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SAAVUTTAMISEKSI.
Esitelinä, jonka Kansantaloudelhsen Yhdistyksen kokouksessa
mai`i`askuun 12 päivänä 1947 piti

Klaus Waris.

J ohdanto .
Valtiovallan talouspoliittisen aktiiv].suuden astetta määrjteltäessä

ej tietenkään voida tyytyä pe]kästään teoi`eett;seen deduktioon,
vaan on lähdettävä t±j2Ltj[i±±äLPoliittis].S±±j!£!|E}:!S±i±±ä=. Talouspolitiikan y]eisten tavoitteiden täytyy olla demokratiassa sellaisia,
että väestön enemmistö voi ne hyväksyä. Mutta talousi)o]itiikalle
asetettavien postulaattien toteaminen ei suinkaan merkitse, että
talouspolitiikan tehtävät sama]Ia o]isjvat tulleet yksikäsitte;sesti
määritelly].ksi. Menettelytapoja on erilaisia ja niiden valinnassa

tu]ee kysymykseen ki`iitjllinen erittely teoreettisesta näköku]masta.
N].menomaan on kiinnitettävä huomiota siihen, ovatko yksityiset
toimenpiteet sopusoiniiussa keskenään ja mitenkä ))kone].sto» kokona].suudessaan toimii erilaisissa mahdoll].sissa tilanteissa, es;m. ]aman

tai koi`keasuhdanteen i.asittamana. Mejl]ä tälla;nen

::å=migg¥I:iäivi¥.-;vs¥aekvs;,,,:::aa|raa|i|'e`a`;s:åtei,:auvnasv,aa`t`;oi:etua:::,s:
r` ^ 1 c, + X

puuitua talouselämän kulkuun on taitettu k].ivaasti pe].stä.
Seuraavassa koetan valaista eräitä tällaisia funktionaalisia ongelmia ja esittää samalla ratkaisuehdotuksia. Tällöin pidän silmällä
talouspolitiikkaa ns. normaalimiljöössä. Ei`i asia on, milloin tällaista
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po]itiikkaa voidaan joka suhteessa ryhtyä toteuttamaan, mutta
kaikissa tapauksissa voi normaalijärjestelmän selvittelystä ol]a hyötyä nimenomaan nykyisenä mui`rosaikana, jolloin on pahasti sotkeuduttu käsityksissä luonno]]isesta ja keinotekoisesta, vakiintuneesta ja tilapä].sestä.

Edellisen inaailmansodan jäll"en talouspoliittisessa

keskuste-

lussa esjintyi vai-sin vähän )}uusja tuu]].aJ). Melko yksimielisesti pyrit-

tiin »vanhan järjestelmän» restauratjoon, kultakannan pa]auttamiseen jne. Nyt näyttää sitä vastoin talouspolitiikka olevan åivan
toisenlaisen uudestimuovauksen alaisena. Ennen kuin r.yhdyn selvittämään käsitystäni siitä, mitä tästä muovauksesta on hahmoittuva, lienee paikallaan lyhyesti tarkastella aikaisempia talouspo]iittisia kokemuksia.

Vapaan markkinctialouden häiriöt.
On aluksi todettava, et.tä 1920-Iuvun kuluessa i`estauroitu jär-

jestelmä, jonka otaksuttiin vapaan hinnanmuodostuksen pohjalla
(siihen luettuina myös sella;set hinnat kujn pääoman korko, pa]kat,
valuuttakui`ssit jne.) automaattisest]., ilman valtiovallan väliintuloa
huolehtivan tuotantovoimien käytöstä tehokkaalla ja vie]äpä kuluttajia pai.haiten hyödyttävällä tavalla, ei käytännössä toiminutkaan

