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Pohjoismaidcn ci ole tai`vinnut suurestikaan valittaa sitä, eLtä

vapaa]{aui)i)ajärjcstelmä tuhoutui sotien vä]isenä aikana.

0lihan

tässä vapaaluiupi\ii luhistumisessa si]lä i)ahalla, mitä vanlianmuotoinen tullijärjestelmä merkitsee, jokseeiikin vähäinen osuus.

On

sanottava, että Pohjoismaat harjoittivat t,äl]ä £`lalla vielä en]ien
vuotta 1939 suht,eellisen vapaamie]jstä i)olitiikkaa, jolle olivat omi-

naisia kohtuulliset t,eollisuustullit ja sellainen tariffijärjcstelmä, jota

tuskin sovelletaan käytäntöön sotaisessa tarkoituksessa. Jos poik-

keuksena tästä varsin idyllisestä kauppapolitiikasta mainjt,aan se
valuuttasäännöstely, jonka Tanska saatt,oi voimaan pulatilanteessa
vuonna 1932, on toisaali,a huomautettava myös siitä, että tät,ä järjestelmää suuressa määrin lievennettiin lähimpinä vuosim en]ien
vuotta 1939, vieläi)ä voidaan ehkä sanoa, että sit,ä oltiin ryhd).tty

lakkauttamaan.
Pohjoismaissa `.oidaan siis tuntea joiikin]aista tyydytystä siitä,
että suui`in piirtein onnistut,tiin pysytt,elemään tuon nykyaikaisen
kaupaiisääiinöstelyn ulkopuolella, joka Larkoitt,aen yksityisten valtioiden suojelua johti koko valtioidenvälisen kaupan tyrehtyiniseen.
Myönteisempää iloa on oikeus tuntea niistä kauppapolitiikan periaatteista, joita Pohjoismaat `1930-luvulla yhdessä puolsivat; ikävä
kyllä ilman sanottavaa käytäiinöllistä tulost,a. Nämä pyrkimykset
ilmenivät osittain Oslon soi)imuksena vuodelta 1930 suunnitcltujen
tullinkoi`otusten keskinäiscstä ennakolta-ilmoittamisesta, j()ka sopi]
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pi(letystä ositclmästä.
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mus solmittiin Skandinavian maiden, Hollannin ja Belgian keskcn

ja johon Suomi yhtyi kolme vuotta myöhemmin, osittain Haagin
sopimuksena vuodelta 1937 samojen maiden kesken eräiden tullimääi`ien vakiinnuttamisesta sekä kauppavaihdon laajentamisesta.
1920-1uvulla oli laajemman kansainvälisen yhteistoiminnan toivo

työntänyt syrjään Pohjoismaiden keskeisen yhteistyön. Seuraavalla
vuosikymmenellä, jolloin tämän toivomuksen pohja yhä petLi, yritykset päästä paikalliseen yhteistyöhön ns. Oslo-ryhmän keskuudessa luhistuivat suurvaltain vastustukseen. Kun kävnnissä olevan
sodan jälkeen rauha jälleen palaa, olisi kenties käytännöllisLä, jos
Pohjoismaat ryhtyisivät käsittelemään asiaa päinvastaiselta suunnalta, aloittaen pohjoismaisista tehtävistä, joita ne itse jossain määrin hallitsevat. Ehkä ne sit,en samalla voisivat myötävaikuttaa laajemman kansainvälisen järjestelmän hyväksi, jota kaikki lopulta
toivovat.
Tällöin näyttää erityisesti pohjoismaisclla kaui)papolitiikalla olevän lähimmässä tulevaisuudessa kaksi päätehtävää: toisaalta edistää kaupankäyntiä Pohjoismaiden kesken, toisaa]ta edistää Pohjoismaiden yhteisiä etuja ympäröivään maailmaan nähdeii. Ensiksi
mainittua kysymystä on pohdittu noin sadan vuoden ajan. Ensimmäisten 50 vuoden aikana väitettiin tulliliittoa sopivimmaksi i`atkaisuksi, seuraavat 50 vuotLa ovat kuluneet tämän ajatuksen poistamisessa lähiaikoii.ia toteutettavasta politiikasta. Päämääi`ä on
kuitenkin ollut selvästi havaittavissa. Se on: sovelluttaa Pohjoismaissa mahdollisimman suui`essa määrässä käytäntöön työnjaon
ja suuryritteliäisyyden periaatteita, 1uoda Pohjoismaiden kotimai`kkinateollisuudelle 16 mi]joonån ihmisen markkinat. vain 3-6 miljoonan sijaan.

Syynä siihen,

että tulliliittoa viime vuosikymmeninä ei ole

pidetty käytännöllisenä politiikkana, on, että t,ämä i.atkaisu aiheuttaisi laajakantoisia ])oliittisia tehtäviä ja suuria taloudellisia mullistuksia. Esimei`kkinä tästä mainittakoon norjalais-ruotsalainen vuo-

sina 1874-97 voimassa ollut laki keskinäisestä tullivapaudesta,

joka epäilemättä edisti näiden kahden maan välisen kauppavaihdon
lisääntymistä, inutta jota ei voitu pitää voimassa, koska näillä mailla
oli eri]aiset tul]irajat ympäröiviin valtioihin nähden. Vaikka muut
va]]at sodan jälkeen hyväksyisivätkin kauppasopimuksiin pohjois-
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maisen i)oikkeusehdon - 1930-luvulla o]i yhä vaikeam])aa löytää

ymmärtäinystä tällaista klausuulia kohtaan - vaatisi siis Pohjoismaiden tullirajojen poistaminen käytännössä myös yhteistä tu]lipolitiikkaa ulospäin, mikä taas varmaankaan ei ole sellainen taloudellisen yhteistyön muoto, joka ]ähinnä tulisi kysymykseei`. Sitä
paitsi on Pohjoismaiden välisen tullisuojelun lakkaut,taminen k{}h-

desta muusta syystä nykyään paljon vaikeainpaa kuin muutamia
miespolvia sit,ten. Ensinnäkin on teollisuuden i`akenne eri Pohjois-

maissa kehittynyt hyvin valmiiksi, joten tullisuojan lakkauttaminen

saatlaisi sen altLiiksi

vakavil]e

häii`iöille, Loiseksi on viime

vuosikymmenien maataloussuojelulla Suomessa, Ruotsissa ja Nor-

jassa lyöty lukkoon tärkeä talouselämän ala -ja niin hyvin i,alonpojat kuin sotilaspiirien edustajat haluavat pitää huostassaan tämän
lukon avaimet.
I]meistä on siis, ettei Pohjoismaiden tulliliitt,oa useista syisLä

voida toteuttaa käden käänteessä. Voidaan siis kysyä, onko Pohjolan suuri tullivapaa alue yleensä ollenkaan toteutettavissa. Ilaluaisin
tähän vastata, että joka tapauksessa pitäisi se uusi tuotanto, mihiii
Pohjoismaissa vastedes ryhdytään, suunnii,ella yhdessä siten, et,tä
se työnjaon merkeissä jaetaan neljän Pohjoismaan kesken. Tässä
suhteessa luo käynnissä oleva sot,a varmaankin erikoisia edellytyksiä

yhteistyölle rauhanteon jälkeen. Ajateltakoonpa esim. sitä, et,tä
Suomi on ennen sotaa ja sodan aikana suuresti 1%hittänyt rauta- ja
metalliteollisuuden sekä ennen kaikkea konepajatco]lisuuden tuo-

tantoa - ja sodan jälkeen sen on suunnattava tuotantokykynsä
etupäässä rauhanomaiseen tuotantoon. Silloin on hyvin lähellä o]et-

tamus, että tämän t,uotannon suunta.utuminen tulee tapahtumaan
yhteisymmärryksessä muiden maiden vastaavien teollisuushaarojen
kanssa, niiii että Suomi ei ryhdy kehit,tämään sellaisia tuotantoaloja,
jotka jo muissa ovat olemassa. Edelleen täyt,yy niillä tuotantoaloilla, jotka eivät sti`ategisista syistä ole välttämättömiä kussakin
maassa, harkita Pohjoismaiden välisen tullisuojelun poistamista
pitemmän ajanjakson kuluessa. Tällöin voidaan ne teollisuushaarat,
jotka saattavat joissakin Pohjoismaissa käydä tarpeettomiksi, lopettaa tappioitta, jos tämä tapahtuu sitä mukaa,kuin niiden poistovarat vapautuvat. Kenties ovaL tämän ajan kuluessa myös yhteisen
ulkoisen tullisuojan valtiolliset edellytykset syntyneet Pohjoismaissa.
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Kysymys Pohjoismaiden välisen kaupan välittämisestä on asiaa
etenkin pitemmällä tähtäimellä tarkastaen varsin merkittävä, mutta
vielä tärkeämpää on sekä lähimmän tulevaisuuden että myöhempien
aikojen kannalta Pohjoismaiden kauppaetujen edistäminen muuhun maailmaan nähden. Kauppatilaston numerot viimeiseltä i`auhanvuodelta 1938 osoittavat tämän kyllin selvästi. Viennin koko
ai.vosta tuli muiden Pohjoismaiden osalle: Tanskassa 9 °/o, Suomessa

7 °/o, Noi`jassa 15 °/o ja Ruotsissa 16 °/o. Tuontiin nähden olivat
vastaavat luvut: Tanska 11 °/o, Suomi 17 °/o, Norja 16 °/o ja Ruotsi
8 °/o. Pohjoismaiden välinen vaihto oli siis eri maissa noin 10 °/o
koko kauppavaihdosta, jolloin Ruotsilla oli huomattava viennin
enemmyys muuhun Pohjolaan, Suomella taas huomattava tuonnin
enemmyys ja molemmilla muilla mailla tasapaino. Vastakkaiselta

puolelta asiaa tarkastaen merkitsee tämä kuitenkin sitä, että noin
90 °/o näiden valtioiden kauppavaihdosta tapahtui ulkomaiden
kanssa, jolloin, kuten tunnettua, Englanti, Saksa ja Yhdysvallat
olivat kaikkien Pohjoismaiden suurimmat osto- ja myyntimaat.
Kauppavaihdolla ulkomaiden ja etenkin mainittujen kolmen
suui`vallan kanssa on aivan ratkaiseva merkitys Pohjoismaille, ja
ennen kaikkea tästä kauppavaihdosta riippuu myös Pohjoismaiden
korkea elintaso. Kukin erikseen ovat maamme tosin pikkuva]tioita
taloudel]isissa suhteissaan suurvaltoihin, mutta yhtyneinä olemme
suui`valta, jolla on suui`vallan kaikki edut neuvottelupöydän ääressä.
Niinpä muutamia vuosia ennen sotaa Pohjoismaat muodostivat
Saksalle samansuuruisen vientialueen kuin Ranska ja Englanti, ja
Englannin viennille oli Pohjolalla suurempi merkitys kuin millään
muulla maalla lntiaa lukuun ottamatta. Käytännöl]inen johtopää-tös tästä on hyvin ilmeinen: noudattamalla yhtenäistä kauppapolitiikkaa ulospäin saattaisivat Pohjoismaat edistää yhteisiä etuja,.
jotka Suomen, Norjan ja Ruotsin viennin ja kaikkien neljän maan
tuonnin samanlaisen rakenteen vuoksi todellakin ovat suuressa
määrin yhteisiä.
Suurvaltasodan tulevassa rauhanteossa saattaa tosin vanha
ajatus Pohjoismaiden yhteisestä esiintymisestä maailmantaloudessa.
jossain määi`in muuttua sisällöltään. Ajattelen tällöin lähinnä suh-tautumistamme Englannissa ja Yhdysvalloissa äskettäin esitettyihin suunnitelmiin kansainvälisestä valuuttajärjestelmästä, joita.
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suunnitelmia todennäköisesti jossain muodossa kokeiltanee sodan

jä]keen. Puheena olevien suunnitelmien perusajatus on, että kansa].nvälisen valuuttarahaston avulla tasoitettaisiin ei`i maiden maksutaseissa esiintyvät vajaukset. Tällöin valuuttaki`iisit eivät saisi niitä
suunnittelemattomien kauppapoliittisten rajoitusten ja epäyhtenäisten suhdannepoliittisten toimenpiteidcn muotoja,
jotka veivät
se]laiseen kaaokseen, minkä tunnemme 1930-]uvulta. Siinä määrin

kuin eri maiden maksutaseiden tasa])aino järkkyy, ajatellaan valuuttauiiionin voivan vaikuttaa näiden maiden kau])papolitiikkaan ja
sisäiseen suhdannepolitiikkaan. Näin ollen nämä kansainvälisen
valuuttajärjestelyn suunnitelmat sisältävät paljon enemmän, kuin
mitä ensin voidaan olettaa, nimittäin alun myös valtioiden tuotannon ja kaupan kansainväliseen järjestelyyn.
Huomioon otLaen Pohjoismaiden suui.en merkityksen anglosaksien kauppasuhteissa voidaan olettaa, että Pohjola jo varhaisessa
vaiheessa pääsee osa]liseksi se]1aiseen valuuttayhteistoimintaan. On

vaikea ajatella, että me haluaisimme tai edes voisimme elää anglosaksien aloitteesta syntyvän kansanvaltaisen taloudellisen maailmanjärjestelmän ulkopuolella, tai eLtä tuollaisella järjestelmällä
voisi olla tulevaisuutta ilman P6hjoismaiden myötävaikutusta.
Sen vuoksi näyt,tää olevan Pohjoismaille tärkeä t,ehtävä periaatteessa määrite]lä karit,ansa näihin suunnit,elmiin nähden, niin pian
kuin se on poliittisesti mahdollista, ja sit,ä i)aitsi koettaa selvittää,
missä määrin Pohjo]a paikallisella valuuttasopimuksella voi edistää
ehdotettua maailmanjärjestelyä. Ehkä Pohjoismaat voivaL juuri
liittymällä tuollaiseen valuuttajärjestelyyn löytää käytännöllisen

ja konkreettisen tien niin hyvin kansainväliseen taloudelliseen yhteistyöhön kuin myös Pohjoismaiden yhteenliitäntään.

01en tässä ensin käsitellyt kysymystä Pohjoismaiden kaupasta,
koska tämä kysymys historiallisesti katsoen on pitkät ajat ollut Pohjoismaita koskevan keskustelun keskipisteenä. Välittömämpi merkit}-s on kuitenkin niillä taloudellisilla kysymyksillä, jotka ovat yhteydessä Pohjoismaiden jälleenrakentamiseen sodan ja kauppasaarron
vuosien jälkeen. Tämä jälleenrakentaminen vaatii suuria pääomamääriä, ja kysymys on tällöin siitä, missä määrin tarvittavat pääomat voidaan saada pohjoismaisilta pääomamarkkinoilta. Pääomayhteydet Pohjoismaiden välillä, jotka teollistumiskaudella olivat ajoit-
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tain vi"[aat, olivat juuri ennen viime maailmansotaa hyvin vähä.pätöiset. Pääsyy tähän oli, että noista ne|jästä maasta Ruotsi sil1oin harjoitti huomattavaa pääomanvientiä, Tanska ja Norja tulivat
toimeen omilla pääomillaan, kun taas Suomi oli maksanut takaisin
suurimman osan ulkomaisesta velastaan.
Minkälaiseksi tilanne muodostuu tämän sodan jälkeen, sitä ei
luonnollisestikaan vielä voida tietää -onhan mahdollista, että Poh-

jola ei vielä ole kokenut kaikkia sodan hävityksiä -mutta nykyinen
tilanne voi kuitenkin antaa viitteen siitä, minkälaisiksi ctlot suotuisimmassa tapauksessa voivat tulevaisuudessa muodostua. Kaikkien
Pohjoismaiden on ollut pakko sodan aikana kuluttaa pääomiansa.

Jo kauppasaarto on vienyt siihen, että tavaravai`astot ovat sulaneet
kokoon ja monien teollisuusyritysten ja maatalouden tarvitsemien
koneiden hankinta on estynyt. Asuntokanta on huonontunut, Suomessa ja Norjassa sodan suoi.anaisen hävityksen johdosta ja kaikissa
maissa sen vuoksi, että rakennustoiminta kuten luqnnolllista on tyrehtynyt. Syistä, joita ei tässä ole tilaisuus selvittää, voidaan olettaa,
että pääoman tarve jälleenrakennustoimintaa vai`ten on suurin Suomessa ja Norjassa, pienempi Tanskassa ja ehdottomasti pienin RuotSISsa.

