
RU.OKAKUNTIEN  SUURUUS  ERI  ELIN¢
KEINORYHMISSÄ  VUONNA  1946.

Kirjoittanut
•       Kalepi,  Mi,€tti,nen.

Huhti-toukokuussa  1946  0y.  Yl_eisradio  Ab.  suoritti  kansan-
huollon kortotijakelun yhtey,dessä tiedustelun,  jok.a ulbtettiin kautta
n;aan  sekä  radionomistajille  että  ei-radionhaltijoille.  riadi6noinista-
-jäir=va-s-t-au-kset`-rieisradio--kä=ytti-kuuntelijain_amm_at_t_i±y_hm_i±y_s±u±-__

kimukseensa.  Allekirjoittanut  on ;aanut käyttää ruokakuntien  suu-
ruutta  käsittelevässä  tutkimuksessaan  radionoinistajien  vastausten
l.isäksi   n`iidenkin  vastauksia,  joilla  ei  ole  radiota.    -

Tiedustelulomakkeen täyttivät ainoastaan ruokakuntien, päämie-
het oman i`uökakuntansa (perheensä-) puolesta.  Koska aineistosta on
otettu  erilleen  yhden-hengen rtiokakunnat,  voidaan  mriideri=` ruoka-
kuntien  olettaa   olevan  perheitä,   perheitä   ainakiii  siinä   mielessä,
että  niissä  oF  vähin_tään  2  perheenjäsentä,  jotka  asuvat 'yhdessä  ja
muodostavat  oman  ruokakuntansa.  Tällaisestä  yhdessäasumismuo-
dosta  käytetään sepraavassa  yleensä  nimitystä ruokakuhta.•  Tutkimus  on  ]aadittu  edustavaa  menetelmää` noudattaön.  Tut-

kittavak`si.,on -valittu  75  paikkakuntaa,  joiden  kaikki  tilastc;I.1iseen
käsittelyyn  soveltuvat  vastaukset  on  otettu  huomioon.  Paikkakun-
nät  on valittu`s_iten,  että i.okaisesta läänistä on otettu.tutkittavaksi
kaikkia lääniä mahdollisimman hyvin edustävia paikkakuntia, jotka
voisivat  edustaa  yhdessä  samalla  koko  maata. {.Tutkimus  käsit-tää           \
kaiken   kaikkiaan   71000   ruokakunta`a,   joissa   on   perhe6njäseniä
255 000.  Maaseudun  osalle  tulee  47,000`ruokakuritaa ja`.181000 per-
heenjäsentä,  kaupunkien  ja  kauppaloiden  osalle  24 000  ruokakun-
taa  `ja   73 000   perheenjäsentä.   Paikka.kunnista   on   13   kaupunki`a,

®
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4  kaupp.aiaa  ja  58  ihaaiåi5kuntaa,  Tutkitut  kauppalat,  Nokia,  Va'l-
keaköski,   Seinäjoki  ja, K`auniainen,   on`  laskettu  päinvastoin  kuin
virallisessa tjlastossa kaupunk.ien ryhmääh.`  Tutkittuje!± paikkakuri-
tien joukossa  ei  ole yhtään. suurta  kaupuhkia,  vaan suurin on` .Mik-
keli,  jonka  asukasluku  1.  1.  1945  oli  13 000.  Suuria  kuntia  (asukas-
luku yli 8 000) on tutki`muksessa 18, keskisuuria (asuk.asluku 4 000-
8 000)  28  ja  pieniä  (asukaslukuaalle  4 000)  29-.  Tutkittujen \kuntien
väestö   1.   i:.   1945   oli`  11  °/o   Suomen  koko   väestöstä.   Maaseudun
aineistoa voitaneen\'pi?.ää kokö maas6utuä edustavana. Tutkitut 'kau-
pungit  eivät  ole  edustavia, ' koska  s'u~iiret  kaupungit  ovat  jä.äneet
tutkimuksen  ulkopuolel'1e.`

Koska   aineistomäärä   kokonaisuudessaan   on   melko   Suuri,   voi
siitä  laskea. eräitä  elinkeinoryhmityslukujakin.  Koko  väestön  elin-
keinoryhmitystä  ei  yoi  selvittää` näillä  tiedoilla,  koska  niistä  käy
ilmi ' vain ruokakuntien päämiesten ammatit, mutta niidenkin tutki-
misella   on  oma  merkityksensä.   Seuraavassa  taulukossa  esitetään
`vähintään 2-henkisten ruokakuntien päämiesten elinkeinon mukaan
]aa dittu  elinkeinoryhmitys.

Elinkeinoryhmä

a.   Maa-  ja  m.etsätalous,  kalastus
b.   Teollisuus  ja  käsityö   ........
~t.     Kauppa    ...................

d.   Liikenne      ..................
'  e.   Julkin`en   toiminta   ja_  vapaat

ammatit................

-    f .    Muu.t   .1  ......................

Koko  maa  Kaupungit  j`a    Maaseutu
°/o.        kauppalat   °/o           °/o

47.i                       5.4                   67.3.

28.0.          ~`     `49.6                     19.0

5.4                    11.3                       2.5

8.o                   15.8                      4.i

5.7                     11.6                       2.8

4.0                       6.3                       4.3

Yhteensä      100.0               100.o  '            100.o

Tässä   elinkeinoryhmittelyssä   on  pyritty   tarkkaan  jaoitteluun
siten,  että ryhmä f.  (muut ammatit)  jäisi  mahdollisimman pieneksi,

`   ja  tulokseksi  ohkin  saatu  koko  maan  kohdaqla  4:9  °/o,  maaseudulla
±.3 °/o ja kaupungeissa 6.3 °/o. On merkille pantavaa, että koko paassa
teollisuuden  prosenttiluku  on `varsin korkea,  nimittäin  28.0.  Suurin
on  maatalouden ryhmä, a47.i  °/o.  Kolmantena  suuruusjärjestyksessä
on liikenteeh ryhmä,  8.o °/o.  Kauppa  ja  julkinen toiminta  ovat  mil-
tei  yht\ä  suuret.,  5.4 °/o  ja  5.7  °/o.
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Maaseudun  aineistosta  kuuluu   67.3  °/o  maatalouteen  ja  19.o  %
teol]isuuteen.   Maaseudullakin  ovat  kaupan  ja  julkisen  toiminnan
ryhmät  läh.es  samansuurriiset,  2.5  °/o ja  2.8  °/o.  Liikenteen  ryhmään
kuuluti  vain  4.i  °/o.

Kaupungeissa  ja   kauppaloissa   .on   luonnollisesti   maatalouden
elinkein6ryhmä  pieni,  5.4 °/o,  mutta  teollisuus  noin  50 °/o.  Liikenne
on  15.8  °/o.ja  kaup.pa  on taaskin 'su.unnilleen  saman  suui`uinen  kuin
julkisesta  toiminnasta  ja  vapaista  ammateistä  elävä  väestö.  Maa-
seudulla  on kauppa vain 2.5  °/o,  muttä kaupungeissa ja kauppaloissa
enemmän  kuin  nelihkertainen  eli  11.3  °/o.

Suomen  viimeiset  viralliset  tiedot  elinkeinoryhmityksestä  ovat
vuodelta 1940, ja ne soveltuvat parhaiten vertailukohteeksi. Toiseksi
vertailukohteeksi  sa-adaan  Yleisi`adion laatima  r a d i o n o m i s t a-

j a i n  ammattiryhmity§tutkimus, jokä on laadittu 373 000 vastauk-
sen perusteella. Seuraavassa taulukossa esitetään nämä kolme ruoka-
kun.tien päämiesten ammatin mukaan laadittua tutkimusta.

E]inkeinoryhmä

a.   Maatalous   ......
b.   Teollisuus   .......

c.    Kauppa   ...... '.  ,

d.   Liikenne     .......

e.  .Julkinen  toiminta
f .     Muut   ...........

Suomen  viral]i-
nen tilasto  v.      Yleisradion   tut-Edustava   tutki-
1940.  Päähen-      kimus    v.    1946.     '.;mus  v.1946.

kilöt ja muu am-Vain radionomis-     Ruokakuntien
matissa   toimiva   tajaruokakuntien        päämiesten

väestö  `                 päämiehet                 ammatit

Yhteensä  `100.o  °/o                100.o  °/o                100.o  °/o

Varmaankaan vuoden 1940 luvut -eivät vastaa enää v.  1946 val-
lit§evia oloja. Jo normaaleina, sotia edeltäneinä vuosina oli havaitta-
vissa   säännöllistä   maatalousväestön   määrän   vähenemistä.   Sodat.
•ovat  tuorieet  suuria  muutoksia  iriukariaan.   Esimerkiksi   Karjalan
menetys,   Porkkalan   alueen  vuokraus,   sQtakoi'vaukset  ja   vieläpä
kansanhuolt.okoneistokin ovat muuttaneet maamm.e ` elinkeinoraken-
netta  ja  väestön  elinkeinoryhmitystä.   Taulukon  l.ukujen  vertailu
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ei  ole  täysin  hed`elmällistä,  koska  kaiklri  kolme  lukusai`jaa  Qn  laa-
dittu osittain  erilaisilla  perusteilla.  Vii`a'llisen tilaston lukuihin sisäl-
tyv.ät  yksinäiset  ammatinharjoittajat.  Ryhmään  »muut»  on  yhdis-
tet-ty  virallisen  ti|astoh   sekatyöläiset  ja   ilman   ammattia   olevat.
Yleisradionkin tutkimuksessa ovat. mukana ykäinäis,et ruokakri.ritien
päämiehet,  mutta  vain sellaiset,  joilla  on radiova§taanotin.  Allekir-
joittaneen `tutk`iriris. taas on laadit.tu edustavasti ja siinä ?i ole otettri
huomioon. yksinäisiä   henkilöitä.    Yleisradion   ja   a]lekirjoittaneen
tutkimuksessa on sekat.yöläiset pyritty sijoittamaan siihen arimatti-

/

ryhmään,   miss`ä   he  ,työskentelevät  sekatyöjäisinä,  joten  erityistä
sekatyöläisten  ryhmää  ei  ole  muodostettu.  Tutkimuksien  eri]aisuu-
destä huolimatta voitaneen kuitenkin päätellä esimerkiksi seuraavaa:
Kaupan  ja  julkisen  toimen  kohdalla  ei  ole `tapahtunut  suurempia
muutoksia.  Maatalouden  elinkeinoryhmä  on  pienentynyt  ja  teolli-
suuden   i.yhmä   suurentunut   ku]uneiden   kuuden   vuoden   aikana.
Samoin.  liikenteen   elinkeinoi`yhmä   on  ka;vanut.   Näitä   elinkeino-
ryhmitystä.  koskevia  lukuja  tarkasteltaessa  on  kuitenkin  muistet-
tava, että tämän tutkimuksen luvut eivät  sellaisinaan ole yleispäte-
viä, vaikka ne  näyttävätkin 'olevan lähellä  maamme tämän `hetken
elinkeinoryhmityksen  todennäköisiä  l'ukuja.