odotusten mukaisesti. 0losuhteet eivät olleet - eivätkä tulekaan
olemaan - sellaisia, joita teoria edellytti. Ennen kaikkea johtuu
tämä tuLg±±±±e±gq±£!SEjäi±±±±±±££!±±±£±:t+9± iikkumat,tomuudesta sekä
jakamattomuudesta.
Yhteiskunta ja nimenomaan teollistunut yhteiskunta käyttää
tuotannossa tavattomat määi.ät kiinteätä reaa]ipääomaa, j.oka on
tarkoitettu määrättyjen tuotteiden valmistusta varten. Lopullista
käyttöä vai`ten tarkoitettujen tavaroiden tuotannon muuttaminen
kysynnän mukaan ei käy käden käänteessä päinsä. On ruvettava
luomaan uutta reaalipääomaa ja vasta sen valmistuttua voidaan
i`yhtyä tekemään markkinoita varten lopullisia hyödykkeitä. Aikaero
toisaalta kysynnän muutosten ja niiden välittömäst].kin affi=mien yrittäjäin päätösten sekä t,oisaalta näjstä päätöksistä seui.auksena olevan tuotannonsuuntauksen välillä tulee taloudellisessa mekanism;ssa vakavaksi häiriötekij.äksi. Saattaa käydä ja on käynyt
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sii±s±±i££±ä±iiaL±LmLQE9|ri±via=IL±i?.t`y`p`±åij!,e.sE.ia..i¥h.tL5LSEä±
t9±iog±_9BP=ile_iäiflLj§,e~^P_.±y_)±dyTt±_ämis^e.ksj. Kun yri ttäj äin p äät ökset kyp -

syvät, havaitaan, että tuotantoa onkin yhteensä paljon enemmän
kuin todetun tai.peen tyydytys edellyttikään. `Täin syntyy ns. osittaisia väärininvestointeja, turhaa uutta tuotantopääomaa.
Se, että tuoLantopääoman muodostus on aikaa viepää, voi puolestaan aiheuttaa tasapainottomuutta säästämisen ja sijoitustoiminnan välillä. Kuluttajien vapaa, hintojen ja koi`kokannan perusteella
tapahtuva valinta kulutusobjektien ja säästämiskohteiden välillä
johtaa helposti toisenlaiseen rahatulojen käyttöön, kuin inikä sopjsi
}rrittäjien pääLöksjin ja tuotantokoneiston tarpeeseen. Mekanismin
kankeus koskee vieläpä niitäkin tuotannontekijöitä, joita nimitetään liikkuviksi, nimittäin työvoimaa ja i`aaka-aineita. Työvoimasta

yhä suurempi osa on hankkinut tietyn ammat.titaidon, se ei ole
halukas vaihtamaan milloin tahansa alaa, mikä vaihto merkit,sisi
yleensä ansioiden alenemista. Viel.ä vaikeampaa on saada aikaan
työvoiman alueellisia siirtoja, missä ihmisten paika]linen sidonnaisuus on esteenä, jonka lisäksi tavallisesti tarvitaan uusia asuntoja

jne. Myös palkkatason joustavuus, mikä helpottaisi mukautumista
tuotanto-olosuhteiden muutoksiin, on ammattiyhdistyspolitiikan
vuoksi suuresti vähentynyt. Ai=mj±£!i}:h4is!][!SS£± sulattavat miltei

P_i_?lut±T.P±_i.P_||:Lö±O=m=)Zy_dLeBp±l*39it¥?.`P_±±.¥n.
Liberalistisen käsityksen mukaan sallitut valtiovallan intervention muodot eivät olleet riittäv].ä mainittujen häiriötekjjöiden neutra1isoimiseksi. Korkokannan muutoksilla, jotka ehkä sitä paitsj myöhästyivät, ei pystytty ehkäisemään liiallista sijojtuskonjunktuuria
ejkä pitämään tasapainossa reaalipääoman muodostusta ja säästämisi,ä. Normaali valuuttapolitiikka ja korkopolitiikka osoittautuivat
tehottomiksi aseiks]. spekulaatiota vastaan ja kultakannan varaan
rakentuva kansainvälisten maksusuhteiden järjestelmä ]uhistui likviidisyyskriisin i)uhjetessa. Työttömyys ei muodostunut tilapäiseksi
vaiheeksi, joka olisi kestänyt vain niin kauan kuin soi)eutuminen
kysynnän rakentee]Iisiin muutoksiin vaati, vaan siitä tuli pysyvä
jlmiö.

