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Lrivut osoi`ttavat, että pankin asiakaspiiri on
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kasvu todistaa,` sttä ori havaitfu edulliseksi
kuulua tämän s u urp arik`in asi.akkaitten

joukkooh. Käyttäkää Tekin hyväksenne niltä
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HENKISE
•p y r i rb n ö t
tarvitsevat menestyäk.seen myös lujaa
aineellista Pohjaa. - Tämän tåloudelli\ sen perustan luominen, nimenomaan silmällä pitäen suomalaiskansallisen hen-

o

gen vfljelyä, on 'ollut KANSALLISOSA-KE-PANKN toiminnan johtom6tiivina siitä as'ti, Inm pankiri ovet 1890luvun alussa yleisölle avattiin.
-/

Suo_malainen. sivistyneistö puolestaan

ön tuntenut KANS-ALris-öSAKE-PAN. a
KIN omaksi pank*seen, jonka puoleön
voi luottavasti kääntyä kaikissa pankkialan asi'oissa,.
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MAAN SUURIN TA|,LETUSPANKKI

TEOLLISUUSDEMOKRATIASTA
TEORIASSA |A KÄYiÄNNÖSSÄ.
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
maaliskuun 5 päivänä 1947,piti
Esa Kcrit{ld.

Teollisuusdemokra,kia;nyd,inhysgmus.

. Ryhdyttäessä selvittämään kysypystä ns: teollisesta .demoki.atiasta'
olisi nähdäkseni
käytettävissä
kaksi
mahdolrisuutta,
kaksi
' iutkimustietä.
Joko voitaisiin
menetellä
siten,
että lähdettäisiin
its;
käsitteestä, tai ehkä olisi parempi sanoa, ni*ityksestä te.ollisu,u.sdemokratia niin, että esim. .ensiksi pyrittäisiin analysoimaan, mitä

::isi::?omk:aä?::iäj:es.:Fis:|::jå:'å.sf::i::i|:.äånri,k:i:ånJiäariål'|i::::i,:toti:
i tämä tie - ainakaan helposti - johtaisi tyydjrttävään tulokseen.
Sillä tiedämmehän, että jo `peruskäsite demoki`atia on mitä vaikeimmin selvitettävissä, saati`sitten sen johdannaiset, joita kuten tunnetT
tua niin meillä kuin muuallakin on varsinkin viime ai.koina syntynyt
`v'arsin runsas määrä. Puhutåanhan paitsi teol.1isesta demokratiasta
myöskin eriks.een vielä tal6udellisesta demokratiåsta, samoin yhteisL-

kuntademokratiasta, jollei suorastaan esitetä vaatimuksia opetuksen, taiteen, tieteen, vif'kamiehistön, sanomalehdistön, vieläp\ä L kuten kerran kuulin tehtävän -näyteikkrinoiden demoki.atisoimisesta.
Arvelisinkin, että itse sen kysymyksen tai kysymysryhmän ytiirieen, josta viime aikoi`na yhä useammin on i'u.vettu k`äyttämään teollisuusdemökråtian nirieä, voidaankin parhaiten päästä toistä tietä.
Siten nimittäin, että epsin pyritään vetämään esiin i.tse pröble6mi
sellaisena kuin se `esiintyy teollisen toiminnan piirissä pykyoloissa,
ja sen jälkeen pohtimaan sen ratkaisumahdollisuuksia. Voimme täl;
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löin tiötysti lyhyyden ja yksinkertaisuuden vuoksi kysymyskompleksista käyttää vaikkai)a nimitystä teollisuusdemokratia, mutta kuitenkin +ain pel`kkänä nimityksenä, ja siten ottamatta k'antaa siihen,
onko nimitys sinänsä paikalleen osuva vai eikö.
Kysymys olisikin §iis: mi.kä on se teollisuustalouden piirissä esiin-

tyvä probleemi, joka o.n synnyttänyt pyrkimyk.siä ja kehittänyt i.atkaisumahdolli;uuksia, jotka. o.n kiteytetty iskusanaan teollisuusderiokratia.
Näin asetettuna kys}myksen ydin ei olekaan vaikeasti havaittavis.sa. Industi`ialismin aikana on. riiiden vahvojen siteiden tilalle,

jotka aikaisem'min 'Vallit;ivat. yksityisen ihmisen, hänen työnsä ja
sen ta`1oudellisen yrityksen välillä, jossa Pän jokapäiväistä tehtäyäänsä suoi.itti, tullut yhä s;uuremmassa m.äärin persoonaton, irrallinen suhde. Teollisuuslaitoksen henkilöstöön kuuluvailla ihmisellä
on usein varsin vähän tai ei`Iainkaan aivan kuin elävää ko.sketusta
siihen kokonaisuuteen, taloudelliseen yritykseen, jossa hän.toimii.
Ns. teollisuus`demokrati.ant ydinkysymyksenä - kaikessa

yksinkertaisuudessåan - onkin se, miten saataisiin syntymään tai
paläutetuksi saman yrityksen piirissä tapahtuvaan yhteistyöhön
perustuva yhteisyyden ja yhteenkuuluvaisuuden tietoisuus, ja siten
|uoduksi silta Sen etääntymisen yli, joka on syntynyt nykyaikaisen
suurliikeorgåni;aation -seurauksena teollisuusliikkeessä toimivien
ihmisryhmi'en ja ihmisten välille..'
.Ensimmäisiin havaintoihimme puheena olevasta pi.obleemista
kuuluu ;iis, että se esiintyy erikoisest`i suurliikkeissä teollisen tuotannon piirissä.. Toiseksi: on myös ilmeistä, että itse probleemi `on
riippum`aton , siitä, mikä talousmuoto kul`loinkin on vallitsevana.

.Epäilemättä se näet 'on olemassa ja vaatii ra-tkaisuaan yhtä hyvin
valtion haltuun otetussa teollisuuslaitoksessa kuin yksityis.e-Ssäkin
omistuksessa olevassa.. Sillä se on syntynyt teknillis-ta.loudellisen

kehityksen omasta olemuksesta.
i
Ja .kolm`anneksi: paitsi +eollisuudessa esiintyy sama kysymys

- voimaltaan erilaise.na - luonnollisesti muidenkin talous9Iojen
]iikkeissä, erikoisesti tietysti suurliikkeissä. Viitaten tähän kysymyks.en yleisluoritoisuuteen onkin esim. Ruotsissa alettu yhä useammin '.
käyttää teollisuusdemokratia-nimityksen sijasta toista . alaltaan laa-

jempaa, nihittäin nimitystä yrit}sdemokratia (£öretagsdemokrati).

\
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Mainitsin edellä, ;ttä. kysymys on yleistaloudel]isesta, kaikki;n
maiden teollisuuden ja yleensä.talouse|ämän piirissä esiintyvästä
probleemista. Voitaneen eh|cä myös esittää väite, pttä se]} ratkaisussa
on jo toisissa m.aissa päästy pitemmälle kuin toisissa. Tälla`isiin käsityksiin on kuitenkin suhtauduttava. tietyin varari`ksin erikoi.sesti

pitäen silmällä asiain suhteellista luonnetta. Sil]ä toisissa maissa varsinkin pitemmälle teollistuneissa (esim. Yhdysvalloissa) pro\bleemin-sellaisenaan 6lettaisi tietysti olevan. polttavampi kuin
niissä, joissa teollisuu6 on vähemmän kehittynyt ja. sen suurliike-.
muodot hai`vinaisemmat. Mutta toisaalta .niissä korkeampi yleinen,
elintaso saattaa olennaisesti vaikuttaa siihen, ettei probleemia
tunneta kovinkaan kipeänä. Kun lisäksi ottaa huomioon, että pi.ob-.
leemin esiintymisvoimaan samoin kuin sen r;tkaisumahdollisuuksiinkin vgikuttavat, p?itsi \-suurliikemuodon kehittyminen ja yleisen elintas.on korkeus, myöskin yleinen kulttuuritaso, vieläpä.
kansan luonne, teollisuuden sijoittriminen, mitä erilaisimmat valtiol]-iset ja yhteiskunnalliset tekijät, kansantalouden pääomavoima,
va.in muutamia mainitakseni, havaitaan helposti, että ]`innastusten
tekeminen eri maid6n,.väl`illä joidenkin pintåpuolisten ja epätäydel]isten tietojen poh-jalla olisi rpitä `epävaminta arviointiä. Täytyykin
tunnustaa, että; on varsin vaikeaa .tehdä tässä suhtees-sa luotettavaa
vertausta esim. Yhdys-valtain, Ruot;in ja NeuvostoliitoL kesken,

joissa kaikissa -osittain varsin erilaisin tavoin -kysymykseen on
kiinnit,etty suurta huomiota. ` `
\
Mutta toinen asia sen sij'aan on vai`ma. Se nimit.täifi, että par-

haimpaan probleemin ratkaisuun tässä kysymyksessä -samoin kuin
yleensä yhteiskuntataloudellisia' kys`ymyksiä ratkaistaessa - päästään jokaisessa maassa, ei kaavamais`esti lainaten ulkomaisia ja-esikuvia vaan rakentaen omalle pohjalle. Tämä ei tietysti merkitse sitä, '
etteikö avoimiii silmin olisi seurattava kehitystä ja ratkaisutapoja

ulkomail|a ja niistä -jos ne osoittautuvat soveliaik'si -myös otettava oppia oman maamme oloissa.

\,

T eollisuusdemokrctiictn edellytMksel.

