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FINflNsslpoLITIIKKn  jfl  soTflvflHINKojEN
KO RvflflMISMENETELMÄT. ]

Kirjoittanut

Maf;ti  Leppo.

1.  Sotcwahnkojen korvac[misen  probhemi.

Esitelmäni  aiheena  on  finanssipolitiikka  ja  sotavahinkojen  kor-
vaamismenetelmät.   Finanssipolitiikalla ymmärrämme sitä politiikan
haai`aa, joka koskee julkisten yhdyskuntain,  ennen  kaikkea  valtion
finansseja,   tarkemmin    sanottuna    julkisia   menoja   ja    tuloja   ja
niiden  tasapainoon  saattamista sekä  tähän  liittyviä ilmiöitä.  Sota-
vahingoilla  tarkoitamme  tässä  suhteellisen  laajaa  käsitettä.  Niillä

yminärrämme ensinnäkin kansalaisten omaisuudelle  sotatoimista, lä-
hinnä  pommituksista,  aiheutuneita  vaurioita ja  menetyksiä.  Mutta
toiseksi ymmärrämme tässä  sotavahingoilla  myös niitä menetyksiä,

joita  kansalaisten  omaisuudelle aiheutuu alueluovutuksista.  Juriidi-
nen kielenkäyttö  meillä tarkoittaa sotavahingoilla yleensä vain ensin
mainitun tyyppisiä  menetyksiä,  mutta  ei  alueluovutusten johdosta
syntyneitä  tappioita.  Käsitämme  tässä  siis  sotavahingot laajemmin
sisällyttäen näihin vahinkoihin puheena olleet kummankin tyyppiset
menetykset. Kotialueen sotavahingot ja menetetyn alueen sotavahin-

got   voidaan  korvata   samanlaisin  menetelmin,   mutta   niihin  voi-
daan   soveltaa   myös   aivan  ei`ilaistakin  menetelmää,  kuten  meillä
on  tapahtunut.

Vieraalle    valtiolle    tapahtuvat    sotakoi`vaukset    jäävät    tässä
sotavahinkojen  käsitteemme  ulkopuolelle.

]  Kirjoitus  perustuu  esitelmään,  joka pidettiin  Karjalan  työväestön ja pien`

viljelijäin   neuvottelukokouksessa   syyskuun  10  p:nä.
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Sotavahinkoj en koi.vaamiskysymysten j ärjestelyt liittyvät lähei-
sesti   valtion   yleiseen   finanssipolitiikkaan.    Jos    finanssipolitiikka
sodan  aikana  hoidetaan  taitavasti,  i,ehokkaita  keinoia  käyttämällä

ja  määrätietoisesti,  saadaan takeita  siitä,  että  myös  sotavahinkojen
korvaamiskysymysten  järjestelyt  onnistutaan  tyydyttävästi hoita-
maan.   Jos   sitä   vastoin   sodanaikainen   finanssipolitiikka   on   levä-

peräistä ja helläkätistä,  ei myöskään korvauskysymysten järjestelyä
onnistuta  hoitamaan.  Miksi  näin  on  asian laita?  Seuraavista  syistä.
Jos  finanssipolitiikka   ei  ole  riittävän  tehokasta,  joudutaan  maan
i`ahaoloissa  inflatooriseen  kehitykseen.   Tästä   on  taasen   tuloksena
kaksi epäkohtaa.  Korvaukset, joista määrättynä vuonna päätetään,
menettävät huomattavan osan reaalisesta arvostaan siihen mennessä,
kun  korvauksiin   oikeutetut  lopullisesti  korvauksensa  saavat.   Jos
inflatio pääsee kehittymään pitkälle,  syntyy vielä toinen sotavahin-
kojen  korvauskysymystä  vakavasti  häiritsevä  epäkohta.  Inflatiossa
eräät  kansalaispiirit,  lähinnä  vanhuuden päivien turvaksi  rahasääs-
töjä  tehneet,  menettävät  huomattavan  osan  todellisesta  omaisuu-
destaan.  Syntyy  vaikea  probleemi,  olisiko  ja  mil`lä  tavoin  näiiäk;n
sodan    i`ahoituksen    epäoiinistumisesta    aiheutuneita    kaiisa]aisten
menetyksiä   valt,iovallaii  toimesta  ryhdyttävä  korvaamaar].   Maai]-
mansodan  jälkeinen  finanssihistoria  Saksassa  on  osoittanut,  miten
tavattoman  monimut,kaisista  ja  tekiiillisesti  eritiäin vaikeasti tot.eu-
tettavista seikoista tä]löin on kysymys. [   Saksassa voit,iin vain aivan
vähäisessä määrin näitä tappioita kansalaisille korvata.  Huomaamm
tästä,  että  inl`latooriiien kehitys  uhkaa  siten viedä  pohjaa  pois  kor-
vauskysymysten  ratkaisulta  yleensäkin.   Tällöin  saattaa   nimittäin
heikentyä  se  moraalinen itohja, ioka yleisen katsanLokannan mukai-
sesti  tukee   sodan   aiheuti,ami€n   omaisuusmenetysten,   varsiiiaisten
sotavahinkojen,  korvaamisen toteuttamista.

Voimme siten sanoa,  että inflatio  on korvauskysymysten ratkai-
sun  pahin  vihollinen.   Luja,   määi.ätietoinen  finanssipolitiikka  sitä
vastoin  on  näiden  kysymysten  hoitamisessa  paras  tuki  ja  turva.

L   CoNSTA.NTiNo   BREsciANi-TURRONi,       The    Economics   oi    lnf lalion.   London

1937, ss. 314  ja  seur.  -E. A.  Berg,   Rahasaatavien korjausarviointi  lähinnä  Sak-
san     oloja   silmällärjitäen.    Kansantaloudelliiien   Aikakauskirja   1944,.   1,  ss.119

!a  seur.
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`2.  Fimnssipoltii{hcm  pastw  inflcdton  ehkäisemisest,ä.

Mistä  syystä  sitten finanssipolitiikka  on sodan  aikana  vastuussa
rahan arvon kehityksestä?  Inflatioiden historia tietää meille kei`toa,
että rahan arvon nopea ja huomattava alentuminen eli toisin sanoen
hintatason  jyrkkä  nousu  on  useimmiten  tapahtunut  sotien  aikana
tai  niiden   jälkiseurauksena. £   Säännöllisissä  olosuhteissa valtioiden
menot peitetään siten,  että suurin piirtein juoksevat  menot  suorite-
taan  sen  ostokyvyn  avulla,   mitä  kansalaisilta  veroilla  ja  valtion
muilla varsinaisilla tuloilla saadaan.  Sodan johdosta menot paisuvat

yht'äkkiä huomattavasti, mutta verojen tuottoa ei saada kohoamaan
läheskään    samassa    suhteessa.    Syntyy    suui`ia    budjettivajauksia,

jotka  peitetään  luottoa  ottamal]a.
Osa   luotoista   otetaan   maan   keskuspankista,   osa   yksityisistä

rahalaitoksista  ja   osa   suoraan  yleisöltä.   Vaarallisinta   on  suoraan
keskuspankista  otettu  luotto.  Tämä  luotto  ei  tosin  merkitse  sitä,
että luottosummia  vastaava  määrä  rahaa seteleinä tulisi liikk-eeseen.
Osa   ]uotoista   edustaa   shekkisaatavia.   Joka  tapauksessa   jokainen
keskuspankista  valtiolle  luottona   otettu  miljardi  lisää  yhteiskun-
nassa likviidejä maksuvälineitä, ioko seteleinä tai likviideinä pankki-
saatavina. 2   Likviidien pankkisaatavien ja  setelistön kasvu yhdessä
merkitsee  maksuvälineiden  ja  samalla  ylei;ön  ostokyvyn  kasvua,

jota kasvua vastaamassa ei yhteiskunnassa ole mitään lisääntymistä
tavarapuolella.  Reaalipääoma  ei  maassa sodan aikana voi lisääntyä;

päinvastoin  sitä  on  pakko  kuluttaa  entisestäänkin.
Noi`maaleissa  rauhan  oloissa yhteiskunnan reaalipääoma tehdas-

]aitosten,   koneiden,  raaka-ainevarastoien,  kauppaliikkeiden  varas-
tojen ja muiden talouselämässä kiinni olevien aineellisten hyödykkei-
den  muodossa  lisääntyy rinnan  rahapääoman  kasvun kanssa.  Hyö-
dykevirta  ja  i`ahavirta  kulkevat  kummatkin  samalla  tasolla  ia  hin-
nat  pysyvät  suurin  piirtein  vakaina.

Sodan  oloissa  rahavii`ta  pyrkii paisumaan  ja  hyödykevirta  ehty-
mään.  Hinnat, joiden tehtävänä yhteiskunnassa on kysynnän ia tar-

jonnan välisen tasapainon ylläpitäininen,  pyrkivät  ikään kuin luon-
L   ALBERT   DEspAux,   L'inflalion   dans   l'hisloii`e.   Pz\r.Ls   1922,   ss.    117   5a   Seur.

sekä   277  ja  scur.
2   A.   C.   PiGou,   A   Szudy   [.ri   PLzb![.c   Fi.na.rice.   London   1928,   ss.   256  ja   seur.
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nonlain   pakosta   nousemaan,  kunnes  vasta  korkeamman  hintata-.
son  vallitessa  kysynnän  ja  tarjonnan  välinen  tasapaino   saavute-
taan.

Jos  valtio  peittäisi  suui`entuneet  menonsa  siten,  että  se  kansa-
laisilta  heidän  ostokyvystänsä  suurempina  veroina  ottaisi  niin  pal-

jon  pois,  että  veroilla  peitettäisiin  kaikki  menot  ia  vain  muu  osa
tuloista  jäisi  kansalaisille  heidän  kulutukseensa  käytettäväksi,   ei
rahapääoma yhteiskunnassa sodan aikana kasvaisi. Ei syntyisi tuota
tasojen erilaisuutta rahavirran ja hyödykevirran välillä, mistä edellä

puhuimme.    Hintatasolla  ei  olisi  mainittua  nousevaa   tendenssiä. 1
0n tosin huomattava,  että jossain määrin myös tavarapuolella  syn-
tyy  hintatasoon  kohottavasti  vaikuttavia  tekijöitä,  ennen  kaikkea
maahantuonnin    vaikeutumisen    ja    korviketuotannon    kalleuden
vuoksi, mutta näillä tekijöillä ei ole samaa kantavuutta kuin finanssi-
tekijöillä.

Missään  sotaakäyvässä  maassa  ei  valtion  menoja  sataprosentti-
sesti peitetä verotusteitse, vaan melkoinen osa menoista suoritetaan
valtion  velkaa  lisäämällä.  Menettelyä  seuraa  luonnollisena  ilmiönä

yleisön  ostokyvyn  jatkuva  kasvu.  Ne  miljardit,  ioita  valtio  varus-
teollisuudelta  ja  muilta  hankkijoilta  saamistaan tavaroista  maksaa
sekä  sotilaspalkkoina,  avustuksina  ja  korvauksina  suorittaa,  palaa-
vat  vain  osaksi takaisin veronkoonnin yhteydessä.  Kaikkea lisään-
tyvää  ostokykyä  ei  myöskään  voida  kuluttaa.  Osa  siis  tällä tavoin
lisääntyvistä tuloista jää saataviksi yleisölle, joko siioituksina raha-
laitoksiin tai käteiskassoina taikka osittain myös siioituksina valtion
obligatioihin. 8

Säännöstelypolitiikka on näissä olosuhteissa välttämätön finanssi-

politiikan  rinnakkaisilmiö. 8   Hinnat,  vuokrat,  palkat,  kiinteistöjen
ostot sekä yksityisille rahalaitoksista tapahtuva luotonanto on sään-
nösteltävä.  Tärkeimpjen  kulutushyödykkeiden sekä tuotantotai.vik-

L   Budjett,iylijäämi.politiikalla     voidaan   vaikuttaa   joi)a   hiiitatasoon   ale:ita-

``i=sLi.  ERiK  LiNDAHL,  J'cJ`ni.ngspo/i./{.kcns  mcde/.   Malmö  1930,  ss.  66  ja  seur.  SAMA,

Studies  in  lhe  TheoTu  of   Moneg  and  Capilal.   New  York  1939,  ss.  351-384.
2  Vrt.   OTTo   Dor`'NER,    D[.c   Grcnzen  dcr  S/aa/sucrscÅUJdung.    Weltwirtschaft-

liches   Archiv,   56.   13d.,   H.2„   Kiel   1942,   ss.   190  ja   seur.
9   A.   C.   PiGou,     The   I`olilical    Economy  of     War,  i\e"r  ec\.    Londoi\    1940,   ss.

112-136.
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ke:den jakelu on niin ikään säännösteltävä. Tällä tavoin padotaan tuo
paisuva  rahavirta, josta  edellä  puhuimme.  Se tulojen osa, mitä val-
litseviin   hintoihin  ei  voida  kulutukseen  käyttää,  ohjautuu  tällöin
valtion  käyttöön  joko  rahalaitosten välityksellä tai yleisön sijoituk-
sina  suoraan  valtion  obligatioihin.  Yleisön saatavat rahalaitoksista
vai`sinaisina    talletuksina   ja   shekkitilisaatavina   kohoavat.   Raha-
pääoma  maassa kasvaa, ja  valtionvelka lisääntyy,  mutta reaalipää-
oma  ja reaalinen hyödykevirta eivät  kohoa.

Meidän  täytyy  valitettavasti  todeta,  että  valtion  huomattava
velkaantuminen  sodan  aikana  ei  ole  vaaraton  ilmiö.  Valtion  vel-
kaantumisen  rinnakkaisilmiönä  tapahtuva  yleisön  ostokyvyn  jat-
kuva kohoaminen, jota ostokyvyn kasvua vastaamassa ei ole mitään
reaalista tavarapuolella, saattaa aiheuttaa kovin voimakkaan paineen
tuota patoa vastaan, jpnka hintasäännöstely kysynnän ia tarjonnan
tasapainossa pitämiseksi rahavirran paisuessa muodostaa.  Paine voi
muodostua  niin  ankaraksi,  että  säännöstelyn on annettava  myöten

ja hintojen päästävä kohoamaan lähemmäksi rahavirran ja hyödyke-
viiTan  välistä  luonnollista  tasoa.

Nykyaikaisissa  valtioissa  tämä  vaara  tunnetaan.  Sodanaikaisten
menojen  ra.hoittamisessa   käytetäänkin   paljon  voimakkaampia   ja

jyrkempiä  keinoja  kuin viime maailmansodassa. L   Valtion menoista
pyritään   mahdollisimman   suuri   osa   peittämään  veroilla.   Entisiä
veroja  on  korotettuja  uusia  säädetty.  Mitä  pitemmälle  sota onjat-
kunut ja mitä enemmän valtionvelka on kasvanut, sitä täi.keämmäksi
on  tullut  verotustien  käyttäminen  entistä  tehokkaammassa  mu6-
dossa.

Edellä  olevan  johdosta  otainme  nyt  varteen,  että  sodan  oloissa
valtion  budjetissa  syntyy vuosittain  vajausta.  Jotta  näissä  oloissa
hintataso  ei  pääse  omille  teillensä,  on  seuraavat  tosiasiat  otettava
huomioon.

1.  Ensinnäkin  hintasäännöstelyn  ja  talouselämän  muun  sään-
nöstelyn on oltava hyvin tehokasta.  Rahavirran paisuessa on se osa
yleisön  ostokyvystä,  mitä  niukan  tarjonnan  vallitessa  säännöstel-
lyin  hinnoin  ei  voida  kulutukseen  käyttää,  saatava  ohiautumaan
valtion  käyttöön.  Tämä  tapahtuu  joko  rahalaitosten  välityksellä

£   DONNER,  mainittu  kirjoitus,   ss.   183-184.
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tai  yleisön  sijoituksina  suoi.aan  valtion  obligatioihin.  Tämä  toteu-
tuukin,. jos säännöstelytoimenpiteet ovat niin  tehokkaat,   että niillä
saavutetaan  asetettu  päämäärä.

2.  Toiseksi   toteamme,   .että   keskuspankkiluotoista   vältytään,
jos  säännöstely  on täysin  aukoton ja  jos  yleisön  ylimääräinen  osto-
kyky  kuvatulla  tavalla  palaa  automaattisesti  valtion  käyttöön.

3.   Kolmanneksi   panemme   kuitenkin   merkille,   että   tällaisissa
olosuhteissakaan  valtion  jatkuva  ja  huomattava  velkaantuminen
ei rahan  arvon kehityksen kannalta  ole  vaaraton ilmiö.  Hintatason
pysyessä  vakaana,  mutta  valtion  velan  suuresti  lisääntyessä  huo-
mattavien    budjettivajausten   johdosta    kasvavat    samanaikaisesti

yleisön rahasaatavat rahalaitoksissa.  Rahapääoma  lisääntyy,  mutta
tätä  vastaamassa ei  ole i`eaalista  hyödykemäärän  kasvua.  Rahapää-
oman  huomattava  ja  jatkuva  kasvu  voi  ajan  mittaan  muodostaa
liian  voimakkaan  paineen  säännösteltyjä  hintoja  vastaan.

4.  Neljänneksi   joudumme   siten  toteamaan,   että  rahan  arvon
kehityksestä  on  viime  kädessä  vastuussa  finanssipolitiikka  ja  tar-
kemmin  sanottuna,  ikävä  kyllä,  veropolitiikka,  koska  mikään  muu
keino  kuin  verotus  ei  tehokkaasti  pysty  kahlitsemaan  i`ahavii`ran

paisuntaa.

3.  Suomen  valii,on  finanssipotitiikka  Sod,an  ai,kana.

Suomen  valtion  menot  viimeisenä  rauhan  vuonna,  1938,  olivat
noin  5  miljardia  mai`kkaa.  Vuonna  1942  nämä  menot  olivat  noin
25  miljardia  ja  vuonna  1943  noin  30  miljardia  mai`kkaa.  Vertailua
sotaa    edeltäneeseen   aikaan   tehdessämme   on   meidän   kuitenkin
otettava  huomioon  rahan  arvossa  tällä  välin  tapahtunut  heikenty-
minen.   Elinkustannusindeksin  mukaan  laskien  mai`kka  on  menet-
tänyt  noin puolet  arvostaan.`Entisen rahan  arvon mukaan   arvioi-
tuinakin   Suomen   valtion   menot   olivat   viime   vuonna   kuitenkin
noin  kolme  kertaa  niin  suui`et  kuin  ennen  sotaa.

Verotuloja  ja  valtion  muita  varsinaisia  tuloja  emme  ole  voineet
lisätä   samassa   suhteessa. ]    Vuonna   1938  peitimme  kaikki  menot

'  Ks.  MAiETi   LEppo,    Varsinaisel  lulol  ja  luolonollo  sodan  rahoituksessa.  rra-

loudellisia  Selvityksiä  1942.  Suomen  Pankin  suhdannetutkimusosaston  julkaisuja,
Saija  A:  1.   Helsinki  1943,   ss.   8-12.
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varsinaisilla  tuloilla.  Vuonna  1939  varsinaisten tulojen  osuus  meno-

jen rahoittamisessa  muodosti  n. 2/3,   seuraavana vuonna vain n.1/3,
vuonna  1941  noin  puolet  ja  kahtena  viimeksi  kuluneena  vuonna
lähimain   2/3. ]    Syntyneet    budjettivajaukset   on   peitetty   valtioh
velkaa  lisäämällä.

Meidän    on    valitettavasti    todettava,    että    finanssipoliittiset
otteemme eivät aluksi olleet riittävän tarmokkaita ja ettei myöskään
hintasäännöstelymme   ollut  tehokasta.   Valtion  velan  kasvussa   oli
keskuspankkiluotoilla huomattava osuus. Rinnakkaisilmiönä havait-
semme  tuona  aikana  hintojen  miltei  kuukaudesta  toiseen  tapahtu-
neen nousun.  Vuosina  1940-1941 runsas  rieljäsosa valtion menoista

peitettiin   Suomen  Pankista  otetulla  luotolla.   Vuosina  1942-1943
tilanne  on  ollut  sitä  vastoin  huomattavasti  parempi  keskuspankki-
luottojen  supistuessa  alle  10 °/o:iin  näiden  vuosien  yhteisestä  koko-
naismenojen  summasta.

Näyttää  siltä,  että  nimenomaan  syksystä  1943 alkaen finanssi-

poliittinen j a hintapoliittinen tilanne oli j o luj asti käsissämme, kunnes
uudet olosuhteet tänä kesänä ovat jälleen vaikeuttaneet asemaamme.
Syyskuussa  1943  elinkustannusindeksi  oli  195  pistettä,  kesäkuussa
tänä vuonna vain 5 pistettä korkeampi eli 200 pistettä. Tukkuhinta-
indeksin nousu  oli niin ikään veri`attain vähäistä.  Heinäkuussa  elin-
kustannusindeksi  on  noussut  jälleen,  mutta  kuitenkin  vain  yhden

pisteen,   kohoten  siis  201:een.
Valtion menojen rahoitus tapahtui vuonna  1943 miltei säännölli-

sesti  siten,  että  se  osa,  mitä  varsinaisilla  tuloilla  ei  voitu  peittää,
saatiin  valtiolle   luottoina   yksityisistä   rahalaitoksista   tai   suoraan

y]eisöltä.   Tätä  kehitystä  on  jatkunut  aina  tähän  kesään  saakka.
Valtion  velka  Suomen  Pankkiin  oli  syyskuun  päättyessä   1943  15.8
miljardia  ja  kuluvan  vuoden  kesäkuun  lopussa  vain   15.6  miljardia
mai`kkaa.