Näin ollen tuntuu hämmästyttävä]tä, että sella].nenkin kuulu].sa

tma::tuästieut:::itjea|ei:';:n#L;;;;;i:];i:.jåo,i::i:.åh:ehk:is.:;åcr_agl_:.i_oiå:i?_atJaf

260

KLAuS WARis

taloudellisesti

tehtävästä taloudellisesti
kannattavaan.»
Tämä
käsitys,
jonka
mukaan
pulakausi tosi\ --------- ±_ -=- _ `= -.,----` ----- ''
asiallisesti olisi vain välttämätön, jopa tarpeellinen talouselämän

tei`vehdyttämisprosessi, ei ilmeisesti kestä arvostelua. Taloudelliset

i`akennemuutokset eivät suinkaan tapahdu pulakaus;na, vaan nousukausjna. Pulavuosjen työttömät eivät siiri`y yleensä uusille aloille,
vaan työttömyys kohtaa tavamsimmin sellaisia aloja, jotka m}.öhemmin taas laajenevat entiselleen ja tarjoavat työtilaisuuksia juuri
samoille työntekijäry-hmille, jojta ne eivät ole voineet ]aman aikana
käyttää. Lama ei ole johtunut siiLä, että tai`ve olisi muuttunut,
aina on olemassa riittävästi tari]eita esim. rakennustoiminnan alalla.
Kun }rhteiskunnan kuitenkin on elätettävä myös t}.öttömänsä,
mikse]. se samalla kä}-ttäisi hyväkseen heidän palveluksiaan yhteiskuntaa hyödyttävällä taval]a.
Taloustieteessä ryhdyttiinkin, kuten tunnettua, heti maailmankriisin puhjettua v].lkkaast; pohtimaan tätä pai.adoksia ja klass].llisen teorian puutte].ta yleensäkin. Va].n vähäisessä määrässä ehti
tämä kritiikki kuitenkin vaikuttaa niihin käytännöllisiin talouspoliittisiin toimenpiteisiin, joilla pulan syitä yritettiin poistaa. Lähtökohta oli sitä paitsi epäedullinen: sa].raus o]i jo kriisissä, ja enää

voitiin pyrkiä vain lievitykseen ja parannukseen, kun sen sijaan
mahdol]isiin profy]aktisiin toimenpiteisiin ei enää o]1ut tilaisuutta.

Huomattavimpia` yrit}-ksiä soveltaa uusfa ideoita käytäntöön o]i
Rooseveltin aloiti,aina ))new deal)), jolla toisaalta pyrittiin lisäämään

kuluttaja?.n ostokykyä, toisaalta sijoittamaan yleisiä varoja siten,
että ne antaisivat a]kus}r-säyksen yksityisen elinkeinotoim].nnan e]pymise]1e. Erityisesti kiinnitettiin toiveita sjihen, että tällainen keino-

tekoinen sysäys voisi sivuvaikutuksineen tuottaa jopa moninkertaisesti suuremman tuloksen kuin alkuperäinen »panos» (ns. multiplikaattorivaikutus). Täinäntapa].nen po]].tiikka oli kuitenkin Amerikassakin liian sui)i)eata ja hapuilevaa, ejkä työttömien joukkoja
saatu olennaisesti pjenenemään. Pai`eminin onnistuttjin esim. Ruotsissa, kiitos erit}risest; asuinrakeniiustoiminnan ylläpitämiselle anne-

