i t ä v a  1 t a 1 a i s  e n  k o u 1 u-
k u n n a n  miehenä  ja  tämä  suuntahan  jätti  talouspoliittiset  kysy-
mykset  yleensä  aivan  toissijaiseen  asemaan  arvo-opin  i)sykologisen
käsittelyn rinnalla.  Mutt,a juuri hän  antoikin kansantalous])olitiikal]e-
tieteenä oikeastacm sen vaat,ivan tehtävän,  että sen olisi eri Lalouspo-
liittisten  puolueiden  välisessä  taistelussa   osoitettava,   miten  talou-
del]isen kehityksen suunta  olisi saatettava sopusointuun yleisen kult-
tuurin  edistymisen kanssa,  kuten  oppikirjan toisen osan johdannossa
asia  esilettiinl.

Erikoisen mielenkiint,oista on viime vuosikymmeninä ollut todeta,
että  myös   C a m b r i d  g e n  k o u 1 u k u  n n a  n  taholla,  joka   niin
suuressa  määrin  on  omistautunut  kansantaloustieteen  t,eoreettiselle
tutkimukselle,   käyttäen   apunaan   mateinaatLisia   menetelmiä,   on
myöhemmin  ilmennyt   hyvin  voimakasta  harrastusta   sosiaalipo]iit-
tisiin kysymyksiin,  kun  tutkimustyön päämääräksi  on  asetettu  ylei-
sen  hyvinvoinnin,  ))welfareny),  käsittely.  Tämän  oppisuunnan    nyk}'i-
nen  johtaja  4.  C.  PL.goz4  vuonna  1921  julkaistessaan  laajan  oppikir-

jansa  antoi sille nimeksikin ])The  Economics  of Welfarey),  ja siinä  hän
vai`sin   monipuolisesti   tai`kasteli   eräitä   nykyajan   sosiaalipolitiikan
keskeisimpiä   kysymyksiä,   kuten   t}'öaikaa,   t}'öpalkkaa,   työriitoja

jne.   Jo  4J/rccz  A4czrsÄcizzillekin  hänen  käsitellessään  kansantulon  ja-
kaantumista  tämä  welfare-ajatus   oli  ollut  h}`.vin  tärkeä, ja  hänkin
oli sen yhteydessä joutunut  myös  sosiaalisia  kysymyksiä pohtimaan.
Samansuuntaisia  oi)peja  on  Amei`ikassa  edustanut  varsinkin  Frcm/f
4.  J7c!fer,  joka  aikaisemmin  oli  rakentanut  oman  ai`voteoi`iansa  psy-
kologise]]e  pohja]le,   mutta   sittemmin   ai`vosteli  kansantaloustieteen
»matei`ialistista  ja  ki`ematist,ista  henkeä>),   samalla  voimakkaasti  ko-
i`ostaen   »We]fai`e-Economics'iat)  >)Price-Economics'in>)  vastakoht,ana.

Tähän  h}.vinvoinLiin  hän  sisällytti  myös  asian  eeti]]isen  puolen.  Mo-
net  muut  tutkijat  ovat  Amei`ikassa  korottaneet  tämän  welfare-aja-

1   GrHndrz.ss   dcJ.   po/i./z.sc^en  ÖkoJiomi.c.    Zweit,er  Band.    Volkswirtschaftspo]itik.

Vierte,  neu   bearbeitete  Auflage.     Ttibingen   1909.   Siv.   8.
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tuksen   kansantaloustieteen    keskeiseksi    kys}rmykseksi.1    Täten  on
n}-kyajan    sosiaalipolitiikan    perusongelmien   tutkimus    valtameren
takana   päässyt   entistä   paljon   huomatumi)aan   asemaan,   siirtyen
kansantaloustieteen  alueen  ulkolaidoilta  aivan  sen  keskustaan.

Lisäksi  on  todettava,  että  monet  kansantaloustieteen  teoreetti-
sen   suunnan   edustajat   ovat   jatkuvasti   selvitelleet   myös   sellaisia
kysymyksiä   kuin   työpalkkaa   ja   elinkustannuksia,   joiden   suuruu-
della  on suorastaan  ratkaiseva  vaikutuksensa laajojen  kansankerros-
ten   toimeentuloon   ja   hyvinvointiin.   Mutta   siinä   tutkimustyössä,

jota  eri  maiden  kansantaloustieteilijät  viime  vuosikymmenien  ku-
luessa   ovat   suorittaneet,   on  kyllä  paljon  enemmän   nähty  vaivaa

pohtiinalla   sellaisia   ongelmia,   jotka   ovat   olleet   verraten   kaukana
nyky£ijan  sosiaalii)olitiikan  varsiiiaisista  tehtävistä  tai  joilla  on  vain
välillisesti   ollut   yhteyttä   niiden   kanssa.   Tällainen   abstraktis-teo-
recttinen  talouselämän  ilmiöiden  käsittely  on  tietenkin  ollut  ja  on

jatkuvasti  hyvin  tarpeellista;   siitä   ei  pitäisi  voida   olla   eri   mieliä.
Miii,La  on  todettava,  et,tä  silloin  joudutaan  suuressa  määi`in  selvit-
täiiiään   sellaisia   todellisuudesta   irroitettuja   tapauksia,   jotka   on
edellytetty    yksinkertaisemmiksi,    kuin    millaisia    monimutkaisessa
talouselämässä  todella  on,  ja  niiden  varassa  sekä  toteamaan  eri  il-
miöiden välisiä yhteyksiä  et,tä rakentamaan talouselämässä itsessään
vaikuttaviin,   sisäisiin   tekijöihin   i)erustuvia   sosiaalitalouden »omia
lakcja)),  sanottavasti   tai   ainakaan   i`iittävästi   i)anematta   huomiota
siihen  merkitykseen,   mikä  kunakin  aikana  voimassa  olevalla  lain-
säädäiinöllä  ja   muilla  valtion  toimenpiteillä   kysymyksessä   olevien
suhteiden kehittymisessä  on  ollut ja  on.  Ne talouselämän ))omat lait»
ovat, ainakin  säännöllisten  olojen  vallitessa,  tietenkin  pääasia; ne on
m}.önnettävä   todella   ))taloudellisiksi   välttämättömyyksiksi»   käyt-
tääksemme tuttua kirjan nimeä.2    Mutta julkisen vallan ja erilaisten

järjestöjen  monipuolisen  toiminnan  vaikutusta  taloudel]isten  olojen
kehitykseen  ei  silti  kävisi  katsominen  sellaiseksi  vähäpätöisyydeksi,

johon   nähden   voidaan   olla   välinpitämättömiä,   kuten   abstraktis-
teoreettisessa  tutkimuksessa  usein  joudutaan  tekemään.  Asian  näin
ollen  niiden  taholla,   jotka   erikoisesti   harrastavat-  tällaista   talous-
e]ämän ilmiöiden tutkimusta,  ei  pitäisi  olla  syytä sentapaiseen käsi-
~-1  Vrt.  THEo   STmLN¥i-UNQT±R,     Die    Enlwicklung  der  theoTetischen  Vollcswirl~

scha|lslehi.e  im  ei.sten  Vierlel  des  20-Jahi.hundei`ls.    Jena 19Z]. SiN. 225-ZZ].\,
2 E.  NEVA.NL"NA.,   Taloudellisia   i)älllämällömggksiä.  He\sl\\kl  1926.
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tykseen,   että  yksinomaan  se  olisi  katsott,ava  varsinaiseksi  kansan-
taloustieteeksi   e]i  i)sosiaalitaloustieteeksii),  muodostaaksemme  tähän
tarkoitukseen  mahdollisimmaii  täsmällisen   oppisanan.   Jos   sillä   t,a-
voin  kansantaloust,ieteen  työa]aa  supistettaisiin,   ei  muu   olisi  niah-
dollista,  kuin  ei,tä  sen  rinnalle  ja  täydennykseksi  olisi  luotava  vielä
toinen   tieteenhaara,   ja   v€isia   näiden   niolempien   avulla   taloudelli-
sesta   }.hteiskuntaelämäsLä  saataisiin  tarpeeksi   iiionipuo]inen   kuva.