Päästiin siis olotilaan, jossa oli mahdollista vä]ttää keskuspankki-
luottoja   ja   kahlita   yleisön   ylimääräinen   ostokyky   pääasiallisesti
siten, että se säästöinä talletus-ja shekkitileille virtasi rahalaitoksiin

ja  sieltä  va]tion  luottoina  sen  käyttöön.
1   T.  JUNNiLA,     VaJ/[.on/afoudcn  k3h[.(gs.    Talou]ellisia  Selvityksiä  1943.  Suomen

Pankin  taloustieteellisen  tutkimuslaitoksen  julkaisuja,  Sarja  A: 2.  Helsinki  1944,
ss.   44-52.
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Yleisön talletukset rahalaitoksissa olivat vuoden 1938 päättyessä
n.  20 miljardia markkaa, mutta tämän vuoden puoliväliin mennessä
ne olivat kasvaneet yli kaksinkertaisiksi eli 42 miljardiin  mai`kkaan.1
Shekkitilien   osuus,  joka  ennen  sotaa  oli  1/io,  oli   nyt  1/4  kaikista
talletuksista.

Huomaamme,  että  tähänastinen  talletusten  kasvu  vastaa  suun-
nilleen vain hintatason kohoamista. Tästä voisi otaksua,  että yhteis-
kunnassa kiertävää rahavirtaa uuden hintatason mukaisesti vastaisi
i`eaalinen hyödykevirta. Näin ei kuitenkaan asian laita  ole.  Tuotanto
on  nyt pienempi kuin ennen sotaa.  Sitä paitsi emme edellä  ottaneet
huomioon  liikkeessä  ole+assa  setelistössä  tapahtunutta  kasvua.  Se
on  kohonnut  noin  kuudenkertaiseksi  sotaa  edeltäneestä  tasosta.

Tämän   vuoden   kesäkuusta   lukien   on   finanssipoliittinen   ase-
mamme  jälleen  vaikeutunut,   kuten   edellä   jo   totesimme.   Jonkin
verran   on  jo   täytynyt   turvautua   uusiin   keskuspankkiluottoihin.
Vaaditaan  jälleen  uusia  finanssipoliittisia  toimenpiteitä.   Tilanteen
hallitsemiseksi   on   valtion   varsinaisia   tuloja   jälleen   ryhdyttävä
lisäämään.

Rauhaan  siirtymisessä   esiintyvien  finanssikysymysten `oikeaan
valoon   saattamiseksi   on  meidän  hyödyllistä  luoda  lyhyt  katsaus
siihen,  minkälaisia  valtion  menot  olivat  sotaa  edeltäneessä  budje-
tissa  ja  minkälaisia  ne  nyt  ovat.

Vuonna  1938 5 miljai.din menoista siviilimenot muodostivat noin
3/4  eli  3 700   miljoonaa  markkaa.  0len laskenut,  että  yhteiskunnan

turvallisuudesta  ja   sen  sisäisestä  järjestyksestä  aiheutuvia  siviili-
menoja oli noin 500 miljoonaa, erilaisia kansalaisten ia yhteiskunnan
hyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä kulttuui`i-ja tuotantopoliitti-
sia  sekä  terveydenhoidollisia  menoja  valtiolla  oli  yli  3  kertaa  näin

paljon eli  1600 miljoonaa markkaa.  Ostokyvyn siirtoja kansalaisten
kesken avustuksina ja kotimaisten lainain korkoina oli 230 miljoonaa.
Sijoitukset  tekivät  n.   360  miljoonaa  markkaa.   Ulkomaisen  velan
hoito  merkitsi  yli  200  miljoonan  rasitusta,  ja   muita   siviilimenoja
oli vajaa 800 miljoonaa markkaa.  Puolustukseen käytettiin   vain 1/4
menoista  eli  n.   1250  miljoonaa  markkaa.

L  Tal]etusten    kehityksestä   sotavuosina   ks.   A.   E.   TUDEER,   j?aÅcrmar/(Å.[.nc[f.

Taloudellisia Se]vityksiä  1943.  Suomen  Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen

julkaisuja,   Sarja  A:  2.   Helsinki  1944,   ss.   17-18.
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Tarkastamme sitten valtion kuluvan vuoden budjettia tarkistet.
tuna  osittain  finanssitoimikunnan  keväällä  kolmannen  finanssioh-

jelman  yhteydessä  tekemän  arvion  avulla. ]   Mukana  eivät  tä.11öin
•ole ne uudet ylimääi`äiset menot, joita kesäkuusta lähtien puolustus-
menoihin  ja   siviilimenoihin  on   aiheutunut.  Ilman näitä lisämenoja
arvioitiin   siviilimenot   10  miljardiksi   markaksi  ja  puolustusmenot

pariksikymmeneksi  miljardiksi.
Yhteiskunnan    turvallisuudesta    ja    järjestyksestä    aiheutuvat

•siviilimenot oli nyt arvioitava  1 300  miljoonaksi markaksi, kulttuuri-

ja  tuotantopoliittiset  sekä  lääkinnölliset  menot  4  miljardiksi,  osto-
kyvyn siirrot  kansalaisten kesken huomattavien kotimaisten korko-
jen s.ekä korvausten ja avustusten johdosta 3 miljardiksi, sijoitukset
600  miljoonaksi,  ulkomaisen  velan  hoito  200  miljoonaksi  ja  muut
siviilimenot  1100  miljoonaksi  markaksi.

Kun   vertaamme   sotaa   edeltäneitä   sekä   nykyisiä   siviilimeno-

jamine,  on  meidän jälleen  otettava  huomioon rahan arvossa tapah-
tunut   heikentyminen.   Reaalisestikin siviilimenomme  kuitenkin ]iyt
ovat  suuremmat  kuin  sotaa  edeltäneessä budjetissa. Tuotantopoliit-
tisissa  menoissamme  on  erityisesti  nyt  huomattava  1400  miljoonan
markan   erä   maataloustuotteiden  hintatukipalkkioiksi.   Ostokyvyn
siirrot  kansalaisten  kesken  kotimaisen velan korkoina,  avristuksina

ja  koi`vauksina  ovat  nyt  aivan  toista  suuruusluokkaa  kuin  ennen
sotaa.  Tämä  erä  on nyt budjetissamme,  kuten io  mainitsimme,  yh-
teensä n. 3 miljai`dia, kun se vuonna 1938 sitä vastoin oli vain hiukan

yli  200  miljoonaa  mai`kkaa.
Kyseessä  oleva  3  miljardin  markan  menoei`ä  kä§itt.ää  budjetis-

tamme sosiaaliministei`iön menot 900 miljoonaa, j oista huomattavasti
suurimman  ei`än  muodostavat   sotainvaliidien  ja   sotaleskien   sekä
-orpojen   eläkkeet   ja   muut   avustukset.   Sosiaaliministeriön  menot
olivat  vuonna 1938 vain n.100 miljoonaa markkaa. Kotimaisen velan
korot, jotka vuonna  1938  olivat  |20 miljoonaa, arvioidaan nyt  1300
miljoonaksi.  Tämän lisäksi summassa on mukana siirtoväen ia siirre-
tyn omaisuuden budjetissa aivan vähäiseksi arvioitu huoltomenoerä,

]  Valtiovarainministeriön     kar_sar.ta]ousosaston    finanssitoimjkunnan  ehdotus

kolmanneksi   finanssiohjclmaksi   (15.  3.1944).  Liite  1  (painamaton,  finanssitoimi-
kunnan  arkistossa),  ss.  2-3.
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65   mi]joonaa,   sekä   korvauslain   mukaisten   korvausobligatioiden
kuoletusmenoerä, ioka viimeksi mainittu on budjetissa merkitty 650
mi]joonaksi  markaksi.

Juuri  tässä  käsiteltävänämme  olevat  menot  erottavat  tyypilli-
simmin   nykyisen   siviilibudjettimme    sotaa    edeltäneistä    menois-
tamme.    Budjetin   tähän   erään   mielenkiintomme   nyt   erityisesti
kohdistuu,   sillä   sodasta   aiheutuneiden   omaisuusmenetysten   kor-
vaaminen   samoin  kuin  valtion  kotimaisen  velan  korkoja  ja  kuole-
tuksia   koskevat  kysymykset   tulevat  rauhan   aikaan   siirryttäessä
olemaan   tärkeitä   finanssipolitiikkaamme   liittyviä   probleemeja.

4.   Sotcwahinkoi en  kowaamt,smenetezmäi.

Nykyaikainen  totaalinen  sota  ei  ole  säästänyt  vaurioilta  enem-

pää sotatoimialuetta kuin kotialuettakaan.  Myös  kotialueella tapah-
tuvien   sotavahinkojen   korvaaminen   kuuluu   siten   nykyaikaisesta
sodasta  aiheutuviin  finanssikysymyksiin.

Saksassa  valtio  on  ottanut  vastatakseen  sataprosenttisesti  kai-
kista vahingoista. Sääntönä on, että vahingot korvataan vasta sodan

päätyttyä.  Ennakkomaksuja  suoi`itetaan  kuitenkin jo  sodan  aikana
hai`kinnan  mukaan.  Jos  esim.  tuhoutunut  tuotantolaitos on sodan-
käynnille   tai  kansanhuollolle  tärkeä  ja  se  rakennetaan  uudelleen,
suoritetaan korvaus. Englannissa on sitä vastoin käytännössä vakuu-
tusjärjestelmä. i

Meillä  Suomessahan  kotiseudun  sotavahingot  korvataan  kuten
Englannissakin   sotavakuutusiäriestelmää   soveltamalla.   Tämä   on
ol]ut   firianssipolitiikkamme   hoidon   kannalta   onnellinen   ratkaisu.
Jos  valtio  olisi  velvoitettu  näistä  vahingoista  vastaamaan,  olisi  se
merkinnyt huomattavaa lisärasitusta  muutenkin paisuneessa sodan-
aikaisessa    budjetissamme.     Kotiseudun    pommitusvahingot    ovat
nousseet    melkoisen    huomattaviin    summiin.    Talvisodan    aikaiseb
vahingot  olivat  n.  700  miljoonaa  markkaa.  Kesällä  1941  alkaneen
sodan  vauriot  ovat   olleet  vielä   suuremmat.   Vuosina   1941-1943
ne  olivat  yhteensä  400  miljoonaa  markkaa,  ja   tänä  vuonna   sota-
vahinkolakien   alaiset  vahingot   on   ai`vioitu   750   miljoonaksi   mar-

]   Ks.   TÅc   Eco7to77i[.s!,   Novcmber   1943,   s.   719.
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kaksi.1   Talvisodan   ja   iiykyisen  sodan  vaiiriot  ovat  siis  yhteensä
olleet lähes  2  miljardia  markkaa.  Mukana  tässä  eivät  sitå paitsi  ole
lainkaan ne vahingot, joita menetetyistä laivoista  niin ikään vakuu-
tusmenetelmää  soveltamalla  on  suoritettu.

Kotiseudun   sotavahinkojen   korvaamiskysymystä   vielä   paljon
laajakantoisempi   on   meillä   ollut   Moskovan  rauhanteossa   maalis-
kuussa  1940  menetetyn  ja  vuonna  1941  jälleen  palautetun  alueen
vahinkojen koi.vaaminen.  Samat kysymykset tulevat  nyt  uudelleen
esille.

Mainittu   korvauskysymyksemmehän   ratkaistiin   ensin   vuoden
1940 ja  sittemmin  vuoden  19/±2  korvauslailla.  01i  luonnollista,  että
vakuutusmenettelystä  ei  nyt  ollut  apua,  vaan  korvaukset  täytyi
järjestää  valtion  välittömien  toimenpiteiden  avulla.  Kuten tunnet-
tua,  päätettiin korvaukset  osaksi maksaa  käteissuorituksina,  mutta

pääasiallisesti  kuitenkin  ns.  korvauslainamenetelmää  soveltamalla.
Laissa vahvistetun suunnitelman mukaisesti valtio vuosittain lunas-
taa  osan korvausobligatioista.  Finanssiteoi`eettisesti  asia  on ymmär-
rettävä    siten,    ett,ä   valtion   luovuttaessa   korvausobligatiot  asian-
omaisille  se  vasta  antaa  sitoumuksen  määräaikoina  suoritettavien
korvausten   maksamisesi,a.   Kuoletusten   ja   koronmaksujen  tapah-
tuessa  todellinen  korvaus  suoritetaan. 8   Siten  korvauslaina  on  ym-
mäi`tääkseni   valti.on   velassakin   käsiteltävä   yleisestä  velasta  eroa-
vana erityislaatuisena eränä.  Jos Saksassa esim. valtionvelkaan otet-
taisiin  mukaan  se,  mitä  valtio  lupaa  sotavahinkojen  korvauksina
myöhemmin maksaa, olisi velka vielä huomattavasti Saksan nykyistä
valtavaa  valtionvelkaa  suurempi.

Korvausanomukset on nyttemmin pääasiallisesti ratkaistu.  Kesä-
kuun päättyessä päätettyjen korvausten yhteismäärä oli n. 9 miljar-
dia markkaa.  Korvausobligatioita oli luovutettu n. 7   miljardin mar-
kan   summasta,   ja   käteissuoi`itukset   olivat   olleet   n.   2   miljardia
markkaa.   Korvausten  suoi.ittaminen  pääsi  varsinaisesti   alkamaan
vasta  vuonna   1943.   Käteissuoritusten  lisäksi  on  vuonna   1943  ja

L  Sotavahinkoyhdistykseltä  saadun  tiedon  mukaan.
•2  Vrt. NIA:rTT. I+Eppo,   Der  pi.ii)ate und dei` öff entliche  Anteil am Volkselnkommen.

Veröffent]ichur.gen  der  Abteilung  fiir  Konjunkturforschung  der  Finnlands  Bank,
Reihe  8: 2.   Helsir.ki  1943,  ss.  47-48.
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vuoden   1944   alkupuoliskon   aikana   maksettu   huomattava   määrä
korvausobligatioiden  kuoletuksia  sekä  korkoja.   Kuoletukset     ovat

yhteensä kesäkuun loppuun mennessä olleet 1850 miljoonaa ja korot
n.1050 mi]joonaa. Koi`vauslainan suuruus oli siten 7 miljardin sijasta
kesäkuun  päättyessä  5.2  miljardia  mai`kkaa.

Korvauslain  mukaisesti  on  korvausobligatioille  laskettu  ko.rkoa
vuodesta  1940  alkaen.   Kun  lunastukset  aloitettiin  vasta  vuonna
1943, tuli juui`i tänä vuonna  samoin kuin kuluvan vuoden alkupuo-
liskon aikana huomattava määrä aikaisempia korkoja maksettavaksi.
Kuten tunnettua, ovat korvausobligatiot k.ahdenty}.ppisiä, 8 vuoden
ja 25 vuoden kuoletussuunnitelman  käsittäviä.   Kun vain 1/2 miljoo-
nan ylittävästä koi`vauksen  osasta  annetaan asianomaiselle pitempi-
aikaisia  obligatioita,  on  niiden osuus  koko  korvauslainassa  suhteelli-
sen vähäinen.  Niitä  on annettu  1600 miljoonaa  markkaa.  Kummas-
sakin ryhmässä  korko  on  4 °/o.  L}'hempiaikaisista  obligatioista  kuo-
]etetaan   4   ensimmäisen vuoden aikana  15 °/o vuosittain;  ja  vuosina
1947  ja   1948  vuotuisk`uoletus  on  20  °/o.

Korvauksiin   tarvittavat   vai`at   päätettiin   koota   vuonna   1940
säädetyllä  omaisuudenluovutusverolla.  Tämän veron maksuunpantu
määrä  on  noin  9  miljardia  mai`kkaa,  muti,a  todellinen  tuotto  tulee
olemaan melkoisesti pienempi.  Tähän vaikuttavat  etukäteen tapah-
tuvista  suorituksista  myönnetyt  alennukset  sekä  myös  se, että tietty
osa  tästä  vei`osta, kuten  yleensäkin  maksuunpannuista  veroista, jää

perimättä.   Suoritus   tapahtuu   vuosittain  .kahdessa   erässä   viiden
vuoden,   vuosien   1941-1945   aikana.   Kun  etukäteen  maksetuista
ei`istä   asiahomaisille  taattiin   vei`rattain   huomattava   hyvitys,   on
verosta  enää  suhteel]isen  vähäinen  osa  suorittamatta.  Kolmen vuo-
den, vuosien 1941-1943 aikana, veroa kertyi 6.7 miljardia markkaa,

yksin  ensimmäisenä  vuonna  jo  yli  3  miljardia,  toisena  2  miljardia
ja  kolmantena  11/2  miljardia  markkaa.

Omaisuudenluovutusverosta kertyviä varoja  ei ole koottu mihin-
kään   budjetin   ulkopuolella   olevaan  i`ahastoon.   Korvausmenettely
tapahtuu   siis   valtion   yleisen   budjetin   puitteissa.   Toisenlainenkin
eli  siis  budjetin  ulkopuolella  tapahtuva  menettely  olisi  teknillisesti
kyllä  ollut  mahdollinen,  mutta  sillä  olisi  tuskin  mitään  etuja  saa-
vutettu.
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Huomaamme,   että omaisuudenluovutusveron pääosa tuli makse-
tuksi  jo   ennen, kuin  vai`sinaisiin  koi`vausten   suorituksiin  ehdittiin
ryhtyä.  Näissä  oloissa  olisi kaiketi ollut jokseenkin vaikeaa  soveltaa
suuremmassa määi.in, kuin mitä tapahtui, veron suorittamista reaali-
omaisuutena   siinä   tarkoituksessa,   että   vastaava omaisuuden osa
olisi  siirtynyt .korvauksensaajille.  Koko  korvausmenettelyn täytyisi
kuitenkin  viime  kädessä  tähdätä  juuri  tähän. L  Niiden,   åotka  ovat
menettäneet  sen,  mitä  he  tuottavassa  toiminnassaan  tarvitsevat,
täytyisi saada osa niistä  reaalisista tuotannon välineistä,  ioita  maan
turvatummissa paikoissa  on sodastakin huolimatta säilynyt.  Tämän
periaatteen    huomioon    ottaminen    itse    omaisuudenluovutusvero-
menettelyssä näyttää kyllä tuottavan hyvin huomattavia vaikeuksia.
Jotta   tätä   periaatetta   lainkaan  voitaisiin   verotuksessa   soveltaa,
olisi  yhtenä   edellytyksenä   otettava   huomioon,   että   veroerien   ja
lopullisten  korvausten  suoritusten  välillä  ei  saisi  kulua  kovin  huo-
mattavaa  aikaa,  kuten  nyt  on  tapahtunut.

5.  Finanssipottiihhamme  nukgisiå  probleemeia,.

Edellä   olemme   viitanneet   niihin   pi`obleemeihin,   joita   valtion
velan kasvuun liittyy.  Palaamme  nyt tähän kysymykseen.  Suomen
valtion  velka  oli  vuoden  1938  päättyessä  3.4   miljai`dia  markkaa.
Vuonna  1939 velka kasvoi vähän yli 2 miljardilla, vuonna 1940 noin
111/2 miljardilla,  seuraavana vuonna   10   miljardilla ja  vuonna  1942
myös  noin   10   miliardilla  markalla.   Vuonna   19/±3  valtion  yleinen
velka  lisääntyi  yli  11  miljardilla,  inutta  lisäksi  annettiin  korvaus-
obligatioita korvauksiin oikeutetuille  3.6   miljardin markan  arvosta,

joten   koko   valtionvelka  kasvoi  vuonna  1943  miltei  15   miljardil]a
markalla.

Vuonna  1938  valtionvelasta  vajaa  800  miljoonaa  markkaa  oli
ulkomaista luottoa.  Käytännöllisesti katsoen koko muu osa luotosta
oli   pitkäaikaista   kotimaista   obligatiovelkaa.   Vuoden   1944   puoli-
välissä  valtionvelka,  joka  oli  nyt  58.4  miljardia   markkaa,  käsitti

L .Vrt.  C. A. J.  G^DOL",   Sgnpunkter på skadeei`sällningsproblemel.  Bkor\om\skaL

Samfundets  Tidskrift,  Ny  sei.ie, h. 48. Helsiiigfors 1940, ss.  1  ja  seur. -13R.   Suvi-
RALNTA,   Miten   kansanlalousmies   kalselee   omaisuudenluoi)ulusi)eroa.    Ka(nstmtsLlou-
dellinen  Aikakauskirja.   Helsinki  1941,   1,  ss.   55  ja  seur.
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lähes   puoleksi   lyhytaikaista   kotimaista   luottoa.   Velkaa   Suomen
Pankkiin   oli  15.6  miljardia,  ja  vekseliluotot  liikepankeista,  keri`an
vuodessa  tai  lyhyemminkin  väliajoin  lankeavat   obligatiot,  vei`on-
maksutodisteet ynnä valtion muut lyhytaikaiset sitoumukset olivat
11.7  miljardia  markkaa.  Pitempiaikaista  obligatioluottoa,  koi.vaus-
lainaa  ]ukuun  ottamatta,  oli  20.4  miljardia,  ja  korvauslaina  oli  5.2
miljardia   markkaa.  Ulkomaiiien  velka  oli  51/2  miljardia  mai`kkaa.

Huomaamme  siis  valtion  velan  vuosittain  kasvaneen  vähintään
10 mi]jardilla markalla, ja lisäksi velka on lisääntynyt korvauslainan

johdosta.  S.amalla  havaitseinme  noin  puolen  velasta  olevan  lyhyt-
aikaista kotimaista luottoa.  Kesän 1944 aikana valtion velka on edel-
leen  ripeästi   kasvanut.    Elokuun   päättyessä  se  oli   ennakkoarvion
mukaan   621/2  miljardia   markkaa,   josta   korvauslainan    osuus  oli
5 350  mil].oonaa  markkaa.