Aikåisemm'in  jo  mainittiin,  että  tässä  esitetään  tietoja  ainoas-
taan sellaisista ruokakunnista, joissa on vähintään 2 perheenjäsentä.
Seuraavaan  taultikkoon  on  koottu  koko   maan,   maaseudup   sekä
kaupunkieri j a kauppalöitten eri elinkeinoryhmiin kuuluvien, vähin-
tään  2-hengen  ruokakuntien  ke`skimääräistä  `suuruutta   osoittavat
luvut.    -

Ruokakunnan   keskimääräinen  suuruus:

Elinkeinoryhmä
a.    Maatalous    .... ` ..............

b.    Teollisuus   ..................

c.     Kauppa    ...................

d.   Liikenne      ......  : ...........

e.   Julkinen  toiminta    ...........
f .      Muut   ......................

Kaikki  elinkeinot

kaupungeissa
koko   maassa  ja  kauppa-    maasehdulla

lois§a

3.88                    4.7o
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Koko   .maata   edustavia   lukuia   tarka§tellessa   kiintyy   ensinnä
huomio siihen, että maata]outeen kuuluvien ruokakunnat ovat keski-
määrin kaikkein -suurimpia.  Vain maatalousi`uokakunnissa .on keski-
määräinen  henkilöluku  yli  4,  kaikissä  muissa  elinkeinoryhmissä  se
jää neljän alapuolelle.  Maatalousruökakunnat ovat ikäänkuin koko-
naan  omaa  suuruusluokkaansa; \sillä  niiden  ja  seuraavan  lähinnä
suur.immap  iuoJkakunnan  erotus  on  O.9i,  siis  nöin  yhden .henkilön
erotus keskimäärin. Selvimmin tämä ero` näkyy, jos maatalousruoka-
kuntaå verrataan kaikkien muiden elinkeinoryhmien yhteiseen keski-
arvoon, .joka  on  3.69.   Siis   maatalousruokakunnan  keskimääräirien
suui.uus  on  4.7  (4.67)  ja  kaikkien  muiden  elinköinoryhmien  rrioka-
kunnan  keskimääi`äinen suuruus  3.7  (3.69),  jgten  inaaialouteen  kuu-
1uvieri  ruokakunn.issa  on `keskimäärin  yksi  henkilö  enemmän  kuin
muiden  elinkei,noryhmien  ruokakurinissa.  Jos  oletetaan,  että  nämä
kaikki maatalousruokakunnat,  joissa on perheenjäseniä vähintään 2,
ovat perheitä, niin niissä  olisi tämän mukaan keski'mä`ärin 2.67 lasta

Fe-rh.että-koh-den-. -Tämä-kuitenkin sillä -edellyty_ksellä,_ e±tä_'v_an_hem-_
pia  on  lasten  lisäksi  2  eikä  ketään  sivullisia  ole  ilmoitettu  pei'hee-
seen  kuuluviksi.   Tämä   keskimääräinen  lasten  luku   on  siis   vain
eräänlainen  olettamus.  Tiedustelulomakkeessa  kysyttiin  i`uokakun-
taan  kuuluvien  perheenjäsenten  lukumäärää  eriks.een  ja  palvelus-
vä-en määrää erikseen.  Ruokakuria ei ole sama yksikkö  kuin perhe,
mutta  tavallisesti  Samaan  ruokakuntaan  kuuluvat  perheenjäsenet
muodostavat   perheen.   Edellä   måinittu  lasten  lukum-äärä   on  sii;

•  saatu  siten, ` että  samaan  ruokakuntaari  kuuluvien  perheenjäsenten
-  määrästä  on  vähennetty  2  (isä  ja  äiti)  ja  riuiden  oletetaan  olevan

lapsia.  Tämä  on  kuitenkin.kaavamainen  jaoitus,  sillä  useissa  per-
heiss,ä  on vanhe`mpia  vain  1  ja  päinvastoin joissakin perheissä  saat-
taa  olla. esim:  toinen  isovanhemmista.  »perheenjäseniin  kuuluva)).

Teollisuuden,   liikehteen   sekä   julkisen  toiminnan  ja   vapaitten
a`n-Lmattien ruokakunnat ovat j okseenkin yhtä suuret,  e.rotris  näkyy
vasta   sadasosia   laskettaessa.  `Näiden  kolmen  suuiuusjärjestys   on
seui.aävaa:  liikenne  3.76,  teollisuus  ja  käsityö  3.73  sekä  julkinen  toi-
minta  ja  vapaat  ammatit  3.72.  Edellä  mainitun  ol;ttamuksen  mu-
kaan  näissä  »perhei;sä»  ölisi  lapsia  keskimåärin  1.7  tai  1.8.

Viidemtenä  on  suuruusjärjestyksessä  kaupan  palveluksessa  ole-
vien ruokakunta,  jopka keskimääräinen suuruus .on 3.58.  Viimeiseksi
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eli  pienimmäksi  jää  ryhmä  f,  siis  muiden  ammattien  iuokakunta
luvulla   3.39.

Taulukon  keskimmäis6ssä  sarakkeessa  olevat  luvut  osoittavat,
että  kaupungeissa  ei  ole  eri  elinkeinoryhmiin  kuuluvien  ruokakun-
tien keskimääräisissä  suuruuksissa suuria  ei.oavaisuuksia,  sillä maa-
talouden ja  riuiden` ammattien i`yhmän,  suurimman ja  pienimmän
ei`otus  on  vain  0.69  ja  kaikki  muut  bvatkin  miltei  såmansuqruisia.
Kaupungeissa  rtlokakunnat ovat  säännöllisesti , keskimäärin  pienem-

'piä kuin maaseudulla.  Kaupunkien ]iepeillä  olevat  maatalousruoka-

kunnatkin ovat huomatt-avan paljön pienempiä kuin muualla maa.ssa,
ja  samalla ne  ovat jokseenkin yhtä suuria kuin kaupunkien ruoka-
kunnat  muissakin  elinkeinoryhmissä.   Koko   aineiston-mukaan  on
ruokakunnan yleinen keskinfääräinen suuruus kaupungeissa ja kaup-
paloissa  3.62  eli  sama  'kuin  r.uokakunnan  keskimääi'äinen  suuruus
teollisuudessa.

Siirryttäessä  tarkastelemaan taulukon  oi`keanpuoleista  saraketta
huo`mataan  selvä  ero  sen  ja  keskimmäisen  sara`kkeen  välillä.  Kau-

pu,ngeissa on ruokakuntien keskimääräinen suurups  3.62, mutta maa-
seudulla  4.4i.   Tämäm mukaan  olisi  ,siis  kaupungeissa  yhtä  ruoka-
kuntaa  kohden  1.62  lasta  ja  maaseudulla  2.4i  lasta.  Tämä  taaskin
sillä  edellytyksellä,  että  jokaisessa  ruokakunnassa  olisi  vanhempia
2   ja   loput   lapsia.   Kaupungeissa.  ruokakunnat   ovat   keskimäärip
lähes   samankokoiset ` eri   elinkeinoryhmissä.   Maaseudullakin   ovat`
ruokakunnät  neljässä  elinkeinoryhmässä,  teollisuudessa,  kaupassa,
liikenteessä sekä julkisessa toimessa miltei yhtä suuret. Maaåeudulla
on  kuitenkin keskimääräisesti pienimmän ja  suui`imman ru'okakun-
nan,  muiden  ammattien  ja  maatalouden,  ero  i.i6  ja  m.aatalouden
4.7o.on ö.83  suurempi kuin toiseksi  §uurin ruokakunta,  joka  on teol-
lisuuden  3.87.  Mäaseudulla  ovat  i`uokakunnat  teollisuudessa  ja  lii-
kenteessä keskimääi.in samansuuruiset,  nimittäin ?.87 ia 3.86,  samoin
kaupan  palveluksessa  ja  julkisessa  toimessa  miltei  samansuuruiset,
3.7i  ja  3.6§.  Merkille  pantava  on,  että  ryhmässä  f,  muut  ammatit,
jossa  keskimääräineji  ruokakunta  on miltei  poikkeuksetta kaikkein

~ pienin,  on   maas;udulla  ruokakuman  keskimääi`äinen  suuruus  3.54
eli  siis  miltei  sama  kuin kaupunkien ja kauppaloiden eri  ammateis-
sa ölevien kaikkien i'uokakuntien yhteiskeskiarvo, joka \on vain 3.62.

Verrattaessa  maäseudun  ruokakuntia  kaupunkien  ruokakuntiin
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havaitaan,'  että  maaseudun  i`uokakuntien  k.eskisuuruus  4.4i  on  huoL
ma\ttavasti  Suui`empi  kuin`  kaupunkien   3.62.   Merkille  pantavaa  on,
että viidessä elinkeinoryhmässä maaseudun i`uokakunnat ovat suun-
nilleen  samansuuruisia  kuin  kaupunkien  ruokakunnat,  mutta  maa-
talousväestön ruokakunnat ovat kokonaan .omaa suuruusluokkaansa,
ja  äsken  osoitettu  erotus  johtuu  suijrelta  osalta  juui`i  maatalous-
ruokakunnista.