Seuraavassa

esityksessä on tarkoituksena pyrkiä muutamin

yleisin ]injoin hahmoittelemaan, mitä meidän maassamm6 ,'tässä
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suhteessa jo on tehty tai parhaillaan tehdään, sekä hiukan viitoittamaan kehitystä` tulevaisriridessa esiintyviin mahdollisuuksiin.
Ensiksi kuitenkin eräs yleisluontoinen toteamus. Hyvinkin, usein
sekä meillä että muualla, esim. Sk.andinaviåh maissa, yksinkertai-.
sesti, siamastetaan teollisuusdemoki`atia ja tuot;ntokomiteat, siis `
katsotaan juuri tuotan.tokoriitean olevan. teollisuusdemokratian
varsinain.en ja ainoa toteuttamismuoto. Tätä käsitystä ei voida,
kahdestakaan syystä pitää oikeaan osuneena. Ensinnäkin\ se on aivan liiari suppea. Sillä teollisuusdemokratiaa voidaan toteuttaa ja on

jo vuosikymmenien ajan toteutettu, kuten tulemme huomaamaan,
monenlaisia muitakin muotoja käyttäen. Siinä ei ole kysymys vain
yhdestä yks.ityisestä toimenpiteestä, vaan kokonaisesta mitä lukuisimpien erilaisten tdimenpiteiden toisiaan täydentävästä sarjasta.
Toiseksi: ei voida pitää ilman muuta selvänä, toteuttaako. ja edistääk.ö tuotantokomiteajärjestelmä ylipäänsä teollisuusdemokratiaa
ja' jos toteuttaa, niin ipillä edellytyksin.
Asiaan yksityisk6htaisemmin syvennyttäessä voitaneen kysymys
teo]lisuusdemokratiasta ' ehkä jaoitella muutamaan toisiaan täydentävään pää]injaan. Ensimmäisenä ja epäilemättä peruståvana edellytyksenä yhteenkuuluvaisuuden tunteen ja luottamuksellisen yhteistyön syntymiseen taloudellisen yrityksen piirissä 6n määrätty
s o s i a a 1 i s e n t u r. v a 11 i s u u d e n tietoisuus yrityksen henkilöstön keskuudes.sa, toisena henkilökohtäinen mielenkiinto sekä
omaa työtä että omaa. työpaikkaa tai yritystä kohtaan, ja kglman-tena vii htyisyys työn ääressä ja.yleensä työpaikallä. Huomait-

takoon, että viihtyisyy`teen liittyy olennaisesti myöskin tunne henkilökohtaisesta v a p a u d e s t a ja riippumattomuudesta. Toisin sanoeh sosiaalisen tui'vallisuuden ja henkilökohtaisen vapauden välillä, jotka mole.mriat periaatteet saattavat johtaa vastakkaisiin vaa-`
timuk`siin, on pystyttävä löytämään sopiva tasapaih.osuhde. Erilaisia teollisuusdemoki`atia.n edistämi;-j a i.atkaisumahdollisu.uksia onkin arvosteltava sen mtikaan, mit6n ne pystyvät edistämään e.de.l-

1ä mainittuja päämääriä. Samalla tietysti on otettava huomioon
yrityksen talohdelliset mahdollisuudet, sekä ettei yrityksen tuotannollinen toiminta ` `toimenpite.istä käi'si. Sillä yrityksen menestyessä
huonosti tai menriessä nui`in ei parhaimmastakaan yhteishengestä
ole paljoa åpua.

/
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Ne toimenpiteet, joilla edellä. inainittuja päämääriä, siis lyhyesti \
sanoen »teollisuusdemoki`atiaa», .meillä nykyisin toteutetaaii, ovat
luonteeltaan sekä 1. 1 i i k e y k s i 1 ö 11 i s i ä, siis jutiri määrätyn
teollisuuslaitoksen ~piirissä toteutettuja (e5im. sairaskassa, palsta:
viljelyn järjestämingn, kirjaston perustamineri tms.) että 2. y 1 e is i `ä,' siis esim. maan koko teollisuustyöväestön asemaLan vaiktittavia,
(työaikalaki)`` tai yleisesti jonkin määrätyn teollisuusalan piirissä
vaikuttavia (alan t}öehtos`Qpimus) taikka. jönkin mä'ärätyp teollisuudessa työskgnte`1evän ihmisryhmän (esim. naisten, ala-ikäisten

yms.) olosuhteita koskevia. Yleisluontoiset toimenpiteet kuuluvat
siltä osaltaan teol'lisuusdemokrati'an piiriin, kun niiden vaikutus. ulottuu ihmisten elämään ja toimintaan juuri yksityisen teollisuuslaitoksen sisäpuolella.
- Ehkä kuitenkin edellistä iaoittelua käyttökelpoisempi erilaistentoimenpiteiden systemaattiselle tai'kaste]ulle on toimenpiteiden jak`o
niiden subjektien mukaan, joista ne ovat. lähtöisi`n. Tämäkään jako

ei tietysti ole tarkka, vaan samat tehtävät ja toimenpiteet liittyvät
eri asteisesti usein samalla köi`taa kahteen tai useampaankin sub\

jektiin. Subjek`tia silmällä pitäen voitaisiin teollisuuslaitokse°ssa t'oi:

miviin ihriisiin ja heidän elämäänsä vaikuttavat toimenpite;t jakaa
neljään pääryhmään:
1.
2.
3.
4.

Yrityksen ulkopuolelta lähtöisin olevat;
Yrityksen itsensä toimeenpanemat;
'
Yrityksen ja henkilöstö.n yhteistoiinin tot6utetut;
Kokonaan h.enkilöstön bma-aloitteisuuteen perustuvat.

•Ensimmäinen ryhinä määriteltiin tietoisesti .sellaisiksi toimenpiteiksi, jotka ovat ] ä h t ö i s i n yrityksen ulkopuolelta.. Niissä näet\
säännökset tai ohjeet tulevat `ulkopuolelta, itse toimenpiteet pu.olestaan toteutetaan. asianomaisessa. teollisuuslaitoks;ssa ja us6im:
miten myös niiden aiherittamat kustannukset joutuu teol]isuuslaitos .
suorittamaan. Täriä ryh.mä voidaan vielä j akaa aläryhmiin, riippuen
siitä, minkälaiset ulk6puoliset .sub].ektit ovat kysymyksessä. Täi.keimmät näistä ovat tietysti 1. j u 1 k i s e t y h d y s k u .n\n a t,

,
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kaikkea

valtio,

sekä

2.

työ.markkinajärjestöt

(tyoEiai=;aäji:isti:inmäiT{ea::il|,i::iaa|:?ooiä;soisäiaead|rssettaTaaitn,;äädäntötojmen_
piteet, jotka ulottavat vaikutuksensa ihmist6n elämään ja tpimintaan työpaikalla, kuuluvat t ä 1 t ä o s a 1 t a a n ensimmäiseen i`yhriään, siis. erikoisesti työlainsäädäntö. Teollisuuslaitoksille ne
äiheuttavat useimmiten myös kuluja, ns. lakisääteisiä sosiaalikuluj a,
kuten esim. vuosilohapalkat ja -korvaukset, sairausajan palkat,
työnantajan osuus kansaneläkemaksuista, tapatui`mavakuutusmaksut ja köyhäinhoito]ain 5 §:n mukainen elatusapu vanhoille työntekir
j öille... Mutta myös ainakin osal!aa.n laki tuotantokomiteoista ku`uluu
tähän. ryhmään, samoi'n palkkasäännöstöly ja `p?Ikkatarkkailu,
sikäli kuin näiden avulla on tark\oitu`ksena määi`ätyn minimielint,ason takaamin`en työntekijöille. Kaikkien julkisten yhdyskuntien
toimenpiteiden täi`keimpänä pyrkimyksenä on .epäilemättä teolli-`
suuslaitoksessa. työskentelevien sosiaalisen tui`vallisuuden edistäminen, mutta jöissakin tapauksissa myös viihtyisyyden ja mielenkiinnon ylläpitäminen.
Työmai.kkinajärjestöjen toimenpiteet taas ovat osittain sellaisia, jot`ka peru§tuvat näiden järjestöjen yhteistoimintaan, osittain

Sellaisia°, joita kukin järjestö oma-aloitteisesti pyrkii toteuttamaan,
¥hteistoiriiman pei`ustan muodostaa .jo kahdessa tapauksesså ns.
yleissopimus: Suomen Työnantajain Keskusliiton ja SAK:n 15: 5.
1946 uusittu yleissopimus sekä Suomen Työnantajain Keskus]iiton

ja Suomen Teknillisten Toimihenkilöiden Keskusliiton välillä 20.
2. 1947 allekirjoitettu sopimus. Muitakin yleissopimu.sneuvotteluja on teollisuuden osalta par'aikaa käynnissä. Yleissopimuks.et
tosin pääasiallisesti .määrittelevät keskusliittojen ja osittain jäsenliittojen, voisi sanoa, i)seurustelusuhteet», siis keskinäisessä kanssa-

käymisössä nou'datettavat menettelytavat, mutta niihin sisältyy
sellaisiakin .määräyksiä, jotka suoraan /..ulottavåt vaikutuksensa
yksityisille työpaikoille (esim.` yleismääräyksiä työnjaon, työnjohdon

J::;tt?:åitsee?:i:li:ret:s:::rit|::sstea:jtäyr;:Stjea`y::å;tt:::::k::sttaaTi:::::ai|,sesta t.oiminnasta, luottamusmiesten toiriinnasta jne.). Yleissopimuksia täydentävät `yksityiskohtaisemmin. eri alojen työehtosopi-

mukset. Etualalla tässä`kin on kysymys työntekijäin ja toihihenki-
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löi.den sosiaalisesta turvallistiudesta, mutta yhå suuremmassa määrin
myöskin ' viihtyisyydestä ja .mielenkiinnosta.
Työnantajajärjestöjen oma-aloitteinen toiminta puolestaah kohdistuu sekä teollisuuslaitosten henkilöstön sosiaalisen turvallisuu.- den samoin ` kuin iriihtymyksen ja mielenkiinnbn kohottamiseen
monin erilaisin ei.ikoisesti teollisuuslaitöstep Sosiaalitoi\minnan alaan
kuuluvin aloittein. ' Toteuttajina ovat tällöinkin j`uuri yksityiset
teollisuuslaitokset kukin omassa piirissään. Vastaavasti työntekij öitä
ja toimihenkilöitä edustavat ammatilliset, sivistys- ym. keskustai toimialajärjest.öt v.oivat oma-alotteisella toiminnallaan ödistää
t`eollisuusdemokratian alaan kuuhvien toimenpiteideri toteutuihista.
Myöskin henkilöstön oma-aloitteinen, joko teollisuuslaitok`sen kanssa

yhteistoimintaah.` johtava tai täysin siitä riipp.umåton toiminta
sosiaalisen turvallisuuden tai viihtyisyyden hyväksi ta'pahtuu .
paikallisten ammatillisten osastojeri; omien urheiluseurojen, kei`ho].en ym. puitteissa.