Jos  finanssipolitiikka ja  muu talouspolitiikka  ovat lujasti valtio-
vallan   käsissä,   voidaan   tällaisissa   ja   jopa   vieläkin   suuremmissa
mittasuhteissa  liikkuvaa  valtionvelan  kasvua  kyllä  hallita.   Tote-
simme  edellä,  että  vuonna  1943  saavutettiin jo  vai`sin  vakaa  asema
sekä  finanssi-  että  hintapoliittisissa  toimenpiteissä.  Kuitenkin  juuri
viime   vuonna   valtionvelka  kasvoi  varsin  huomattavasti.  Samana
vuonna   maksettiin   myös   edellisiltä  vuosilta   kertyneitä    korvaus-
korkoja   sekä   käteiskoi`vauksia   vai`sin   tuntuva   määrä.

Säännöstelyn vallitessa voidaan finanssi-ja hintapoliittista  asemaa
kyl]ä  hallita,  mutta  tuo  velan jatkuva  lisääntyminen  on  silti ilmiö,

jota  on  valppaasti  seui.attava.
Meidän  on  otettava  huomioon,  että  valtionvelan  nykyiset  korot,

jotka  kuluvan vuoden budjetissa  on  ai'vioitu vain  1300  miljoonaksi
markaksi,   tulevat   heti   huomattavasti   kohoamaan,   kun  nykyistä
lyhytaikaista  velkaa  ryhdytään  vakauttamaan.  Lyhytaikaisen  luo-
ton  valtio  saa  hyvin  halvalla.  Kolmen  kuukauden pituisissa  vekse-
leissä korko  esim.  on ainoastaan  11/2 °/o.   Jos  ajattelemme,  että val-
tio  nykyisestä  noin  60  miljardin  markan  velastansa  maksaisi  5  °/o
koron,  olisivat  korkomenot  jo  3  miljardia  markkaa  vuodessa.  Huo-
maamme,   kuinka   suuria  probleemeja  rauhan  aikaan  siirryttäessä
valtionvelan hoito tulee  aiheuttamaan.  Korot ja kuoletukset saatta-
vat  hyvin  liikkua  ehkäpä  5  miljardin  markan  seuduissa.  Ja  koko
siviilibudjettimme  menotkin  ovat  kuitenkin  n}7t  vielä  vain  10  mil-
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jardin paikkeilla.  Mainitsen vielä vertauksen vuoksi,  että valtiomme
sinänsä  varsin  huomattavat  ansaintatulot,  jättäessämme  alkoholi-
liikkeen  puhtaasti  vei`onluontoisen  ylijäämän  huomioon  ottamatta,
on  ku]uvan  vuoden  budjetissamme  arvioitu  1100  miljoonaksi  mar-
kaksi.  Ne ovat siis vielä nyt miltei yhtä suuret kuin koi`komenotkin,
mutta  korkojen  lisääntyessä   ne  jäävät  näitä  paljon  pienemmiksi.

Finanssiteoriassa  on  aivan  oikein korostettu sitä, että ulkomaisel-
1a  ja  kotimaisella  velalla on aivan erilainen luonne.  Ulkomaille mak-
settavien koi`kojen  ja  kuoletusten aivan kuten vieraalle vallalle mak-
settavien sotakorvaustenkin johdosta vähenee reaalisesti  se hyödyke.
määi`ä,  mikä kotimaassa  oman  kansan  hyväksi  voidaan  käyttää. L
Kotimaisen .velan  korot  ja  nettokuoletukset sitä vastoin merkitsevät
kansalaisten  kesken toimeenpantavia ostokyvyn siirtoja.   Nämä osto-
kyvyn   siirrot   muodostavat  taasen  oinan  probleeminsa.  Toisilta  on
veroina koottava  se,  mitä  koi`koihin ja kuoletuksiin oikeutetuille on
maksettava.   Sodanaikaisten  menojen peittäminen valtionvelkaa   li-
säämäl]ä merkitsee  siten  saatavien luomista eräille kansalaisille rau-
han  oloissa  ja   valtion    sitoutumista  verojen  käyttämiseen  näiden
velvoitustenhoitamiseen  rauhan  aikana.   Osaksi  tosin  korkojen  ja
kuoletusten saajat  tulevat  olemaan  s;moja  henkilöitä  kuin  vastaa-
vien  verojen maksajat, mutta  pääosaltaan ei  valitettavasti  näin  ole
asian  laita. Verot   kootaan  tasaisesti myös laajoilta kansankerroksil-
ta,   mutta  koronsaajat   kuuluvat   pääasiallisesti   yhteiskunnan   va-
rakkaimpiin piireihin. 2

Aivan  ei`i  asemassa  ovat  luonnollisesti  korvauksiin  oikeutetut,

joille  maksettavista  korvauksista  niiden  tapahtuessa  korvauslaina-
menettelyä  soveltamallakin  huolehditaan  pääosaltansa  suhteellisen
nopeasti.   Tällaisen   lainan   pääosa   tulee   verrattain   pian   kuolete-
tuksi,   mutta   valtion  yleinen  velka  tulee   nähtävästi   alentumaan
varsin  hitaasti.

Valtion velkaantumisen probleemia tarkastaessamme voimme siis
todeta, että   velan  lisääntymistä,   jota   meillä  kuten  miltei  kaikissa
muissakin   maissa nykyisen maailmansodan vielä  kestäessä ilmeisesti

jatkuvasti  tapahtuu,   ei   tosin   voida   sanoa   epäterveeksi   ilmiöksi.

\   PiGOT),   A   S[udy   in   public   Finartce,   s.   22.

8  Vrt.  DONNFi.R,   Die   Grenzen   der   Slaatsi)erschuldung,  ss.  216  5a  seur.

2
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Finanssi-ja  hintapoliittinen asema  kyetään  kyllä  hallitsemaan velan
kasvaessakin.  Koko  yhteiskunnan  etu  kuitenkin  vaatii,  että  velan
kasvuvauhti  pidetään  mahdollisimman  hitaana  ja   että   erityisesti
tuloon ja  omaisuuteen  kohdistetulla  vei`otuksella  kootaan  mahdolli-
simman  suuri  osa  valtion  menoista.

Valtion    velkaantumisen    pitämistä    mahdollisimman    suppeissa
rajoissa  vaativat  ensinnäkin  jo  rahanarvopoliittiset  syyt.   Toiseksi
sosiaa]ipoliittiset  näkökohdat puhuvat  sen puolesta,  koska korkojen
saajat  ja  laajat  veronmaksajapiirit  rauhan  oloissa  kuuluvat  pää-
asiallisesti  ei`i  piireihin.   Ja  kolmanneksi  vielä  korvauskysymysten
hoitaminenkin   onnistuu   parhaiten   näin   meneteltäessä.

Tarkoituksenmukaisten  ankarienkin  verojen  käyttäminen  meno-

jen  rahoittamisessa  on  siten  sekä  terveen  järjen  että  teoreet,tisen
ajattelun   sanelemaa.   Meillä   Suomessa   on   tässä   suhteessa   valittu
oikea   tie.   Myös   korvauskysymyksen   rahoituksen   viimekertainen
ratkaisu, kun  se  päätettiin  toteuttaa  omaisuudenluovutusverotuk-
seen tui`vautumalla,  oli  oikeaan  osunut  toimenpide.

Toisinaan esitetään,  että  omaisuuteen kohdistettu ankara verotus
olisi  rahanarvopoliittisesti  vaai`allinen  keino,   siitä  syystä,   että   se
voisi johtaa,  kuten sanotaan,  ns.  luot,toinflatioon.  Tällainen ajattelu
ei  käsit,tääkseni  ole  oikea.  Tässä  pidetään  nähtävästi  esimerkkinä
rauhanajan   noususuhdani,een   ilmiöitä.    Tällöin   pankit   nimittäin
ovat taipuvaisia lisäämään luotonantoansa  yrittäjille  nopeammassa
tahdissa,  kuin  mitä  säästäminen  ja  todellinen  pääomanmuodostus
edellyttäisivät.  Hinnat  kohoavat  melkoisen  huomattavasti.  Saavu-
taan   olotilaan,   jossa   pääoman  kysynnän  ja   tarjonnan  tasapaino
horjuu,  ja  tuloksena  on  kriisi  pääoma-  ja  rahamarkkinoilla.

Sellaisissa  olosuhteissa,  joissa  valtionvelka  jatkuvasti  lisääntyy,
määi`äävät  kehityksen   aivan  toiset  tekijät.   Hintain   nousun  syyt
ovat aivan erilaiset.  Eletään jatkuvasti budjettivajausten merkeissä.
Hintain  nousun  syynä   ei  suinkaan  ole  se,   et,tä  pankit  antaisivat
talouselämälle  luottoa  enemmän,  kuin  mitä  säästäminen  edellyttää.
Luotonantokin   on   säännösteltyä.   Mitään  vaaraa   rahamarkkinain
kiristymiseksi  ei  lainkaan  ole  olemassa.  Päinvastoin   niille  on  tyy-

pillistä  huomattava  keveys.   Yleisön  talletukset  sekä   säästö-   että
shekkit,ileillä kasvavat jatkuvasti. Vain aivan vähäinen osa pankkien
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ot,tolainauksesta   voidaan   käyttää   talouselämän   tarpeisiin,   koska
väestön   hyvinvointia   palvelevaa   siviilituotantoa   ei   sanottavasti
voida toistaiseksi laajentaa.  Pankkien tehtävänä on  sitcn huomat,ta-
vassa  määrin yleisön ylimääräisen  ostokyvyn vastaanottaminen  sen
siirtämiseksi  edelleen  luottoina  valtiolle.

Panemme   nyt   merkille,   että   olosuhtcissa,   joissa   valtionvelka
kasvaa, omaisuusverotus  kohdistuu huomattavassa  määrin samoihin

yhteiskuntapiireihin,  joiden  keskuudessa  tulotkin   ovat   suhteellisen
korkeat ja jotka  kulutuksen pakostakin  ollessa suhteellisen  alhaisen
voivat tehdä talletuksia shekkitileille ia säästöt,ileille.  Omaisuusvero~
tus  ikäänkuin  leikkaa  pois  osan  näiden  tilien  ]isäkasvusta  ja  vas-
taavassa  määrin  hidastaa  valtion  velkaantumista.

Se  omaisuusveron  maksaja  taas,  jolla  ei  ole  käteisiä  varoja,  voi
niitä  usein  hankkia  myymällä  osan  omaisuudestansa,   esim.  omista-
mistaan osakkeista.  Ostaja käyttää tällöin vuorostaan  käteisiä  varo-

jaan,   esim.   shekkit,ilisaataviaan.   Lopputuloksena   on  tällöinkin  se,
että   shekki-   tai  talletustilien  kohoaminen  ja   niin  ikään   valtion-
velan   kasvu   hidastuvat.   Ylimääräinen   ostokyky   maassa   kasvaa
hitaammin,  kuin  mitä  se  ilman  puheena  olleita  veroja  lisääntyisi.

Tämän  havainnollistamiseksi  esitän   omasta  f inanssikehitykses-
tämme   tyypillisen  tapauksen.   Moskovan  rauhan   jälkeen  valtion-
velkamme  lisääntyi  yhä.   Esim.  vuoden  1940  jälkii)uoliskolla  noin

puolet valtion  menoista  peitettiin luottoa  ottamalla.  Samansuuntai-
nen kehitys ja°tkui vuoden 1941  aikana,  mutta touko-ja kesäkuussa
valtion  saadessa  omaisuudenluovutusveron  ensi  erän  maksusta  i`un-
saasti  2  miljardia  mai`kkaa  valtionvelka  väliaikaisesti  aleni.  ValLion
lyhytaikainen  velka  supistui,  ja  teknillisesti  se  tapahtui  pääasialli-
sesti  siten,  että  valtio  otti  langenneita  velkasitoumuksiaan takaisin
liikepankeilta.    Yleisön   talletukset   säästöt,ileillä   ja   talletustileillä
eivät lisääntyneet,  vaan  hiukan  jopa  supistuivat.  Näin  o]isi kaiketi
tapahtunut  siinäkin  tapauksessa,  ettei  veroa  olisi  ennakkona  pidä-
tetty.   Maaliskuun  lopussa  1941  valtiolla  oli  lyhytaikaista  luottoa
vekseleinä  ja  veronmaksutodisteina  4.i   miljardia ia kesäkuun päät-
tyessä vain 2.2   miljardia markkaa eli 1.9  miljardia mai`kkaa vähem-
män. Vuoden 1941 jälkipuoliskolla valtion lyhytaikainen velka lisään-
tyi   jälleen,   ja   myös   talletukset   sekä   säästö-   että   shekkitileillä
kasvoivat.
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Omaisuudenluovutusverotuksessa  -ja  vie]ä  vähemmän  muussa
omaisuusverotuksessa - sattuu harvoin mainitun suuruisia  maksu-
eriä yhdellä kertaa.  Meillä se oli ainoa tapaus,  mutta sekin onnistui.
Tavallisesti   maksut   tulevat   pienemmissä   erissä   suoritetuiksi.

On kyllä.tapauksia,  joissa  omaisuusveron  maksajalla ei ole  kätei-
siä  varoja  omaisuuden  ollessa  sellaista,   ett,ä  siitä  ei  voida  my}/-dä
osaa   veron  suorittamiseksi.   Esim.   kaupunkikiinteistöt   ovat   usein
tässä  asemassa.  Tällaisia  tapauksia  silmällä  pitäen  on  luotonannon
säännöstelyssä   sovellettava   poikkeusmenettelyä,   ja   luottoa   i`aha-
]aitoksista täytyy  määrätyissä rajoissa tällaisiin tarkoit,uksiin voida
antaa.   Nämäkään   luotot   eivät   ole   suinkaan   in£latiota   edistäviä.
Luottosummathan  annetaan  asianomaisille  vain  sillä  edellytyksellä,
että  niiden  saajat  omaisuusveron  maksajina  suoi.ittavat  ne  edelleen
valtiolle.    Näidenkin    erien    osalta    valt,ionvelan    kasvu    hidastuu.
Luottosummia  vastaavat  erät  olisi  rahalaitoksista  annettu  velaksi
valt,iolle,  ellei  k},'seessä  olevaa  vei`oa  olisi  säädetty.  Nyt  valtio  saa
ne  lopullisesti,  ja  mainit,tujen  veronmaksajien  velka  rahalaitoksille
sit,ä  vastoin  kasvaa.  Uutta  ostokykyä  ei tässä  luoda.  Näiden veron-
maksajien  ostokyky  i)ysyy  enintään  entisellään,  mutta  vielä  toden-
näköisemmin   se   jopa   supistuu,   sillä   mahdollisuuksiensa   mukaan
heidän  on  koetettava  lyhentää  velkaansa  luottoa  antaneelle  räha-
]aitokselle;  velan  lyhennykset  rahalaitos  voi  taasen  antaa  edelleen
luottona  valtiolle.

Edel]ä  esitetLyjen näkökohtien  nojalla t,äytynee  meidän siis tulla
•siihen  lopputu]okseen,   että  rahani`unsauden  ja  luottosäännöstelyn

vaJlitessa  omaisuusveroei`ien  suorittaminen   ei   aiheuta   häiriöitä   ja
•että   nämä   suoritukset   muodostavat   osan   inflatiota   ehkäisevistä
toimenpiteistä   civät,kä   siis   suinkaan   aiheuta   enempää   ns.   1uotto-
kuin  muutakaan  inflatiota.

On  esitetty,   että  omaisuudenluovutusveron  suoi.ittaminen  olisi
meillä onnistunut sen vuoksi, että samanaikaisesti o]isi maassa va]lin-
nut   inflatoorinen   kehitys.   Tapahtunut   hintojen   kohoaminen   on
kyllä  helpottanut  useiden  yrittäjien  asemaa  verojen  maksamisessa

yleensä,  mutta  edellä  esitetyn  perusteella  näyttää  silt.ä,  että  perus-
syy  omaisuudenluovutuserien  kivuttomaan  suoi.ittamiseen  on  ollut
budjettivajausten rinnakkaisjlmiönä havaittava yleisön ylimääräinen
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osLokyvyn  kasvu.  Jos  hintataso  olisi  pysynyt  täysin  vakaana,  olisi

ylimääräinen ostokyky tosiasiallisesti lisääntynyt vieläkin enemmän,
kuin  mitä  on  tapahtunut.  Ei  ole  aihetta  epäillä,  etteikö  veroerien
suoritus  olisi hyvin  onnistunut   myös  viimeksi  mainitussa  tapauk-
sessa,   siis  vakaan   hintatasonkin  vallitessa.

Suomen  valtion  finanssiasema  on  nykyisin  suhteellisen  vankka.
Kaikki  veronluontoiset  tulomme,  alkoholitulot  näihin  luettuina  ia

ylimääräiset   omaisuuteen   ja   tuloon   kohdistuneet   verot    mukaan
laskettuina,   tuottavat   noin   18   miljardin   markan     vuosituloksen.
Muista   varsinaisista  iu]oista  saamme   vielä  parin  miljardin  lisän. ]
Näitä  pariakymmentä  miljardia,  jota  suminaa  joudumme  lähitule-
vaisuudessa vielä lisäämään, vastassa on meillä tosin nyt huomatta-
van suuret  menot.  Jo  vuotuiset  siviilimenot  arvioitiin ennen tämän
kesän  tapahtumia  10    miljardiksi    markaksi.    Tulopohja    on    kui-
tenkin   vakaa.   Vei.ojärjestelmämme   on   moderni  ja   monipuolinen,

ja verotuksen toimeenpano on tehostumassa.  Näissä.asioissa olemme
paljon    edistyneet    sitten    ensimmäisen    maailmansodan    aikojen.
Voimme   suurista   vaikeuksistamme   huolimatta   suhtautua   luotta-
vaisesti  Suomcn  valtion  finanssipolitiikan  hoitoon ja  mahdollisuuk-
siimme  ratkaista  ei`ilaiset  sodanjälkeiset  pulmamme.

Se   tie,   jonka   olemme   sotavahinkojen   korvaamismenetelmiksi
valinneet,  on ymmärtääkseni  ollut  oikeaan osunut.  Kotialueen sota-
vahinkojen   korvaaminen   ulkopuolella   valtion   budjetin   helpottaa
muun   korvauskysymyksen   hoitamista.    Omaisuudenluovutusvero-
tuksen   käyttäminen   Moskovan   rauhanteossa   menetetyn   alueen
tappioiden koi`vaamisessa  oli  nähtävästi myös  terve  finanssitoimen-

pide.  Tämän  verotuksen toteuttaminen  käytännössä  on  onnistunut
siihen   aikanaan   kohdistetuista   epäilyksistä   huolimatta.   0lemme
näissä  kysymyksissä   menetelleet  terveen  järjen  mukaisesti  ia  en-
nakkoluulottomasti   ja   saaneet   menetelmistämme   suotuisia   koke-
muksia. Pääpiirteittäin samanlaiset menetelmät soveltunevat nytkin
esille  tulevien  pulmiemine  ratkaisemiseksi.   Emme  voi  nyt  välttyä
uudesta  omaisuudenluovutusverosta,  joka  tekee  mahdolliseksi  koi'-
vata  siirt,oväen  jälleen  kärsim].ä   inenetyksiä.

]  Vrt.   edellä   mainittua   ehdotusta   kolmanneksi   finanssiohjelm.iksi.
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Esitelmäni    finanssipolitiikasta    ja    sotavahinkojen    korvaamis-
menetelmistä  on  pyrkinyt  valaisemaan  sitä  yhteyttä,  mikä  valtion
raha-asiain   järkiperäisellä   hoidolla   ja   sotavahinkojen   korvaamis-
kysymyksillä  keskenänsä  on.  Esityksessäni  olen  päähuomion  kiin-
nittänyt  kuvan  antamiseen  finanssipolitiikkamme  yleisistä  problee-
meista.

Tällä  hetkellä  emme  voi  nähdä  vielä  niiden  kysymysten  koko
laa].uutta,  jotka  ratkaistaviksemme  voivat  joutua.   Mutta  nyt  on
meidän kaikkien yhteinen etumme valtion finanssipoliittisen aseman
jatkuva  tukeminen.

Valtionvelan    kasvamista  olisi  pyrittävä   hidastamaan.  Valtion
menojen jälleen enennyttyä olisi valtion varsinaisia tuloja ryhdyttä-
vä  lisäämään;   ja   uusi   omaisuudenluovutusvero olisi myös saatava
aikaan.   Finanssipolitiikkaamme   täytyy   muutenkin  valppaasti   ja
herpaantumattomin ottein hoitaa. Tällä tavoin taataan koko yhteis-
kunnan  edun  mukaisesti  tärkeä  i`ahanai`von  säilyminen;  ja  valtio-
valta   säilyttää   kykynsä   hoitaa   esiin   tulevat   finanssiprobleemit
i'auhan  aikaan  siirryttäessä.

