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ainoastaan  tehostetulla  tuotannolla  ja

sääsiäväisyydeuä.

Avatkaa  säästötili  suomalaisessa  suur.-

p.ankissa  ja   kartuttakaa, tiliä. säännöl-
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että  kok6.  maan   taloudellista   asemaa.
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-   Suomen   vanhin   liikepankki (pe-

rustettu   1862).     Haarakonttoreita, -

jotka   kaikki    harjoittcLvat   täydeli
listä    pankkiliikettä,.  kcLuttcL   maan.

Pankkinotariaatti    ja    tallesäiliöitä

pääkonttorissa  ja  suurimmissa haa-
rakonttoreissa.    Käyttäkää  hyväk-
senne   niitä   etuja,  joita  suurpankki

tarjoaa   -  valitkaa

POHJOISMAIDEN

YHDYSPANKKI
omaksi   pankiksenne!

`Omat   varat   yli    1.000   milj.    mk.



jnTKuvnN  INFLnTlovflnRnN  TORjuMINEN.
Kirjoittanut

A.  E. Tudeer.

Viimekuluneiden   vuosien  aikana   ovat   hintoja  ja  rahan   arvoa

ja  niiden  muutoksia  koskevat kysymykset  olleet jatkuvan  huomion
esineinä.   Niistä   on  kirjoitettu  sanomalehtiin  ja  aikakauskirjoihin,
niistä   on   keskusteltu   sekä   julkisissa   kokouksissa   että   yksityis-

piireissä,  niitä  on valaistu  ei.i puolilta,  toimintaohjelmia  on esitetty,
tehtyä  on  moitittu  jne.  Tämä  keskustelu  ei  näytä  koskaan  vanhe-
nevan,  sillä  olosuhteet  ja. näkökulmat  muuttuvat  vuosi  vuodelta,
jopa   kuukausi   kuukaudelta.    Siksi   onkin   paikallaan,   että   hinta-
kysymystä  ja  rahanarvopolitiikan  päämäärää  ja   menettelytapoja
tarkastetaan   yhä   uudestaan   ia   uudestaan.    Nämä   kysymykset
kietoutuvat   samalla  monenlaisin  säikein  niihin  muihinkin  yhteis-
kuntaa  järkyttäviin  ongelmiin,  jotka  sodan  seurauksena  vaativat
ratkaisua   ja   joiden   johdosta   vaikeudet   näyttävät   kasaantuvan
toinen  toisensa   päälle.   Kun  seuraavassa  kohdistetaan  päähuomio

jatkuvasti    uhkaavan    inflation    torjumiseen,    kosketellaan    noita
muita  kysymyksiä  vain  sikäli,  kuin   ne  ovat  yhteydessä  edellisen
kanssa.

Todet'takoon  aluksi,   että.  markan   arvo   elinkustannusindeksillä
mitattuna  nyt  on  noin  puolet,  tarkoin  ottaen  48.80/o,  siitä,  mi.kä
se oli ennen sotaa, vuonna 1938. Antaako tämä oikean kuvan markan
ostovoiman   huononemisesta?    Useimmat   vastannevat   kieltävästi
tähän kysymykseen. Kieltämätöntä onkin, että  elinkustannusindeksi
nykyisissä  oloissa,  kun  monipuolinen hintasäännöstely  on  voimassa,
mutta  sitä  myös  rikotaan,  kun  kulutus  tavai'oiden  niukkuuden  ja
puutteenkin   johdosta   o.n  muuttunut ja kun valtio tukipalkkioiden
muodossa   kantaa   osan   ei`inäisten   elintarvikkeiden   tuotantokus-
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tannuksista,  ei  anna  aivan  luotettavaa  kuvaa  rahan  ostovoimasta.
Parempaa  rahan  arvon  mittaa  ei  kuitenkaan  ole  olemassa;  tukku-
hintaindeksiä  voisi  ehkä  ajatella,  mutta  se  on  liian  herkkä  kaiken-
]aisil]e   tavarapuolelta   tuleville.   vaikutuksille.   Varmaa    on   myös,
että   kenties  useimmat  arvostellessaan  markan  ostovoimaa  ajatte-
Ievat niitä tapauksia, joissa hintojen nousu on ollut erityisen jyi`kkä,

ja  sen mukaisesti  arvioivat  markan  arvon  alemmaksi kuin se  todel-
lisuudessa  on.   Voitaneen  siis  sanoa,   että  rahan  arvon   aleneminen
on jonkin verran, mutta tuskin paljoa suurempi kuin elinkustannus-
indeksi  osoittaa.    Tällöin  tu]ee  ainakin  lähelle  totuutta.

Edellä   sanottu   koskee   mai`kan   kotimaista   ostovoimaa.   Miten
sitten markan ulkomainen ostovoima on muuttunut?  Tämähän tulee
näkyviin  valuuttakursseista,  jotka  säännöllisinä  aikoina  muuttuvat
sen   mukaan,   miten   valuuttojen   ostovoiman   keskinäinen   suhde
vaihtelee.  Sodan  aikana  ulkomaiset  valuuttakurssit  ovat  pysyneet
muuttumattomina. Tämä ei kuitenkaan vielä todista, että eri valuut-
tojen  ostovoiman  välinen  suhde  olisi  pysynyt  muuttumattomana,
vaan johtuu yksinkertaisesti siitä, että valuuttakurssit enimmäkseen
ovat  nimelliset.  Ja  niissäkin tapauksissa,  joissa  kurssit  ovat  todelli-
set,  ei  valuuttaa  saa  vapaasti,  vaan  sekä  valuuttoien  saanti  että
tavaroiden tuonti ja vienti ovat luvasta riippuvaiset.  Valuuttakurs-
sit eivät siis sellaisinaan anna ohjetta markan ulkomaisen arvon  mit-
taamiseksi.   Toiselta   puolen   ei   myöskään   voida   perustaa   mitään
niihin  hintoihin,  joita  mustassa  pörssissä  on  maksettu  ulkomaisi.sta
valuutoista.  Nuo  hinnathan  ovat  salakaupan  luomia  hai`vinaisuus-
arvoja,  jotka  eivät  anna  oikeata  käsitystä  valuuttojen  ostovoiman
välisistä    todellisista    suhteista.

Markan   ulkomaisen   arvon   mittaamiseksi   onkin   juuri   tarkas-
tettava,   kuinka  suuri  sen  ostovoima  on  verrattuna  muiden valuut-
tojen ostovoimaan.  Toisin sanoen  on selvitettävä, paljonko määrätty
tavai`apaljous   maksaa   toisaalta   markoissa,   toisaalta   ulkomaisissa
valuutoissa.   Nykyoloissa,   kun  tietojen  saanti  muiden  maiden   eri
tavaroiden  hinnoista  on  niin  monen  mutkan  takana,   on  turvau-
duttava   yleisiin   hintaindekseihin.   Ne   oyat   kieltämättä   nykyään
vallitsevissa  oloissa  arvonmittana  puutteelliset.  Niiden  rakenne  on
erilainen,   ja   säännöstely,  tukipalkkioiden  käyttäminen  yms.   syyt
tekevät   nc   kaikkialla   enemmän   tai   vähemmän   keinotekoisiksi.
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Näistä   heikkouksista   huolimatta   antavat   hintaindeksien   pohjalla
]asketut  ostovoimapariteetit kuitenkin oikeamman perustan valuut-
tojen  ai`von  vertailulle,  kuin  muuta  tietä  on  saatavissa.   On  vain
muistettava,   ettei   kysymys   ole   täsmällisistä   arvosuhteista,   vaan
ainoastaan  siitä,  miltä  tasolta  ei`i  valuuttojen  suhteellinen  ai`vo  on
etsittävä.

Hinnat  ovat  sotavuosina  kaikkialla  kohonneet.   E]inkustannus-
indeksillä mitattuna hintatason nousu on uusimpien tietojen mukaan
ollut   esim.    Amerikan   Yhdysvalloissa   24   °/o,   Englannissa   28   °/o,
Ruotsissa  46  °/o  ja  Sveitsissä  53  °/o,  mutta  Suomessa  melkoista  suu-
rempi  eli  105 °/o.   Tukkuhintaindeksillä  mitattuna  nousu  kaikkialla
on  ollut  jonkin  verran  suurempi,  esim.  Yhdysvalloissa  32  °/o,  Eng-
lannissa 63  °/o, Ruotsissa 77  °/o, Sveitsissä 109  °/o ja Suomessa 171  °/o.
On tosin myös  sellaisia maita, joissa hintataso  on noussut enemmän,
hyvinkin  paljon  enemmän  kuin   Suomessa,  mutta  koska  niissä   on
käynnissä voimakas inflatio, eivät ne tässä yhteydessä kiinnosta meitä`.

Kun  hinnat   ovat  meillä  nousseet   enemmän  kuin  äsken  maini-
tuissa  maissa,  on  markan  arvo  niiden  valuuttoihin verrattuna  huo-
montunut,  mutta  koska  hintata;o  niissäkin  on  noussut,  ei  markan
ulkomainen   arvo   ole   huonontunut   läheskään   samassa   määrässä
kuin   sen   kotimainen   ostovoima.     Valuui,takurssien   pitäisi   joka
tapauksessa,  jotta  tasapaino  eri  maiden  valuuttojen  ja  hintataso-

jen  välillä  olisi  olemassa,   olla  nykyisiä  koi'keammat.    Laskettum
elinkustannusindeksien    avulla   määrättyjen   ostovoimapariteettien

pohjalla pitäisi Ruotsin kruunun kurssin olla tuossa 16:30  paikkei]la,
punnan kurssin yli 350:-ja Amerikan dollarin päälle 75:-markkaa,
tukkuhintaindeksien    pohjalla    taas    jonkin   verran   korkeammat.
Tehosteti,akoon   vielä   kei`ran,   ettei   suinkaan   voida   väittää,   että

juuri  mainitut  valuuttakurssit  olisivat  täsmällisen  oikeat,  ne  vain
ilmaisevat  suunnilleen  sen  tason,  jolla  niiden  nykyisten  olosuhtei-
den  vallitessa  tulisi  olla.    Eihän  valuuttakui`sseja  yleensäkään  voi
vahvistaa  vain  matemaattisten  laskelmien  avulla, -sillä  niiden  kop-
keuteen vaikuttavat  monet  sellaisetkin tekijät,  joita  ei  voida  ottaa
huomioon tällaisissa laskelmissa.   Todellisuudessahan  on kokeiltava,
mitkä kurssit  parhaiten, takaavat tuotantoel'ämän  eri haaroille k-an-
nattavan  toimeentulon  ja  koko  kansantaloudelle  parhaimmat  toi-
minnan   edellytykset.
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Kuluvan  vuoden  aikana  Suomen  hintataso  on  pysynyt  tuntu-
vasti   vakavampana   kuin   edellisinä   sotavuosina.    Elinkustannus-
indeksi  on  viime joulukuusta  kuluvan  vuoden  lokakuuhun  noussut
vain  31/2 °/o,  kun  vastaava  nousu  esim.  viime  vuonna  oli  noin  s  ja
sitä  edellisenä  vuonna  19 °/o.    Tukkuhintaindeksin  vastaava  nousu
oli 6  °/o verrattuna 10 ja 24 °/o:iin edellisinä vuosina.   Hintoien nousu
on  siis  tuntuvasti  hidastunut,  ja  voisi  näyttää  siltä,  kuin  olisi  saa-
vutettu   jatkuvaa   vakavuutta   lupaava   tasapaino.    Valitettavasti
ei  asia  kuitenkaan  ole  näin.   Päinvastoin täytyy todeta,  että  hinta-
i`intama  juuri  tällä  haavaa  on  sangen  rauhaton  ja  että  ellei pidetä
•ohjaksia lujin käsin, hintakehitys voi päästä irti ja hinnat nousemaan
entistä   koi`keammalle   tasolle.

Tämä   yleinen  rauhattomuus   kuvastuu  selvästi  setelistön  kas-
vamisessa.    Onhan  liikkeessä   olevien  setelien  määrä,  joka  vuonna
•1943  ja   kuluvan  vuoden   alkupuolella  lisääntyi  verraten  hitaasti,

17  kuukauden  aikana  kaikkiaan  noin  24 °/o  eli  lähes  140  milj.  lmu-
kaudessa,  kesäkuusta  alkaen  kuudessa  kuukaudessa  kasvanut  28  °/o
•eli  noin  580  milj.   mk  kuukaudessa.    Tähän  nousuun  ovat  yleisen

rauhattomuuden i`innalla vaikuttaneet sellaiset tekijät kuin sotamme
viimekesäisen  käänteen  aiheuttama  valtion  menojen  paisuminen  ja
•paraikaa   suoritettavat   kotiuttamisrahat.    Tämänhetkisen   aseman

epävakavuudesta   ovat   myös   todistuksena   eri   tahoilta   esitetyt
vaatimukset,  jotka  toteutettuina  merkitsevät  hintatason  nousua  j a
siis   rahan   arvon   heikkenemistä.     Kuluvana   syksynä   lisääntyvä
tavaranniukkuus,  jonka  ovat  aiheuttaneet  heikko  sato,  alueluovu-
tukset ja  ulkomaankaupan  entistä tiukempi  supistuminen,  on sekin
•osaltaan    omansa   huolestuttavalla    tavalla   vaikeuttamaan  rahan-
.arvopolitiikkaa.

Meillä,  niinkuin  muuallakin,  on  toivottu  yleisrauhan  tuloa  siitä-
kin syystä,  että  odotetaan  eräiden hintoja  alentavien tekijäin silloin
välittömästi  pääsevän  vaikuttamaan.    Onhan  aihetta  odottaa,  että
kun  päästään  todelliseen  rauhaan,  niin  monet  sodan  aiheuttamat,
hintoja  nostavat  tekijät  lakkaavat  vaikuttamasta.   Näin  olisi  asia
varsinkin,  jos   päästäisiin  ainakin  suhteellisen  vapaaseen  tavaran-
vaihtoon  ulkomaiden  kanssa,   niin   että  tavaranniukkuus   poistuisi

ja sen aiheuttama, hintoja nostava ostopsykoosi päättyisi, ia samalla
myös   kuljetusmaksut   alenisivat   ja   vakuutusmaksut   halpenisivat.
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Niinikään  voidaan  odottaa,   että   sellaisten  tavarain  hinnat,  jotka
nykyisen  tavaranniukkuuden  takia   ovat  nousseet  enemmän  kuin
niiden uJkomaiset tuotantokustannukset, halpenevat.   Samaan suun-
taan vaikuttaa  myös,  jos  päästään vapaasti  ostamaan kutakin tuo-
tetta sieltä, missä se on halvin.   Edelleen saadaan maahan aitoa tava-
i`aa  usein  kalliiden,  käyttöarvoltaan  heikkojen  korvikkeiden  tilalle.
Myös   saadaan   maahan   omaa   tuotantoamme   edistäviä   koneita,
tarpeellisia raaka-aineita,  lannoitteita  yms.,  joiden  avulla täkäläistä
tuotantoa  voidaan  tehostaa  ja  sen  kustannuksia  alentaa  sekä  nyt
vallitsevaa  tavaranpuutetta  poistaa.    Mainittakoon  vielä  sotateolli-
suuden   muuttaminen   kulutuksen   tyydyttämiseen   tarkoitettujen
hyödykkeiden   valmistamiseen.     Lisäksi   tulee   puolustustehtävissä
olevien  kotiuttaminen,  joka  yhdellä  iskulla  muuttaa  työmarkkinat
ja tuotantomahdol]isuudet.   Kun näin ollen lukuisilla aloilla voidaan
lisätä   tuotantoa   ja   tavaranvälitystä,   niin   yleiskustannukset   ja-
kaantuvat   suui`emman  tuotemäärän   kesken   kuin   nykyisin,   mikä
sekin   mei`kitsee   tuotantokustannusten   halpenemista.

Tätä  luetteloimista  voisi  jatkaa,   mutta   edellä   mainitut  seikat
riittävät  jo   osoittamaan,   että   yleisen  rauhan  jälkeen  todella  voi-
daan  edellyttää  monen tekijän painavan hintatasoa  niin  maailman-
mai`kkinoilla  kuin  meilläkin.   Mutta  vielä  ei  valitettavasti  olla  niin

pitkällä.    Monet   kyllä  haluavat  elää  ja  toimia,  niinkuin  rauha  olisi
palautettu   maailmaan,   mutta  tosiasiahan   on,   että   suursotaa  iat-
kuu eikä sen loppua vie]ä  näy.   Ja kysymyksenalaista on, pääsevätkö
edellä mainitut hintoja alentavat tekijät rauhankaan palattua meillä
vaikuttamaan  sellaisella  voimalla,  että  ne  määräävät  hintakehityk-
sen  yleissuunnan.    Siinä   on  kysymys,  joka  vaatii  selvitystä.

Ilmeistä  on,  että  hintatendenssi  ei  suinkaan  tule  olemaan  yhte-
näinen.   Edellä  mainittujen  tekijöiden  rinnalla  tulee  vaikuttamaan
toisia,   jotka   päin   vastoin   nostavat   hintoja  ja   alentavat   markan
arvoa   i.a   jotka   nekin   pääsevät   vaikuttamaan   iuuri   siirryttäessä
sota-ajasta  rauhanomaisempiin  oloihin.    Sitä  paitsi  on  selvää,  että
mai`kan    arvon   kehitykseen   ratkaisevasti   tulevat   vaikuttamaan

yleinen   talouspolitiikkamme   ja    erityisesti   finanssipolitiikkamme.
Hinnat   ovat,   niinkuin   jokainen   voi   todeta,   nousseet   hyvin

epätasaisesti.     Täten   on   eri   hintoien   välillä   syntynyt   epäsuhde,

joka   pyrkii  tasoittumaan   palattaessa   rauhanomaisiin   oloihin.    Ja



366                                                                             A.   E.   'I`uDEER

pelättävissä  on,  että tasoittuminen ainakin melkoiselta  osalta  uhkaa
tapahtua  ylöspäin.    Hintasäännöstelyn  takia  on  näet  eräitä  hintoja

pidetty  alemmalla  tasolla,  kuin  niiden  tuotantokust,annukset  edel-
lyttäisivät.     Vapaampiin   oloihin   siirryttäessä   nämä   hinnat   pyr-
kivät  nousemaan,  eikä  sitä  ajan pitkään voida  estää,  elleivät  muut
hinnat   ja    erityisesti    tällaisten   tuotteiden   tuotantokustannukset
silloin  laske.

Tärkeimmät  tähän i`yhmään  kuuluvista  hinnoista  ovat  asunnon-
vuoki`at.    Koska   asuntopula   on  vaikea  ja   uusia   asuntoja  kipeästi
kaivataan,   on   rakennustoiminta   ehdottomasti   .saatava   käyntiin.
Edellytyksenä   on   mm.,   että   uudet   talot   saavat   nostaa   vuoki`at
sellaiselle  tasolle,  että  ne  tulevat  kannattaviksi,  ja  näinhän  asia  on

järjestetty.   Mutta  sikäli kuin  uusia taloia  nousee,  muodostuu kaksi
erilaista  vuokratasoa,  toisaalta  vanhoien taloien  suhteellisen  halvat
vuokrat,   toisaalta  uusien  talojen  ka]liit   vuokrat.    Ei  voida  pitää
mahdollisena,  että  kahta  sangen  erilaista  vuokratasoa  pitkälti yllä-

pidetään,    vaan    tulee     ennen   pitkää    pakko    antaa   vanhojenkin
talojen   vuoki`ien   nousta.    Se   merkitsee   elinkustannusten   kallistu-
mista.   Miten  tämä  ongelma  on  ratkaistava,  on  mielenkiintoinen  ja
tärkeä  kysymys,  johon  ei  tässä  kuitenkaan  voi  puuttua.

Edellisiin   verrattavat   ovat   niiden   tuotteiden   kulutushinnat,
jotka  valtion  suoi`ittamien  tukipalkkioiden  turvin  on  pidetty  tuo-
tantokustannuksia   alempina.    Tämä   koskee,   niinkuin   tunnettua,
useita  tärkeimpiä  elintarvikkeitamme.    Vaikka  vastainenkin  maa-
talouspolitiikkamme   mahdollisesti  tulee  käyttämään  tukipalkkioita
omavaraisuuden  lisäämiseksi,   täytyy  jö  valtiontalouden    kannalta

pitää suotavana,  että kulutushinnat saavat kohota suunnilleen  ylei-
sen   hintatason   kohdalle  ja   että   vain   sen   yli  kehoituspalkkioiksi
tai`vittavat   hintalisät   suoritetaan   valtion   varoista.    Tämän   muu-
toksen   tekeminen   voitaneen   vielä   lykätä   tuonnemmaksi,   mutta
kun  se  tehdään,  sekin  merkitsee  elinkustannusten  nousua  ja  johtaa
Siis  palkankorotuksiin,  ellei  samaan  aikaan  tapahdu  joitakin  huo-
mattavan   suui'ia   hintojen .laskuja.