Joskin voidaan olettaa, että Ruotsin tuotantokoneisto on parhaassa kunnossa ja että Ruotsista sen vuoksi täytyy tulla se maa,
joka lainoilla avustaa naapui`imaita sodan jälkeen, ei saa kuvitella,
että edes Ruotsin tuotantokoneisto on niin täydellinen, että maamme
heti on valmis luovuttamaan ylijäävät vai`ansa. Ruotsissa on tehty
likimääi`äinen laskelma, jonka mukaan edellyttäen, että viime rauhanvuosina muodostui uutta pääomaa vuosittain noin 1.5 miljardin
kruunun arvosta (v. 1939 arvioitiin koko kansanvai`allisuus 50 miljardiksi), pääomavai`amme ovat sodan aikana vähentyneet suunnilleen
samassa määi`ässä, siis noin 1.5 miljardia kruunua vuodessa. Jos
sota päättyisi ensi vuonna, olisi siis Ruotsin kansanvarallisuus, toisin sanoen maan tuotannolliset voimavai`at vähentyneet 15 °/o
sen sijaan että ne, kuten noi'maaliaikoina, olisivat lisääntyneet samassa suhteessa.
Voidaan kuitenkin olettaa, että Ruotsissa sodan jälkeen tulee
val]itsemaan s u h t e e 11 i n e n yltäkylläisyys, ja voidaan ehkä
toivoa meidän maamme tuntevan niin suurta solidai`isuutta naapu4
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rimaitaan koht,aan, että nämä saavat suotuisilla ehdoilla jälleenrakennustyöhön tarvitsemansa luotot. Yhteiset pohjoismaiset pääomamai.kkinat ovat eräissä suhteissa edullisia kaikille osapuolille. Luonnollistahan on, et.tä lainanantajat voivat paremmin ai`vostella tilannetta naapurimaissa kuin etäisemmissä maissa, jos heillä yleensä rjittää y]ijäämää sijoitettavaksi. Edelleen tulee lainanantajille ilmeisesti olemaan taloudellista mielenkiintoa siihen, että harjoitetaan
sel]aista ulkopolitiikkaa, joka ei salli lainoja ot,tavien naapurimaiden
muodostua huonoksi ))vakuudeksi)). Vilkkaammat pääoinasuhteet
ovat omansa yleensä sitomaan maat kiinteämmin toisiinsa - aivan
samoin kuin vilkkaammat yhteydet pohjoismaisilla työmarkkinoilla

vaikuttavat -ja pääoman liikkuminen voi antaa sysäyksiä kauppaesteiden i)oistamiseksi maitteinme väliltä. Onhan lainanottajamailla erityinen mielenkiinto siihen, ett,eivät niitä lainanantajamaasta ei`ota koi`keat kauppasulut., jotka vaikeuttavat sitä tavarain
vient`iä, jolla lainan korot ja kuoletukset suoi`itetaan. Pohjoismaiden

pääomamarkkinoiden lähempi yhteys edistäisi myös näiden maiden
hinta- ja va]uuttapolitiikan muodostumista yhtenäiseksi.

0len näin käsitellyt muutamia tärkeitä puolia Pohjoismaiden
taloude]Iista yhteyttä koskevasta kysymyksestä. Nykyisen poliittisen tilant,een va]litessa on ilmeisesti mahdotonta yi.ittää ratkaista,
mitkä ovat käytännöllisiä mahdollisuuksia ja sopivia organisaatiomuotoja puheena olevan yhLeydcii t,oteut,tamiseksi. On totta, että
tähänastiset kokemukset Pohjoismäiden taloudellisesta yhteistyöstä
eivät juuri näyt,ä rohkaisevilta. Eräs hiukan katkera työtoverini
sanoi minulle kerran, että tu]os t,ätä asiaa koskevasta keskustelusta,
jota on jo käyty sata vuotta, on se, että Pohjoismaiden tilastolliset
päätoimistot ovat päätt,äneet valita vuoden 1935 tilastosarjojensa
perusvuodeksi. Kun on kysymyksessä niin suurten muutosten aikaansaaniiiien ajatustai)oihin ja toimintamuotoihin kuin tässä asiassa, on
vai`ustauduttava sillä erikoisella kärsivällisyydellä, joka on historioitsijoille ominaista. Järjen voittokulkuhan on alkanut aivan äskettäin, vain noin vuosisata sitten. Minusta ei olisi yllättävää, jos se
järjellisyyden muoto, jota Pohjoismaiden taloudellinen yhdistyminen tietää, tote`itettaisiin lähimmän vuosisadan aikana.
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e(listyvässä yhteiskunnassa, iiousta muistakin syistä kuin nimeiiomaan uutta pääomaa siihen investoimalla tai muilla tähän vei'ratt,a`/illa tavoilla. Niinpä saattaa arvonnousua määrätylle maa-ala]Ie
aihcutua siitä, että huomattavia investointeja on tehty jollakin ]ähei.sellä alueella.
Tietyn henkilön omistaina maakiinteistön arvo
voj täten kohota esim. naapurikiinteistön omistajan oma]]a t,ilallaan
suoi.ittamien i`akennus-ja paraimustöitten johdosta.
Paljon merkittävämpää ja yleisempää on kuiterikin se maan
€`i`vonnousu, mikä synt,yy yhteiskunnan, so. valtion ja kuntain toimenpiteitten kautta. i\'Iaan yksityisomistusoikeuden valli.iessa ei voida välttää, kuten inni. Cctssej huomauttaa, et,tä yhteiskunnan uhi.aukset
määrättyjen yhteiskunnallisten tarpeitLen tyydyttämiseksi erikoisesti l,ulevat tiettyjen yksityisten maanomistajien hyväksi, mikä ilmenee nykyisen rahataloudellisen järjestelmän aikana
maanarvon kohoamisena.] Rautatien, maantien, sillan tai kanavan
rakentamisella voi ol]a hyvinkin tunt,uva merkitys tässä suhteessa.
Samoin saattaa esim. ju]kisten avustusten turvin taikka vah,iovallan tietoisten ta]ouspoliiLtisten pyi.kimysten tuloksena aikaans€`atujen teollisuus-ja muidcn laitosten sijoittuminen jollekin paik-

kakunnal]e aiheuttaa siellä selvästi havaittavaa yleistä maanai`vonn(,usua.
1 GusTAN C^ssriL, Ö|uersikl ö|i)er l)eskal[ningen a| den o|öi.ljänlri

å jord i i)issa |rämmande läiider. S. 7.
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Paitsi yhteiskunnan nimenoinaisten välittömien toimenpiteitten johdosta maan ai`vo kuitenkin kohoaa myös yleiseii yhteiskunna]lisen ja ta]oudellisen kehityksen ansiosta. Niin hyvin asutuksen
ja väestön lisääntyminen jollakin paikkakunnalla kuin myöskin
yleinen varallisuuden kasvu yhteiskunnassa ovat omansa vaikuttamaan kohottavast,i maan ja maakiinteistöjen arvoon. Syntyy maaiikorkoa. Samoin esim. teknillisellä alalla tehdyt keksinnöt, sodat,
katovuodet, edulliset kauppasopimukset, lyheiityneet välimatkat,
muotien ja tapojen muuttumiset ynnä muut se]laiset seikat voivat
suureminassa tai pienemmässä määrässä joko suoi'aan tai välillisesti johtaa siihen, että n;aan ai`vo määrätyllä alueella nousee. Ei`ityisesti kaupunkien ja muiden asutuskeskusten laai.etessa sekä niiden merkityksen kasvaessa on maanarvonnoiisua, etenkin ns. puhtaan maankoron aiheuttamaa, niiden vaikutuspiirissä todettavissa.
Esimerkeillä voidaan osoittaa, että kahdella paikkakunnalla,
A ja 8, maksoi rakentamaton tonttimaa parhaalla paikalla v. 1928
20 mk/m2. Kymmentä vuotta myöhemmin maksoi samanlainen
tonttimaa kunnassa A 25 mk/m2, miitta kunnassa 8 160 mk/m2.
Samaten voidaan todellisuudesta esittää esimerkkejä, mitenkä esim.
maantien ja siihen liittyvän sillan rakentaminen on muutaman
vuoden ku]uessa korottanut huvilatont;eiksi soveltuvan maai.i hintaa 4 mai`kasta 30 markkaan neliömetriltä. Henkilö, joka kuusi
vuotta sitten osti hehtaai`in suui`uisen maapalstan 40 000 markalla,
omistaa nyt 300 000 mai`kan arvoisen maa-alueen, vaikkei hän ole
tehnyt kei`rassaan mitään toiiti]i ai`voa kohottavaa. Jos hän olisi
sijoittanut rahansa pankkiin, olisivat ne samassa ajassa kasvaneet
korkeintaan 50 000 markaksi. Kuudessa vuodessa maanomistaja
siis on saanut 250 000 markan omaisuudenlisän ilman omaa ansiotaan tai myötävaikutustaan, vain sen johdosta, että julkisilla varoi]Ia aikaansaadut parantuneet kulkuyhteydet ovat kohottaneet
maan arvoa.
Tällaista maanai`vonnousua, joka siis johtuu muista syistä kuin
maanomistajan nimenomaisesti sitä tarkoittavan toiminnan ansiosta, mutta joka useimmiten kuitenkin tulee lähinnä hänen hyväkseen lisäten hänen puhto-omaisuutensa määi`ää, voidaan hyvällä
syyllä pitää maanomistajalle kuulumattomana. Voidaan .väittää,
että se ei kuulu hänelle, koska hän henkilökohtaisesti ei ole sitä saa-
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nut aikaan. Maan olisi yhtä hyvin voinut omistaa joku toi`nenkin,
mutta ai`vonnousu olisi silti ollut yhtä suuri. Sitä vastoi n voidaan ajatel]a, että tällainen arvonnousu koituisi koko yhteisön yhteiseksi
hyväksi, koska tava]laan jokainen, koko yhteiskunta, on ollut, tosin
sitä nimenomaan ehkä tai.koittamatta, sen syntyyn vaikuttamassa.
Jollei nimittäin sitä yleistä taloudellista ja muuta kehitystä olisi
tapahtuiiut, minkä lähinnä yhteiskunta ja sen toiminta ovat aiheuttaneet, ei arvonnousuakaan olisi syntynyt.
Jo edellä mainitut esimerkit osoittavat, että vaatimuksella ansiottoman maanarvonnousun yhteiskunnan haltuun ottamisesta
on tietty oikeutuksensa.
Vaatimusta voidaan perustella ennen muuta s o s i a a 1 i s i 1 ] a
s y i 11 ä. On selvää, et,tä se omaisuudenlisäys eli tulo, mikä edisty-

vässä yhteiskunnassa tulee maanomistajalle yksinomaan monopoliluontoisen maanomistusoikeuden noja]la, kehityksen mukana muodostaa yhä suuremman osan kansantulosta. Yhteiskunnan yleinen
edistyminen mei`kitsee siten yhä suiii`emmassa määrässä maanomistajien omaisuudeh lisääntymistä ja yhä suurenevan kansallisomaisuuden osan joutumista heidän käsiinsä. Tämä omistusoikeus mei`kitsee
samalla määi'ättyä sosiaalista valtaa. Tällöin, huomauttaa mm.
J. H. Ve7t7?oZc®, on lähellä se vaai`a, että maanomista`jaluokka »ase-

maiisa ja monopolinsa nojalla kehiLt}'y toisista yhteiskuntaluokista

piittaamatta, itsetyytyväiseksi ja kehitystä ja sosiaalisia myöiinytyksiä vastustavaksiJ). Tästä olisi se seuraus, että maata omistamattomat luokat tuntisivat olevansa liian suuressa määrässä sosiaalisesti ja taloudellisesti riippuvaisia maata omistavista, mikä tulisi
muodostumaan alituiseksi tyytymäLtömy}7den aiheeksi.1 Jotta tätä
vältettäisiin, olisi yhteiskuiinan välityksellä pyrittävä est,äinään kansal]isomaisuuden liian suui`en osan joutumista maanomistajille.
Täinä voisi tapahtua maankoron ja ansiottoman maanai`vonnousun
yhteiskunnan haltuun ottamisella, jota mm. J-Jew:!/ GGorgc ja häneen
yhtyen -varsinkin ns. maareformistit aikoinaan tiukasti vaativat.
Jyrkimmässä muodossaan tällainen vaatimus sisältää sen, että
mainittu ai`vonnousu kokonaisuudessaan olisi otettava yhteiskunnalle, joko valtio]le tai kunnalle. Niinkin pitkälle menevää vaatiL J. H. Vr3.NNOLA, Maahusiumys lalouspoliliikassamme. S. 7.
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musta voidaan oikeutetust,i perustella. .Jos arvoniiousu kerraii on

kokonaan ilman maanomistajan osuutta ja ansiota syiitynyt, voidaan
täyde]lä syyllä kysyä, onh hänellä myöskään siihen sen pai`ei-`ipaa
oikeutta kuin muillakaan yhteiskunnan jäsenil]ä. Kielteisesti on
tähän kys}.mykseen vastannut mm. W£cÅSc!Z. Kaikki investoi]iti,

työ ja muut kustannukset samoin kuin vahingonvaarakin, myöntää
hän, on otettava kyllä huomioon ja niiden osuus vähennettävä.
Mui,ta,
hän
korostaa, se mitä jää jä]je]]c, todellinen ansioton
arvoniiousu, se olisi tuleva yhteishniialle. Järjctöntä olisi kuitenkin, euä sitä vain verotet,taisiiii. Se olisi konfiskoitava.1

UseimmiLen on ansiott,oman arvonnousun vaatimisessa yhteiskunnan haltuun rajoituttu kuit.enkin siihen, että vain osa tulisi
yhteiskunnal]e, toisen osan sitä vastoin jäädessä ]naan omistajalle.
Tyydyttäisiin siihen, että aiisiotonta arvonnousua vain suhteellisen
raskaasti verotettaisii[i. Arvonnousu käsjtettäisiin erilliseksi verotusobjektiksi, erikoiscksi lajiksj tuloa, jonka verottaminen olisi jär-

jestettävä oman veroasteikon ja sille ominaisteii sckä siihen sovel-

tuvien eritvistcn määrävst,en mukaan.
Vaatimus ei suiiikaan ole uusi tai jotenkin nykyiselle ajalle omi-

nainen. Päinvastoin on se keskinäinen vuoi`ovaikutiis, mikä vallitsee

yhteiskuman erinäisten yhteistarpeiden ty)'dyttämiseksi suorittamien uhrausten ja maanomistajan omaisuuden kasvamisen välillä,
huomattu jo kauan sitt,en ja ollut inyöskin täi`keänä vei`otusperusteena. Se]vimmin on tämä t,oisistaan i`iippu`.aisuus todettu paikallisluontoisten kollektiivisten tarpeitten ollessa kysymyksessä. Sen

vuoksi kiinteistöjen ve]vollisuus avustaa kuntia näiden talouden
tasapainossa pysyttämiseksi on jo vanhastaan tunnettu.
Uscissa maissa on ansioton maanai`vonnousu saatettu ei.ikoisve-

ron a]aiseksi.

Eräissä toisissa maissa Lämä verotusmuoto ])arhail-

Iaan on hai`kittavaiia.

Niist,ä maista, joissa tätä veroa muodossa
taikka toisessa kannetaan tai on aikaisemmin kaiinettu, maiiiittakoon mm. Staksa, Itävalta, Tshekk(]slovakia, Sveitsi, Espanja, Eiiglanti, Rans]{{i, Ttalia ja Tanska. Viime aikoina on ctenkin Ruoi,sissa

1 |<Nc'[ Niu<sT.`.iji.,
hd/igande skrr//f/./`(i`c/or.

Inl`^omslbc(yr(>i]i)e(
I.:konomisk

rl`idski`ift

i ska{lehäns(ende och därmed samm(iir
1922.