Kun   rauhan   aikaan   siirtymiskauden   rasituksista   vapaudut-
tuamme  pääsemme  jälleen  synnyinmaatamme  rauhan töissä  raken-
t,amaan,    voimme   valtiovallan   ja   finanssipolitiikkamme    keinoin
entistä  enemmän  toteuttaa  myös  sosiaalista  oikeudenmukaisuutta
kansamme laajojen  väestönkeri`osten  elinehto!a  parantamalla;  kan-
nustamme tuotantoa, j osta väestömme hyvinvointi tulee riippumaan,
sekä  kohotamme  kulttuuriamme,  joka  osaltansa  takaa  meille  itse-
näisen  isänmaan  Pohjolan  vapaiden  kansojen  joukossa.
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Suunnitelmanmukainen väkilukua,  syntyneitä, vihittyjä ja kuol-
leita sekä kuolinsyitä koskevain tietojen kei`äystyö aloitettiin Ruotsi-
Suomen valtakunnassa -kuten tunnettua -jo v:sta  1749.  Mutta
vasta  viime vuosisadan puolivälissä  muutamain valistuneiden  mies-
ten  yritteliäisyys  nosti  Suomen  väestötilaston  yleiscmmän  huomion
kohteeksi  ja  johti  sen  käsittelyn  vähitellen  uudenaikaisille  urille.

H].storian   professori   Gcbbrt.e!   fiet.7?   (vanhempi)   julkaisi   v.   1839
maamme  silloisia  oloja  esittelevän kirjasen »Statistische  Darstellung
des  Grossftii`stenthums   Finnland»,  joka  muun  ohessa  sisälsi  myös

jonkin   verran.  väestötilastomme   alan   tietoutta.   Innokas   kansan-
valistuksen  edjstäjä,   sanomalehtimiehenä  ja  kirjanpainajana  tun-
nettu  maisteri Pcbcwo  TjÅÅ¢nen saattoi jo v.  1848 julkisuuteen lähos
150-sivuisen   yleistajuisen   kirjansa     »Suomen    Suuriruhtinanmaan
Nykynen   Tilasto,  Yi`itös  Alkeis-  ja  Rahvaankouluin  tarpeeksii)  ja
v.  4.859 hän tohtorin ai.voa varten esitti - yliopistomme kolmannen
suomenkielisen  -  väitöskirjansa  i)Väki-luvun  ja  Asukas-vaiheiden
suhteita   Suomessai).    Mutta   tämänkin   tutkimuksen   yhteenvedot
alkavat   vasta   v:sta   1810,   sil]ä   aikaisempi  Suomen  oloja   koskeva
ti]astoaines   oli jatkuvasti  Tukholman  arkistojen kätköissä.  Ensim-
mäisen  keri.an  tätä  vanhemmat  väestötilastomme  ticdot  joutuivat

julkisuuteen   ja    ainakin    jonkinlaisen   tieteellisen   käsittelyn  koh-
teeksi,  kun kamarineuvos  Frc47" JOÄc47t j3¢bz)e 1868-74 painatti kol-

L  Suomen  Vakuutusyhdistyksessä  marraskuun  4  p:nä  1943  pidetyn   esitelmän

mukaan.
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meiia osaiia ilmestyneen tutkielmansa ))Öfversigt af riativiteten, mor-
taliteten  och  fo]kmängden  i  Finland  för  tiden  från  1751  till  1850i).
Monen vuosikymmenen ajaksi tuo  Rabben julkaisu jäi  alansa  miltei
ainoaksi  ja  ehdol,tomasti  merkittävimmäksi, sillä  vasta  1899-1909
valmistui    painosta    Tilasto]lisen    Päätoimiston   tirehtorin,   valtio-
neuvos   47tde7'6   Boi.Strö.min   toimittama  lähes   1000-sivuinen,  aineis-
toaan varsin monipuolisesti käsittelevä tutkimus »Pääpiirteet Suomeri
väestötilastosta    1750-4890i).

Mikä  sitten  oikeastaan  oli  miehiään  tuo     Frans  Johan  Rabbe,

josta  monilla  nykypolven  tilastomiehil]äkjn  ]ienee  verrattain  epä-
määi`äinen käsit,ys.  Historioitsi].ako  vaiko  matemaatikko  vaiko  ehkä

juristi?  Käytännössä  vähän  tätä  kaikkea,  mutta  opinnoiltaan  var-
sinaisesti   ]ääkäri  ja  viraltaan  kamreeri!

Frans  Johan  Rabbe  oli  syntynyt  kesäkuun 25  p:nä 1801  Eurassa
Vaheen  i`ustitilal]a,  jonka  hänen isänsä  siiheii  aikaan  omisti.  Suvun
ensimmäinen  tunnettu   kantaisä   oli   alkuaan  hämäläinen  maalais-
nuorukainen,  joka   lsonvihan   aikoina   sotapalveluksessa   vähitellen
kohosi   Hämeen  .ialkaväkirykmentin  kersantiksi  käyttäen   Rabbij-
nimeä;  lopulta  tämä  vaiiha  karoliini  toimi  Hattulan  nimismiehenä.
Pojanpojanpoika   Fi`ans   Johan   Rabbe  joutui  opintielle,   ja  Turun
katedraa]ikoulusta   maininrialla   »juvenis   optimae   spei»   päässeenä
hänet  v.   1820   ot,ettiin  sikäläisen  akatemian  ylioppilaaksi.   Filoso-
fian   kandidaatiksi   hän  valmistui   v.   1825   ja   filosofian  t,ohtoriksi

(=maisteriksi,   »Phi]osophiae   doctor   et   artium   liberalium   magis-
ter))) hänet vihfttiin v.1827. Opinnot jatkuivat nyt lääketieteellisessä
t.iedekunnassa,  ja   n].inpä   Rabbe   suoritti  ]ääket,ieteen  kandidaatti-
tutkinnon   v.   1829   ja   lisensiaattitutkinnon  v.   1831   sekä   pi`omo-
voitiin  lääketieteen  tohtoriksi  v.   1832.   Käytännöllisessä  lääkärin-
työssä   hän   joutui   toimimaan   ainoastaan   i`unsaan   vuosikauden
Oulun  piirin  piirilääkärinä  1833-34,  sillä  kesällä  1834  hänet  nimi-
tettiin vastaperustetun t)Lääkintötoimen Ylihallituksen))  kamreeriksi,

johon  toimeen  tuolloiii  vaaditt,iin  lääkärin  pätevyys.  Rabbe  oli  jo
tätä  ennen  opiskelua].kanaan  toiminut  maamme  silloisen  korkeim-
man  lääkintöviraston, »Col]egium  Medicumini), kanslistina  1828-33

ja  e]ämänsä  ]oijpuun  saakka  häri  jäi  virastomieheksi.   Niinpä  hän
oli  edempänä  maiiiitun  yliha]lituksen -  nykyisen  lääkintöhal]ituk-
semme  edeltäjäviraston  -  kamreerina  1834-68.    F.rot,tuaa]i   tästä
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virastaan  34  työvuoden  jällmen  hän  jäi  sen  ohella  tuolloin  jo  eri
otteissa  17  vuoden ajan vii`kaatekevänä  hoitamaansa   ylihallituksen
sihteerin vii`kaa väliaikaisesti hoitamaan vie]ä v:een 1873, ja ryhtyipä
siihen  lähes  75-vuotiaana  vieläkin  kerran  3  vuoden  ajaksi  (1875-
78)   eli  milt.ei  kuolemaansa  saakka.

Viime  vuosisadan  puolivälissä  ei  maan  mielisairaanhoito  suora-
naisesti  kuulunut  lääk].ntöhallin.non  alaisuuteen,  vaan sen  johdossa
oli  v:sta   1840   erityinen   ))Houruinhoidon  johtokunta»   (Directionen
för dårvården), jonka  sihteei`inä ja faktotumina -niinkuin  muuten
Lääkintötoimen Ylihallituksenkin -Rabbe  toimi 1858-73 ja uudel-
leen 1875-78.  Kun tähän vielä ]isät,ään, ett,ä hän   1841~62 jo mai-
nittujen  virkojensa   ohella   oli  parhainta kukoistuskauttaan  olävän
U]1an]innan  ky]py]aitoksen iiitendenttinä  ja tässä  asemassa  suuresti
vaikutti  Kaivoi)uiston  sekä  puisto-  että  asutus-  ja  rakennusolojen
kehitykseen,  mm.  rakennuttaen  v.  1845  valmistuneen  ja  aikoinaan
HelsingirÅ   kauneimmaksi   kehutuii   Kalliolinnan   huvilan,    ovatkin
Rabben   virkauran   ulkoiset  ,piirteet,   pääkohdit.tain   tulleet   maini-
tuiksi.1

011en   samanaikuinen   ja   -ikäinen   useimpien   1800-luvun   suur.-
miestemme  kanssa  ja  harrastaen  suorastaan  palavalla  innolla  kaik-
kia  isäiimaamme  ja  sen  kulttuLirin  hyväksi  tavalla  tai  toisella  koh-
distuvia   pyrintöjä   Rabbe   joutui   ctlemaan   mukana   monenlaisissa
varsinaisen   ammattialansa   ulkopuolellakin   olevissa   riennoissa   ja

yhdistyksissä. Niinpä hän oli monien tieteellisten seuroj emme allmun-
panijoita  ja  sittemmin  vuosikymmenien  kuluessa  niiden  kaikkien
aktiivisimpia   jäseniä,   erilaisia   luottamustehtäviä   tunnollisesti   ja
suurella   hai`rastuksella'   hoitaen.2    Rabbe    oli    mm.    perustamassa
maamme  vanhinta  tieteellistä  seuraa  'Societas  pro  Fauna  et  Flora
Fennicaa  (1821,  myöhemmin sen sihteerinä, varapuheenjohtajana ja
rahastonhoitajana, seuran kunniajäsen 1871), Suomen Lääkäriseuraa

(1835, sen ensimmäinen sihteeri ja kirjastonhoitaja, myöhemmin sen
rahastonhoitaja,  puheenjohtaja  ja  kahden  sen  julkaisusarjan  pää-
toimittaja,   seuran   kunniajäsen   1879),   Suomalaisen   Kirjallisuuden
Seuraa   (1831,   myöhemmin   scn   rah:ts'Jonhoitaju,   varaes;mies,    esi-

]  S.  G.  EL.`rGREN,  F/.cirÄ;  Jo/ian  J?cröbe.  Historiallineii  Arkisto  X,1889.

2 AARNB ANTTiT.A , Elias l.önnr`}l. Elämä ja loiminla  1-1 I . Helstr\ki  193L ia 1935.
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mies  ja  seuran  »Suomi))-sarjan  ensiinmäisen  kolmiriiiehisen  toimitus-
kunnan jäsei})  ja  tämän jäsenten.`piirissä  perustettua  ))Historiallista
Osakuntaa»  (1864,  sen  esimies  1868-75)  sekä  viimeksi  mainitusta
kehittynyttä  Suomen  Historiallista  Seuraa  (1875,  sen  ensimmäinen
esimies   1875-76).

R;bben  tavatonta  työkykyä,  laajoja  tietoja  ja  aina  altista  har-
i'astusta   käytettiin   ru]isaasti   hyväksi : eBinäisissä`` käytärmöllisissä

ja  uudistuspyrkimyksissäkin.  Hänet  tunnettiin  tai`kan  taloudellisen
vaiston   mieheksi,  joka  mm.  vielä  vanhanakin  piti  tai`kkaa  kirian-

pitoa  ta]ousmenoistaan,  i.a  niinpä  hänet  valittiinkin v.  1852  Helsin-
gin   Säästöpankin   hallituksen  jäscneksi   sekä   tässä  toiminnassaan
osoittamainsa positiivisten ominaisuuksien takia   neljä  vuotta   myö-
hemmin   pankin   hallitukseii   puheenjohtajaksi,    missä   luottamus-
vii`assa hän sitten oli  1856-79,  aina kuolemaansa saakka.1   Suomen
mielisairaanhoidon   historiaan   Rabbe   on   piirtänyt   nimensä   lähte-
mättömällä  tavalla  sekä  »Houruinhoidon  johtokunnan»  pitkäaikai-
sena  sihteerinä  että  eteiikin  mielisaii`aanhoidon  uudel]eenjärjest.elyä
v.  1859  ja  v.  1873  ehdottamaan  asetettujen  komiteain  jäsenenä  ja
varsinaisena mietinnönlaatijana.  Hänen silloin esittämistään ajatuk-
sista  ja   suunnitelmista  useimniat  sittemmin  on  toteutettu,  toiset
tosin vasta vuosikymmeniä myöhemmin. 8 Vielä vanhoilla  päivil]ään
kutsut,tiin    tämä  t.ottunut  virkamies  ja   asetusten  tuntija  v.   1874

jäseneksi  kom;teaan,  jonka  tuli  valmistella  maan  lääkintölaitoksen
keskusvii`aston  uudelleenjärjestelyä,  mjkä  sitten  -  taaskin  suurin

piirt,ein juuri Rabben ehdott'amassa muodossa -toteutettiin v. 1878.
Pitkän  elämänsä  aikana  Frans  Lrohan  Rabbe  chti  julkaista  pai-

nosta   ei`ittäin   paljon.   Hänen   elämäntyöns-ä   kirjallista   jäämistöä
ajatellessa sen voi varsinaisesti jakaa neljään eri ryhmään, vaikkakin
on   inyönnettävä,   että   eräät   näistä   i`yhmistä,   vieläpä   tavallaan
ne  ka].kkikin, usein sivuavat  tojsiaan  hyvin  läheltä  ja  osittain  iopa
sisältyvätkin  toisiinsa.   Nämä  ne]jä  eri  ryhmää  ovat:   ensinnä  lää-
kiiitölaitoksemme   ja   siihen   liittyvän   lainsäädännön   kehitystä   ja
historiaa   koskevat,   toiseksi   suoranaisesti  lääketieteemme   oppihis-

L  ALB. HÅSTESKo,  Helsing|ors  SpcLrbank  lÅ26-1926. Helstngfors 1926.

2  A.  SA`r(viLiNNA„   Frans   Johan  Rabben  osuude.sla  maamme  mielisairaanhoidon

tjudc//ecn   or`oani.so[.m!.scssa.   Duodecim   LIV,   1938.
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toriaa   koskevat,   kolmanneksi   menneiden   aikojen   henkilöhistoriaa
koskevat   ja    neljänneksi   erilaisia   tilastotietoja    koskevat    julkai-
sut.  Viimeksi  ma].nittua  i.yhmää  tarkastamme  jäljempänä  yksityis-
kohtaisemmin,   mutta  kolmesta  ensimmäisestä  mainittakoon  tässä
yhteydessä  lyhyesti.

Kohta     Lääkintötoimen    Ylihallituksen    kami.eei`iksi    tu]tuaan
Rabbe   kohdisti   hai`i`astuksensa    lääkintölainsäädäntöämme   koske-
vain     vanhempien    asiakirjojen   keräämiseen.        Tämän,.   osittain
Tukholmankin  ai`kistoissa  suoritettuihin  tutkimuksiin  pei`ustuvan,
vuosikymmeniä   jatkuneen   työn   tuloksena   on   Rabben   todellinen
monumentum  aere  peremius,  neljänä  osana   (1837,   1839,  1846  ja
1874)   ilmestynyt   »Fin]ands   Medicinal-Författningar   1683-1870».
Ei`ään   tärkeän   kamei.aalisen   alan   yli  4500  kvarttokokoista   sivua
käsittävänä  käsikirjana  ja  mitä  moninaisimpien  historiallisten  tie-
tojen   ehtymättömänä   aai`i`eaittana   teosta   tullaan   aina   mainitse-
maan mitä  suui.immalla  ai`vonannolla.  Rabbe toimi  Suomen  Lääkä-
Tiseuran  v.   1844.  ilmestymään  alkaneen  ))Finska  Läkaresällskapets
Handliiigar»-sarjan   pääLoimittajana   1845-50    ja  1851-63    sekä
seui`an   toisen   »Notisblad    för    Läkare    och    Pharmaseuter»-sarjan
toimituskunnan   jäsenenä   ja    asiallisena    päätoimittajana    tämän
aikakaus]ehden   koko    elinajan   18.'±9-69.   Hänen   näissä   sarjoissa

painattamansa   hyvin   lukuisat   ja   usein   uskomattomaii   antoisat
ai`tikkelit  ja  vaatimattomammatkin  t,iedonannot  kuuluvat  yleensä
tätä    edellisessä    kappaleessa    eriteltyihin    kahteen    ensimmäiseen
Tyhmään. ]  Kolmannen ryhmän  merkittävin  aikaansaannos  taas  on
Rabben  aloitteesta  alkunsa  saanut  ja  hänen  t,osiasiallisesti  miltei

yksin   toimittamanaan     1853--57    ilmestynyt,     lähes     1000-sivui-
seksi   ehtin)ri   henkilöhistoi`iallisten   elämäkei.rastojemme   esikoinen
»Finlands minnesväi.de  män», jonka julkaiseminen toimittajatoverien
saamattamuudesta   johtuen   kuitenkin  jäi   kesken.   Rabbe   itse   oli
kyl]äkin  koko  ajan  pannut  par.astaan  ja  kirjoittanut  kaiki\sta  jul-
kisuuteen  i)äässeistä  yhteensä  42:sta  e]ämäkerrasta  kokonaista  16.  2

\  GT]NNA`R So""EN, F . .J . Rabbe lääkelieleemme hislorian lähde(ietojen  kerääjänä.

Duodecim   LVI,   1940.
8  GT]NN^R So"iNEN,  Frans  Johan  Rabbe  henkilöhis(orioitsijana.  Suomen Suk.u-

tutkimusseuran  Vuosikirja  XXV,1941.
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Kun  Frans  Johan  Rabbe  lähes  78-vuotiaana  kuoli   Helsingissä
huhtikuun 23 p:nä 1879, hänellä oli, jo edellä kerrotunkin perusteella,
takanaan  pitkä  ja  monipuolisesti  anto].sa  elämäntyö.  Tämä  tavat-
toman ahkera ja työtehoinen mies on itse maininnut, että ehtiäkseen
kaikkien  vii`kojensa  ja  luottamustoimiensa  hoidon,  runsaslukuisten

ja  osittain  hyvinkin  suui`töisten julkaisujensa  valmistamisen,  laajan
yksityiskirjeenvaihtonsa  ylläpidon,  muualla  oleskelevain  ystäviensä
(mm.  Elias   Lönnrotin  ja   Mat.hias   Aleksanteri   Castr6nin)   asioiden
hoite]un pääkaupungissa  ym.,  hänellä  tosin olikin »täysi työ kahdek-
san  päivää  viikossa  aamu]la  klo  5:stä  iltaan  klo  10:een)).  SczÄc®r£  '/o-

fjeJL.c4s  kei`too  (Självbiografiska  anteckningar,   4.9`22)  tiedustellessaan
Rabbelta,  miten  tämä  sai  aikansa  riittämään  kaikkiin  puuhiinsa,
saaneensa  vastaukseksi,  että  o]i  vain  käytettävä  h}'väkseen  kaikki
ne  5  ja   10  minuutin  joutohetket,   jo+ka  useimmilta  kuluivat  huk-
kaan.  - Rabbe  oli saanut v.  1840  asessorin,  v.  1868 hovineuvoksen

ja  v.  1872  kamarineuvoksen  arvonimen,  mutta  kun hänet v:n  1877
promootiossa  oli  vihitty riemumaisteriksi, hänen hautakiveensä  ha-
kattiin -vainajan nimenoniaisen toivomuksen mukaisesti -ainoaksi
arvoksi   ))Jubelmagistern)).

Siii`i`ymme  nyt  vihdoinkin  tarkastelemaan  Fi`ans  Johan  Rabbea
tilastomiehenä  ja  hänen  aikaansaannoksiaan tällä  alalla.  Mikä  johti
tämän   monitoimisen   ja   laajahari`asteisen   lääkärin   kaiken   muun
lisäksi  vielä  tilastomieheksi?  Rabbella  oli  ensinnäkin  jo  luontainen
taipumus ja veto  numeroiden käyttelyyn;  onhan  aika]aisten taholta
kei`rottu  hänen  o]leen  ))Zifferkai.l  både  af  böjelse  och  vana)).  Virka-

paikassaan    maan    lääkintötoimeii    keskushallituksen     kamreerina
hän joutui  päivitt,äiii  tekemisiin kaikenlaist,en  numerotietojen kans-
sa,  mikä  vai`maan  sekin  osaltaan  oli  omansa  kiinnittämään  hänen
huomionsa   tilastollisiin   ja   tietenkin   erityisesti   väestötilastollisiirL
kysymyksiin.  Hänen  palava  isänmaa]linen. innostuksensa  ja  voima-
kas   historian   hai`rastuksensa   on   myös   muistettava.   Suomalaisen
Kirjallisuuden   Seuran   i.ohtomjesten   parissa   Rabbe   oli   läheisesti

ystävyst,ynyt  mm.  histoi`ian  professori  (;tzbrjez  f?ej7tin  kanssa  -  he-
kaksi ja ko]mantena  samoin historianLutkimukse,mme  alalla kunnioi-
tetun   nimen   s.aavuttanut   prol`essori   /\4cLtÄjcbs   4/t.jc4nczer   perustivat
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v.  1841  seuran  sittemmin  niin  suuren  merkityksen  saaneen ))Suomi))-
saiian,   jota    Rabbe    184`1~43   toimitti   ja   omalla   kustannuksel-
laan julkaisi.  Nythän  juuri  Rein  on  katsottava  tilastotieteen  varsi-
naiseksi  isäksi  Suomessa,  ja  hänethän  myös  kutsuttiin  v.  1865  pe-
i`ustetun  tilastovirastomme  ensimmäiseksi  tirehtoriksi..  Yhtyen  ns.
»Göttingenin  koulukunnan»    käsityksiin  Rein  (1848)   esitti  mielipi-
teenään,  että  ti]asto  oli  käsitettävä  tietyn  ajankohdan  paikoillaan

pys}7väksi historiaksi ja toisaalta taas  hisLoi`ia liikkuvaksi tilastoksi.1
Kun  nyt  isänmaan  historia  ja   kaikki  siihen  edes  jossakin  määrin
liittyvä  tunnetusti  kuului  Rabben  suoranaisen  palvonna]i  kohtei-
siin,  käy  hänen  tilastollinen  kiinnostuksensa  tässäkin valossa  hyvin

ymmärrettäväksi.  Etsiessään  aineksia lääkintöalan asetust,e.n kokoo-
mateostaan  varten  Rabbe  oli  penkonut kaikenlaisia  vanhoja  pape-
reita   eri   ha]lintohaaroja   edustavissa   kotimaan  ja   Ruotsinkin   ai`-
kistoissa.  Tällöin  hän  varmaan  oli  joutunut  näkemään  sellaisiakin
me}meiden   aiko.ien   asiakirjoja,  jotka   hänessä   olivat  kypsyttäneet
vakaumukseksi    4.     /!`.     '/'wczeeJin  myöhemmin    julkilausuman  to-
teamukseji:     ))Aikojen   kuluessa   l,äten  kertyiiyt  väestöt,ilastollinen
airiehisto   muodost,aa   nykyään   aarreaitan,   joka   tarjoaa   tutkijalle
runsasta tilaisuutta erilaisiin t,utkimuksiin)). 8  Ja lopuksi haluan huo-
mauttaa,   että  Rabbe  täydestä  sydämestään  oli  omaksunut  viime
vuosisadan  i)uolivälissä  vielä  uuden  ja  monen  mielestä  oudoltakin
tuntiivan  kaiisamsen  historjankäsityksen:  Suomella  oli  ollut  omaa-
kin   h].st,oriaa  jo  ennen  vuot,ta  1809!