Eräs  tekijä,  joka  niinikään  saattaa  vaikuttaa  hintatasoa  nost,a-
Vasti,  on sodan aikana säästetyn ostovoiman käyttäminen.   Säästöjä
tehneet  kansalaiset  ja  liikeyritykset  tulevat  ilmeisesti  -ja  onhan
se hyvin luonnollista - pyrkimään kä?rttämään säästämänsä  varat,
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niin pian  kuin  tavai`oita  alkaa  ilmestyä  markkinoille.   Toiset  halua-
vat   uudistaa   koneistonsa,   laajentaa   tuotantolaitoksensa,   korjata
talonsa  ja  täydentää  varastonsa,  toiset  hankkia  uusia  huonekaluia,
täydentää  vaatevarastoaan  ja  nostaa  elinkantaansa  sota-ajan  niu-
kan elannon jälkeen.   Näin syntyy vilkas kysyntä, joka, jos  s.e pääse
toteutumaan,  ennen  kuin  niukkuus  todella  saadaan poistetuk§i, uh-
kaa  johtaa   uusiin   hinnankorotuksiin.

Palkkakysymys  uhkaa  niinikään  johtaa  hintoien  nousuun.    On
hyvinkin   luonnollista,   että   kaikki   ne,   jotka   sodan   aikana   ovat
saaneet  vain   osittaisen  korva+uksen  hintatason  noususta,  pyrkivät
kohottamaan palkkansa ainakin sen verran, että heidän elinkantansa
kohoaa  entiselle  tasolle.   Mutta  pienipalkkaiset  ovat  yleemsä  jo  nyt,
niinkuin  valtioneuvoston  ohjeissa  onkin  ede]lytetty,  saaneet  täyden
korvauksen   elinkustannusten   noususta.   Sitä paitsi   on   tunnettua,
että   palkat   monilla   aloilla   palkkasäännöstelystä   huolimatta   ovat
nousseet   saman   verran   kuin   elinkustannusindeksi,   monesti   jopa
tuntuvasti  sitä   enemmänkin.    Erinäisiä  palkkojen  tasoituksia  olisi
siten  kyllä  tarvittu,  mutta  sellainen  yleinen  palkkojen  korottami-
nen,  johon  valtioneuvoston  äskeinen  palkkapäätös  johtaa,  on  seu-
rauksiltaan   ai'veluttava.    Ensimmäinen   seuraus   on   io   näkyvissä:
eräiden   maataloustuotteiden   tukipalkkioita   on  korotettu.     Maa-
taloustuottajat  vaativat  sen  lisäksi  hinnankoi`otuksia  pitkin  liniaa.
Ja  teollisuus  seuraa  tietysti pian vuorostaan.   On pelättävissä,  että
täten joudut,aan sellaiseen kustannusten nousuun j a maksuvälineiden
lisääntymiseen,  ettei  voida  välttää  tähänastisen  hinta-  ia  palkka-
tasapainon  järkkymistä.    Lopputuloksena   on   siten,   että   nimellis-
palkkojen   korottaminen   ei   johda   reaalipalkkojen   paranemiseen.
Sosiaalidemoki.aattisen  puolueen  ohjelmassa  sanotaan  mm.:  »Rahan
arvon alenemistaL ja inflatiota on kaikin käytettävissä  olevin keinoin
tarmokkaasti  vastustettavai).    Näitä  keinoja,   j.a  tärkeä   keino,   on
se,   että  palkannauttijat  ovat`  hyvin  pidättyväiset  palkankorotus-
vaatimuksissaan,  koska  yleiset  palkankorotukset  eivät  vallitsevan
tavarapulan  aikana voi johtaa elinkannan kohoamiseen vaan ainoas-
taan  markan  ostovoiman  huononemiseen.

Meidän  tulee  muistaa,  että  kansamme  on  sodan  hävitysteii  ja
alueluovutusten  johdosta  melkoisesti  köyhtynyt.    Tämä  pakottaa
kaikkia  kansa|aispiirejä  elämään  vaatimattomammin  kuin  viimei-
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sinä  vuosina  ennen  sotaa.    Ensi  sijassa   on  niiden,  joilla   on  varal-
Iisuutta ja  melkoisia tuloja,   pakko  alentaa  elinkantaansa,  ja  ankara
verotus   sekä   asunto-   ym.   säännöstely  pitävät  kyllä  huolen  siitä,
että  näin käy.   Mutta  ei voida välttää  sitä,  että  työväestönkin täy-
tyy  ottaa   osaa  tähän   köyhtymiseen,   niin  ettei   sekään   lähimpinä
aikoina   voi  kohottaa   elinkantaansa   sodanedelliselle  tasolle.

Kun  vie]ä  niinkin  myöhään  kuin  viime  keväänä  tehtiin  suun-
nitelmia  siitä,  miten  talouselämä  kivuttomimmin  olisi  palautettava
rauhanomaisiin oloihin, ja millä tavoin sen eri alo.ia silloin  olisi kehi-
tettävä,  tämä tapahtui toisenlaisia edellytyksiä  silmällä  pitäen kuin
ovat  ne,  joihin  sen  iälkeen  olemme  joutuneet.    Valitettavasti  täy-
tyy todeta, että muutokset myös i`ahan arvon säilyttämisen kannalt,a
katsoen  ovat  epäedulliset.    Tämä  johtuu  ensi  sijassa kahdesta  teki-

jästä,  joiden  kantavuus  on  suui`i,  nimittäin  toisaalta  siirtoväestölle
annettavista  korvauksista,  jotta  se  saisi  toimecntulonsa  järjestyk-
seen,    toisaalta    sotakorvausten    suorittamisesta    Neuvostoliitolle.

Olemme   välirauhansopimuksessa   sitoutuneet   kuuden   vuoden
aikana  suorittamaan  Neuvostoliitölle  300 miljooiian dollarin arvosta
tavaroita,  joista  myöhemmin  oli  laadittava  luettelo.   Tämä    tulee
käsittämään  pääasiallisesti  metalliteollisuuden  tuotteita,  joille  Neu-
vostoliitto   panee  erityistä   painoa,  ja   puunjalosteita.    Korvausten
suorittaminen    tulee    siten    sitomaan  työvoimaa  ja  teollisuutemme
tuotantomahdol]isuuksia   sekä   vähentämään   vapaata   vientiämme,
vaikka   se   toisaalta   edellyttää   melkoista   raaka-aineiden   tuontia.
Valtio  tulee  nähtävästi  ostamaan  luovutettavat  tuotteet  teollisuus-

yrityksiltämme  ja  vastikkeetta  toimit,tamaan   ne   Neuvost,oliitolle.
Siis   maksuvälineiden   määrä   tulee   kasvamaan,   ilman   että   sillä
voidaan  lisätä  kulutushyödykkeiden  määrää.    Näin  ollen   sotakor-
vausten   suorittaminen   on   omansa   vaarantamaan.  markan   arvoa.
Tämä  vaara vähenee kuit,enkin, jos  saadaan vastaavasti  ulkomaista
luottoa, sillä sehän merkitsisi sitä, että ulkomailta saadaan tavaroita
niiden täällä  tuottamiemme  sijaan,  jotka  meidän  täytyy luovuttaa.

Toinen  suui`i  asia  on kysymys  luovutettujen ja  vuokratun  aluei-
den  siirtoväestölle  suoritettavista korvauksista.   Finanssitoimikunta
on  ai`vioinut,  et,tä  vaikka  ainoastaan  pienehköt  omaisuudet  korvat-
taisiin  täyteen  määrään ja  muut  alenevan  asteikon  mukaan,    niin
koi.vausten  määrä  kaikkiaan  nousisi  noin  24  miljardiin  markkaan.



KANSANTALOUDELLINEN
AIKAKAUSKIR]A

KANSANTALOUDELLISEN  YHDISTYKSEN
IULKAISEMA

40   VUOSIKERTA

1944

'1` 0  I M  I T U S :

A. E.  TUDEER
Päätoimittaja

EINAR   BÖÖK
PAAVO  KORPISAARI

BR.  SUVIRANTA

M.  STRÖMMER
Toimitussiht.eeri

LEo  HARnLA]A
MATTI  LEPPO
MIKKO  TAMMINEN

HEI.SINKI    1944



Helsingissä  1945,  Sanoma  Oy.  (Helsingin  Uusl  Kirjapaino)



Sisällys: .

PÄÄKIRJOITUKSIA.

Berg,  E.  4..   Rahasaatavien  korjausarviointi  lähinnä  Saksan
o]oja  silmällä  pitäen   ..................................

Bärzttnd,  j3aign;,  Sodanjälkeinen  valuuttajärjestelmä   ........
FOL4gs£ecz*,    Gzt7i7tcLr,    Suomen    tilaston    organisalion    uudistus-

ehdot.us............................................

CrjpGnöerg,     0.,     Maatalousrakennusten    vanhentumineii    ja
rakennuspääoman  kuoletus   ...........................

/7c"mcv.cb,  Z,eo,    Vakuutuksen   käsite   ja   asema   kansantalous-
tieteen   järjestelmässä   ................................

c{/  fJeL4r!4.n,   L¢{/r£  0.,   Puhtaan  kansantaloustieteen  merkitys
/{cÖÄr¢,   J?J/.c»,   Työllisyyskysymyksemme    ..................
Kansarialo{Ldellinen  Yhdistys   60-puotia,8    ..................
Ä'orpez¢,  Eero  J.,  Asutuskysymyksemme  nykyhetkellä   ......
j{o(Jero,  Å4cbr#i.,  Katovuosista  Suomessa  Ruotsin  vallan  aikana

lsonvihan  jälkeen   ....................................

£eh£jncn,    4}.#wrt.,    Elintarvikesäännöstelyn    lieventämismah-
dollisuuksista   ja   purkamistavoista    ....................

£eppo,  J14cb£t£,  Finanssipolitiikka  ja  sotavahinkojen  korvaamis-
menetelmät........................................

/14e!SönÄ€i.mo,   r,r.,   Polttoainekysymyksemme   omavaraisuuden
kannalta...........................................

Sojnj7te7t,   CL4Jtnc!r,   F.   J.  .Rabbe,   eräs   Suomen   väestötilaston
ui`anuurtaja........................................

S%mmer,  J14.,  Suunnitelmat  Ruotsin  tilaston järjestysmuodon
u u distamiseksi     ......................................

SwÅseJcb£neri,   V.  LJ.,  Työnjalm  tuottajain  ja  kuluttajain  osuus-
kuntain  kesken   .........-.............................

Swoi.rcin£cb,   Br.,   Taistelu   markasta    ........................
7lÅc!eGr,  4.  E.,  Jatkuvan inflatiovaaran  t,orjuminen  ..........

149
160

105

376

404

49

309

77

329

95

207
7

361



ARVOSTELTUA   KIRJALLISUUTTA

4/.o,   J?ei.r2o,   Tampereen   ]iikennea]ue    ........    J?ei.7to   C¢S£rc'7t     448
Gc!rd!7/ncz,   7`orsceJi,   Industrialismens   samh€i]le    ..    K.   0.   4Z/to     187
c*/ HewrJt.n,  Lo.wrj,  H;nnanmuodostuksen  monikäsitteinen  tasa-

painotila  vapaan  kilpai]unvallitessa    ..    A.  E.  Twdeer     353
u   Hofst-en,   Erland,-Praktisk  statistik   ........   G.   Fougstedt    4-.2

„                  „         Vägvisare  i  svensk  statistik  G.   FOL4gs!edt     452
Jörpjnen,  Kyö.stL.,  Vientiorganisation  kehitys  Suomessa   ......

......................................          Å4.     ,S£7.ö.m,77?er        185

KciztÅcmcLc!,  L.  J.,  Poi`in piiutavarakaupasta ja  metsänkäytöstä
kaupungin    kauppai)iiritsä   i)suui`en   laivanvarusLustoimen»
aikana    1809-5C)    ........................    K.    0.   A!ho      296

KosÄjnerL,   Eero,     Raajarikkoisten    huolto   ),.hteiskunnamsena
tehtävänä    ..............................       Eb.nc}r   Bö.ö.*      450

J.ej)po,    Å4r!!!L.,    Der   private   und    der   öffei)tliclie   Anteil    am
Volkseinl..ommen      .........................      Ji¢/.   J?i.nne      180

JLi.7tcz6erg,   Vcz/ter,   Suomen   kansantulo  vuosiiia   1926-1938    ..
...............................  `  .  .        0.   W.    Lou,hi,vu,ori,

jl4oc!eer},  Citnnc!r,  Elin]{ustannusindeksi  ja  T)alkat  4.  J?.  TZJde#
Å4yrda!,  CL4nnor,  Vai.nitig  för  fredsoptimism   . .   A.   F.   7Tucleer
Schumpeter` Jo`seph A., Bus±ness C,yc\es  ....  Mikko  Tamminen
S®.m,i.JÄ,   yr/.ö,  70  vuotta  i`akennustoimintaa.   Oy.   Renlund   Ab

1874-49/t4    ............................    A4.    S!römmer
So!j£c®nc!er, 4.i`el,  Puunjalostus ja },'leinen mielipide J14.  S!rö.77t77%r

Kcrtomus      Kansanta]oudemsen      Yhdistyksen     toimiiinasta
vuonna  1943

Kcr't,oiiius    .  Kansantaloude]]isen      Yhdistvksen      toiminnasta
Vuontia   19/L/t     ...................... u..................

Zusammenfassung in deutscher Sjii.ache 199,  305,  357,     458



JATKUVAN   INFLATIOVAARAN   TORJUMiNEN                                                369

Tämä  on  niin  tavattoman  suuri  siimma,  että  jos  yritettäisiin  suo-
rittaa    se  rahana,  ei  suoritus  voisi  tapahtua  tuntuvasti  lisäämättä
]iikkeessä    olevien  maksuvälineiden  määrää.    Siten  se  suurest,i  kär-

jistäisi  inflatiovaaraa.   Tästä syystä finanssitoimikunta on koettanut
rakentaa    sellaisen  korvausjärjestelmän,   joka   pääasiallisesti  perus-
tuisi  luontoissuorituksiin,  siis  maan,  osakkeiden  ym.  reaaliomaisuu-
den  siirtämiseen  korvaukseen  oikeutetuille.  Asian  käsittely  on vielä
kesken,    eikä   ole   syytä   tässä   yhteydessä     sen    pitemmälti  puut-
tua   tämän  laajan  kysymyksen  moniin  ratkaisuehdotuksiin,   joista
sitä  paitsisanomalehdissä  on  tehty  selkoa.   On  vain  syytä  voimak-
kaasti    tehosta.a   sitä  tosiasiaa,   että   korvauskysymys   välttämättä
on  hoidettava   tällä  luontoissuoi.itusten  linjalla,  muuten  yhteiskun-
tamme   saa  kannettavakseen  vielä  suurempia  vaikeuksia,  ia  pelät-
tävissä   on,  että  rahajärjestelmä  ei  kest,ä  tarpeellisten  omaisuuden-
siirtojen   sille   aiheuttamaa   painoa.

Edellä   on  käsitelty  erinäisiä  tekijöitä,   jotka,   ellei  niitä   oikein
hoideta,    ovat    omansa   uhkaamaan   markan   arvoa.   On   myös   vii-
tattu  eräisiin  toimenpiteisiin,  joiden  avulla  voidaan  inflatiovaai`aa
vähentää.     Rahanarvoa    säilyttämään   tähtäävän   politiikan   tär-
keimmät  toimenpiteet  ovat  kuitenkin  toisaalla.

Ennen  kuin  käydään  niitä  esittämään,  on  kuitenkin  syytä  tar-
kastaa, mihin rahanarvopolitiikalla pyritään,  mikä  on Sen  päämäärä.
Selvää  on,  että  tavoitteena  aluksi  on  inflation  torjuminen,  rahan
arvon  säilyttäminen mahdollisimman hyvänä.  F.ntä sitten kun tämä
saavutetaan,  mikä  sitten  oii  oleva  päämääränä?    Viime  maailman-
sodan  jälkeen  oli  yleensä  pyrkimyksenä  palauttaa  rahan  arvo  enti-
selle   tasolleen.     Eräät   maat   siinä    onnistuivatkin.     Suomessakin

pidettiin   aluksi   samaa   päämäärää   selviönä.    Oikeudenmukaisuus-
näkökohdat   näyttävätkin   vaativan  juuri   tuon  tavoitteen   asetta-
mista,   koska   vain   korottamalla   rahan   arvoa   voidaan   palauttaa
rahasaatavien   omistajien  omaisuus  entiselleen.   Todellisuudessa  on
kuitenkin  niin,  että  rahan  arvon  korotuksesta  suurelta  osalta  tuli-
sivat hyötymään toiset  piirit  kuin ne,  jotka inflation johdosta  ovat
kärsineet   menetyksiä.    Monet   säästäjät   ovat,`  syystä  tai  toisesta,
ehtineet  kuluttaa  säästönsä,  niin  että  rahan  ai`von  palauttaminen
ei  enää  hyödyttäisi, heitä.    Huomattavan  suuri  osa  säästövaroja  on
syntynyt  inflatiokauden  aikana  ja  sen  johdosta,  joten rahan  arvon
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koi`ottaminen  näiden  säästöjen tekijöille  merkitsisi  ansiotonta  omai-
suuden lisäämistä.    On myös todennäköistä,  että monet niistä, jotka
ovat   hyötyneet  inflatiosta,  niin  nopeasti  muuttaisivat  sijoituksensa
]uonteen,  et.tä  myös  rahan  ai`von  korottaminen  lisäisi  heidän  omai-
suuttaan.   Täi`keintä  on  kuitenkin,  että  rahan  arvon  korottaminen
entiselleen   ei  ole  mahdollista  ilman  ankaraa  deflatiopolitiikkaa  ja
että  tämä  suuresti  vaikeuttaisi  sekä  jälleenrakennustyötä  ja  sota-
korvausten  suoi`ittamista   että   yleensä   talouselämän   sopeutumista
sodanjälkeisiin  oloihiri.    Onpa  todennäköistä,  että  yhteiskuntamme
ei kestäisi deflation  aiheuttamaa.lamaa.    Näistä syistä on alistuttava
siihen  tosiasiaan,  että  rahan  entisLä  arvoa  ei  voida  balauttaa.   Ra-
hanarvopolitiikalle  on  siis  asetettava  toinen  päämäärä.

Tässä  vaiheessa  on  liian  aikaista  määritellä  se  taso,  jolle  rahan
ai`vo on pyi.ittävä vakauttamaan lopullisesti.   Yleensä voidaan sanoa,
että  on koetettava estää kaikki uudet hintojen ja palkkojen   nousut,
mikäli  ne  ylittävät  jo  tapahtuneen  keskimääräisen  nousun.    Mikäli
on   kysymys   sellaisten   hintojen   ja   palkkojen   nousemisesta,   jotka
ovat   tähän  mennessä   nousseet  keskimääräistä   vähcmmän,   on   ne
koetettava   sovittaa   sellaiseen  ajankohtaan,  jolloin   muilla  tahoilla
tapahtuu  hintojen  laskua.    Toiselta  puolen  automaattiset  hintojen
laskut   on   sallittava   ja   niitä   edistettävä.    Tällä   tavalla   löytynee
ennen pitkää markan luonnollinen vakauttamistaso.

Sitten voidaan taas palata tämän hetken rahanarvopolitiikkaan.
Kun ryhtyy katsomaan,  millä  keinoin inflatiovaara olisi torjuttava,
on   ensi   sijassa   kiinnitettävä   huomio   +altiontalouteen,   sillä   infla-
tion  vanha  ja  aina  uusi  valtatie  on  valtion  inenojen  paisuminen,
niin  että  sillä  tavoin  levitetään  ylimääräistä  ostovoimaa  kansalais-
ten keskuuteen.   Meilläkin on,  niinkuin kaikki tietävät,  sotavuosina
kuljettu  juuri  tätä  tietä.    Puolustusmenojen  ja  monenlaisten  mui-
denkin  valtion  menojen  sodan  johdosta  paisuessa  ei  ole  voitu  peit-
tää  nritä  vai`sinaisilla tuloilla,  vaan  on  ollut  pakko  laajassa  mitassa
tui.vautua  lainanottoon  rahamarkkinoilta  ja,  mikä  on  vielä  palion

pahempaa,    melkoiselta    osalta    luotonottoon    Suomen    Pankista.
Kun  maksuvälineiden  määrä täten  on  paisunut,  ilman  että  vastaa-
vasti    on  ]isätty  tai`jolla   olevien  tavaroiden  määrää,  vaan näiden
niukkuus  päinvastoin  on  yltynyt,  hinnat  ovat  nousseet  ja  markan
ostokyky  alentunut,   niinkuin   edellä   on   todett,u.    Tämän  inflatio-
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tekijän  torjumiseksi   oii  vanhoja  veroja  korot,ettu  ja  uusia  otettu
käytäntöön,  niinkuin jokainen  on  omassa  nahassaan  saanut  tuntea.
Viime  vuonna  ja  kuluvan  vuoden  alussa  näytti  jo  siltä,  että  näin
tehostetun  finanssipolitiikan   avulla   olisi  saatu  valtiontalous   tasa-

painoon  ja   inflatiovaara   tältä    kulmalta    torjutuksi.    Viimekesäi-
nen  käänTie     sotatilanteessa   oli  kuitenkin  omansa   taas   lisäämään
valtion  menoja,  ja  niin  olt,iin  jälleen  entisisså  vaikeuksissa.    Ei  ole
syytä  kuluttaa  aikaa  valtiontalouden  viimeaikaista  kehitystä  kos-
kevien   lukujen   esittämiseen,   ja   ensi   vuoden   tulo-   ja   menoai`vion
tarkastaminen   tuskin   veisi   asiaa   eteenpäin.     Todettakoon   vain,
et,tä   kaikin   keinoin  on koetettava  saada  valtiontalous tasapainoon.
Puo!ustusmenot  supistunevat  ensi  vuonna,  kun toivottavasti sodan-
käyiiti  Lapissakin sitä  ennen  saadaan päättymään, ja  sehän merkit-
see huomattavaa  helpotusta.   Toiselta puolen valtion menot  monen-
Iaisiin    sosiaalisiin    tarkoituksiin    tulevat    olemaan    hyvin    suuret,
ennen   kaikkea   kotinsa   menettäneen   siirtoväestön   ylläpitämiseksi.
Suuri,  uusi meno  on,  niinkuin  jo  mainittiin, sotakorvausten suoritta-
minen.     Minkälaiseksi   menotalous   lopulta   muodostuu,   sen   näkee
vasta  ensi vuoden puolella.   Silloin  on  myös  kiireellisesti  hoidettava
tulot  sellaisiksi,  ettei  valtion  tarvitse  ottaa  luottoa  keskuspankista.
Tämä  on  ensimmä.inen,  väistämätön  ehto.   Sen  lisäksi  on  pyrittävä
siihen,   että  sodaii  päätyttyä  ei  enää  tarvitsisi  ottaa  luottoa  koti-
maisilta  rahamarkkinoilta.    Ensi  vuonna  tuskin  vielä  saavutetaan
tätä  tavoitetta,  mutta  näyttää  siltä,  että` 1ainaus  kuitenkin saadaan
tuntuvasti  supistumaan.   Mutta  sen  jälkeen  olisi  valtiontalous  saa-
tava  tasapainoon ilman  lainausta.   Pääomien tarve jälleenrakennus-
tai`koituksiin,  tämän  sanan  laajimmassa  merkityksessä,  tulee  näet
olemaan niin suuri, että valtion tulisi koettaa pysyä syrjässä mai`kki-
noilta.  Sitä paitsi  on  huomattava,  että  valtionvelka  jo  nyt  on  pai-
sunut  niin  suureksi  -sehän  on jo  65  miljai`din  paikkeilla  eli lähes
kaksikymmentä  kertaa  niin  suuri  kuin  ennen  suursodan  alkamista
-että siitä uhkaa koitua liian i`askas taakka valtiolle ia vaara koko

yhteiskunnalle.   Näin ollen on pakko  edelleen i`asittaa kansalaisia ja
ta]ouselämää  i`askailla  vei`oilla,  samalla    un .on tarkasti  harkittava,
missä   kenties   on  mahdollisuuksia  valtion   menojen   supistamiseen.