P\Täit,ä   kysymyksiä   tässä   tarkemmin   käsittelemättä   voiLaneen
kaikissa  tapauksissa  pitää  varinana,  et,tä  taloudellisen  yhteiskunta-
elämän  ilmiöistä  ja  niiden  kcskinäisistä  suhteista  saadaan  selvcmpi

ja oikeampi käsitys, jos näihin kysymyksiin kohdist,uvissa tut,kimuk-
sissa   suodaan   huomiot,a   myös   sellaisel]e  tieteelliselle  työlle,  jonka
erikoistehtävänä  on  mahdollisiminan  tarkasti  todellisuuden  pohja]la

pysyen  valaista  yhteiskuntae]ämässä  ilmeneviä  epäkohtia  ja  iiiiden
syitä  sekä  niidcn  poistamiseen  käytetLyjä  ei`ilaisia  sosiaalipoliittisia
menetelmiä  perusteluineen  sanioin  kuin  niiden  eri  suhteissa  aikaan
saamia   vaikut,uksia.   Tällä   tieteellisellä   alallakin   voitaisiin   hyväl]ä
syyllä  tyytyä  sanomaan:  i}minun  isäni  huoneessa  on   monta  asuin-
sijaa)),   eikä   meidän   ole   myöskään   tarpeen   ruveta   i`akentelemaan
niille  minkäänlaista  keskinäistä  arvojärjestystä.  Niiden  oppineiden,

jotka  oman  tutkimustyönsä  erikoista  merkitystä  korostaessaan  hel-
posti  väheksyvät  toisten  työaloja  ja   menetelmiä  totuuden  selville
saaL„iscl`si,   olisi  syytä  muistaa  vanhaa  hyvää  neuvoa:   ))arvaa  oi`ia
ti]asi,  anna  arvo  toisellekin!))

4.   Arvopääielmät.

Siihen,   että   kansantaloustieteilijäin   taholla   voidaan   sanoa   jos-
sain  määi`in  vieroksutun  sosiaalipolitiikan  käsittelyä,  näyttää  osal-
taan vaikuttaneen se  erimielisyys,  jota  on  ilmennyt  ei`äässä  periaat-
teellisessa   kysymyksessä   tällä   alalla,   nimittäin   arvopäätelmiin   ja
niiden  käyttämiseen  nähden.   Viime  vuosikymmenien  kuluessa  on,
kuten  tunnettu,  eräillä  tahoilla  esitetty  vastaväitteitä,  jopa  hyvin

jyrkkiäk-in,   sen  johdosta,   että,  kansantaloustieteessä   ja   erikoisesti
juuri  sosiaalipolitiikan alaan kuuluvia  ongelinia  selviteltäessä  monet
tutkijat    ovat   hyvin    suui`essa   määrin   turvautuneet    arvopäätel-
miin  ja menneet  vielä pitemmällekin  ns.  normatiivisen  tieteen  alalle.
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Täten  on  jouduttu  tieteen  nimessä  joskus   antamaan   inelko  lailla
subjektiivisia  lausuntoja  monista  ristiriitaisista  päivänkysymyksistä

ja  on  saatettu  huonoon  huutoon  koko  sellainen tiedc,  jonka  edusta-
jina  asianomaiset  ovat  Pontevasti  esiintyneet.1

Niin  oikeutettuja  kuin  puheena  olevat  vastaväitteet  nähtävästi
monessa  tapauksessa  ovat  saattaneet  ollakin,  täytyy  sanoa,  että  ne
ovat  ilmeisesti  m`'ös  johtaneet  liioitteluun.

Ensinnäkin  on  todettava,  että  tieteen  nimessä  ovat,  valitetta-
vasti,  monet  muutkin tutkijaL  kuin  ne,  jotka  ovat  sosiaalipolitiikan
ongelmia   käsitelleet,   välistä   esittäneet   sellaisia   lausuntoja,   jotka
eivät  suinkaan  ole  pysyneet  täysin  objektiivisen  tutkimustyön  ta-
solla.   Tekisi  mieli  sanoa,  että  kovin  monelle  sellaiiien  houkutus  on
aika    usein   ylivoimaisen   viekoitteleva,   että   riennetään   tekemään

päätelmiä  toivottuun  suuntaan  i)a]jon  aikaisemmin,  kuin  asiaa  on
riittävän monii)uolisesti saatu  selvitetyksi,  eikä tällöin tyydytä  esit-
t,äinään  vain  eräänlaisia  työhyi)oteeseja,  vaan  mielellään  jo  ennen
aikojaan  julistetaan  »koko  totuus»  asiasta,  joka  ei  vielä  ole  täysin
selvä  ja  varma.  Tästähän  voitaisiin  mai}iita  esimerkkejä  niin  mo-
nelta  muulta  kuin  nyt  puheena  olevalta  alalta.

Mutta  lisäksi  on  huomattava,   että  se  jyrkästi  kielteinen  kan-
iianotto  arvopäätelmiin nähden, jota Saksassa  etenkin j`4oa; Weöer ja
Werner  Somöc4r£  aikoinaan  edustivat  ja  jota  E.   jvepo7L!£rbr?¢  meillä
niin  ehdottomassa  muodossa  kannatti2, ei  näytä,  ainakaan  sellaise-
naan,  saavuttaneen  varsin  paljon  hyväksymistä  nykyajan  kansan-
taloustieteilijäin  taholla,  vaan  monet  kaikkein  arvovaltaisimmista
tämän  tieteen  tutkijoista  ovat  pitäneet  arvopäätelmiä  tarpeellisina

ja  asiaan  kuuluvina,  koska  muuten  tutkimustyön  tulokset  jäisivät
kovin  vähäpätöisiksi.  Omasta  puolestani  voinen  tästä  sosiaalipoliit-
tisten  kysymysten  tutkimuksen  kannalta  vaikeasta  pulmasta  lau-
sua,   että   täysin   yleispätevästi,   tieteellisen   objektiivisesti,   pitäisi
voida, mikäli asia on vain saatu selväksi, vastata kysymykseen, onko

1 `Trt.  0.  K. K:iT.pi,  Ta ou.s-ja sosiaalipoliillisel  ideaalil  nykuajan kansanlalous-

/i.c{ccssä  /.a  Ji[.[.d€n  År[.([.[.kk{..   (Yhteiskuntataloudellinen  aikakauskirja  1915, siv. 229
-`257)  ja  EiNo  Kuusi,  Kän§tintalous-.` ja  sosiaalipoliliikka  lieleenä.  (sa.man  alka-

kauskirjan  vuosik.1927,  siv.   179-198).
2  E.  NENANL"NA,`  Sosiaalinen  liede  ja  sosiaalinen  käylänlö.Vii\vo3z\-Alk`a  1914.