Ryhtyessärii    nyt    se,1ostamaan    Rabben    tilast,oLieteen    i)iiriin
kuuluvia    jiilkaisuja   ei  tarkoitukseni   ole   niiden  yksityiskohtainen
esittely.   Sitä  ei  tila  sallisi,  se  kävisi  yksitoikkoise.ksi  ja  ikävystyt-
täväksi,   siihen  kuuluvat  numerotiedot,  ovat  nykyisin  yleensä  hel-

pommin    ja    valaisevammassa    yhteydessä    uudemmista    lähteistä
löydettävissä.   Tai`koitukseni   on   ollut   erään   kult,tuurihistoriamme
kannalta   kiintoisan   ajanilmiön   Frans   `Johan   Rabben   ja   etenkin
hänen  Suomen  väestötilaston  hyväksi  suorit,tamansa  t.yön  luonneh-
timinen    nykypolven    nähtäväksi.

L  GAL3R.  REiN,   Circa  theoi.iam  Sta(islices  senlent.ce.    He\stng£oi.siae  1848.

2  A.   E.   rl:ui)T3T3R,   I-Iämeen   läänin   i)äestön   lisäänluminen    ui``osina   1811-1910.

Ilelsinki  1914.
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Rabben    väestötilastoamme     koskevain    erilaisten    ju]kaisujen
aihepiiri  käy  yleensä  i]mj  -  ainakiri  suurin  piirtein  -  jo  niiden
nimistä.  Val]ankin aluksi hän tavallisesti tyytyi papiston keTäämistä
ensitiedoista tehtyjen tai itse tekemäinsä laske]main luettelomaiseen
esittämiseen;   varsinainen  teksti   jäi   useinkin  vähäiseksi  ja   täysin
deski`iptiiviseksi.    Syy-yhteyksien   selvittelyä   ja  ki.iitillisiä välihuo-
mautuksia  tapaa  harvakseen,  myöhemmissä  julkaisuissa  kuitenkin
enemmän  kuin  aikaisemmissa.

Ensimmäiset  Rabben  `/-äestötilastoamme  käsittelevät  tutkielmat
i]mestyivät   painosta   v.    184.3,   toinen   »Suomi))-sarjassa   ja   toinen
»Finska  Läkaresällskapets  Hand]ingar»-sarjassa.  Rabbehan   tuolloin
oli,  kuten  edempänä  jo  kei.rottii]i,  eiisiksi  mainitun  päätoimitt€`ja,

ja  niinpä  ymmärrämmekin  hyvin,  että  tästä  julkaisusarjasta  muo-
dostui  jorikinlainen   isänmaallishenkisen  tilastotieteen  (»den  foster-
]ändska  statistiken»)  ää]ienkannattaja, jossa  ahkerasti esiteltiin eten-
kin    väestötilastollisia     aiheita.      Ensimmäinen    Rabben    ))Suomi»-
sarjassa   painattama  tilasto]Iinen  julkaisu   on  nimcltään  »Anmäi`k-
ning.ar  om  tillväxten  af  fo]lmängden  i   Fiiilaiid  år  1841»,   Vajkka
sen   ot,sikko   alkaakin   »Anmärkningar»-sanalla,   sen   yleensä  varsin
asiallisen    sisällön   kuitenkin   enimmäkseen    muodostavat     pelkät
numei`otiedot,   jotka   selvittelevät   väestönlisäykseen   vaikuttaneita
ei`i]aisia   tekijöitä.

Nähtävästi    Rabbe   arveli   kiiolint,ilast,oon   kuu]uvain  iiumeToi-
den  kiinnostavan  lääkäritovereitaan  enemmän  kuin  muiden väestö-
tilastollisten  seikkain.  Niini)ä  hän  »Finska  Läkaresällskapets  Hand-
lingari)-sai`jassa  sen  ensimmäisestä   niteestä   alkaen  ryhtyi   julkaise-
maan   vuosit,t,ain   selostuksia   j)Om   moi`taliteten   i   Finland    år .  .  .i}

(vuosia   1842-54   koskien),   joissa   kuolleisuus   erite]t.iin    vainajain
iän,  sukupuolen  ja  kuolinsyiden  mukaan ja  joissa  toisina.an  vei`tail-
tiin   vastaavia   ulkomaisia   tietoja   yms.   Samassa   julkaisusarjassa

painattamainsa   väestötilastollisten   esitysten   aihepiiriä   hän   myö-
hemmin   laajensi   siten,   että   siinä   otsikol]a   J)Om   dödligheten   och
fo]lmängdsförhållanden   i   Finland .  .  .J)   käsiteltiin   viisivuotisjakso
1851-55  ja   tämän  jälkeen  vuosittain aika 1856-64. Tilastoviras-
tomme  toimituksissa  väestötilaston  selvitykset  alkoivat  v:sta  1865.
))Handlingar)}-sarjaan  sisältyi  myös   Rabben  kymmenvuotisyhteen-
veto i)Om oi.saken till  dödsfallen i Finland  1851---60)).
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Toimittamassaan   kuukausit,tain   pikku   vihkoina   ilmestyneessä
Lääkäriseuran    ))Notisblad))-sarjassa   Rabbe   painatti   joukoii   laati-
miaan tai  ulkomaisista  julkaisuista  poimimiaan  tilastollisia katsauk-
sia,   joiden    hän   oletti   kiinnostavan   virkaveljiääii.    Tällaisia   ovat
esitykset,  mielisaii.aiden,  sokeiden  ja  spitaalitautisten  lukumäärästä
P\Torjassa  aikana   1825-45  Suomen  vastaaviin  numeroihin  verrat-

\tuna  (4851),  »Statistiska  notiser  om  läkares  åldei`»  (1852),    Helsingin

kaupungin  kuo]Ieisuutta  v.   1853  ja  silloin  raivonneen  koleraepide-
mian   osuut,ta   siihen   kuukausittain   esittävä   tilastollinen   selostus

(1855),   keskimääräistä   elämänpituutLa   eri   maissa   ja   ei`i   aikoina,
mutta  myös  mm.  hyvin vanhoiksi  eläneitä  käsittelevä ))Om  männis-
kolifvets   längd»   (1855),   useita   erilaisia   luetteloita   sisältävä   »Om
dödligheten  bland  läkai-e  i  Finland»  (1858),  lapsenmurhain  esjint,y-
mistä  maassamme  eri  kannoilta   selostava  i)Bidrag  till  barnmords-
statistiken  i  Finlandi)  (1860)  ja  Ruotsin  kuolleisuustilaston vaiheita
kuvaileva  katsaus  (1861).  Näistä  Rabben  »Notisblad))-1ehden  kirjoi-
tuksista  ansaitsee »Om  dödsorsaksbenämningarne i mortalitetstabel-
Ierne  för  Finland»  (1865)  muutaman   sanan  erikseen.   Se  on  ja+ku-
vasti  ajankohtainen  nykypäiväinkin  sukututkijoille,  jotka  vanhoja
kirkonkirjoja   selaillessaan  mielellään  haluaisivat  saada  käsityksen
esivanhempainsa  tai  muiden  sukunsa  jäsenten  oudoilta  tuntuvista
kuohnsyistä.   Kirjoitus   sisältää   näet   sangen   perinpohjaisen   seTos-
tuksen  niistä  kuolinsyynimistöistä,  jotka  eri  yhteyksissä  vv.  1748,
1751,  1774,  1802,  1810  ja  1835  määrättiin  Suomessa  käytettäväksi

puheena  olevien  tilastojen  pohjaksi.   Samalla  siinä  esitetään  myös
vertailuja  vastaaviin  ulkomaisiin  nimikkeistöihin.

Suomalaisen   Kirjallisuuden   Seuran   Rabbelle   niin      läheisessä

ja  rakkaassa  ))Suomi»-sai`jassa  -olihan  sen  alaotsikkona  ))Tidskrift
i  fostei`ländska  ämnen»  --  hän  v.   1852  julkaisi  kymmenvuotiskat-
sauksen  ])Om  tillväxten  af  folkmängden  i  Finland  under  deceiiniet
1841--1850J), jonka ]ukuisissa taulukoissa verrataan toisiinsa miesten

ja   naisten,   protestanttien   ja   »kreikkalaisten))   (greker),   kaupunki-
lajsten  ja   maalaisten,   syntyneiden  ja   kuolleiden,   avioliitossa   ole-
vain  ja  aviottomain,  eri  säätyisten  ja  eri  ikäisten  jne.  osuutta  ja
vaikutusta  väestön lisääntymiseen  sekä vuosittain  ett,ä  koko  vuosi-
kymmenen   aikana.   Esitykseen   liittyy   vielä   mm.   selvitys   maan
asukkaiden   lukumäärästä   ryhinitettynä   ikäluokkiin:   alle   15-vuo-
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tiaat,   15~40-vuotiaat,   40-60-vuotiaat,   60--75-vuotiaat,   75-90-
vuotiaat,,  90-100-vuoi.iaat,  ja  yli  100-vuotiaat,  joita  viimeksi  mai-
nittu.ja muuteii v.1841  oli vain 1  ainoa ja v.1850 8 kappaletta,  sekä
ei`i   kaupunkien   väkiluvut.   ede]lä   juuri   mainittuina   vuosina   ynnä
vuosikymmenen  kuluessa   niissä   tapahLu]ieen  lisä},.ksen   t.ai  vähen-
nyksen määrän ilmoittava taulukko.  -Vastaavanlaisen  seuraavan-
kin   vuosikymmenen   väestöolojen   selvityksen   ))Om   tillväxten   af
folkmängden  i  Finland  under  decenniet  1851~4.860»  Rabbe  julkaisi
alun toistakymmentä vuotta myöhemmin, sillä kertaa »Finska Läka-
resällskapets    I-Iandlingar))-sarjassa.

Samana  viionna  1852,  jolloin ensimmäinen  edempänä  juuri  mai-
nituista     kymmenvuotiskatsauksista     painettiin     ))Suomj))-sarjassa,
siinä ilmestyi myös toinenkin Rabben tilastollisia kysymyksiä kosket-
televa  esitys,  nimittäin  lähes  50  sivua  käsittävä:  ))Angående  några
förarbeten  till   en  utförlig  Statistik  1.ör   Finland)).   Tämä   aikoinaan
tilasto]lisen  tutkimuksemme  määrätietoiselle  kehitykse.lle  varmaan

paljonkin  merkinnyt julkaisu  sisältää  ensinnä  tietoja  ei`äistä  1700-
1800-1uvun    vaihteen    mo]emmin   puolin    muutamaiii      yksityisten
henkilöiden    yritte]iäisyyden   tuloksena   ilmestyneistä   tai    ainakin
kerätyistä  Suomen  oloja  koskeneista  tilastollisista  tiedoista.  Sitten
seui.aa  selostus  professori  J+T.  W.  j}cLd!o//in  (t   1838,  hänkin  lääkäri)

ja   myöhemmin  professori  C.   C'.   Bö.cÄGrin  (t   1841)   maan  hallit,uk-
sen   toimeksiannosta   suorittamain  tilastollisten  keräysten   suui`ista
suunnitelmista  ja  niihin  nähden  suhteellisen  vähäisistä  tuloksista.
Niiden   i)arinkymmenen   vuoden   aikana,   jolloin   yhtenäisen   tilas-
tollisen  esityksen  aikaansaanti  Suomen  oloista  oli  uskottu  hänelle,
ei  näet  Böckerkään  -  apulaisitta  jätettynä  -  onnistunut  toteut-
tamaan   muuta   kuin   murto-osan   suunnitelmistaan.    Rabben   esi-
tyksen   olennaisimman   osan  nähdäkseni   juuri  muodostavat,  niiden
»ajattelevalle lukijallet) antamain herätteiden takia,  hänen in   extenso

painattamansa   Böckei`in    v.   1832   laatima    ja    senaatille   jättämä
»Utkast  till  plan  för  en  Statistik  öfver  Finland»   sekä   yksityiskoh-
tainen   luettelo   tämän   perusteella  kertyneistä,  vainajan  kuolinpe-
sästä kenraalikuvei`nöörin kanslian  ai`kistoon   siiri`etyistä  aineksista.

Edempänä  jo  keri`ottiin  Rabben  v.   1855  eräässä  julkaisussaan
käsitelleen   aihetta ))Om människolifvet,s längd».  Vielä vanhoilla päi-
villään  hän  palasi  suunnilleen  samojen kysymysten pariin )}Suomi))-
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sarjassa v.  1878 ilmestyneessä  7-sivuisessa kirjoituksessaan »Om den
högsta   lefnadsåldern  i   Finlandi).   Siiher.  sisältyvistä  tiedoista  mai-
nittakoon  kuriositeetteina,  että  Rabben  mukaan  Methusalah  (Met-
husalem)   oli  kuollessaan  242ivuotias,  Abrahamin  vastaava  ikä  oli
175,  Iisakin  180,  Mooseksen  120  vuotta,  uuden  ajan  ihmisistä  taas
englantilainen Senkins  (t  1670)  saavutti 169 vuoden iän,  noi`jalainen
Surrington  (t   1775)  pääsi  160-vuotiaaksi,  suomalainen  lopulta  ku-
iiiiig`as    Kaai`le    XI:n  metsänvai.tijana     Sti`ömsholmissa     Ruot§issa
toiminut   Henrjk   Ei`iksson   Finne   (t   1648)   436-vuotiaaksi   (vaikka
Rabbe  hieman epäileekin t,ätä  tietoa)  ja eräs  iiimeämät,ön  pohjalais-
]iaineii  (t  4.760)  .127-vuotiaaksi.  Papiston vuosittain  antamain tieto-

jen mukaan  Suomessa  1800-Iuvu]la  korkeiinman iän  oli saavuttanut
eräs  115-vuotiaaiia  v.  1802  kuollut  henkilö,  jonka  sukupuolesta  e,i
o]e   mainintaa;   muut,en   oli   v:een   1875   mennessä  vain  yksi   ainoa

päässyt  yli  105:n  vuoden  iän,  nim.  muudan  107-vuotiaai]a  v.  1850
Lai'smossa   kuollut  mies.  --  Samaan  »Suomi»-sarjan  nii,eeseen  k`]in
edellinenkin  sisältyy  vielä  Suomen  Historiallisen   Seuran  26/1 1878

pidetyn  kokouksen pöytäkirjassa 5 sivua käsittävä selostus  Rabben
esitelmäst,ä   »Om   antalet   lifdömde    och     aflifvade   i   Finland   åren
1751-1825i).   Tästä   ei`ikoislaatuista   aihetta   koskevasta   tilastonu-
meroihin  perustuvasta  esityksestä  saamme  tietää  mm.,  että  maini-
tun   75   vuotta   käsittävän  ajanjakson   kuluessa   maassamme   mes-
tattiin kaikkiaan 385  rikoksentekijää,  joista  miehiä  oli  240 5a naisia
1/±5.    Naisten    osuus     oli    suhteellisesti    vielä    huoriattavasti    suu-
rempi   aikana    1751*0,   nimittäin   101231:stä.    Kun   Kustaa   111
ei   enää   katsonut   lapsenmurhaa    (eikä   m`'öskään   huoruut,ta   eikä
ko]menkertaista   varkautta)   kuolemantuoriiion   ansaitsevaks].,  mes-
tattujen joukossa  Ruotsin vallan viimeisinä  vuosikymmeninä  naiset

jäivät  pa]jon  heik(jmmin  edusteLuiksi;   kaikista   1781-1810  kuole-
mantuomion  kärsineistä  109:stä  henkilöstä  oli  näet 78 miestä ja 31
naista.  Aleksanteri   [:n   hallitusaikana    1811-25   vastaavat   luvut
olivat 45, 32 ja  13.  Vuoden 1825 jälkeen ei sii,t,en kuolemantuomioita
maassamme  enää  pantu  täytäntöön.

Vielä   on   muutamjn   lausein   kosketeltava   Rabben  väestötilas-
tollisen  julkaisutoiminnan  merkittävintä  tuotetta,  jo  tämän  kirjoi-
tukseni  alussa  maiiiittua  kokonaisen vuosisadan käsittävää synteet-
tistä  yhteenvetoa  ))Öfversigt  af  rLativiteten,  mort,aliteten  och  folk-

3
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mängden  i  Finland för tiden från 1751 till 1850i).  Tämä yhteensä yli
70-sivuinen tutkimus ilmestyi »Historiallinen Arkisto))-sarj assa kolme-
na  osana  (1  1868,   111871  ja   IJI  1874)  ja  oli  vaai,inut huomattavan

paljon  esitöitä.  Niinpä  Rabbe  oli  it,se  henkilökohtaisesti  Tukholman
taulustovii`aston  arkistosta  jäljentä]iyt,  siellä  säilytettävät  Suomea
koskevat  ao.  tilastotiedot  vuosilta  1749--1806  ja  Suomen   senaatjn
arkistost,a merkiiinyt muistijn vastaavat numerot vuosilta 1807-50.
-Ensimmäiseen  osaan sisä]tyy mm. taulukko, josta syntyneiden ja
kuolleiden määrät (miespuoljsia, naispuolisia j a yhteensä) , syntyneiden
enemmyys   kuolleisiin  verrattuna  ja  vastaavasti  kuolleiden  enem-
myys  sekä  maan koko  väkiluku vuosittain  käyvät  esiin.  Muutamin

paikoin   esiint.yväin   ])miinusarvojenJ)   selitykseksi   Rabbe   mainitsee,
että  1808  ja  1809  olivat  tuhoisia  sotavuosia  sekä  että  kulkutaudit
erityisesti  raivosivat  vuosiiia   1803,   1807,   1833,   1836  ja   1839.   -
Toisessa   osassa   selostetaan   melko   laajasti   vastaavia    ulkomaisia
väestötilastoja   ja    tehdään   lukuisia   vertailu,ia    eteiikin    Ruotsin
o]oihin.  P\Tiistä  ilmenee  mm.,  että  kysymyksessä  olevain  sadan  vuo-
den  aikana  meillä  vuosittain  syntyi  yksi  lapsi  22-28:aa  asukasta
kohden   ja   Ruotsissa  taas  yksi  27.64-32.o4  kohden   eli   Suomessa
keskimäärin  1:  27 ja  Ruot,sissa  1: 30.i5.   Kun v.1751  sekä  Suomessa
että   Ruotsissa   jokainen   elävänä   syntynyt   keskimäärin   saavutti
32  vuoden  iän,   o]i  olojen  kehitys  vuosisadan  kuluessa  -  siis  v.
1850  -  vienyt  Ruotsin  tässä  suhteessa  pal,ion  edullisempaan  ase-
maan  (keskimääi.in  41  vuott,a)  Suomen  yhä  polkiessa  melkein  pai-
kallaan  (keskimäärin  vain  33  vuotta).  Nämä  kovin  alhaiset  arvot
riippuivat  tietenkin  ensisi]aisesti  runsaasta  pikkulasten  kuo]leisuu-
desta,  jota  koskevia  taulukoita  esitetään  useitakin.  Edelleen  tässä
osassa  käsitellään  väestön  rakennetta  eri  ikäluokkien,  sukupuolen,
»siviilisäädyn)), yhteiskunnallisten säätyjen j iie. kannalta katsottuna,

ja  s}'ntyneistä  esitetään  toisen  tai  toisen  sukupuole,n  enemmyyttä,
aviolapsia  ja   aviottom].a  lapsia,   useampilapsisia   synnytyksiä   ym.
koskevia  iiumei`oita  eri  aikoja  jä  eri  seutuja  toisiinsa  verraten.  Lo-

puksi  selostetaan  papistolta  vaadittavain väestöti]astoon kuuluvain
t,ietojen  edelleen  ylemmille  vii.anomaisille  lähettämisestä  eri  aikoina
annettuja  määräyksiä ja  yleensäkin  väestötilastollisten  kysymysten
keräyksen  ja  käsittelyn  historiikkia.  -  Kolmas  osa  on  omistettu
kuolleisuustilastoon kuuluvain asiain käsittelylle.  Siinä  Rabbe tutkii



1.-`.   J.   RÅBBE,   ERÄs   Suo`iF.\'   vÄF.sTÖTiLASTc)N   ur`ANuURTAJA                         341

kuolleisuuteen   vaikuttavia   tekijöitä,   eri   kuolinsyyryhmien, kuten
esim.  vanhuuden,  tapaturmain,  sairauksien  ja  erityisesti  tiet,tyjen
tartuntatautien  ci`i  ajkoina  ilmennyttä  osuutta  kokonaiskuolleisuu-
teen.   Siihen  sisältyy  myös  entisten  ja  silloin  käytetyn  kuolinsyy-
nimistön se]vitte]yä ja kritiikkiä. -Kaiken kaikkiaan tämä Rabben
meillä  suui'eksi   osaksi   eiirjen   näkemättömäänkin   arkistoaineistoon

perustuva,  kokonaisen  vuosisadan  kchitystä  ja  oloja  monipuolisesti
kuvaava  ja  melko  ki`iitillisesti  tietoja  ja  huomioita  selostava  tutki-
mus  kohosi  verrattomasti  hänen  muiden tilastollisia  aiheita  käsitte-
Ieväin   julkaisujensa   y]äpuolelle.