Samoin  kui.n  maaseudun  ja  kaupunkien  riiokakunnat  ovat  eri-
suuruisia, niin' on ruokakuntien suuruuksissa melkoisia  eroavaisuuk-
sia   eri  läänejä  toisiinsa  verrattaessa.   Kaikista  lääneistä  Ahvenan-
maata  lukuun  ottama'tta  on  valittu  sellainen  aineisto,  että  vertai-
lut  ovat  mahdollisiä.  Seuraavästa  taulukosta  selviää  ruokakuntien
suui`uudet  lääneittäin.

Ruolcalcuntien  suui`uudet  lääneiltäin.

Taulukosta  huomaa,   öttä  ruokakupnat   ovat  suurimpia   Lapin
läänissä  ja  pienimpiä  Uudenmaan lääriissä,  Pohjois-Suomi ja  Etelä-
Suomi   ovat   siinä   vastakkain.   Suuria   ovat  ruokakunnat  myöskin
Oulun,   Kymen,   Kuopion  ja  Vaasan  lääneissä.    +

Maata]ousruokakunnissa  ori  Vaasan,   Oulun  ja   Lapin  `lääneissä
keskimäärin  yli  5  henkeä,  kaikissa   muissa  lääneissä  yli.4  henkeä.
Taulukon suurin luku  on 5.57 ja  se on  Lapin läänin maatalousruoka-
kunnan  keskimääi`äinen suuruus.  Taulukon pienin luku  on taulukon
vastQkkaisessa kulmassa,. nimittäin Uudenmaan läänin muut  amma-
tit,   joissa  ruokakunnan  keskiluku  on  vain  2.93.

J okaisen  ]ään].n  maatalouf.ruokekunta  on  keskimääi.in  surire.mpi
sam an  läänin  kaikkia   muita  ruok.akuntia.

.1
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Liikenteen  ruokakunta  on  toiseksi  suurin  Uudenmaan ja  Oulun
lääneissä.

Teollisuusruokakunnat  ovat  toiseksi  suurimpia  Turun  jå  Porin,
Kuopion;   Vaa;an   ja   Lapin   lääneissä.   Ahvenanmaalla,   Hämeen,
Kymen  ja  Mikkelin  lää.neissä, ovat  toiseksi  suurimpia  julkisen  toi-
men  ruokakunnat.

Kolmanneksi  Suurimpia  ovat  ruokakunnat  julkisen toipen ryh-
mässä  Uud;nmaan  sekä  Turun  ja  Porin  lääneissä.  Ahvenanmäalla,
Kymen ja  Ouhn_ lääneissä  ovat teollisuusruokakunnat kolmanngksi
suurimpia.  Kaikissa  muissa' 1ääneissä,  siis  Hämeen,  Mikkelin,  Kuo-

pion,   Vaasan  ja   Lapin  lääneissä,  ovat  ruokakunnat   kolrr}anneksi'
suurimpia  liikenteen  ryhmässä.

Ahvenanmaalla,  Uudenmaan,  Turun ja  Porin,  Hämeen,  Mikke-
lin, + Vaasan  ja   Oulun  lääneissä  »muiden».  ryhmän  ruokakunta  on
keskimäärin  pienin.   Kuopion  ja   Lapin  lääneissä   on  julkisen  toi-
me'n  ruokakunta  keskimäärin  pienin  ja  Kymen  läänissä  on  ruoka-
kunta  pienin kaupan  ryhmässä.

Useimmissa.-lääneissä on kaupan ruokakunta toiseksi pienin §ekä

julkisen toiminnan ja vapaiden ammattien iuokakunta keskimäärin
kolmanneksi.`pienin.

Täriän  tutkimuksen  mukaan  yleisimmin  esiintyvä  ruokakunta-
m`uoto on kolmen hengen ruokakunta.  Alla olevasta taulukosta näh-
dään erisuurui.sten ruokakuntien määrät  prösen`teissa ilmaistuina.

Henkilöluku

Ruokakuntia,   joissa  on  vähintään  2   henkeä:
koko  maassa           kaupungeisså  ja            maaseudulla

°/o                      kauppaloissa  °/o                       O/o

Yhteensä    100.o 100.o-                            `     100.o
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Koko, maata   edustavasta  aineistosta  on  lähes   1/4  ruokakuntia,
joissa  -on  3  perheenjäsentä.   Toiseksi  enimmin  on  2.hengen  i'uoka-
kuntia,   riim.   21.4  °/o.   Kolmanneksi   tulee   4-hengen   ruokakuntien
määi`ä,  _20.2  °/o.  . Nämä,  3   ruokakuntatyyppiä    ovat   vallitsevia   ja
muodostavat  ikäänkuin  koko.  aineiston  vahvan  rungon,  yhteensä
65.60/o.

3-hengen ruokakunta  on yleisin i'uokakuntamuoto  sekä kaupun-
geissa  että  riiaalla,  vaikkakin  niitä  on  kaupungeissa  suhteellisesti
enemmän  kuin  maaseudulla.  Maaseudulla  on  suhteellisesti  vähem-
män  2-,  3-ja  4-hengen rupkakuntia,  mutta kaikkia sitä  suurempia.
ruokakuntia  suhteellisesti  enemmän kuin  kaupungeissa.  9-12-hen-
gen ruokakunnat ovat periri har+inaisia kaupungeissa (1.o  °/o), mutta
maaseudullaL  niitä  esiintyy  vielä  melkoinön  määrä  (5.4  °/o).

Aikaisemmilta vuosilta on muutamia tutkimuksia, joista voidåan
saada  joitakin  i`uokakuntien suuruutta  koskevia  tietoja.

Niinpä_ _±ilattoman väestön alakomitean tutkimuksessa vuod6lta
•1901  on  esitetty sill-6ineri riaalåi-si`uokäk-unti-en`keskisuuruusj  Tu-tk-i-

re:E:se:::u::i:ii:,ms,ueotiäe:irma`a`i:å:sii::sntiågaT:.kåååo:n4.r6::Eåää,n:::.:
v.  1900  4.39 sekä  tilattoman  väestön  alakomitean tutkimuksen  mu-
kaan.  v.   1901,   4.54.

S`ellaiset  i`uokakunnat,  joihin  kuuluu  vähintään  2  henkeä,  ovat
edellä mainitun tutkimuksen mukaan v. 1901 olleet Suomen maalais-
kunnissa suui`uudeltaan keskimäärin 4.96 h;nkeä.  Esil]ä olevan tutki-
muksen  mukaan  oli vastaava  maaseudun luku  v.  1946  4.4i  henkeä.
Er,otus op O.55 ja se vastanneekin suunnilleen inaalaisoloissa 45 vuoden
aikana  tapahtunutta  ruokakunnan  keskimääi'äistä  pienenemistä.

Eii   elinkeinoryhmien   silloiset   keskimääi`äiset`` suuruudet   eivät .
esiinny tilattoman väestön alakomitean tutkimuksessa samassa suh-
teessa   kuin   tässä   tutkimuksessa,   kuten   seuraavasta   taulukosta
hav&itaan.
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~      Maaseudun                2-henkiset  ja
kaikki   ruokakunnat suui.eminat  ruoka-

v.1901.                 kunnat  v.1946.

Maatalous
Teollisuus
Kauppa   .
Liikenne

5.3

3:7

4.7

4.o

Julkinen  toiminta ,...               4.7
Muut..............2.7

Koko maata koskevat virall`iset tiedot perheiden suui`riudesta, eri
elinkeiiioryhmissä  saa¢daan  v.   1910  tehdystä  tut`kimuksesta,  jossa
läsnäoleva   väestö   on  ryhmitetty  ammatin  ja  elinkeinon -mukaan.
Ammatit  ja  elinkeinot  on.  siinä  jaettu  14  ryhmään,  mutta  näitä
i`yhmiä yhdistämällä saadaan tarkalleen samat 6iyhmää kuin tässä-
•kin  tutkimuksessa.  Seuraavassa  tauluk6ssa  esitetään  vei`tailtavaksi

vii.allisen  tilaston  luvut  vuosilta  1910  j`a  .194Q  kaikista  koko  maan
i`uökakunnista ja tämän tutkiriuksen luvut 2-henkisistä ja  suui.`em-
mista ' ruokakunnista.

Ruokakuntien  keskimääräinen  suuruus  koko  maassa.
Suom'en  virallinen_tilasto: Tämä  tutkimus:

kaikki  -ruokakunnat     .   ?=F_?P??n  ja
v.   1910      v.   1940

Maatalous.......

Liikenne.......

Teollisuus.......

Julkinen toiminta .
Kauppa  ,....... '..  .

Muut     .  .  ._  ........

suuremmat ruoka-
kunnat  v.  1946

4.67

Kaikki  ammatit    ....       3.i            2.46                   4.i5

Vuos;en  1910 ja  1940 tiedot  on laadittL/'osit.tain erilaisilla  perus-
teilla kuin tämän tutkimuksen luvut. Vertailun tärkein havainto on
se,  että jo`vuonna  1910 on koko maassa ei.i el`inkeinoryhmiin kuulu-

``     vien   i`uokakuntien   suurhusjärjestys   ollut   sama   ja  ,suui`uussuhde

jokseenkin  sama  kuin  36  vuottQ  myö,hemminkin.   .