Siv.  4]d-425.
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joku  tapahtunia,  joku  meneteliiiä,  sopusoinnussa  sen  ihmisen  pyi`-
kimyksen  kanssa,  jonka  tai`koituksena  on  välineiden  hankkiminen
erilaisten  tarpeiden  tyydyttämiseksi,  vai  onko  se  jossakin  suhteessa,
syystä  tai  toisesta,  tämän  pyrkimyksen  kanssa  ristiriidassa.   Näin
ollen   pitäisi,   mitä   nimenomaan   sosiaalipolitiikan   tehtäviin   tulee,
voida  täysin  puolueettomalla  tavalla  tutkia   erilaisten  toimenpitei-
den vaikutuksia  ei.i  suhteissa.  Tällaisen tutkimuksen tulokset,  voivat
siten  olla  omansa  antamaan  huomioon  ot,ettavia  tietoja  niiden  käy-
tettäväksi,  jotka  näillä  toimia]oilla  t}''öskentelevät.  Tietenkin  tässä
on   aiiia  uhkaamassa  se  suuri  vaara,  että  sallitaan  omien  henkilö-
kohtaisten  käsitysten,  tavallisesti  ehkä  itse  sitä  huomaamatta,  vai-
kut,taa   suoritetun   tutkimustyön   tuloksiin   ja   csitetään   tiet,een   ni-
messä  muutakin,  kuin  mihin  ehdottomasti  objektiivinen  tieto  ulot-
tuu.   Mutta   täysin   ulkokohtaisen   suhtaut,umisen   kunkin   ajankoh-
dan   polttavimpiinkin   riitakysymyksiin    ei   tunnolliselle   tutkijalle

pitäisi  suinkaan  olla  mikään  mahdoton  asia.  Tämän  väitteen  todis-
tukseksi  on  ehkä  syytä  mainita,  että  kun  meillä  aikoinaan  oli  val-
tionkomitean tehLävänä ohje]man laatiminen kieltolain vaikutuksista
suoritettavia   tutkimuksia  varten,   esitti  erittäin  arvovaltainen  tie-
demies  j?oöerc  7Tzgerstecz£, joka  oli  komitean  jäsenenä  ja  myöhemmin
sen   puheenjohtajanakin,   ede]täpäin   epäilyksiään  siitä,   voisiko   ku-
kaan   näihin   tutkimuksiin   kertyvää   aineistoa   aivan   tasapuolisesti
käsitellä, mut,ta ku`n komiteassa sitten myöhemmin tutustuttiin siihen
selvitykseen,  joka  mainitun  aineiston  nojalla  asianomaisessa  viras-
tossa  oli  valmistettu,  lausui  toinen  komitean  kriitillinen  jäsen  4!!cir?
SerJc4cÄi.zÅs   (sittemmin   SörÅj!c}/i!j)   ei`ään  kokouksen  i)äättyessä,   että

olisi  hauskaa  tietää,  mitä  mieltä  se,  joka  oli  esitykscn  kirjoittanut,
oli  itse  asiasta,  hänen henkilökohtainen käsityksensä kun ei  mistään
sanontatavasta   tullut  näkyviin.]   Niinkin  arka]uontoinen tutkimus-
tehtävä  voitiin siis suorit,taa täysin objektiivisella tavalla. Tietenkään
tällöin  käytettävissä  olleen  aineiston  nojalla  ei  voit,u tehdä niin  pit-
källe  meiieviä  päätelmiä,  kuin  mitä  vähemmän  ulkokohtaiselle  kan-
nalle  asetuttaessa  olisi käynyt päinsä.  Mutta  niinhän  asianlaita pyr-
kii  aina  olemaan,  että  täysin  objekLiivisen  tiedon piiri  on i)aljon  ah-
taampi,  kuin  mitä  tutkija  mielellään  soisi,  ja  että  vasta  sitten,  jos

1  Vrt.   Kiel{olakiliedusli.lu  vuonna   19e3.  S`1rl`  3+`XTT`  7 .
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tutkimustyössä   rohkeasti  turvaudutaan  myös  subjektiivisiin  otak-
sumiin,   saadaan runsaampia,  mutta  samalla  epävarmempia tuloksia
käytettäväksi.    Sosiaalipo]iittisten   kysymysten   käsittely   ei   tässä
suhteessa   oikeastaan   ole  poikkeusasemassa,  vaikka  tällä  alalla   suo-
ritettavat  tutkimustehtävät usein voivat ol]akin tavallista ai`kaluon-
toisempia. .

5.   Tut,kimust,en  tul,okset.

Se]laiset   tutkimukset,   jotka   kohdistuvat   ajankohtaisiin   kysy-
myksiin  ja   niiden  ratkaisuun,  ovat  joka  tapauksessa  tutkijoille  ja
muillekin   erikoisen   mielenkiintoisia,   ja   niiden  suhteellisen  rajoite-
tuistakin   tuloksista   voi   olla  huomattavaa  käytännöllistä  hyötyä
sille  yhteiskunna]le,  jonka  varoilla  niitä  suoritetaan  tai  avustetaan.
Meil]ä  on   omasta   maasta  useita  kokemuksia  niistä  sosiaalitilastol-
lisista tutkimuksista, jotka ovat luotettavalla tavalla valaisseet ei`äi-
tä  varsinkin  työoloissa  vallinneita  epäkohtia  ja  olleet  omansa  avaa-
maan  silmiä  näkemään,  millä  aloilla  ja  missä  suht,eissa  uudistustyö
olisi  tai`peen.  Näistä  oloista  on  tosin  ilman  erikoisia  numerotietoja-
kin  monessa  tapauksessa  saattanut,  ainakin  asianomaisten  taholla,
olla  verraten  oikea  käsitys  jo  edeltäpäin,  mutta  kun  kysymyksessä
olevat yhteiskunnan toimenpiteet koskevat läheltä heidän omia hen-
kilökohtaisia  etujaan,  tällaisia  asiantuntijoita  voidaan  useimmiten

pitää  enemmän  tai  vähemmän  asianosaisina  eikä  heidän  sanoilleen
laajemmissa  piireissä  myönnetä  riittävää  todistusvoimaa.  Puoluee-
ton  tieteellinen  tutkimus  tällöin  osoittaa,  missä  määrin  heidän  esit-
tämänsä   lausunnot   ovat   oikeassa.   Mutta   tasapuolinen   tutkimus
saattaa   välistä   myös   olennaisesti   oikaista   niitä   käsityksiä,   ].oita
asianomaisten taholla  on ollut vallalla,  ainakin siihen nähden,  miten

yleinen  joku  epäkohta,  jonka  olemassaolo  vai.masti  tiedetään, todel-
lisuudessa  on.1  Ehkäpä  tässä  sallitaan  vedota  erääseen  vaatimatto-
maan   henkilökohtaiseen   kokemukseen   täsmällisen   tiedon   tuotta-
masta  hyödystä.    Kun  pai`i  vuosikymmentä  sitten  siinä  virastossa,

jossa   työskentelin,   talvipakkasella   virastoapulaisten   taholta   vali-
teltiin  huoneiston  kylmyyttä  ja  tämän  johdosta  käännyin  sen  kes-
kusviraston  päällikön  puoleen,  joka  tällaisia  asioita  hoiti,  sain  heti

L  Tästä   mainitaan  esimerkkejä  meiltä  kirjoitelmassa  »Sosialisen  tutkimustyön

tehtävä». Sosialinen Aikakauskirja 1933.  Siv.  68-69.
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hyvin   käytännölliseii   neuvon,   että   hankkisin   ]ämpömittarin   nii-
hin   huoneisiin,   jotka   olivat   tuntuneet   kylmiltä;   se   kuului   aika
lailla  auttavan  eikä  maksanut  paljoa!  Keino  olikin  hyvä.   Kun  saa-
tiin  luotettava  ja  täsmällinen  tieto,   miten   asianlaita   oli,   päästiin
liioittelust,a  ja  siihen  nojautuneista  vaatimuksista.