Edempänä  nimettyjen  varsinaisten  tutkielmainsa  lisäksi  Rabbe
vuosikymmenien  vieriessä   saattoi  julkisuuteen   sekä   häntä  lähel]ä
olev].ssa   aikakauskirjoissa   että   myös   eräissä   noina   aikoina   eniten
luetuissa     sanomalehdissämme     ())Lit,teraturblad»,     »Morgoi.ibladet))

ja   »Helsingfors   Tidiii]]gari})   joukon  vaatimat,tomampia   tilastomsia
taulukoita,   yhteeiivetoja  ja  muita   liedoituksia  sekä   myös   tilasto-
tjeLeen   käytäntöön   sovellutusta   y]eisemmältä   kannalta   pohtivia
miet,tei,tään.   Niinpä  häi]  m]n.  esitti  tilastonumeroita  Suomen  kau-

punkien  kirko].sta   (ijrotestanttiset,  »kreikkalaiset»  ja  katoliset  sekä
to].saalta  riyös  kivi-  ja  puukirkot  eriLellen),  kouluista,  hyvänteke-
väisyyslaitoksist€\,     vankiloista,     teollisuuslaitoksista,     kauppapuo-
deista   sekä  ravit.semus-  ja  a]iniskeluliikkeistä.  -  Erit)-isen  tilasto-
vir€tst.on peTusl,aminen maahamme  oli  hänel]ä  s}'dämeiiasiana,  jonka
hän  enemmän  tai  vähemmän  selvästi  lukuisissa  esityksissään  tuon
tuostakin  toi julki.

Kun sitten, eräiden Euroopan maiden jo aikaisemmin toteuttamaaL
esimerkkiä   noudattaen,  eri  ha]lintohaarojen  alaan  kuuluvain  tilas-
tollisten  tietojen  keräys  ja  käsittely  Ruotsissa  oli v.  1858  keskiLetty
nimenomaan vain näit,ä tehtäviä varten .iärjestetyn valtion viraston
suoritettavaksi,   vastaava   asia   hallituspiirie,n  taholta   lopulta   Suo-
messakin   otettiin   T)äiväjärjestykseen.   Tätä   varten   senaatti   ]oka-
ki]ussa   1861   asettj   nelimiehisen   komitean,   johon   jäseniksi   mm.
kutsutLiin  tilastoalan   silloiset   ainoat  kotimaiset   auktoi`iteettinmie
Rabbe ja  edempänä  useasti  mainittu  Rein.  Nähtävästi juuri  näiden
miesten  asiaa  kohtaan  tunteman  voimakkaan  positiiviseii  intressin

ja   käytäi\nössä   saavuttaman   pitkäaikaisen   kokeinuksen   ansiosta
tuo  komitea  jo  muutaman  kuukauden  kuluttua,  jou]ukuussa  1861>
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jätti  hal]itukselle  mietintönsä.   Kun  kysymyksessä  olevan  keskus-
viraston  nykyinen  ylijohtaja  yksityiskohtaisesti  on  vain  muutama
vuosi   sitten   kuvannut   tässä   aikakauskirjassa   tilastovii`astomme

perustamisvaiheita ],   i`ajoitun   mainitsemaan,   el.tä   Rabben  suotiin
eläessään  todeta  sekä  juuri  mainitun  komiteanmietjnnön  pohjalta
lähteneen  Suomen  ))Väliaikaisen  tilastollisen  toimistony)  perustami-
nen  v.   1865   että  myös  tämän  vii`aston  vakinaistaminen  v.   1870.
Näistä  esiasteista  kehittyneen  »Suomen  Tilastollisen  Päätoimiston»
v.   1884  aloittaessa  toimintansa  hän   oli  kuitenkin  jo  vainaja.

0lenime  varmaan jo  ede]Iä  ol]eista  Frans  Johan  Rabbeii  Suomen
väes`tötilast,oa  koskevain  ].ulkaisujen  vaatimattomista  selostuksista
huomanneet,  etteivät  ne  nykyajan  ankai`aii  tieteellistä  mittapuuta
käyttäen  suinkaan  täytä  korkeiiiipia  vaatimuksia.  Niitä  onkin  ar-
vosteltu  eri  tavoin,  vä]illä  väheksyenkin.

Viime   vuosisadan   puolivälissä   ne   ymmäiTettävästi   herättivät
valistuneiden   aikalaisten  hyvin   ansaitsemaansa   huomiota.   Gc}brjez
j?et.7i  lausui  niistä  eri  yhteyksissä  monta  kiitoksen  sanaa  ja  Paooo
Ti.ÅÅcbsen  väitöskirjan  johdannossa   niistä   mainitaan   (1859}   i)Lää-
kintätieteensä   vaatimuksesta   on   myös   herra   Asessori   ja   tohtori
Rabbe  eririäisellä  ahkeruudel]a  ja  taidol]a  tutkinut  kuolevaisuuden

ja  syntyväisyyden kohtia maassamme ja  niisiä julistanut valaisevia
kii`joituksia»,  sekä  edel]een  »mutta  pääaineensa  sivulla  on  hra Ases-
sori   tarkastaiiut   muitakin   asukasvaiheiden   kohtia   Suomessa   ja
samote  ju]istanut  ne  ainoat  luotettavat,  tiedo:  kuin  meillä  onkaan
niistä   kohdista}).

Tilastollisen   ammattivirast,omme   aloitettua   1860-   ia   1870-lu-
vulla  omat  muhkeat ja  tieteellisesti korkeatasoiset   julkaisusarjansa
tuntuu  kuin  Rabben  maine  tilastomiehenä  olisi joutunut  laskukau-
teen  ja  liiankin  ankaran  ai`vostelun  alaiseksi.   Niinpä  silloin  iiuori
ROGerf  Tb.ger6£ed£,  myöhemmin  maailmankuulu  fysiologimme,  Länsi-
Suomalaisen  osakuri]ian  albumissa  (1882)  kirjoitti  yleisarvosteluna
äskettäin kuolleen Rabben kii.jallisesta tuotannosta,  että se  osoittaa
omintakeisuuden   puutetta   ja   oii   tieteellisessä   mielessä   heikkoa;
Rabbe  on  ollut  joko  pelkästään  tai  ainakin  pääasiallisesti  vain  ai-

L T\11AKTTi  KovERo,   Tiliislollisen   Pääloimislon   perus{amisen   alkuuaiheel.1<ar\-

santaloudellinen  Aikakauskirja  1940.
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neistonkerääjä  -  eikä  liene  tahtonutkaan  olla  muuta.  Ja  Rabben
vanha  henkiystävä  S.  G.   /i`Zmgre7tkin  tyytyi  Historiallisessa  Arkis-
tossa   (1889)   painetussa   muistopuheessaan,   selostettuaan  verraten

ylimalkaisin   sanankääntein  Rabben  tilastollisia  julkaisuia, jonkin-
Iaisena   yhteenvetona  lopuksi   lausumaan,   että   Rabbe   oli   ainakin
eräs ensimmäisistä, jotka  maassamme  yleisölle kuvasivat väestömme
]ukiLmääi`ään   liittyviä   seikkoja.

Ajallisen välimatkan ja  samalla  myös  objektiivisen  näkemyksen
mahdollisuuden  kasvaessa  Rabben  kurssi  t,aas  osoittaa  noususuun-
t,aa.   Niinpä  OSccw  Lt47}dejz  (1913)  tosin  huomauttaa,   ettei  Rabben
tilastollisia   kysymyksiä  käsittelevä  kirjallinen  toiminta  kylläkään
kanna minkään mei.kittävän teräväkatseisuuden leimaa, mutta j atkaa
kuitenkin  tunnustavin  sanoin,  etLä  Rabbe  palavan  harrastuksensa
ja väsymättömän ahkeruutensa  ansiosta suui.esti edisti väestötilaston
kehitystä  Suomessa.1  -Erit.täin asiantuntevalta ja  arvovaltaiselta
taholta, Tilastollisen Päätoimistomme nykyistä edellisen ja  nykyisen

ylijohtajan  kii.joituksissa  Rabbe  saa  osakseen  vieläkin  varauksetto-
niamman   tunnustuksen.     ))Oma    Maa)}-teoksen   ensimmäiseen   pai-
nokseen   sisä]tyneessä   Suomen  vii`al]ista   tilastoa koske`J.assa  esityk-
sessään 4ztg. ZJ/.eJt (1910)  hänest.ä  mainitsee:   7)Tieteellisempää,  enem-
män  todella  tilastollista,  lukuihin  perustuvaa  tutkimusta  edustivat
ne   lukuisat   tutkielmat   ja   kirjoitukset,   jotka   lääkintöhallituksen
asessori,   tohtori   F.   J.   Rabbe   Suomen   väestö-   ja   terveysoloista

julkaisi     1840-1uvulta  alkaen...i).       Edellä     mainitussa     kirjoituk-
sessaan  A4cör££j  Kopero   (1940)   taas  ]ausuu   mm.:   »Professori   Reinin
rinnalle    nousi   1840-luvulla    toiseksi     huomat,tavaksi    tilastomie-
heksi  lääketieteen  tohtori   Frans  Johan  Rabbe.   Hän   aloitti  kym-
menluvun  ensi  vuosina   arvokkaat  vä(.stötilastolliset  tutkielmansa,

joita  hän  sitten  jatkoi  vuodesta  toiseen».
Entä   sitten   oma   loppuarvostelumme   Rabben   merkityksestä

Suomen  väestötilastoa  koskevan  t.utkimuksen  alalla?   Frans  Johan
Rabben  ti]astol]].set  julkaisut  olivat  kyllä  tietenkin  jo  sinänsä  ]ner-
kittä`.-iä  ajatc]IessaJTme  sitä   ajallista  ja  paikallista  miljöötä,  jossa
ne  ilmest)/.ivät;  eihän  maassamme  ennen  1860-lukua  ollut,  kuin  ani-
hai'va   muu  tämän   alan   kysymyksiä  painoasuun   saatt,anut  mies.

L   0sc.AR  LUNDriLi.,  Bidrag   iill  den  |inska  befolkningsslatislikens  hisloria.  HeL

singfors     1913.
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Mutta Rabben tilastoalaa koskevan elämäntyön olennaisin merkitys
on  nähdäkseni  kuit,erikin  etsittävä  hänen herättäjän toiminnastaan.
Hän  oli  kuvannollisesti  sanoen  hudt,avan  ääni  korvessa,  ioka  vasta
loppuiällään  sai  osakseen  vastakaikua,  sai  huomata  sivistyneistöm-
me kansallisesti  valveutuneen  osan  ja  lopulta valtiovallankin  kallis-
tavan korvansa hänen herätyshuudoillee]i.  Rabbe oli omien sanojensa
mukaan   »offrat   sin   kraft,fullaste   ålder   på   att   exercera   siffrornas
legioner)), ja tämän työn ainakin yhtenä voimakkaana kannustimena
oli  ollut -ei]  ]uule  tässä  erehLyväni -hänen  kaii`sallisen  herätyk-
semme  aamuaikoina  omaksumansa  voimakas  suomalaisen  isänmaan
rakkaus  sekä  pyrkimys  sen  istuttamiseen  mahdollisimman laa.ioihin

piireihin,   a]uksi  sivistynejstön  välityksellä.   Rabbe   itse   on   eräässä
v.  1853  ))Morgonbladet»-lehdessä  ju]kaistussa  (edellä mainitun  ))Fin-
lands   minnesväi`de   män»-teoksen   synt,ysanat   sisältäneessä)   kirjoi-
tuksessaan  mm.  lausunut.:   i)Hvar  och  en  vet  hui`u  stoi`  bristen  är

på   populära  vei`k,   ur   hvilka   en  stöi`re   allmänhet   kunde  inhemta
kunskap   och  vetande   om  f äderneslandet,   dess
nuvarande   tillstånd,   dess   f oi`dna   öden,   dess   ut-
märkte  män  o.s.v.  Och  hvilka  följder  utaf  detta?  H v a d  m a n  e j
känner,   kan   man   icke   älska.»     Suomen   väestötilastoa

ja  muutakin  ti]ast,oa  koskevissa  sekä vuosittain  ajankohtaisissa  että
myös   menneitä   vuosia   ja   vuosikvmmeniä   koskevissa    numerotie-
doissa  Rabbe  iiäki  mit,ä  sopivinta  ainesta  isänmaata,  sen  nykyoloja

ja  sen  aikaisempia  vaiheita  koskevan  tietouden  esiin  ammentami-
seksi  isänmaani`akkauden  herätys-  ja  tehost.ustyön  palvelukseen.

Suomen  tilastollisen  tutkimuksen ja  varsinkin  väestötilastomme
a]aan  kuuluvieii  kysymysten  omakohtaisesti  aktiivisena työntekjjä-
nä,   mutta   erityisesti  niihin  kohdistuvan  positiivisen  hari`astuksen
väsymättömänä    esiinlietsojana,    omien    aikalaistensa    henkilökoh-
taisena  ja   myöhempien  tutkijapolvien  välillisenä   innoittajana   on
Frans   Johan  Rabbelle  käsittääkseni  aina  tu]inustettava  kiistaton
kunniasijansa.  Niinpä  ei  liene  suinkaan  liikaa  kutsua  häntä,  kuten
tämän   esitykseni   otsikossa,   ei`ääksi   Suomen   väestötilaston   uran-
uurtajaksi.
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Kirjoittanut

Laurt  0.  cbf  HewT1,i,n.

Kansantaloustieteen  nuoruudesta  johtuen   metoodikysymys   on
vieläkin täi`keällä sijalla tämän tieteen harjoittajien välisissä väitte-
lyissä.   Ei`ittäinkin  viiine  vuosisadan  lopussa  metoodiriita   oli  etu-
alalla.   Toista   äärimmäistä   suuntaa   edusti   silloin  saksalainen  his-
toriallinen   koulukunta,   toista   taas   ljausannen   koulukunta,   joka
varsinkin  Ranskassa  ja  ltaliassa  saavutti  paljon  kannatusta.  His-
toi.ial]inen   koulukunta   kielsi   kaikkien   yleisten  väittämien   oikeu-
tuksen   kansantaloustieteessä  ja  joutiii  siten  suurta  työtä  ia  käi'si-
väl]isyyttä    vaativien   l`jstoriallisten   ja   talouselämää   kuvaavien
tosiseikkojen  luette]ointiin.  Lausannen  koulukunta sen sijaan pyrki
näkemään    kaikissa    kansantaloudellisissa  ilmiöissä  lainalaisuuksia.

joista  se  tahtoi  luoda  tieteellisen  järjestelmän.
Myöhemmin  on  näiden  kahden  äärimmäisen  suunnan  merkitys

pienentynyt,   mutta   vieläkin   on   kansaiitaloustieteellisessä   tutki-
muksessa  havaittavissa  kaksi  pääsuuntaa,  sellainen,  joka  etupäässä
suosii deduktiivista,   ja   sellainen,   joka   suosii  induktiivista   metoo-
dia.   Edellinen   tahtoo    johtaa     yleisistä    aksioomeista  ei`ikoisväit,.
tämiä   sisältävän  järjestelmän.   Jälkimmäinen   käyttää   hyväkseen
empiiristä, tilastollisten  tutkimusten  avulla   saatua  materiaalia  ja
esittää   yleiset   väittämät   yhteenvetona   yksityisten   havaintojen

]  Helsingin     Yliopist.ossa    esitetyssä    väitöskirjan    julkisessa    tarkastuksessa

kesäkuun  16  p:nä  1944  pidetty  lectio  pr@cursoria.
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perusteella.   Viime   aikoina   on   näiden   molempien   suuiitien  välillä
ollut    havaittavissa    suui`empaa    keskinäistä    ymmärtämystä.    On
kansantaloustieteilijöitä,   jotka   käyttävät   hyväkseen   hmpaakin
metoodia   taikka   noudattavat   kummankiii   metoodin   välimuotoa.
Sekä  deduktiivisen  että  iiiduktiivisen  suunnan  kannattajat  käyttä-
vät  usein  apunaan  matematiikkaa.  Edemsen suunnan matematiikan
käyttö     on    formaalista,    eksaktisuuteen    pyrkivää,    jälkimmäisen
suunnan  empiiristä,  approksimatiivista,  vain  todennäköisiin  ai`voi-
hin   pyrkivää,  kuten   sovelletussa   fysiikassa.   Yhdistävänä   siltana
kummankin   suunnan   välillä   mainittakoon   vai`sinkin   ariglosaksi-
sessa  maailmassa  suosion  saavut.tanut  ekonometrinen  koulukunta,

joka   soveltaa   matematiikan  ja  puhtaan  kansantalousteorian  saa-
vutuksia   tilastollisiin  ja   empijrisiin  tutkimuksiin  ja  on  siten  saa-
vuttanut   kauniita  tuloksia.

Vai`sinkin     Lausannen    koulukunnan    kannattajat    nimit,tävät
mie]ellään  deduktio]]e  i`akentuvaa  Lietee]1istä  jäi`jestelmäänsä  puh-
taaksi  kansantaloustieteeksi.   Niinikään  Cambridgen  koulukuntaan
kuuluvat    J14ci7.Shcbjj    ja    F,'czgewor£Å    puhuvat    puhtaasta    teoriasi,a.
Näiden  koulukuntien  edustajat  eivät  ole  yleensä  määritelleet,  mitä

puhtaalla  kansantaloustieteellä  tarkoitetaan.  On  kuitenkin ilmeistä,
että  he  tai.koit,tavat  sillä  lähinnä  sellaista  tieteellistä  järjestelmää,

joka   lähtemällä   empiiristä   todellisuutta   vain   ylimalkaisesti   huo-
mioivista   tosiasioista   hypoteettis-deduktiivista   tietä   esittää   mah-
dollisimman   yleisiä   kansantaloutta   koskevia   lainalaisuuksia.

Puhdas  kansantalousteoria   esiintyy  toisaalta  vast,akohtana  in-
duktiivista   metoodia   noudat.tavalle  tilastolliseen  tai  inuuhun   eni-

piiriseen   materiaaliin   nojautuvalle   kansantalousteorialle,   toisaalta
se   esiintyy   vastakohtana   kansantalouspoliLiikan   teorialle   ja   so-
ve]]etulle   kansantaloustieteelle  yleensä.   Puhdas   teoi`ia   on  suhteel-
linen   käsite.   Jyi`kimmässä   muodossaan  puhdas   kansantaloustiede
muodostaa   joko   matemat,iikkaan   tai   nykyaikaiseen   eksaktiin   lo-

gistiikkaan    iiojautuvan   aksiomaattisen  järjestelmän.   Tällöin   sillä
on   tautologisena   aina   sama   totuusarvo   kuin   niillä   aksioomeilla,

joil]e   se   on   rakennet,tu.    Laajiinmassa   mielessä   voidaan   kaikkea
teoreettista,   yleistävää   kansantaloustiedettä   pitää    puhtaampana
teoi`iana    kuin    individualisoivaa    deskriptiivistä    kansantaloustie-
dettä.  On  selvää,  että  sanalle  puhdas  ei  ole tarkoitus  antaa  mitään
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arvovarausta, vaan sillä tahdotaan vain ilmaista.,  että puhdas teoria
sisältää  vähemmän  käytännöllisluontoisia  tietoja, empiirisiä  havain-
toja  ja  poliittisia  johtopäätöksiä  kuin  muu  teoi.ia.

Puhtaan  kansantaloustieteen  merkitys  on   ensinnäkin  siinä,   että
sen  avulla   pyritään   saamaan   selville   niitä  yleisiä lainalaisuuksia,

jotka  hallitsevat  talouselämää.  Päinvastoin  kuin  histoi`iallisen  kou-
]ukunnan  edustajat  väittävät,  on  voitu  osoittaa,  että  }'leiset  talou-
del]iset   ilmiöt,   ovat  ,johdet.tavissa   määrätyistä   inhiinillisen   käyt-
täytymiseii    pohjaksi    oletetuista    pei`iaatteista.    Yhteiskunnallisen
e]ämän  monimutkaisu`idesta  ja  sielullisten  toimintojen  epämääräi-
syydestä  johtuu,  että  taloustieteellisiä  lakeja  ei  voida  esittää  yhtä
täsmällisinä   kuin  luonnontieteellisiä.   Toisaalta   deduktiivinen  tut-
kimus   on   kuitenkin  välttämättömämpi   yhteiskuntatieteissä   kuin
luonnontieteissä,  koska  }7hteiskunnallisista  ilmiöistä    ei  samalla  ta-
valla   kuin  luonnontieteellisistä  voida  tehdä   kokeita.