Jos  valtiontalous  saadaan terveelle  pohjalle,  on  meillä  mahdolli-
suus   estää   rahan   arvoa   luhistumasta.    Mutta   vaikka   tasapainoi-
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nen   valtiontalous   onkin   välttämätön   edellytys   ja   tärkeä   keino
menestyksellisen  rahanarvopolitiikan  hoitamiselle,  ei  se  yksin  riitä,
vaan  on sen  ohella käytettävä  muitakin keinoja.   Ennen  kaikkea  on
tärkeätä,  ettei  päästetä  tavaroiden  kysyntää  paisumaan  tarjonnan
o]Iessa  rajoitettua.   Tuotantoa  on  tietysti  pyrittävä  lisäämään,  sillä
vain   tehokkaalla   työllä   voi   kansamme   suoi`iutua   nykyisistä   vai-
keuksista.     Työtehon   lisäämiseksi   on   rationalisoimiseen   eli   työn

järkeistämiseen  pantava  huomiota,  sillä  sitä  tietähän  ponnistuksia
lisäämätt,ä   voidaan   työn  tuloksia   parantaa.    Sotakoi`vausten   suo-
i`ittaminen   johtaa   kuitenkin   siihen,   että   tavai`oiden   niukkuutta
tulee  vielä  muutaman  vuoden  ajan  jatkumaan.    Tästä   syystä   on
säännöstelyä    edelleen    ylläpidettävä.     Päämääränä    on    tietenkin

pidettävä,  että  jälleen  päästään  elinkeinoelämän,  so.  tuotannon  ja
kaupan,  hinnoittelun ja kulutuksen vapauteen, toisin sanoen vapaa-
seen  markkinatalouteen,   mutta  vallitsevissa   oloissa   on   pakko  ly-
kätä  tuonnemmaksi  tämän  päämäärän  saavuttaminen.    Vaikka  se
ei  miellytä  ketään,  on  pakko  toistaiseksi  ia  vielä  yleisrauhan  tekoa
seuraavana   siirtymäkautena   ylläpitää   niin   hintojen   ja   vuokrien
kuin  tavaroiden  jakelun   samaten  kuin  tuonnin  ja  viennin   sään-
nöstely.     Vasta   sitä   myöten,   kun   tasapaino   saavutetaan   kysyn-
nän   ja   tarjonnan   välillä,   voidaan   säännöstelymääräyksiä   helpot-
taa   ja   vähitellen   lopettaa.   Tämän  kehityksen  nopeus  tulee  osaksi
riippumaan   siitä,   kauanko  muissa  maissa  yleensä   ja varsinkin nii-
den     ulkomaisessa    kaupassa    sovelletaan    sodanaikaista     säännös-
telyjärjestelmää    ja    milloin   kansainväliset   kauppasuhteet   vapau-
tuvat.

Kun  näin  on  jouduttu  ulkomaankauppaan,  on  syytä  vielä  kos-
ketella  ulkomaisten  hintojen  vastaisen  kehityksen  vaikutusta  Suo-
men   hintatasoon.    Jos   ulkomaisten  tuotteiden   hinnat   yleisrauhan

jälkeen   kohoavat,   niinkuin   määrät}'ssä   vaiheessa   tapahtui   viime
maailmansodan  jälkeen,   niin  se  kohottaa   meilläkin  tuontitavai`oi-
den hintoja ja vaikeuttaa siten hintapolitiikkaamme.   Jos vientitava-
i`oittemme  hinnat  samalla  nousevat,  se  tosin  voi`maks.utas.een  kan-
nalta   olla   edullista,   mutta   hintaiiinousu   leviää   täällä   muihinkin
tavai`oihin, ja rahan arvo  alenee.   Jos  sitä  vastoin  ulkomailla  hinnat
alenevat,  mikä  kehitys  pitemmällä  tähtäimellä  katsoen  on  todennä-
köisin,   se   on  omansa   halventamaan  mvös  meille   ulkomailta  tuo-
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tujen  tavaroiden hintoja ja siten edistämään inflationvastaista rahan-
arvopolitiikkaa.

Äsken    todettiin,  että   nykyiset   valuuttakurssit  eivät  ole   sopu-
soinnussa  toisaalta  markan,  toisaalta  eräiden täi`keiden  ulkomaisten
valuuttain   ostovoimapariteettien  kanssa.    Tämä  tosiasia  pakottaa
harkitsemaan  toisaalta  tämän  epäsuhteen  kansantaloudellisia  seu-
rauksia,     toisaalta    valuuttakurssien   mahdollista    muuttamista ja
tällaisen   toimenpiteen   vaikutusta   Suomen   hintoihin.

Suomen  markka  on yliarvioitu suhteessa aikaisemmin mainittujen
maiden  valuuttoihin.  Tämä  on nykyhetken rahanarvopolitiikan kan-
nalta edullista, mutta näin syntyneellä tilanteella on kansa.ntaloudelli-
sesti  epäedullisia  seurauksia.  Kun  markkaa  on  yliarvioitu,  on  seu-
rauksena,  että  jokainen,  joka  saa  käytettäväkseen  esim.  kruunuja
vjramsen  kui`ssin  mukaan,  välittömästi  hyötyy,   sillä  hänhän  voi
Ruotsista    ostaa   tavai`aa   halvemmalla   kuin   kotimaasta,    mikäli
sitä   lainkaan  täältä   on   saatavissa,   ja   myydä   sen  täällä   hyvällä
voitolla.   Tuontiliike   kannattaa  siis  hyvin,  mikä  tietysti  on  omansa
tuontia   kiihottamaan.     Niin   kauan   kun   tuonti   on   säännöstelyn
alainen,  tuo  tosiasia   ei   pääse  sanottavasti  vaikuttamaan  t,uonnin
vilkkauteen,   mutta   ulkomaankaupan   kerran   vapautuessa   se   voi

johtaa  tuonnin  valtavaan  lisääntymiseen.    Sen  sijaan  suomalainen
tuottaja  saa  huonon  hinnan  ulkomaille  viemistään  tuotteista.    Jos
hintojen nousu on tuntuvasti suurempi täällä kuin ulkomailla, ilman
että  va]uuttakursseja  muutetaan,  tuottaja  ei  saa  edes  kustannuk-
siaan  peitetyiksi.    Silloin  vienti  ei  enää   kannata,   vaan  tyrehtyy.
Kauppatase  ja  maksutase  muodostuvat  epäedullisiksi, ja  maamme
'u]komainen  velka  kasvaa.   Tällaista  tasapainon  puutetta  ei  voida-
kaan  pitkälti  ylläpitää,  vaan  tulee  pakko  korottaa  valuuttakurs-
seja uuden tasapainon saavuttamiseksi.  Tulee ratkaistavaksi, kuinka

pa]jon  kursseja  on  korotettava  ja  milloin  koi`otus  on  toteutettava.
Mitä   korkeammalle   valuuttakurssit   nostetaan,   sitä   edullisem-

maksi tulee vienti ja  sitä  epäedullisemmaksi tuonti.   Voisi siis  näyt-
tää   tarkoituksenmukaiselta   korottaa   vekselikursseja   oikein   voi-
makkaasti   edullisen   maksutaseen   aikaan   saamiseksi.    Silloin   seu-
rattaisiin samaa linjaa, jota moni maa kulki suursotien välisenä aika-
na,  kun  oli  käynnissä  ns.  rahanhuonontamiskilpailu.    Mutta  asialla
on  myös  toinen  puoli.    Jos  valuuttakursseja  nostetaan,  tulee  ulko-
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mailta  otettujen  lainojen  hoito  kalliimmaksi,  sillä  nehän  ovat  ulko-
maanrahan,  dollarin,  punnan,  kruunun,  määräisiä.   Mikäli  on  kysy-
mys   vientiliikkeiden   veloista,   nämä   kenties   eivät  todellisuudessa
tule  entistä  i`askaammiksi,  sillä  nuo  liikeyrityksethän  silloin  saavat.
viennistään   hinnan,   joka   vastaavasti   on   rioussut.    Mutta   mikäli
on   kysymys   Suomen  valtiosta,   jolla   on   huomattavät   ulkomaiset
velat,  mutta  jolla  ei  ole  tuloja  ulkomaisissa  valuutoissa,   ei  tällaista
tasoitusta  tapahdu.    Sen  täytyy  kii`istämällä  veroruuvia  tai  muilla
keinoin  hankkia  ]isätuloja  ulkomaisten  lainojensa  koronmak5uihin

ja  kuoletuksiin  ja  tätä  vai`ten  rasittaa  kansantalouttamme.
Samalla   on   huomattava,   että   valuuttakurssien   korottaminen

kallistaa  ulkomailta  tuotujen  tavaroiden  hintoja.   Myös  vientitava-
roiden  hinnat  nousevat,  ja  tätä  tietä  hintoja  kohottava  vaikutus
leviää  mai`kkinoiden  muillekin  aloille..   Niin  ollen  valuuttakurssien
nostaminen  vaikeuttaa  rahan  arvon  ylläpitämistä.   Mitä   eiiemmän
valuuttakursseja  nostetaan,  sitä  voimakkaampi  tämä  vaikutus  on.

Nämä  syyt pakottavat  suui`een varovaisuuteen valuuttakui`ssien
korottamisessa.   On myös otettava huomioon,  että tasapaino valuut-
takui`ssien  ja  hintojen  välillä  eri  aloilla,  esim.   eri  vientiartikkelien
kohdalla,  saavutetaan  eritasoilla.   On  vientitavaroita,  ioiden  vienti
kannattaa  nykyistenkin  kurssien  aikaiia.    On  toisia,  joiden  viennin
kannattavuus    edellyttäisi   esim.     kruunun   kurssin   nostamjsta  15
mai`kkaan,   kun   taas   eräiden   tavaroiden   vienti   ei   kannata,   ellei
kursseja  nosteta  paljon voimakkaammin.   Vasta  kokeilulla voidaan,
niinkuin  edellä  on  mainittu,  todeta,   mikä  kurssitaso  kansantalou-
temme  kokonaisuuderi  kannalta  on  edullisin.

Huolimatta   niistä   hintapolitiikalle   epäedullisista   seurauksista,

joita  valuuttakurssien  korottamisesta  johtuu,   on  muutos   ennem-
min  tai  myöhemmin  tehtävä.    Kysymys  on  vain  siitä,  tehdäänkö
muutos  vasta  silloin,  kun  ulkomaankaupan vapautuminen tekee sen
väistämättömäksi,  vai ryhdytäänkö  siihen jo  lähiaikoina.   Edellistä
vaihtoehtoa puoltaa se seikka, että silloin kenties paremmin kuin nyt
voidaan  arvostella,  mikä  on  markan  todellinen  ostovoima  verrat-
tuna  tärkeimpiin  ulkomaisiin  valuuttoihin,  joten  voidaan  välttäå
]iiallista kurssien koi`ottamista.  Siten saadaan myös lykätyksi hinta-

po]itiikalle  epäedullinen +.aikutus  ajankohtaan,  jolloin toivottavasti
on  voitettu  siii`tymäkauden  pahimmat  vaikeudet.    Toiselta  puolen.
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päästään  moninaisista   inuuten  tarpeellisista,   usein  hankaloista  ja
vaikeistakin järjestelytoimenpiteistä,  ios jo  aikaisemmin korotetaan
valuuttakurssit    lähemmäksi    ostovoimapariteettien    edellyttämää
tasoa.   Samalla vältetään se vaara,  että kansainvåliset valuuttasopi-
mukset tai muut asianhaai`at myöhemmin asettaisivat esteitä valuut-
takurssien  muuttamiselle.   Joka  tapauksessa  on  hyvissä  ajoin  ryh-
dyttävä  kaikkiin  tarpeel]isiin  valmistuksiin,  niin  että  muutos  no-

peasti voidaan suoi.ittaa,  kun  oikea hetki  näyttää tulleen.
Edellisessä  on koetettu  antaa käsitys  niistä tekijöistä,  jotka voi-

vat  vaikuttaa  markan  kehitykseen.   On  odotettavissa,  että  näiden
tekijöiden vojma  tulee vaihtelemaan  osaksi  eri tavalla  ia  että  siten
syntyy  erilaisia  väiheita,  jolloin  markan  arvo  milloin  pyrkii  nouse-
maan,  milloin  heikkenemään.   Samalla  on  tehostettu  sitä  tosiasiaa,
että  määräävä  asema  on meidän omalla tahdollamme.   Jos  eri kan.-
salaisryhmät   vaativat   rahan   arvon   tiukkaa   puolustamista   vain
silloin,  kun  hintojen  nousu  tuottaa  haittaa  heille  itselleen,  mutta
ovat valmiit  sallima'an  tästä  periaatteesta  poikkeuksia,  milloin hin-
tojen  tai  palkkojen  muutos  näyttää  tuottavan  heille  itselleen  hyö-
tyä,  jopa  esittämään  vaatimuksi.a,  joiden  toteuttaminen  heikentää
markan  arvoa,  silloin  markan  puolustaminen  on  heikolla  pohjalla.
Jos   sen  sijaan  kaikki  valistuneet  kansalaiset,   jotka   ymmärtävät
inflation estämisen tärkeyden,  yksimielisesti toimivat  markan tuke-
miseksi,  silloin  päästään  toivottuun  tulokseen.   Sillä  markkaa  jat-
kuvasti  uhkaavan  inflatiovaaran  toi`jumin.en  riippuu  ratkaisevast,i
siitä,  kuinka lujasti tahdomme suojella markaii  ai.voa ja kuinka tai.-
tavasti,  johdonmukaisesti  ja  voimakkaasti  toimimme  tämän  i)ää-
määi`än   saavuttamiseksi.



MnnTnLouSRflKENNuSTEN  VflNHENTUMINEN
jfl  RnKENNuspÄÄOMflN  KuoLETus.

Esitelmä,     jonka    Kansantaloudellisen    Yhdistyksen    kokouksessa
lokakriun  31  p:nä  1944  piti

0.  Gripenberg.

Saadaksemme  esillä  olevan  kysymyksen  laajempaan  asiayhtey-
teen   lienee  aluksi  syytä  muutamalla  sanalla  selostaa  ei`äitä  muita
maatalousrakennuksia  koskevia   rakennustaloudellisia  tutkimuksia.

Mainittakoon  ensiksi  valtion rakennustaloudellisen    laboratorion
suoi`ittama   tutkimus,    joka   koski   ei`i   suuruisten   ja    erilaatuisten
viljelmien   rakennusvolyymiä.    Tutkittavana    oli   suui`i    luku   kar-

jalaisia    viljelmiä.    Voitiin   havaita,   ettei   rakennusvolyymin  suh-
teessa    viljelmäyksikköön    näyttänyt    esiintyvän    ainakaan    olen-
naisempaa    säännönmukaisuutta.    Tuntuipa    miltei  siltä,  että   i.a-
kennusten     määrä     ja     suuruus    olivat    sattumanvaraisia.     Niin-

pä    todettiin,    että    ai+an     samansuui.uisilla    ja    samanlaatuisilla
viljelmillä,   vieläpä    samalla    paikkakunnallakin,   rakennusvolyymi
hehtaaria  kohden vaihteli jopa  kolminkertaisesti.  Koska  keskimää-
räisesti  rakennetuilla  tiloilla  ei  yleensä  tuntunut  olevan  rakennus-
tilan puutetta,  on ilmeistä, että osalla viljelmistä  oli liiallinen i`aken-
nusvolyymi.

Tämä  liikarakentamisen  laajuus  käy  vieläkin  räikeämmäksi, jos
tarkkaillaan  sitä  rakennusmuotoa  ja  rakennusten  kokoa  koskevien
tietojen   valossa.   Rakennusten   kokoa   koskeva   tutkimus   on   näet
osoittanut,  että  hankintakustannukset  m2  kohden  vaihtelevat,  kun
on  kysymyksessä  yleisemmin  käytetyt  rakennuskoot,  jopa   100 °/o
asuintalojen kohdalla ja latojen kohdalla lähes 300 °/o.  Huomautetta-
koon,  että  viimeksi  mainitussa  tapauksessa lausutaan hankintakus-
tannukset  säilytettävää  heinäkiloa  kohden.    Erityisesti  on  mei`kille
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pantava,   että   niillä  viljelmillä,  jotka  tuntuvat   olevan  liikaraken-
nettuja,   on   käytett}-   ns.   hajarakentamista,   siis   rakennuksia   on

paljon,  mutta  ne  ovat  pieniä.  Ja  juuri  sellaiset  talot  kuuluvat  ko-
konsa  puolesta   epäedullisimpaan  kustannusluokkaan.   Koska   niin-
muodoin  on  voitu  todeta,  että  varsin  lukuisissa  tapauksissa  raken-
nusvolyymi  on liian suuri ja rakennusmuoto  hankintakustannuksel-
taan  kallis,  tullaan  saatujen  tietojen  perusteella  käsitykseen,  että
maatalousrakennuksiin   on   useasti   sijoitettu  pääomia,   jotka   ovat
huomattavasti  suurempia,  kuin  todellinen  t,arve edellyttäisi.  Tästä
syystä  onkin  tärkeätä  edelleen  tutkia  sanottua  kysymystä.

Verraten   yleinen   käsitys   on,   että   kerta   kaikkiaan   voidaan
määritellä   edullisimmat  rakennusaineet  ja   edu]1isin  rakennustapa.
Tälle  käsitykselle  ei  saatu  mitään  tukea,  kun  tutkittiin  rakennus-
aineen valintaa ja siihen vaikuttavia tekij öitä. Päinvastoin saatettiin
todeta,  että  yleiset  suhdanteet,  i`al#nnuspaikka,  rakennuksen  laatu
ja  koko  vaikuttavat  niin  suuresti lopputulokseen,  että  esim.  tulen-
kestäväkin  aine  ulkoseinärakenteessa  saattaa  olla  hintansa  puolesta

joskus  jopa  edullisempikin  kuin  puu.
Koska  kaikki  edellä  selostetut  havainnot  näyttävät  viittaavan

siihen,  että  maata]ousrakennusten  hankintakustannusten  kohdalla
olisi   saavutettavissa   huomattavia   pääoman   säästöjä,   ryhdyttiin
tutkimaan myös  nykyisten rakennusten vuotuisia korjaus-ja kuole-
tuskustannuksia.  PyriLtiin selvittämään kysymystä, olivatko t,odetun
liiallisen  pääomansijoituksen  lisäksi  vielä  vuotuismenotkin  tarpeet-
toman suuret. Yleisesti ori tunnettua, että maatalousrakennustemme
vuotuiset hoitokulut ia uudistukset vaativat varsin suuria taloudelli-
sia uhrauksia. Tuntui sen vuoksi aiheelliselta tutkia, mistä nämä suu-
ret  korjauskulut  johtuvat  j.a  voidaanko  niitä  mahdollisesti ja  millä
tavoin supistaa.  Tästä syystä kohdistettiin  huomio  aluksi rakennus-
ten vanhentumiseen, vaikka oltiin täysin tietoisia siitä,  ettei.vastaus
tähän tietenkään vielä anna tyhj entävää selvitystä koko kysymykseen
liittyvästä  pi.obleemisarjasta.  Johdonmukaisena  menettelynä  lienee
kuitenkin pidettävä sitä, että ensin pyritään saamaan selville tähän-
astisen  tuotannon  mahdolliset  vii`heet,  ja  sitten  vasta  ryhdytään
määrittelemään,  miten uut,ta rakennustuotantoa  olisi suunniteltava.