S.
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harkittu kiinteistöjeii arvonnousuvei`on säätämistä. Virallisen asiantuntijalautakunnan ehdotus asiasta valmistui syyskuussa 1942.1
Mitä Saksaan tulee, kokeiltiin ansiottoman maanarvonnousun
veroa ensin Saksan toimilupa-alueella Kiautschaussa. Kun se siellä
oli osoittaut,unut tarkoitust,aan vastaavaksi, ryhdyttiin tätä veroa
kant,amaan kunnallisena verona lukuisissa Saksan kaupungeissa

ja maalaiskunnissa. Vuonna 1910 tämä vero siten oli käytännössä
457 kunnassa ja 13 Preussin maakunnassa. Ei`inäisten kunnallisissa
oloissa va]Iinneitten epätasaisuuksieii vuoksi samoin kuin siitä syystä,
että maarefoi'mistit vaativat paljon tehokkaampaa ai`vonnousun
verottamista, kuin mihin kunnat yleensä näyttivät olevan halukkaita, tuli v.1911 voimaan laki, jonka mukaan ansioton arvonnousu
tu]i valtion veroksi. Valtion tuli saada veron tuotosta kuitenkin vain
50 °/o. Loppu jaettiin kunt,ien ja osavalt.ioiden kesken siten, että
kunnat saivat 40 °/o ja osavaltiot 10 °/o. Kun oli säädetty erityinen
y]einen varallisuudenkasvuvero, valtio kuitenkin luopui osuudestaan
jo v.1913, ja kunnat.ja osavaltiot saivat takaisin oikeutensa toimeenpanna verotuksen itsenäisesti. Maailmansodan ja sitä seuranneen inflation johdosta ai`vonnousuvero menetti merkityksensä,
kunnes se v. 1925 Saksaii valuutan vakauttamisen jälkeen sai, nimenomaan inflaLiovoittojen verottamiseksi, uuden sisällön. Laki
on edelleenkin voimasså ja ulot,ettu myöskih eräille miehitetyille
alueille. Kcskustelun alaisena on jälleen veron saattaminen yhdenmukaisemmaksi ottamalla se valtioii veroksi. 2
Itävallassa oli ansiottoman arvonnousuh vei`on kehitys suunnilleen samanLapainen kuin Saksassakiii. Niinpä Wienin kaupung`issa
se otettiin käytäntöön v. 1905. Ala-Itävallassa annettiin v. 1924
suui`e]le määrälle kuntia oikeus kaiitaa rtuheena olevaa vei`oa. Itävallan Tyrolissa säädettiin ))Landes-Wertzuwachssteuer» 1aeilla vuosilta 1919 ja 1923.

Entisessä

Tshekkoslovakiassa

säädet,tiin arvonnousun verotta-

mjsesta, etriitäässä Saksan mallin mukaisesti, v. 1922. Sveitsissä ei
lainsäädäntö m}.öskään ole yhtenäistä, sillä ei`i kanttooiieissa vei`o

on melko ]ailla eri]ainen. Toisissa arvonnousua vei`otetaan t,ulo` Statens o|fenlliyii ulr;dnirigar 1942: 3`0.

2

Vi.t.

Zeitschri{.t

esim.

HA`ts

MÖTHLiNG,

Gcdanken

zur

W.cr/zuct;acJissfeHerJ.e/orm.

dei` Akademie fur Deutsches Recht, Heft 2, 1942.
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veron yhteydessä, kun taas toisissa, kuten Ztirichissä, Genövessä,
Luzemissa jiie., ka.nnetaan erityistä ai'vonnousuveroa. Ztirichissä
vei`o on säädetty v. 1917.
'.
Englannissa säädettiin vuosina 1910 -1911 neljä ei`i veroa, joi-

den tuli täydentää toinen toisiaan ansiottoman arvonnousun verottahisessa. Lähinnä siitä syystä, että maassa ei ollut luotettavia
kiintei.stöluetteloja ja uusien sellaisten aikaaiisaaminen osoittautui
vaikeaksi, on verosta siellä kuitenkin luovuttu. Sitä vastoin kannetaan Eng.lannissa samoin kuin mm. Yhdysvalloissa ositt,ain samaa
tarkoittavia ns. hyötymismaksuja. Englannissa on nä'iden ns. bettermentmaluujen perusteena se, että kun kiinteistöjen markkinaarvo kuiinallisten viranomaisten toimeenpanemien parannusten
kautta kohoaa, kiinteistöjen omistajien on suoritettava erikois-

maksua näiden parannusten aiheuttamien kustannusten peittämiseksi. Tämäntapaisia julkisia i)i.asituksia)}, joita alkuaan ovat aiheut-

taneet mm. yhteiset tulvantorjuiita-, suonkuivaus-, järvenlasku-,
tienteko- ym. toimenpiteet, tavataan hyvinkin alkeellisissa olois.sa,
osoittaen erikoisesti rasitusten jakamisperusteet, että pyrkimyksenä on ollut jakaa maksut siinä suhteessa, kuin kukin osakas toimenpiteisLä hyötyy. Myöskin Ranskassa on tämäntapaisia maksuja
kanneLtu aina vuodesta 1809 Iähtien ollen säännöksiä näistä uusittu
vuosina 1841, 1892 ja 1918. Ehdotuksia v;rsinaiseksi arvonnousuvei`oksi on tehty useitakin, mm. v. 1925, mutta ne eivät ole meniieet
edustajakamarissa läpi. Italiassa on niinikään vuodesta 1923 1ähtien
kannettu kunnallista hyötymismaksua, jota on kahta ei`i lajia.
Toista näistä ovat kuitenkin myöskin maakunnat oikeutetut kantamaan.
Tanskassa tuli ansioton maanarvonnousu verotusobjektiksi Kööpenhaminassa jo v. 1908. Seuraavana vuonna annettiin erityinen
laki Esbjergin sataman laajentamisesta, jolla lailla valtio velvoitti
Esbjei`gin kunnan osallistumaan kustannuksiin määrätyllä summalla, jonka kunta oli oikeutettu kantamaan jäseniltään kiinLeistöjen
arvonnoiisuverona. Vuoniia 1910 säädetty laki rautatieverosta (Jembaneskyld) tarkoittaa .niinikään määrättyjen rautatierakennusten
kiinteistöille
aiheuttaman
arvonnousun verottamista valtiolle.
Vuonna 1933 annettiin laki yleisestä maanarvoniioususta. Sen voimaan tullessa o]i kunnallisten ai`vonnousuverojen lakkauduttava.
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Samoin tuli myös rautatieveron vähitellen tämän jälkeen lakata.
Veron tuotto jaetaan tasan valtion ja niiden kuntien kesken, joissa
verot`ettu arvonnousu on tapahtunut.
Osittain jo siitä, mitä edellä sanottiin ansiottoman maanarvonriousun synnystä ja luonteesta, käynee selville a r v o n n o u s u n
periaatteellinen
soveliaisuus
verotuskoht e e k s i. Yleensähän oikeudenmukaisuutta verotuksessa pyritään
toteuttamaan mm. siten, että tul`o.vei`otuksessakin helpommalla an-

saittu tulo joutuu raskaammin verotetuksi kuin samansuuruinen,
mutta enemmän työtä ja vaivaa vaat,inut tulo. Täten on mm. vakautettua tuloa yleensä rasitettu ankarammin kuin vakauttamatonta. Niinpä esim. meillä tulo-ja omaisuusvei`olain m-ukainen omaisuus-

vero oik-eastaan on tai`koitettu vain vakautetuii tulon lisäveroksi.
Mutta vakautettuakin tuloa on useampaa ei`i lajia, joista toinen
saattaa olla huomattavastikin helpommalla saatua kuin toinen.
Vaikka voitaneenkin olla eri mieltä siitä, onko aiisiotonta arvonnousua ollenkaan pidettävä lajina vakautettua tuloa, maanarvonnousuna tapahtunut omaisuudenlisäys kuuluu joka tapauksessa
vaivattomimmin saatuihin omaisuuden lisäyksiin, voidaanpa se
useissa tapauksissa käsittää, kuten edellä jo viitattiin, kokonaan
maanomistajan ansiotta saaduksi - siitä iiimitys ))ansioton».1
Ansiottoman arvonnousun verottamisen vastustajat ovat kyllä
huomauttaneet, että arvonnousuna saatu hyöty ei olisi siinä mielessä ansiotonta, kuin esim. maarefoi`mistien taholta on tahdottu
väittää. Vastustajat ovat valmiit myöntämään, että arvonnousua
tapahtuu, mutta sanovat, ettei se vielä osoita, että se sen saajalle
olisi ansiotonta. Arvon nousun saaminen on, he väittävät, edellyttänyt olosuhteiden oikeata arvioimista, niiden kehityksen ennakolta
näkemistä ja useissa tapauksissa epäsuoraa toimintaa tämän arvonnousun hyväksi. Se olisi siis edellyttänyt määi`ättyä henkistä työtä,

jollaista suhdanteitten hyväksikäyttäminen aina jossain määrin
vaatii. Ja kun arvonnousu ei oikeastaan olekaan muuta kuin suh1 Muistutuksen nimitystä ))ansioton arvonnousu» vastaan t,ekee kuitenkin mm.
DAwsoN,

TÅc zJnearncd JncJ.€menf, Third edition,

I,ondon 1910, S.

107.

»The

increment», sanoo hän, itis by no means uneamed; what is meant, when the phrase
is used, is that the landowner has not earped it. Society, ho\\ever, has.Ö
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dannevoittoa, jonka saamiseen aina liittyy myöskin jonkin verran
vahingonvaaraa, olisi se samalla tavalla kuin muutkin suhdannevoitot
katsottava
eräänlaiseksi
yrittäjänvoitoksi tai palkkioksi siitä,
että on osannut arvioida suhdanLeiden kehityksen oikein.1
Vaikka myönnettäisiinkin, että tässä kritiikissä on jonkin veri`an oikeutettua, ei sillä kuitenkaan voitan6 katsoa olevan periaatteellista merkitystä. Missään tapauksessa ej näet voida kieltää,
etteikö täysin ansiotontakin arvonnousua kuitenkin tapahtuisi,
vieläpä, että sitä syntyy hyvin usein, ilman että sen saajalle on aiheutunut minkäänlaista riskiä taikka henkistä ponnistelua. Ja
vaikka arvonnousu katsottaisiin suhdannevoitoksikin, joka on edellyttänyt suhdannekehityksen ennalta arvaamista, on tällainen suhdannevoitto joka tapauksessa siinä määrin vaivattomasti ansaittua,
että sitä voidaan verot,taa tavallista i`askaammin, raskaammin kuin
esim. työtuloa. Kun maan ansioton ai`vonnousu sitä paitsi koituu
lähiniiä vain niiden lukumääi`ältään veri`aten rajoitettujen vei`onmaksajain hyväksi, jotka ovat onnistuneet pääsemään alaltaan
rajoitetun maapohjan omistajiksi, ja ai`vonnousu näin ollen on ei`ään-

laista monopolituloa, näyttää sen verottamineii sitäkin oikeutetummalta. Näin sitäkin suui`emma]1a syyl]ä, kun voidaan huomauttaa,
ettei maan ansioton arvonnousu oikeastaan olekaan tuloa samassa
mielessä kuin vei`otettava tulo yleensä. Ainakin se osa siitä, mikä
edustaa puhdasta maankorkoa, on kansantaloudellises`sa suhteessa

olennaisesti t,oisenlaatuista kuin esim. työstä - tai työn ja säästämisen yhteistoiminnasta
-- saat,u Lulo. Ensiksi mainitunlainen
tulo voidaan, kuten mni. WjcÄse!Z huomauttaa, ajatella kokonaan
eliminoitavaksi, ilman
että
se tuottavien palvelusten varasto
(fond av produktiva tjänster), josta yhteiskunta elää ja josta sen
on ammennettava edistymisee]isä tarvit,semansa vai`at, vähimmässäkään määrässä vähenee. 2 Tä]lainen tulo on tavallaan täysin vastakkainen viimeksi mainit,iiille tu]oille. Tavallinen tulohan saadaan
»ansiosta)}, so. korvaukseksi ja vastasuoritukseksi jostakin tulonsaajan suuimilleen samanai`voisesta suorituksesta. Työtulo on korvaus` Vrt. mm. `NTL\ir.L.m GF:r`L()FF, Die Wer{zuw(ichssteuer in Literaltir und Ge.selz-

gcbu.iig.

Schmollers Jalirbuch, 37. Jg, 3. Heft,1913. T-:site]lessään muiden tekemiä

vastaväitteitä Gerloff ei itse kuitenkaan ani`a niille riittä`,'ää arvoa.
2

WicKSELL,

maiiT.

leos.

S.1-`11.
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ta tu]onsaajan tekemästä työstä, korkotulo korvausta tulonsaajan
luovuttamasta reaaliomaisuuden käyttöoikeudesta jne. Ansiottomasta arvonnoususta sen saaja sitä vastoin ei ole -mikäli nimittäin
arvonnousu todella on ansiotonta -puolestaan initään suoi.ittanut..
Se on yksii)uolista saamista ilman vastasuoritusta.
Mutta tällaista vastasuoritusta voidaan ansiottoman arvonnousun saajaltakin oikeutetusti vaatia. Maan ansioton arvonnousu
on erikoisetu, josta voidaan vaatia korvaus. Tästä johtuukin, että
ansiottoman arvonnousun vei`ottamisen pei`usteena ei yleensä ole
maksukykyisyys, vaan hyödyn ja koi`vauksen näkökohta. Tältä
kannalta katsellen ilmeisesti on ymmärrettävissä se, että edellä
mainitussa ruotsalaisessa ehdotuksessa koi`ostetaan erityisesti ansiottoman ai`vonnousun veron sosiaalipoliittista luonnetta. Kun
verotettaviksi ja sjten ositLain yhteiskunnan haltuun otettaviksi
tulisivat sellaiset tulo- ja omaisuuserät, jotka tähän saakka ovat
melkein lyhentämättöminä tunnustetut niiden saajien ja omistajien
omiksi, merkitsisi se vallitseviin tulo- ja omaisuussuhteisiin melkoista muutosta. Ansiottoman ai`vonnousun verottamisen ensisijaisena pyrkimyksenä ei näin ollen olisi varojen hankkiminen julkiselle
taloudelle, vaan vallitsevan oikeusjärjestyksen korjaaminen niin,
että se paremmin vastaa kehittynyttä oikeustajuntaa.
Vaikka meillä Suomessa kunnallisvero sekä tulo-ja omaisuusvero

ynnä tilapäisistä veroista suhdannevero ja ylimääräinen tulovero
samoin kuin jossain määrin myöskin ylimääräinen varallisuusvei`o
osittain (1yhytaikaisen omistuksen jälkeen myytäessä, kauppavoittona) tulevat kohtaamaan myöskin ansiotonta arvonnousua
ja tulo- ia omaisuusverotusta sekä kunnallisverotusta sopivasti
kehittämällä ehkä voitaisiin päästä siihen, että veronmaksajain ansiottomasti saama etu tähänastista tarkemmin kussakin tapaukscssa
tu]isi huomioon otetuksi, voidaan yleisen veroi`asituksen helpottamiseksi erikoista ansiottoman arvonnousun veroa pitää tarpeellisena.