Teoui,suuden sosiacdtioi;mima. .
` Maamme teollisuudessa tavat.tavat vapaaehtoisen s o s i a a 1 i-

t o i m i n n a n eri muodot voitaneen jakaa kolmeeh pääryhmääri
sen mukaan, minkälaisiin päämääriin niillä pyritään:
1. toimintp henki|östön taloudellisen aseman para`ntamiseksi eli
siis lähinnä sosiaalisen` turvallisuuden edistämiseksi, esiin. työväen-

asunnot' omakotitoimipta, såunat,. pesutuvat, mankelit, leipomot,
palstaviljely, kotitalous-, puutarha-ym. kui`ssit ja neuvonta, i`.avintoaineiden, `va.atetustarvikkeidep., jålkineiden, polttopuiden, rehujen,
siem;nien yri. hankinta j a va.rastointi, tehdasruokalat, ruban. keitto
tai lämmitys, ruokaiJuhuoneet, vapaaehtoiset eläkkeet, elåkerahastot tai_.-våkuutukset, vanhainkodit, vapaaehtoiset sairausavustukset,
perhe-ja lapsiavustukset,1`ahjapalkkiot, invaliidi-, oi.po-ja leskiavus-

tukset, kuljetukset työpaikalle j a huoltokonttorit; 2..to-iminta henki1östön ruumiillisen kunnon sekä lasten ja terveyden hoidon
hyväksi, iesim. äitiys- ja lastenhuolto, kuten neuvolat, lastenseimet,
-tai`hat, päiväkodit,` leikkikentät, kesäkaitsijat `ym., sairaalat, sairåsPaikat, . er}siapuasemat, 'tervöystakastukset, sairaanhoito ja neuvontatyö, ' lääkkeet ja välineet,. }ääkärien,' sairaarihoitajattarien,
q

..`

terveyssisarien ym. henkilöstön palkat jå koi`vaukset, sairausavus-

90

ESA KAiTii.A

tuskassojen kanna,tusmaksut> turvållisuustyti, kurssit, leirit, neuvonta-ja harjoitTistilaisuudet, kilpailutoiminta ja -matkat, palkinnot,
urheilu'-ja liikuntakasvatusvälineet, 1aitteet ja suorituspaikat, kesäkodit, hiihto-ja viikonloppumajat, retkeilyt, poika-ja tyttötoim±nta,
Iiikuntaohjaajien ym. henkilöstön palkat, koryaukset ja koulutus ym;
3. toiminta h e n k i s e ri virkistykseh sekä. kasvatuksen ja opetuksen
hyväksi, esim. kirjastot,`lukusalit., leh`tien tilaaminen, oma työpaikkalehti, seui.atalot, kerho-, kokous-ja juhlahhoneet, poika-,. tyttö-,
opinto-, kirjasto- ym. kerhot, soitto-, näytelmä- ja lauluseurat ym.,
neuvojien ja ohjaajien palkåt tai korvaukset, opinto- ja vi`rkistysmatkat sekä retkeilyt, työläis-, työnjohtaja- ja virkamieskerhot-,
Iomankäytön edis`täminen, ammatti- ja oppikoulujen sekä työväenopistojen y]läpito ja avustukset, ammatti-, pikakoulutus-ja työnjohtajakui`ssit sekä luennot, stipendit, apurahat, matka-avustukset ym.
Esitetty melko pitkä lu6ttelö ei luonnollisesti tarkoitå sitä, että
riämä kaikki toimenpiteet Qlisi toteutettu kaikissa teollisuuslaitoksissa- t`ai että ne edes tulisi kaikkialla toteuttaa. Päinvastoin kokb
so'siaalitoiminrian. järjåstely on mitä suurimmassa määrin liikeyksilöllinen kysymys, joka riippuh teollisuuslaitoksen suuruudesta
ja sijain+ipaikasta, työntekijäkunnan k.okoonpanosta, suor.itettavan`
työn laadusta, käytettävissä olevien pääomien suuruude;ta ym.
tekijöistä._ Spgmen Työnantajain Keskusliiton ja yksityist`en työnantajaliit`tojen tehtävä -täss-ä suh-t.eessa .voi o-11a pääasiällisesti V;aih-

erilaisten` suoritusmahdollisuuksien esittelyä ` ja\ selvittelyä; ni`iden

käytähtöön otosta voi päättää våin kukin teollisuuslaitos erikseen.
Mutta jo tämäkin asiain järjestys takaä`suui'ia linjoja silmällä pitäen
määi`ätyn yleiseri yhdenmukaisuude.n.
Myöskin on huomat'tava, että yleinen kehitys sosiaalitoiminnan
alalla epäilemättä käy ja sitä ipyös tietöisesti pyritään k6hittäpään
siihen suuntaan, että sosiaalitoiminnassa henki.löstö itse on aktiivisesti mukana,. ei siis ainoastaan ottavana, vaan yhtä hyvin antav'ana
puolena. Sen tähden myöskin sosiaali`tQiminnasta käytetty aikaise.mpi nimitys »sosiaalinen .huolto» ei ole onnistunut, Vaan vähit,ell6n
järämässä pois. . Tyypillisinä ilmauksina `aktiivisesta yhteistyöstä
teollisuuslaitokseh. piirissä -` ovat erilaiset yhteistoimintaryhmät ja
-elimet, kuten esim. turvallisuustoimikunta, urheilut6imikun`ta,

sosiaalitoimikunta, erilainen kei.hotoiminta, laulu`kuoi`ot, juhlien,
retkien, kurssitoiminnan järjestely jne.
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T eolliswusdemohra;;ia .j,a ;eouiswu§latiol"en j oh,tiotehäpä,t.
Kuten edellä olevasta varsin lugttelomaisesta esityksestäkin
lieriee käynyt selvi]le, oi .kysymys t-eollisuusdemokratiasta. ja seri
toteuttamistavoisl;a hyvinkip laaja ja monipu`Qlinen kysymyskomp-. \`

leksi. Sen kaikki eri puolet tähtäävät kuitenkin `samaan päämääi'ään:
keskinäisen luottamuks'ep, yhteistyön. ja yhteehkutiluvaisuuden turiteen syntymiseen. Ei kuitenkaan voida ummistaa silmiä siltä tosiasialta, että täiriän yhteenkuuluvaisuLden toteuttamiseen nähden saåttaa
varsinkin eräässä. suhteessa esiintyä eriäviä käsityksiä. Tarkoitan kysymystä johto-ja p å ä t ä n t ä v a 11 a n j ärjestelystä yrityks\en piirissä. Jätän tällöin käsitt6lyn ulkopuolelle tapa.uksen, jossa teollisuusdemoki.atian niineä käytetään pglkkänä iskusanana pyrittäessä poliittiseen valtaan, ja sen ,tähden .halutaan koi.vata nykyinen teollisuus.1aitosten johtajisto uusilla miehillä. `Sillä tällä poliittisella taistelulla ei
ole mitään tekemist`ä teollisen. demoki`atian toteuttamisen kanssa.

Edellä esitetystä lienee myöskin käynyt selvil'le, että' kä;itys,
joka ilman muuta samastaa teollisuusdemokratian ja sosialisoinnin
bn vähintään pintapuolinen.. Korkeintaan voi kysymys olla siitä,
kuminan talousmuodon` vallitessa teollisuusdemokratian toteutumise.delly.tykset voivat muodostua _su`uremmiksi. Ratkaisevaa .mieleslestäni tässä suhte6ssa ori, että yksityisen teollisuuslaitok,sen piirissä, samoin kuin koko yhteiskunnassa, juuri sosialisointi ilmeisesti
johtaa kon£1iktiin kahden .teollisuusd-emokratian pääperiaatte.en:
turvallisuuden ja vapauden vä]].]1ä. Riittävä tasapaino näiden kurimankin välillä voikin epäilemättä tulla parhaiten saavutetuksi va-

paan markkinatalouden pohjalta lähtien.
Johto- ja` päätän.tävallasta puheen ollen on vielä syyi,ä huomauttaa, ettei teollisuusdemokratiaa suinka-an voida käsittä.ä jonkinlaiseksi yksityisen teollisuuslaitoksen piiriin siirretyk`si 'ana.1ogiailmi- `

öksi poliittiselle demokratialle. Kaikkein vähiten siten, että teollisuusyrityksen johtoon voisi välittömästi osallistua koko sen he`nkilöstö.
Aivan oikein ei`äs Ruotsin` ammatillisen liikkeen johtomiehiä, i`ehtoi.i .
T. K¢rzz)om huomauttäakin: »Ken kuvittelee, ,ett.ä teöllisuuslaitosta
voidaan hoitaa.yleisen i Jään`estyksen .avulla, ei liiku todellisuuden

måaperällä. Yrityksen. johtåjalla tul?e olla laajat valtuudet, hänen
/
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on tehtävä a]oitteita ja toimittava popeasti ilman aikaa vievää
paperisotaa.»