Paitsi   sitä,   että   puhtaan   kansanta]oustieteen   avulla   opitaan

ymmäi`tämään   sellaisia   kansantalouden  ilmiöitä,   jotka  luonteensa
tähden     ovat   deduktiivises.ti   tutkittavissa,   se   voi   antaa   monta
arvokasta   viitettä   induktiiviseen   metoodiin   pohjautuvalle   empii-
rise]Ie  tutkimukselle.   Ilman  dedukLiivista  päättelyä   ei  usein  vielä
voida   tehdä   johtopäätöl"iä   empiiristen havaintojen   keskinäisesl,ä
riippuvaisuussuhteesta.   Ekonometrineii  tutkiinus   ei  varmastikaan
o]isi  päässyt  saavutuksiinsa,  jollei  sitä   olisi  ollut   ohiaamassa  teo-
reettiseen  suuntaan  puhdas  kansantaloustiede.  Varsinkin  on  Lau-
sannen koulukunnalla pysyvät ansionsa tässä 'suhteessa.

Puhtaalla  kansantalousteorialla  on  myös  ei`ittäin  suuri  pedago-

ginen  merkitys.  On  ensiksikiii  tieteellistä  ajattelukykyä  kehittävää
seurata deduktiivista päättelyä, joka siitä huolimatta,  että pyritään

yksinkertaisuuteen,  on  useinkin  hyvin  monimutkaista.  Toiseksikin
se   on   omansa   johdattamaan   tutkijansa   ta]oustjeteelliseen   ajatte-
Iuun  sellaisella  tavalla,  joka  hyödyttää  käytännöllisessäkin kansan-
taloudellisessa    tutkimuksessa.    Vieläpä    käytännöllistäkin    talous-
elämää  varten  valmistuva]le  opiskelijalle  on  edullisempaa   opettaa

yleistä  taloudel]ista  ajatusapparaattia  kuin joitakin historiallisia  tai
talouselämää   kuvaavia  tosiasioita,   vaikka   puhtaan  kansantalous-
tieteen  väittämät   eivät   olekaan  vä]ittömästi   sovellettavissa   käy-



348                                                            LAURi   0.   AF  HEURLn`'

tännölliseen  talouselämään.   Kokemus  on  osoittanut,  että  teoreet-
tisen koulutuksen saaneista on tullut usein hyviä käytännön miehiä,
sillä  he  tietävät  teorian  i`ajoitukset,  kun  sen  sijaan  varsinkin  kan-
santalouden alalla ovat  monet  käytännön miehet olleet pahimpia teo-
retisoijia.  Ne puoskarit, jotka  ovai,  tuoneet  esille  mielikuvituksel]isia
kansantalouspoliittisia    keskintöjään   varsinkin   taloudellisten   pu-
lien aikoina, ovat yleensä olleet käytännön miehiä, kuten teknikkoja.

Puhtaan    kansantalousteoi`ian    merkityksestä    talouspolitiikalle

yleensäkin  on  sanottava,  että  se  ei  ole välittömästi talouspoliittisiin
toimenpiteisiin  sovellettavissa.  Tämä  johtuu  paitsi  siitä,  että  se  on
liian teoreettinen,  myös  siitä,  että teoi`ia ei voi sisältää arvoarvostel-
mia,  eikä se siten voi esittää poliittisia päämääriä.  Sen sijaan puhdas
kansantalousteoria   sovelletun   kansantalousticteen  välityksellä   voi
olla  apuna    haettaessa  keinoja  poliittisten  päämäärien  saavuttami-
seksi.  On  väärin  arvostella  kansantalouden  teoriaa  sen  perusteella,
että  kansantalousteoreetikot  useinkaan  eivät  kelpaa  talouspoliitti-
siksi  johtajiksi.   Astronoomikaan  ei  kelpaa  laivan  kapteeniksi,  eikä
kukaan  kuitenkaan  halua  kieltää  sitä,.että  astronomia  on  paljon
hyödyttänyt   merenkulkua.    Sitäpaitsi   on  yllättävää   todeta,  että
monet  kaikkein  teoreettisimmankin  kansantaloustieteen  edustajista
ovat  olleet  huomattavassa  asemassa  käytännöllisessä  kansant,alous-

politiikassa,   kun   sen   sijaan   historiallisen   koulukunnan   edustajat
yleensä  ovat  olleet  ty}'pillisiä  akateemikkoja,  kuten  nimitys  kate-
dei`isosialistit  osoittaa.

Puhtaan  kaiisantaloustieteen  olemassaoloa  voidaan lopuksi  puo-
lustaa   samasta   syystä   kuin   kaikkea   puhdasta   tiedettä   yleensä.
Ihmisellä   on   intellektuaa]isten   tunteittensa   johdosta   luonnollinen
viettymys   teoreettiseen   ajatteluum   Näitä   tunteita  voidaan  usein

parhaiten   tyydyttää   deduktiivisten   op.pirakennelmien   avulla.
Puhtaa]la   kaiisantalousteori£`Ila   on   omat   rajoitukseiisa,   joista

ennen  kaikkea  sen  harjoittajien  tulee  itsensä  ol]a  selvillä.  Yhteis-
kunnalliset  ilmiöt   ovat   monimutkaisempia,   vähemmän  lainalaisia

ja  sisältävät  paljon  eiiemmän  satunnaisia  tekijöitä  kuin  luonnon-
ilmiöt.   Kun   näitä   satunnaisia  tekijöitä   kerääntyy  hyvin  paljon,
eivät  rie enää ole eliminoitavissa, joten teoi`;an puhdistaminen niistä
kääntää sen liian kauas  pois totuudesta.  On vaikeata sanoa, kuinka

paljon  teoriassa  voidaan  jättää  todellisuutta  huomioon ottamatta,
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mutta  on olemassa  vaara  mennä  siinä suhteessa liian pitkälle.  Raja-
na   kai   on  lähinnä   pidettävä   sitä,   että   teorialla,   joka   välillisesti
auttaa   meitä   }.mmärtämään   todellisuutta,   vaikka   se   ei   olekaan
täysin   todellisuuden   mukainen,   on   vielä   merkitystä.   On   selvää,
että  eri  kansantalouden  ilmiöt hyvin erilaisessa  määrässä soveltuvat
deduktiiviseen   metoodiin.    Hinta-   ja   rahaopit   ovat   luonteeltaan

paremmin soveltuvia  hypoteettis-deduktiiviseksi järjestelmäksi kuin
esim.   suhdanneteor.ia,  joka   aina  tarvitsee  kiinteämpää   kosketusta
tilastolliseen    materiaaliin    ja    taloushistorialliseen    kehitykseen.

Puhtaan   teorian   i`ajoituksena   voidaan   pitää   myös   sitä,   että
s;  on  suhteellisen  hedelmätön.  Se  on  todellakin  harmaata  teoriaa,

ja  siltä  puuttuu  usein  se  mehu,  joka  täyttää  elävän  elämän todelli-
suuden.  Tätä  ei  voida  kuitenkaan  välttää,  sillä  se  kuuluu  teoriaii
luonteeseen sellaisenaan.  Teorian voima  on siinä,  että se  on yleispä-
tevä   hyvin   monenlaisia   tilanteita   silmällä   pitäen.    Sillä  on  tältä
kannalta  oma  arvonsa,  sitä  suurempi,  mitä yleisempi  se  on.  Kuuluu
asioiden  luonteeseen,   että   siinä,   mikä   on  yleistä,   ei   voida   ottaa
huomioon  yksityisseikkojen  i`ikasta   kirjavuutta.

Puhtaan   teorian   harjoittamisessa   on   tietenkin   aina   otettava
huomioon  se  vaara,   että  ruvet,aan  deduktiivista  tietä  johtamaan
sellaisia   ilmiöitä,   joita   ei   voida   muuteii  kuin  induktiivisesti   rat-
kaista.  0lisihan  mieletöntä  skolastikkojen  tapaan  pyrkiä  deduktii-
visesti  ratkaisemaan  esimerkiksi,  kujnka  monta  hammasta  on  he-
vosella,  koska  se  voidaan  yksinkertaisesti  nähdä  hevosen  suusta.

Puhdasta   kansantaloustiedettä   vastaan   on   hyökätty   monesta
syystä.  Tarkastelkaamme  hiukan  niitä  seikkoja,  jotka  eniten  ovat
aiheuttaneet  kritiikkiä   puhdasta   kansantalouden  teoriaa  vastaan.

Ei    vain    puhdas    kansantaloustiede,    vaan    kansantaloustiede

yleensä   on   joutunut   aliai`vioimisen   kohteeksi   niiden   liioiteltujen
vaatimusten   johdosta,    joita    ulkopuoliset    ovat    sille    asettaneet.
Keskusteluissa  henkilöiden  kanssa,  jotka  ovat  vähän  tai  eivät  lain-
kaan   perehtyneet   kansantaloustieteeseen,   saa   usein   kuulla,   ettei
kansantaloustiede    ole    pystynyt    ratkaisemaan    aikamme    suuria

yhteiskunnallisia  kysyinyksiä.  Tässä  suhteessa  on  aivan  väärä  kä-
sitys  tieteen  mahdollisuuksista  ja  pyrkimyksistä.  Kansantaloustiede
kykenee  olemaan vain hyvänä apuna yritettäessä ratkaista vaikeita
sosiaalisia  pi`obleemeja.  Usein  on  myös  tehostettava  sitä,  että kan-
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santaloustiede   ei   ole   mikään   oppi   siitä,   miten   ihmiskunta   tulee
rikkaaksi   ]a   onne]liseksi.

Niinikään   puhtaan   kansantaloustieteen   väheksyminen  johtuu
osaksi  siitä,   että  sen  vastustajat  ja  valitettavasti  myös  sen  liian
innokkaat  kannattajat  ovat  asettaneet  sille  sen  vaatimuksen,  että
sen  tulee  ratkaista  kaikki  ne  vaikeudet,  jotka  kohtaavat  kansan-
taloudellisten   i]miöiden   tieteellistä   tutkimista.   Saa   yhä  uudelleen
tehostaa  sitä,  että  tällaisia  päämääi`iä  eivät  puhtaan  teorian  mal-
tilliset   kannattajat   ole   tavojtelleet.   Puh-das   kansantaloustiede   ei
ole  eikä  pyrikään  olemaan  mikään  j)sesam  aukenei).  Se  vaatii  täy.-
dennyksekseen  sovelletun  kansantaloustieteen,  eikä  ole  syytä  aset-
taa  näitä  minkäänlaiseen  arvojärjestykseen.  Puhtaan kansanta]ous-
tieteen  monet  suuret  edustajat  ovat  itse  kiiruhtaneet   esittämään
muut,akin  kansantalouden  teoriaa.

Kansantaloustiedettä  vastaan  on  esitetty  se   moite,   että   siinä
vallitsevat  erimielisyydet  ovat  i`atkaiseva  todistus  kansantal.ouden
teoi`ian   mahdottomuudesta.   Kieltämättä   ilmenee   vieläkin   hyvin

paljon   erimielisyyksiä    kaikkein   tärkeimmissäkin   peruskysymyk-
sissä..  Heikkoutena  on myös  pidettävä  oppisanastossa ja  käsitteiden
määrittelyssä  esiintyvää  horjuvaisuutta.   On  kuitenkin  täydellinen
erehdys  luulla,  että  tieteellä  ei  saisi  olla  olemassaolon  oikeutta,  siksi
että  sen  harjoittajat  ovat  eri  mieltä.  Voidaan  pikemminkin  sanoa
tieteessä  esiiiityvien  erimie]jsyyksien  olevan  todistuksena  sen  elin-
voimaisuudesta.  Jollei  mitään  erimielisyyksiä  esiinny,  on  olemassa
se  vaara,  että  tiede  vajoaa  trivia]iteetiksi,  joka  ei  herätä  enää  ke-
nenkään   mielenkiintoa.

On  myöskin  väärin  moittia  tiedettä  sen  johdosta,  että  sen  har-

joittajat  ovat  erehtyneet.   Erehtyminen  on  inhimillistä,  ja  milloin
sitä   esiintyy   ]iian   suuressa   määi`ässä,   se   ennemmin   on   ]uettava
tieteenharjoittajien   kuin   tieteen   viaksi.   Toisaalta   on   aina   muis-
tettava,   että  jokaisen   tieteen   historia   tietää   kertoa   monista   he-
delmällisistä  ja  tiedettä  suuresti  edistäneistä  erehdyksistä,  samalla
kun  monet  totuutena   säi]`.rieet   väitt,ämät   ovat  jääneet   hyvinkin
hedelmättömiksi.

Kansantaloustieteen arvovalt,a kärsii myös siitä, että se käsittelee
kysymyksiä,    joitten   kanssa    ihmiset   jokapäiväisessä    e]ämässään



PullTA,\N   KAt`'s `r`'TALcusTIETEF.`'   MF.RKITys.                                           351

joutuvat  kosketiiksiin.  Siksi ovat  monet  maallikot  ymmärtävinään
siitä    jotakin.    On    pikemminkin    vahingoksi    kansantaloustieteen
arvol]e,  että  monen  muun  alan  edustajat,  kuten  teknikot,  juristit,
agi`onomit,  pääsevät   siihen   pintapuolisesti   tutustumaan.    Heidän
huomionsa  kiintyy  enemmän  siihen,  mitä  kansantaloustiede  ei  ole
saanut  aikaan,  kuin siihen,  mitä  se  on saavuttanut.  Sen heikkoudet
ovat  helposti  nähtävissä,  eikä  se  saa  nauttia  ylhäisestä  eristynei-
syydestä  niinkuin  monet  muut  tieteet.

Väitetään, että puhdas kansantaloustiede ei vastaa niitä uhrauk-
sia  ja  kustannuksia,  joita  se  tulee  maksamaan.  On  kuitenkin  aina
muistettava,   että   tiede   kansantaloudellisena   ilmiönä   on yleiskus-
tannusten  luonteinen.  Sitä  suui`empi  on  sen  kapasiteetti,  mitä  ylei-
sempi  se  on.  Jokin empiirinen  tutkimus,  joka  käsittelee yhtä  ainoa-
ta  aikaa  ja  paikkaa,   on  vain  tälle  ahtaalle  alalle  sovellettavissa.
Mutta   puhtaaii   kansantaloustieteen   saavutukset,   esimerkiksi  sel-
]aisina  kuin  ne  esiintyvät  Lausannen  koulukunnan  tutkimuksissa,
koskevat  kokonaista  yhteiskunnallista  järjestelmää.  Ovatpa  nyky-
aikaiset  teoreetikot   ulottaneet   nämä  tutkimukset   kaikkia   ajatel-
tavissa   olevia   yhteiskunnallisia   ja   taloudellisia   järjestelmiä   kos-
keviksi.   Niinpä   vapaan  kilpailun   alaisen   yhteiskunnan  lisäksi   on
tutkittu   tai`kast,i   monopolia   ja   epätäydellistä kilpailua,  kapitalis-
tisen  talousjärjestelmän  lisäksi  suunnitelmataloutta  jne.   Inhimilli-
sen kulttuui`in  saavutukset  eivät  ole  helposti mitattavissa  sellaisella
taloudellisel]a   kustannuslaskelmalla   kuin   jotkut   aineelliset   arvot.
Mutta  vaikka  lähtisimmekin  tälle  tielle,   on  todettava,   että  tiede
saa  jakaa  kustannuksensa  niin  suui`en  alan  sisällä,  että  kuhunkin
sen   hyödyttämään   yksilöön   kohdistuva   rasitus   tulee   häviävän

pieneksi.
Puhdas  kansantalousteoi`ia  saa  myös  käi`siä  samanlaisesta  asen-

teesta   kuin   kaikki   puhdas   tiede   meidän   päivinämme.   Varsinkin
tieteenharjoittajien  ulkopuolella   olevien  kesken  on  tullut  tavaksi

jakaa   tieteet    hyötytieteisiin    ja   tieteisiin,   joista   ei   ole  hyötyä.
Hyötytieteillä  tarkoitetaan  tällöin  sellaisia  t,ieteitä,  jotka   palvele-
vat  käytännöllisiä  tarkoitusperiä  ja  joista  on  ns.  taloudellista  hyö-
tyä.  On  annettava  tieteille  täysi  tunnustus  siitä  suuresta  siunauk-
sesta,  jonka  ne  ovat  tuottaneet  ihmiskunnalle  sen  hyvinvoinnin,
mukavuuden  ja  iiautinnon  hyväksi,  eikä  myöskään  voida  kieltää
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sitä,  että  eri  tieteet  ovat hyvin  erilaisessa  määrässä  tässä  suhteessa
ansioituneet.   Kuitenkin  on  ei`ittäin  vaarallista,  jopa  kaikkein  ah-
taimmalta   hyötytieteelliseltä    näkökannalta    lähteä   rakentamaan
tieteellistä  työtä  sille  pohjalle,  että  sen  tulee  antaa  välittömiä  käy-
tännöllisiä  tuloksia.  Inhimillisen  järjen  suurinta  luomusta,  tiedettä,
ei  olisi  koskaan  syntynyt  ilman  suurta  epäitsekästä  rakkautta  tie-
dettä   kohtaan   sellaisenaan,   ilman  intohimon omaista   viettymystä
teoreettiseen  ajatteluun,  i.ossa  ei  ole  kiinnitetty  huomiota  edes  tie-
teen  ihmiskunnalle  tuottamaan  käytännöl]iseen  hyötyyri.
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muksia  julkaissut  Kansantaloudellinen  Yhdistys,  XII.  Siv.148.

uudfna:sua,:|ä:åsstei:t|g|ei`::,e;|`ii:J:an`'l:S:T{taetT.Ttea::liögr[{äkaitiåijuo|fsaeiå:.:
Näin  on  vai`sinkin  sotavuosina,   joidenaikana   monien vanhempien
kansantalousmiesten   aika   on  ollut   sidottuna   ajankohtaisten  käy-
tännöllisten  kysymysten  selvittelyyn  tai  vastaavien  tehtävien  suo-
rittamiseen, samalla kun nuorten voimat ovat kiinni puolustustehtä-
vissä.  Sitä  suui`emmalla  mielihyvällä  on  tervehdittävä  juuri  ilmes-
tynyttä,   nyt  esiteltävänä  olevaa  tieteellistä  tutkimusta,  LciL47.j   0.
ci/  ZzeL4r!j7tin  tohtorinväitöskirjaa,  joka  myös  on saavuttanut tiede-
kunnan  hyväksymisen.

Tekijä   on   ottanut  tutkimuksensa   esineeksi   eräitä   puhtaaseen
hintaoppiin  kuuluvia  teoreettisia ongelmia. Niinkuin  tämänluontoi-
sissa  tutkimuksissa  on  tapana,  tekijä  yksinkertaistaa  tutkittavan
yhteiskunnan  ilmiöitä  tarkastaen  tasapainohintajärjestelmiä  sellai-
sessa  maailmassa,  jossa  vallitsee  vapaa  kilpailu,  staatLiset  olot  ja
joissa  toimii  eräänlaisia  homo   economicuksia.   Tutkimuksen  vai`si-
naisena  kohteena  on  kysymys,  onko  olemassa  ainoastaan  yksi  vai
useampia  sellaisia  hintajärjestelmiä, joiden  vallitessa hyödykkeiden
hinnat  ovat  tasapainossa.  Tekijä  tulee  tällöin  siihen  mielenkiintoi-
seen  tulokseen,  että  koska  jokainen  hinta  riippuu  kaikista  muista
hinnoista,   on   monikäsitteinen  ratkaisu   mahdollinen.   Kun   hinnat
on monikäsitteisesti määrät,ty,  merkitsee tämä sitä,  että toteutunut
hintajäi`jestelmä  on  vain yksi  monesta  mahdollisuudesta.  Teoreetti-
sesti  katsoen  on  sattuma,  mikä.mahdollisista  hintajärjestelmistä  on
toteutunut, mutta todellisuudessa saattaa kuitenkin jokin tasapaino-
tila   historiallisista   syistä   olla   muita   todennäköisempi.

Esitj7ksessään  tekijä  käyttää  i`unsaasti  matemaattisia  kaavoja
ja  havainnollistuttaa  sitä  monin viivadiagrammein.  Tällainen tutki-
mus   ei   meidän   oloissamme   saane   monta   lukijaa,   matemaattinen
koulutus  ja  ajattelu  kun  varsinaisten  kansantalousmiestenkin  pii-
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rissä   on   harvinaista.   Ulkomailla   on  asiat  toisin.   Jollakin   suurella
kulttuurikielellä   julkaistuna   kysymyksessä    oleva   tutkimus    sitä
vastoin  olisi  voinut  saavuttaa  huomiota.

Tekijälle  on  annettava  tunnustus  siitä,  ettei  hän  ole  seui`annut
meikäläisten  väittelijäin tavallista linjaa, vaan  on rohjennut tarttua
puhtaasti teoreettisen kysymyksen selvittämiseen. Kunniamaininnan
hän  ansaitsee myös  siitä,  että  hän  on jaksanut  suorittaa tutkimuk-
sensa  loppuun  siitä  huolimatta, että  hänen  aikan.sa  viime  vuosina
on  kulunut  puolustusvoimien  palveluksessa.

A.  E.  Tud,eer.

GT]NNAR MODr±EN..  ELi,nkustannusindeksi  ia  pcdkcti.  K:nstar+"sosake-
yhtiö  Tammi.   Helsinki  1944.   Siv.   64.