Rakennusten  vanhentumiseen  vaikuttavat   syyt   voidaan  jaoi-
tella  kahteen  ryhmään,  nimittäin:
2
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1)  teknillisiin  syihin,  joilza  tarkoitetaan  talon. kulumista,  lahoa-
mista  ja  rapauturista,  sekä

2)  taloudellisiin  syihin,  joilla  tarkoitetaan  rakennuksen  tuotto-
kyvyn  heikkenemistä  veri`attuna  niihin  kustannuksiin,  joita  talon
hallinta  ja  hoito  edellyttävät.

Viimeksi  mainittu  ilmiö  on  erittäin. selvästi  havaittavissa  kau-

punkirakennuksissa,  mikä  seikka  saa hyvin täi`keält,ä  osalta  selityk-
8ensä  siitä,  että  kaupungeissa  sinänsäkin  kalliit  tontin  arvot  ovat
kaupunkien   kasvaessa   jatkuvan   arvonnousun   alaisia.    On   voitu
todeta,   että   useat   kaupunkitalot  vanhenevat   taloudellisessa   suh-
teessa   huomattavasti   nopeammin,   kuin   mitä   yksinomaan   niiden
tek.nillisen   kulumisen   nojalla   voisi   olettaa.   Maatalousi`akennusten
k.ohdalla   on   asian   laita  yleensä  päinvastoin.   Niiden  taloudellisella
vanhenemisella  ei  yleensä  ole  niin  olennaista  merkitystä  kuin  kau-

punkitalojen   vanhenemisella.    Maatalousrakennusten   vanhentumi-
nen  johtuu  useimmiten  teknillisistä  syistä,  siis  kulumisesta,  lahoa-
misesta tai rapautumisesta.  Tästä syystä tullaan  seuraavassa esityk-
sessä   kiinnittämään   huomiota   yksinomaan   viimeksi   mainittuihin
seikkoihin.    Esityksemme   perustuu   ei`i   osissa   maata   sijaitsevista
maatalousrakennuksista  saatuihin  tietoihin.

Nykyisistä  sodanaikaisista  olosuhteista  j ohtuen  on tutkimukseen
tarvittavan työvoiman saanti ollut hyvin vaikeata.  Tästä syystä  oli
mm.   tutkimuskohteiden   lukumäärää   rajoitettava.   Kaikkiaan   on
200 maatilaa yksityiskohtaisesti tutkittu.  Kun nämä tilat on täytynyt
ualita eri osista maata, edustaa kutakin paikkakuntaa vain verraten

pieni  talomäärä.  Eri  paikkakuntien  välillä  havaitut  ei`oavaisuudet
saattavat niinmuodoin olla riittämättömiä lopullisten j ohtopäätösten
tekemiseen.  Aineiston  rajoituksesta  huolimatta  voitaneen kuitenkin
olettaa,   että   merkittävimpien   havaintoje`n   suhteen  lopputulosten
vii`heellisyys  ei ole ratkaisevaa laatua.  Saavutettujen tulosten perus-
teella  voidaan  ainakin  ei`äissä  kohdin  tehdä  johtopäätöksiä,  joilla
on  merkitystä  tulevaa  rakennustoimintaa  suunniteltaessa.  Kun  on
voitu   todeta,   että   valtaosa   maatalousrakennuksiin   kiinnitetystä
pääomasta  on  sijoitettu  asuntoihin ja  eläinsuojiin,  otettakoon nämä
i'akennustyypit  tässä   esityksemme  kohteiksi.

On  ilman  muuta   selvä,   että  rakennusten  eri  osat  kuluvat   eri
tavalla.  Niinpä  maanalainen perustus,  mikäli  se  on  oikein tehty,  on
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tuskin minkäänlaiselle kulumiselle  altis.  Mutta toisaalta  on  ilmeistä,
että talon maanpäällisen osan loppuunkuluttua rakennus ainoastaan
aniharvoin   uusitaan   sillä   tavalla,   että   perustuksilla   tällöin   olisi
mitään arvoa.  Kun tämän lisäksi pidetään mielessä,  että rakennusta

puret,tacssa  saatujen  aineiden  ja  tarvikkeiden  ai`vo  on  tuskin  suu-
rempi  kuin  rakennuksen  purkamisesta  aiheutuvat  kulut,  saatetaan
lähteä  o]ettamuksesta,  että  talon  jouduttua  purkamisvaiheeseen  ei
si]lä  eikä  sen  eri  osilla  yleensä  o]e  kokonaisuutena  sanottavaa  arvoa.
Tästä  voidaan siis tehdä johtopäätös, että kestokykyisimpien raken-
nusosien   ikä   on  riippuvainen  rakennuksen  iästä   kokonaisuutena.
Sen vuoksi  selviteltäköön  aluksi rakennusten kestoikää  sel]aisenaan.

Rahermusten  kestoihå.

Ehdottomasti oikean kestoiän määritteleminen tuottaa kuitenkin
käytännössä   suJria  vaikeuksia.   Siihenhän  tarvittaisiin   näet  tieto
siitä,  miten  vanha  mikin  purettavaksi  joutunut  talo  on  ollut.   Ja
tämänkaltainen  selvittely  ei tietenkään  ole  mahdollinen.  Tässä  tut-
kimuksessa  on  sen vuoksi tyydytty selvittämään  tutkittujen i`aken-
nusten  keski-ikää  ja  näin  saatujen  lukujen  perusteella  on  arvioitu
niiden   kestämisikä.   Näin   menetellen   päästäisiin   tietenkin   vai`sin
tyydyttävään  tulokseen,  jos  rakennuskanta  pysyisi  muuttumatto-
mana.   Mutta  sen  takia,   että  viljelmien  lukumäärä  on  jatkuvasti
lisääntynyt,  tullaan  sanottua  menetelmää  noudattaen   ehkä  jonkin
vei`ran  liian   alhaiseen  rakennusten  keski-ikään.   Tätä   mahdollista
virhettä tasoittaa kuitenkin toisaalta se seikka, että jokin osa talosta
tulipalon tai muun syyn johdosta  hävitetään jo  ennen  sen  loppuun
kulumista.    Niinmuodoin    saataneen   vei.i`aten    oikea    rakennusten
kestoikä   määrätyksi  rakennusten  keski-iän  perusteella.

Edellä   selostettuun   tutkimusmenetelmään   nojautuen   on    eri
maanviljelysseui`ojen  piii'eistä  kerätyn  aineiston  antama  tulos  seu-
I,aava.

Rakennusten   keskimääi`äiset   keski-iät   ovat   asuintalojen   koh-
dalla  42.8  vuotta  ja  eläinsuojien  kohdalla  22.4   vuotta.  Rakennus-
ten   kestoiät   voidaan   näin   olle.n`arvioida  vastaavasti 85.6  ja  44.8
vuodeksi.
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Jo  ennakolta tiedettiin,  että  asuinrakennusten kestoikä  on eläin-
suojien  kestoikää   olennaisesti  pitempi.   Tämän  vahvistaa  myöskin
suoritettu  tutkimus.  Mutta  ero  tuntuu  kuitenkin  hämmästyttävän
suurelta.  Asiassa  on näet  sitäpaitsi  edelleen otettava huomioon,  että
eläinsuojat   kesäisin karjan kulkiessa laitumella,  siis  noin 4 kuukau-
den  aikana,  ovat  miltei  käyttämättä,  joten  todellinen  kulumisero
tulee  vielä  suuremmaksi,  kuin  mitä  esitettyjen  numeroiden  perus-
teella  voidaan  päätellä.  Sen  vuoksi  herääkin  kysymys,  onko  eläin-
suojien  kuluminen  todella  noin  kolme  kertaa  suurempi  kuin  asuin-
talojen  kuluminen,  vai  onko  ilmiö  ehkä  jollain  muulla tavalla seli-
tettävissä.  On  lähcllä  olettamus,  että  eläinsuojien  lyhytikäisyyteen
vaikuttaa osaltaan niiden taloudellinen vanhentuminen. Esiintyyhän
tapauksia,   että   p}'rittäessä   tehostamaan  karjataloutta   navettara-
kennukset  toisinaan hävitetään,  ennen kuin ne teknillisesti ovat lop-

puun   kuluneet.    Tämän   seikan  selvittäminen   ei   kuitenkaan    ole
nyt  käytettävi;sä    olevien   ti]astotietojen    perusteella  mahdollinen.
Mitä  taas   asuinrakennusten  pitkäikäisyyteen  tulee,  näyttää  siltä,
että  niiden  kohdalla  ei  taloudellisella  vanhentumisella  ole  sanotta-
vaa  merkitystä.  Ei`äänlaista lisävalaistusta  saadaan kuitenkin edellä
esitettyihin   kysymyksiin   tutkimalla   talojen   teknillistä   kulumista

yksityiskohtaisemmin.

Rakeimusosi,en  kulumi,nen.

Tarkkaili,akoon   aluksi   asuintalojen   eri   osien   kulumisilmiöitä.
Tätä   tarkoitusta  varten  on  talo  jaoiteltava  eri  rakenneosiin,  mikä

jaoittelu   tietenkin   voidaan   suoi`ittaa   monella   eri   tavalla.    Tässä
tutkielmassa  on käytetty  seuraavaa i.yhmitystä, jossa  eri rakennus-
osien   kestoiäksi   on   saatu   seuraavat   keskimääi`äluvut:

Vesikaton  päreet
Uunit..........

Savupiiput........
Ikkunat..........

Ovet....................................

Alin   välipohja    .............................

Ylin  välipohja  ja  kattotuolit     ..............

vuotta
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Ulkoseinät   (hirsiset)
Sisäseinät..........

Maalaus  ja  paperointi

80.o   vuotta
80.o

10.o

Pei`ustus..................................85.o

Esitettyjen  lukujen  suhteen  huomautettakoon  aluksi,  että  pei`us-
t,usten, ylimmän välipohjan ja kattotuolien kestoiäksi on otettu luku,
joka  pyöristettynä vastaa  koko  talon  kestoikää.  Muitten rakennus-
osien   luvut   ovat   todettujen   keski-ikien   keskiarvoja.   Tutkituissa
tapauksissa  on kuit,enkin havaittavissa vai`sin huomattavia poikkea-
mia keskiarvoluvuista.  Tämän tähden lienee  syytä  kohdistaa  tähän
seikkaan  enemmän  huomiota.

Asiaa   lähemmin   tutkittaessa   on   voitu   havaita,   että   eräiden
rakenneosien  lyhytikäisyys  j ohtuu  usein virheellisestä  työnsuorituk-
sesta tai virheellisestä rakenteesta.  Tällaisten virheiden esiintyminen
saattaa  olla  eräissä  tapauksissa  hyvinkin  yleistä.  Yleisimmin  esiin-
tyy vii`heitä perustuksien teossa. Virheprosentti vaihtelee eri paikka-
kunnilla  10.5-31.4 °/o:iin.   Tuntuu  peräti  merkilliseltä,  että  perus-
tuksissa  todetuista  virheistä  runsaasti  puolet  ovat  sellaisia,  joissa

perustuksien  olemassaolosta tuskin lainkaan voidaan puhua. Toisissa
tapauksissa taas on pei'ustus tehty niin kevyesti, että routa on pääs-
syt liikuttelemaan rakenteita.  Ilman muuta on selvä, että tämänkal-
taiset  virheet  ovat  omansa  vaarantamaan koko  rakennuksen kestä-
vyyttä.  On  nimittäin  pidettävä  mielessä,  että  vii.heellisesti  tehdyt
perustukset  voivat  välillisesti  aiheuttaa  vikoja  esim.  savupiipuissa,
seinissä   ja   välipohjissa.   Mainitun  rakenneosan  oikea  suoi`itustapa
on  siis  erityisen  huomion arvoinen  asia.

Myöskin  muiden  i`akennusosien  kohdalla  esiintyy  suuria  virhe-

prosenttilukuja.  Näistä mainittakoon lämmityslaitteet ja ulkoseinät.
Kun    on   kysymys    kai`jarakennuksista,    on   luonnollista,    että

rakennejaoittelun tulee  olla toinen kuin kysymyksen  ollessa  asunto-
rakennuksista.  Esillä  olevassa  tutkimuksessa  onkin  karjarakennuk-
set  jaoiteltu  seuraavasti,  jolloin  rakenteiden  keskimääräiseksi  iäksi
on  saatu  seuraavat  luvut:

Vesikaton   päreet   ..........................      22.o    vuotta

lkkunat   ..................................       27.o            „

Ovet      ....................................        30.o             „
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Lattia.............

Välikatto...........

Ulkoseinät  ja  perustus
Aidat  ja  karsinaseinät
llmanvaihtolaitteet  . .  .
Vesikaton  alusta   .....
Ruokintapöydät.....

vuotta

Varsin    mielenkiintoista    on    panna    merkille,    että    vastaavan
rakenneosan  kuluminen  on  karjarakennuksissa  olennaisesti  lyhempi
kuin   asuintaloissa.    Kun   tämän   lisäksi   vielä   otetaan   huomioon,
että  karjasuojien  rakenteiden  uusiminen  tapahtuu  tavallisesti  pal-
jon  kuluneemmassa  vaiheessa  kuin  asuintalojen  uusiminen,  havai-
taan,  että  karjatalojen  rakenneosien todellinen kuluminen  on  vielä-
kin  nopeampi  kuin  mitä  voisi  päätellä,  jos  yksinomaan  verrataan
toisiinsa lukuja  sellaisinaan.  Mainittu seikka selittää myös  sen  näen-
näisesti   oudolta   tuntuvan   havainnon,   että   navetan   kattopäreet
kestäisivät  kauemmin  kuin  asuintalojen.  Todellisuudessahan  asiain
tila   on  päinvastoin.    Mutta   selitys  tilastolukujen  outouteen  on  se,
että   navetan  katto,   varsinkin  jos   navetassa   on  ullakko,   saa   olla
uusimatta   sellaisess-akin   kunnossa,   mikä   asuintalon   ollessa   kysy-
myksessä  olisi  jo  aikoja  sitten  korjattu.

Siinä  kohden  ovat  asuintalot  ja  karjarakennukset  samanlaisia,
että   kuluminen   näissä   usein   aiheutuu  virheellisestä  t\/.önsuorituk-
sesta.  Eri  rakenteiden  virheprosentit  ovat  toisistaan  hyvinkin  pal-

jon  poikkeavia.
Kai`jai.akennustenkin  perustuksien  rakentamisessa  tehdään  vai`-•sin  yleisesti  vii`heitä,   ovatpa   nämä  vii`heet  yleisempiä  kuin  asuin-

talojen    vaihdellen    27.7-75.o  °/o:iin.      Erityisesti   kiintyy   huomio
kuitenkin   ilmanvaihtolaitteisiin,   jotka   karjarakennuksista   useasti
tyystin   puuttuvat   tai   ovat   aivan   väärin   tehtyjä.   Niiden   virhe-
prosenttiluku   vaihtelee   70-80  °/o:iin.   Näiden   rakenneosien   puut-
t,uminen   tai  väärä  suoritustapa  seui`auksiltaan  ovat  ehkä  vieläkin
kohtalokkaammat    kuin    perustusten    virheellinen    rakentaminen.
Ne  aiheuttavat  nimittäin  la'hoamisia  useis-sa  rakenneosissa.  Näin  on
laita  varsinkin  välikattojen,  ikkunoiden,  ovien  sekä  yleensäpuisien
sisustusosien   suhteen.    Mainittujen   i`akenneosien   kulumiseen   vai-
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kuttaa  sitäpaitsi  vielä  rakenteiden  virheellinen  suoritustapa.  Väli-
kattojen virheellistä rakentamista  osoittava prosenttiluku  on varsin
korkea vaihdellen 32.o-64.3,  ovien ja ikkunoiden 10-64 °/o:iin.  Sa-
malla  kuin  edellä  mainitut  toteamukset  selittävät kulumisen syitä,
ne   viittaavat   siihen,   että  karjarakennusten  varsin  lyhyt  kestoikä
johtuu   ratkaisevasti   t,eknillisistä   syistä.   Teknilliseen   kulumiseen
näyttää  olennaisempana  syynä  olevan  virheellinen työtapa.

Kuten   edellä   mainittiin,   voidaan   esittää   huomautuksia   sitä
menettelytapaa  vastaan,  jonka  mukaa.n  rakennusten   kestoikä  on
arvioitu.   Kuitenkin   käy   esitetyistä   numeroista   ilmi,   että  loppu-
tulosta  silti  voidaan  pitää  suurin  piirtein  oikeana.  Selväähän  näet
on,  että  85  vuotta  vanhassa  asuintalossa  ei  alkuperäisistä  raken-
teista yleensä  ole  muuta jäljellä. kuin perustus,  ylinvälipohja, katto-
tuolit  sekä   ulko-  ja  sisäseinät.   Kaikki  muut   osat  ovat  tulleet  jo
uusituiksi,  toiset  niistä  jopa  3-4  kertaakin.   Kun  sitäpaitsi  pide-
tään  mielessä,  että  sanotun  85  vuoden  aikana  myös  pohjasovituk-
sessa,  s.o.   väliseinissä,  on  tehty  useasti  muutoksia,  niin  päädytään
siihen,   että    suhteellisen   pitkä   kestoikä   itse   asiassa   onkin   vain
näennäistä.

Rakenmsten   ctwonvähemgs.

Jos  edellä  esitettyjen  lukujen  perusteella  pyritään  selvit,tämään
talojen  kulumisesta  aiheutuvaa  arvonvähennystä,  on  ensin  tutkit-
tava,   mikä   kustannusosuus   kullakin  yllä  esitetyllä  i`akennusosalla
on  koko   talon   kustannuksesta.   Tässäkin  kohden   on  tyydyttävä
kaavamaisiin   lukuihin,   toisin  sanoen keskiarvoihin.    Näin  on  siitä
syystä,  että jo talon muodosta ja koosta johtuen kustannusosuudet
voivat  suuresti  vaihdella  puhumattakaan  työtason  vaikutuksesta,
joka  niin ikään  aiheuttaa  suuria  eroavaisuuksia.  Käytettävissä  ole-
van  aineiston  perusteella  voidaan  havaita,  että  huomattavia  kus-
tannusosuusvaihteluja  esiintyy varsinkin  niissä rakenneosissa,  jotka
kokonaisuutenakin   ovat   tärkeitä   tekijöitä,   ennen   kaikkea   ulko-
seinissä   ja   välipohjissa.

Myös   voidaan  todeta,   että   arvonvähennys   on  jossain   määi`in
vaihteleva   erisuuruisissa  taloissa,   vaikkakin  talot  työtasoltaan  ja
tarkoitukseltaan muuten olisivat rinnastettavissa.  Selvemmän koko-
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naiskäsityksen  saamiseksi  onkin  tutkimuskohteita  sen tähderi tässä

yhteydessä  yksinkertaistettava.  Tästä  syystä  tutkittakoon  sellaista
i`akennuskokoa,   alaltaan  60  m8,  jota   voidaan  pitää  yleisesti  käy-
tännössä   olevana.   Ohella   esitetään   sanotun   suuruisen   asuintalon
kustannusjaoittelu.

Osuus  kokonais-
kustannuksesta  °/o

..          27.92

..          14.25

..              9.oo

..            11.22

..              9.86

..             5.ol

..              6.oo

..              4.13

...                3.o6

..              3.48

..              3.o8

..               2.og

Asuintalo   60   m2

Ulkoseinät.......

Alin  välipohja     .....
Uunit.............

Perustus...........

Ylin  välipohja     .....
Vesikaton  alusta     ...
Maalaus  ja  paperointi
lkkunat...........

Sisäseinät.........

Savupiippu.......
Pärekatto.........
Ovet..........-..

Eläinsuoja  60  m2

Ulkoseinät,  hirsiset

100.00   O/o

O§uus  kokonais-
kustannuksesta  °/o

Perustus,   säästöbetoninen     ....................

Ylin   välipohja      ..............................

Pärekatto..................................

Ikkunat....................................

Aidat  ja   karsinaseinät       ......................

Ovet......................................

Ilmanvaihtolaitteet..........................

Vesikaton   alusta     ............................

Ruokintapöydät,   betoniset  ....................
Lattia......................................

29.75

11.1o

15.81

4.24

2.64

2.21

1.o6

3.77

5.38

4.5o

19.54

100.00   O/o

Käyttämällä  tässä  esitettyjä  kustannusjaoittelunumeroita  sekä
ottamalla   huomioon   asiasta   muuten  tehdyt   havainnot   rakennus-
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osien    kulumisesta    voidaan    piirtää    kulumisnopeutta    osoittavat
käyrät  (kuviot  1  ja  2).   Käyriä  piirrettåessä  lähdetään  olettamuk-
sesta,    että   rahan   ai`von   mahdollinen   muuttuminen   ei   vaikut.a
asiaan,   toisin   sanoen   arvon   alennus   on   laskettu   kunkin   hetken
uudesta   rakentamiskustannuksesta.   Toisessa   yhteydessä   palataan
kysymykseen,    miten   pääoma   on   kuoletettava,   jos   i.ahan   arvo
muuttuu.