Mutta entä välillinen johtovallan käyttö analogiakuvana valtio]]isen demoki`atian kansanedustuslaitoksesta? Mahdollisuuksia
;Iisi tä]1öin kaksi: joko sellainen yrityksen varsinaisen johdon rinnälla toimiva tuotaptokomitea, jossa . yrityksen henkilöstö olisi
edustettina ja jolla olis]. laajempi tai ahtaampi lopullinen päätäntä-

ja ratkaisuvalta yrityks'en asioissa, taikka henkilöstön edustus
yhtiöL vai`sinaisi§sa j`ohtoelimissä. Kuten muistetaan, asiasta tehdyn
a]kuperäisen ehdotuksen \ mukaan tuotantokomiteoille oli meillä
ajateltu,. huctmattavan laaja ]opullinen i`atkaisuvalta y.rityksen asioi-ssa.. Julkisuudessa' asiasta aikoinaan käydyssä keskustelussa huomautettiin,` ja aivan oikein, siitä liikkeen hoidon. ja menestyksen,
kannalta katsoen kestämättömästä tilariteesta, johon tällainen

päätäntävallan kahtiajako` olisi käytännössä johtanut. Tuotantokomitealain säännösten mukaan komite6illa onkin meillä, kuten
muuallakin, vain neuvoa-antavan elimen asema.
Mutta kieltää ei voi, että tämä on kuitenkin teollisuusdemokratian käytännössä toteuttariiseen liittyviä solmukohtia. Sillä ainakin ensi kuulemalta tuntuu myös olevan logiikkaa työntekijäin
piirissä esiintyvässä päätelmässä: kun-meiltä toivotaan aktiivistä

myötävaikutusta yrityksen' tuotannollisten päämäärien toteuttamiseksj, niin olisi toki kohtuullista, että me saisimme ei ainoastaan
olla työn suorittajina, vaan myöskin sanoa sanamme` siitä, miten
yritystä on hoidettava ja johdettava. Tähän ]iittyy usein vielä
käsitys, joka lähtien yrityksessä toimivien tuotantovoiriien kahtiajaosta työhön ja pääomaan katsoo, että kummankin n!äistä pitäisi
yhtä oikeutetusti olla yrityksen johdossa edustettuna, jollei suorastaån haluta antaa työlle ens.i.sij aista ta`hi yksinomaista etuasemaa.
Vai`sin yleisenä esiintyy tässä yhteydessä vielä ajatus, jonka mukaan työntekijät, elleivät he ole edustettuina yrityk;en johdossa ja

pääse siten vaikuttamaan sen voitonjakopolitiikkaan - siis kai
]ähinnä työn osuuden kohottamiseksi - voi tietenkään olla kiinnostuneita työpanoksensa` lisäämisestä ja siten tuotannon kohottam`isesta, koska tämä ` mei`kitsee vain li`sävoittojen keräämistä yrittäjän tai omist.ajien taskuhn.
.
,
Mitä en§innä viiineksi mairiittuun kysymykseen tulee, on kui-
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tenkin huomattava, että se-ei ole yksityistaloudellinen, so. kunkin

yksityisen liikkeen piirissä erikseen ratkaistava kysymys, vaan
luonteeltaan yleinen kansantaloudellinen jaliaanturhiskysyinys,
jonka ratkaisu suoritetaan yhdenmukaisia linjoja noudattaen poliittisen demokrati;n elinten, viime kädessä eduskunnan päätöksillä
ja ennen kaikkea v,eropolitiikan avulla. Mutta jossain määrin lienee
ehkä teknillisesti mahdollista siirtää` tämä jakautu`misprose;si jo
kurikin yksityisgn yrityksen piirissä tapahtuvak.si siten, että` työn.tekijät näkevät lisääntyneen työpanoksensa tuloksena syntyneen
kasvaneen liikevoiton tulevan määrätyltä osaltaan välittömästi
heidän ansionsa lisäykseksi. Periaa'tetta on kuten tunnettua pyritty
meilläkin toteuttamaan viimeksi annetussa palkkasäännöstelypäätökses;ä j a par'aikaa valmistelun alaisina olevissa hintasä.ännöstelyohjeissa, noudattam`alla valtioneuvoston TEKO-suunnitelman laatimiseksi antamia yleisohi.eita. Tul,evaisuus Ptietenkin vasta os6ittaa
menetelmän käyttökelpoisuuden käytännössä. . Tässä yhteydessä
onkin tärkeintä todeta, että tämäkin on menetelmä, joka voi
olla luonteeltaan `vain yleistalouspoliittinen ja jQnka toteuttamista
.varten `työntekijäin osallistuminen -liikkeen johtoon ei ole tarbeellista. Vapaam.uotoisemmissa -oloissa taas voitaisiin sopivissa tapauksissa ajatella ei`ilaisia voitonjakojäi`jestelmiä.

Mitä sitten tulee kysymykseen, että liikeyritykse-ssä toihivalla .
toisella tuotannontekijällä, työllä, tulisi` olla edustuksensa päätäntävåltaa käyttävissä liikkeen johtoelimissä, on se ehkä -hiukan monimutkaisempi. Mutta vaikeudettai voidaan kuitenkin havaita, että
se pei`ustuu taloudellisten tosiasiain liialliseen yksinkei`taistamiseen.
Totta on, että taloudellinen yritys ori yksikk.ö, jo;sa.tuotannon
kaksi tekijää, työ ja pääoma, on yhdistetty yhteistoimintaan liikk'een
organisaation riä'äräämällä tavalla ja rajoissa. On kuitenkin hiiomattava, että se ei o`1e.yksi-vaan kompleksimuotoinen yksikkö.
Sillä vaikka talou.dellinen yritys toisaalta epäilepiättä on kaikkien
'sen piirissä toiriiivien `ihmisten t y ö y h t e i s y y s, se` toisaalta
myöskin on yhtä selvästi o.m i s t u s y h t e i s y.y s. Vaikeus onkin
siinä, että nämä molemmat sinänsä, erila`iset periaatteet on yhdistetty såman yksikön puitteisiin. Liikey,ritys `on siinä suhteessa erilainen. kuin .jokin aatteellinen tai muu yhdistys, esim. raittiussehra
tai työväenyhdistys. Nämä ovat ,toimintayksåkköjä, joissa mää`rää-
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vänä on vain yksi yhqenmukainen prinsiippi. Tämän vuoksi niiden
hamnnossa vgidaankin toteuttaa poliittisen demokratian menettelytapaa., siis »yksi ääni»-periaatteen pohjalla valita yhdistyks`elle jo.htokunt.a tai hallitus, `,koska sen toimivalta kohdistuu .ainoastäan

tämän yhdistyksen piiriin, mutta ei velvoita` ketään muutå yhdistyksen ulkopuolella olevaa, ei siis niin sanoakseni sekaannu toisten
\

6tupiireihin.

J

Toisin on t`al6ridellisessa yrityksessä, jonka puitteisiin on yhdistetty kaksi intres§ipiiriä. Vaikeuksia eLi tietenkään ainakaan periaatt6essa olisi ,silloin, ku-n yrityksessä työn ja omistuksen` piii`it
ovat .sulautuneet yhteen, ja. siis kaikki ]iikkeessä työskentelevät `
samalla omistavat liikkeen. Mutta ellei näin ole', tilaime mutkisturi.
I}eriaatteessa onkin tällöin ainoa mahdollisuus ''etsiä i'atkais`ua siltä

`Iinjalta -jota kai täytyy pitää myös hyvän demokratiankin vaa-

timustön mukaisena L- että 'kumi).aankin piiriin kuuluvat osal],istuvat tehtäviin ra.tkaisuihin nimenomaan /oman piirinsä osalta,
---`mutt-aL ei --toi`sen. -käytännössä`_ rajan _'_vetäminen riiiden välill.e on

tietysti erittäin vaikeaa, sillä siksi läheisesti työ ja riääoma, kummankin edut, oikeudet ja velvollisuudet ovat toisiip;`a liikkeen pii.ri`ssä kietputuneet. Tähän suuntaan on kehitys kuitenkin .jo, pitkän
aikaa kulkenut. Eräänlaisena vedönjakajana kuipmankin intressi-.
i>iirin välillä 6siintyy liikkeen varsinaihen teknillis-kaupallinen.
].ohto, joka edustaa itse 1 i,i k e t t ä kokonaisuutena k,ummassakin
intressipiirissä, s,iis yhtiökokouksessa pTolLstaa liikettä osakkeenbmistajien mahdollisesti liian pitkälle meneviä osingöhjakovaatiihuksia vastaan ja toisaalt.a palkkaneuvottelhissa puolustaa liikettä
työntekijäin ja toimihenkilöiden mahd6Ilisesti niihikään liian pitkäl]e meneviä vaatiriuksia våstaan..
Kehitys 6n siis kulkenut siihen. suuntaan, ett.ä i t s e 1 i i k e
kokonaisyks`ikkönä on siirtyn)ri etualalle. Tämä viittaakin varmasti
' terveempään ja kaikille osapuolille edullisempaan mahdollisuu'teen

ratkaista edel]ä viittaämamme vastakohtaisuus työn ja p`ääoman.
välil`1ä. Ratkaisua ei siis ole etsittävä sitä tietä kulkien, että liikkeen
puitte`issaesiintyväteriintressipiii`ittunkeutuisiva,ttoistensaa.lueelle,
v.aän siten, että kumpikin sovittautuu .omassa `toimintapiirissään
kok,onaisyksikön, ,tal`orisliikkeen, puitteisiin. . Demokratiån peruspr6bleemi onkin sii'nä, kuten T£rigsie7? poliittisesta demoki`ati.asta

1'

/
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puhuessaan lausuu; millä tavoin erilaiset, vastakkaisetkiri käsitykset .
voi+at elää rinnan toistens.a kanssa. >.Ai+an .samalla tavoin tämä

pitää .paikkansa myöskin siinä elämänpiirissä, jpnka taloudellinen
.yritys muodos.taa.