tun tuen.
Muuttumis\t-aiheessa ollut teoria ei ehtinyt laajemmassa mitassa

joutua koet,ukselle. kun sotavalmistelut ja toinen maailmansota
muuttivat kokonaan taloudellisen kehityksen kulun ja talouspoh-
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tiikalle asetettavat vaatimukset. Noi`maa]ioloihin tarkoitetun suhdannepolitiikan sijasta saatiin useimmissa maissa kokeilla samantapaista säännöste]yjärjestelmää, mitä Saksassa ja Neuvostoliitossa
oh jo i`auhanomajsissa oloissa kehitetty vai.sin pitkälle, ja mikä
omalla tavallaan poisti työttömyyden, mutta ei lainkaan vastannut
niitä suuntaviivoja, joita v;arsinkin anglosaksisessa taloustieteessä
oli laadittu talouspolitiikkaa varten.

Säämöstelytalouden kukoi,st,us ia rappto.
Säännöstelytalouden i)erimmäisenä syynä on säännönmukaisesti
ollut kulutustavaroiden niukkuus veri`attuna niiden kysyntään.
Tämä niukkuus johtui Saksassa 1930-luvulla ja kaiketi Neuvostoliitossakin lähinnä siitä, että valtiovalta ha]usi käyttää enemmän
tuotantovoimia vai.usteluteo}lisuuden tai muun i`askaan teollisuuden
taikka armeijan palvelukseen kuin niitä olisi liiennyt; jos yleisön

kysyntä olisi vapaasti päässyt määräämään tuotantovoimien käytöstä. Sodan puhjettua sama syy tuli monessa maassa ajankohtaiseksi ja sen ohella niukkuus lisääntyj kansainvälisen kaupan tyrehtymisen johdosta. Säännöstely koski yleensä aluksi kulutusta ja jakelua, inutta kun samanaikaisesti tai)ahtunut valtion menojen paisuminen johti setelirahoitukseen ja markkinoille tuli liikaa ostokykyä,
oli rahanarvon säilyttämiseksi ryhdyttävä myös hintojen ja palkkojen säännöstelyyn. Järjestelinää` täydennettiin edelleen valuuttakaupan ja ulkomaankaupan säännöstelyllä, eri muodoissa tapahtuvalla investoinnin kontrollilla, työvoiman säännöstely]lä sekä tuotannon säännöstelyllä.\
Tällaisin keinoin pystyttiinkin useassa maassa pa].tsi efektiivi-

sempiin sotaponnistuksiin kuin edel]isen maailmansodan aikana
aluksi myös hämmästyttävässä määi`ässä ehkäisemään hintatason

nousu ja i`ahanai`von aleneminen. Sodan i)äätyttyä saadut kokemukset ovat kuitenkin selvästi osoittaneet, että totaaliselle sään-

nöstelytaloudelle ei ajan mittaan ole sen enempää organisatoorisia
kuin psykologisiakaan edellytyksiä. Vain jotkut teoreetikot, kuten
esim. eng.lantilainen i)i`ofessori Ztc"Å4., voivat ihastuiieina todeta,

miten tehokkaan otteen yhteiskunta hallintoelimiensä kautta sodan
aikam sai talouse]ämään, ja otaksua, että säännöstelyjärjestelmää
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edelleen kehit,tämällä voitaisiin luoda kestävä poh]a suunnitelmata]oudelle ja saavutettaisiin parhain mahdollinen tuotantovoimien
käyttö ja e]intason nousu.
Käytännössä asia on päinvastoin. Säännöstelyjärjeste]mä ori kaikkia]Ia ruvennut i`appeutumaan. 0lennaisena tekijänä tähän on ollut
se, että säännöste]ytoimenpiteet eivät ole saaneet enää riittävää
po]iittista kannatusta, eipä edes sellaisissakaan tapauksissa, jolloin
niitä olisi asiallisesti yhä voitLi puo]ustaa. Mei]]ä o]i ensimmäisiä

askeleita säännöstelyn purkainiseksi työvelvol]isuuden ]opettaminen ja eräiden elintarvikkeiden vapauttaminen säännöstelystä. Puun-

saannin turvaamiseksi säädetty hakkuuvelvolhsuus loppui, kohtalokasta kylläkin, viime kesänä. Se, mitä palkkasäännöstelystä vie]ä
on jäljellä, ei juuri liioin ansaitse säännöste]yn nimeä.