Ohut   katkoviiva   esittää   tapausta,   jossa   kuluneita   rakennus-
osia  ei  uusita,  vaan  ainoastaan  korjataan  sikäli,  että  talo  kokonai-
suudessaan   ei   turmellu.     Ylin   hammastettu   viiva   taas    esittää
tapausta,  jossa    kulunut  rakennusosa  heti  perusteellisesti  uusitaan
Molemmat  nämä  olettamukset  ovat  tietenkin  jossain  määrin  teo-
reettisia,   jollaisia   käytännössä   tuskin   tavataan   sellaisinaan.    Ne
esittävät   siis   eräänlaisia  rajatapauksia,   joiden    väliltä    kuitenkin
kehityksen  suunta  käytännössä  on  löydettävissä.   Paksumpi  piste-
viiva    esittää    nimenomaan    sellaista    kehitystä,    joka    esitettyjen
i`ajatapausten  nojalla  suunnilleen vastannee todellista  asiain kulkua.

Erityisesti    huomautettakoon,   että   esitetyt   käyrät   osoittavat
teknillisen   vanhentumisen   olevan   nopeampaa   rakennuksen   alku-
vuosina   kuin   sen  myöhemmissä   vaiheissa.   Muodoltaan   on   käyrä
kovei`o.   Ansaitsee   ohimennen   mainita,   että  kaupunkitalojen  koh-
dalla tehd)ft tutkimukset viittaavat siihen,  että niiden taloudellinen
kuluminen   muodostaa   aivan   toisenlaiset   käyrät.   Sen   muoto   on
aluksi  kupei.a  ja  vasta   myöhemmässä  vaiheessaan  se  liittyy  tek-
nillistä   kulumista   osoittavan  käyrän  koveroon  muotoon.

Rakennusten  o,rvorwähe"us  ia, lainoien kuol,et:us.

Tämä   kysymys    muodostaa    sinänsä    laajan   probleemasarjan,

joka  vaatii   omat   tutkimuksensa,   jotta   sitä  voitaisiin   perusteelli-
sesti    käsitellä.     Sen    koskettelemista    tässä    yhteydessä    voidaan
kuitenkin   puolustaa   sillä,   että   molemmilla   on vai.sin  olennainen
keskinäinen  yhteys.   Rinnakkain  esitettyinä   saadaan   erittäin  mie-
1enkiintoista  valaisua  koko  siihen  kysymyksen  alaan,  jota  esityk-
semme   koskee.   Tunnettua   on,   että   lainojen   kuoletus   tapahtuu
monella   tavalla.    Maatalousrakennusten   kohdalla   lienee   sellainen
tapa   yleisin,   että   laina   kuoleutuu   kiintejn   vuotuismaksuin.   Var-
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sinkin   viime   aikoina   on   paljon   puhuttu   lainausmuodosta,   jossa
korko   on   3  °/o   ja   vuotuismaksu   5  °/o.   Tällainen   laina   kuoleutuu
kuvissa  1  ja  2  osoitetun  A:lla  merkityn  viivan  mukaisella  tavalla.
Erityisesti   kiintyy   huomio   siihen   tendenssieroon,   joka   on   kulu-
mista  ja  pääoman  kuoletusta  osoittavan  käyrän  välillä.   Niinkuin
huomataan,    on   edellinen   muodoltaan   kovero,   jälkimmäinen   sitä
vastoin   kupera.   Rakennuksen   vanhentuminen   ja   pääoman   kuo-
1etus   ei  siis   näissä   oloissa  tapahdu  yhdenmukaisesti.   Alkuvuosina
on  rakennuksen  vanhentuminen  nopeampaa  kuin  pääoman  kuole-
tus.   Varsin   yllättäviltä   näyttävät   eläinsuojia   valaisevat   käyrät,
sillä   niistähän   käy   ilmi,   että   luotonanto,   joka   perustuu   edellä
esitetyn   tapaiseen   kuoletusmuotoon,   on   luotonantajan   kannalta
vaarallisinta   ensimmäisten   15   vuoden  aikana.   Asuntotalojen  koh-
dalla   on   vaara   pienempi   ja   vaara-aika   lyhempi,  supistuen   noin
10   vuoteen.

Verrattaessa   toisiinsa   rakennusten  vanhent,umista  ja  pääoman
kuoletusta    osoit,tavia   käyriä   saatetaan   siten   todeta,   että  luoton
varmuus    ainakin     teoreettisesti    voi    käydä    kyseenalaiseksi,    jos

yleinen    lamakausi    sattuu    ajankohtaan,    jota    edellä   nimitimme
vaara-ajaksi.

Edellä   esitetyt   tutkimustulokset,   jotka   tosin   perustuvat   vei`-
raten  suppeaan  aineistoon,  osoittavat  niin  muodoin:

1)   että  maatalousi`akennustemme  teknillinen kestoikä  on  varsin

yleisesti   esiintyvästä   vii`heellisestä   rakentamisesta   johtuen
lyhempi,  kuin  mihin  käytetyt  rakennusaineet  sinänsä pakot-
taisivat;

2)   että    maatalousrakennusten    teknillistä    kestoikää    voidaan
huomattavasti   pidentää    hankintakustannuksia    silti   lisää-
mättä,  jos  rakennusten    suunnittelussa  ja  työtavassa    nou-
datetaan   tarkoituksenmukaisia   menettelytapoja;

3)   että    maatalousi`akennusten    vanhentuminen    ja    rakennus-

pääoman  kuoletus   eivät  tapahdu  yhdenmukaisesti,  jos   lai-
nojen    vuotuismaksut    on   jäi`jestetty   nykyisin   yleisimmin
noudatetun  kuoletustavan   mukaisesti.



TYÖLLISYYSKYSYMYKSEMME.

Esitelmä,  jonka   Kansantaloudellisen  Yhdistyksen  kokouksessa
marraskuun  28   p:nä   4944  pitj

mias  Kahra.

Kun   allekirjoittanut   toukokuussa   1938   piti   Kansantaloudelli-
sessa  Yhdistyksessä  esitelmän  samasta  asiasta  kuin  tänä  i]tana, oli
sen  nimenä  »Joukkotyöttömyyden  torjuminen»,  kun  taas  tämän-
iltaisen    esitelmän    nimi    on    »Työ]lisyyskysymyksemme».    Nimen
muutos ei ole sattuma, yhtä +ähän kuin sekään on sattuma, että kaik-
kia]la  käydään  nykyään  keskustelua  täystyöllisyydestä   eikä    emää
työttömyyden  toi`jumisesta;  se  osoittaa vain ]yhyesti,  että  ajattelu-
tapa tässä kysymylöessä on muuttanut suuntaa.

Ennen  kuin  ]ähden   kysymystä   edelleen   käsittelemään,   lienee
syytä  palauttaa  mieliin,  mitä  aikaisemmassa  esitelmässä  lausuttiin
viime vuosikymmenen alussa noudatetusta politiikasta.  Sen mukaan
oli  suunnitelmien  ]ähtökohtana  se,  että  meidän  maamme  erittäin
suuressa    määrin    o]i   riippuvainen    ulkomaankaupasta,   koska   me
myimme ulkomail]e  noin ko]manneksen kansa]Iisesta tuotannostam-
me. Luonno]linen johtopäätös tästä oli, että Suomella ei  ollut mitään
oikotietä  taloudemseen  hyv].nvo].ntiin,  niin  kauan  kuin  pai`annust.a
ei  tapahtunut  maailman  y]eisessä  taloustilanteessa.   Toisin  sanoen

pulan ratkaisu  oli  siinä,  että  taloude]Iiset  olot i.ä]Ieen par-anivat  tär-
keimmissä ostajamaissamme ja että kotimaiset tuotantolaitoksemme
saivat  selvitetyiksi  ne  i`asittavat  taakat,  jotka  edellisen   kiihkeän
huippusuhdanteen  tuloksena   olivat   estämässä  sen kehitystä.   Sillä
aikaa  kuin  tämä  tuotannon  uudestaan  jäi.jestäytymis-  ja  e]pymis-

prosessi oli käynnissä, tu]i yhteiskunnan -ts. kuntien ja va"on -
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pitää   huolta   työttömiei]   toimeentulosta   sel]aisessa   muodossa   ja
sellaisella  tavalla,  etteivät  tyött`ömyyden lieventämistä tarkoittavat
toimenpiteet  häirinneet  e]pymisprosessin   kulkua.    Edelleen  ]ausut-
tiin,  että nämä laskelmat  eivät  o]Ieet  hai`hakuvia, vaan että  nouda-
tettu  työttöm};-}-spo]itiikka,  joka  i`ahallisista  syistäkin  oli  tehokkain
mahdollinen,  oli  oikeaan  osunut,  millä  ei  kuitenkaan  haluttu  väit-
tää,  että myös  sen täytäntöönpano olisi  ollut ihanteellista.

On  myönnettävä,   että  no`udatettu  politiikka  johti  suhteellisen
nopeasti  tuloksiin.   Tuotannon  elpymjnen  a]koi  meillä  nopeammin
kuin  esim.  Ruotsissa,  jossa  vuonna  1933  o]i  siirrytty  edellä  maini-
tusta  pidättyväisyyden  politiikasta  työttömyyden  torjumispolitiik-
kaan, i.onka päämääi`änä sanottiin olevan ))vastasuhdanteen» alkuun-

pano.   Ei  kuitenkaan  voida  kieltää,  että   Suomessa  viime  joukko-
työttömyyden  aikana  noudatettu työttömyyspolitiikka  tuotti työt-
tömien joukoille suuria  kärsimyksiä,  vai`sinkin kun raha-avustusjär-

jestelmän   puuttuessa   melkoinen   osa   työttömistä  joutui  köyhäin-
hoidon  varaan.

Uskaltais]._r3` `'äittää,  että  noudatetun työttömyyspolitiikan  virhe
-  niin taloudcllisesti  oikeaa  kuin  se  olikin - oli  siinä,  että liiaksi

katsottiin   tilouspolitiikan  vaatimuksiin.   Tämän käsitt,ämiseksi   on
vain   tarpeen   muistaa   esim.   Casselin   vaatimukset   työttömyyden
käyttämisestä i)ainostuskeinona, jotta työvoim.a sijoittuisi siten kuin
muuttuneet  taloudemset  edellytykset  vaativat.

Uuden   politiikan   tunnusmei`kkinä  voidaankin  sanoa  olevan sen,
että se pyrkii kiinnittämään huomiota myös ihmiseen.  Maan talous-
elämää on hoidettava siten,  että väestö saa  tasaisen ja riittä.vän toi-
meentulon.

Äsken mainittuun päämäärään pyritään eri valtioissa eri tavoin.
Toiset  katsovat,  että  tarkoitusperä  on  saavutettavissa  vain  talous-
elämän valtiojohtoisuuden kautta,  kun taas  toisten  mielestä  talous-
elämä  vastaisuudessakin  tulee  kulkemaan  nykyistä  latuaan suurem-
min  tai  pienemmin  muutoksin,  jolloin  on  pyi`ittävä  vain  nykyisen
talouselämän  puitteissa  estämään  pulien  syntymistä.

Kansainvälisessä   keskustelussa   on   yksi   ajatus   tällä   hetkellä
muita  voimakkaampi,  nimittäin  että  taloudellisen  toiminnan  vaih-
telut   riippuvat investoimistoiminiiasta.    Toisin  sanoen pääomahyö-
dykkeiden   tuotannon  laajuus  määrää  kunakin aikana ta]oudellisen
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suhdanteen laadun, minkä vuoksi pääomansijoitukset o]isi  pyrittävä

pitämään  suunni]Ieen  samalla  tasolla.  Toiset  taas  haluavat  ohjata
pääomansijoituksia sil]ä tavoin,  että  niiden  avu]]a voidaan tasoittaa
suhdannevaihte]uja.   Katsantokantojen  ero  tietysti  riippuu  talous-
elämän  rakenteen ei`ilaisuudesta asianomaisissa  maissa.  Se]ostan  aja-
tuksia,  jotka  on  toteutettu  tai  toteutumaisillaan  kahdessa  pienessä
maassa,  joissa  viennillä  on  huomattava  merkitys,  nimittäin  Sveit~
sissä  ja   Ruotsissa.

Sveitsin työhankinta-asiain valtuutetun mietinnön mukaan  ovat
tämän   maan   talouselämän   pylväinä   vienti  ja   rakennustoiminta.
Kokemuksen  mukaan  pienene,vät    ]amakauden  aikana  samanaikai-
sesti  sekä  vienti  että  i`akennustoiminta,  ellei  määrätietoista  työlli-
syyspolitiikkaa  haljoiteta.   Y]eisen  edun   mukaista   on  sen  vuoksi,
että   julkiset   pääomansijoitukset   järjestetään   siten,   että   niiden
kautta mahdo]lisuuksien mukaan tasoitetaan yksityisyritteliäisyyden
suhdannevaihte]uja.   Mutta  Sv€itsissä   on  menty  vielä  pitemmälle.
Sveitsin   liittoneuvoston vuonna 1942 tekemän päätöksen mukaan on
valtio   päättän)ri  i`yhtyä  yhteistoimintaan  kanttoonien  ja  yksityis-

yritteliäisyyden  kanssa  työ]Iisyyden  yl]äpitämiseksi  silloin  ja  sikä]i,
kuin yksityisyrittäjät eivät omin voimin pysty tarjoamaan  riittäviä
työmahdo]Iisuuksia.    Työn   hankinta   perustuu   kokonaissuunnitel-
maan,  johon  sisällytetään  Va]tion,  kanttoonien,  kuntien  ja  muiden

julkisoikeudemsten   yhteisöjen   sekä   yksityisyrittäjien   säännölliset
ja  y]imääräiset työt ynnä hankinnat.  Suunnite]ma laaditaan pitem-
pää  aikaa  silmällä  pitä6n, ja  sitä  täydennetään  jatkuvasti  olosuh-
teissa  tapahtuneiden  muutosten  mukaan.  Valttiutettu  huomauttaa,
että ede]Iä olevan päätöksen kautta Sveitsin ]iittoneuvosto on omak-
sunut tulevaisuuteen tähtäävän ja  suunnitelmallisen työnhankinta-

po]itiikan   ]injan,  jonka   päämääi`ä   on   emakkotoimenpitein  taata
työl]isyyden jatkuvaisuus,  sen  sijaan  että  tähän  asti on  pyritty lie-
ventämään jo  syntynyttä  työttömyyttä.  Kujtenkaan  ei  ole  tarkoi-
tuksena  mitenkään  muuttaa  suhteita  valtion  ja  yksityisyritteliäi-
syyden  välil]ä,  vaan  ainoastaan  ko-ordinoida  kummankin  toiminta
kokonaissuunnitelman   puitteissa.

Sveitsin  työmsyysohjelma  ei  kuitenkaan  i`ajoitu  vain  pääoman-
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sijoitusten  ohjaamiseen.   Huomattava  sija  on myös niillä toimenpi-
teil]ä, jotka tarkoittavat talouselämän kehittämistä. Viennin edistä-
minen  on  näistä etualalla. Mietinnössä korostetaan, että Sveitsi kyke-
nee  puolustamaan   paikkaansa   maailman   mai`kkinoilla  vain  siten,
että   sen  tuotteet    edelleen  ovat  laadul]isesti  parempia.  Tarvitaan
sekä ammattikouluutuksen  että tutkimustön tehostamista, tuotanto-
koneiston   nykyaikaistamista  ja  työn  rationa]isointia,  ulkomaisten
markkinoiden   tutkimista   ja   sopivien   henkilöiden   kasvattamista
kauppaedustajiksi,  jopa  ulkomaan   edustuksen   kouluttamista  nyt
sodan  aikana  rauhan  ajan  kauppapoliittisia  tehtäviä  varten.  Edel-
1een  olisi  pääoman  vienti  asetettava  ulkomaankaupan  palvelukseen

ja  myönnettävä  vientiluottotakuita.  Monen]aisia  toimenpiteitä  esi-
tetään    myös   matkai]uliikenteen   edistämiseksi.     Maatalouden   ja
asutustoiminnan   hyväksi   on   esitetty   toimenpiteitä,  joista  meitä
tuskin   kiinnostavat   muut   kuin   maaseudun   asunto-olojen  paran-
taminen maalta paon estämiseksi.

Ruotsissa    toimii,   kuten    tunnettua,   parhaillaan   taloude]1inen
rauhansuunnittelukomissioni,    jossa   pi`ofessoi`i  Myrdal  on  puheen-

johtajana. Komitean työ on viel ä keskeneräinen, mutta se on antanut
jo ei'äitä mietintöjä, joiden nojalla voidaan päätel]ä, mihin se pyrkii.
Parhaiten  päämäärä  käy  ehkä  selville  viime  lokakuun  4  päivänä
annetusta mietinnöstä, jossa komitea ehdottaa irivestoimisneuvoston

perustamista.
Komitea huomauttaa aluksi, että pitkällä tähtäimellä katsottuna

vaikuttaa  työ]Iisyyteen,  paitsi  elinkeinoel'ämän  omat  kehityspyrki-
mykset, noudatettu  maatalous-, vero-ja kauppapolitiikka.  Komitea
ei ole puuttunut näihin  kysymyksiin, vaan on sen sijaan rajoittanut
työnsä  kysymykseen,  miten  luonteeltaan  lyhytaikaisia   suhdanne-
vaihteluita  voidaan  vastustaa  työtilaisuuksia  luovilla  toimenpiteillä
riäärätyn  pitkäaikaisen  ta]ouspolitiikan  puitteissa.

Päämääi`änä on koi`kea ja tasainen työllisyys. Komitea on kuiten-
kin  selvillä  siitä,  että  tiettyä  työttömyyttä  ei voida  välttää  jo  sii-
täkin  syystä,  että  työmarkkinoilla  on  käynnissä  jatkuva  muutto-
liike.  Työllisyyspolitiikan  edellytykset  tu]evat  kuitenkin  vaihtele-
maan   ei`ityisesti  myös   kansainvälisen   kaupan  tilaan  perustuvien
suhdarinevaihtelujen  mukaisesti.  Tällöin  joudutaan  punnitsemaan
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osi`ttain    samanaikaisia   eri   toimenpiteitä   keskenään,   osittain   taas
toimenpiteiden    yhteistä    laajuutta   verrattuna  niiden   seurauksiin
rahanarvolle  ja  ulkomaankaupalle.

Jos sodan jälkeen ha]utaan pitää työllisyys korkeana ja tasaisena,
on   työllisyyspolitiikalle   asetettava   se   vaatimus,   että   eri   toimen-

piteiden suuntausta ja laajuutta tarkoin harkitaan. Mikäli työllisyys-
poliriikkaa sovel]etaan epätarkoituksenmukaisesti,  on vaara tarjona,
että ehnkeinoelämän teho kärsij, joko siksi, että tuotantoa jatketaan
samassa  mitassa  ala]]a,  jol]a  sjtä  pitempää  aikaa  ajatcl]en  olisi  vä-
hennettävä,   tai   sen   vuoksi,   että    tapahtuu   sellainen   tuotannon
uudel]een  järjeste]y,  että  se  pienentää  tuotai]toa  ja  vaikeuttaa  sen
elpymistä,  kun  suhdanteet  jälleen  pai`anevat.  Myöskin  voi  syntyä
inflation  tapa].sta  palkkojen ja  hintojen  nousua,  mutta  tämä  vaai`a
on  kuitenkin  pienempi  ]askusuhdanteen  lähestyessä  kuin  muutoin.
Kuta korkeampaa työl]isyyttä vaaditaan,  sitä tarkemmin on otetta-
va   huomioon  työnhankintatoimenpiLeiden  vaikutus  tuotannon  eri
aloihin.    Se    edellyttää    läheistä    yhteistyötä    eri   tutkimuselimien
kanssa   ja  taloudellisen  tilaston  tehostamista.

Työllis)'yspolitiikan     epäsuotuisain    vaikutusl,en     vaai`at     ovat

pienemmät,   mikäli  voidaan   ryhtyä   sellaisiin  toimenpiteisiin,   että
normaalia   tuot,antoa   ei   jäi`kytetä.    Tämä   päämäärä   saavutetaan

parhaiten  si]Ioin,  kun  on  mahdollista  y]läpitää   työllisyyttä  ja  siis
myös   palkkatuloja   ni;I]ä   aloilla,   joil]a   ensisijaiset     suhdanteiden
hcikontumisilmiöt  esiintyvät.  Tällöin  tarvitaan  vähemmän  toimen-

piteitä    toissijaisten    a]ojen    hyväksj.    Tärkeätä   on kuitenkin,  että
toimenpiteet  työ]Hsyyden  ylläpitämiseksi  t.oteutetaan  niin  varhai-
sessa  asteessa  kuin  mahdollista,  koska  rniiuten lamailmiöt  pääsevät
ulottumaan liian laajalle. Mikäli tuotannon lasku kuitenkin todetaan

johtuvaksi rakenteellisista muutoksista, eikä se siis ole suhdanneluon-
toinep,    on    pidättyväisyyttä    noudatettsva    tällaisen    tuotannon
tukemiseen  nähden.   Koi`keintaan  voidaan  tuotantoa  tukea  tietyn
lyhyen  ajan, jotta  voidaan  ryhtyä  toimenpiteisiin työvoiman  sijoit-
tamiseksi  muualle.