Yhä enömmän onkip muualla voittamassa alaa käsitys, `että'
taloudellinen yritys on elämänyhteisyys, .jonka menestyksestä ratkaisevasti ja yhtäläisesti i'iippuu pyöskin, kaikkie,n.' sen piirissä
`toimivien osapT-olien menest,ys. Toisin sanoen, vielä syvälle juhrtunut käsitys yrittäjäh ja työntekijäin välisestä pei.iaatteellisesta ja
välttämät,tömästä etujen vastakkaisuudesta' on 'jo hiukan vanhentuneena väis\tymässä. Uskallan väittää tämän kehityksen`, siemenen
olevan meilläkin jo varsin voimakkaasti, itämässä, vaikkapa se
nykyisissä olosuhteissa, ei ehkä näy yhtä selvästi. kuin esim. naapurimaassamme Ruotsissa. Epäilemättä onkin pyrittävä 6distämään
kaikkea sellaista kehitystä, joka `auttaa saavuttamaan tämän päämäärän. Myöskin on tietysti edelleen kehitettävä ja täydennettävä
kaikki? niitä erilaisia käytämöllisiä ipenettelytapoja, jotka tähtäävät te`ollisuusd6mokratiari toteuttamiseen,. siis sosiaalisen turvallisuuden; viihtyisyyden ja- mielönkiinnon lisäämiseen.
t

/
\

`

-

Eräif t e:hdotuhsi,a.

Sosiaalisen turvallisuud'en yhtenä perusedellytyksenå on t.ietysti
yleinen \ elintason .nousu„ minkä ohella se vbidaan.. turvata 'sekä
va\1tiovallan harjoittaman ~talous-. ja erikoisesti konjunktuurip61iti`ikan että sosiaalisen lairisäädännön avulla. ,Tämä lainsää'däntö

.kehit_tyy ja sitä on kehitettävä rinnan taloudellisep kantbkykymrie
kanssa, kuitenkip mieluummin hiveheri sen jäljessä ku.in Hiaksi
.seii edellä, ku-ten viime aikoiha on päyttänyt olevan, taipumus
tehdå. sosiaalisesta turvailis.uudesta puheen ollen mairiittakoon
.meillä työväenlainsäädännön pahimpia aukkoja epäilemättä oleiran,
.että työntekijän turvaa sairaustapauksissa ei 'ole lainsäädänt6teitse
tyydyttävä.sti järjestetty. Sosiaalisen turvallisuuden edist,äminen
.kuuluu niinikään työmarkkinajärjestöje.n yhteisiin tehtäviin so.pi-

:au,s:å'ri:iaks:rii.pnjå:::åmMäuätntasi.:::sj:ta::uvåeallis::m¥kssee:ä`itss.esitaual|::
toiminpass`aan

e.ttä. myös

omassa

suhdann`epolitiikassaan.

TarP,-
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koitan viimeksi mainitulla esim. yritysten taholtå tapahtuvaa investointisäännöstelyä työntekijäkuntaa. silmällä pitäen tai ötukäteis'suumitelmia laskukausien vai`alta ja lähestyessä. Teollistiuden sosiaalitoiminnan kehittämiseen näh.den taas täytyy lähimmän tul`e-.

|vaaai,?eunut:emnifåakma:f::an|iepsitnanä;,ei|:SuaipspeuJåän::t::i::|ft;täYvaa:nntteyhö;:
®®,

ka`sta. Ja lopuksi: myöskin henkilöstöllä` itsellään on epäilemättä
vielä paljon mahdQllisuuksia oma-al`oitteiseen sosiaa,lisen tui`vallis`uuden vai`mentamiseen.
Kun kysymys sosiaalisesta turvallisuudesta ainakin melkoiselta
osalta riippuu liikkeen ulkopuolisista, yleisluontoisista,. tekijöistä,
ovat viihtyisyys ja` miel.enkiinto omaan työhön sekä koko omaan

yritykseen ja sen probleemeihin lähinnä liikkeen omaan sisäiseen
elämään kuuluvien toimenpiteiden a`vulla. edistettävissä ja syven-.
nettävisså. Nämä toimenpiteet kuuluvat suurelta osalta yrityksen
sosiaalitoiminnån piiriin, mutta myös muille aloille.^ Ensimmäiseen
-tehtä.vär-yhmään sLisältyisivät kaikki _ ne__ toim`e_npite_e_t. _ T _a_m_piatin-

valinnan ohjaus, työntekijäin oikea valinta ja sijoittaminen, työhön
oton rationalisointi yms. - jotka laajassa mielessä käsitetyn liikeorganisoinnin puitteissa tai`koittavat »o i k e a m i e s

o i k e a 11 e

p a i.k a\\11 e))-beriaatteen to`teuttamista. Kyllin e.i .voidakaan koi`os-

taa se`n seikap tärkeyttä jokaisen yksityisen ihmisen viihtyisyyden,
työhön kohdistuvap. mielenkiinnon ja suoias.taan elä'mänonnen
kannalta,. että hän tuntee olevansa oikealla paikall.a, sellaisessa
työ§sä tai tehtävässä, jossa hän parhaiten tuntee paikkansa täyttävänsä. - Toisen ryhmän muodostaisivat tehtävät, joita on alettu
kutsua yhteisnimellä s i s ä i n e n t i e d o i t u s t o i m i n t. a.' Kute.n tunnettua, edellyt'tää tuotantokomiteoista sääd.etty laki näille
•komiteoille. aika ajoin annettavaksi ti.edoituksia 'yrityksen taloudesta ja tuotannosta. Ehkä tärkein` mei`kitys tuotantokomiteoilla
onkin siinä suhteessa, että n.ö ovat olleet oman'sa herättämään henkil.östön kiinnostusta entistä laajemmalla pohj alla yrityksen j a .myöskin yleisiin taldridellisiin kysyipyksiin `- varsinaisesti tuotannon

ä:t?å::is:å:j:st.i:nvhi:::n.s:i:iä;:is,e::ionkäs?ad.ek::t:i3::,aaanntotiåå::
tealle anrietta+at tiedoitukset .menevät liian suppealle ryhrnälle,

ja \ tiedoitustoiminnån piiriin olisikih entistä. enemmän pyrittävä
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vetämään mahdollisimman suuret joukot yi`ityksen henkilöstöä,
Tähän sisäiseen tiedoitustyöhön kuuluvat kaikki sellaiset toimenpiteet, joiden avulla ' maan koko talouselämän, asianoriaisen al.an
ja ennen kaikkea. oman ypityksen toiminta ja k`ysymykset tehdään
sen omalle henkilöstölle tutuiksi. Siitä, mitä. eri toimintamuotoja
tällöin on käytettävä,` tuskin voitaneen esittää kaikille sopivia

yhdenmukaisia suuntaviivoja, vaan olisi kunkin yrityksen kehitettävä .vähitellen juuri sille t.arkoituksenmukaisöt muodot. Useilla
. te.ollisuuslaitoksillahan 6n nykyisin oriat tehdaslehtensä, jotka
omalla tavallaan stiorittavat sisäistä tiedoitustoimintaa liikkeiden
.

henkilöstölle. Mon'et yritykset voinevat ` myös järjestää suoran.aisia
tiedoitustilaisuuksia, esim.. tilinpäätökse'n tai yhtiökok6uksen jä`lkeQn, suurehkojen toimirinan supistusten tai. muiden järjestelyjen

yhteydessä, otettaessa jokin uusi artikkeli valmistukseen tms., jolloin. koko-henkilökunnallÄe yhdellä kertaa tai osastoittain taik.ka
j ollekin työntekij öitä edustavalle pienemmälle ry.hmälle johdon toimesta,` selostetaan yhtiön saavuttamaa taloudellista tulosta, suor`i-

)

tettujen .tai s-uunniteltujen toimenpiteiden syitä jne. Samaan tarkoitukseen voidaan käyttää myös painettua sanaa esim. siten, että
yhtiöri vriosikertomus, johon täll§in tulisi sisältyä todella riittävän
kansantajuinen selostus edellisen vuodep toiminnasta, jaettaisiin
kaikille yhtiön henkilöstöön kuuluville. Vielä voitaisiin ajatella`
opintokerhoja tai pieniä iltaisin tgpahtuvia i)Iuento- ja keskustelupäiviä», jolloin asianomaisep. alan ja oman liikkeen kysymyksiä '
sopivalla taval|a selvitettäisiin. Useita muitakin toimintatapoja voitai;iin varmaan keksiä ja kehittää. Omassa lajissaan kuuluu niihin
myös ns. aloitetoiminta, joka par'aikaa on `meillä Suomessa voimakkaassa nousu.ssa.