MutLa  tutkimusten  tulokset  saattavat  myös  vaikuttaä  päinvas-
taiseen  suuntaan  herättämällä  asianomaisia  huomaamaan   epäkoh-
tia  ja  kaipaamaan  parannuksia,  joita  aikaisemmin  ei  ole  osattu  pi-
tää   tarpeellisinakaan.   Niillä   tahoilla,   joilla   pelätään   sosiaalipoliit-
tisten  uudist,usten  vaatimia  kustannuksia,  on  sen  vuoksi  usein  vas-
tustettu   jo   tutkimusten    toimittamistakin.    Siitä   on    esimerkkejä.
omastakin  maastamme.

Nämä  muut,amat  viittaukset  riittänevät  osoittamaan,   että  so-
siaalipoliittisten  tutkimusten  tuloksilla  saattaa  olla   moneen  suun-
taan   käypiä   vaikutuksia,   mikäli   asiaa   katsellaan   käytännöllisen
hyödyn  kannalta.  Mutta  kaikessa  tieteellisessä  työssä  on  tietenkin

p äämääränä  asianomaisten  ilmiöiden  keskinäisten syysuhteiden sel-
vittely  ja  vastauksen  hakeminen  kysymykseen,   millainen  todelli-
suus  asianomaisilla  aloilla  on ja miksi se  on sellainen,  kuin  miksi sen
olemme   todenneet;   tämän   lisäksi   koet,etaan   saada   selville   myös

yleisluontoisia  säännönmukaisuuksia  ei`i  suhteissa  ja  ehkäpä  varsi-
naisia  lakejakin.    Tällaisten  puhtaasti   tieteellisten ongelmien käsit-
Lelyyn sosiaalipolitiikan eri alat antavat runsaasti tilaisuutta.  Mutta
luonteeltaan teoi`eettisia tehtäviä ei ole syytä asettaakaan suorastaan
vastakohdaksi   käytännöllisiä   päämääriä   silmällä   pitävälle   tutki-
mustyölle.  Yleisluontoinen,  puhtaasti teoreettinen tutkimus  on  näil-
]äkin   aloilla   usein   erikoiskysymysten   menestyksellisen   selvitbelyn
välttämättömänä  edellytyksenä.   Ja   oikeastaan  on  asia  niin,   kuin
J7cL7t7tes  CezJÄc}rcz  aikoinaan  lausui,  ettei  mikään  ole  niin  käytännöl-
Iistä  kuin  hyvä  teoria,   sellainen,  joka  vastaa  todellisuutta;   sehän
on  myös  käytäni-iöllisessä  suhteessa  hyödyllisintä.

Sosiaalisten   kysymysten   tieteellinen   tutkimus,  erikoisesti   huo-
mioon   ottaen   yhteiskunnallisten   olojen   kehittämistä   tarkoittavia
toimenpiteitä,  tarjoaa  laajan  työkentän,  joka  uutteralle  työnteki-

jälle  suo  monessa  muodossa  palkkaa  hänen  vaivannäöstään.  Mutta
tämä   viehättävä   työala   asettaa   tutkijalleen   suuria   vaatimuksia,
ennen   kaikkea   tietolähteiden    huolelliseen   arvosteluun,    aineiston
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tai`kkaan    käyttely}J'n   ja   johtopäätösten    varovaan    muodosteluun
nähden.  Silloinkin, kii]i tutkija on työssään  noudattanut äärimmäistä
tasapuo]isuutta   ja   kriitillisyyttä,   tutkimusten   tuloksiin   suhtaudu-
taan  niin  monella  taholla  ei)äluuloisesti.

6.  Sosiaalipolitiikka  opetusaineena.

Kun   sosiaalipolitiikka   vasta  myöhään   on  itseiiäistvnvt   eri  tie-
teenhaaraksi  eikä  sille  tätä  asemaa  vielä  o]e  kovin  laajalti  myönnet-
t`rkään,  on  luonnollista,  että  sen  opetus  on  toistaiseksi  jäänyi  ver-
raten  vaatimattomaan  asemaan,  mikäli  sille  erilaisten  oppilaitosten
o})etusohjelmassa  on  lainkaan  suotu  sijaa.  Lähinnä  se  tietenkin  on
sisält}'n}'t,  ainakin  jossain  määrin,  kansantaloustieteen  oppijaksoon
-  mikäli  tätäkään  oppiainetta  esitetään  edes  sellaisissa  oppilaitok-

sissa,  joissa  sen  luu]isi  olevan   aivan  välttämättä   paikallaan.   Ohi-
mennen  todettakoon  tässä  vain,  ettei  meillä  t e k n i 1 1 i s e n  k o r-
k  e a k o u 1 u n   arkkitehtuui`iosastossa,   jonka   oppilaat   vastaisina
{arkkitehteinä  joutuvat jopa  vuosittain panemaan liikkeelle  ja  pysy-
västi,   välistä   vuosisadoiksikin,  sijoittamaan   yhä   uusia   kymmeniä

ja   satoja   miljoonia   markkoja   ja   olemaan   työnantajina   tuhansille
työntekijöille,   joiden  työo]oihin   he   suuresti   voivat   vaikuttaa,   ole
lainkaan  otettu opetusaiiieeksi  kansantaloustiedett,ä ja  vielä vähem-
]iiän  erikoisesti   sosiaalipolitiikkaa.   Nykyiset   ajanolot  tosin  pakot-
tavat  ei`i   tahoilla  tekemään  supistuksia  myös  niihin  oppijaksoihin,

jotka   eri   ammattialoille   valmistavat,   mutt,a   siitä   huolimatta  tä}r-
tyy  sanoa,   että  vastaisuudessa   suoritettavia   laajoja   jälleenraken-
nustöitä   varten  olisivat   arkkitehtien  taloudelliset   ja   sosiaalipoliit-
tiset   opinnot   erittäin   tari)eellisia,   jotta   puheena   olevat   vaativat
tehtävät  voitaisiin  hoitaa  mahdollisimman  tarkoituksenmukaisesti.
Tärkeät  yleiset  näkökohdat  puhuvat  myös  sen  puolestä, että yleisen
kansantaloustieteen  kui`ssin  lisäksi  olisi  sosiaalipolitiikan  oppijakso
sovitettava   kaikkien   insinööi`ien    opinto-ohjelmaan,    ainakin    sup-

peassa  muodossa.
K a u p p a k o r k e a  k o u 1  u i s s  a,     joiden   opinto-ohjelmassa