Sen avulla on mahdollista lisätä verotuloja tai.vitsematta kiristää
yleistä ))veroruuvia». Veroi`asitus kasvaa vain niissä tapauksissa, joissa

se oikeutetusti ].a kohtuuttomuutta aiheuttamatta voi tapahtua.
Ansiotonta arvonnousua syntyy, kuten edellä jo viitattiin, mm.
rautatien taikka yleisen maantien rakentamisesta jollekin paikka-
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kunnalle tai sen läpi. Merkittävämpää on tällainen ai`vonnousu
meillä kuitenkin nimenomaan kaupunkien ja muiden asutuskeskusten alueilla ja niitä ympäi`öivillä seuduilla. Jo kaupunkien kasvaminen sellaisenaan korottaa vanhojen tonttien arvoa ja hintoja.
Asutuksen laajetessa näet entiset laitakaupunkitontit tulevat vähitellen keskikaupunkitonteiksi, ja kun niiden kysyntä kaupungin
merkityksen kasvaessa aina lisääntyy, nousee myöskin niiden hinta

jatkuvasti. Sitä on omansa erityisesti kohottamaan mm. se, että
entisille puutalotonteille voidaan ruveta rakentamaan monikei'i`oksisia kivitaloja. Kun asutus laajenee kaupungin ympäi`istöön, joutuu
vähitellen myös yhä enemmän maatalousmaata sen tarkoituksiin.
Maa muuttuu silloin maanviljelysmaasta tonttimaaksi, jonka arvo
luonnollisesti aina on suurempi. Yksityisillä maan- ja tontinoinistajiilla ei kuitenkaan yleensä ole varsinaista osuutta tällaiseen tontinai`von kohoamiseen sen paremmin kuin siihenkään arvonnousuun,
minkä esim. koulut, muut julkiset laitokset, puistot, satamat, teollisuuslaitokset jne. aiheuttavat lähimmässä ympäristössään.
Jos ajatellaan tapausta, jolloin yksityinen tontinomistaja kunnassa suoritettujen rakennus- ym. töiden ansiosta tapahtuneen maan
arvonnousun johdosta saa tontistaan huomattavasti korkeamman
hinnan, kuin mitä hän muutoin olisi saanut, tuntuisi luonnolliselta,
että tontinomistajan olisi arvonnousuksi saamansa hyöty jollakin
tava]Ia maksettava tai korvattava. Tämä korvaus lankeaisi luonno]Iisimmin sille yhteisölle, jonka alueella arvonnousu on tapahtunut. Useissa maissa, kuten edellä mainittiin, kannetaankin tällaisissa tapauksissa erityistä hyötymismaksua, jolloin periaatteena

yleensä on, että korvaukseksi on suoi`itettava hyötymistä, so. ansiotonta arvonnousua vastaava summa. Tällaiset maksut ovat meilläkin tunnettuja mm. maanteitten kunnossapidon, suonkuivausten,
jäi`venlaskutoimenpiteitten, palosuojelun ym. aloilla. Ne, joita mää-

rätyt yhteiset toimenpiteet, mitkä kokonaisuuden kannalta katsotaan välttämättömiksi, hyödyttävät, ovat velvolliset osallistumaan
määrätyssä suhteessa näiden toimenpiteiden aiheuttamiin kustannuksiin. Tämä osallistuminen ei ole niinkään paljon luonteeltaan
verotetuksi joutumista - riippuen kuitenkin siitä, miten vei`ot
määritellään -kuin saatua etua vastaavan enemmän tai vähemmän
obligatoorisesti määrätyn koi`vauks en suorittamista.
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U§eimmat niin hyvin kunnan ja valtion toimenpiteiden kuin
yleisen taloudellisen kehityksen kautta yksityisille maan-ja tontinomistajille aiheutetut hyötymistapaukset jäävät kuitenkin, ilman
että asianomaiset hyötyjät voimassaolevien lakien mukaan joutuvat saamastaan hyödystä maksamaan mitään varsinaista vastakorvausta hyödyn aiheuttajille. Sitä vastoin maksetaan ne kustannukset,
mitkä t,ällaista ai`voniiousua aikaansaavista julkisen yhdyskunnan
toimenpiteistä aiheutuvat, yhdyskunnan yhteisistä vai`oista. Se
merkitsee sitä, että arvonnousun edellytyksenä oleviin yleisiin kustannuksiin joutuu osallistumaan jokainen veronmaksaja suunnilleen
yhtä suurella suht,eellisella osuudella. Mutta arvonnousu tulee vain
muutamien hyväksi. Täinä ei vastaa vallitsevaa oikeudenmukaisuuskäsitystä, johtuen siitä, että ai`vonnousu sitä paitsi useimmissa tapauksissa koituu sellaisten henkilöiden hyväksi, jotka jo ennestään
ovat maksukykyisyydessä edellä suurta osaa niistä, jotka yleisen
veronniaksun muodossa joutuvat mainittuihin kustannuksiin osallistumaan.
Erityinen laji ai`vonnousua voidaan todeta rahan arvon aletessa.

Jos kiinteistön arvon nousua vastaa yleinen hintain nousu, jää arvonnousu kylläkin kokoiiaan tai osaksi vain näennäiseksi. Se ei
aiheuta

todellista

lisäystä

omistajan

varallisuudessa.

Velkaiset

kiinteistönomistajat kuitenkin hyötyvät sen kautta, että ve]kojen
nimellisarvo pysyy kansainvälisen oikeuskäytännön omaksuman
kannan mukaan reaaliarvojen noususta huolimatta entisellään.
Heidän netto-omaisuutensa lisääntyy sitä enemmän, mitä enemriän
heidän kiinteistönsä ovat velkaisia, kuten on helppo todeta i`eaaliai`voihin perustuvien vertailujen avulla. Eikä ainoastaan heidän varallisuutensa täten osoita lisäystä, vaan myöskin heidän i`eaalitulonsa. Kun inflation ja i`ahan arvon alenemisen johdosta tapahtuu
ansiotonta hyötymistä kuitenkin muidenkin kuin vain maanomista-

jien kohdalla., ei sen verottamista voitane yhdistää ansiottoman
maanarvonnousun verotukseen, vaan olisi se toimitettava, mikäli
siihen ryhdytään, erillisenä.
Kun ansiotonta rahanai`vonnöusua ei meillä vastaa korvaus arvonnousun saajan puolelta, niinkuin esim. anglosaksilaisissa maissa
suuressa määi`in on laita, johtuvat nykyisen lainsäädännön mukaan
vähemmän veronmaksukvkviset verovelvo]Iiset, maksamaan vei`oa
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muutamien heitä ehkä pa]jonkin maluukykyisempien verove]vo]Iisten hyväksi. Sitä paitsi ovat nykyisissä laeissa olevat määräykset
kiinteistövoittojen verottamisesta omansa aiheuttamaan ei`äitä epätasaisuuksia, joiden korjaamiseen niinikään olisi syyt,ä. Ottamalla
käytäntöön erityinen kiinteistöjen ansiottoman arvonnousun vero
voitaisiin näitä epäkohtia ainakin jossain määriii korjata.
Ennen kuin arvonnousua voidaan ajatella verotettavan, on sen
suuruus tietenkin i)ystyLtävä määi`äämään. Milloin kiinteistö my.y.
dään, ilmenee arvonnousu hankintahinnan (ostohinnan) ja my}rntihinnan välisenä erotuksena. Milloin myy]itiä ei tapahdu, on arvonnousu erityisin arvioimistoimenpitein määrättävä. Riippuen siitä,
`verotetaanko arvonnousua ainoastaan myynnin tapahtuessa ja
arvonnousun tällöin reaalisoituessa vai vei`otetaanko myöskin i.eaalisoitumatonta ai`vonnousua, i)uhutaaiikin J)vä]illisestä» ja »välitt,ö-

mästä)) arvonnousuverosta.

Ensimmäiset arvonnousuverot o]ivat me]kein yksinomaan lähinnä
välillisiä. Arvonnousu joutui verotet,tavaksi vain silloin, kun kiinteistö vaihtoi omistajaa. Puhclas voitto katsottiin arvonnousuksi.
u.

Kun myynnistä pidättäytym.äl]ä ja eräin kiertämiskeinoin osoittautui mahdolliseksi välttää vero, on m}:'öhemmin välillisen menettelyn
rinnalle tullut myöskin väliLön i.-erotusmenettely. Tällöin toimitetaan kiinteistöjen arviointi (taksoitus) määrättyjen väliaikojen
päästä. Jos tällöin todetaan arvon nousseen, kaisotaan erot,us
kauppavoittoon verrattavaksi arvonnousuksi, jota sitten verotetaan.
Vä.litöntä menettelyä arvonnousun verottamisessa on ajateltu mm.
Ruotsin edellä mainitussa ehdotuksessa.
Mitä meidän oloihimme tulee, joutuu ansioton arvonnousu,
niinkuin edellä (s. 237) on jo huomautett,u, meillä (kuten Ruotsissakin) osittain verotetuksi muun verotuksen yhteydessä. r\Timittäjn
»väli]Iisesti» niissä tapauksissa, joissa kiinteistö

myydään, ennen

kuin kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun se jöutui myyjän
omaksi. Kun vero satunnaisesta kauppavoitosta on kuitenkin vain
saman asteikon mukainen kuin muunlaisestakin tulosta, se ei vastaa varsinaiselle arvonnousuvei'olle asetettavia vaatimuksia, joiden

mukaan ansioton voitto tai vain hyvin mitättömiä ponnistuksia

ja vähän työtä vaatinut tulo hyvin kestävät tavallista raskaammankin verotuksen. Kun sitä paitsi kauppavoitot, jotka on saatu kiin-

A`-sloTTOMAN

MAA`.Alt\.oNt`.ousur`T

vEROTTAhllsl`:sTA

241

teistöistä, joita inyyjä oii ennen myyntiä pitänyt vähintään kyminenen vuot.ta, ovat kokonaan verovapaita, jää suuri osa ansiotonta
ai`vonnousua täysin vei`ottamatta. Muuttamalla -sekä tulo- ja omaisuus- ei,tä kunnallisverolaeissa mainitut aikarajat ja saattama]]a
kauppavoitot veron alaisiksi siitä i.iippumatta, miten pitkän ajan
omistuksen jälkeen ne on saatu, sekä vahvistamalla kauppavoittoja
vart,en oma veroasteikkonsa, joka olisi raskaampi kuiii muuta
tuloa koskeva asteikko, voitaisiin nykyistä osittaista välillistä arvon-

nousun verottamista kyllä tuloverotuksen puitteissa
laajentaa.
Kun se kuitenkin joka tapauksessa täliöinkin jää epätyydyttäväksi,
olisi meilläkin ehkä ajateltava erityisen ansiottoman maanarvonnousuveron säätämistä välittömän verotusmenettelyn pohjal]e.
Ansiottoman ai`vonnousun verottaminen voi tapahtua joko valtion tai kunnan hyväksi. Riippuu luonnollisesti maan yleisestä
verojärjestelmästä, kumman, kunnan vaiko valtion, vei`ona ansiottoman ai`vonnousun vero paremmin on paikallaan. Se soveltuu kieltämättä mo]emmiksi. Kun määrätietoisella kunnallispolitiikalla voidaan katsoa olevan hyvin suuri vaikutus arvonnousun syntyyn,
on useimmiten oltu taipuvaisia ajattelemaan arvonnousuveroa kunnallisena verona. Kunnalla olisi oikeus pannä alueellaan toimeen
tämä verotus ja käyttää siten saamansa varat esim. asuntopoliittisiin tai`koituksiin. Veron kunnalliseksi järjestämistä puoltaa sit,ä

paitsi mm. se, että ver`on tuotto, kuten kokemukset yleensä ovat
osoittaneet, ei voi muodostua rahallisesti kovin suureksi ja että
vei`otettavaa arvonnousua ei muodostu kaikkialla. Verotusteknilliset seikat sen vuoksi puhuvat sen puolesta, et,tä vei`o olisi kunnallinen. Kukin kunta voisi määrätyissä rajoissa i)konfiskoida» kunnan a]ueella tapahtuneen maan ansiottoman arvonnousun ja käyttää saadut vai`at kunnan yhteisiin tarpeisiin.
TieLenkin aiheutuu arvonnousua myös valtion toimenpiteiden
kautta, inonin paikoin kenties yksinomaan niiden vaikutuksesta,
ilman ett,ä kunnalla vuorostaan olisi sen syntyiniseen mitään välitöntä

»ansiotai).

Tällöin

tuntuisi

kohtuulliselti,

että

ai`von-

nousun vero tulisi valtiölle eikä kunnalle. Vei.on tasaisuus ehkä
myös vaatisi, että vero olisi valtionvero, jolloin siinä voitaisiin

noudattaa suurempaa yhdenmukaisuutta eri paikkakunnilla. Sel]aisina aikoina kuin nykyisenä, jolloin ]ähinnä valt,ion raha ntarpeen
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tyydyttäminen katsotaan ensisijaiseksi, mutt,a erinäiset sosiaaliset
tavoitteet sitä vastoin toisarvoisiksi, voidaan niinikään ansiottoman
maanarvonnousun veron säätämistä ajatella juuri valtion tarpeita
vai.ten. Veron valtion veroksi säätämisen puolesta puhuu edelleen
myös se, että kaupunkien ympäi`istöissä arvonnousu ulottuu usean
kunnan alueelle. Jos kukin kunta saa vapaasti päättää verotuksesta
alueellaan, aiheutuu siitä ilmeistä ei)ätasaisuutta. Se olisi vältettävissä vain siten, että verotus kaikissa kunnissa olisi yhdenmukaista.
Sitä se ilmeisesti voisi olla vain valtionverona.1
Kysymys siitä, tulisiko ansiottoman maanarvonnousun veron
meillä olla valtionvero vaiko kunnanvei`o, on epäilemättä keskeisimpiä ja ratkaisevimpia koko asialle. Se seikka, että vei`oa on
ajateltu nimenomaan kunnalliseksi, on epäilemättä aikaansaanut
sen, että tätä veroa ei ole aikaisemmin säädetty, vaikka siitä on.
ei`inäisiä aloitteita tehty. Myöskin Ruotsissa on voitu todeta, että
ansiottoman arvonnousun vei`on kytkeminen yhteen yleisen kunnallisvei`okysymyksen kanssa on muodostunut yhdeksi veron säätämisen voimakkaimmaksi jai.ruksi ja koko kysymyksen ratkaisun
esteeksi. Kun meillä Cajandei.in hallitus ennen sotaa otti ohjelmaansa
tämän veron aikaansaamisen, olikin se ilmeisesti lähtenyt siitä,
että verosta tulisi valtionvero. Erikoiskomiteassa, joka Yrjö Harvian puheenjohdolla v. 1939 asetettiin ehdotusta valmistelemaaii,
näyttää kuitenkin olleen voimakas se mielipide, että veron sittenkin tuli olla kunnallinen. Komitea sen vuoksi - väliin tulleiden
] Aiisiottoman maanarvonnousun verottamista valt,iolle puol]ettiin aikoinaan
Saksassa mm. sillä, että saksalais-ranskalainen sota 1870~71 oli pa]jon suurcmmassa määrässä koitunut suurkaupunkien maan-ja tontinomistajien kuin varsinaisen maaseudun tai hiljc`isten pikkukau})unkien maanomistajien hyväksi. Voito-

kas sota oli ennen muuta antanut suurkaupungeille uutta eloa ja \7irkeyttä, minkä
seurauksena juuri oli, että kaupunkikiinteistöjen arvot noi)easti iiousivat. Kun
sitä paitsi voitiin tilastolla osoittaa, että varsinainen maaseutu oli antanut isänmaalle suhteellisesti suunnilleen kaksi kertaa scn määrän soti]aila kuin suurkauPungit, joiden ahtaissa asunto-oloissa ei kasvanut sellaista tei.vettä miespolvea,
jollaista sota tarvitsi ja jo]laista paremmin oli saatavissa maaseudulta, pidettiin
kohtuullisena, että se verotulo, mikä erityisesti suurkaupungeista kertyi, tuli
koko valtakuniian hyväksi. Siten jossain määrin tasoittuisi se epät,asaisuus, minkä
Sota it.sessään oli aiheuttanut.. Vrt. esim. BOLr)T, J?ez.c/isztz!t)achss/cL[crgcsefz J.n dcr

l)On Reichslagskomission l)eschlossenen Fassung. 2. .\`i[l. Dortn\`\\\c\ 19il. Ss. 7-t\.
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sotavuosien suuresti lisättyä valtion rahantarvetta - ei ollenkaan
ryhtynyt ehdotusta valmistamaankaan, koska näissä oloissa ei
näyttänyt mahdol]iselta saada verosta kunnallista. Kun komitea
sitten ]akkautettiin ja sen tehtävä siirrettiin v. 1941 asetetulle
verokomitealle, edellytettiin ilmeisesti,
että vei`osta piti tulla
valtionvero.
Kysymys lienee kuitenkin sopivimmin ratkaistavissa siten, että