\

Kolmannen ryhmän muodöstavat ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena olisi tåloudellisen tiedon levittäminen ja syventäminen
teollisuud;n palveluksess-a työskentelevi`en keskuud6ssa teolaisuuden
järjestöjen,. erikoisesti ` työmarkkinajärjestöjen,

sivistysjärjes.töjen

kiinteämmän
pohjalla.teollisuuden
Tarkoii,uksena
kai• yms.
kella tällä
ei ti6tystiyhteistoiminnan
voi olla, .että kaikistä
palveluk§essa olevista. miehistä ja. naisista tulisi mitään talousoppineita.
Mutta mahd`6llisimman laajoihin piireihin ulottuva, edes ionkinlai_

nen peru;tietämys

yleisis-tä taloudellisista -sekä teollisuus.1o'-

21

että
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liiketaloudellisista tosiasioista olisi vai`maan huomattavalla tavall.a

omansa edistämään sitä ymmärtämystä, kiinnostusta ja myös viihtyisyy,ttä, jotka ovat niin ratkaisevia teollisuusdemokratian ydinkysymykselle: yhteisherigelle teollisuuslaitoksen piirissä. Taloudelli-

sen tietämyksen saavuttaminen ei ehkä aina ole aivan vaiväto-nta,
mutta sitäkin välttämättömämpää, eli Siteeratakseni Gt4s*cw Ccbsse!in
tunnettuja sanoja: !)Ylipäänsäkin on nykyajan taloudellinen elämä
siksi monimutkaista, ettei mikään kansa voi riittävästi pitä,ä huolta
kohtaloistaan, jollei se ole saavuttanut tiettyä taloudellista sivistystasoa. Maksaa jonkin verran vaivaa pääst.ä si®ihen. Mutta jos

halutaan demokraattista yhteiskunt'amuotoa - haluaisimme lisätä:
myöskin yksityisen teollisuuslait`oksen piirissä - niin täytyy myöskin olla valmis maksamaan siitä hinta ja sen tähden alistumaan
tähän vaivaan.»

oTOIMINj`A ERÄÄNÄ KANSANTALOUS¢
TIETEEN PERUSKÄSITTEENÄ.
Kil.joittanut

Lauri 0. af Heurii,n.
Inhimillinen toirrrinta on eräs kaikkien. henkitieteiden yhteisistä

peruskäsitteistä. Tbiminta-sanaa on tällöin käytetty hyvin laaj.assa
mei.kitykses.sä, sillä seuraavas§a nimitetään toiminnaksi jokaista
elämän ilmenemystä. Koska k.ansantalou;tiede muiden yhteiskuntatieteiden 'tavoin on eräs henkitieteistä, ovat myös. sen yhteriä lähtökohtana tietynlaiset inhimil]iset toiminnat, joiden voidaan katsoa
kuuluvan talouden piiriin ja joita siinä mielessä voida`an nimittää
talQudellisiksi. Tämän ongelman lähempi tafkastelu edellyttää, että
ensin eritellään toiminta-käsitteen eri l\ajit.

Aluksi voidaån kaikki inhimilliset toiminnat jakaa kahteen
osaan, tahattomiin ja tahallisiin. Tahattömiksi nimitämme ' niitä
inhimillisiä toimintoja, jotka eivät r,iipu kenenkään ihmisgn tahdosta,
ts. sellaisia toimintoja, joihin kukaan ei voi välittömästi vaikuttaä
niin, että_ ne jäisivät tapahtumatta tai tapahtuisivat toisenlaisina.
Tahattomia ovat mm. fysiologiset prosessit, kuten sisäelinten. toiminta, sekä suui`i osa psykologisistakin toiminnoista, esim. tunne6lämä. Tahalliset toiminnat sen sijaan riippuvat jonkun ihmisen tai

joidenkin ihmisten tahdosta, ts. niihiri olisi voitu välittömästi vaikuttaa siten, että ne olisivat voineet jäädä .tapahtumatta tai tapahtua toisin. Tahallisiin t;imintoihin liittyy siten aina useita vaihtoehtoja, joiden kesken joku. yksilö suorittaa valinnan.
Tarkasteltaessa tahal]ista toimintaa sitä s`uorittavån yksilön
iiäkökulmasta se voidaan jgkåa ka'hteeri iyhmään, omatahtoiseen ja
vierastahtoiseen toimintaan. Omatahtoisiksi nimitämme kaikkia
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sellaisia tahallisia toimintoja, jo.tka riippuvat . kyseistä toimintaa
'suorittavan yksilön tahdosta. Jokapäiväis.essä kielenkäytössä oma-

tahtoista toimintaa sanotäan usein vapaae-htoiseksi. vierastahtoisiksi sanomine taas niitä tåhallisia toimintoja,,jotka eivät i.atkaisevasti riipu tätä toimintaa suorittavan yksilön tahdosta, vaanionkun
toisen yksilön, joidenkin riuiden yksilöid.en tai jonkin yhteisön
tahdosta. Vierastahtoista toimintaa suoritta,valla yksilöllä on sris
vain yksi toimintamahdollisuus; jonka jokin ulkopuolinen tahto on
valirinut monesta vaihtoehdosta. Jokap-äiväisessä kielenkäytössä
vierastahtoistå toimintaa sanotaan usein pakolliseksi. Tässä yhteydessä mainittakoon erityisesti ne toiminnat, joihin valtiovalta pakottaa` yksilöt. On tosin vaikeatä tehdä täsmällistä ei`oa omatahtoisen ja vierastahtoisen toiminnan välillä, mutta tarkoituksenmukaisinta lienee katsoa vierastahtoisiksi vielä s.ellaisia toimintoja, joissa
niitä suorittava yksilö pitää itsestään selvänä määi`ätyn toimintamahdollisuuden valitsemista useasta. teoreettisesta vaihtoehdosta ja
j oissa jokin--rilk`opuoiihri-- tahtö--e-s±in-tyy -toiminnan --va-rsinäiseria

määrääjänä.
Jokaisen tahallisen niinkuin myös monen, tahattomankin toiminnan vaikuttimena on jokiri tarve. Tällöin on erotettava. ne toiminnat, joihin välitt`öhästi sisältyy jonkin tarrieen tyydyttäminen,
niistä, jotka vain välillisesti palvelevat jonkin tarr)een tyydyttämistä.
Edellisiä voidaan nimittää päämäärätoiminnoiksi ja jälkimmäisiä
keinotoiminnoiksi. .Keinotoiininnat voivat useissa ta`pauksissaL muo-

dostaa peTättäisen sarjan, johon viimeisenä j äsenenä liittyy vastaava

päämäärätoiminta, nimittäin sarjan kaikkien toimintojen vaikuttimena olevan tarpeen tyydyttäminen.
Tarkasteltuamme edellä toimintojen yleistä jaoittelua v-oimme
nyt ryhtyä tutkimaan, mitkä toiminnat ovat taloudellisia. Puhuessamme tässä yhteydessä taloudellisista tai pikemminkin talouden
piiriin kuultivista toiminnoista emme ole käyttäneet taloudellinensanaa ;amassa ..merkityksessä kriin jokapäiväisessä kielenkäytössä.
Seuraavassa. esityksessä katsomme nimittäin talouden piiriin kuuluviksi-ja siis siinä mielessä taloudellisiksi sellaisia toimintoja, joista

jokapäiväisen kie|enkäytön mukaan voidaan »mielekkäästi» sanoa,
iettä ne joko ovat tai eivät -ole talQudellisia. Sen sijaaii ne toiminnat,

joista j6kapäi_väisen kielenkäytön mukaan olisi. yhtä mieletöntä
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sanöa, että ne ovat taloudellisia kuin että ne eivät ole `taloudellisia,
kuuluvat talouden piirin ulkopuolelle eivätkä siis ole tålöudellisia
t.oimintoja siinä mielessä, kuin tätä sanaa seuraa`vassa käytet,ään.
0lisi esimerkiksi yhtä mieletöntä +äittää, että. sydämen .toiriinta
on taloudellista kuin että se ei ole taloud;llis±a tämän sanan jokapäiväisessä mer`kityksessä. T\Tiin ikä.äp bn huoriattava ,... että jöllakiri
toiriinnalla saattaa. olla taloudellinen merkitys, väikka`se ei `kuuluisikaan talöude]lisen toiminnan ,piiriin. Niinpä esim. sairas.teleriiinöh ei kuulu taloudellisiin toimihtoihiri, +aikka sillä olisikin taloudellinen merkitys.
Tarkastelkaamme, aluksi niitä eri oiniriaisuuksia, jotka kans;ntaloustieteen piirissä on katsott`u toiminnalla .olevan, jotta- se olisi
talQ\udellista. .Täss.ä suhteessa oll`aan yksimielisiä siitä, öttä jonkiri

tarpeen täytyy aina ollå toiminnan vaikuttimena'. Monet \ tutkijat
kuten Spcb7m ] tehostavat erityisesti sitä, että kaikki taloudellinen
liittyy vain keinoihin eikä pääTääriin, jotön he jättävät sellaiset toimimat talouden ulkopuolelle, j otka sisältävät päämääi`än välittömän
toteuttamiseri, siis inhimillisten tai`peiden lopullisen. tyydyttäriisön.
Yleinen on se l£äsifys kansantaloustieteen piirissä, että taloudelliseen'
toimintaan. liittyy aina tavalla tai toi;ella jorikin tai`peeh jääminen
tyydyttämättä. Useiden mielestä toiminrian vaikuttimena 61evan
tarpeen tyy`dyttämirien edellyttää ulkonaisia välineitä, jotta kyseinen toiminta voitaisiin katsoa kuuluvaksi talouden piiriin. Erilaisten
t.oimin}amah.dollisuuksien vei`taamisen ja punnitsemisen katsotaan

yleensä välttämättä liittyvän kaikkiin taloude`llisiin toimintoihin,`
j.olloin kukin yksilö p`yrkii toiinimaah siten, että -saavuttaisi mahdollisimman suuren tarpeentyydytyksen. Eräiden tutkijain mie.1.estä
kaikki taloudellinen toiminta on hårkittua ja r`ationaalista, joten
taloudellisia olisivat väin ne toiminnat, jo.is.s`a yksilö aina onnistuu m`ahdollisimman suureen tarpöentyydy'tykseen tähtäävässä pyrki.myksessään. 2.