K I R,J .A L L I S U U T T A
/

ET.Li S A.uTiio..  M aa;(nis€:mä,rmä,n ai anhä;yttö  suheessa talouden l,aabuun
7.cL   Åer}Äi.Zö.rc{ÅenfeGsee7..  'Wemör  Södei`sti.öm  Osakeyhtiö.    Helsinki
1947.   Siv.   183.

i=L

Maisteri  Sa}zÅrL.on  tutkimuksen  koht`eena-on  ei`äs -kansantalouden
kes.keisimpiä  kysymyksiä:   työvoima  ja  sen  käyttö,  tässä.tapauk-
sessa ajallisesti mitattuna.  Mutta tämä kysymys  ei ole vain kansan-
taloudellinen, vaan myös sosiaalinen ja sosiologinen probleema.  Siitä
johtuen  nyt  käsillä  olevalla  teoksella  on  kantavuutta   vai`sinaisen
kansantaloustieteen rajoje.n  ulkopuolella;  se  voitaneenkin ol`eelliselta
osalta_nsa  ka±_soa  i±im_enomaa_n  so§iol_ogiseks_i__ tutkimukseksi.-   `

Kysymys   ihmisen   ajankäytöstä   on   tieteelli-s6s-;ä   selvityksassä
jäänyt  sangen  syrjäytettyyn  asemaan.   Vasta  parin  kolmen  viime
vuosikymmenen  aikana  kansantaloudelliset  ja  sosiologiset  tutkijat
ovat  alkaneet  kohdistaa  siihen  entistä  suurempaa  huomiota.  Tämä
aikaisempi laiminlyönti  on ilmeis6sti johtunut  mm.  siit-ä,  että  ajan-
käytön tutkiminen kohtaa melkoi§i-a teknillisiä vaikeuksia. Tyydyttä-
viin  tuloksiin  pääseminen  nim.   edellyttää,   että  riittävän  pitkänä
ajankohtana  riittävän  pieniin  aikayksikköihin  jaoiteltuna  taikkail-
laan  riittävän  koehenkilömäärän  ajankäyttöä.  Kaikin puolin riittä-
vän  aineiston  kefuu  ja  käsittely  merkitsee  kuitenkin  niin  suurta
työurakkaa tutkijalle, että hänen täytyytavalla tai toisella i`ationali-
soida   oma   ajankäyttönsä   rajoittamalla`  tutkimuksensa   ulottuvai-
suutta.   Niinpä  esim.  se  amei`ikkalainen  ajankäy_tön tutkimus   (Soro-
k£n-BergG}...   »Time   budgets   of  huma`n  `behavioi.i},`  1939),   joka   teki-
jänsä mukaan perustuu laajipmalle tilastoaineistolle, käsittää n.  100
koehenkilöä,  `jotka   neljän   viikon   aikana   pitivät   ajankäytöstään
kirjaa   viiden   minuutin  tarkkuudella.   Meillä   dosentti  NJZs  WeS£ej.-
ma7rcÅin   suorittamasså   tutkimuksessg   (»Tutkimuksia  kodin  piiri§sä
työskentelevien  naisten  työpäivän  pituudesta»,  1946)  on  tai.kkailtu
36  henkilöä  neljänä  kuukautena  ne|jännestunnin  tarkkuudella  s6kä
lisäksi  3  henkilöä  ~yhden  vuoden  aikana.

Näihin  tutkihuksiin  veri`attuna  -maistei`i  Sauiion  tilastoaineisto
on  paljon  laajempi,.sillä  se  käsittää  467  koehenkilöä, 'joista  52:Ita
on   kokovuotinen   ja    415:1tä    12-viikkoinen    ajankäyttökirjanpito.
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Ajankäyttö  on  mei`kitty  priolen  tunnin,  mutta  osittain  myös  nel-
•iäånseistteun-oi:vtaaikaTnmegteonnesnampiunou|:sti:iå:fiiuFa!aet`|aa.a:.utk-imusnäyti

Tilastoaineiston  luotettavuutta   hai.kittaessa   on   otettava   huo-
mioon,  että koehenkilöt  on valittu piipistä,  johon tutkijalla  on ollut
toimensa  vuoksi  Martta-liitossa  läheinen  henkilökohtainen kosketus,
sekä  että talouskonsulentit ja  -neuvojat  ovst  opastanöet  näitä  hen-
kilöitä  merkintöjen  teossa- 'ja  tarkistaneet  heidän  t`iedonantojansa.
Eräät   ulkomaalaiset   tutkijat   ovat   tosin   bitäneet   tärkeänä,   että
ajankäyttötutkimusten  pitäisi   tapahtua  nimettömästi.,   koska  tut-
kiti,avat  eivät  mielellään  omissa  riimissään  paljasta  ehkä  ai.kaluon-'toisia-  asioitä.   Kun   käsillä   olevassa   tutkimuksessa   ei   kuitenkaan

¥lue;et:;åmo:åe:å|mmäänttaa:åi.s.ii:staasionihJ:s,kaaa''::#:,paä¥ut|ä;äis:iåraetntrhå.:e:
Iuotettavalta.

Maisteri   Saui`ion   tutkimuksen `arvoa   kohottaa   se   seikka,   että
sen  keskeisenä  kohteena  on  ollut  kotitalous.   Tämä  talouden  piiri

•...

:en:såiFui:iåinusjtä;äöps?å;|aeres::ä,s:?,!ta:seheun.|iaåeaTtaa:netEån:iåräta:onut::::
omaiseri  tärkeä  asema.niin  hyvin  tuotannossa  kuin  ku.lutuksessa,
ku.ten  iriaisteri  Lcbt4rcb HCJrmcv.cb on täydellä  syyllä  koi`ostanut  äsket-
täin   valmistuneessa   ansiokkaassa   kirjassaan   »Kotitalous  _kansan-
talouden  osana»  (joskin  t.ässä  tapauksessa  on~menty  liian  pitkälle,
kun ns. tulojen disponointi op kokonaisuudessaan vedetty kotitalou-
den  piiriin).                                                                                                                              i

Mais-teri  Saui`ion  tutkimuksön  `1  luvun  otsikkona  on:  x}Aika  tut-
kiriuksen  kohteena  kotitål`oLudössaJ),  mutta  valitettavasti  tekijä  on
laiminlyönyt  tehdä  .lukijalle `riittävä-n -selväksi,  mitä  hän  tarkoittaa
»kotitaloudella»,  jolla  öri  näin  keskeinen  asema  hänen  tutkimrikses-
saan.  Vasta  V luvusta  käy ilmi,  että hän jqkaa ko-titalouden i}varsi-
naiseen   kotitalouteem}  ( ± ruokatalous  ja  kodinhoito  sekä  pefheen-
jäseriten  ei`ikoishoito)  ja  »kotitalouden  omavaraistuotantoon»;   kun
sen  sijaan  kotitalouden  ulkopuolelle  jäävät  ma.atalgus  ja  ansiotyöt.
T_ämä  määrittöly  ei  ole.täysin  yhtä  Pitävä  ej5im.  maist.  Harmajan
•edellä   mainitussa   teoksessa   esittämän   kotitalouskäsitteen  .kanssa.
Kun  itse   kotitalouskäsite   siten   Ön  vielä  jossain  ihäärin  häälyvä,
olisi  ollut  toivottavaa,  että  tekijä. olisi  tai`kemmin  p'erustellut  pmaa
käsitystään kotitaloudesta.  Näin sitä suuremmalla syyllä,  kun teok-

::eå3okn;ttiåsas|åust:åieeesisiugtuaja,,hatnas?:ttyå:åitkä.åiisntirji:akis.u:kusiå.|Fii|nå,;
mutta  s.  48  Itietaan  tällaiseen  ansiotyöhön  mm.  »  k o t o n a  kuto-
minen,  ompeleminen,` leipominen  ym.  ansiotarkoituksessa» ,(harven-

allekirj.oittaneen).  Pelkän  huomaamattomuuden  tilille  lienee
vä taulukossa 30 (s.  95) `oleva jaoittelu, jonka  mukaan  perheen-
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jäsenten   ei`ikoishoito   jää   ulkopuolelle   j}vai`sinaisen   kotitalouden»,
\       vaikka asian laita on.muualla teoksessa päinvastainen.

Laajan.»maa]aisemäntiä»  koskevan  aineistonsa  tekijä  on   jaka-
nut  kahteen ryhmään,  siten  että  toinen käsittää  ns.  maanviljelijä-
emännät` ja toinen ei-maa,nviljelijäemännät.  Edel]iseen on luettu ne,
joilla  on  ollut  vähintään  kaksi  lehmää,  jälkimmäiseen  kaikki  muut
(joskaan  tätä  jakopei`ustetta  ei  ole  aivan  johdonmukaisesti  noudä-
tettu;  vrt.  s.  26):  Tekijän  valitsemaa-jakopei`ustetta,  joka  poikkeaa
tavallisest.a  hehtaarialaan  pei'ustuvasta  jaoittelutavasta,   on  pidet-
tävä tutkimuksen luonnetta ja tai`koitusta hyvin vastaavana, koska`juuri  karjataloudella  on  varsin  ratkaiseva  merkitys  maanvil].elijä-

emännän  ajankäytölle.  Tällä  tavoin  on  saatu  erotetuksi   ihaanvil-
jelijätalousryhmä,   joka   käsittää   kokonaista   376   maalaiseriäntää.
Ryhmä  on  erittäin  homogeeninen  j.a  edustava,  joskin   se   edus.taa
suhtee.l.lisesti  valistunutta  emäntätasoa.

Valitettavasti  »ei-maanviljelijäemäntäi)-ryhmäs~tä   on   sen   sijaan
tullut eräänlainen kaatopaikka, joka käsittää hyvin kirjavan  joukon
J)maalaisemäntiä»  ottipa  mittapuuksj  isännän  (vrt.  s.  28)  tai  emän-
nän   (vrt.  s.  40)   varsinaisen  ammatin,  jota  paitsi  kaikki  eivät   ole

--edes-maaseudulla'-asuvia  (vrt.` -s.  24).  Käsitettä  irittävästi _v_eny_t_tä-
mällä   on   maalaisemännäksi   saatu \jopa   ompeli].a,   jonka   mies   on
tehdastyöläinen.                                                                                                  .   `

Vakavampi  muistutus  on kuitenkin se,  että  käytettävissä  oleva
tilast`oaines   (kaikkiaan   91.koehenkilöä)   tuskin   riittää  .antamaan
]uotettavaa  kuvaa  s;säisesti  näin peräti heterogeenisesta  ryhmästä.
Senpä-  vuoksf  tekij-än  onkin  ollut  pakko  tui`vautua  osittain  varsin
uskal]ettuihin  tilastol]isii.n  laske]miin.  Tämä  ko§kee  vai.sinkin  tau-

!:skkke::,u23su(å.de7|ä)iJi:SS,.a.,kåkoi#::i::evnatki:'iahnt:':tnojekn.kpoer:Sut:åle'å::

fåktoavauu::rsial2rir,y:ikpoi:.japr:åenvt:ianalåse:apå'ias::ägit-öinaa:;lii|ljleä|.ijäfyuhm:
mässä,  tekijä  on  osittain  joutunut  turvautumaa-n  maanviljelijäta-
louksista  hankittuun  tilastoon.  Näin  on  tapahtunut  esim.  karjan-
hoitoon' liittyvää   ajankäyttöä   laskettaessa,   siitä'  huolimatta   että
ainoast\aan  29  °/o:Ila  ei-maanviljelijäemännillä  oli  oma  lehmä.  Tällä
tavoin  lasketulla  suhdeluvulla  ja  sen  soveltamisella  (vrt.  taul.  28)
tuskin  on  todistusai`voa.