verosta tulee yleinen valtionvero, mutta että sen tuotosta esim.
puolet sitten jaetaan kunnille siinä suhteessa, kuin niiden alueelta
on veroa kertynyt. Tällaiseksi on veroa ehdotettu mm. edellä mainitussa ruotsalaisessa ehdotuksessa.
Mikäli vero järjestetään ns. välittömäksi, merkitsee se sitä,
että maakiinteistöt olisi säännö]lisin väliajoin arvioitava (taksoitettava). Ai`vonnousu olisi sitteii laskettava kahden peräkkäisen taksoituksen osoittaman ei`on perustee]la, ja voitaisiin vero periä joko
yhdellä kei`taa tai jakamalla se useampien vuosien kesken. Kun
meillä ei suoi.iteta tällaista kiinteistöjen arvioimista, lukuun ottamatta tulo- ja omaisuusverolain edellyttämää sangen puutteellista
käyvän ai`von määräämistä, olisi ensimmäisiä tehtäviä tietenkin

riit,tävän yksityiskohtaisen kiinteistöarvioinnin toimittaminen kaikkialla, missä arvonnousua voidaan arvella olevan odotettavissa.
Ennen kuin
tällainen arviointi kunnolla ehditään suorittaa,
kuluu epäilemättä muutamia vuosia. Sen ei kuitenkaan tarvitse
olla esteenä tämän vei`otusmuodon käytäntöön ottamiselle, varsinkaan, kun myöskin tulo- ja omaisuusverotuksen tasapuolinen toimeenpano välttämättä edellyttäisi tällaista arviointia, jonka toimeenpanemista verokomiteassa on suunniteltukin. Verotusta varten
toimitettavia yleisiä kiinteistöjen arvioimisia aina määrävuosien
(10 vuoden) kuluttua ehdotti muuten jo ns. Haatajan komitea v.
1927. Arvioimismenettelystäkin oli komitean laatimassa lakiehdotuksessa yksityiskohtaisia määräyksiä.
Vaikka ansiottoman arvonnousun vei`o tietenkin voidaan ulottaa käsittämään kaiken maai)ohjan, saattaa kysymykseen tulla
v e r o t u s k o h t e e n s u p i s t a m i n e n siten, c'u`,:.\ \crotuksen
alaista olisi vain määrätynlaisen maan ansioton arvonnousu. Varsinainen inaanviljelysmaa voit,aisiin jättää verotuksen ulkopuolelle
ja
5

verotus

kohdistaa

vain

sellaiseen

maapohjaan,

jonka

ai`vo
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asunto-, teollisuus- tms. tarkoituksiin käytettynä kasvaneen kysynnän johdosta muodostuu suuremmaksi kuin saman maan ai.vo
varsinaiseen maanvilje]ykseen käytettynä. Kun meillä 1920-luvun
alussa keskusteltiin kunnallisverotuksen perusLeellisen uudistuksen
välttämättömyydestä, suunniteltiinkin ansiottoman maanarvonnousun vei.ottamista lähinnä tällä tavalla. Esitettiin se kanta, että
tuoi,tamattomana olevaa omaisuutta, erityisesti rakentamatt.omia
tontteja kaupungeissa ja muissa niihin verrattavissa väestökeskuksissa sekä keinottelutarkoituksessa hankittua tuottamattomana
pidettyä maata yleensä olisi siten verotettava, että verotus edistäisi omaisuuden ottamista yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti hyödylliscl]ä tavalla käytettäväksi.
Tällä tavalla rajoitettuna tulisivat vei`otuksen alaisiksi lähinnä
vain kaupunkien ia muiden asutuskeskusten ympärillä sijaitseva
maaomaisuus. Tällöin veron fiskaalinen merkitys luonnollisesti suui`esti alenee, mutta olisi kiinteistöjen alkuarviointi silloin lyhemmässä ajassa suoritettu ja päästäisiin kuitenkin käsiksi juuri niihin
tapauksiin, joissa ansioton hyötyminen yleisimmin esiintyy, joissa
se on nopeinta ja jotka ovat omansa edel]ä viitattuja sosiaalisia

epäkohtia ja kohtuuttomuuksia eniten kärjistämään.
Mikäli meillä katsotaan nyt puheena olevaa verotusta tarpeelliseksi, olisi sen kohdetta ehkä useista syistä sopivaa tällä tavalla
rajoittaa. Verotus olisi kohdistettava vain siihen aivan ilmeiseen
ansiottomasti hyötymiseen, jota vai`sinkin asutuskeskusten laajeneminen aiheuttaa. Tätä rajoitusta puoltaa erityisesti se, että ansiottoman arvonnousun veron käyttäminen sosiaalisten epäkohtien ja
omaisuuden epätasaisen jakautumisen poistamiseen ei sittenkään
voine tässä suhteessa kovin suuria aikaansaada. Vaikeutena on
ennen muuta ansiott,oman arvonnousun määrääminen ja toteaminen. Niin yksinkertaiselta kuin sen määrääminen teoriassa saattaa
tuntuakin, ei se käytännössä kuitenkaan ole niinkään helppoa.
Vaikeudet alkavat esiintyä, kun ruvetaan ei`ottamaan Loisistaan
työn ja pääoman osalle tulevaa osuutta maan ai`vosta ja sitä
osuutta, mikä voidaan katsoa ansiottomaksi ja siis verotettavaksi.
Tähän vaikeuteen ovat eräät aikaisemmat verottamisyritykset
muissa maissa kompastuneet. Tarkasti oikeudenmukaista veroa ei
tästä verosta ole mahdollista saada sen paremmin kuin useimmista
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muistakaan vei.oista. Omansa vaikeutt,amaan ansiottoman arvonnousun määräämistä on sitä paitsi rahan `arvon muuttuminen.
Vallankin nykyisen i`ahan arvon a]enemisen vaikutus tuottaisi
vaikeuksia.
Mutta vaikka tällä tavalla olisikin pakko tinkiä yleisest,ä ansiottoman maanarvonnotisun vei`osta, täytyy rajoitetullakin verolla
katsoa olevan siksi suuren merkityksen, cttä sen käytäntöön ottamista voidaan vaatia.
Se monopoli, minkä maan omistaminen
sisältää, tuott,aa omistajalleen sellaisia etuuksia, joita maata omistamattomat eivät saa. Maanomistaja, joka hallitsee asutuskeskuksen
lähellä suuria alueita,. voi pitää, kuten monet esiiherkit ovat osoittaneet, keinotte]utarkoituksissa niitä hallussaan ja estää siten
mone]la tavalla yhteiskunnan yleisen kehityksen ja yleisten etujen
kannalta tärkeit,ten suunnitelmien toteutumisen. Erityisesti tällaisissa tapauksissa täytyy yhteiskunna]la katsoa olevan oikeus ainakin osaan niistä voitQista, joita tällaisesta -yhteiskunnanvastaiseksi
katsottavasta toiminnasta maanomistajalle koituu. Kun yhteiskunta
verottaa tavallistakin tuloa, täytyy ansiottoman tulon luonnollisesti
olla sitä ankaramman vei`otuksen alaista. Riittävän ankaran veron
vaikutus, kuten on voitu todeta, on se, että maanomistajilta vähenee halu pitää hallussaan ]iian suuria alueita yksinomaan arvoiinousun i,oivossa ja että maa-alueita täten vapautuu käytettäväksi
niihin tarkoituksiin, joita yhteiskunnan ta]oudellinen kehitys edel-

lyttää.
Yhtenä tällaisena tarkoituksena on varsinkin viime aikoina
mainittu v ä e s t ö p o 1 i i t t i n e n n ä k ö k o h t a. Pidetään tärkeänä saada ihmisille asutuskeskuksissa hyvät ja huokeat asunnot
ja terveellinen ympäristö. Tälle pyrkimykselle on kuitenkin ollut
pahana esteenä se, että maan hinta asutuskeskusten lähettyvillä
pyrkii olemaan liian kallista. Se tekee asunnot tarpeettoman kalIiiksi, mikä merkitsee sitä, että nousevan polven, last,en viihtyisyyden kannalta asunnot pakostakin muodostuvat liian rajoitetuiksi.
Niin pa]jon tilaa kuin ]apsirikas perhe asuakseen tarvitsisi, eivät
perheenhuo]tajan varat anna myöten. Pienissä tiloissa asuminen
sen vuoksi on omansa vaikuttamaan supistavasti lapsilukuun ja
ha]uun hankkia lapsia. Kun kuitenkin riittävä väestönkasvu yhä

yleisemmin on ruvettu t,unnustamaan yhteiskunnan ja kansan
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yhdeksi tärkeimmäksi elinehdoksi, on yhteiskunnan varoja yhä
suuremmassa määrässä alettu käyttää lapsirikkaitten perheitten
hyväksi. Jos samaa tai`koitusi)erää voidaan edistää sopivalla verotusjärjestelmällä, on sen käyttäminen luonno]Iisest,i asetettava yleisillä verotuloilla y]läpidettävän avustusjärjestelmän edelle.
Veroa suunniteltaessa ja järjestettäessä tulee tietenkin i.atkaistavaksiomyös kysymys siitä, olisiko se saat,ettava voimaan taannehtivasti, jolloin siis jo aikaisemmin tapahtunutkin ansioton arvonnousu tulisi vei`otettavaksi. Tässä suhteessa on eri maissa menetelty
eri tavalla, mutta esim. Saksassa ulotettiin vei`o käsittämään ai`vonnousut aina 25 vuotta taaksepäin. Tällainen menettely saattaa
tietenkin useissa tapauksissa johtaa erittäin vaikeisiin probleemeihin, koska on äärimmäisen vaikeata noin pitkältä ajanjaksolta
saada selvää siitä, mikä osa arvonnoususta todella on ansiotonta,
` +nikä omistajan toimenpiteiden ansiosta syntynytt,ä. Sitä paitsi,

kuten s.anottu, välillä sattuneet rahan arvon vaihtelut vaikeuttavat
laskelmia

suui`esti.

Oikeudenmukaisuussyyt

kuitenkin

ilmeisesti

puhuvat sen puolesta, että vero ainakin jossain määrin olisi saatettava voimaan taannehtivast,i.
Ruotsissa on, kuten edellä jo on mainittu, laadittu ehdotus
kiinteistöjen ansiottoman arvonnousun vei`osta (förordning om
värdestegringsskatt å fastighet). Vero olisi luonteeltaan ))välitönJ).
•Sitä maksettaisiin vuosittain, ja tulisi sen tuotosta, kuten mainittu,
puolet valtiolle ja toineii puoli sille kunnalle, jonka alueella verotettu kiinteistö sijaitsee. Kiinteistöjen arvioiininen tai)ahtuisi yhtey•dessä yleisen kiinteistöai`vioinnin kanssa, joka Ruot.sissa suoi`itetaan

aina määrävuosien kulut,tua yleistä kunnallisverotusta varten.
Niinä vuosina, jolloin yleistä arvonnousun määi`äämistä ei toimiteta, suorit,etaan erikoistaksoituksia.
Verovelvollisia olisivat kaikki, jotka kunnallisverolakien mukaan
ovat kiinteistöstään verovelvollisia. Kiinteistö, jonka arvo ei nouse

yli 15 000 ki`uunun, olisi verova])aa, lukuun ottamatta sellaisia
tapauksia, jolloin näin alhainen arvo on saatu jakamalla kiinteistö

osiin. Vei`on suuruus o]isi ehdotuksen mukaan vuosittain 2 kruunua

kultakin täydeltä sadan kruunun verotettavalta arvonnousulta.
Kun yleinen arviointi toimitett,aisiin vain joka viides vuosi, tulisi
vei`o siten olemaan vain n. 10 °/o ai`vonnoususta. Kiinteistön vei.o-

Ar`.sloTTOMAn`.

vapaaksi

arvoksi

nlAAr`tARvol``r`.ousuN.

katsott,aisiin

vERo'rTAMlsESTA

aikaisemmassa

arvioinnissa

247

vei.o-

`'apaaksi määritelty arvo lisättynä tai vähennettynä sen mukaan
kuin yksityiskohtaisemmat määräykset siitä sanovat. Arviointia
vai`ten
olisi verovelvo]linen velvoitettu antamaan tai`vittavat
tiedot
veroi]moituksensa
yhteydessä.
Kehoituksen
saatuaan
verove]vollisen

suorittaisivat

o]isi sitä paitsi annettava lisätietoja. Arvioimisen

samat verotuslautakunnat, jotka toimittavat kun-

nallislakien mukaiset,kin kiinteistöjen taksoitukset. Kunnan veroina

saamat summat olisi pantava erityiseen arvonnousuverorahastoon,
joka olisi samojen säännösten alainen kuin, kuntien muut erikojsI`ahastot.

Voidaan tietenkin huomautt,aa, että saina päämäärä, mihin
ansiottoman maanarvonnousun ei`ikoisverol]a pyritään, ilmeisesti

suure]ta osa]taan voidaan saavuttaa muuttamal]a nykyinen kiinteistöjen tuottoverot,us kiinteistöjen arvoverotukseksi. Tällöin pidetään verotusperusteena kiinteistön käypää arvoa eikä sen tuottoa.

Määrävuosin toimitet,tava kiinteistöjen yleinen arvioiminen on
tässäkin pohjana. Sen sijaan, että nykyisin esim. kunnal]isverotuksessa ]ähinnä tyydytään vaatimaan vei.oa ainoastaan sen perusteella, kuinka pa]jon kiinteistö todellisuudessa on tuottanut tuloja,
tapahtuisi vei`on määrääminen kiinteistön käyvän markkina-ai.von

perustee]la. Vero määrättäisiin prosentteina tästä arvosta. Kun
nykyisin erittäin suuretkin maaomaisuudet kaupungeissa ja kaui)unkien lähistöillä saat,tavat päästä vallan mitättömillä kunnallisveroilla, se ei ole omansa kiihoittamaan maan tehokkaaseen ja

hyödylliseen käyttöön. Usein pidetään keskikaui)unkitonttejakin
rakentamattomina ja muuten vaillinaisesti käytettyinä. Samaan
aikaan on kuitenkin kaupung.in käytettävä ehkä suuriakin määriä
verovaroja
uusien
asunto- ym. t,onttien järjestämiseen.
Tätä
puo]estaaii vaikeutLaa se, että myöskin kaupungin ympäristössä
sijaitsevien kiinteistöjen omistajat samoin kuin erityiset maakeinotte]uyhtiöt voivat verotuksen sitä estämättä pitää tonttien ja maan

hintaa aiheettoman korkeana taikka, mitä hyvinkin usein tapahtuu,
vastaisten voittojen ja arvonnousun toivossa täysin pidätLyä ]uovuttamasta maitaan yleiseen käyttöön. Jos sitä vast,oin kiinteistö-

jen kunnallisverotus järjestetään kiinLeistöjen arvon mukaan tapahtuvaksi, o]isi se omansa vaikuttamaan maan hintoja tasoiLt,avasti,
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samalla kuin tietoinen maakeinottelu. tuntuvasti supistuisi.

Kun
näet yleisesti tiedetään, että maanomistajan on miastaan suoritettava veroa kiinteistöstään vaadittujen tai saatujen hintojen
mukaan, on selvää, että he eivät yhtä helpolla vaadi maasta niin
koi`keita hinto].a kuin nykyisin.
Maantuottoveron muuttamisella maanarvoveroksi saavuLettaisiiri siis osittain samat sosiaaliset tavoitteet, joihin ansiottoman
maanarvon nousun ei`ikoisvei`otuksellakin i)yritään. Mut,ta fiskaa]i-

sestikin voitaneen tuottovei`otuksen sijasta puoltaa ai`voverotusta.

Maan verottaminen tuloverotuksella, jonka perusteena on maan
tuotto, ei ilmeisestikään aniia sainaa määrää verotuloja, kuin mitä
yleinen maanarvovei`o antaisi.
Iluomattava kuitenkin on,

ettei maanai`vovei`o
pei`iaatteessa
täysin voi korvata ansiottoman ai`vonnousun vei`oa, koska ensiksi
mainittu kohdistuu sekä maan parannuksista eli siis ansiosta saatuun ai`vonnousuun että ansiottomaan ai`vonnousuun e]i maankoi`-

koon.