kansantaloudellisilla   opinnoilla   tietenkin   on   hyvin   keskeinen   sija,
on erikoisesti sosiaalipolitiikalla ollut suhteellisesti vaatimaton asema.
Vain  niiden,  jotka  valmistautuvat  kauppatieteenkandidaattitutkin-
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toon,    on   perehd)'ttävä    vai`sinaiseen   sosiaalipolitiikan    esitykseen.
Tässä  yhteydessä  voitaneen, asian periaatteellisen merkityksen takia,
ohimennen   ehkä  mainita,   et,tä  täkäläisessä  ruotsalaisessa   kauppa-
koi`keakoulussa    on    sosiaalipolitiikan    kurssikirjana    edelleen    ollut
j7ei.7trL.c/}  J/er/fnerin  teos  i)Die   Arbeiterfraget),   joka   aikoinaan,   lähes

puoli   vuosisataa   sitt,en   ilmestyessään   olikin   erinoinaisen   huomat,-
tava  teos,  mutta  joka  n}'kyään,  tekijäri  jo  toistakymmenLä  vuotta
sitten   kuoltua,   tuskin  enää  täysin  vastaa  tarkoitustaan,   ainakaan
tääl]ä  mcidän  oloissamme,  koska  se  ei  t,ieLenkään  käsittele  Suomen
sosiaalii)o]itiikkaa,  joka  opiskelijoille  olisi  mit,ä  suuriiiimassa  määi`in
hyödyllistä.   Kun  meillä   Suomessa  on  julkaistu  sekä  J\'i4zt6`cn  edellä
mainittu  laaja   sosiaalipolitiikan  oppikirja   etLä   sitä  tä`-denLävä,.  jo
kahtenakin   painoksena  myös  ruotsiksi ilmestynyt Loo£in  esitys  Suo-
men  sosiaalisesta  lainsäädännöstä  ja  toiminnasta,   ei  vanhentunee-
seen  ulkomaiseen  o])pikirjaan  olisi  enää  ollut  paremman  })uutteessa

i)akko  tui`vautua.  Kuten luonnollista,  on  suomalaisella taholla,  jossa
Herknerin  teokselle  aikoinaan   annettiin  niiii  suuri  arvo,   että  siitä
Kansantaloudel]isen   Yhdistyksen   toiinesta,   a]kuaan   yhdessä   Suo-
malaisen   Kirjallisuuden   Seuran   kanssa,   on   julkaistu   siiomennos,

jopa  kahtenakin  pajnoksena,  näihin  kurssivaatimuksiin  nähde[i  ase-
tutt,u nykyaikaisemmalle kannal]e.  Suomalainen kaui)pakorkeakoulu
oiikin  ottanut  kui.ssivaatimuksiinsa  edellä  mainitut  Kuusen ja  Laa-
tin  teokset,   ja   ]isäksi  niihin  kuuluu  eräitä saksankielisiä  esityksiä.
Kun  sosiaalipoliittinen  toiminta  sekä  meillä  että  \.leensä  muissakin
sivistysmaissa   on   viime   vuosikyminenien   kuluessa   voimakkaast,i
kehittynyt,  olisi tämän  aineen  opetuksen,  jotta  se  voisi  vastata  tar-
koitustaan,   valppaasti   seurattava   t,apausten   kulkua   puheena   ole-
valla  alalla,  etenkin  kotimaassa,  ja  siten  pysyttävä  ajan  vaatimus-
ten   tasalla.    Tässä   suhteessa   sosiaalipolitiikkaa   käy   vertaaminen
kansantalous.tieteeseen,  jota saksaksi ja ruotsiksi on, vai.sinkin aikai-
semmin,  sanottukin  »kansallistaloudeksi»  (Nationalökonomie,  natio-
nalekonomi).   Sitä   mielenkiintoa,   jota   i)uheena   oleva   oppiaine   he-
i`ättää,  ja  samoin  siitä  saatavaa  käytännöl]istä  hyötyä  olennaisesti
lisää sen  oppien  soveltaminen  kotimaan  oloihin ja  oman  kansan  py-
rintöihin.

T u r u n    A k a t e m i a n   valtiotieteellisessä   tiedekunnassa   ja
sen  yhteydessä  toimivassa  kauppakorkeakoulussa  on  kansantalous-
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tieteen  opetukselle  järjestetty  erit,täin  huomat,tava  asema.   Siinä  on
tietenkin   etupäässä   pidetty   silmällä   tämän   oppiaineen   keskeisiin
kysymyksiin  perehtymistä,  mutta  sosiaalipolitiikkaakaan  ei  ole  lai-
minlyöty.  Useina  lukuvuosina  on  siellä  ei`i  luentosarjoissa  käsitelty
tätä   alaa,   omistaen   sille   tavallisiinmin  kaksi   viikkotuntia   yhtenä
lukukautena,   mutta  joskus   enemmänkin,   jopa   kaksi  luentotuntia
koko  lukuvuoden  aikanakin.  Sitä  paitsi  on  seminaariharjoituksissa
sekä  pro  gradu-tutkielmissa  selvitelty  puheena  olevalle  alalle  kuu-
luvia  kysymyksiä.   Eri  arvosanoja  varten  määrätyissä  kurssivaati-
muksissa   on  sosiaalipolitiikan  teorian  ja  kehityssuuntien  tuntemi-
sesta  erikoisesti   mainittu.   Suositeltujen   oppikirjojen  suui`essa  jou-
kossa  on  Kuusen  Sosiaalipolitiikalla  ja  Laatin  teoksella  sijansa;  jäl-
kimmäinen   on   merkitty  pakolliseksi,   kuitenkin   vain   kursoorisesti
luettuna.    -   Lisäksi   ]ienee   syytä   mainita,   eLt,ä   Akatemiassakin
sosiaalipolitiikan    opinnot   pääasiallisesti   nojautuvat    kansantalous-
tieteen   pohjalle.  Erikoisesti  on  huomautettu,  et,tä  perusteelliset  tie-
dot   taloudellisesta  teoi`iasta  ovat  näitä  opintoja  varten  välttämät-
tömiä.

Yhteiskunnallisessa    korkeakoulussa.on   nii-
den  erikoistehtävien johdosta,  joita  varten  tämä  uusimallinen  oppi-
laitos  on  perustettu,  jo  alusta  pitäen  varattu  sosiaalipolitiikan  ope-
tukselle   hyvin   huomattava-   asema.   Yleensä   kaikissa   loppututkin-
noissa  on  ensinnäkin  kansantaloustiede  asetettu  pakolliseksi  oppiai-
neeksi, ja   useimmissa   aineyhdistelmissä   on   sosiaalipolitiikan   oppi-

iakso  ollut  joko   pakollisena  tai  valinnaisena   oppiaineena,   ainakin
sivuaineiden  joukossa.  Näin  ollen tähän  koi`keakouluun  perustettiin
alusta  pitäen  erikoinen  sosiaalipolitiikan  opettajanvirka,  joka  myö-
hemmin   vakinaistutettiin,   ja  tässä   oppiaineessa,   jota   pitkät   ajat
edusti edellä mainittu professori Kuusi, on niin hyvin luentojen kuun-
telijoita   kuin  tutkintojen   suorittajia   ollut  hyvin  runsaasti.   Viime
lukuvuonna  1942-43  oli  sosiaalii)olitiikan  ja  siihen  yhdistetyn  so-
siaalihistoi`ian    luentoja    seuraamaan    ilmoittautunut    opiskelijoita
enemmän kuin mihinkään  muuhun korkeakoulun varsinaiseen  oppi-
aineeseen,   ja   harjoitusaineissa   vain   saksankielen   opiskelijoita   oli
vähän  suurempi  määrä.  On  luonnollista,  että  tällainen  oppiaine  on
ollub  erittäin  tarpeellinen  niin  hyvin  kunnallistutkinnon  kuin  hal-
]innollisen  tutkinnon  ja  samoin  sanomalehtitutkinnon  suorittajille;
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jossain  määi`in  s,itä  ovat  oT)iskelleet  myös  eräisiin  muihin tutkintoi-
hin  val[nistautuncet  opiskelijat.   Ne  kokemukset,  joita   Yhteiskun-
nallisessa   korkeakoulussa   on   sosiaalipolitiikan   oi)etuksesta   saatu,
ovat joka suhteessa  olleet myönteisiä.  Kun viime vuonna tähän kor-
keakouluun  on  järjestetty  uusi  opintolinja,  erikoinen  huolto-opetus,
on  täinä  tärkeä   osa  sosiaalipolitiikan  laajasta  työkentästä  saanut
vielä  huomattavamman  aseman  kuin  aikaisemmin.