Ei-maanviljelijäemäntiä  koskev-alla  tilastolla  tekij ä  on  tahtonut
`      valaista  niitä  ei.oavaisuuksia,  joita °on  mol.empien  pääi`yhmien  ajan-

käytössä.  Epäilemättä  hän  onkin  siten  voinut  saada  selville  ei`äitä
huomionai.voisia   näkökohtia.   Mutta' tutkimus   on   myös   kärsinyt
näiden  ei`ilaisten  ryhmien  rinnastuksesta  ja  vie]ä  enemmän  niiden
sekoittamisesta   toisiinsa.   Voidakseen   esim.   verrata   `kumpaankin
ryhmään  kuu]uvien  em-äntien työtaakkaa toisiinsa on maanviljelijä-
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emäntiin nähden otettu työtaakkaa laskettaessa huomioon varsinai-
se`n .kotitalouden  ohella  maatalouteen,  mutta  ei  esim.  ansiotyöhön
käytetty    aika,   ja   ei-riaanviljelijäemäntiin   nähden   ansiotyöhön,
mutta  eit  esim.  karjanh`oitoon   käytetty  aika.   Täten  on  ilmeisesti
J;::gu:tnuv:estå=väaäs:i¥åfsi|yna;::a-tofå!`jå:i£ålied,enp;Sätäprylhaåkäefmti;i:

klilinnstaoirehndis#iFyi:e;::k:anaTaynöiä;täååin¥:,j::å:åä;äinsikeiiöi:å;:.t,.mielen-
Tutkimus  olisi nähdäkseni.tullut yhtenäiserimäksi,  se]vemmäksi

ja  luotettavämmaksi,  jos  ei-maanviljelijäemännät  olisi  siitä  jätetty
kokonaan  pois.   Se  olisi  samalla   antanut  tekijälle   mahdollisuuden
suurempaan   syvämuokkaukseen  hankk'imansa   ei`inomaisen  ai`vok-
kaan tilastoaineistgn käsittelyssä. Niinpä olisi esim. ollut toivottavaa,
että  olisi  paremmih  selvitetty  niitä  eroa-vaisuuksia,  jotka  johtuvat
siitä,   että   12-viikkoinen  ja.  kokovuotinen  tiedustelu   ajallisesti   jaJ
alueellisesti  jossain  määrin` ei`oavat  toisistaan.  Tutkimus  o]isi  hyös

f:ittetån::|,ri?seodl:;iäeråealitnyit:=sånt#:såjå=å::#äteurjkTåkuokns:säsiavinoäri`
tehty.   Myös,  olisi  kaivannut  lisävalaistusta  siihen  osuuteen,   mikä   .
miehillä  ja  lapsill,a  on  kotitaloustyöhön.  Tekijä  on. niinikään koko-
naan   laiminlyönyt   verrata   tutkimuksensa   tuloksia.   niihin   tutki-
muksiin,  joita  meillä  esim.  Westei.marck ja  Sipilä  ovaLt  suorittaneet.

-   Tutkiriiuk§en,  yksityiskohtiin.  nähden   voida`an   tehdä   erinäisiä
muistutuksia`;  nii.stä  ovat,  tärkeimmät:  J)Tuotanto])  on  tekijällä  pa-
i`emminkin  t.eknillinen  I"in  taloudellinen  käsite,  minkä  vuoksi  hän
näyttää  jättävän vai`sinaisen kotitalouden sen ulkopuolelle  (vi`t.  s.  7
ja  tåulukkoa  s.  86)``;  tällajnen tuQtantokäsite  on vii`heel]inen.  Taulu-
koissa 20 ja  21  olisi olliit tark`oituksenmukaisempaa esittää vaihtelu-
prosentit indeksiluktiina sekä ottaa niitä\\lasket\taessa huomioon kaik-
kien   vuosine`ljännesten   poikkeamat   keskiarvosta..  Taulukofssa   24
ja  25  on  vaihtelun  kvar`tiilikertoimissa  lukuisi.a  lask.uvirheitä. . Tau-
1ukot  37,   39,-40  ja  41  ovat  epätyydybtävät,  koska  riihin  sisäl.tyy
-ei'ilaisia  ti]astoryhmiä  i]man  riittävääL selitystä.

Teoksen  'kieliasu  Ön  hyvä.   Painovirheitä  ei  ole  juuri  lainkaan,
lukuun  .ottama€ta  lähdekirjallisuusluetteloa.   Taulukkoihin  liittyvä'englantilaineh  teksti  sekä  englanninkielinen  »summai`y»  ovat ,huo-

lellista  työtä.                                                                             `
Ne   periaatteelliset   ja   y`ksityiskohtiin   liittyvät   muistutukset, `'

`jojhin  maist.   Saurion t tutkimuksen  tarkastelu  on  amtanut  aihetta,
painavat  vähemmän  kuin  tutkimhk§en  monet  positiiviset  puolet.
Se p6rustuu, kuten alussa jo  mainitsin,  ainutlåatuiseen til.astoaineis-
toon, jonka käsittely on ollut jättiläisurakka,  mutta joka  siitä  huo-
Iimatta on suoritettu suurella innolla.  Teok§en arvoa lisää se seikka,
että  se  on  kohdistunut  kotitalouteen,  mikä  talouden  piiri  on`kan-
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iaäptteanloound3'a`isteusseanti:::ilL=tuestttyaöjs:*åäjnåyåsakasTsipvuao:e:uttaåevmafaai::
tusta   s`iihen,   miten   maalaisemäntiön   ajapkäyttö  jakaantuu.  esim.
työn ja vapaa-ajan kesken,  eri vuodenaikoina ja ei`i .maaku~nnallisilla
alueilla. Erittäin huomionarvoisia ovat myös tulokset, jöihin on pääs-
ty     vertaamalla    toisiinsa    suurpei`he-    ja    yksittäispei`hetalouksia
taikka  talouksia,  joissa  emäntä  on  ollut  ilman  aput}7övoimaa  tai
aputyöv.öimana  on ollut toisaalta perheenjäseniä, toisaa]ta palkattua
työvoi.maa.  Sa.moin  on. saatu -arvokasta  valaistus'ta  siihen  seikkaan,
mikä   suhteellinen   a.sema   eri   toimintamuodoilla  "on   maanviljelijä-
talouksissa:

BT.   Suviranta.

]jLALKzm  V ÖFLx..  Maataloysko  pääelinlwi_nopLrtiep _ ALlkqmme  kysymyk-
siä`.   Kustannus-Oy  Otava.   Helsinki  1946.   Siv.  9.3.,

Se  mui`roskauåi,  joka  Suomen talöuselärriässä  niin monilla  aloilla
on   viime   vuosikymmenien   aikana   vallinnut,   on   eri,.elinkeinojen
keskinäisissä  suhteissa  aiheuttanut  tuntuvia  muutoksia.  Maataldus
Ö-n`--rieidän   »vanha   pääelinkeinomme» |.a--yhä   suuremmalla_ _syyllä
siinä   mielessä,   että  se  on  muuttunutkin   »entiseksi  pääelinkeinok-
semme»,   mikäli  asiaa   arvostell'aan  s).lmällä  pitäen  eri  elinkeinojen
rahaksi   ai`.vioitua   tuottoå   ja   niiden   osuutta   koko   kanäantuloon.
Mutta   maatalouden  kirjoissa   Suomen  väestöä   on   enemmän`  kuin
muiden` elinkeinoj.en,  ja  tältä  kannalta  katsoen sille  jatkuvasti  kuu-
luu  pääelinkeinon  nimi.    -

'   Siinä  kirjasessa,  joka  tässä  on  esiteltävänä,  tekijällä  on  tarkoi-

tuksena hyökätä sitä vastaan, että maataloutta on jatkuvasti pidetty
pääelinkeinonamme.  Ilmasto  on  täällä  epäedullisempi  kuin  eteläm-
pänä,   maapei`ämme   on   vähemmän   hedelmällistä   ktiin   use.impien
muiden   maiden,   ja   maastosuhteemme   ovat  `myös   maataloudelle
epäedulliset-.   Kansamme   toimeentuloehtojen   kohottamiseen   pääs-
tään vain tarkoituksenmukaisen maankäytön valitsömisella ja ohjaa-
malla  kansaamme  sellaisille  toimialoille,  joilla  maamme  luontaiset
edellytykset o+at maataloutta paremmat.  Vain siten voimme päästä
»kohoamaan   tuo.hikulttuurin   asteelta,   joka   muuten   on   tuomittu
ikuiseksi  osakse`mme)).  Tekijän  taika`sana  on  »PUU».  Näin  Qllen  hän
omi;taa  intomielisen, esityksen  metsätalouden -etujen kuvailemiselle,
tai`kastellen  sen  luontaisia  edellytyksiä,  kuljetussuhteita,  puuri  me-
nekkiä ja hintaa ym.  Päämääräksi  hän asettaa,  että  metsien tuottö
olisi  saatava  kohoamaan  nykyisestään  ka`ksinkertaiseksi.  Tänaiseen

iual|:F.s;å#aåätä;she.Tjåeåseitsvi:åditäaya,:öåy.¥aav£';ffiåiåasiååntnoöis¥:fepitäe|i|tä:
Tekijän  mielestä  yksityismetsänomistus  on  kaikkein  epäedullisinta
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t==tiä:a`;:|i:.nj.få.ni::|tåes::v?,sktåi`seanitae|i.kuädenny,keydiåenstäii=eastssääti:::;
mit.ään  syytä  kiirehtiä  luopumaan.»