Säännöstelyn purkautuminen ei kuitenkaan ole johtunut pelkästä
kyllästymisestä, vaan myös siitä, että säännöste]y itsessään on vähite]len synnyttänyt kestämättömiä tilanteit,a. Niin omituiselta kuin
väite kuulostaakin, voidaan nimittäin juuri säännöste]ytalouden

demokraattista hoi{oa syyttää hämmästyttävästä suunnjtelmattomuudesta ja lyhytnäköisyydestä. Syy ja seuraus ovat talouselämässä
usein niin kaukana toisistaan, että yhteys ei ole selvästj todettavissa. Tämä seikka on jo houkute]Iut ))ohjaamaan» talouselämää
]iian mielivaltaisesti uomiin, jotka loppujen lopuksi kuitenkin johta-

vat umpikujaan. Ajateltakoon vain meillä esim. vuokrasäännöstelyä,

jonka kohtuuttomuus on pääsyynä asuntorakennustoiminnan lamaantumiseen, tai lukuisia kriisejä maatalous- ja metsätuotteiden
hintakysymyksissä monine onnettomine seurauksineen. Aikanaan
tämä tietysti käy ilmi, inutta silloin on perääntyminen monesti jo
vaikeaa, ja pei`usvirheen korjaamisen sijasta paikkaillaan järjeste]-

mää miten kuten uusilla säännöstelytoimenpiteillä, jotka tekevät
sen yhä monjmutkaisemmaksi ja hankalammaksi hallita.
Säännöstelyn epäkohdat huii)entuv3t siihen, että sen avulla
rahanarvon y]1äpitämiseksi rakennetut inuurit eivät vihdoin kuitenkaan kestä sjsäisen käymisprosessin synnyttämää painetta.
Syntyy vuotoja tai pahiinmassa tapauksessa suora]iainen räjähdys.
Säännöste]yn lumoissa on unohdettu ostokyvyn ja tarjolia olevan
tavaramäärän tasapainossa pitäminen. Epäsuhteen kasvaessa tulee
tiukjnk].n hintasäännöste]y voimaLtomaksi, must,a pörssi.laajenee,
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ja tuotanto suuntautuu vääi'ille ur].lle. On itsestään se.Ivää, miten
haitallisesti inflaatio vaikuttaa pääomanmuodostukseen, jota sään-

nöste]yssä y]eensä muutenk].n vieroksutaan. Kulutuksen suos].minen

pääoman normaalin lisäyksen ja jopa ylläpidonkin kustannuksella
aiheuttaa myöhemmin kohtalokkaita seurauksia myös kulutukselle
(vrt. asuntotason lasku!). Vihdoin mainittakoon sääniiöste]yn stagnationistinen luonne muissakin suhteissa; se pyi`kii lähinr]ä s ä i 1 yt-

tämä än tietyt olosuhteet. Kaik].sta ohjejsta huo]imatta hintasäännöstely suorastaan vähentää kiihokkeita rationa]isoimiseen tai
kusLannusten alentamiseen, ja elinkeinolupien säännöstely puolestaan tehokkaasti kahlitsee kilpailua ja normaalia yritteliäisyyden
uusiutum].sta.