.`

Saadaksemme selville, mitkä. seikat tekev-ät jonkin toiminnan
taloudelliseksi, on rheidän otettava lähtökohäaksi se, että iokainen
'

i o"MA`R SpA`NN, Fundament där VolkswirtschaftslRhre.`V±erte ALniLage, ]ena

1929. S. 37-38`.
a FRANz OppENH±"ER, Theorie der re`inen.und polilisch.en Ökonomie . Berlln 19`10.
S. 35.

E=
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taloudellinen toiminta liittyy taloudelliseen periaatteeseen, siis siihen,
et`tä kukin yksilö pyrkii tai.peittensa mahdollisimman suui'een tyydytykseen. Näin ollen on itsestään selvää, että jokainen sellainen toiminta, Qjonka vaikuttimena ei ole jokin- tarve, kuuluu taloudön

piirin ulkopuolelle. Mikä tai.ve tahansa ei kuitenkaan riitä tekemään
jotakin toimintaa taloudelliseksi. Jos jokin tai`ve tulee täydellisesti

tyydytetyksi eivätkä tämän tarp6en tyydyttämisen välittömästi
tai välillisesti aiheuttama.t toiminnat vaikuta minkään muun tai.peen
tyydyttämiseen, niin nämä toiminnat eivät kuulu talouden piii'iin.
Minkäänläista p.yrkimystäkään mahdollisimman suureen tarpeentyydytykseen ja .siis taloudellisen periaatteen noudattamiseen ei
tietenkään voi esiintyä sellaisen tarpeen kohdalla, joka. ilman muuta
tulee täysin `tyydytetyksi. Monet. känsantalouden tutkijat, ennen
kaikkea C'a7Ssez, näkevätkin tarpeen ja sen tyydytysmahdollisu'uden
välisessä ristiriidassa eli niukkuuden pei`iaatteessa taloudellisen toiminnan ytimen. Niinpä Cassel mainitsee esimerkkinä, että hengittämisen -tai`ve normaalita_pauksessa voidaan tyydyttää _ilman .minkään_-_
1aisiat i`ajoituksia, joten` '`sellaisen tarpeen tyydyttäminen ei kuu\u
taloudellist-en toimintojen -piiriin: 1 ,

Tarpe,en tyydytysmahdollisuuden niukkuus ei kuitenka`an ole
i'iittävä ehto, jotta` va`staava toiminta olisi taloudellinen. Jatkaaksemme edellä `mairiittua esimerkkiä hengittämis6stä oletarime, että
joku ihminen on joutunut Su|jettuun huoneeseen, jossa hänellä e`i
ole tarpeeksi ilmaa hengittämisen tarpeen täydelriseksi tyydyttämi-

seksi, vaan hän kärsii tämän tarpeep osittaise§ta tyydyttämättömyydestä. Tässä tapauksessa hengittämisen pitäisi muuttua taloudellisek;i toiminnaksi, jos keri.an tärpeen tyydytysmahdollisuuden niukkuus sellaisepaan' riittäisi tekemään jdnkin toiminnan taloudelliseksi. Hengittä.minen ei kuitenkaan ole ed6s näissä poikkeuksellisissa
oloissa taloudellista-toimintaa, sillä suli.öttuun huoneese,en joutuneen
ihmisen kohdalla ei taloudellis6n. periåatteen nohdättaminen hengittämisessä tule kysymyks6en, koska hänellä ei ole s`iinä muuta kuin

yl#i toimintamahdollisuus. Pyrkimys inahdollisimman suureen
tarpeentyydytykseen edellyttää .nimittäin Zpso /¢cfo sitä, että asian1 GusTAv CAssEL, TÅeoref[.sc^e Soz[.aJöftonomz.e. Vierte Auflage, .Leipzig 1927.
S.3.
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omaisella yksilö.llä on valittavanaan yksi monesta (vähintään kahdesta) toiriintamahdollisuudesta, jotka edustavat erilaisia tarpeentyydytyksen asteita. Kun edellä. nimitimme tahallisiksi kaikkia
sellaisia toimintoja, joissa jollakin yksilöllä on useita vaihtoehtoja
valit`tavanaan, voimme sanoa, että kaikki taloudelliset toiminnat
ovat aina tahallisia. Taloudellisten toimintojen tahallisuut6en liittyy
välittömästi se, ett.ä niihin kohdi§tuu keskinäinen pumitseminen,
vertailu ja arvojärjestykseen asettåfnin`en eri vaihtoehtojen puitteissa, mikä muodostaakin tärkeän osan taloudel`liseh periaat`teen `
noudattamisessa. , Se, että jonkin yksilöh 'toiminta on talouaellista,
edellyttää, että hän pyrkii tällä toimipnallaan mahdollisimman
suureen `tarpeei?tyydytykseen, mutta ei välttämättä edellytä sitä,
että hän tässä pyrkimyksessään ain'a onnistuisi. Taloudellisiksi
voimme si`is nimittää
sellaisia toihintoja,
`kielenkäytössä
ei pidetämyös
»taloudellisesti
järkevinä».joita
Q` jokapäiväisessä
Vaikka kaikilla tahallisilla toiminnoilla on vaikuttimena jokin
tarve, ei jokaista tahallista toimintaa voida silti pitää taloudellisena.
Tahallisia töimintoja o-n ripittäin kahdenla.isia tarkasteltaessa niitä
niiden vaikuttinrina olevi6n tarpeiden kannalta. Tahallinen toiminta
saattaa ensiksikin o|la sellainen, että asianoriiaisella yksilöllä on tarve

jokaiseen tai ainakin,'useampaan kuin yhteen siihen liittyvään vaihtoehtoiseen toimintamahdollisuuteen. To'is6ksi v.oi tahallinen toiminta olla sellainen, että yksilöllä on tai`ve ainoa'staan yhteeri jok6
nimånomaan mä`ärättyyn tai mielivaltaisesti valittuun toimintå-L
mahdollisuriteen niiden vaihtoehtojep joukosta, jotka liitty+ät
kyseise?n toimintaan. Esimerkiksi ilinaistessamme kielellisesti aja-

tuksiamme suoiitamme jatkuvasti tietyplaista tahallista toimi.ntaa
ilinaisukeinojen valinnassa. Useimmiten meillä. on tarvetta väin
yhteen ` määrättyy]}, nimittäin kielellisesti parha±mpaan ilmaisukeinoon. Jos taas on kysymys ^esiin. usea.sta yhtä hyvästä synonyymista, meillä on tarvetta yhtee-`n mihin tahansa .niistä. Valittuamme

jonkin synonyymin ei meillä esiinny tarvetta hylkäämiimme vaihtoehtoihin.

` Tarkasteilessamine nyt, mikä tahallisten toimintoien laji ori
taloudellinen, voimme välittömästi tödeta,` että kaikki ne tahalliset
toimipnat, joiden kohdalla yksilöllä on tai`vetta myös .Valinnassa
hylättyihin` vaihtoehtoihin ja ` joita .sen tähden vQitaisiin. nimittää

/
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niukkuuden alaisiksi,. ovat aina taloudellisia. Tässä.nimittäin tulee
välittömästi kysymykseen taloudellisen periaatteen huoinioon ottaminen ei.i toimintamahdollisuuksien toteuttamisen edustaessa erilaista tarpeentyydytyksen astetta. Sellainen tahallinen toiminta. taas,

jonka kohdalla yksilöllä on tarvetta ainoastaan yhteen toimintamahdo]1isuuteen, ei vaadi taloudöllisen periaatt6en huomioon ottamista eikä siinä mielessä ole taloudellista. Tässä tapauksessa nimittäin yhtä töimintamahdollisuutta toteutettaes;a ei muiden vaihtoemoj en syrj äyttä.mis`ellä ole lainkaan merkitystä tai.peentyydytyksen
kannalta, 'koska näihin vaihtoehtoihin ei esiinny minkään|aista tarv'etta. Tästä havaitsemme, että kaikkiin taloudellisiin toimintoihin
liittyy tarpeiden tyydyttämättömyyttä eli niukkuutta, jota -siis
voidaan pitää taloudellisen toiminnan välttämättömänä, vaikkakaan
ei riittävänä ehtona.
Tässä yhte¥`dessä on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen,
että molemmat edellä mainitut tahallisen toiminnan lajit saattavat
__ joiss.akin_: t.ap_au_ksi§_§a e§_iipty_ä iap2_anaikaisesti niin sanoaksemme

kietoutuneina toisiinsa. Niinpä voimme olettaa, että jollakin yksi]öllä Jon valittavanaan tietys:tä toimintamahdollisuuksien sarjasta
• .yksi ainoa toimintamahdollisuus siten, että hänellä ei ole tai`vetta

muihin tässä -sarjassa esiintyviin vaihtoehtoihin. Tämä . toimintamarid.ol_lisuuksien sarja kokonaisuudeksi katsottuna saattaa kuitenkin olla vaihtoehtoinen joidenkin muiden, mainittuun sarjaan
kuulumattomien toimintamahdollisuLksien kanssa. ' Näihin kaikkiin
kohdistuu kyseisen yksilön tarve, jonka voimakkuus saattaa vaihdella. Tässä tapahksessa yksilön toiminta on taloudellista, sillä hän