Elinkustannusindeksi   oli   aikaisemmin,   elettäessä   i`auhanomai-
sissa   oloissa,   tilastomiesten   yksityinen   asia,   johon   asiantuntijain
suppean   piirin   ulkopuolella   kiinnitettiin   vai`sin   vähän   huomiota.
Sotavuosina  siitä  sen  sijaan  on  tullut  laajojen  piirien  harrastuksen
kohde,  hintoja  ja  palkkoja  koskevien  jokapäiväisten  keskustelujen
ydinkohta.  Eikä  ihmekään,  sillä  onhan  virallinen  elinkustannusin-
deksi  siinä  asemassa,  että  palkannauttijain  tulot  ovat  riippuvaiset
sen  kehityksestä.  Näin  ollen  vastaanotetaan  suurella  tyydytyksellä
nyt   esiteltävänä   oleva   kirjanen,   jonka   tekijä,   toimistopäällikkö
Gz47t7}cw /14oczeGn,  on  erinomaisen pätevä  selvittämään elinkustannus-
indeksin  olemusta,  rakennetta  i.a  merkitystä  palkkojen  perustana.
Tekijän  pyrkimyksenä  ei  ole  asian  tieteellinen  käsitteleminen,  vaan
sen yleistajuinen esittäminen asiaa hari`astavalle yleisöll6,  vaikkakin
tie.t:ieilLs:itaiis?ätåyhä:::a:åh!:klå.hT:ti.åsntioen,:1;nhoanvnaiis:::,Titse5äis,it:::å

että  asioihin  perehtymätön  helposti  ja  hyödykseen voi  seurata  esi-

:g;tiT:ikns:ii::ii::syetäkååistaeiljJ;ioErdkef|iisfsospaoseesT,;:=e:sriiti=t|Ti.;rå:::
lukijan   mielenkiintoa.

Kirjasen sisällöstä mainittakoon lyhyesti,  että  aluksi selvitellään
»mitä  indeksi  on»,  minkä  jälkeen  tehdään  selkoa  Suomen  elinkus-
tannusindeksin  rakenteesta   ja   laskemistavasta,   sen   punnusjärjes-
telmästä  ja  sen  pohjana  olevasta  hinta-aineistosta.   Edelleen  esite-
tään  rauhanajan  indeksibudjetti  ja   kuvataan   elinkustannusten  ja
eri    elintarvikkeiden    hintojen    kehitystä    indeksilukujen    valossa.
Tällöin  esitetään  sangen  yksityiskohtaisia  numerotaulukoita,  jotka
antavat kirjaselle  hakuteoksen  arvon.  Lopuksi  annetaan tarpeellisia
tietoja siitä,  millä  tavalla elinkustannusindeksin vaihtelut nykyisen
järjestelmän   mukaan   otetaan   huomioon   palkkoja   määrättäessä.
Tekijä  tai.kastaa  myös  säännöstelyn  vaikutusta  indeksilaskelmiin,
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indeksin  rakenteen  ja  laskemistavan  muuttamista  koskevia  vaati-
muksia  ynnä  muitakin  päivän  kiistakysymyksiä.  Lukija  saa  siten
selvän   käsityksen   niistä   moninaisista   ongelmista,   jotka   liittyvät
näinä   aikoina   usein   niin   vilkkaisiin   indeksikeskusteluihin.   Esitys
on selvää ja luotettavaa.  Poikkeuksena  on mainittava siv.  56 sattu-
nut  kompastus,   kun  tekijä  väittää  rahan  ostovoiman  alentuneen
1930-luvun  alkupuolella  sattuneen  lamakauden  aikana,  vaikka  asia
o]i   päinvastainen:   hinnat   alenivat   i.a   rahan   ostovoima   parani.

Toimistopäällikkö  Modeenin  kirjasta  voidaan  suositella  kaikille
päivän  hinta-ja  palkkakysymyksistä kiinnostuneille kansalaisille.

A.  E.  Tudeer.

YR]ö  S"iL.Å..  70  vuotta  ra,lwnmstoi,mi,nf,aa.  Oy Renl,und,  A1)  1874-
Z944.   Helsinki   1944.   Siv.   238.

Kun  ajatellaan  niitä  suorastaan  valtavia  tehtäviä,  joiden  eteen
maamme  rakennustoiminnan  alalla  on  jouduttu,  voidaan  sellaista-
kin   teosta   kuin   Renlund-yhtymän   juhlajulkaisu   pitää   tavallaan
ajankohtaisena.   Tosin  tässä   ei   ole   kysymys   mistään   seikkaperäi-
sestä  katsauksesta  rakennustoiminnan  kehitykseen  viimeksi  kulu-
neiden  seitsemän vuosikymmenen  aikana  eikä  siinä  myöskään  käsi-
tellä  puheena  olevan  tuotannonhaaran  tulevaisuuden  probleemeja.
Teos   on   tai`koituksensa   mukaisesti  lähinnä   vain   yksityisen   suur-
yrityksen   vaiheiden   esjtys,   mutta   tällaisenaankin   se   vic   lukijan
keskelle   niitä   monia  kaupallisia  ja   tuotannollisia   ongelmia,   jotka
hittyvät  rakennustoimintaan.

Teoksen  a]kupuoli on  omistettu liikkeen perustajan  K¢7.Z  J7ermciri
ZierizL4nczin   elämäntyön   kuvaukselle.    Tässä   toistuu   vanha   tarina
menestystä  saavuttaneesta  liikemiehestä,  jonka  lapsuus  ja  nuoi`uus
kuluvat  ahtaiden  olosuhteiden  ja  kieltäymysten  merkeissä,  mutta
joka  vähitellen  luontaisen  lahjaklmutensa  ja  määrätietoisen  uutte-
i`uutensa  avulla  pääsee  kohoamaan  huomattavaan  asemaan  yhteis-
kunnassa.  Renlundista puheen  ollen  ansaitsevat vielä  mainitsemista
hänen  henkilökohtaiset  myönteiset  ominaisuutensa,  ennen  kaikkea
hänen suurisuuntainen avuliaisuutensa ja sosiaalinen mielenlaatunsa,
jotka  hankkivat  hänelle  aikalaisten  keskuudessa  harvinaisen  yksi-
mielisen   suosion  ja  jotka   ovat   säilyttäneet   hänen  nimensä  jälki-
maailman   kiitollisessa    muistossa.    Näistä   seikoista   samoin   kuin
Renlundin liiketoiminnassaan  noudattamista toisaalta  omalaatuisen
patriarkallisista,  toisaalta kulloisenkin  ajankohdan vaatimukset tai`-
koin  huomioon  ottavist,a  i)eriaatteista   julkaisun  kirjoittaja  esittää
monia  sattuvia  esimerkkejä.
4
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Ren]undin   elämänt}'ön   tuloksellisimmat   vuosikymmenet   sattui-
vat samoihin  aikoihin, jol]oin maamme pääkaupunki e]i   voimakasta
nousukauttaan kehittyen vaatimattoman yhdyskunnan tasolta  huo-
mattaviin ulkonaisiin  mit,tasuhteisiin.  Tällainen  vilkkaan  toiminnan
ajanjakso oli tietenkin  omansa  tarjoamaan runsaita  mahdollisuuksia
Renlundin  tapaiselle  yrittäjäl]e.  Hänen  liiket,oimintansa,  joka  alku-
jaan  oli  rajoittunut  vain   rakennustai`vikkeiden   myyntjin,    ]aajeni
ennen  pitkää  uusille  urille.'  Hänestä  tuli   myös   kaupunkikiinteistö-
jen  omistaja  ja  rakennusa]an  teollisuusmies.   Kaukonäköist,ä  aloite-
kykyä  Renlund  osoitti  ryhtyessään  erinäisiin  kaupallisiin  järjestely-
toimenpiteisiin,  mm.   Suomen   Naulakonttorin  perustamiseen.

Renlundin  kuoltua  vuonna   1908  jatkui  sillä  välin   osakeyhtiö-
muotoiseksi muuttuneen ]iikkeen toiminta i)ei`ustajansa vakiinnutta-
mien  suuntaviivojen  mukaisesti.  Vuoteen  1919  saakka  liikkeen  joh-
dossa  olivat  Renlundin  lähimmät  apulaiset  ja  työtoverit.  Puheena

ilä?tveannaa|rauf:tnauuts:p;åithuei|¥kuku:eoå,hjiåtoyrriiatsyssasei|iriyiotdooissiinnuktäski;::
tenkaan  kovin  pitkäaikaiseksi.   Jo  vuonna   1927  yhtiöh  omistajat
vaihtuivat  jälleen.   Pian   sen  jälkeen   seurannut   lamakausi   saattoi
yhtiön  suui`iin  vaikeuksiin,  jotka  käi`jistyivät  siihen määi`ään, että
suoi`anainen   vararikko   näytti   olevan   uhkaamassa.   Tarmokkaasti
uudistuksiin  käsiksi  käymällä  tästä  vältyttiin  ja  yhtiön  asiat  saa-
tiin ].ohdetuiksi  tei`veelle  pohjalle.  Näiden vastoinkäymisten  aikojen
jälkeen  yhtiö  on  päässyt  ripeästi  laajentumaan  ja  voimistumaan.
Merkitt,ävänä   tapahtumana   on   tässä   mielessä   mainittava   Agros-
yhtiön   osakekannan   hankkiminen,   jonka  johdosta  liikkeen   omis-
tukseen   joutui   useita   i`akennusalan  teollisuuslaitoksia.   Toiminnan
jatkuvaan   kasvuun   on   myös   tytäryhtiöiden   perusta.misella   o]lut
huomattava  osuutensa.  Kaikesta  tästä  kehityksestä  antaa  valaise-
van  kuvan  juhlajulkaisun  luku  »Osakeyhtiöstä  yhtymäksi».

Teoksen kirjoittajan,  yr/.ö.  S£mj!ön,  esitys  on  sujuvaa  ja  havain-
nollista.

M.  Strömmer.



z U S n M M E N F n s s u N G.

Dio  Finanzpolitik  und  die  Entsohädigui]g  der   Kriegssohäden.

Von Dr.  Mcmi  Leppo.

Bei     der    Vergtitung    der    Schäden,    die    infolge   des   Krieges
innerhalb  der  jetzigen  Grenzen  eingetreten  sind,  und  ftlr  die  Ver-
luste, die durch die Gebietsabtretung beim Friedensschluss verui.sacht
woi`den  sind,  werden in  Finnland zwei verschiedene  Verfahi`en  ange-
wandt.  Die  erstgenannten  Schäden,  bis jetzt  annähernd  2  Milliarden
Finnmark,   werden   mittels   obligatorischer   Kriegsschadenversiche-
rung  ersetzt.  Ueber  die  Schäden  des  im  Frieden  von  Moskau  1940
abgetretenen   Gebietes   wurde   entschieden,   dass   sie   durch   dii`ekte
Massnahmen  des  Staates  entschädigt  werden.  Im  Jahre  1940  wurde
zu  diesem Zweck  ein  Gesetz  iiber  eine  Vermögensabgabe  erlassen,
deren  Ertrag  auf  9  Milliarden  Mai`k  geschätzt  wurde  und  die  im
Laufe  von  fiinf   Jahi`en,   1941-1945,   zu  begleichen  war.   Den  zu
Entschädigenden ist  ein  Teil  bar,  aber  der  grösste  Teil  durch  Ei`tei-
lung   von   sogen.   Entschädigungsobligationen,   von  denen   jährlich
ein   gewisser   Teil   eingelöst   wird,   gezahlt   worden.

dasTi?:åle:c:tlicat:ick:åuå?nåå:p:l:::fh:åigrueååsfå:gekr::::::?torreanugs:
Massnahmen  ergriffen   werden.    Wenn    ein   bedeutender   Teil   der
Staatsausgaben fortwährend  durch  Kreditinanspruchnahme  gedeckt
werden   sollte,   wtlrde   die   tiberschtissige   Kaufki`aft   so   zunehmen,
dass  sie  eine  grosse  Gefahrftir die Erhaltung  des  Geldwei`tes  bildete.
Durch      Preisregelung    wäre    man     nicht       mehr    imstande    die
Entwicklung zu beherrschen. Wenn der Geldwei`t beträchtlich sinkt,
verlieren auch die Entschädigungsberechtigten real einen grossen  Teil
des  Vergiitungsbetrages,  der  auf Grund des  niedrigeren  Preisniveaus
festgesetzt  wurde.   Die  Aufrechtei`haltung  des  stabilen  Geldwertes,
die der allgemeine Vorteil der Gesellschaft erfordert, liegt somit auch
im  lnteresse  derjenigen,  die  fiir  die  Kriegsverluste  zu  entschädigen
sind.   Die   Finanzpolitik   des   finnischen  Staates   ist  in   der  letzten
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Zeit  mit  grösstem  Nachdruck  durchgefiihrt  worden,  und  die  Ergeb-
nisse  sind  gtinstig  gewesen.   Die   Lage  ist  seit   dem  Sommer   1944
jedoch   erschwei`t.    Man   muss   wieder  zu  Massnahmen  greifen,   die
zur    Vermehrung   dei`    allgemeinen   ordentlichen    Einnahmen    des
Staates  ftihren,  und  gleichzeitig  wird  zur  Entschädigung  der  Ver-
luste in den jetzt verlorenen   Gebieten  eine   neue   Vermögensabgabe
geplant,   da   die   bisherigen   Erfahrungen  beztiglich   dieser   Besteue-
rungsmassnahme  verhältnismässig  gtinstig  sind.

F.  J. Rabbe,  oin  Bahnbrecher  in  der  Bcvölkerungsstatistik  Finnlands.

von  DT.  Gunnar  Sointnen.

Der  Kammerrat  Dr. phil  et  med. Frcm6 Johcm f?cLbbe (1801-79),
der   in   der   Mitte   des   vor;gen   Jahi`hunderts   mehrere   Jahrzehiite
Kämmerer  in  der  Medizina]oberbehörde  war,  kann  wegen  der  Weite
seines   lnteressenki.eises  geradezu  als  Polyhistor  bezeichnet  werden.
Das    Ergebnis    seiner   aus   wai`mer   Vatei`Iandsliebe   g`eborenen    ge-
schicht]ichen  und  statist,ischen   Arbeiten,   die  von  ungewöhnlichem
Fleisse zeugen, 1iegen in umfangreichen  und teilweise sehr wertvol]en
Untersuchungen  voi..

Verfasser  behandelt  Rabbes  Lebenswerk,  soweit,  es  sich  auf  die
Stat,istik   Finnlands   bezieht.   Man   kann   in   ihm   einen   der   Bahn-
brecher   der   modernen   statisLischen   Forschungsarbeit   des   Landes
erblicken.   Rabbe  begann   Anfang  der  vierziger   `Jahre   des   vorigen
Jahrhundert,s   mit   Veröffent]ichungen,   welche   vor   allem   Fragen
der   Bevölkerungsstatistik   Finnlands   beleuchteten,   eine   Tätigkeit,
die  er  daiin  fast  40  Jahre  in  unverdrossenei`  Ai`beit  bis  zii   seinem
Tode   foi.tsetzte.   Rabbes   Untersuchungen,   die   sich   vor   allem   mit
den   Veränderungen   der   Bevölkerungszahl,   der   Sterblichkeit   und
den    Todesursachen   beschäftigten,    grundeten    sich    zunächst    auf
Angaben  ftir  je  ein  Jahr  (von  1841  ab),  aber  später  vei`öffentlichte
er     ausfiihrlichere     bevölkerungsstatistische     Zusammenfassungen,
welche  jeweils   abgelaufene   Jahrftinfte  und  Jahrzehnte   umfassten.
Sein   statistisches   Hauptwerk,   das   erst   in   seinen   letzten   Lebens-
jahren   erschien,   behandelt   ein   ganzes   Jahrhundei`t,   1751-1850.
In  Schweden-Finnland  liatte man  nämlich - als  dem  ersten Lande
in   Europa   -   schon   1749   begonnen,   mit   Hilfe   der   Geistlichkeit
jährliche    Angaben    tiber    die    Bevölkerungszahl,    Geburten,   Ehe-
schliessungen,  Todesfälle  und  Todesursachen  zu  sammeln.   Aber  das
Zahlenmaterial  ftir  Finnland  vor  1809  wurde  ei`st  4868-74  in  der
dreibändigen  Untersuchung  i)Öfversigt  af  nativiteten, mortaliteten
och   folkmängden   i   Finland   1751-1850»   veröffentlicht,   die   auf
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Archivstudien   Rabbes   im   Tabellenamt   in   Stockholm    fussen.   -
Rabbe  wurde  1861  zum  Mitglied  eines  vierköi)figen  Staatskomitees
omannt,  auf  dessen  Gutachen  hin  4865  das  SLatistische  Zenti`a]amt
Finnlands   (zunächst   als   vorläufig`e   Bchörde)   errichtet   wui`de.

Dic   Bedeutung  der  roinen  Volkswirtscha£tslehre.

Von  DT:.  Lcturi  0.  af  Heurtin.

Unter   reiner   Volkswirtschaftslehre   versteht    man   ein   solches
wissenschaftliches   System, das  von    Fakta  ausgehend,   welche   die
empirische   Wirklichkeit   nur   im   grossen    und    ganzen   beachten,
auf    hypothetisch-deduktivem    Wege    eine    möglichst    allgemeine,
die  Volkswii`tschaft  betreffende   Gesetzmässigkeit   darstellt,   die   auf
einem  anderen  Wege  nicht  klargelegt  wei`den  kann.

Ausserdem   kann   die   reine   Volkswirtschaftslehre   der   auf   der
induktiven  Methode  fussenden  empirischen   Untersuchung    manche
wert,volle    Weisungen   geben.    Sie   hat   auch   eine   ausserordent]ich
grosse   pädagogische  Bedeutung,  indem   sie    das   wirtschaftswissen-
schaftliche  Denken  entwickelt.

Obgleich  die  reine  Volkswirtschaftslehre  als  solche  in  der  prak-
tischen   Wirtschaftspolitik   nicht   angewandt   werden  kann,   ist   sie
doch  indirekt  vonnutzen,  wenn  man  nach   Mitteln   zur   Ereichung
wirtschaftlichei`   Ziele  sucht.

Die Beschränkung der reinen Vo]kswirtschaftslehre besteht darin,
dass  sie   der  Wirklichkeit  gegeniiber  fremd   dasteht.

Wenn man an die reine Volkswirtschaftslehre keine allzu   grossen
Anforderungen  stellt,  macht  sie  ihr  Recht  gut   geltend   als   ein  Teil
der  gesamten  Volkswirtschaftslehre.
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on  jokaisen  järkevän  kansalaisen  päämäärä.   Se
saavutetaan     vain     säästävälsyydellä,    talletta-
malla  säännöllisesti  osa  tuloista  pankkiin.   Jokai-
nen   talletus   on  askel   suurempaan  rllppumatto-
muuteen.     Sitäpaltsi  käytetään  pankkeihin  talle-
tettuja    varoja    maamme    taloudellisen     elämän
kehittämlseen,  joten  jokainen   tallettaja   myötä-
vaikuttaa    maamme    taloudelllseen    edistykseen.

Valitkaa   pankiksenne   maamme   vanhimmat  sääs-

tölaitokset,    säästöpankit    tahi   niitten    omistama

Säästöpankkien
Keskus -Osake i pankki

Helslnki,   Aleksanterlnk. 46
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jarTme'  wusi suwrteos
Pr®f. Jalmari JaaHolan teokset ''Suo-
men    varhaishistoria"    ja    ''Su®men
varhriskeskiaika"   ovat   oile6t   msto-
riantutkimuksessamzh6 käänteQntdrie-
.viä.   Pr,o£. Jaakkdla  on luonut. valta-
van krionaisnäkemyksen  sntä  mer]
killisestä  aikakaudesta,   jolloin   Suo-
ri®n   heimot   alkoivat  kiteytyä  yhte-
mäisekri    kansak`unnaksi    ja   å®iioin
mJöherimän kehityksen pohja ra*en-
nettiin.
Uudessa   te®ksessaan  prof.  Jaakkola
jatkaa     keskiaikaisen    historiarime
asettamista oikeaan\ valoom    ``

P;ofi  JalTrbari  Jaakhdan
SUOME'N   SYDÄNKESKIAIKA

käsittelee  kan-sarime  historiamsen  eheytymisen   suufta   vuosi-
sataa,   1300-1ukua.    Tekijä   tarkastelee  Suomen  uuden  aseman
-symty-  ja  kehitysvaiheita   laajoissa,   historiadlisissa   perspektii-
veissä.    Samalla  kuin  kansamme  kuvattuna  aikana  ®min  v®i-
min, taisteluini ja kärsimyksin lujitti asemansa  ja  pelasti  ilfiL-
vanhan  talonpoikaisen  vapautensa,  saavutti se  useimmilla  sil-
loisen elåmän kehltyslinj oilla omavaraisuuden, joka takasi sille
luonnollisen  paikan  hahmoutuvass,a  unlo]ii-Pohjolassa.

Tämäkin  teos  tarjoaa kokonaam  uudene  pohjalle   rakentuvan
`kuvam kansamme keskiaikaisesta kemty/ksestä.
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Su,omi-yhtiön   s\uuruutta  kuvastavat  seurpavat   numerot:

Myönnet€y    uusla    vakuutuksfa   v.1943    .`...`..        ;86.4   mllj.mk
Vdkuutusmaksutulo€                                   »     .........        200.1     »       »
Pääoman  ¢u®€tamat  €ulot                      »     .........          90.7     »       »
Vaku utustapah€u m]en  aiheuttama't

suorltu'kset                                                 »     ....... „
V®imassa®levfa  vaiku\utuksla;3il/12     »y     .........
Vaikuutusmaksurahast®                »          »     .........
®matral`astot                              »       \»     .......

Maan  suurin  henkiivakuutus`latitos

EEdsinslssä  1044.  H9lBingLn  Uuai  Kirjapalri® ®y.