Mahdollisuudet    ryhtyä    toimenpiteisiin    työllisyyden    ylläpitä-
miseksi  alalla,  jota  lamakausi  on  ensisijaisesti  kohdannut,   voivat
kuitenkin olla raj oitetut. Niiiipä toimenpiteet viennin ylläpitämiseksi,
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milloin   kansainvälisillä   markkinoilla   vallitsee   lamakausi,   voivat
auttaa   sangen  vähän,   eikä  vientiteollisuuden  tehon  käyttäminen
kotimaan   markkinoiden   hyväksi   ole   mahdollista   kuin   poikkeus-
tapauksissa.  Heti sodan jälkeen voi myös raaka-aineiden puute  olla
esteenä.  Tällöin  on  työvoima  sijoitettava  väliaikaisesti  muille  tuo-
tannon   a]oille,  esim.   yleisiin   töihin.   N.iille,  joita  ei  voida  sijoittaa

ylejsiin  töihin,  on  annettava  i'aha-avustusta.  Tällöin  tulee  esiinty-
mään  tul.ojen  vähennystä,   eikä  kulutuksen  tai  investointien  tois-
si.iaista   vähe,ntymistä   voida   välttää.   On   sen   vuoksi   ryhdyttävä
toimenpiteisiin työllisyyden ylläpitämiseksi näillä toissij aisilla lama-
aloilla.

Milloin  työvoimaa  on  siirrettävä  toiselle  tuotannon  alalle,  joka
siis  tilapäisesti  laajenee,  on  huomattava,  että  teho  helposti  laskee

ja  inflatiopyrkimyksiä   esiintyy.   Myöskiri  voi  palkkaero   olla  huo-
mattava niiden alojen välillä, joiden kesken työvoiman siirto tapah-
tuu.  Sen  vuo`ksi  on  vai`ovaisuutta  n`oudatettava, kun  jotakin tuo-
tannon  alaa  tilapäisesti  laajennetaan.   Nämä  vaarat  on  pidettävä
myös   mielessä,   kun   ratkaistaan,   käytetäänkö   tilapäistä   työhön
sijoitusta  vai. raha-avustusta.   Komitea  suosittelee  myös  tällaisissa
tapauksissa  töit.ä,  joissa  tarvitaan  vain  vähän  tarveaineita.

Komitea   päätyy   tässä   mietinnössään   ehdotukseen,   että   olisi
asetettava   investoimisneuvosl o,  i.onka  teht,ävänä  olisi  toimia  neu-
vot,teluelimenä.  Tarkoituksöna  on,  että  neuvottelutietä  sovittaisiin
suhdannepolitiikan   suuntaviivoista  investoimistoimintaan  nähden,

pitämällä   sjlmällä    kulloinkin   vallitsevia   suhdanteita.    Neuvoston
toiminta  kohdistuisi  ]ähinnä   ylwityis€en   elinkeinoelämään (raken-
nukset,  koneet,  Iaitteet,  vai`astot jne.),  mutta  se  voisi  pitää  silmällä
myös  pääomasijoituksia  muilla  aloilla  ja  etenkin  sitä,  että  julkiset

pääomansijoitukset   sovelletaan   elinkeinoelämän    suhdanneaseman
mukaisesti.

Muista   ehdotuksista   ovat   valmiina   mietintö   tavaran   valmis-
',

tuksesta  vai`astoon,  ]ossa  ehdotetaan  myös  erikoisen  keskuselimen

perustamista,  sekä  ehdotus  erikoisen  valmisteluviraston  perustami-
sesta  valtion,  kuntien  ja  seurakuntien  pääomansiioituksia  varten.
Lukuisisia   kysymyksiä   on  parhaillaan   käsittelyn   alaisina.   Niistä
mainittakoon kysym.ys työnvälityksep tehostamisesta ia kulutuksen
laajentamisesta  sekä  raha~avustusjärjestelmän  uudistamisesta.  Mai-
3
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nittakoon,  että  kulutuksen  laajentamissuunhitelmat  tähtäävät  sii-
hen,   että   ]amakausina   voitaisiin   valmistaa   esim.   Iastensänkyjä,
vaatt;ita ja I"nkiä, joita s].tten joko halvemmalla hinnalla  t,ai myön-
tämällä  ostoavustusta  myytäisiin  vähävaraisille  suui`ten  perheiden
huoltajille.   Kysymystä  ei  tietääkseni  ole  vielä  professoi`i  Myrdalin
komite.assa loppuun käsitelty, mutta se on erikoisen kuvaava uusille

pyrkimyksi]Ie,  joiden  päämääränä  on  lisätä  tavarain  menekkiä  ja
siis  työmahdollisuuksia   ]amakauden   aikana   ei  vain  laajentamalla

yleisiä  töitä  ja  hankintoja,  vaan  myöskin  luomalla  uusia  työtilai-
suuksia   n].il]ä   tuotannon  a]oi]]a,  joita   lamakausi   on    ensisijaisesti
tai  toissijaisesti  kohdannut.

Edel]ä  esitetyil]ä  suunnitelmilla  ei Suomelle  ole välitöntä  merki-
tystä.      0lemme    sodanjä]keisen    siii`tymäkauden    ensi    vaiheessa,

jolloin    tavai`ain   menekkiä   kyl]ä   olisi,   ensinnäkin   raskaan   sota-
koi`vauksen  suorittamiseksi ja toiseksi lukemattomien siviilitarpeiden
tyydyttämiseksi.     Vaikeutena   on   päinvastoin   ulkomaisten   raaka-

ja polttoaineiden  sekä muiden tarvikkeiden puute, jopa kotimaisten
rakennusaineiden  sekä  raakapuuvarastojenkin  niukkuus.  Näin  ollen
teollisuutemme  on  suui`issa  vaikeuksissa  ja  on  vain  ei`ikoisin järjes-
telyin  voinut   ottaa   takaisin  sodassa   olleet  entiset  työntekijänsä.
Kun lisäksi kauppa luonnollisista syistä oTi lamassa ja suojeluskunta-

järjestöstä,  puolusLuslaitoksesta  ynnä  muistakin  valtion  laitoksista
on  vapautunut  i`unsaasti  väkeä,  on  työttömyyden  uhka  henkisen
työnkin  alal]a  i]meinen.   Ainoast,aan  niillä  tuotannon  aloilla,  joilla
tarvitaan   vähän   tai   ei   ensinkään   i`aaka-aineita   ja   ta.rvikkeita,
ovat työmahdollisuudet hyvät. Niistä mainittakoon erityisesti maata-
lous-ja  metsätyöt,  joiden  merkitys  nykyisen  kaupallisen  eristyksen
aikoina  on  entistäkin  suurempi.

Vaikka   siis   edellytykset  sellaisen  monipuolisen  työllisyysohjel-
man toteuttamiseen kuin Ruotsissa on suunniteltu, ovat tällä kertaa
erittäin   pienet,   on   niitä   suunnitelmia   laadittaessa,   jotka   valtio-
neuvosto  on  hyväksynyt,  kuitenkin  koetettu  ottaa  varteen  aikai-
semmat  kokemukset  sekä   laatia  järjestelmä  toisaalta  ioustavam-
maksi,   toisaalt,a   tehokkaammaksi.   On   huomattava,   että   järjes-
telmä,  jota  seuraavassa  selostan  vain  mikäli  tehdyillä  muutoksilla.
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aikaisempiin  määräyksiin  on  periaatteellista  merkitystä,  on  tarkoi-
tettu   väliaikaiseksi.

Ehkä täi.kein  muutos, joka muuten on  annet,tu valtalain nojalla,
on,  että  kuiinat  nyt  voidaan  velvoittaa  ryhtymään  työttömyyden
torjumista tai`koittaviin  toimcnpiteisiin  sen sijaai],  e-Ltä  aikaisemmin
valtion  mahdol]isuudet  vaikuttaa  kuntien  työttömyyspolitiikkaan

perustuivat oikeuteen pa]ina  ehtoja, miten kunnan  oli työttömyyttä
hoidettava,  jotta  valtio  sitä  tässä  toiminnassa  taloudellisesti  tukisi.
Jos  kunta  siis  hoiti  yksin työttömyyskysymyksensä esim.  t.urvautu-
mal]a   köyhäinhoidon   hnjaan,   ei   valtiolla   ollut   mitään   mahdolli-
suuksia  puuttua  asioiden  kulkuun.  Tällainen  säännös  on  ilmeisesti
tarpeen  pysyväisestikin;  on    syytä    tarkk.ailla    nyt    saavutettavia
kokemuksia    vai`sinaisen    lainsäädännön    aikaansaamiseksi.    Valtio
osallistuu aikaisemmin voimassa olleiden suhdelukujen mukaan kun-
nalle työttömyyden torjumisesta  aiheutuneisiin menoihin kuitenkin
siten,   että   valtio   kantaa   kokonaisuudessaan   nämä   menot  arniei-

jasta   kotiutuvien   sekä   siirtoväen   kohdalta.
Työttömyyden  torjumista   tarkoittavan  toiminnan   päämuodot

ovat tähän asti o]Ieet: 1) kunnan työt; 2) valtion työt; 3) kunnan työt,

joihin va]tio on myöntänyt avustusta; 4)  maan-ja metsänpai`ani]us-
työt  sekä  kunnan-  ja  kyläteiden  rakentairiis-  ja  kunnostamistyöt,

joihin va]tio niinikään on antanut avust,usta; 5) työtuvat sekä talous-
ja  muut  tilapäiset   ammattikurssit;   6)  nuoi`ison  työleirit;   7)   raha-
avustusten   jakaminen   sellaisten   teollisuuslaitosten   työntekijöille,

joissa on sovellettu lyhennettyä työaikaa sekä 8) työttömien maksu-
ton  palauttaminen kotipaikkakunnalleen.

Edellä  mainittuihin  avustusmuotoihin  on  lisätty  eräitä  uusia.
Jotta    helpotettaisiin    teollisuus]aitosten    kiitettävää    pyrkimystä
varata    työtä   sotapalve]uksesta   kotiutuville   työntekijöilleen   sekä

järjestää  työtä   muillekin   työttömille,   on   määrätty,   että   valtion
raha]]ista  avustusta voidaan myöntää myös teollisuuden tuloa tuot-
tamattomiin töihin, joilla lähinnä tarkoitetaan sellaisia, jotka palve-
levat   sosjaal].sia   tai`koitusperiä.   Edelleen   on   laajennettu   oikeutta
vapaiden matkojen antamiseen siten,  että niitä voidaan antaa myös,
mil]oin  työvoimaviranomainen   on   saanut   hankituksi   työttömäll8
työpaikan  toisessa  kunnassa.   Myös   ammattikasvatustoimenpiteitä
on  tehostettu   lähinnä   koT!iituvien  nuorten   asemiesten  ja  naisten.
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kohdalta sekä työnjaosta sit6n, että tämäkin puoli ammattikasvatus-
ta   lähinnä   hoidetaan   kauppa-   ja   teollisuusministei`iön   ammatti-
kasvatusosaston  toimesta.

Täpkein  muutos   avustusmuotoihin  on  kuitenkin  yleisen  raha-
avustusjärjestelmän   käytäntöön   ottaminen   työttömien   toimeen-
tulon   turvaamiseksi   sellaisissa   tapauksissa,   jolloin   hänelle   ei   ole
voitu jäi`.jestää  työtä.  Tähän  asti ovat  työttömät näissä tapauksissa

joutuneet  tui`vautumaan  köyhäinhoitoon.  Pitemmittä  perusteluitta
lienee  selvää,  ettei  köyhäinhoidon  linjaa  enää  voida  ajat,ella  sovel-
Iettavaksi.  Sitä  vastoin  voidaan  tehdä  se  väite,  että  kaikille  olisi

j ärjestettävä työtä.  Koko j ärjestelmä perustuukin tälle periaatteelle.
Työlinja   on   ollut   ja    tulee    aina   olemaan   hal-
litseva   suomalaisessa   työttömyyspolitiikas-
s a. Jos kuitenkin työttömyys tulee suui`eksi, ei kokemuksen mukaan
työtä  voida  tai`koituksenmukaisesti  kaikille järjestää,  minkä  lisäksi
aina tulee  o]emaan yksityistapauksia,  ].olloin  sopivaa työtä  ei voida
antaa.  Valtioneuvoston päätös  on periaatteellinen.  Järjestelmä tulee
vahvistettavaksi,   kun   sitä   valmisteleva   toimikunta   saa   työnsä
valmiiksi.

Työhön sijoittamisessa on hallitsevana periaatteena, että jokainen
on ensi sijassa koetettava sijoittaa entiseen työpaikkaansa tai ainakin
entiseen  ammattiinsa.  Tämä periaate  ei ole vain etuia  antava, vaan
myös  velvoittava.  Nykyisissä  oloissa  ei  ole  katsottu voitavan  sallia
työpaikan  tai  ammatin vaihtoa,  ellei vaihto johdu  siitä,  että  asian-
omainen palaa  rauhanaikaiseen  ammattiinsa tai  että sillä tuotannon
alalla   ei  ole   tällä   hetkellä   työtä  tarpeeksi.   Erityisesti   maatalous

ja   metsätyöt   tai`vitsevat   kipeästi   kaiken   ammattityövoimansa,
sillä  nykyisen kaupallisen  eristyksen tilassa  o,n  elintai`viketuotantoa
mahdollisuuksien   mukaan   kohotettava,   ja   puuta   tai`vitaan   sekä

polttoaineeksi   että   teo]Iisuuden   i`aakapuuvai`astojen   täydentämi-
seksi.  Sen  vuoksi  on  edel]een  säilytetty työpaikan  vaihtoa  koskeva
säännöstely.   Varsinkin   maaseudulta   kaupunkeihin  muuton   sään-
nöstelyyn  kiini]itetään  erityistä  huomiota,  ja  suunnitteilla  on  sen
tehostaminenkin.   Säännöstely   on   tarpeen   työnteki-
äin   omaltakin   kannalta,   sillä    kaupungeissa
a   muissa   asutuskeskuksissa   ei   ole   nyt   työtä
kä   asuntoja   maaseudun   väestölle.     Luonnollista
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kuitenkin  on,  että  säännöstely voi  ol!a  vain lyhytaikainen  toimen-
pide.  Maalta  pakoa  on  kyllä  estettävä  toisin  keinoin  kuin  pakko-
määräyksin.

Työttömien   eri   ryhmistä   ovat   asemiehet,   vähintään   vuoden
i`intamalla  tai  sen  lähellä  palvelleet  linnoitustyöläiset  ja  lotat  ynnä
niihin   veri`attavat   etuoikeutetussa   asemassa   siinä  suhteessa,  .että
heidät   sijoftetaan   vapaammin   töihin  kuin   muut   ryhmät.   Missä
on  työnvälitystoimisto,   on   heidän   sijoittamisensa  työnvälityksen
asiana, ja  heillä  on  määrätynlainen  etuoikeus  työpaikkoihin  sikäli,
että vapaisiin työpaikkoihin on etusijassa tarjottava näihin i.yhmiin
kuuluvia  henki]öitä,  vaikkakaan  työnantajalla  ei  ole  velvollisuutta
ottaa   vastaan   hänelle   tarjottua   työntekijää.   Myöskin   siirtoväki
sijoitetaan  vapaammin  töihin,  vaikka  sillä  ei  ole. äsken  mainittua
etuoikeutta  työnvä]ityksessä.

Muut  työttömät  sijoitetaan  työhön  edellyttäen,  että  heidät  on
hyväksytty    työttömyyskortistoon.    Tästä    on   kaksi    poikkeusta.
Huoneenrakennustöihin   otetaan   työntekijät   ohi   työttömyyskor-
tiston,  siis  lähinnä työnvälityksen  kautta,  jolloin  kulkulaitosten  ja

yleisten töiden   ministeriöllä kuitenkin. on oikeus  antaa  määräyksiä,
jotka  ovat  omansa  estämään  työvoiman  epätarkoituksenmukaista
siirtymistä  maan  talouselämälle  tärkeistä  töistä  huoneenrakennus-
töihin.   Täten   voidaan   estää   maaseudun   työvoimaa   pyrkimästä
kaupunkien    huoneenrakennustöihin    samoin    kuin    esim.    samalla

paikkakunnalla  ja  työssä  olevia  hakeutumasta  puheena  oleviin töi-
hin. Vapaammat määräykset perustuvat saavutettuihin kokemuksiin.
Työttömyyskortistoihin joutuu y]eensä  heikoin työvoima ja varsin-
kin   sellainen,   jolla   ei   ole   ammattitaitoa.   Huoneeni.akennustöissä
tarvitaan   kuitenkin   paljon    ammattityöläisiä   5a   yleensä   hyvää
työvoimaa.

Toinen pojkkeus on,  että ministeriö voi järjestää töitä puolustus-
1aitoksen tölstä tai teollisuudesta joukoittain vapautuvaa työvoimaa
varten,  jota  ei  ole voitu tai voida  suuremmitta viivytyksittä  sjjoit-
taa  vapaille  työmarkkinoille.  Tämä  määräys johtuu  nykyisistä  olo-
suhteista.  Kun  on vaara  tai`jona,  että  suurehkot  teollisuuslaitokset

yhtäkkiä  vähentävät  työvoimaansa  suurin  joukoin,  niin  että  työ-
voimaviranomaisten     on    mahdoton    käsitel]ä   tarpeeksi   nopeasti
työttömyyskortistoon  pääsemistä  tai`koittavia   anomuksia,  5a  kun
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jonotusta  n),.k}-oloissa  on  mahdollisuuksien  mukaan  vältettävä,  on
nii]Ie työntekijöil]e,  joita  ei v6ida  vapaille  työmai`kkinoille  sijoittaa,

järjestettävä  nopeasti  y]eisiä  töitä.   Myöhemmin  heidät   kuitenkin
merkitään    työttömyyskortistoon    tavallisessa    järjestyksessä.

Merkittävä uudistus on, että avun tarpeen harkintaa työttömyys-
kortistoon   hyväksymisen   edellytyksenä   on   lievennetty.    Riittää,
että  asianomainen  on  työkykyinen,  halukas  työhön ja  ilman  omaa
syytään   työtön    sekä    että   pitemmittä    tutkimuksitta     voidaan
todeta  asianomaisen  olevan  ansiotyön  tarpeessa.    Viimeksi  mainit-
tuun seikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.  Kun työttömyy-
den  torjumiseksi  järjestetyissä  töissä   maksetaan  vapaiden  töiden

pa]kkoja,  on olemassa  se  vaai`a,  että työntekijä, jolla  on työpaikka,
missä  palkkatasö  on  alhaisempi,  i`yhtyy  pyrkimään  työttömyyden
toi`jumiseksi järjestettyihin töihin.  Tällöin hän voi jättää vakinaisen

pitkäaikaisen  työpaikkansa  päästäkseen  lyhyeksi  ajaksi  paremmille
palkoille.   I]miö   ei   ole   tuntematon   edellisen  joukkotyöttömyyden
ajaltakaan.  Erikoisesti on tämä vaara suuri maaseudulla,  mutta sitä
voi   esiintyä   myös  kaupungeissa.   T}.öpaikan  vaihtokielto   on  tosin
tehokkaana  keinona  tämän  estämiseksi,  mutta  kuitenkin  o n t y ö-
voimapäälliköiden    kiinnitettävä    aivan      eri-
tyistä   huomiota    siihen,    että    tutkitaan,    eikö
työttömyyskortistoon   pyrkivällä   jo   ole    työ-

p aikkaa tai  eikö  häntä voida  sij oittaa  v apaille
t y ö m a r k k i n o i 11 e.

Muissa   suhteissa  tulee   avun  tai`peen  hai`kinta   säil}rmään.   Ei`i-
tyisesti  on  avun` tai`ve  tutkittava  silloin,  kun  on  k}.symys  raha-
avustuksen  myöntämisestä.