Tieteellisen  opetuksen  antamisessa  kuuluu  ensi  sija  maan  y 1 i-
o p i s t o i 1 1 e.  Mitä  Turkuun tulee,  mainittiin sikäläisen  akatemian
valtiotieteellisestä   tiedekunnasta   jo   edellä.   Suomalaisessa   yliopis-
tossa,   johon  alkuaan  suunniteltiin  useita  valtiotieteiden  opettajan-
virkoja,1   on  tätä   alaa  edustanut vain taloustieteen professori ja filo-
sofiankandidaattitutkinnon   vaat,imuksissa  ovat  kurssikirjoihin  kuu-
luneet    edel]ä   mainitut   Kuusen  ja   Laatin   teokset.   Siellä   on   täten
sosiaalipolitiikka    jäänyt    suhteellisesti    vaatimattomaan    asemaan.
Mutta    asianomainen   prof'essori   on   aikaisemmin  omassa  tutkimus-
työssään,   kahdessakin  historiallisella pohjalla  kirjoittamassaan teok-
sessa,  käsitellyt  tämän  tieteen  alalle  kuuluvia  kysymyksiä.

Iielsi.ngin  yliopistosta  oli  edellä  puhe  sosiaalii)olitiikan  tieieelli-
sen tutkimuksen  käsittelyn  yhteydessä.  Niin  hyvin kansantaloustie-
teen   kuin   eräiden  lainopin   haaTojen   opetuksessa   on   siellä   jossain
inäärin  kosketeltu  myös  tälle  alalle  ku-uluvia  kysymyksiä,  samoin
seminaariharjoituksissa ja eräissä laudatur-tutkielmissa.  Mutta yhte-
näistä    opetusta    puheena    olevasta   oppiaineesta   on   ollut   tarjoiia
vain    sinä   lyhyenä   aikana,   vuosina   1932-3/i,   jolloi.n   Ej7w   KL4zÅsj
oli  sosiaalipolitiikan  dosenttina.  Kun  tässä  oppiaineessa  eivät  opis-
kelijat  voineet   saada   erikoista   arvosanaa   filosofiankandidaattitut-
kinnossa,    eivät   tarjona   olleet   luennot   saavuttaneet   sellaista   huo-
miota,  kuin  mitä  aineen  tärkeys  olisi  edcllyttänyt.  Vastaisuudessa-
kaan ei liene toiveita siitä,  että i)uheena  olevaa tieteenhaaraa ruvet-
taisiin  yleisemmin  opiskelemaan,  jollei  opetusta  järjestetä  säännöl-
liselle  kannalle  ja  varata  tilaisuutta  arvosanojen  suorittamiseen lop-

pututkintoja   varten.   Sellaisia   opiskelijoita,   jotka   vain   puhtaasta
asianharrastuksesta    haluaisivat    syventyä    tähän    tieteenhaai`aan,

L  ALxm`.  T`;ui`Hi=i`.o,   Valliolieleelllsen  {iedekunnan  i>eruslamisesla Turun  SLi.-

J}ta/ciJ.scm    y/!.or;!.s/oon.    Turun   Suom `l.iiseii  Ylioi)istoscuran  vuosikirja  111.  Turku

192L      Siv.     77 ---,. 9`).
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meidän  pienissä  ja  vaatimattomissa  oloissamme  on  tietenkin  vähän.
Useimmat    niistä,   jotl.{a   yliopisto-opintoja   harjoittavat,   haluavat
niiden   avulla   valmistautua   johonkin   ansiotoimeen,   jossa   sellaisia
tieLoja   tai`vitaan.   Niillä   työaloilla,   joille   sosiaalipoliittiset   opinnot
ovat sopivana valmistuksena,  onkin  olemassa  me]koinen määi`ä sekä
valtion virkoja  että kunnallisia toimia, ja  nykyiset ajat ovat omansa
mo]emmi]Ia   tahoilla  niitä  entisestään  lisäämään.  Sitä  paitsi  on  otet-
ta`'a  huomioon  myös  ei`i  järjestöjen  toimihenkilöiden  tarve.    Niistä
monista  sadoista  ylioppilaista,  jotka  viime  vuosina  ovat  yliopistossa
kansanta]oustieteen opintoja harjoittaneet, on hyvin huomattava osa
esim. ]audatur-tutkielmista neuvoteltaessa nimenomaan ilmoittanut,
että  he  aikovat  hankkia  pätevyyden  sosiaalihallinnon  virkoihin,  ja
tähän  nähtäväst,i  osaltaan viittaa  myös  se  erinomaisen  suuri  harras-
tus,  joka  samoissa  piireissä  on  o]1ut  valla]la  sosiologian  opintoihin,
vaikka  ehkäpä  siihen  on  ollut  muitakin  syitä.  .Yhteiskunnallisen koi.-
keakou]un   opiske]ijoita,   joista    tuntuva   osa   on  ollut  yliopi)ilaita,

p`'rkii  näiden  opintojensa  avulla  m?'ös  samaan  päämäärään,  ja  sillä
tahol]a  heitä  valmisietaankin  näi]Ie  t}röaloille  pa]jon  monipuolisem-
min  kuin  yliopiston  oppisaleissa.  Siten  valtion  yliopisto  on  antanut
erään   huomattavan   tehtävän   vastaisten   virkamiesten   valmistuk-
sessa   yhä   enemmän   siirtyä   toiseen,   vaatimattomampaan   korkea-
kouluun.

.\'Iutta  sosiaa]ipolitiikan  opetusta  Yliopistossa  ei  ole  käsiteltävä
vain  opiskelijain tulevaisuuden  mahdollisuuksien kannalta,  niin tär-
keä asia kuin tämäkin on, vaan ensi sijassa silmällä pitäen maan tar-
vetta  saada  mahdollisimman  pätevää,  asianmukaisesti  va]mistettua
väkeä  niihin  monenlaisiin  tehtäviin,  joita  sosiaalisella  työala]1a  on
suoi`itettavana   ja   joiden   määrä   nykyisten   olosuhteiden   johdosta
väkisinkin   kasvaa.   Vaikeuksien   voitt,amiseksi   olisi   perusteellisella

yliopisto-opetuksella  suuri  merkityksensä  pystyvän  työvoiman  ke-
hittäjänä   täl]ekin  toiminta-alalle.