Viimeksi

mainit,un verottamiseen voi olla aihetta siitäkin

huolimatta, että yleinen maanai`vovero on olemassa, ollen se tällöin
myös teknillisesti helpommin toieutettavissa, koska erikoisia kiinteistöjen arvioimisia ei sitä varten enää erikseen tarvittaisi. Vei`o-

komitean, jonka tehtäväksi kysymyksen selvittely on,
kuten
mainittu, siirretty, olisikin syyt,ä laatia ansiottoman maanarvonnousun verottamisesta yksityiskohtainen ehdotus.

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

L. F. RosF.`'DAL, /\.¢!ozi.`9L4zJden Å.o/i/ej`9.qc4. Fölicit`6 de Lammenmis'n,

ajattclijan

ja taisLc]ijan, clämä. Wei`ner Söderst,röm Osakeyhtiö,

Poi`voo 49ri2. Siv. 3`'i7.

Siihen py}J'detlynä ja kuitenkin epäröiden käyii esittämään tämän t,eoksen Kansant,aloudellisen Aikakauskirjan lukijoille. Epäröini,ini s}'y on se, et,tä teos ja sen kohde eivät kuulu aikakauskirjan vcirsinaiseen aihei)iiriin. liamennais'n e]ämäntyö, hänen uskonto-ja }rhteiskuntafilosofinen ajattelunsa ja hänen kirja]linentuot,aiitonsa €ii'noastaan sivusivat }'hteiskumallisen taloustieteen kehää siinä T)isteessä, missä taloudellisen individualismin toise]ta puolen ja t,oiselta puolen eet,illisen solidaarisuuden keskinäinenjäniiitys
on suurin. Yksilön kohdalta siinä on kysymys hänen oikeuksiensa
ja velvollisiiuksiensa oikeasta keskinäisestä suhteesta. Yhteiskunnan,

jonka t,ärkein muot,o on valtio, kohdalta voidaan taas sanoa, että on
kysyin}'s },rksit}J'isoikeuden ja julkisen oikeuden valtapiiristä, niiden
alueist{`, rajoista ].a keskinäisest,ä ensisijaisuudesta. Käsit,ellessään
»pah"i» oleiiiust,a, sellaisena kuiii se hänen miclest,ään ilineni mm.

puhtaaksi viljell}.ssä taloudellisessa individualismissa ja amoraalisessa itsekk}r}rdessä,ja yrittäessään nostat,taa jo sat,a vuolta sitten
Ranskan yleistä mielipidettä taisteluun köyhä]äisyyttä vastaan
abb¢` de Laiiiennais joutui muun muassa koskettelemaan taloudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä siksi paljon, että näistä asioist,a
kiinnost,uneella voi olla aihetta tutustua tuohon merki]1iseen mieheen.
Kaiinattaahan joskus tarkastella niit,ä yleisiä aatevirtauksia,

jotka ovat syntyneeL määrätyissä taloudellisissa oloissa ja taas vuoi`ostaan suuntaavat ihmisten toiminnan, taloudellisenkin, uusiin
muot,oihin ja päämääriin.
Abb6 de Lame,nriais'n nimi ei näihin asti liene ollut, t,uttu inonellekaan ns. sivistyneistöömme kuuluvalle henkilö]le, vaikka lsossa
TietosanakiTjassa on hänelle omistett,u jopa 29 riviä. Tuo nimi ei
ole kuulunut yleiseen henkiseen pääoinaamme. Se on joillekin harvoillc ollut pelkkä hakusana, enimmil]e se ei ole merkimyt mitään.
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Mutta täinän vuosisadan alussa erään nuoren suomalaisen mieli,
hänen oi)iskellessaan Pariisissa, kiinnostui siit,ä taistelusta, jota
Ranskassa silloin kä)'tiin valtion ja kal,olisen kirkon välillä. Tällä
ei`i henkisten suuntien, kiinteimmin organisoidun ]{irkkokunnan ja
miltei täydellisen uskoniiotLomuuden välisellä ristii`iidalla oli jo
vanhat juuret. Sata vuotta sitten tuo ristiriita keskitt}-i ja i`uumiil1istui yhden nei`okkaan herikilön mei`killiseen oleriiukseen ja draamalliseen elämänkohtaloon. Se mies oli Lainennais.

Nuori suomalainen alkoi tutkia Lamennais'n ulkonaista elämää
ja sisäistä kehit}'stä. Ansiotyönsä ohessa hän jatkoi tätä mielityötään vuosikymmeniä. Ehkä hänen työskentelynsä y.hteiskunnallisen huoltotoiminnan alalla sekin osaltaan suuntasi hänen kiinnostustaan ranskalaisen pappisniiehen yhteiskumallisiin mietelmiin ja
pyrintöihin. Pohjois-Suomessa, syrjässä maailman tur'uilta, elävän

ja toimivan miehen työkammioon keräytyi vuosien inittaan kaikki, mitä Lamennais itse oli julkaissut ja todennäköisesti melkein
kaikki mitä hänestä muut olivat julkaisseet. Tämän ahertelun vä1iaikaisena tuloksena oli v. 1919 ilmcstynyt pienehkö tutkielma ))Lamennais. Ei`ään katolisen papin elämäntarina)). Se ei silloisissa öloissamme liene saanut osakseen suurtakaan huomiota. I-Iiljainen mies
tuolla Pohjan peri]lä jatkoi työtään. Neljä vuosikymmentä kestä-

neen harrastuksen, tutkimuksen ja kypsyttämisen tuloksena se mittavuudeltaan ja sisällöltään painava iiidos, joka tässä on ilmoitettavana, syksyllä 1942 joutui painosta kirjamarkkinoillemme. Tämä
teos, L. F. f?ose7tczcLJin uusi, laaja, ))Katolisuuden kahleissai}-nimincn

Lamennais'n clämäkerta oli yksi viime vuoden huomattavimpia kirjallisia tapahtumia. Sellaisena ehkä odottamaton, jopa yllättävä. Sekä
sanomalehtien että aikakauskirjojen ai.vostelut eivät olleet ainoastaan suoT)eita, ne olivat sangen kiittäviä. Totta on, että nykyään
rohmuillaan kii`jojakin, mutta luultavinta kuitenkin on, että nyt

puheena olevan teoksen hyvä inenekki on johtunut sen omista ansioista. Sanottiin jo sen kaupasta loppuneenkin, mutta ainakin jokin
kai)pale on vielä esillä Helsingin suui`iinman kirjakaupan myyntipöydällä.
Tekijä ilmoittaa kirjansa alku]auseessa tarkoituksenaan olleen
valaista Lamennais'n suhteita katoliseen kii.kkooii ja samalla välil]isesti erinäisiä katolisuuden luonteenomaisia piirteitä. Hän on sen
vuoksi pannut pääpainon tämän yhteydessä o]eville seikoille ja on

yleensä tätä näkökohtaa silmällä pitäen käsitellyt inyöskin kuvattavansa henkilön yhteiskunnallisia ja valt,iollisia harrastuksia. Yhteiskunnamsijn ja taloudellisiin kysymyksiin kiinnostunut lukija
olisi puolesLaan toivonut löytävänsä e,nemmänkin omaan hai`rastuspiiriinsä kuuluvaa Lamennais'n elämän ja aatteiden esittelystä.
01isikohan tui.ha odottaa, ehkä saman tekijän kynästä, täydentä-
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vää monografiaa eli erikoisesitystä nimenomaan tältä näkökulmalta katsoen? Sellaisella olisi oma kiintoisuutensa muun inuassa, kun
ajattelee toiselta puolen paavinistuimen ankai`asti tuomitsevaa, tosin
Nikolai I:n ja ruhtinas Met,ternichin T)ainostuksesta johtuvaa suhtautuiriista Lainennais'n kansallisvaltiollisiin harrastuksijn (Puolan
kysymys 1830) ja yhteiskuntapoliittisiin

aatt,eisiin ()}Mirari vos))--

ja »Singulari vost) -ensyklikat v. 1832 ja 1834) ja toiselta puolen
sitä sorronalaist,en kansojen puoltamista ja yhteiskunnallisen huol-

lon edistämistä, joko kirkon helmassa tai sen aloitteesta ja kannatukse]la, joka on katolisessa kirkkokunnassa ilmennyt 1890-luvult,a
alkaen (Leo XIII: »Rerum novarum»-paimenkirje))) ja joka muutama kuukausi sitt,en sai uuden ohjelmanluontoisen ilinaisun paavin
pitämässä suuressa julkisessa puheessa. Näemme tässä Lamennais'n
noin sata vuotta siLten alkaneen kristillis-sosiaalisen liikkeen kärkimiehenä nimenomaan katolisella linjalla. Tätä tosiasiaa ei muuta se,`
että hän, joka alkuaan oli paavin arvovallan ja erehtymättömy}rden kiivaimpia henge]lisiä aseenkanta.iia, lopulta joutui paavinistuimen kanssa niin jyrkkään ristiriitaan, että luopui sekä papillisesta ai.vostaan et,tä kii`kon yhteydestä. Voinemme tuohon liikkeeseen lukea myöskin omassa maassamme viime vuosikymmcninä yhä
voimakkaammaksi virinneen seurakunnallisen diakoniatoiminnan,

jopa tavallaan asevelityöhön hittyvän, suojeluskuntapappien johdossa olevan henkisen ja aineellisen huoltotoiminnan.
Ranskan heinäkuun vallankumouksen ja helmikuun vallankumouksen välinen kausi (1830-/i8) oli merkillistä aikaa: romantiikkaa ja sekavuut,ta Saksan kruunupäissä, porvarikuninkuutta Ranskassa, vanheneva Metternich johtamassa ltävallan hallitusta, Niko-

låiäslsäv;Iååjhäenmkma;:Eaei:ai:å:x:it,?ajrsisn:|Piåtnaaukuetieså:i?,,ar,ef:rn#i,|t|;,iiå:3t2|:
Samal]a yhä kirpeämmäksi kä?vä ai`voste]u oli kohdisturiiassa i.ajat-`
toman industrial.ismin ja kai)italisri`in, toisin sanoen hillittömän
taloudellisen individualismin aiheuttamiin yhteiskunnallisiin ei)äkoht,iin. Chart.ismi kuohut,ti Englannin oloji`. Ranskassa utopistinen
sosi+`lismi nosti päätäiisä. Saksassa syntyneet ja sieltä ensiTi Pai`iisiin

siirL}rneet, Karl Man ja F'riedrich Engels valmistaiit,uivat huomattavaan ja suurest,i kiistanalaiseen elämäiitehtäväänsä. Vallankumousajan melskeistä toipuneen Euroopan valtiollinen ja yhteiskunnalli-

nen kehitys kulki uusia järkytyksiä kohti. Näiden t,uloa Lamerinais'kin ennusti.
Sivumennen sanoen, Lamennais on jo i)Uskovaisen sanojay}-nimisessä, v.1832 julkaisemassaan pienessä teoksessa (»Paroles d'un croyant)), suomennettu) kuvaannollisessa muodossa esittänyt ns. y)i`autaisen palkkalainJ). Tämän >>keksijänä>) (v.1862) kuitenkin Lassalle
on tullut kuuluisaksi. Jälkimmäiselle kuuluu joka t,apauksessa kuTi-.
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iiia iskeväu nimen l{eksimisest,ä ja ajaLukscn t,iet,eellisestä kehittämisest,ä.
Ttse t)lainy) pätevy}J.ttä ei, kuteii tumett.ua, ehdottomaksi
t,uniiustel,a. Mutta siitä huolimf`tt,a luolla laj]la on ollut suurikin
merkit,}'s sositilisinin oT)i)ijäi`jestelniää rakennettaessa.

Niin terävästi kuin ljamennais arviJst,elikiii aikansa )thteiskunnallisia oloja Ranskassa ja Englaniiissa, niin intohimoisesti kuin hän
ajoikin työväen ja inuideii vähäväkisten elinehtojen t,urvaaiiiista ja
parantamista, niin kaunopuheisest,i kuin hän saarnasikin ))i`istiret-

keä puutett,a vastaan», niin päättävästi kuin hän v:n 1848 kansalliskokouksessa

aset.tuikiii

äärimrnäiseii

vasemmiston

i)eiikille,

i)hän ei j}'rkkänäkään uudistusmiehenä el{synyt vaatimaan valtiolle
sellajsi a määräämisvaltaa, joka olisi t`'ihoiimit yksityisen omistusoikeuden ja siihen pcrustuvan toiminnan.»
Roseridal on Lamennais'n ))Uskovaisen sanoista» lainannut seuraavat lauseet,: y)Mitä olisi inaailma, jos oikeus lakkaisi siinä vallitsemasta, jos ei jokaisella olisi rjersoonallista turvallisuutta ja jos hän
ei voisi pe]käärnättä nauttia sitä, mikä on hänen omaansa./ Parempi
olisi elää metsien povessa kuin `;hteiskunnassa, joka niin olisi jät,etty
i.osvoamiselle altt,iik`i.» --

l\Täi]lä selvi]lä sanoilla Lamennais sata

vuotta sitten ennakolta ]ausui tuomionsa iiykyai.an kalmukkilaisgruusi]aisesta, amoraa]iscsta kommunjsmisLa.
Ei tarvitse kauan silmäillä esim. Lamennais'n 18:}0-luvulla sanomalehdissä julkaiseTiiia yhteiskuntäpoliittisia kirjoitelinia vakuut.t,uakseen hänen ajaLt,elunsa, hänen sanojensa, jopa hänen gamalaisen ivansa eetillisestä pohjasta. Ilän asettaa i`innakkain ja vastakkainkin kaksi eläii.äri laki€`: yksilöms.y)-den ]ain, jol#` ilnienee sub-

jektiivisena oikeutei]a, mm. ja et.enkin omistusoi]{euteria, sekä yhteyden ja )'hteisön (ranskaksi yhteiiä saiiaria i)unit`')y)) l±`in, joka ilmenee yksilön oikeuLta rajoittavana velvolhsuutena kanssaihmisiä ja

yhteiskurLtaa kohtaan. .Jälkimmäirien on edel]istä korkeampi, mut,t,a
kuT[`i)ikaan ei saa kokoiiaan sulkea pois toista. Näiden }Jleisperiaat-

teiden yhteen sovittamiseen vaaditaan uskoa ja uskoni,oakin. Niiden
välisen jännityksen voittamiseen pyrkii ihmisluonto ikuisessa taiste1ussaan pcbÄcicö vastaan. Siinä on yhteiskunnallisen toimiiinan ydin. 1

Lamennais'n elämän suomalainen kertoja on osannut harbaalla
ymmäTtämyksel]ä syve[rityä kuvattava]isa olemukseen, hänen aaLemaailmaansa ja hänen sekä u]kona;siin että sisäisiin t€iisteluihinsa.
Annett+\kooii tästä omaksumi.sen laidosta -m!ksci taiteesta -seuraava kau[iis tyy]inä}'te:
---- i}.\jati],1]essa Lariiennais'ta näinä aikoina, jolloin häii, kaukana
s`iuren maailman iiie]iista, t,oteutt.aa kirj€`llisia
1 GASTON

Ric.HA.RD,

XJX si.6c/c. 111

luku:

sii`innitelmiaan hre-

La queslion sociale el le moui)emenl philosophique au

La philosophie sociale de Lamennais.
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ii:.å:te:a,i:e|laa,sltl:ii:åislta::aja.|:anao|','|:å:a':i:;eöe.f,.`.:u|?i';ati)r'il:;;ri,Sä,'Sås:å|iatj:|åtee.:
t,äyttäTiiän päiväii jälkeen otta+` käteensä Tuomas Kempiläisen pienen kirjcm ja etsii scii sisällyksestä viihdytystä sip]ulleen, yön lasl{eutuessa yli vanhan Armorikan] suuripi;rteiseii luoiinon.))

Ei,nar Bööh.
ADoi.pii

`TENSF,r\T,

7Tc}!!enes £cbJe.

Udgivet

af Studentersamfundets

Oplysningsforening. Povl Bi`anner. Kobenhavn 194`1. Siv. 250.

sen

Joitakin vuosia sitten ].ulkaisi Saksan konjuktuui`itutkimislaitoktunnettu johtaja ja tuot,telias kansantaloudellinen kirjailjia

Erns! WcbgGm,cbn7?