Vielä joku sana työttömyyden torjumiseksi järjestettyjen töiden
palkkakysymyksestä.   Viime   joukkotyöttömyyden   aikana   nouda-
tettiin  -  aikaisemman  ruotsalaisen  ja  myös  suomalaisen  esikuvan
mukaan  -periaatetta,   että   näissä  töissä   maksettiin   a]ennettuja

palkkoja.   Tämä  järjestelmä   poistettiin   Suomessa  syksyllä vuonna
1936  eikä  sitä  ole  nytkään  aiottu  soveltaa  muussa  muodossa  kuin
siten,  että  kunnilla  on  oikeus  iärjestää  heikkokykyisempää  t}-övoi-
voimaa  varten  erityisiä  työmaita,  joi]la voidaan soveltaa  normaalia
alempaa palkkatasoa, milloin työt teetetään tuntityönä, mutta ioilla
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yksikköpalkat ovat samat kuin kunnan muissakin töissä,  milloin työ
teetetään   ui`akkatyönä.  Tätä  määräystä  on  eräillä  tahoilla  vastus-
tettu  ja  tahdottu  pala`ttavaksi  entiseen  alennettujen   työpalkkojen

järjestelmään.    Lainaan   vastineeksi   omaa   lausuntoani    kirjasesta
Työttömyys    vuosiria   1928-36:   »On  kuitenkin myönnettävä,  että
varatyöpalkkajärjestelmä  on  voinut  helpottaa  yleisen  palkkatason

painumista  pulan  alkuvuosina  eli  vuoden  1930  alusta  vuoden  1932
loppuun.   -  Kun  palkkataso  oli  laskusuunnassa,  oli  luonnollista,
että myös varatyöpalkat, joiden ohjeiden mukaan tuli olla alemmat,
laskivat.   Minkä   vei`i`an   on   tapahtunut   väitettyä   »kilpajuoksua»
vapaiden töiden ja varatyöpaikkojen välillä, on vaikea sanoa, mutta
suui`in piii.tein voitaneen yhtyä professori  Montgomeryn  esittämään
käsitykseen,  »että  Suomen työttömyyspolitiikka vain vähässä  mää-
rässä pani esteitä palkkatason laskulle, jopa eräänä lamakauden aika-
na  suorastaan  edistikin  palkkojen  tai`kistusta  alaspäin .  . .»  Tähän
olen tehnyt mainitussa yhteydessä vain kaksi varausta, että palkko-

jen  alentaminen  ei  ollut  työttömyyspolitiikan  päämääränä,  vaan
johtui  muista  syistä,  sekä  että  väite  pitää  paikkansa  vain  pulan
alkuaikaan nähden.  0len edelleen samalla kannalla kuin mainitussa
kirjassa,   että   viime   lamakau-den   yhtenä   opetuksena   onkin,   että
palkkatason yl]äpitäminen kohtuullisella tasolla on erittäin tärkeätä.
Ne  päämäärät,  joihin  alennetuilla   työpalkoilla

pyritään,  voidaan   saavuttaa   muilla  tavoin,  lä-
hinnä   siten,  että  tarkoin val;otaan,  ettei  työt-
tömyystöihin      oteta      ketään,     jolle     voidaan
osoittaa      sopiva      työpaikka     vapailla   mark-
kinoilla,  ja  että   toisaalta   työttömyyden  torju-
mista   tarkoittavien  töiden  laajuus  sovelletaan
vapaiden  työmarkkinain  tilanmukaan,  ts.  että
näissä   töissä  olevia  työntekijöitä  osoitetaan
vapail]e    markkinoille,    sitä    mukaa    kuin  työ-

paikkoja   avautuu.
Koska  ensi  vaiheen tilanne  tulee  olemaan  sellainen,  että  ei'äillä

aloi]Ia,  kuten  maa-  ja  metsätaloudessa,  tulee  olemaan  työvoiman

puutetta   näiden   töiden   huippukausina,   samalla   kuin   useimpien
muiden .ammattien  aloilla  tulee  olemaan  suurempaa  tai  pienempää
työn  puutetta,  ei  ole  uskallettu lähteä  särkemään  nykyistä  organi-
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saatiota;   i)äinvastoin   on   asemiesten  ja   siirtoväen   edustusta   siinä
vahvistettu.

Kuten  edellä  jo  on  mainittu,. tarkoittaa  nyt  käytäntöön  otettu
järieste]mä ]ähintä aikaa, ja siinä onkin pyritty vain muovailemaan
aikaiserrimin  noudatettua  järjestelmää uusien edellytyksien mukai-
sesti ja  samal]a   mahdollisuuksien  mukaan  kehittämään  sitä  uusien
ajattelutapojen  viil,oittamaan   suuntaan.  Siinä  selvityksessä,  jonka
olen  asiasta   kulkulaitosteri  ja y]eisten töiden ministei`iölle jättänyt,
olenkin  ehdottanut,  että  viipymättä  ryhdytään  laatimaan  pysyviä
suunnitelmia  työllisyyspolitiikkaainme  varten  pitäen  silmällä  täys-
työmsyyden  pei`iaatetta  niin pitkälle, kuin  se  Suomessa  on  mahdol-
lista.  Selvityksen  tulisi  kohdistua  seuraaviin  kysymyksiin:  1)  työl-
lisyyden ylläpitäminen varsinaisen työvoimapolitiikan piiriin kuulu-
vin  toimenpitein;  2) työttömyyshuollon  pei`usteiden  tarkistaminen;
3)  työttömyysvakuutus;  4)  työnvälityksen  kehittäminen  ja  5)  orga-
nisaation   Uusimillen.

Työ]]isyyden   y]]äpitäminen  vai.sinaisen  työvoimapolitjikan  pii-
i`iin  kuu]uvin  toimenpitein  vastaa  suunnilleen  Myrdalin  komitean
määrittelyä:  miten  luonteeltaan  lyhytaikaisia  suhdannevaihteluita
voidaan  vastustaa  työtilaisuuksia  luovilla toimenpiteillä  tietyn  pit-
käaikaisen talouspolitiikan puitteissa. Se ei siis pyi`i täystyöllisyyden
selvittämiseen,  vaan  on  ikäänkuin  osa tätä  laajaa  kysymystä,  joka
koskee    elinkeinopolitiikkaa    kokonaisuudessaan    ja    jota    meidän
maassamme,  missä  taloudellinen  hyvinvointi  niin  suuressa  määrin

pei`ustuu  vientiin,  on  syytä  huolella  harkita.  Ellei  jo  hyvissä  ajoin
oteta   huomioon,   mitä vaikeuksia siinä tulee olemaan, on vaara tar-

jona,  että  kysymystä  »valistustarkoituksessa»  paisutellaan  suurem-
maksi, kuin mihin tosiasialliset mahdollisuutemme -vientimaana -
riittävät.  Asiallisesti on kantani se,  että meidäh olisi pyrittävä pitäL
mään  kaikissa  suunnitelmissa  mielessämme  täystyöllisyyden  peri-
aatetta,  mutta  en voi olla huomauttamatta siitä,  että pulan  syynä
on     Suomessa    yleensä    ollut   puunjalostustuotteidemme    menekin
heikentyminen   kansainvälisillä  markkinoilla  ja  että  meillä  ei  juuri
ole   mahdollisuuksia vaikuttaa näihin mai`kkinoihin.

Työllisyyden  y]]äpitämistä  ko.skevista  toimenpiteistä  on  meille

jo  vanhastaan tunnettu  y]eisten  töiden keskittäminen lamakausien
ajaksi.  Vuosina  1937 ja  1938 kerättiin tiedot kaikista valtion töistä
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ja  laadittiin  niistä  ohjelma  taloudellisen  pulan  varalle,  jonka  pelät-
tiin  puhkeavan  vuonna  1939.  Pulan  asemasta  tuli  sota,  joka  pani
i`atkaistavaksi  aivan  toisennäköiset  pulmat.  Viime  vuoden  lopussa

ja   tämän  vuoden   a]ussa   kei`äsi   kulkulaitosten  ja   yleisten  töiden
ministei.iö ei vain valtion työvii`astoi]ta vaan myös kunnilta ia seui.a-
kunnilta  tiedot  niillä  valmiina  olevista  työsuunnitelmista  ja  sellai-
sista  töistä,  jotka  olisi  otettava  lähivuosien  työohjelmaan  ja  ioista
suunnitelmat   olisi   siis   laadittava.    Yli-insinööi.i   Roihan   puheen-

johdol]a  työskennellyt toiinikunta  on  niistä  sitten muokannut  yleis-
ten töiden ohjelman. Suuni]itelmaa toteutetaan kuitenkin vain sikäli,
kuin yksityisyritte]iäisyys ei pysty tai`joamaan työtä. Tämä ohjelma
on  lähinnä   tarkoitettu   miespuolisille  ruumiillisen   työn  tekijöille.
Henkisen  työn  tekijöi]Ie   on   suunniteltu  ylimääräisiä  virastotöitä

ja  virastovai`atöitä,  joista  edel]iset  on tai`koitettu  armeijasta  kotiu-
tuville  ja  jälkimmäiset  muille  työttömil]e,  minkä  lisäksi  erityinen
toimikunta  valmistelee  muitakin  toimenpiteitä  työttömyyden  toi`-

jumiseksi  henkisen työn  alalla.  Naispuo]isille  työttömille  suunnitte-
Iee  parhaillaan  töitä  toimikunta,  jonka  puheenjohtaiana on ylitar-
kastaja  Yrjö  Laaksonen  kulkulaitosten    ja  yleisten  töiden  ministe-
riöstä.    Ammattikasvatusta   koskevat   suunnitelmat   on   laatinut,
kuten   aikaisemmiii   mainittiin,   kauppa-   ja   teollisuusministeriön
ammattikasvatusosasto.

Täysin   yleisiin   töihin   verrattavissa   ovat   valtion   ja   kuntien
tilaukset.teollisuudelta.  Ne voidaan myös suuressa määrin keskittää
lamakausiin,  jolloin  saavutetaan  se  etu,  että  ainakin  osalle  teo]li-
suuden muuten työttömäksi joutuvaa työväkeä voidaan tällä tavoin
varata työtä omalla työalallaan.

Arkaluontoisemmaksi  muuttuu   asia,  kun  on  kysymys   muista
toimenpiteistä,  joiden  avulla  pyritään  toteuttamaan  aiatusta  työn
vai.aamisesta työttömiksi joutuville heidän omalla  ammattialallaan.
Yhtenä  ajatuksena  tässä suhteessa on Ruotsissa -ia jo aikaisemmin
muuallakin-esitetty tavaroiden valmistamista vårastoon. Sen etuna
on,  että  työläiset  saisivat  työtä  omassa  ammatissaan.  Mutta  sillä
voi  toisaalta  olla  vaikutuksia  vastaisiin  tavaramarkkinoihin, iotka
voivat   häiritä   hinnanmuodostusta   ia   suhdannekehitystä.   Kaikki
tavai`at   eivät   myöskään   kestä   varastoimista.    Nämä   vaikeudet

ymmäi`täen on  Myrdalin komitea tyytynyt ehdottamaan varastoin-
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tia vain viennin turvaamista  silmällä pitäen,  mutta ei ole ollut val-
mis  esittämään ehdotusta tavaran valmistuksesta varastoon työttö-
myyden  torjumiseksi  normaalin  lamakauden  aikana.

Suomessa   kysymys   lähinnä   herättää   mielenkiintoa   metsäteol-
1isuuden   osalta.   Jos   ajattelemme   lähintä   kuutta   vuotta,   jolloin
sotakorvaustuotanto  on käynnissä -ja pitempää aikaa  varten tus-
kin   kannattaa   suunnitelmia   edes   suurin   piirtein   kaavai]la -on
kotimarkkinateollisuudellamme  riittävästi  työtä  sekä  sotakoi`vaus-
tuotteiden  va]mistuksessa  että  laiminlyötyjen  siviilitarpeiden  tyy-
dyttämisessä  edellyttäen,  että  raaka-aineiden  ja  ulkomaisten  polt-
toai.neiden  saanti  pai`anee.   Toisin  sitä  vastoin voi  olla puunjalostus-
teollisuuden laita.  Jos professori Myrdalin ennustukset  pitävät paik-
kansa -  ja  luulen, että  niin käy,    kun  ottaa  huomioon  Yhdysval-
tain  vaikeat  bropleemit  ja  sen, että  siellä  ennen sotaa  oli  10  miljoo-
naa työtöntä  -niin  yleismaailmallinen  talouspula  puhkeaisi  suun-
nil]een   samanaikaisesti    kuin   paperiteo]Iisuutemme   olisi  valmiina

jälleen  täydellä  teholla  astumaan  maailman markkinoille,  kun taas
sahateollisuudella  on  pai`emmat  mahdollisuudet,  jos maailmassa on
vähänkin  ostokykyä.  Ilinnat  voivat  kuitenkin  laskea.

Mikäli   tällainen   tilanne   syntyy  ja   mikäli   nykyinen  suuntaus
puun  hintojen ja  työpalkkojen  nostamiseen jatkuu,  ollaan  samassa
asemassa  kuin  syksyllä  1931.  Puunja]ostusteollisuus  ei  pysty  osta-
maan muuta kuin pieniä puutavaramääriä ja metsätyöt siis supistu-
vat  suui`esti, samalla  kuin  metsänomistajille  kertyvien metsätulojen
määrä  laskee.  Osoittaakseni,  mitä  suuruusluokkaa  tämä  probleemi
on,   mainitsen,   että   Keskusmetsäseura   Tapiosta  saamieni  tietojen
mukaan    kei`tyi    v.    1931    metsänomistajille    metsänmyyntituloia
280 milj.  markkaa ja työläisille työpalkkoja 230 milj. markkaa, kun
vastaavat   määi`ät   hakkuukautena    1937-38   olivat,    metsätulot
2 750  milj.  ja  työpalkat  1300  milj.  markkaa.  Ei`otus  on  siis  3 540
markkaa.  Tällaista  tilannetta  silmälläpitäen voitaisiin ottaa  harkit-
tavaksi  puutavaran  hakkauttaminen  vai`astoon,  kuten  vaatimatto-
massa määi.ässä tehtiin hakkuukautena 1931-32, sekä myös eräiden

puunjalostustuotteiden  valmistaminen varastoon,  vaikka  on  myön-
nettävä,  että  siinä  on  suuria  vaikeuksia.  Yleensä  on  metsätulojen
suuri  vaihtelu    yksi   niitä   syitä,   jotka   ovat   omansa   kii`istämään
tilannetta,  milloin  kansainvälinen menekkipula  on johtanut .k-riisiin.
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Mainitsen  tästä,  vaikka  se  ei  kuulukaan  aiheeltaan  rajoitetun  esi-
telmäni  puitteisiin,   siinä  mielessä,   että  tämä  seikka   ei  unohtuisi
luotaessa vastaisen talouspolitiikan suuntaviivoja.

Mitä   tulee   kulutuksen   laajentamismahdollisuuksiin   suhdanne-

poliittisena taistelukeinona, on sitä luonnollisesti tutkittava. Yleensä
suhtaudun  siihen  epäi]]en,  mutta jos  entistä  aktiivisemman väestö-

politiikan  puitteissa  i`yhdytään  vuosittain  jakamaan  suurperheisille
myös   vuoteita  ja  vaatevai`usteita  yms.  voisi  nä`mä  hankinnat  kes-
kittää  lamakausiksi,  vaikka  i.akelu  tapahtuisikin  tasaisesti   vuosit-
tain.   Niil]ä  olisi  silloin  suunnilleen  sama  vaikutus  kuin yleisten töi-
den   keskittämisellä  lamakausiin,  eivätkä  ne  häii`itsisi  markkinoita
eivätkä  hinnanmuodostusta.

Työttömyyshuollon    perusteiden    tarkistaminen    tuskin    tässä

yhteydessä kaivannee tarlmmpaa käsittelyä. Se on riippuvainen niis-
tä kokemuksista,  joita   äsken   vahvistettu   järjestelmä   antaa.   Sitä
vastoin lienee  aihetta  mainita joku sana työttömyysvakuutuksesta.
Suomen     työttömyysvakuutus,    joka    perustuu   vapaaehtoisuuden
linjaan, on varsin vähän kehittynyt. Vuoden 19431opussa oli työttö-
myyskassoissa  jäseniä  45 nll,  kun  niitä  Ruotsissa  on  useita  satoja
tuhansia.  Työttömyysvakuutuksen merkitys suhdannetyöttömyyden
torjumisessa  on  ainakin  meikäläisissä  oloissa  arvosteltava  pieneksi.
Mikä]i  kaikil]e  työttömille  ei  voida  työtä  järjestää,  on  sen  vuoksi
tui`vauduttava   raha-avustuksien   jakeluun.   Siitä   huolimatta   olisi
työttömyysvakuutustamme  pyrittävä  kehittämäär],  koska  se  antaa

joustavan  taloudellisen  tui`van  lyhyinä  työttömyysaikoina.
Työnvälityksen  uusiminen  on  niitä  kysymyksiä,  jotka  kiireelli-

simmin  vaativat ratkaisua.  Sotavuosina vallinneen työvoiman sään-
nöstelyn  vuoksi   ovat  työnvälityksen  kehitysmahdollisuudet   olleet
varsin  pienet  ja   on  ilmeisesti  tehtävä   paljon  työtä,   ennen  kuin
työnvä]itys  jäl]een  saadaan  nousemaan  nykyisestä  aallon  pohjasta.
Pyrkimys  näyttää  käyvän  myös  Ruotsissa. siihen suuntaan, että val-
t].on  o]isi  otettava  työnvälitys  kokonaan  haltuunsa.  Edelleen  olisi
työnvälityshenkilökunnan    koulutukseen    kiinnitettävä    huomiota,
niin  että  se  pystyisi  todella  asiantuntevalla  ja  joustavalla  tavalla

palvelemaan  niin  hyvin  työnantajia  kuin  työntekijöitä.
Organisaatio   olisi,   sitten ' kuin   nykyisestä., vaikeasta tilanteesta

on  selvitty,  muutettava  jälleen  sellaiseksi,  että  piirihallinto  kulkisi
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lääninrajpjen mtikaan ja maaheri`oille palautettaisiin se vaikutusval-
ta   työllisyyskysymyksiin,   mikä   nii]lä   oli   ennen   nykyistä   sotaa,
vieläpä  sitä  ]isättäisiinkin.  Nykyinen  oi.ganisaatio  on nimittäin liian
laaja,   sen  jälkeen  kuin  suoi`anainen  huolehtiminen  maatalous-  ja
metsätöiden suorituksesta jää poi§, jota paitsi työllisyyskysymykset
luonnostaan   kuu]uisivat   ]ääninhallinnon   keskeisiin   kysymyksiin.
Samassa  yhteydessä  olisi  ratkaistava  lopullisesti  sosiaaliministeriön
sekä  kulku]aitosten ja  yleisten töiden ministeriön välinen työnjako,

jolloin voi tulla ajankohtaiseksi myös ei`ityisen työministeriön perus-
taminen.

Olen  edellä  koettanut  antaa  kuyan  siitä,  miten  työllisyyskysy-
mystä  lähiaikolna  aiotaan  hoitaa,  ja  samalla  niistä  probleemeista,

jotka  on  i`atkaistava  tulevaisuutta   silmällä   pitäen.   Vaikka  esitys
on  koetettu  pitää  vai`sinaisen  Lyö]Iisyyspolitiikan  piirissä,  on  monia
seikkoja  täytynyt  kysymyksen  laajuuden  vuoksi  jättää  pois.  Ehkä
esitys  kuitenkin  on  antanut  ainakin  jonkinlaisen  kuvan  niistä  aia-
tuksista,  jotka  nykyään  värei]evät  i]massa  ja  joiden pyrkimyksenä
on taata väestölle tasainen ja jatkuva työllisyys tai muunlaista tukea,
mi]Ioin  työtä  ei  voida  järjestää.
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Mariti  Kovero.

Isonvihan  päättyessä  oli  kansantaloutemme  mitä  vaikeimmassa
muri.oskaudessa.     Erään    aikahisen   lausuman   mukaan   »maa   oli
suureksi   osaksi   autioitunut   ja  peltojen  oiat  umpeen  kasvaneet»,
kaupungit  hävitettyinä,  asuntopula  ankara,  väestö  suur;sti vähen-
tyneenä   ja   rutiköyhäksi   riistettynä].    Toisten   tietojen   mukaan
maamme  väkiluku  tänä  aikana  ei  noussut  edes  200 000  henkeen,
maaseudullakin  rakennukset  olivat  monin  paikoin  poltettuina  tai
muuten  turmeltuina,  pellot  nurmettuneina  tai  metsittyneinä,  jopa
suorastaan  tuhottuina,   sekä  metsät  hävitettyinä.a

Kansallamme    oli   edessään   mitä   ankai`in   jälleenrak.ennustyö.
Tämä  oli  lisäksi  suoritettava  epäedullisissa  luonnonsuhteissa,  tais-
telussa  usein  sattuvia katovuosia vastaan.  Peltojen  huonon kunnon
vuoksi  sekä  leutojen,  vetisten  talvien  takia  heti  alLssa  syysviljan
sato  vuosina  1723-17`26  epäonnistui.  Varsinkin  v.  1726  sääsuhteet
talvella   muodostuivat   epäedullisiksi   oraille.   Jo   tammikuussa   oli
niin  rankkoja   sateita   ja   niin  leutoa,  että  Aura-joen  ))jäät  murtui-
vat   ja    oii   jäänlähtö   kuten   keväisini},   yllä   mainitun   aikalaisen
muistiinpanojen  mukaan.  Vanhassa  1700-1uvulla  ilmestyneessä  suo-
malaisessa      virsikirjassa     olevan      ))Ajan-tiedon»     mukaan    vuosi
1726   oli  »vaikea  katovuosi   Suomessa;   sil]oin  maksoi kappa  viljaa
kuusi    kuparimarkkaa    Turussa»3.  Verotynnyri  ruista   olisi  tämän

L   Åbo   T[.dm.ngcm  J796,  n..o  9.  Atimärkningar  om  Wäderleken  och  Årswäxten.
Q  K.  0. L"DEQ`visT,  Isonuihan  aikct  Suomessa.  Porvoo   1919.
8   Åbo   Tidningar   1796,   n:0   12.
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mukaan   tuolloin   maksanut   kilisevässä   hopeai.ahassa   6   Hampurin

pankin taalaria (Hamburger  Banco).    Tämä   hinta   o]j  hyvin  korkea
verrattuna   1730-luvun   vastaaviin   verohintoihin.   Kansa,   joka   oli
liian   köyhä   ostaakseen   näin  kallista  viljaa,  »eli  petulla  ja  vehka-

juurilla,   tuli  riutuneeksi  ja  sairaaksi»  (})matt  och  siukligi)).
Leipäviljan   saanti   helpottui   sentään   hyvin   suui`esti  v.     1727.

Talvi   oli  tällöin  tasainen  ja  syväluminen,  kevät  oli  kaunis  ja  läm-
min    sekä    kesä    suotuisa.    Sato    tuli    )}ihana)).    Elokuussa   Laurin
mai`kkinoilla  myytiin   ruista  Turussa  s  kuparirahan  äyrillä  kappa.
Sen  mukaan  verotynnyi`i  ruista  olisi  maksanut  kilisevässä   hopea-
i`ahassa   1.o   Hampurin   pankin  taalaria,  siis  t/6  yllä  mainitusta  v:n
1726  hinnasta.