Puheena  oleva  oppiaine  ei  tosin  sinänsä  tee  nuoria  opiskelijoita

päteviksi    ei`ilaisiin    toimiin    sosiaalihallinnon   laajalla   työkentällä,
jossa  tarvitaan  paljon  muutakin  sekä  tietopuolista  valmistelua  että
käytämö]1istä  harjoittelua,  mutta  se,  niinkuin  muutkin  tai`koit,uk-
senmukaiset  ammattiopinnot,  vie  heidät  tätä  työalaa  lähemmäksi
kuin ylei`iluontoisemmat opinnot. Siihen suuntaanhan kehitys on var-
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sinkin  viime  vuosikymmeiiien  aikana  kulkenut,   että  eri  toimialoja
vart,en järjestetään erikoisopetusta eikä tyydytä vain sellaiseen yleis-
sivistykseen,  jota   ennen  pidettiin  i`iittävänä  tietopuolisena   koulu-
tuksena  melkein  kaikilla  aloilla  ja  jonka  varaan  käytännöllisen  hai`-

joituksen  sitten  oli  asianomaisi]la  tahoilla  rakennuttava.  Vai`sinkin
Saksassa  saavutettu  kokemus  on  osoittanut,  ett,ä  liit,tämällä  t,ieteel-
linen  opetus  asial]isen  sisällyksensä  i)uolesta  mahdollisimman   lähei-
sesti  siihen   työhön,  johon  oi)intojen  avulla  valmisLaudutaan,  pääs-
tään parhaisiin tuloksiin.

Samoin  kuin   edellä   kosketeltaessa   sosiaalipolitiikan   merkitystä
tieteellisen   tutkimuksen   aineena   huoniautettiin,   olisi    myös   inuis-
tettava,  että sosiaalii)olitiikka  on  tieteellisenä  opetusaineenakin  erit-
täin   kiitollinen.   Kun   GL4stcw   Schmo!Jer   aikoinaan   Bei`linin   yliopis-
tossa  piti  luentoja  sosiaa]isesta  kysymyksestä,   hän  saattoi  sikäläi-
sessä suurimmassa  luentosalissa  puhua täpötäyde]le kuulijakunnalle,

joka   mitä  vilkkainimalla  mielenkiinnolla  seurasi  aiiieeseensa  syvästi
perehtyneeii  luei`noitsijan  esittämiä  ajatuksia  tältä  alalta.  Siitä  har-
rastuksesta,  joka  opiskelijoissa  tähän  tieteenhaaraan  hei`äsi,  o]i  tie-
tenkin   suuri   osa   pantava   luennoitsijan   erinomaisen   taidon   tilille,
mutt,a k),rllä siihen oppiaineen oma sisällyskin vaikutti.  Hyvällä syyllä
saattoi Schmollei` kirjoittaessaan kansantaloustieteesl,ä ja  sen metoo-
dista mainita siitä,  miten Wienin yliopiston professorit kehittäessään
sielutieteellistä arvo-opin tutkimusta  edistivät eräiden teräväpäisten
miesten loogillista  ajatustyötä,  mutta peloittavat  opiskelijain suurta

joukkoa  ja  että  moiiet  heistä  pitivät  luentojaan  vain  tyhjille  pen-
keille.]   Siinä  suhteessa  oli  va;takohta  Schmollerin  omiin  luentoihin
veri`at,en  todellakin räikeä.  Täältä kotimaasta on muistoon jäänyt se
erinomainen   mielenkiinLo,   jota   J7cL7tJtes  Gez>/t¢rc!in  yliopistoluennot
maaseudun  yhteiskunnallisesta   kysymyksestä   aikoinaan   hyvin  lu-
kuisåssa  kuulijakunnassa  herättivät.   0lihan  siinäkin  puhujan  voi-
makkaalla  esitystavalla  merkityksensä,  mutta  arvattavasti  oli  vielä
suurempi  vaikutus  sillä,  että  näissä  luennoissa  käsiteltiin  isänmaan
menestyksen  kannalta  niin  erinomaisen  tärkeitä  asioita  ja  nuoret
kuulijat  suorastaan  janosivat  valaistusta  näihin  ajankohtaisiin,  to-

1  Volksu]irlscha| l, V olksu]irtschafllehre und -melhode. Ha\ndwörterbuch. der St8`eLtsl

wissenschaften.  Dritte  Auf]age.  Bd.  VIII.  Siv.  449.
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dellisen  elävän  elämän  kysymyksiin,  joista  ainakiii  kansantaloustie-
teen  silloiset  kurssikirjat  meille  antoivat  niin  kovin  vähän  tietoa  ].a
opeLusta.   On  vain  tässäkin  valitettava,  ettei  Gebhard,   sitten  kun
hänet oli nimitetty ylimääräiseksi professoriksi,  enää näitä mainioita
luentoja   pitänyt  ja  edelleen  antanut  ylioppilaille  tilaisuutta  välit-
tömästi  tutustua  niihin  ajatuksiin,  joita  hänellä  oli  Suomen  maa-
seudun  elinkysymyksistä  ja   toimenpiteistä   niiden   i`atkaisemiseksi.
Kiitollist,a   kuulijakuntaa  häneltä  ei  varmaankaan  olisi  puuttunut.1
-  Miten  juuri  Lällaiset  ajankohtaiset  kysymykset  pitävät  ylioppi-

laiden  mielenkiintoa  vireillä,  sen  saa  kansantaloustieteen  oppijärjes-
telmää  esittäessään  tuon  tuostakin  havaita,  jos  joutuu  tekemään

jonkun  viitt,auksen  oman  maan  oloihin  niihin`liittyvine  talous-ja
sosiaalii)oliittisine  ongelmineen,  jotka  vaativat  selvittclyään  ja  rat-
kaisuaan.   Silloin  kuulijakunnan  katseet  vilkastuvat  ja  hari`astus esi-
tettyyn  asiaan  silminnähtävästi  kasvaa.    Mutta  valitettavasti  Yli-
opistossa  opiskelevalle nuorisolle  on  meillä  niin kovin vähän  annet,tu
tilaisuutta  saada  opetusta  kotimaan  sosiaalisista  kysymyksistä,  j\oi-
hin  tutustuminen  olisi  heille  erikoisen  mieleistä  ja  joka  samalla  su`i-
resti lisäisi  heidän  pätevyyttään  vastaisten  tehtäviensä  hoitamiseen
näil]ä  aloilla.

7.   Loppusanat.

Tieteellisen  työn   kehitys   on   aikojen   kuluessa   yleensä   kaikilla
aloilla  kulkenut  erikoistumista  kohti.  Kuten tiedetään, 1uettiin vielä

pari vuosisataa  sitten luonnontieteetkin ja  matematiikka  filosofiaan
kuuluviksi,  ja  Aczcm  Smi.£h  toimi  Glasgowissa  moraalifilosofian  pro-
fessoi`ina.  Kun  meillä  jo  niihin  aikoihin  Tui`un  akatemiassa  oli  eko-
nomian professuuri, sen haltijat etupäässä edustivat luonnontieteitä,

ja  myöhemmin  kansantaloustiedettä  pidettiin  lakitieteen  erikoisena
haarana.  Eikä siitä  ole kulunut  muutamia vuosikymmeniä  pitempää
aikaa,  kun  meillä  Suomessa  oli  monella  taholla  epäilyksiä  siitä,  voi-
taisiinko  kansantaloustieteelle  vieläkään  myöntää  itsenäisen  tieteen
asemaa.  Siitähän  ei`äs  hyvin  oppinut talouselämämme johtomies lau-
sui  aikoinaan  leikillisesti,  että  se  on  vain  ))urspårad  estetik)).  Erik(ti-

]  Vrt.  kirjoitusta   »Hannes   Gebhard  Yliopiston  opettajana»  julkaisussa JJttnJic.`.