])ienen

teoksen, jo]la oli erikois]aatuinennimj: Die

Zahl als I)edektiv. Tässä kirjass`r)anwag`emann henkevästi pakiiiojden opasLi suurta yleisöä tilastotieteen päämäärien ja menetelmien
tuntemiseen va]aist,en saimlla esitystään käytännöllisestä tilastotyöstä otetuilla, väliin hyvin huvit,t,avillakin esimerkei]lä. Tanskan
tilastodepartementin
entisen päällikön Ado!p/i `/e7Lsenin Tallerm
tale on tai`koitukselt,.ian ja si.sällö]Lään suunni]leen samantapainen
kuin Wagemannin mainittu te,os. Tässäkin arvossapideLty ja kokenut tilastomies kansantajuisest,i pohtii eräitä tilast,otieteen keskeisimpiä kysymyksiä ja valottaa niitä tilastollisen tutkimuksen ja

.jokapäiväisen eläniän aloilta saaduilla omakohtaisilla kokemuksillaan ja havainnoillaan. Tekijä haluaa, kuten hän kirjansa pirteässä
esipuheessa lausuu, osoittaa vääräksi sen }rleisen luulon, että tilast,otietecn esineenä on niin vei`etön kohde kuin pelkkä luku. Ja kehi-

tellen edelleeii ajatustaan hän lisää, että tällainen väärinymmärrys
perustuu muodon ja sisällön toisiiiisa sekoitLamiseen.
Tilastotiede
puhuu tosin lukujen välitykscllä, mutta se käsittelee ihmisiä, kansojen ja yksilöideii elämänilmauksia näiden ei.i vaiheissa -se antaa

myös kaikelle tutkiinukselle sen varman totuuspohjan, jota ilman
Lietomme elävästä ja elottomasta luonnosta olisi perin köyhää, käsityksemme siitä, miLä elää ja liikkuu yhteiskunnassa, vaillinaista ja
mahdollisuutemme t,oimia tarkoit,uksenniukaisesti v{ii.sin rajoitettua.
Vaikka Jensenin teos perustuukin pääasiassa aikaisemmin erillisinä julkaistuihin kirjoituksiin ja tutkielmiin, muodostaa se silti
eräänlaisen kokonaisuuden, minkä osat liittyvät, joskaan eivät suinkaan kiinteästi, niin kuitenkin asia]lisesti Loisiinsa. Johdantolukuna
on yleisluontoinen kat,saus Lilaston alkukehitykseen ja 1{ohoamiseen
vc.i`sinaiseksi tieteeksi. Sen jälkeen selvitellään tilastomsen menetelinä]'i ensimmäisiä vaihciLa ---joukkohavaintoa ja aineist,on käyttel).ä -niiden mieleiikiintoisten esimerkkien pohjalla, joita tekijä on
i)oiminut etenkin Tanskan väestötilastosta, aina tämän t.ilastonhaa[ Bretagncn muinaineii nimi.
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ran `.arhaisinmiista hapuilevista muistiirmierkinnöistä
kyailmisiin koiieemsiin ti]astoimismeiiet,e]miin saakka.
raavassa teokstm ]uvussa tulevat t,ilastollinen ana]}7}'si
tulosten esitys käsitt,cl}'n alaisiksj. Tässä },'hte}'dessä

]ähtien n}'Pai'issa seuja tilastotyön
tekijä helppo-

tajuisesti se]\'it,Lää ]u]{ij€`l]e se]]aisia pcrustavaa ]aatua olevia asioita

kuin tilastollinen todennäköisyys, suurl,en ]ukuje]i laki, kesl{imääräi
ja suhde]u`'ui.
Kaikkein sisält,örikkain on kuitenkin se teokscn ]ukii, joka on
(tmistct,t,u edustaval]e til€ist,omse]le menctelmä]]e. Niin tä}.sin vapaat,a tavanmukaisest,a y)i,ictcellis}.ydestä» kuin kirjoittajan esitystapa
t,ässäkiii on, sisä]ty?. nimenomaan teokse]i ])uheem olevaan osaaii

monia sat,tuvia huomioita, joista on hyötyä ei vain tilastokysymysten h.irrastelijoil]e vaan t,j]astoalan ammatl,].miehillekin. Edustava
menete]mähän on tjlastot,iei,eessä saanut vleisen hvväksvmisen vasti`
verraten m}'öhään. Vielä vuosisadan vaiiiteessa e`siint}'j ti]ast,omiesten kesken vi]kasta mie]ii)iteiden vaihtoa siitä, vojdaanko edustavalle t,utk].mukse]le antaa ]aji}kaan vakavan tieteel]isen menctelmän
arvoa. LTseimmat vanhan polveT[ tilastomiehet, kut,en mm. sellainen
suuri {`ukt,oriteett,i kuin G. v. n4cr,.yr, 'asettuivat jyrkäst,i kielteiselle
kannal]e tilast,ollisiin osatutkiinuksiin nähden pitäen näitä sekä cpätäsmällisinä

eitä

epätietecllisinä.

Siitä,

et,tä

n}rl{}'isen

yl`ieiskun-

nal]iscn elämän rytmiin h}Tvin soveltuva, aikaa ja varoja sääst,ävä
edust,av€i mei``ctelmä vähtel]en sai si]]e oikeutctustj kuuluvanaseman tilast,ol]isessa tutkimuksessa, tulee huomattava]ta osalta ansio
parille T)ohjojsmaiselle tilastomiehelle, nimittäin norjalaiselle 4. jv.
J{'!.oerille ja Ado]ph Jensenille itsel]een. Vijmeksi maiiiittu joutui
kansainvälisen tilastoinstituutin asett,aman ei`ikoisen komissionin

puheeiijoht3jana käsittelemään ja ratkaisem.aan ensi kädessä tähän
alaan kuuluvia k}Jsymyksiä ja yhdessä 4}./Äin Bow`Ze<yn kanssa lopul-

]isesti hälvent,ämään edustavaan menetelmään kohdistuneet epäluulot. Ymmärret,tävää näin olleii oii, että Jensen T)uhuessaan edustavasta menet,elmästä ]iikkuu a]alla, joka on hänelle hyvin läheineii
ja jota hän aivan ei`ikoisessa määrin tunt,ee ja hallitsee.
Teoksen loppuosan ]uvut vaikuttavat jossain määrin hajanaisili,a. Tekijä on va]innut siehä t,äält,ä eri tutkimustehtäviin tai ti]astonhaaroihin ];ittyviä kys}'m}-ksiä .ia esittää niistä havaintojaan j:`
mietelmiääii. Niinpä hän käsit,telee mm. elinkustannusindeksiä,
t}'önseisa`ist,en taloudellisia seurauksia ja teollisuustuotannon jalostusarvoa. P\-äistä kf`ikista hänellä on i)ätcvän, kansainvälistä mainetta nauttivan tilastomiehen T)ainava sana lausutt,avanaan. Teos
T)äätt,}.y lyh}'een ]ukuun

ti]astollisista

prognoosejsta;

kirjoittajan

kannanottoa tässä vast,akkaisia mielipitcitä herättäneessä kys}rm}'ksessä kuvastavat häTien sanaiisa: t,ilastotieteen tärlmimpiä tehtäviä
on kehittää tilasto]listen prognoosien tcknjikka suurimpaan mahdolliseen tä}.dellisy),Tteen.
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HERp_ipT T".M, _ 1)as qiurid,propLem _der modernen V ollbeschäftigung.
(Wirtschaftsdynamik, Schi`iften ftir Forschung und Pi`axis. Hrsg
von Rudolf Stucken. I-Ieft 1.) Ilans Buske Nachl`. DarmstadtLeipzig 1940. Siv. VII + 148.

Esitcltävänä oleva kirjanen muodostaa ensimmäisen osan prof.
jzzAcZo!/

6`£zACÄenin

julkaisemassa

uudessa

tutkimussarjassa,

joka

tavallaan on jatkoa eräälle aikaisemmalle, »Ii`rankfurter Gesellschaft
fur Konjunkturforschung»-yhdistyksen toimittamalle sarjalle. Uusi

julkaisusarja on suunniteltu sisällöltään jossain määrin poikkeamaan
edeltäjästään: kun viimeksi mainittuun kuuluvissa tutkimuksissa
käsiteltiin eräitä empiiris-tilastolliseii suhdannetutkimuksen keskeisiä kysymyksiä, on probleemipiiriä uudessa sarjassa laajeiinettu
käsittämään talouselämän dynamiikkaa yleensä. Julkaisija huomauttaa puheena olevan tutkimuksen alkulauseessa, että tarkoitus on ei`ityisesti kohdistaa huomiota talouselämän mukautumiskykyyn liit-

tyviin kysymyksiin.
Enrien kuin 7'i.mm ryhtyy vai`sinaiseen aiheeseensa, »täyden työllisyyden)) (Vollbeschäftigung) pei`uskysymyksiin, hän erikoisessa

jo.hdantoluvussa käsittelee yleisen t)vajaan työllisyyden» (Unterbeschäftigung) vaaraa. Tämä vaara on uhkaamassa kahdessa muodossa. Ensinnäkin se voi johtua epäedullisesta suhdannekehityksestä,

mutta lisäksi on nykyajan talouselämälle, kuten Ke#7ws väittää,
tietty pysyväinen taipumus »vajaaseen työllisyyteen)). Suhdannetekijöistä aiheutuva vaara ei Timmiä huolestuta, koska hän uskoo,
että suhdannevaihtelut ovat sopivien toimenpiteideii avulla stabilisoitavissa. Tarkoituksenmukaisella vakauttamispolitiikalla t,ulee teki.jän mielestä olla seuraavat tuniiusmei`kit:
4.) Sen tulee sisältää järjestelmä toimenpiteitä, jotka ovat omansa
pitämään yrittäjien spekulatiivisen toiminnan järjellisissä rajoissa.
Tällaisia toimenpiteitä ovat tavara-ja luottomarkkinain sekä i)örssi-

toiminnan valvonta, jonka avulla voidaan estää hintojen - sanan
laajiminassa mielessä käsitettynä -spekulatiivinen nousu. Edelleen
on tuotantoa, kulutusta ja jakaantumista samoin kuin pankkien
politiikkaa valvottava ja t,arpeen vaatiessa myöskin ohjattava.
2) Syvälle juurtunut usko »kohtaloon» suhdannevaihteluissa ja
siitä aiheutuva vaarallinen )}fatalistinen resignatio» on saatava kitketyksi talouspolitiikasta.
3) Sopivin keinoin on estettävä jollakin yksityisella talouselämän
alalla esiintyvä laskusuunta leviämästä yleiseksi.
Keynesin korostama nykyajan talouselämälle ominainen taipumus ])vajaaseen työllisyyteen» johtuu ennen kaikkea siitä, että suhteel]isen vaui`aassa yhteiskunnassa on suhteellisen vähän mahdollisuuksia uusiin investointeihin, koska suuria koskemattomia alueit,a
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ei enää ole olemassa. Timm puolestaan on sitä mieltä, et,tä Keynesin
väittämä on jossain määrin ]iioiteltu ja perustuu pääasiallisesti

anglosaksisten maiden kokemuksiin -minkä muuten Keynes myöntääkin. Timmin mukaan on myöskin Englaiinissa vielä olemassa
suuria mahdollisuuksia elintason kohottamiscksi puhumattakaan
siirtomaapolitiikan tarjoamista t,ilaisuuksista.
Tutkimuksensa t,oisessa osassa tekijä käy käsiksi vai.sinaiseen
aiheeseensa. Nykyaikaiselle >)täydelle työllisyydelle» on hänen mu-

kaansa tunnusmerkillistä, että 1) se on, vastakohtana ohimeneville
noususuhdanteille, Iuonteeltaan kestävää ja että 2) t,uotantovoimille on ominaista suhteellinen muuttumattomuus. Viimeksi mainittu seikka johtuu tuot,antovä]ineiden lisääntyneestä kestävyydestä, pitkälle kehittyneestä erikoistumisesta, kvalifioidun työvoiman suuresta tarpeesta sekä tuotantotoiminnan paikallisesta sidonnaisuudesta. Huomautet,takoon tässä yhteydessä, että Tiinmin väite
tuotannontekijäin lisääntyneestä eliniäst,ä tuskin on täysin kiistaton. Eräät tutkijat ovat t,odenneet aivan päinvastaisen kehityssuunnan.

Vaikka suhdannevaihtelut, onnist,ut,taisiinkin suuremn`assa tai
pienemmässä inäärässä sLabilisoimaan, oii nykyajan talouselämä
kuitenkin i)täyden työllisyydenkin» vallit,essa suuresti dynaaminen.
Siinä aiheuttavat vaihteluita sellaiset teki.iät kuin satovaiht,elut,

muutokset ulkomaankaupan alalla, maun muut,okset, yrittäjäin ja
taloushallinnon johdon reaktiot jne. Timm mainitsee konkreett,isina
esimei.kkeinä eräät teknilliset edistysaskeleet, va]tioiden varustautumisohjelmat ja aiikaran talven aiheuttaman lisääntyneen hiilentai`peen. Kaikissa näissä tapauksissa kysyntä lisääntyy määrätyssä
talouselämän sekt,orissa. Talouselämässä tapahtuvat muutokset i`iipi)uvat ilmeisesti myös suuressa määrässä siitä tavasta, jolla lisään-

tynyt kysyiitä rahoitetaan.
Seurauksena lisääntyneestä kysynnästä joillakin aloilla on pitkäaikaisiakin tasapainohäiriöitä, ennen kaikkea osittainen ))vajaa työllisyysi) määi`ätyissä talaouselämän sektoreissa, joissa kysyntä supist,uu. Toisaalta tapahtuu, kut,en tekijä sanoo, ))epäsosiaalista)) tulojeii
kasvamista sellaisilla aloi]la, joita kysynnän lisääntyminen koskee.

Esittäessään tutkimuksensa kolmannessa osassa toimenpiteitä
inainitun epäsosiaaliseii tulojen lisääntymisen ehkäisemiseksi Timm
korostaa voimakkaasti, että verotuspo]iittiset toimenpiteet eivät
tähän i`iitä, vaan ljsäksi on pakko suoi`anaisesti rajoittaa talouselämän vapautta. Sama koskee myöskin osittaisen J)vajaan työllisyydenJ) torjumista. Talouselämän vapauden rajoittaminen on sitä

välttämättömämpi, mitä jyrkeinmin kysyntä jollakin määrätyllä
alalla lisääntyy ja mitä suuremmassa määrässä tämä lisääntyminen

KI RJ ^LLISUUTTA

257

on ajallisesti rajoitettua. Tutkimuksen kolmas luku on omistet,tu
pääasiallisesti näiden väittämien selvittelylle ja todistelulle.
Esiteltävänä oleva tutkimus on tyypillinen puheenvuoi`o siinä
alunperin Keynesin »Genei`al Theoryn» inspiroimassa tieteellisessä
keskustelussa, jota viime vuosina on miltei kautt,a koko sivilisoituneen maailman käyty »täyden työllisyyden» probleemista. Tutkimus
on täysin teoreettinen sisält,ämättä minkäänlaista nuinei`oaineistoa.
Lukija saattaa paikoitellen olla eri inieltä tekijän kanssa, mutta
kieltää ei voida, etteikö Timmin ajatuksenkulku olisi varsin loogillisesti kehite]tyä. Sitä vastoin voidaan sanoa, että monet täi`keät
kysymykset kenties ovat saaneet osakseen liian suppean ja ylimalkaisen käsittelyn.
Timmin teos ilmestyi suur'sodan alkuvaiheessa ja on tällä hetkellä kieltämättä tavallaan epäajankohtainen. t)Täyden työllisyyden»

probleemi sellaisena kuin tekijä sen käsittää kuuluu joko menneisyyt,een tai mahdollisesti myöhempään tulevaisuuteen, jolloin sodan

ja sitä seuraavan i`auhanteon välittömästi aiheut,tamat kysymykset
jo ovat ehtineet väistyä rauhanomaiseen elämänkulkuun kuuluvien
ta|oudellisten ongelmien tieltä.
MjÄ*o Tcimmjmm

F. ZEUTHEN, ¢ÅonomjsÅ reor£ og A4e!ocze. Nyt Noi`disk Forlag. Kjo-

benhavn 1942.

Siv.

336.