Korostaessaan  metsätalouden  suurta  rherkitystä  meillä  ja  vaä-
tiessaan  tehokkaita  toi.menpitgitä  karisantalouden  ettijen  valvomi-
sek§i  tällä  alalla  tekijä  epäilemättä  on  oik6assa.   Mutta  häneri  esi-
tystään  lukiessa  johtuu  välistä   mieleen  vanha  sääntö,   että  joka
todistaa   1`iian. paljon,   ei.  todista   mitään.   Tavallisessa   arkikielessä
sitä  sanotaan  yli  maalin  ampumiseksi.  Tämä`kohdistuu  erity.isesti
hänen  jyi.kki-in  sanoihinsa  meidän  maatalouspolitiikastamme.  Teki-
jän  ipielestä  »p.eltoala.a  on  tullut  tehdyksi  liikaa  nykyisen  eristetyn
maataloutemme  korkeasuhdanteen  aikanai).   Muttä  viime  sotavuo--     sien  jälkeen,` jolloin  niin  laajoissa  piireissä  on  leipäanhosten  niuk-

•    1fiudöri  johdosta  saatu  riähdä-nälkää,  on  päinvastoin  ollut  syytä
valittaa   peltojemme   bie'nuutta:   Näin   ollen >tökijän   mielipiteeseen
on  vaikea  yhtyä.  Täl]e  alalle  kuuluvja`kysymyksiä  on  Jwho  J&nnes
käsitell}t   kirjasessaan   )}Maataloutemme   saavutu'kset   oikeaan   ar-
vo-onsai},  joka  on  ilmegtynyt  samassa` julkaisusarja.ssa  ,vähän  myö-
hemmin  viime  vuonna.

Tekijän  metsätalouspoliittinen  ohjelma,  joka  -niin  va;auksetto-
masti  näyttää  no`jautuv.an  valtipjohtoisuuteen,` antaa  myös  aihetta
moniin  .vakaviin  vastaväitteisiin.   Kuten  tässä  kirjasessakin  myön-`
netääh,  Qvat yhteismetsät osoittautuneet  metsätaloudel]isesti  onnis-
tuneiksi,   ja  sitä  tietä  varmaan  olisi  paljon  aikaan  saatavissa,   jos

äa|å,åa-¥ni|tå:iåå;it;ai;#.:?,f:o:k:o:l;a?ir;y::`:i;:iksn:iT:ueås!låatåi¥å;|i!
aloilla  saavutettu,  metsänomistajista  taitaisivat  kovin  hai`vat  ölla
jatkuvasti.   suostiivaisia   sellaiseen   valtibvallan   holhoukseen,   kuin`mitä  valtiojohtoisuudella  varsinaisesti  tarkoitetaan.

\                  Kun  kirjasessa  ori  veTraten  monipuolisesti  valaistu  metsätalou-
den  peruskysymyksiä,  o]isi  bdottanut, .että  siinä  myö-s  o]isi  riittä-

` västi .selvitelty  tämän  elinkeinohaai`an  suhdetta  siihen  tuotantotoi-
mintaan,   joka   metsän  tuot.teita   käyttää   raaka-aineinaan.   Tähän
olisi ollut erityistä syytä kysymyksen ollessa Suomen pääelinkeinosta;
se asemahan kuu}uu, tuoton raha-arvon puolesta, maan teollisuudölle.

_    Selvä  raj'arikäynti_toisiaan  lähellä  olevien  elinkeinohaarojen  välillä
olisi  ollut  hyvin  tari;een  sen  vuoksi,   että.  yleisessä  kielenkäytössä
ja   oppikirjoissakin   on   metsätalous   Välistä   katsottu   maatalouden
osaksi,  välistä  se  taas  on liitetty  puunjalostusteollisuuteei}.  Hyvällä
syyllä  voidaan  tosin  sanoa,  että  ))entinen  pääelinkeinomme»  on  ta-

• vall,isesti  sgkäL personaali-  että reaaliunionissa p6tsätalouden kanssa,

ja melkein samaa voidaän väittää ns. puunj'alostusteollisuudestamme,
joka ,melkein  aina  on  käsitellyt  rietsiä  aivan  kuin  omanä  alanaan.
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Mutta  kyllä  ne  kaikki  kolme  elinkeinohaaraa  -ovat  taloudellisessa
mielessä  toisistaan  ei`otettavia.

`   Ohimennen  täytynee  vielä  huomauttaa,  että  puhe?na  olevassa
kirjasessa  oh useita  se]lais;a numeroyhdistelmiä,  jotka  muodol]iselta.
kannalta   näyttävät  vähän   omituisilta,   ainakin  tilastomiehen  sil-
missä,  ne  kun  ovat  yksinkertaisen  nume.roasete]man ja  ti]astollisen
taulun  vä]imuotoja.   Johtuneeko  tämä  siitä,   että  kirjoituskone  ei
osaa  tehdä  poikkiviivoja.  sarakkeiden  rajojksi?   Mutta  latoja  kyllä
Osals].

\Niin .hyvin puheenä  olevan kirjasen tekijälle  kuin  asianomai.selle
kustannusliikkeelle   on  lausuttava   tiinnustus   siitä,  että  »Ajkamme
kysymysten» saTjaan on sijoitettu kjrjanen, joka pirteäl.]ä tava]]a kos-
kette]ee  mitä  tärkeintä  ta]ouspolitiikkamme  alaa.  Vanh.a  sanonta-
tapa   on,   että. puhuen   asiat  selvenevät,  ja  tämä   pit.ää   paikkansa
myös   kirjallisiin  esityksiin   'nähden.

Leo  Harma,ia.

K.BLD PHiLip.. Bidra,g til Laeren öm _F orbt_ndelsen rpdlern d,e± offemliges
`-     _Finanspo_tit_ik__ og_ d?n__gI_€on_gmri3Ee   Aktipitet.   SLudier   £raL`   Aarhns

Universitets   ¢konomiske    ln5Ttitut,    Nr.--7-Ejna.r-  Munksgaaids
Forlag.   K¢benhavn_ 1942.   Siv.   437'.

Viirpe vuosikymmenien taloustieteelliselle tutkimukselle  on  ol]ut
ominaista  pyrkimys  arvioida  ns.  klassil]isen  teorian  saavutuksia  ja
selvittää,  millä  edellytyksin tuo teori?  pitää paikkaansa.  Tällöin on
havaittu -klassillisen teoi`ian. pätevän vain täystyöllisyyden vallitessa
ja  jättävän  selvittämättä  talouselämän  toiminnot  muissa  olosuh-
teissa.  Tämä  kritiikki  on  johtanut  monessa  suhteessa  uudenlaiseen
teoreettiseen ajatteluun, jonka oikeutus on nyttemmin yleisesti tun-
nustettu.. Y]eisen  talousteorian  alalla  tämä  uusi  suunta  sai  alkunsa
lähinnä  Keynesistä,  jonka  »Yleisen teorian» v.  1936 ilmestyttyä itse
työ]lisyyden probleemi muodostui ei.ääksi keskeisimmistä kysymyk-
sistä   taloustieteellisessä   tutkimuksessa.

Tätä  nykyä -voidaan  katsoa  klassillisen  teorian  virheet  ja  sen
erityislaatuiset premissit jo suurin piirtein selvitetyiksi.  Näin ei kui-
tenkaan ole ollut laita kaikissa taloustieteen haaroissa, ennen k'aikkea
finanssiteoi`iassa.  Saksalaisen kameralistiikan vaikutus on' tällä alalla.

i:åeapnisns:å:soerseteit|gfil#e:t,=e#:iakajä|ii::tanvi|i:tå'inåå;:ävårå;nfTååi:::|n-
poliitikkojen  katsomuksissa.  Näin  on  käynyt  huolimatta  siitä,  että
finanssiteoreettinen  ajattelukin  on  saanut. uutta  6`isältöä  ja  ohjäu-
tunut  uusiin  uomiin  työllisyysteorian  voitettua  keskeisen  aseman
yleisessä  ta]ousteoriassa..   Tämä  viivästyminen  on  ollut  hyvin  hai-
tallista' etenkin  siitä  syystä,  että  klassillihen  finanssit`eoria  ei  laisin-
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kaan kykene  vastaamaån niihin kysymyksiin,  jotka  nykyaika  aset-
•taa  - .aika,  j.olle  on  tu.nnusomaista  valtion  suuri  määräämisvalta
taloudellisella.  alal`la  ja  yksityisten  taloudellisen  vapauden  pitkälle
ulottuva  rajoittaminen.

.K/.Gzd  PÄz.gjpin  Väitöskirjaa  voidaan  hyvällä  s`yyllä  pitää  ensim-
mäisenä   yhtenäise`nä   ja    systemaattisena    esityksenä    modernista
linanssiteoi.iasta,  se  kun  pyrkii  vastaamaan  nykyistä  talousteoreet-

åiå;l:nååt::n=:::.?ppoal:ti:åFaoi:sekt:ianan,iii:täeeTlaiå:i=u,kusiå,iioutkksaellke:ybäi::
Iipin  esitys  liittyy  läheisesti  Keynesin,   Tukholman  koulukunnan,
J¢rgen  Pedersenin  ja.  eräitteh  sak`salaisten  tutkijoitten,' erityisesti
Föhlin,  aatteisiin, mutta näitä äineksia hän on käytellyt varsin itse-
näisesti luoden monessa kohdih aivan uuden finanssiteoreettisen kat-
:somuksen.  Hyläten  kritiikille alttiit perinnäiset käsitykset ja tehden
rohkeasti  ne  johtopäätökset,  joihin  hänen  ana.1yysinsä  näyttää.vie-
vän, hän on saavuttanut tuloksia, jotka ilrieisesti merkitsevät aimo
askelta  eteenpäin  pohjoismaisessa  tutkimuksessa  -  olkoonpa,  että
hänen  esityksensä  ei  kaikissa  kohdip  ole   aivan  täysipainoista  ja
arvostelun  kestävä.ä.