GeöhaJ`dz.n   mui.sfo.  Pe]Iervo-Seura  1934.  Siv.  173-198.
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nen   kansantaloustieteen   professorin   vii`ka    perustettiin    Helsingin

yliopistoon  vasta  vuonna  1906.  Lyhyessä  ajassa  siitä  sitten  tulikin,
ehkäpä  monista  eri  syistä,  aivan  yllättävän  suosittu  oppiaine.  Mel-
kein  sama  on  ollut  sosiologian laita,  vaikka  siinä  ei vielä toistaiseksi
ole  ollutkaan  vakinaista  professorin  vii`kaa.    Nämä  muutamat  tosi-
asiat  riittänevät tässä  osoitukseksi siitä, miten  huomattavaa  ei`ikois-
tumista  puheena  olevien  tieteiden  alalla  on  aikojen  kuluessa  tapah-
tunut.  Tuskin  lienee  mitään  syytä  luulla,  et,tei  kehitys  jatkuisi  sa-
maan  suuntaan;   ehkäpä  päinvastoin  voitaneen  ai`vella,  että  se  on
käynyt eräässä  suhteessa  ]iiankin  nopeasti,  kuten tekisi  inieli lausua
niistä  tutkintoaineiden  luvun  supistuksista,  joita  viime  aikoina  on
Yliopistossa pantu toimeen.  Todennäköistä on,  että sosiaalipoliLiikka
vuosien kuluessa yhä  enemmän muodostuu  eri tieteenhaaraksi  myös

yliopisto-opetuksessa,   vaikkakin   se   aina   tietenkin   jää   pysymään
läheisessä   kosketuksessa   siihen   oppiaineeseen,   kansantaloustietee-
seen,  jonka  yhteydestä  se  on  erilleen irroit,tautumassa.

Joillakin  tahöil]a   voidaan   ehkä   epäi]lä  sitä,   käykö   sosiaalii)oli-
tiikkaa  yhtä  vähän  kuin  muutakaan  politiikkaa  pitäminen  varsi-
naisesti  tieteellisenä  oppiaineena.  Tätä  vastaan  on  huomautettava,
että  ovathan  meillä  muun  muassa  maatalouspolitiikka  ja  metsäpo-
Iitiikka  saaneet  itsenäisinä  tieteinä  niin  vakavan  aseman,  että  niitä
var.ten  on  Yliopistoon  vakinaiset  professuurit  pei'ustettu.   Sosiaali-

politiikka  on  lähinnä  niihin  verrattavissa,  vaikka näillä  aloi]la  suo-
ritett,ava  tutkimustyö  asettamiinsa  vaatimuksiin  nähden  onkin  mo-
nessa  suhteessa  erilainen.

Puheena  oleva  oppiaine  kaipaa  vakinaista  edustusta  Yliopistos-
samme  sekä  yhteiskuntaelämään  kohdistuvan  tieteellisen  työn  että
opetuksen  tehostamiseksi  tällä  alalla,  joka  vastaisina   vuosina  kai-
kesta  päättäen  saavuttaa  yhä  entistä laajakantoisemman  merkityk-
sen  meidän  maassamme.  Olisiko  perustettavan professuurin  nimessä
mainittava  vain  sosiaalipolitiikka  vai  ehkä  sen  rinnalla  myös  kan-
santaloustiede    tai    mahdollisesti    sosiologia,   on   toissijainen   kysy-
mys.   Mutta   näyttää   olevan  syytä   huomauttaa,   et,tä  jollei  asiano-
maisen  viran  nimestä  selvään  ilmene,  että  sen  haltijan  on  sosiaali-

politiikha  edustettava,  on  aina  uhkaamassa  se  vaara,  että  nimeno-
maan  tämän  oppiaineen  käsittely  jääkin  liiaksi  vaih  hänen  hai.kin-
tansa  varaan eikä ehkä saakaan tarpeeksi huomiota osakseen. Eivät-
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hän  saman  tiedemiehen   aika   ja   voimat   voine  parhaimmassakaan
tapauksessa  riittää  tari)eeksi  täydellisesti  hallitsemaan  kaikkea  sitä
tietoa,   jota   vuosittain   suuresti   laajentuva   tieteellinen   kirjal]isuus
näiltä  aloilta  sisältää,  ja  tällöin  on  luonnollisinta,  ett,ä  asianomainen

professori   keskittää   huomionsa   edustamansa   tieteen   pääkysymyk-
siin  ja  antaa  sellaisen  sivuainecn  kuin  sosiaalipolitiikan  jäädä  toissi-

jaiseen  asemaan.
Voidaan  ehkä  myös  sanoa,   ettei   tällä  hetkellä,  jolloin  puheena

olevassa  oppiaineessa  ei  ole  dosentteja  valmistautumassa  vakinaisen
viran  haltijaksi,  ajankohta  vielä  ole  professorinviran  perustamiselle
sopiva.  Mutta  siihen  nähden,  että  meillä  on  vuosien  kuluessa  jul-
kaistu useita väitöskirjoja ja muitakin tieteellisiä teoksia tältä alalta,
ei  liene  kovin  rohkeata  edellyttää,  että  joku  alan  tutkija  perusteel-
lisemmin    s)'ventyisi    sosiaalisiin    kysymyksiin    valmistautuakseen
niitä  Yliopistossa  edustamaan.   Kun  nyt  on  käsiteltävänä  valtio-  ja

?'hteiskuntatieteiden  opetuksen  uudelle  i)ohjalle  järjestäminen   Yli-
opistossa,.  puheena   olevan   vakinaisen   vii.an   perustamincn   kävisi

paljon  vaivattoinammin,  kuin  jos  se  jäLeLään  vastaistcn  aloil,teiden
V a 1` t\ a 11 .

Kymmenkunta  vuotta  sitten  ja  jonkun  vei`r'an  aikaisemininkin
meillä  julkisuudessa   esitettiin   huo]estuneita   lausuntoja   siitä,   että
valtion   ja   kunLien   sosiaalisiin    iarkoituksiin   käyttämien   varojen
määrä  oli  suuresti  lisääntynyt  ja   että  siis  ns.  y)sosiaalinen  r.asitus»
oli  kovasti  kasvanut.  Aivan  viime  aikoina  on  tällaiseen  huoleeii  tul-
lut  enemmän  todellista   aihetta   kuin   varhaisemmin.   Ne  tehtävät,

joita   sosiaalisella   alalla   tulee   meillä   välttämättä   suoriLettavaksi,
kysyvät   sekä   aineellisi,en   varojemme   ett,ä   henkisten   kyk).jemme
hyväksi  käyttämistä  mitä  suui`immassa  määrin,  jopa  kaikkein  an-
karimpiin  ponnistuksiin  saakka.  Tällöin  meidän  olisi  tui`vauduttava
myös  siihen  apuun,   jota   sosiaalipolitiikan  tieteellinen  tutkimus   ja
sen  tehokas  opetus  voivat  näiden,  koko  kansan  menestykselle  mitä
tärkeimpien  tehtävien  suorittamiselle  antati.