M i,t;ä talous poltSiikalta, odotstaan.
Edellä olen kosketellut ei`äitä negatiivisia havaintoja niin interventionismista kuin non-interventionismistakin. Näitä seikkoja ei
su].nkaan ole pohdittu vain taloustieteilijäin pijrjssä, vaan myös ns.
suuri yleisö on saanut varsin koui`aantuntuvia kokemuksia siitä,
miten asioiden ei pitäisi olla. Useimmissa maissa tuskin toivotaan

säännöstelytalouden jatkumista - olkoon, ettei enää hyväksytä
vanhaa ))laissez-faii`e» politiikkaakaan. Jos sivuutetaan njukkuuden

ja muuten poikkeuksemsten olosuhteiden toistaiseksi asettamat
vaatimukset, voitaneen ne postulaatit, jotka tulevaisuuden talouspo]itiikassa lähinnä on otett,ava huomioon, määi`itellä suunnilleen
seui`aavasti:

1) Ammatin ja työpaikan va]inta, työn määrä ja tulojen käyttö
on jätettävä yksityisten kansalaisten vapaasta hark].nnasta riippuvaksi.

2) Yhteiskunnan on annettava tietyt takeet siitä, että työntekijäin mahdollisuus työn saantiin tui`vataan suhdannevaihteluista riip-

pumattå.
3) Valtiovalta on oikeutettu puuttumaan kansantulon jakoon
ei`ikoisesti valvoakseen kuluttajien kohtuullisia etuja monoryoleja

yms. vastaan.
On tietenkin olemassa erilais].a käsityksiä siitä, miten nämä
vaatimukset olisi toteutettava. Modernissa kansantaloustieteessä on
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valittavan t].en yleisestä suunnasta kuitenkin päästy vei`rattain
suureen yksjm].e]isyyteen. Pohjana on tällöin se 1930-Iuvul]a syntynyt ajattelutapa ns. olennaisi]la kokonaissuureilla, johon ede]Iä viittas].n ja jonka luomisessa Keynesillä ehkä on suurin ansio. Sen
mukaan on tai`kkailtava siirtymisjä kokonaisku]utuksen ja kokonaisinvestoinnin välil]ä, vaihteluita kokonaistuotannossa ja -ostokyvyssä,
rahapääoman ja reaalipääoman muodostuksessa jne., jotta voitaisiin jo

ajoin todeta

aTiä-ä-vaatiiH

±_oi.p!e_n_i2i`tQi§.]._in. Tätä analyysiä on lisäksi syvennet-

.u_h_k_a_.j.a__ryhtyä

Ztä=ä-i-inirik-ärim.Ke-ynes-äfäjf@-tutki'ma]iamuutoksivanäiden
'

suui`eiden sisäisessä i`akenteessa. Edelleen on analyysissä otettava

huomioon aikatekijä, jonka klassillinen teoria melkein tyystin
sivuutti. Tämä ns. dynaaminen aspekti merkitsee, että on kyettävä
e] vain toteamaan vaan myös ennakoimaan kehit stä. Esim. hintavaihteluiden tai valuuttaresei`vien muutosten tutkiminen ei tällöin
i`iitä, sil]ä nehän ovat vain seurauksia usein paljon aikaisemmista
ilmjöistä. Ei ole enää langettava siihen ei.ehdykseen, että h;nnanmuodostusmekanism]. automaattisesti ja alituisesti y]Iäpitäisi tasapainoa taloudellisten tekijöiden vä]illä.
Kokonaissuurei]la operoiminen tekee myös mahdolliseksi välttää

sen tendenssin staattisuuteen, joka muuten voi liittyä valtiova]]an
asioihin puuttumiseen. Tavoitteeksj ei ole otettava kvantitatiivisesti
ja kvalitatiivisesti määrättyä kulutuksen, investoinnin jne. volyymiä, vaan ainoastaan tietyn opt].misuhteen säilyttäminen, siis ei`ään]aisten p±±j±±£i±in muodos_±±E±j±gin ta]ouseläinän rakenteen terveelle
kehityksel]e ja kuluttajain sekä muiden ta]oussubjektien vapaudelle.
Suhdanneva,tltieluien kompensoiminen J ull{isen sektorin a,pull,a.
Ei`äänä keskejsenä periaatteena ))uudessa talo'uspolitiikassai} on