Philip  aloittaa  teoksensa  tutkimalla,  mitä  väikutuksia  v-altion
tulonhankinnalla on sen vähentäessä yksityisten käteisvaroja. Lähtö-
kohdakseen   hän  ottaa   yleisön  rahankysynnän,   »Kassekraveti},   ja
yleisöllä  olevan  i`ahamäärän,  ))Kassebeholdning»,  ja  tutkii  käyttäen
hyväkseen. Tukholman  koulukunnan  »ex  ante - ex post)+analyys_ia
näitten  vä]isiä  suhteen  muutoksia,  joita  hän  pitää  kaikkien  yleisön
taloudellisten  reaktioiden  liikkeelle  panevama  voimana.  Kukin val-
tion  fipanssipoliittinen  toimenpide,  vei'o  ja  laina,  aiheuttaa  vähen-
täessään yleisöllä olevaa rahamäärää i)taistelun kassavaroista».  Tämä
pyrkii  l.eviämään  niihinkin  piii`eihih,  joita  nuo  toimenpiteet.  eivät
välittäipästi koske, ja se `päättyy vast,a i`ahamäärän lisäännyttyä tai
kassavarojen   kysynnän   alennu.ttua.   Ellei   keskuspankki   tyydytä
maksuvälineitten  lisääntynyttä  kysjrntää,  Saatetaan  tasapaino  saa-
vuttaa   vastä   korkokannan,  työllisyyden  ja  tulotason  muututtua.
Nämä  likviditeettipyrkimyksen   aiheuttamat .'taloudelliset   i'eaktiot
ova€  juuri niitä,  joihin valtion on finanssipoliittisia toimenpiteitään
valjtessaan  kiinnitettävä  huomiota  -  ja  ainoastaan  niihin.

Teoksen   toisessa   osassa   tekijä   tarkastelöe   va`ltion   tulojen   ja

=t:åobjååjevt:Lk:]t]:::åntakseaspk:Fnä::;ä;#tt£eo£::å]oKu]sasoså]]ä:::r:åf£r];akso£]te;:s£:
talouksijn ja koko yksityi§eeri sektoriin nähden.  Philip osoittaa sito-
vast.i, mitenkä pintapuolinen tuo katsantotapa on. Tarkoittaen »ylei-
sellä`»  neuti`aliteetilla  sitä,   että  valtion  toimenpiteet  eivät  vaikuta
kokonaisaktiviteettiin,  ja  »erityisellä»  ne-utraliteetilla  sitä,  että  val-
tion interventio ei muuta åktiviteettia eri toimialoilla eikä seuduilla,
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Philip  esittää,  mitehkä  sekä  »yleiseni)  että  »ei`ityisen»  neutraliteetin
saavuttaminen vaatii aivan tiettyä, menojen laadun hu.omioon otta-
vaa  tulomuotojen  valintaa.  Missään  tapauksessa  ei  -nykyinen  tapa
sitoa  tietyt  tulot  tiettyihin  menosuorituksiin  millään  tavoin  takaa-julkisen  sektorin  neutraalisuutta.  -  Tässä  yhteydessä  Philip  kiin-

nittää huomiota siihen seikkaan, että ju]kinen sijoitustoiminta useim-
miten i.a-hoitetaan` lainavaroilla -ts. että se julkisen toiminnan muo-
doista,  jonka  suuruus  eniten vaihtelee vuodesta. toiseen, i`ahoitetaan
vähiten  neuti'aalilla  tavalla  -  minkä  johdosta  ;ijoitustoiminnap
vaihte|ut saattavat aiheuttaa suuria heilahteluja taloudellisessa akti-
viteetissa. Lukuun ottamatta niitä tapauksia, jolloin valtiosuhdanne-
ajatuksen  mukaises`ti  halutaan  tilapäisesti  kompensoida  yksityisen
aktiviteetin  muutokset,  olisi  Philipin  mielestä  julkinen  sijoitustoi-
minta  yleensä  pikemminkin  rahoitettava  v`eroilla  ja  käyttömenot

åionnat:';nk,i:åqsktseiniiå:,ilö`iajoenEtts:|ao?åårsvtä?|T||äte5;''nöti;.9s?,(äT|:::jepna)|jjå
pjeiiempiä  heilahteluj a.

Huomiota ansait;ee tekijän käsitys verorasitukse.sta.  Hänen mie-
]estääp  ei  verojen  tavanomainen  vertaaminen .kansantuloon  sovellu
-kuvaamaan-niiden-kansantaloudel-l-ista --rasitusta, -ennen  kaikkea _sen
vrioksi,  että  verotuksen  vaikutus  työllisyyteen  ei  tällöin  käy  ilmi.
Vei.orasituk§.en  suui`uutta  osoittavat   paljon  paremriin   muutokset
yksityisiä  sektoria  palvelevan  tuotannon  suuruudessa.  Philip  mää-
ritteleekin   vei.oiasituksen   »sen   tuotannon   arvoksi,   jonka  valtion
.välittömästi käyttöönsä ottamat tuotantovoimat olisiva.t tuottaneet,
lisättynä  niiden  hyödykkeiden  arvolla,  jotka  valtion veropolitiikan
työttömiksi  tekemät  työntekijät  olisivat  tuottaneet,  ja  vähennet-
tynä  niiden  hyödykkeiden  ai`volla,  jotka  valtion  finanssipolitiikan
ansiosta nyt tuotetaan kansalaisten  käytettäviksi)).

Teoksen  kolmannessa  osassa  tarkastellaan  yleensä. valtion  mah-
dollisuuksia   vaikuttaa   finanssipolitiikallaan   taloudelliseen   aktivi-
teettiin.  Klassillinen  teoria  katsoi  verot ja yleisöltä otettavat lainat
tarpeellisiksi valtion menojen peittämiseksi j a valtiontalouden pysyt-
tämiseksi  neutraalina.suhteessa' yksityiseen  sektoriin.  Philip  puoles-

::åäpvpai|ttååntå:l:isrtvaitskeatåaeåtooii::saaahtå:åinianra:ivai:ay|SeTslå|tpä:rEå:ieallsa:
aina  voi, painaa  t.arvittavan  määrän  seteleitä  (keskuspankin  Philip
käsittää valtion finanssipo|iittiseksi elimeksi). .Verotus  on sen vuoksi
täydellisesti  erotettava  menoista,  j®tka  periaatteessa  aina  peitetään
kassavaro.illa  (seteleillä),  ja  katsott\ava  vain  keinoksi,  jolla  estetään
sellainen ekspansio, jota ei haluta aiheuttaa. Vei`on tarkoitus. on siten
vaikuttaa taloudelh.seen aktiviteettiin kontraktiivisesti. Veroa itseään
ei laisinkaan kaivata,  vaan ainoastaan sen taloudellisia vaikutuksia,
työttömyyttä   ja   alempaa   hintatasoa,  ja  verotus  onkin  näin   ollen
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tarkoituksenmukaista   vain   sikäli   ja   siinä   laajuudessa,   kuin  näitä
kahta  vaikutusta  halutaan.

Jos  Philipin  tapaan  verotus  katsotaan  ainoastaan  .keinoksi   vai-
kuttaa  äktivi.teettiin,  jää  samallä-koko  budjetin  muodolliseen  tasa-
Painoon saattamisen vaatimus  vaille merkitystä.  Markkamää.räisesti
tasapainossa  oleva budjetti saattaa vaikuttaa aktiviteettia  vähentä-.
västi   tai   lisäävästi,   mutta   vähönnyksen  tai   lisäyksen   suuruutta

• se .ei  ilmaise.   Valtion  netto-omaisuuden  säilyminen   muuttuma?to-   \
mana tai sen vähäinen kasvaminen (Myrdalin »terveitten  finanssien»
pei`iaate)   ei  siten  ole  mikään  tavoiteltava  taloudellinen  päämää`rä
(poliittine]i se tietysti voi olla).  Mikäli finanssipolitiikan avulla pyri-'    tään osaltaan auttamaan valtion talouspolitiikan yleistä pyrkimystä

tietyn  työllisyys-  ja  tul.otason  saavuttamiseksi,  on  merkitystä  vain

::::åjraiipmpeuneonpos`itaii:åå::::f:::[:iuvsaiEou|:TnkasåL`a;ss.Tth,:ån#ååå¥k:
toisinaan  alijäämää,  mu-t.ta  edes  pitkällä  tähtäimellä  katsottuna  ei
budjetin tasapainoitusta ole syytä asettaa päämääräksi, sillä valtiolla
on keinot hoidölla maksuvälineitten määrää  sillä tavoin,  että  budje~-,
ti,n rahoitus  ei  muodostu  esteeksi  sen tärkeimmälle  tavoitteelle,  tie-

:::i:tt::1ji:syiTisp:|li:ikå:I:.tpu::ipui,nuami;i::stöä|tåi::::ioa:i|Pneriå::::åilf:
koska sö tulisi toimeen pelkillä .vei`oilla ja setelirahöituksella ja ,niitä
vaihdellen saisi aikaan toivomansa .ekspansiivisen tai kontraktiivisen .
vaikutuks6nr~

On kuitenkin syytä panna mei`kille,  että  Philip ;i katso finanssi-

gaorlit:ilt`,fåsaiinTiEsiE|::|Pnynlåis:a#ske.enks:,e,joettaästoapisisåi.n|:ti!.åai£aik.f:,i:
minen vaatii samanaikaisesti monenlaisia toimenpiteitä ja eri aikoina
ei`ilaisia   kombin`aatioita   tietyn'  aktiviteettivaikutuksen   saamiseksi  .
aikaan -osaksi sen vuoksi, että ne tekijät, joihin pyi`itään vaikutta-
maap, , muuttuvat  alin'omaa  luonteeltaan,  osaksi  siitä  syystä,  että
kaikkie-n keinojen teho vä.henee sitä mukaa, kuin yleisö oppii ne tun-
temaan.  Käytänn-öllinen politiikkå, mikäli sitä aiotaan hoitaa hyvin,
vaatii tämän vuoksi, että keinoja on jatk`uvasti vaihdeltava se.n`mu-
kaan,  miten  kulloinkin  katsotaan  tarkoituksenmukaisimmak.si.

Teoksen viidennessä .osassa Philip analysoi, mitenkä eri veromu,o-
dot  vaikuttavat  taloudelliseen  aktiviteettiin,  tai`kastellen  erityisesti
ei`ilaisten   omaisuusverojen,    liikevaihtoveron,    osakeyhtiöveron   ja

~    `palkkaveron   käyttömahdollisuuksia.   Viimeiseksi   tekijä   selvittelee
finanssipolitiikan   »regionaalisia])   sekä   kansainvälisiä   vaikutuksia,
joista erityisesti edellinen kysyinys on finanssiteoi'iassa jäänyt tähän
mennessä  aivan\ avoimeksi.