joutuu .vertaamaan sitä muihin, mainittuun sarjaan kuulumattomiin
toimintamahdollisuuk.siin pyrkiessään mahdollisimman
-suureen tar\
peent)brdytykseöp. 0lettakaamme esimerkiksi, että jollakin yksilöllä
o,n tarve yhteen ainoaan pukuun, `jonka hän esteettisiä näkökohtia
silmällä pitäen valitsee monesta samanhintaisesta puvusta. Hankittuaan uuden puvun hänellä ei ole enää tarvetta muihin valittavinä
olleisiin prikuihin. Puvun ostaminen saa kuitenkin taloudellisen
toiminnan luonteön sen johdosta, että kyseinen yksilö olisi voinut
` puvun hankkimisen sijastå ostaa muita hyödykkeitä ja sii's tyydyttää
muun]aisia tarpeita.
`
• Tarka;teltuamme tähän asti, mitkä taha.11iset töiminnat ovat
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taloudellisia, olerime pitäneet lähinnä silmällä omatähtoisia toimintoja. Edellä oleva esitys on silti` mt4£c#js mzA£a)7t,djs välittömästi

ulotettavissa myös vierastahtoisiin toim\intoihin., Tässä ` yhteydessä
on kuitenkin korostettava, että vierastahtoihen toiiriinta on talou- ``
dellista vain siinä tapguks'essa, että se rierkitsee tarpeentyydytyksen
niukkuutta nimenomaan tätä toiTmintaa tahtovan eik-ä sitä suorit- '
tavah yksilön (tai -yhteisön) kohdalla. useissa tapauksissä tosin
viei`astahtoistä` toimintaa tahtovan yksilön (tai yhteisön) tarve `

johtuu tätä toimintaa suoritiavan yksilön tarpeiden` huo'`mioo,n
ottamisesta. Vain siinä ,tapauk;össa, että vierastahtoista toimin-t~aa
.tahtova yksilö ori täysin välinpitämätön tätä toimintaa suoi`ittavan

yksilön .tarpeista eikä muutenkaan joudu syrjäyttämään .omia tai.peitaan, voidaan vierastahtoista toimintaa pitää- kuuluvana talouden piirin .ulkopuolelle. Kansantaloustieteen karinalta on erityisesti
huomattava ne toiminnat, joihin valtiov-alta pakottaa yksilöt. J`os
`

valtio nä.issä toiminnoissa ottaa-`huomioon eri kansalaisten tai`peet `

ja joutuu syrjäyttäriään jotkut ' tarpeöt joidenkin muiden tarpeiden
hyväksi, voidaan nämä toim.innat lukea talouden piiriih.
`
. Käsiteltävänä olevan probleeman suhteen on kansantalojideri- \
kesken
esiintynytainoastaan
`Örimielisyyksiä
siitä, katsotaanko
_ talou-.tutkijain
den piiriin
kuuluviksi
keinotoiminnat
vai void`aanko
- pitää taloudellisina myös päämåärätoimintoja, siis tarpeiden lopul- ,

lista t)brdyttämistä. Koska yksilö joutuu myös päämääiätoiminnassaan ottamaan huomioon ta|oudellisen periaatteep siinä tapauksessa>
että hänellä on tarve myö-s tämän toiminnan val`innaisiin vaihtoehtoihin, on -tällaista toimintaa pidettävä taloudellisen.a. `Onhan
itsestään selvää., .että pyrittäessä mahdollisimman suureen taipeent_yydytykseen, on merkitystä myös sillä seikalla, mitkä lopullisista
tarpeista tyydytetää_i} |.a mitkä jätetään tyydyttämättä. Se, että
monet tutkijTat eivät pidä päämäärätoimintoja taloudellisina, johtuu
ilmeisesti siitä, että taloudellineri-sanaa on- käytetty niin monessa
merkityksessä. Jos kä.ytetään taloudellinen-sanaa siinä merkityksessä kuin tässä esityksessä, nimittäin ilmaisemaan niitä toimintoja,
joihin~ taloudellisen periaatteen. noudåttamin-en kohdistuu, on myös ~
päämäärätoimintoja edellä` m`ainituin edell]hyksin ehdottomasti
pidettävä taloudellisina. `' Usein puhutaan kuitenk'in t.aloudellisestatoiminnasta tämän sanån ähtaamm.assa merkityksåssä, nimittäin
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tai.koittamaan ,. niitä toimintoja, joita yksilö suorittaa ver_ratessaan erilaisiao tarpeita ja niiden tyydyttämismahdollisuuksia, siis
itse taloudellise`n periaatteen huomioon ottamista. Näin käsitet.t`ynä taloudellinen to.iminta on vain välikappale tarpeiden tyydyttämiseksi. Koska sellaista toimintaa, jöhon taloudellisen periaaitteen
noudattamine:n kohdistuu, on pidettävänä eräänä kan.santaloustieteen pei.uskäsitteistä, olemme taloudellisen toiriinnan käsitteen
määrittelyssä lähteneet tältä pohjålta. Tällä määritte.lyllä on laajakantoinen mei`kitys kånsantaloustiet6en jäi`jestelmän kannalta.

Jos nimittäin päämäärätoimintoja mainituin ederytyksip pidetään
taloudellisina, on tästä seurauksena mm. se seikka, että kulutuksen
tutkiminen tietyltä näkökulmalta kuuluu välittöriästi kansantaloustieteeseen 1.

Ennen kaikkea ne tutkijat, joiden mielestä vain` keinotoiminnät
ovat talo.udellisia, ov.at korostaneet sitä, että toiminta edellyttää
ulkonaisia` välineitä ollakseen taloudellinen.. Edellä olevass.a esityk+E=

sJessä_ emme

ole. kiinni_t_täne6t.. huömio_t_a' Eähäp _ky§ym_y_k_sLgen _jo

senkään `tähden, että _on vaikeata määritellä`, mitä. ulkonaisilla välineillä tai.koitetaan. Kaikki inhimilliset toiminna\t edellyttävät
ei`ästä tekijää, niriitettäköön sitä sitten ulkonaiseksi välineeksi vai
ei, nimittäin aikaa. Koska toisaalta sellaisissa tahallisi;sa ja ,niukkuuden alaisissa toiminnoissa_, jotka eivät vaadi yksilöltä muuta

kuin aikaa, on otettava huomiooh taloudellinen periaate, on myös
näitä toimintoja pidettävä taloudellisina. Ei ole siis syytä kiinnittää
sanottavaa huomiota siihen kysymykseen, edellyttävätkö taloudel1iset toi'rhinnat ulkonaisia välineitä.
Tässä yhteydessä huomautettakoon vielä, että inhimillisiä toimintoja voidaan aikaisemmin mainituin` edellytyksin nimittää
taloudellisiksi täysin riipp.umatta siitä, suorittaako joku yksilö niitä
muista erillään vaiko yhteistoiminnassa muiden yksilöiden kanssa.
Kansantaloustieteen tulee tietenkin ottaa lähtökohdakseen kaikki
taloudelliset toiminnat, riutta on silti yinmäi`rettävää,. että se on
yleensä kiinnittånyt suui`imman Lhomion niihin talohd6]lisiin toimintoihin, joissa useat yksilöt tai koh yhteisö on yhteistoiminnassa.
L Vrt. LAURA HARMA]A, Kofz.fa[oHs kansartfaJouden osc!na. Porvoo 1946. S. 82-91.

KLALHs WELRis, Kulultajain tulot, kululus ja sääsläminen``suhdannekehitgksen
ua!össa Stzomessa utiosi.ria Z926-J938. Helsinki 1945. S. 9-10:
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Lopuksi on syytä korosta.a vielä sitä,, että, sano'malla joitakin
toimintöja taloudellisiksj olemme nimenneet niille erään ominaisuu:
den, jonka perusteella. ne muodostavat erityisen toimintojen.luokan

ja joka asettaa ne erikoisasemaan nimenomaan kansanta[1oustieteen
kannaltä. On itsestään selvää, että toiminnat +oitaisiin luokitella
erilaisten ominaisuuksien mukaa,n usealla/ muul|akin ta+a||a tårkastelömalla niitä eri näkökulrriista kuten es'teettiseltä tai moraaliselta
kannalta. Emme ole edellä lainkäan tarka.stelleet tällaisia toiinintojen jaöitteluja, koska ne eivät kuulu kansant.aloustieteön tehtäviin. Tässä yhteydessä kiinnitettäköön vain huomiota siihön, et'tå
t.aioudellisten toimintojen luokka ei merkitse vastakohtaa' muunlaisten ominaisuuksien määräämil.1e to,imiritojen luokille, joissa
saattaa. esiintyä sekä taloudellisia että' taloude'n piiriin kuulumattoriia toimintoja. .
Sen pe`i`usteella, mitä edellä olemme, esittäneet, voim.me määi'itellä talouden piiriin kuuluvan ja siiriä mielessä taloudellisen t6;iminnan. Taloudellisiksi nimitämme kaikkia sellaisia ihmisten tahallisia toimintoia,. joi.hin .välittömästi tai--välillisesti liittyy jonkin

tarpeen tyydyttäminen jonkin toisen tai joidenkin taisten tarpeiden
jäädessä tyydyttämättä. Taloudellisen toiminnan. perusteeksi ei
riitä siis' yksinään valinnap periaate, j,onka me-rkitystä mm. `Lausannen koulukunta on korostanut, eikä toisaalta yksinomaan niukkuudenkaan periaate, jota täsmällisimmin 6n edustanut' Ca;sel.
Koska taloudelliseen toimintaan sisältyvät nämä molömriat `peri-

åg:t:etr,ivsoitdia:Tinäåe:yphed'is:eal:ätätnei:ittsäi:e,soiraermkiisjo:tåar,pa|e..'u:
dellisen t_oiriinnan ja siis viime kädessä kaiken t.alouden `ytimen.
\
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