valtion oma]Ie tojminnalle asetettu k;j!j±±_e n s a a t i QJijri±jL]r ä.
Jos ns. }rksityinen sektori ta]ouselämässä supistuu, on julkisen sektor;n ]aajentamisella pyrittävä korvaamaan tämä supistus. Vastaavasti on yksityisen sektorin laajetessa julkista sektoria supistettava,
niin että i)tasapainopuitteet)) mahdollisuuksjen mukaan säilyvät.
Tämä koskee ennen kajkkea valtion investo].nteja. Va]tjon ja

sen ]aitosten omat tuotantota\-arain ti]aukset olisi sijoitettava se]-
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laisiin ajankohtiin, jolloin yksjtyinen elinkeinoe]ämä on supistu-

massa. Samaten on valtion ja kuntien rakennustoiminnassa suuria
mahdollisuuksia tasapajnoittaa yksityistä rakennustoimintaa. Va]tion toiminnan ha]]inno]lisessa osassa ei vastaavanla.ista supistumista

ja ]aajentumista juur]. voj tai]ahtua, mutta ainakin voidaan välttää
vähentämästä virkoja ja alentamasta palkkoja laskukausina, kuten
mm. meillä tapahtu]., ja ]isäämästä niitä nousukausina. Valtio ei
saa tempautua mukaan yleiseen suhdannekehityl#een, sen on tuhlattava silloin, kun yksityiset supistavat kulutustaan, ja kitsaste]tava si],loin, kun muualla tuh]ataan.
Kysyttäneen, miten tällainen menotalous sopii yhteen tarkoituksenmukaisen tu]otalouden kanssa. Nousukaus].nahan va]t,].o saa
helpommin ja enemmän tuloja kuin laskukausin.a, ja nyt pitäisi
menot jakaa päjnvastoin. Tämän pu]man ratkaisu tuntuu kuitenkin yksinkertaiselta, ja tuskin tai`vitaan enää esim. sellaisten suhdannerahastojen muodostamista, joiden avulla mm. meil]ä pyrittiin `1930-]uvulla tekemään mahdolliseksi aktijvisen pulapolitijkan
rahoitus.Vi£±!±ig+:9±=nLimittäinl±±±S±i-_ia_!_aL±£!±±±±Si±±±£!Ssi±!±£!±±is±±±£

lisä±äJ±±Lotgno±±±:a£nkeskusp±±!±i±±±±±±±±!±±£±±±±äs±±!±S9±±i±±:a.
:`+--`-,.-`L:.:--.`--.:--:-.:...-.=,i::......-:-._:.:`:.:::.`---..L...::..?-\.;`..`.```...

ei Va]tion toiminnan ja Varsinaisten meno]en, erltylsestl lnvestointien, supjstamisen saa antaa johtaa sjihen, että myös vei`otusta lievennetään, vaan valtion on päinvastoin pyi`ittävä budjetin y]ijäämiin. Näillä y]ijäämjllä ei o]e tarkoitettua merkitystä, jos ne käyte-

tään esim. yleisölle tai rahalaitoksille sijoitetun kotimaisen velan
lyhentämiseen. Ne muodostuvat ostokykyä supistaviksi vain siinä
tapauksessa, että njillä vähennet,ään ulkomaista ta]. keskuspankkive]kaa. Tällöin keskuspankki ei luonnollisesti saa ruveta laajenta]naan muuta luotonantoaan, sitä mukaa kuin va]tion veksel].t
v.ähenevät.
Ulkomaisten ]uottojen käyttäminen kompensoivan suhdanne-