Philipin  käsitykset  vaikuttavat`-ensi  lukemalta  monessa  kohdin
varsin   kuinouksellisilta   ja   ovatkin   hei`ättäneet   paljon   arvostelua.
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Ei  kuitenkäan  voida  kieltää,  että hänellä  on monta  mainiota  oival-
lusta,   jotka  ovat  omansa  antamaan  herätteitä  muille   tutkijoille.
Kirjoittajalle on annettava täysi tuniiustus vapautuneisuudestaan j a
i`ohkeista  johtopäätöksistään,   jollaisia  ei  yleensä  uskalleta  esittää
akateemisissa  väitöskirjoissa.

Arvosteleva  lukija   ei  kuitenkaan  voi   olla  panematta  mei`kille
teoksessa  eräitä  heikkouksi.a.  Jo  se,  että  Philip  tarkastölee finanssi-
poliittisten toimenpiteitten vaikutuksia  yksinomaan niitten  aiheut-
tamista kassaliikkeistä käsin, tuntuu verraten oudolta menettelyltä,
eikä  se  lienekään  paras   mahdollinen.   Edelleen  olisi  väitöskii`jalta
od`ottanut hieman keskitetympää kysymysten käsittelyä ja aineiston
dispositiota;  tarkastelujen  alaisiksi  otettujen  probleemien  monilu-
kuisuus  on  nyt  estänyt  tyhjentävästi  käsittelemästä  edes  kaikkia
pääkysymyksiä.  Mainittako6n,  että  Philip  on havaihnollistanut  esi-

kyusj.äoäiF|a.virasii:etiåtsaeslj|äiiluävi];:tt¥.aåtaa|a=,iei'siä:svi::s:åikoks:iåtaaiE|`iå
kuitenkin  vain. omansa  vaikeuttamaan  tekstin  ymmärtämistä.

Vaikka Philipin teos on kirjoitettu jo viisi vuotta sitten, näyttää
se jääneen  Suomessa  miltei tuntemattomaksi - lieneekö  syy sitten

i-;_:sfi?itnyy¥-ä,äå±fu|:-åå±j':-|aatäai=;ioehpjä,:at-urvaäsfaa-as:-aeå;ta}i'::.ysylinu.i,eMnå?:-råtii:
sijan monen muun finanssiteoreettisen kirjan edellä,  vaikka. teoi'eet-
tinen  tutkimu,s  esim.  rahateoi`ian  .alalla  on  jo  ehtinyt  edistyä  siitä
tasosta, jossa se oli tätä teosta kirjoitettaessa.  Uuutuuden viehäty8-
tään  se  ei  silti  ole  vielä  menettänyt.

Heikki  VcdvaT.ne.
E=



SUMMARY
Industrial   Demoeiacy  in  Theory  and   Practiee.

By   EScs   Kc}i£t.Zcb,°  Dr`.   Phil.
\

Th6  author  does  not  find  it  expedient  to  staTt  his  study  of.the     '
question  at.hand by an analvsis  of the  Qoncept of »Industi`ial  Demo-
cracy»,  but tries to  disc.ove-r th,e  causes  of the  claims  attached to the
wat_chwoi`d  lndustrial  Democracy.  These  causes  may  appa.rehtly. be
traced to  a univ€i`sal occui.fence: the alienation between persons  and

ååotTnp:po:sptei:sno:s.qeuTrpelå);eydtihneab:gi:::::::sTe|S:1:ind:rf::mbr::åg:.mui:
industrial democracy, this  alienatio-n shöuld be  overcome  and.m.eans
particulary  found  i;o. inci'ease the  Social security-of the Workers  and
make them like their own work and working place and take intei`est
in it, without risking` the prineiple of in`dividual liberty and indepen-
dence.  It is  also  neces.sary to  breed a notion of the productive entei`-
prlsåhaeså::hmo:ii#:rc:e==;:itpht:redsi[f::eå:pltålysaniål;bhoi:ä.this`\

general  principle  has  been  applied  in  Finland.,  in  i`egard  to  social
legislation, the activity of the labour market organizations.a; opei`a-

:ifnEnå:g::.ha:reå:edrpbrrsetsh:iTse:l-iåse,i,a:.dciå|arti.cruk;.rlfietofi`:åstahc:ivitnT
dusti`ial  democracy  is  not  reali'zed  by  factory  committees  only,  as
has  been  claimed,  but tha,t ±here is  a vast  complexity  of tasks  that
aui`ise in socialized and pri¥ately owfed entei'prises alike.  The socializ:
ed   society,  on   the  conti`ary,  gets  into  conflict  With the  principle  of
freedom  also  characteristic  of industrial  democi`acy.

The study ends  in  a  number of conci`ete suggestions for the prac-
tical  promotion  of  the  goals  presented.

Human  aotion  as  a  fundamental  idea  of  economi`cs.

By  La;uri  0.  af  Heuriin, \DT.  Pti\l.

This  article  studies  which  hu\man  actions   can.  be  regai`ded  as
ecoriomic.  By,economic.  actions  we  here  mean  actions  which  cari`y
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out .the  economic pi`incip]e,-i.e.  the  striving for the  maximum  satis-
faction   of   wants..  Although  a   want  is  the  immediate  or  indirect
motive  of.all  econömic  actions,  this  does  not  imply  that  all  the
actions the motive of which is a Want are economic. A want the satis-
faction  of which  is  not  subject  to  scai`city  need  not  be  taken  into
consideration inLthe striving for the m`aximum satisfacti®n of wants,
and,  consequently,  the  corresponding  action  is  not  economic.  Yet
scarcity alone  does  not  make  an  action  economic.  Respiration,  e.g.,
is normally not an economic action älready because it is not stibject
to  scarcity.  It would not  be an economic action even if a pei`son wei.e

å:å'ops:sdsiiFeå.::soeT,.ritchtiings.u#icpis:st.:i:;trti5iågb;ååuåeax?=uhåssåFi'sY
faction has to choosö one of several alternatives each of which affords
a  cei`tain   degree   of  satisfaction.  Conseque.ntly  an  action  iriust  be

åoe'::tå:yaicn,i::d:åtroegbaerdectoonowmhi:.h,Bayp:r::luååår?.aåii:.nsew:nte::
sevei.al  ways  of  acting.  The  voluntariness  of  economic   actions  pre-
supposes  ar  comparison  between  diffei`ent  alternativ.es.

t`On  the `other  hand,  all  voluntary  actions  are  not  eco`nomic.  As
to  sorie  of  them the  person` wants  only  one  (eith`er  determinate  or
arbit-rai`y)  of  the--alter-natives  -which-are_open  to him.  The_choice of .
a linguistic expression or the formation of an aesthetic judgement may
be  given, as  exairiples.  Since  in  these  cases,  once one alternative has

ååe:hreeasl::iest;ctti:nre.jfec;iao:tso,ftthheeaoctt?::salpt::fn.:tiveedsååsnåtoil#uye:f:
edonomic principle  and,  hence,  are  not economic.  If a pei'son has to
choose  one  of  several  alter.native  cour.ses  of  acting and at the same
time  would  like  to  carry  out  more than  one  of theri,  his  choice  of
action  implie§  the  economic principle  and,' cons.equently,  his  action
is  economic.

Many economists  cons;der only those actions to be economic that
i.epresent  means  and  not  ends  of  economic.life.  In  this  article  also
those  actions` are   considered  economic. that  satisfy  human  wants
and_thus the ends of economic life, provided that they fulfil the other
conditions  meritione-d  above.  In  this` connection  it  does  not' matter
whether the  economic  actions  imply  e-xternal  objects  or  not.

On the  basis  of what  has  been  said  above,  those  human actions
are  called. economic,that  ai`e  voluntary  and  dii`ectly  or  indirectly
associated  with  thle  satisfaction  of  a  want  while  some  other  want
(or wants)  remains  unsatisfied.  Thus  the  .principle  of choice,  on the
one  hand,  and  the  principle  of  scarcity,`  on the  other  hand,  cannot
sepai`ately  make  an  action  economic..  The  econoriic  action  implies
these' two  pi.inciples  at  the  same  time.  Their  combination  inay  be
cal]ed  the  principle  of  contradictory  wants,   which  `represents  the
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substanöe  of  economic  action  ahd  thus  that  of   economic  life  as  å
whole.

'Itie-  Size  of  the  Horisehold  Units  within  different  Oeoupations

in  lo46.                     `

By  Kahpi  Mi,etiinen.

.   The  a'rticle  is  b\ased  on  an  in`quiry  made  by  the  broadcasting
corpoi`ation  in  connection  with  the  distribu?ion  of ,rationing  cards
in  1946.  The  authoT  has,studied  this  material  by. sampling,''giving
data  about  occupatio-nal  distribution  and the`average  size  öf .house-`
hold units.  The  sur_vey indicates  that some i`mportant  changes  have
taken place in the occupational gi`oups  as  compared with the -official
statistics of 1940. The agricultura] group has `decreased whileindustry`
apd  communi.6ations  have  increased.   In  regard'\ to  the  size  of  the
h`ousehold  units,  those  within  the  agricu]tural  group  are  found  to

i:dtuhs:r`;'rgååtmo=::iecåtvi:rnas?e=pEi;i:fåle`rovTc:heaååus;rhoof'edssT:itss,wbi::iåo
about similar in size-within alla these groups. Rural and urbari`house-
hold  units  diffei  considerably  and  so  do `those  in  various  parts  of
the  country.





on menneitten sukupolvien  toimestaL talletettu mei-
dän hyväksemme.   Siihen nojautuen me 'osaltamme
voipme viedä kehitystä eteenpäin - rikäli huoleh-
dimme  siitä,  että  kaikelle  kehitykselle  välttämät-
tömät  pääomt  saamme  kokoon.  nman tietoa ja
taitoa `sekä  pääomaa  d  päästä  eteenpäin  millään
dS]la.  Pääomat om luotu  ennen ja luodaan nytkin
vain luja]la työllä ja sitkeällä säästämisellä.

Säästöpankit   wåt  erikoistuneet  juuri  säästöpää-
mien  h.oitoon  ja  kartuttamiseen.  Valitkaa
Tekin  varojeme  hoitajaksi  lähin  säästöpankki  tai

Helsinki, Aleksapterinkatu 46.
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