Tämän   jälkeen    »seurasi    hedelmällisiä   vuosia   toinen   toisensa

jä]keen,  ja  maa  toipui».    Vuonna   1730  oli  kesä  kylläkin  poikkeuk-
sellisen  kuuma,  mutt,a  siitä  huolimatt.a  tuli  siksi  hyvä  vuosi,  että
edellä   mainittu   muistiinpanojen   laatija   kertoo   myyneensä   silloin
100 tynnyriä rukiita kihlakunnantuomarinsa laskuun saaden 1 tynny-
i`iltä  9   kuparitaalaria,  siis    1.o    Hampurin  pankin  taalaria.    Näiden
muistiinpanojen   mukaan   näyttää   hyviä    satoja   jatkuneen    aina
1730-luvun lopulle, koska  niissä  ei  ole tältä  ajalt,a  mainintaa  ainoas-
takaan  katovuodesta.  Myöskään  ei  suomalaisen  virsikirjan   »Ajan-
tieto))   kerro    sellaisen  maatamme  kohdanneen  vastaavana  aikana.
Lääniemme  keskimääräinen  rukiin   verohinta   on  kyllä   korkeampi
kuin  1.o    Hampurin  pankin  taalaria,  vaihdellen 1.i8-1.42  taalariin
sanottua    i`ahaa,    pysyen   kuitenkin   useimmissa   tapauksissa    alle
1.3o  taalarin.

Lääniemme  keskimääräinen  rukiin  verohinta  oli  1.is  Hampurin

pankin  taalaria  v.  1735.  Tänä  vuonna  näyttävät  sääsuhteet  muo-
dostuneen  erikoisen  suotuisiksi.  Edellä  mainittujen  muistiinpanojen
mukaan  talvi   oli   niin  leuto,   että   Lounais-Suomessa   järvet   eivät
kunnollisesti  jäätyneet  ja  lauttaliikenne  oli  koko  talven  käynnissä
Kemiön ja  Sauvon välillä.  Kevät  oli   »aikainen,  ihana   ja    lämmim),
niin  että  muistiinpanojen  kirjoittaja  kertoo  nähneensä  toukokuun
2   päivänä   Paraisissa   i`ukiilla   jo   olleen   täydet   tähkäpäät.   Sekå
viljasta  että  heinästä  saatiin  »runsas    ja    siunattu»    sato,   samalla
kuin   e]on-   ja   heinänkorjuu   onnistui   erittäin   hyvin.    Vii`sikirjan
])Ajan-tiedon)) mukaan  kevät ja  kesä  oli  niin aikaineii, että jo maalis-
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kuussa  mei`i  oli  jäistä  kokonaan  vapaa.  Sääsuhteet  muodostuivat
niin hyviksi,  että jo vappuna koivuissa  oli täydet lehdet ia rukiissa
tähkäpäät.  Turun  puolessa  oli  ruis  jo  kesäkuun  lopulla  Pekan  päi-
vänä  täysin  kypsä,  ja  sen  leikkuu  aloitettiin  jo  silloin.

Teoksessa  »Oma     maa)}    (2-painos,    V,  s.   352)   on  julkaistu  kir-

joituksessa    »Katovuosista     SuomessaJ)    1uettelo   niistä   katovuosis-
tamme, jotka  ovat jättäneet  niin syviä jälkiä,  että histoi'ia iossakin
muodossa   on   säilyttänyt  niiden  muist,on  meidän  päiviimme   asti.
Tässä    luettelossa    on    1730-luvulta    vuosi    1734.    Todennäköisest,i
tämä  vuosi  ei  kuitenkaan  ollut  meillä  katovuosi,   sillä  lääniemme
keskimääräinen   rukiin   verohinta   silloin   oli   vain   1.29    Hampui`in

pankin  taalaria,  siis  vain  9.33  °/o  korkeampi  kuin  erikoisen  hyvänä
vuonna   1735.

Sitä   vastoin   v.   1739   sääsuhteet   olivat   jo   vähemmän   hyvät.
Syksy  näet  tuli  tällöin  aikaiseen,  ja  sitä  seurasi  ankara  talvi,  edellä
mainittujen   muistiinpanojen   mukaan.   Myöskin  lääniemme   keski-
määräinen  rukiin  verohinta  tänä  vuonna  nousi  huomattavan  kor-
keaksi,   1.6     Hampurin  pankin  taalariin.   Rukiin  verohinta   oli  siis

jo   36.4  °/o  kalliimpi  kuin  v.   1735.
Vuodesta   1740   sanotaan   edellä   mainituissa   muistiinpanoissa,

että  silloin  syksy  oli  myös  aikainen  ja  talvi  ankara    sekä    lisäksi
kevät  hyvin  kuiva,   pitkä   ja   kylmä.    Virsikirjan   ))Ajan-tiedossa»
keri`otaan,   että   Pohjanmaalla  jo  varhain  syksyllä  satoi  runsaasti
lunta,   niin  että  i`uis  oli  vielä Mikon päivänä  syyskuun  lopulla leik-
kaamattomana    lumen   alla;    »mistä   oli   seurauksena   vaikea   kato-
vuosi   ja   nälkäi).    Lääniemme  keskimääräinen  rukiin  verohinta  oli
v.  1740 jo  1.83  Hampurin  pankin taalaria.

Huonoksi   muodostui  myös   vuosi   1741.   Kysymyksessä   olevien
muistiinpanojen  mukaan  ei  oikeaa  kesän  lämpöä tullut  ennen  kuin
vasta   elokuussa.   Varjoisissa   paikoissa   ja   sammaleisissa   niityissä
säi]yi  routa  koko  kesän.   Viljan  kasvu  tuli  huonoksi,   samoin  hei-
nän.   Kun  edellisenä  talvena  kertoja  oli  ostanut  heiniä  10  kupari-
taalarilla  aamin Tui`un torilla,  oli vastaava hinta v.  1741 60 kupari-
taalaria.    Lääniemme   keskimääräinen   i`ukiin   verohinta   oli   tänä
vuonna   2.56    Hampurin   pankin   taalaria   tynnyri.    Rukiin   hinta
Turussa  kohosi  mainittujen  muistiinpanojen  mukaan  1.6:sta  3.2:een
Hampurin  pankin  taalariin  tynnyri.   Tähän   hintojen   nousuun   ei

'
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kuitenkaan  ollut  syynä  yksistään  huono  vuodentulo,   vaan  myös
kesällä   1741   puhjennut   sota   Venäjää   vastaan.   Katovuodeksi   ei
vuotta    1741    mainita    kysymyksessä    olevissa    muistiinpanoissa,
virsikirjan  )}Ajan-tiedossai)  tai  »Oman  maan»  tutkielmassa.

Sodan   jaloissa   maamme   joutui   pahasti   kärsimään   v.    1742,

jolloin   koko   Suomi   joutui   venäläisten   valtaan.   Tämän   vuoden
satosuhteista   emme   ole  löytäneet   tietoja   yhtä   vähän   kuin  vero-
hinnoistakaan.  Usein  mainittujen  muistiinpanojen  mukaan  vuoden
syksy  oli  hyvin  märkä,  mutta  sitä  seurannut  talvi tasainen.  Kevät
tuli v.1743 hyvin aikaiseen,  niin  että vapun jälkeen ei enää väestön
tarvinnut   luovuttaa   heiniä   venäläisten   hevosille,   nämä   kun   jo
silloin   olivat   laitumilla.   Rukiin   ja   vehnän   sato   tuli   kumminkin
heikoksi   sen   vuoksi,   että   edellisen   syksyn   sateet  olivat  estäneet
kylvöjen  tekemistä  oikeaan  aikaan  ja  peltojen  kuntoon  panemista.
Läänien  keskimääräinen rukiin verohinta  v.  1743  oli  2.25  Hampui`in

pankin   taalaria   tynnyri.    Onneksi   maataloudellemme   venäläisen
ai.meijan   poistuminen   maastamme   tapahtui   niin   hyvässä   järjes-
tyksessä     ja   ilman   suurta   kyydityspakon   aiheuttamaa  i`asi.tusta,
että   maatyöt   seui`aavaa   vuotta   vaiten   voitiin   hyvin   suorittaa.

Tämän   jälkeen   seurasi   taas   sarja   parempia   vuosia.    Lähtee-
nämme   käyttämiemme   muistiinpanojen   mukaan   seuraava   kato-
vuosi    oli   maassamme   vasta   v.    1755.    Sen   sijaan  i)Oman   maan»
tutkielman   mukaan   oli   meillä   katovuosia,   jotka   jättivät   syviä

jälkiä,   myös  vv.   1749,   1751,   1752  ja   1754.   Omaa  valoaan  luovat
tähän  kysymykseen  myös  verohinnat.   Näistä  esitämme  seui`aavan
asetelman,   jossa   taksoissa   olevat   hinnat   on   muunnettu   kurssin
mukaan  Hampurin  pankin  taalareiksi  ja  niiden  desimaaleiksi.

Rukiin  verohinta  tynnyriltä  (164.9   Iitraa)
Turun  ja  porin            Keskimäärin                   Keskimäärin

läänissä                  muussa  suomessa         koko  suomessa
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Verohintojen  alhaisuudest,a  päättäen  olivat  vuodet  1744 ja  1745
erikoisen  hyviä  satosuhteiltaan.  Seuraavina  neljänä  vuonna  rukiin
verohinta  on  huomattavan  korkealla.  Vuonna  1750  se  taas  laskee,
mutta  jälleen   loppuvuosina   jatkuvasti   nousee.   Tämä   verohinnan
kehitys  näyttää  ensi silmäykseltä  tukevan »Oman maan» tutkielman
kantaa,   jonka   mukaan  maassamme  vastaavana   aikana   oli   useita
katovuosia.  Toiselta  puolen  on  kuitenkin  otettava  huomioon,  että
läht,eenämme käytetty].en muistiinpanojen tekijä  oli tunnet,tu turku-
lainen   »kunnianmiesi),   joka   oli  paljon  virkatehtävissään  liikkunut
maaseudulla,  kuten  nuoi`empana  kihlakunnan  tuomarin  apulaisena

ja   myöhemmin  itse  ilmeisesti  tuomarina  ja  lakimiehenä  käräjillä.
Hänen  muistiinpanojensa  Lodenperäisyyttä  ei  siis  ole  syytä  epäillä.

Merkillepantava  on,  että  vuosi  1754,  joka  y)Oman  maan»  tutkiel-
massa   esitetään   suoranaiseksi   katovuodeksi,   oli   sanottujen   muis-
tiinpanojen  mukaan  ei`ikoisen  hyvä  vuosi.   Näissä  näet  mainitaan,
että   v:n   1743   jälkeen   oli   ))1ähin   maatalouden   kannalta   muistiin
merkittävä.vuosi  1754.   Kevät  ja  kesä  olivat  kauniita,  ja  vuoden-
tulo runsain  kaikista  niistä  vuosista,  jotka  olen  elänyt».  Tämä  risti-
riita  »Oman  maani) tutkielman  ja  muistiinpanojen  välillä  on  selitet-
tävissQä  siten,  että  Ruotsin  puolella  oli  t,ähän  aikaan  ilmeisesti  kato-
vuosia, jotka vuoi`ostaan kohottivat viljan hintoja meilläkin, vaikka
täällä sadot tulivat hyviä tai tavallisia.  Niinpä Tukholman,  Upsalan

ja  Södei`manlannin  läänien  -Tukholmaanhan  maa;tamme  viljaa
etupäässä  vietiin  ~  keskimääräinen  rukiin  verohinta   oli  v.   1746
kokonaista 10 Ruotsin hopeataalaria, kun vastaava keskimäärähinta
meillä  oli  vain  5.25  taalaria  samaa  rahaa.   Kolmena  seuraavanakin
vuonna    mainittujen    Ruotsin   puoleisten   läänien   keskimääräinen
rukiin   verohinta   vaihteli   9:stä   Ruotsin   hopeataalarista   9.88:aan
hopeataalariin.  Meillä  vastaava  keskimäärä  vaihteli  5.9:stä  6.88:aan
Ruotsin  hopeataalariin.  On  luonnollista,  että  Ruotsin  puolella  val-
linnut   hintojen   korkeus   kohotti   suuresti   hintoja   myös    meidän
4
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maassamme.   Sen   sijaan   v.   1750   kysymyksessä   olevissa   Ruotsin
]ääneissä  tuli ilmeisesti parempi vuosi,  koska  niiden keskimääräinen
i`ukiin verohinta  oli enää  5.53 Ruotsin hopeataalaria;  meillä vastaava
hinta  oli  4.94 taalai`ia  samaa  rahaa.  Seuraavina  vuosina  keskimää-
räinen rukiin vei`ohinta mainituissa Ruotsin lääneissä  taas  tuntuvasti
kallistuu.  Vuonna  1754 se on yli s Ruotsin hopeataalaria, kun  meillä
vastaava  hinta  oli  6.3  taalaria  samaa  rahaa.

Näin ollen on ilmeistä, että i)Oman maan» kysymyksessä  olevassa
tutkielmassa  on  päätelty  meillä  olleen  katovuosia  vain  sillä  perus-
teella,  että  niitä  oli  Ruotsin  puolella  -  tutkielmassa  sanotaankin
siinä  pidetyn  silmällä  sitä  näkökohtaa,  että  Ruotsissa  ja  Venäjällä
vallinneesta   nälänhädästä  voidaan  päättää   nälänhädän  vallinneen
myös  meillä.  Tämän  vuoksi  annamme  todistusvoiman  näiden  vuo-
sien  katokysymyksessä  noina  aikoina  eläneen,  pätevän  huomioitsi-

jan  mieskohtaisiin  havaintoihin  perustuville  muistiinpanoille,   var-
sinkin kun Ruotsin läänien ja meidän maamme verohintojen kehitys
tukee   sanottuja  muistiinpanoja.   Sen  sijaan  »Oman  maani)  tutkiel-
massa   esitetty   käsitys,  että  maassamme  oli katovuosia  1749,  1751,
1752  ja  1754,   on  katsottava  johtuneen  hai`hapäätelmistä.

Sitä vastoin  vuosi  1755 toi  maahamme  kadon.  Käyttämissämme
muistiinpanoissa sanotaan siitä,  että edellinen syksy oli kovin kuiva,

joten  oraat  tulivat  heikoiksi,  ja  sen  takia  v.   1755  tuli  kato.  Virsi-
kii`jan   ])Ajan-tiedon»   mukaan   lisäksi   Jaakon   päivästä   alkaen,   siis
heinäkuun  25  päivästä,  oli  Mikon  päivään  syyskuun  lopulla  poik-
keuksellisen  sateista  ja  vesi  nousi järvissä  enemmänkuin tava]lisesti
kevättulvien  aikana.

Seuraavien  1750-luvun  vuosien  sääsuhteista  ei  edellä  mainituissa
muistiinpanoissa   puhuta   mitään   erikoista.   Sen   sijaan   virsikirjan
))Ajan-tiedossa))  sanotaan,  että  vuonna  1757  oli  kesä  aina  Pärttylin

päivään   saakka,   siis   elokuun  lopulle,   erittäin  kuiva  ja   helteinen;
sellaista  paahdetta  ei  pitkiin  aikoihin  ollut  sattimiit,  ja  metsäpalot
tekivät  suurta  tuhoa.  Vuosi  1757  onkin  i}Oman  maanJ) tutkielmassa
mainittu   katovuodeksi.   Miten   taas   i`ukiin   verohinta   tynnyriltä,
Hampurin  pankin taalareissa  desimaaleina,  maassamme  vastaavana
aikana   kehittyi,   näkyy   seuraavasta   asetelmasta.
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Vuonna
Keskimäärin  Tukhol-

Turun  ja  poi.in      Keskimäärin  muussa     man,Uplanninja
]äänissä                               Suomessa              Södermanlannin

lääneissä.

Rukiin  verohinta  oli  siis  hyvin  korkea  vv.   1756  ja  1757.  Vielä
korkeampi se kuitenkin  oli Tukholman,  Upsalan ia Södermanlannin
lääneissä.   Merkille  pantava   on  lisäksi,   että   se   muussa   Suomessa
oli  varsinkin  v.   1756  paljon  alhaisempi  kuin  Turun  ja  Porin  lää-
nissä,  josta  etupäässä  viljaa  vi`etiin  Ruotsiin.  Lähellä  on  sen vuoksi
olettamus,  että viljan kalleus meillä tälläkin kei'taa johtui etupäässä
viljan  korkeista   hinnoista   Ruotsin  puolella.   Huomattava   on   sitä

paitsi,   että   v.   1756  Ruotsi  yhtyi  sotaan  Preussia  vastaan,  joten
sen  Pommerissa  taistelevalle  armeijalle  oli varattava  suuret  määrät
viljaa,  mikä  seikka  myös  oli  omansa  vaikuttamaan  kysymyksessä
oleviin  hintoihin  korottavasti.

Viljan kalleus  Ruotsin puolella -Tukholman,  Upsalan ja Söder-
manlannin   läänien   keskimääräinen   rukiin   verohinta   oli   näet   v.
1756  kokonaista   3.6o   .ia   v.   1757   1ähes  yhtä  palion,  3.58   Hami)urin

pankin   taalaria   -  sen   sijaan   kieltämättä   johtui   katovuosista.
Siitä  on  saatavissa vai`moja  tietoja  muista  lähteistä.  Niinpä  v.  1756
syyskuussa  lakkautettiin  viljan  puuLteen  vuoksi  ulkomailta   tule-
valle    viljalle     aikaisemmin    säädetyt     tuontitullien    korotukset.1
Ruotsi-Suomen  valtiopäiväpäätöksessä,   joka   on  päivätty  v.   1756
lokakuussa,   sanotaan,  että  maata  oli  kohdannut  kahtena  vuonna
peräkkäin  vaikea  kato,  mikä  nyt  uhkasi  »suurella  viläan  puutteella
ja  kalliilla  ajalla».   Hätä  oli  jo  niin  suuri,  että`  valtion  toimesta  oli
i.yhdyttävä tuomaan ulkomailta viljaa )}maan lähempien ja  etäisem-

pien  paikkakuntien  varustamiseksi  sillä».   Köyhille  talouksille  myy-
tiin   viljaa   kruununmakasiinista   Tukholmassa   v:n    1756   lopulla
12.6  taa]arilla   hopearahan. määräistä   setelirahaa  eli  3.8   Hampurin

`  MODE.B„    U[drag    ur    alle     Fublic]ue    Handlingai.,    Placaler,   Föroi.dningar   elc.
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taalarilla    tynnyri.     Samoihin     aikoihin    kiellettiin  viinan  poltta-
minen ja  myynti  Ruotsi-Suomessa,  »kalliin  ajan  ja  nälänhädän tor-

jumiseksi)).   Vuonna   1757   huhtikuussa   myytiin   kruunun   laskuun
ulkomailta tuotua ruista puutteessa oleville 15 taalarilla hopearahan
määräistä    setelirahaa  eli   4.2   Hampurin   taalarilla    tynnyri.     Hä-
dässään  alkoi  keväällä  1757  joukoittain  perheitä  pyrkiä  Ruotsista
Suomeen (ja  Länsi-Pohjaan)  »paremman ravinnon saannin toivossa)}.
Tällaiset  muutot  kuitenkin  kiellettiin,  koska  Suomessakin oli tullut
})onneton  katovuosi)).  Tukholmassa jaettiin  samana vuonna  suui`essa

puutteessa  oleville ruisjauhoja ilmaiseksi Venäjän keisarinnan lähet-
tämästä  lastista.

Näin   ollen   ainakin   Ruotsissa   1750-luvun   puolivälissä   alkanut
katoaika  jatkui  edelleen  vv.  1756  ja  1757  erikoisen  ankarana.  Sen
huippukohta   oli   kuitenkin   vuosi   1756   eikä   1757,   kuten   y)Oman
maan» tutkielmassa  esitetään.

Toinen  kysymys  on  sen  sijaan,  oliko  myös  Suomessa  vv.   1756

ja   1757   kato.   Tämän   vuoksi   verrattakoon   toisiinsa   niitä   jälkiä,
joita   tämä   aika   on   jättänyt   väestön   kehitykseen   kummassakin
maassa.  Kadon vaikutus  tulee tavallisesti,  ios  ei tarmokkailla  avus-
tustoimenpiteillä  ole  saatu  sitä  torjutuksi,  näkyviin  epäedullisessa
väestönkehityksessä,  kuten  kuolleisuuden nousuna, syntyneisyyden
alentumisena,  väestön kasvun  hidastumisena tai  suoraan  väkiluvun
vähentymisenä.

Kuolleisuuden  kehittyminen  tänä  ajankohtana  meillä  ja  Ruot-
sissa  kuvaa  alla  oleva  asetelma.

Vuonna

1751-1755  (keskim.)
1755

1756
1757

1758
1759

Kuolleisuus  °/oo
Suomessa                        Ruotsissa

28.6

30.7

36.3

26.2

29.5

28.1

26.2

27.4

27.7

29.9

32.4

26.3

Kuolleisuus   nousi   siis   meillä   tänä   ajanjaksona   huomattavasti

yli   vv:n   1751-1755   keskimäärän  vain   v.   1756.   Tämä   nousu   on
selitettävissä  v:n  1755  kadosta  johtuneeksi,  mutta  siihen  ovat  mah-