J7. ZeL4£Åenin yllämainittu teos käsittelee hinta- ja tuotantoteo-

rian keskeisimpiä kysymyksiä kiinnittäen erikoista huomiota metodiopillisiin ongelmiin. Zeuthenin analyysi on deduktiivinen, vaikka
hän itse myöntääkin, että aikamme teoreettisen kansantaloustieteen tutkimus on liian kaukana siitä erinomaisesta kokemusperäisestä aineistosta, jonka se on koonnut. Hän koi`ostaa sitä, että
deduktio antaa vain tautologioja, mutta uudessa, arvokkaassa muodossa, joka helpottaa käsittämään todellisuut,ta. Tekijä käyttää
hyväkseen matematiikan suomaa apua, samalla kuin hän sen antamaa i`unkoa tä}'dentää epäeksakteilla huomioilla.
Zeuthen kannattaa abstraktion purkamismetoodia, jossa ]ähdetään yksinkertaisimmista olosuhteista ja vähiLellen päädytään yhä
monimutkaisempiin ja totuut,ta lähempänä oleviin ilmiöihin. Analyysi rakentuu sille tosiasialle, että kaikki taloudelliset arvot ovat
riippuvaisia toisistaan eikä niitä voida irroittaa kokonaisuudesta.
Osittaisanalyysi on oikeutettu vain sellaisissa tapauksissa, joissa
tarkasteltavan taloudellisen suureen vaikutus kokonaisuuteen on
häviävän pieni.
Teoksen ensimmäinen osa käsittelee talouselämän statiikkaa.
Staat,tisessa analyysissä Zcuthen esit,tää Walras'n yhtälöt laajentaen
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niiden käyLön myös monopolitapaukseen. Teorian tehtävänä ei ole
näiden }.htälöiden i`atkaiseminen, vaan niiden ratkaistavuuden määrittely. Konki`eettiset tapaukset voidaan käsitellä vain osittaismetodin avulla. Tässä usein käytetään eristämismetodia, jossa yksityisen
taloude]1isen suureen annetaan muuttua muiden säilyessä muutt,umatta. Silloin ei kuitenkaan voida välttää sitä vii`hettä, että talouselämän keskinäisestä riippuvaisuudesta johtuen eivät yhden suureen
muuttuessa muut voi säilyä muuttumatta. Siksi Zeuthen suosittelee
enemmän variatiometodia, jossa tutkitaan yksityisen suureen muutoksen vaikutuksia taloudelliseen kokonaisuuteen, mikä metodi
muodostaa väliasteen kokonais- ja osittaisanalyysin välil]ä. Indifferenssikäyrän, kysynnän joustavuuden ja kustannusten tarkaste-

luun päättyy teoksen staattinen osa.
Teoksen toinen osa on omistettu dynamiikalle, jossa huomioi•daan aikamomentt,i. Kirjoittaja käsittelee selvällä, joskaan ei viimeaikaisiin t,utkimuksiin nähden mullistavalla tavalla kaikkia tärkeim-

piä aika-analyysin i]miöitä, kuten viivytystä (Jcig), epävarmuutta,
•osotuksia, vahingonvaaraa, ex ante-ja ex post-käsitteitä. Viime aikoina huomiota herättänyt lukinseittiteoria (cobweb-theory) saa
myös huomiota osakseen. Simultaaniyhtälöitten käyttö on ulotettavissa myöskin dynamiikkaan, vaikkakin paljon yksinkei`taistettuna,
sillä muuten esitys tulisi liian laajaksi ja monimut,kaiseksi. Jos jokin
`tunteinaton riippuu ajasta, on mahdollista muiden riippuvaisuu-

dest,a tästä tuntemattomasta saada vastaavat ajasta riippuvat i`atkaisut muihin tuntemattomiin nähden. Dyiiaamisen yhtälöryhmän
ratkaisemiseksi täytyy eliminoida tuntemattomat., kunnes on yksi
vhtälöryhmä, jossa on sama tunt,ematon eri ajankohtina.
Teoksen viimeisessä ja kolmannessa osassa tarkastetaan markkinainuotoja, joitten ääi`immäiset perustyypit ovat kilpailu ja monopoli.
Näiden välillä ovat kaikki välimuodot mahdolliset, joten nykyaikainen oppi monopolistisesta kilpailusta tulee käsitellyksi. Teos päät-

tyy tutkimukseen siitä, mitä valtiova]lan toimeni)iteet vaikuttavat
talouselämään.
Zeuthenin teos on luonteelt.aan puhtaasti teoreettinen, mikä saa
selityksensä siitä, että kirjoittaja pitää absti`aktista teoriaa välttämättömänä apukeinona konkreettisten probleemien ratkaisemiseksi.

•Teoksen luettuaan tulee siihen lohdulliseen tulokseen, et,tä kansan-

taloustiede kehittyy orgaanisesti ja i`akentuu aina ede]tävän ajan
tutkimukselle, jonka erehdyksetkin usein ovat vält,Lämättömiä ja
hedelmällisiä erehdyluiä. Teos inyös osoittaa, että tähänastisen
kansantaloustieteen saavutukset eivät suinkaan ole sidottuja määrä-

tyiilaiseen yhteiskuntamuotoon, vaan ovat sovellettavissa - mutatis mutandis - mihin ajateltavissa olevaan yhteiskuntamuotoon
.tahiinsa.
Ijaui.i af Heuritn.

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

Die Beseitigung der Missstände im staatlichen VerwaltLingsapparat.
von Ministerialdii`ektor Å7. J?. /i'oSÅ£mjes.

Die Zahl der Staatsbeamten hat in den letzten Jahi`en stark
zugenommen, was in erster Linie auf die erweiterten oder .neuen Ver-

Tå:tguenå::uÅ::t:,nsinatl:nsTtoigededresBefåiredgee:uZ:åuåkeåu::eh:eEatiså.ar:i:
auch eine grosse volkswirtschaftliche Bedeutung. Sie ist eigentlich
seit der Se]bständigwerdung Finnlands vordringlich gewesen und in
Ausschdssen und in den Beamtenvereinei], vor allem im Zentralverband der Beamtenorganisatiohen, behandelt woi`den. Obwohl in
manchen Einzelheiten Verbesserungen durchgefiihrt sind, ist auf
diesem Gebiet doch noch viel zu tun.
Die Missstände im Behördenwesen Finnlands sind folgende:
Die Arbeitsverteilung zwischen den Beamten der verschiedenen
Behörden ist nicht gleichmässig.
Die Möglichkeiten, die Entscheidung weniger wichtiger Fragen
den unteren Beamten zu tlberti`agen, sind nicht gentigend beachtet.
Die Verfahren bei den Behöi`den sind uneinheitlich und das
Zusammenarbeiten zwischen ihnen ist ungeniigend, so dass Reformen, wenn solche bei einigen Behörden durchgefiihrt werden, bei
den tibrig`en keine Beachtung finden.
Auf demselben oder ungefähr demselben Arbeitsgebiet bestehen
mehrere Behöi`den oder Einrichtungen, welche sich mittels zweckentsprechender Massnahmen zu grösseren Einheiten zusammenfassen
lassen.

Die Verschiedenartigkeit der Verwaltungsgebiete bringt viel
Zeitverlust und Schwierigkeiten mit sich. Es wäre danach zu streben,
die Zivil- und Militärverwaltungsgebiete möglichst in Uberei]istimmung miteinander zu bringen.
• Die wirtschaftliche Lage der Beamten ist sicherzustellen. \\'eim
die Beamtenschaft unter dem Druck ständiger Nahrungssorgeii
6
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steht, wird die Arbeit nur mechanisch ausgefuhrt und die Bci`iifsfreudigkeit gelähint.
Zur Beseitigung der Mängel im Behördenwesen wäre ein b e s o ncl e r e s 0 r ga n zu schaffen, das ausschliesslich diese Fragen zii
untersuchen und dic notwendi.gen Massnahmen in die Wege zu
leiteri hätte. Ein solches Organ ist nicht nur ftir die 7jeit der Durchftihrung der Reformen notwendig, sondei`n es hat auch ftir die 7m
kunft als leit,endes und iiberwachendes Organ zu dienen.
Die Beamtenscliaft ist selbst ftir die Rationalisierung der VerwalLung zu interessiei`en, da ohne die Untei`sttitzung der Beamten
und ihre initiativkräftige Mitwirkung kein Organ aul. die Dauei. die
Aul'gaben bewältigen kaiin, die mit dieser umfangreichen undweiiverzweigten Frage zusammenhäiig`en. Zur Erreichung dieses Zieles
ist unter den Beamten Aufklärung`sarbeit zu leisten und die Tat,sache
einzuschärfen, dass die Behördenreform im lnteresse der Beaint,enschari selbst liegt. Wenn nämlich im Behördenwesen Mängel vorhanden sind, trägt dies nicht dazu bei, deii wirtsch€ift,lichen Ft>]`derungen cler Beamten Gehöi. zu verschaffcn.

Die Sozialpoliiik als GegensLaii(l wissensohaft]icher Forschung un(l liehi.e.
von l,eo I-Icirn.aia,.

Die Frage der r\'euorganisation des st,aats- und sozialwissenschaf tlichen LTnterrichts an der Universität Helsinki ist durch gewisse Anregungen bet,i`effend die Weiterbildung der Beamten und
die Errichtung ciner sozialwissenschaftlichen Fakultät an der Universität zur Diskussion g`estellt woi`den. Man hat die Errichtung
einer besonderen Professur fur Sozialpolitik vorgeschlagen, al)er es
haben sich Meinungsverschiedenheiten dartlber ergeben.
Die Sozialpolitik ist die J)mtindig gewordene Tochtert) der Volkswii`tschafts]ehre, aber sie ist auch nahe verwandt mit gewissen
Disziplinen der Rechtswissenschaft und der Soziologie. Die letztere
hat sich in Finnland jedoch ziemlich einseitig nach der Erforschung
der Lebe,nsverhältnisse primitiver Völker orientiert und die hiesigen
Vertrei,er dieser Wissenschaft haben sich nicht cigeiitlich init den
der ])raktischen Sozialpolitik nahestehcnden Frag.en beschäftigt.
Wenn man die Zweckmässig.keit gewisser sozialpolitischer Massnahmen untersucht, werden vor allem wii`tschaftliche Gesichtspunkte
beachtet, und zwar in erster l.,inie die Arbeitsverhältnisse in der
lndustrie. Bei der Behandlung der sozialpolitischen Auf gaben hat
die volkswirtschaft,liche Forschung eine sehr wichtige Auf gabe zu
erftillen, aber in clen ]etzten Jahrzehnten, \vo ini allgemeinen eine
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abst,rakt-t,heoretische Richtung herrschte, haben die Arbeitei`schutz-und Ftirsorgemassnahmen im Vergleich zur Geldtheorie und
andei`en zentralen Fragen bei den Volkswissenschaftlem keine besondere Beachtung gefunden. Frtlher war dies ziemlich anders.
Uber die Pi`obleme des Wirtschaftslebens und ihre wechselseitigen
Beziehungen erhält man eine richtigere Auffassung, wenn man auch
diejenige wissenschaftliche Arbeit beachtet, die es sich zur besondei`en Aufgabe gemacht hat, clie Missstände im Gesellschaftslebeii
und ihre Ursachen zu beleuchten, die Massnahmen zu ihrer Beseiti-

El::gbå|:fszeu::i%ee:scuh:ådeznuerbågerzTenhdue:gseor?ilåtn:::å:iveslisneå.,Welche
Bei der Behandlung sozialpolitischer Fi`agen werden auch Werturteile gefällt,. Ihre Gtiltigkeit ist kräftig bestritten worden, aber
man ist dabei zu weit gegaiigen. Auf durchaus objektiver Grundlage
lassen sich auch soziali)olitische Fragen behandeln. Die Ergebnisse
derartiger Untersuchungen tragen dazu bei, die jeweiligen Missstände aufzudecken, und sie zeigen, wo die Reformai`beit einzusetzen hat.
In Finnland ist dem sozialpolitischen Untei`i`icht an der J)Åbo
Akademi» und an der Sozialen Hochschule in Helsinki am meisten

Platz eingeräumt, während an der Staatsuniversität zusammenhängender Unterricht auf diesem Gebiete nur eine kui`ze Zeit ei`teilt
wurde. Bei der Differenzierung der wissenschaftlichen Arbeit wird
sich wahrscheinlich die Sozialpolitik auch im Hochschulunterricht
immer mehr zu einer besonderen wissenschaftlichen Diszii)1in entwickeln, die eine besondere Vei`tretung verlangt.
r\Tachdem sich die Auf gaben auf dem sozialen Gebiet stai`k vermehi`t haben, ist auch die Hilfe, welche die sozialpolitische Wissenschaft und der betreffende Unterricht bieten können, in Anspruch
zu nehmen.
Die wirtschaft]iche Einheit {les Nordens.
von Dr. '/'ors£ew GåJ.dzL47tcz, Stockholm.

Verfasser behandelt zunächst die Frage des Handels der noi`dischen
Länder und der Aufg.abeii einer gemeinsamen noi`dischen Handels-

politik. 7m den wii`tschaftlichen Fragen der nächsten 7jeit gehören
die Pi`obleme im Zusammenhang mit der Wiedei`aufl)auai`beit in den
noi`dischen Ländem nach dem Kriege und nach der Auf hebung der
Handelssperre. Der Wiedei`aufbau erfordert grosse Kapitalien, so
dass sich das lntei`esse darauf richtet, wieweit das nötige Kai)ital
am nordischen Geldmarkt beschafft werden kann. Trotzdem auch
Schwedeiis Kai)italmittel sich verringert haben, dai`f man hoffen,
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dass die t.ibrigen nordischeii Länder zu gtinstigen Bedii]gungen von
Schweden Kredit f ur die Wiedei`aufbauai`beit ei`halten. Ein engeres
Zusariimenarbeiten am nordischen. Kai)italmarkt wtirde auch clazu
bei[rageri, die Preis-und Währungspo]itik diescr Läncler cinheit,lich
zll

gestaltc,l.

Die Besteuei.ung {les unver(lienteii Bodenwertzuwachses.

von Mag. Rai. Ri,nne.
Verfasser untersucht die Frage der Besteuerung des unverdieiiten
Bodenwertzuwachses in Finnland, wo bisher eine solche Besteueruiig
unbekaniit war. Zunächst wird die Entstehung des unverdienten
Bodenwertzuwachses und seine Besteuerung in gewissen anderen
Ländern bchandelt, und die Gi`tinde angefiihrt, die fiir einc Einf{ihrung
dieser Steuer auch in Finnland sprechen. Eine allgemeine Besteuerung
alles uiivei`dienten Bodenwertzuwachses ist jedoch nicht zu emi)feh]en, sondern nur eine Steuer in begrenzter Form. Der eigentliche
landwii`t,schaftlich genutzte Grund und Boden wäi`e, wem dieser
nur Produktionskapiialwert hat, unbesteuerL zu lasseii. Nur in den
Siedluiigszenti`en und in ihrer Umgebung sowie iri den damit vei`gleichbaren Gegenden sollte der Boden steuerpflichtig sein. Die Steuei`

hätte eiiie Staatssteuer zu sein, .dei`en Ertrag jedoch zum Teil den
Gemeinden zu tibei`Iassen wäi`e, auf dei`en Gebiet der zu besteuernde

Wertzuwachs stattgefunden hat. Die Steuer sollte direkt sein und
auf Grund von Taxierungen der Grundstticke bestimmt werden,
die nach gewissen Zeiträumen voi`zunehmen wären.
Zwar stehen der Durchf tihrung dieser Besteuei`ung Schwierigkeiten entgegen und die Versuche mit ihr sind in gewissen Ländern
teilweise misslungen, aber die sozial- und bevölkerungspolitischen
Gesichtspunkte sind doch so wichtig, dass sie fiir die Einftihrung
einer solchen Steuer in Finnland sprechen. Diese ist uniso notwendiger,
als die kommunale Besteuerung der Gruiidslilcke hier auf der Ertragsbesteuerung beruht, während sie nach Ansicht des Verfassers
auf der wertmässigen Besteuerung basieren sollte. Zur Vorbereitung'
dieser Frage ist vom finnischem Staate ein Ausschuss eingesetzt, der
jedoch vorläufig noch keinen CTeset,zvorschlag ausgearbeitet hat.
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