po]itiikan väljneinä on vaikeata, jopa mahdotontakin, jos on kysymvs vleismaai]mallisista suhdantejsta, jol]oin pääoman viejinä esiintynejltä valtioilta todennäköisesti on vaikeata saada luottoja silloin kun niitä eniten tarvittajs].in, n].mittäin pulakausina. Todei,takoon kuitenkin, että Kansainvälisen valuuttarahaston samoin kuin
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Kansainvälisen kauppajärjestön, jonka perustam;sesta. tässä kuussa
kokoontuva YK:n kaui)pa-ja työllisyyskongressi päättänee, suuiin].telmiin kuu]uu ohjata kansainvälistä pääomaliikettä juuri siten,

että erj maat voisivat siitä saada tukea täystyöllisyyspolitiikalle ja
että niiden ei tarvitsisi pulien johdosta supistaa tuontiaan tai
vientiään.
Samoin kuin valtion olisi myös kuntien, varsinkin kaupunkikuntjen, toimittava omassa taloudenhoidossaan. Kuntien budjettipolit].ikkaan lienee mahdollista tässä mielessä vaikuttas mm. ]uotonanto-ohjeiden avulla tai Kunnallisen keskustoimiston välityksellä. Nimenomaan pääomabudjetit voitaisii.n ehkä saattaa kunt].en

ja valtion yhteisen ohjause]imen tarkastettaviksi. Kuntien mahdol]isuudet rahoittaa investointeja pulavuosina olisi kuitenkin järjes-

tettävä.
Oman ongelmansa Suomen oloissa muodostavat valtion jo toimivat yhtiömuotoiset yritykset. Niiden pitäisi luonnollisesti toimia
samojen periaatteiden mukaan kuin valtion muussakin suhteessa,
erikoisesti investoinneissa. Näyttää kuitenkin vaikealta saada tällaista suuntausta aikaan. Juuri tälläkjn hetkellä vaaditaan voimak-

kaasti valtion yhtiöiden laajentamista sillä perusteella, että yksityisetkin ]aajentavat. Valt].on yritysten suuruus ja haarautumineii
ei`]. aloil]e antaisi hyvät mahdollisuudet jo nykyisinkin aktiiviselle
suhdannepolitiikalle, jos niitä va].n halutaan tässä mielessä käyttää
aseina. Tähän tuskin i)äästään ennen kuin yhtiöiden valvonta
keskitetään siten, että mm. tiukka ja yhdenmukainen finanssikontro]li käy mahdolliseksi. Esim. teomsuushallituksen perustaminen uudelleen tätä tarkoitusta vai`ten saattaa nähdäkseni tulla
kysym}.kseen.

Niin terveellistä kujn valtion yritteliäisyys tietyssä mitassa siis
voikin olla tehokkaan suhdannepolitiikan kannalta, ei ole tarkoituksenmukaista saattaa sitä suorastaan hallitsevaan asemaan. Ilmcisesti valtiokapitalist;sessa monopo]issa on ainakin yhtä suui`i staatti-

suuden vaai.a kuin yksityisissäkin monopo]eissa. Myös kuluttajain,
työntekijäin },.m. asema tulisi tällaista valtiomonopolismia. vastaan

aivan suojattomaksi. Valtiovallan onkin päinvastoin pyrittävä ypläpitämään mahdollisimman tasapuolisia kilpailuehtoja ja siten huoIehtimaan progression jatkumisesta. Valtion yhtiöiden ei siinä mie-
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lessä tul].si liittyä mihinkään hintakarte]leihin' kotimaan markkinoilla, vaan omalla tuotannollaan ja tai`jonnallaan todella ki]pailla
tuotteiden halvemmuudessa, sikäli kuin siihen pystyvät. Sitä vastoin on mielestäni aivan epätervettä asettaa valtion tavallisen liike-

yritteliäisyyden päätarkoitukseksi tulojen saanti budjetin yleisten
menojen rahoittamiseksi.
Erityisen sopivina valtion kompensoivan yrittäjätoiminnan kohteina on pidettävä asuntojen, uittoväylien, metsäteiden, maanteiden, i`autateiden ja satamien rakentamista, vesistöjen säännöstelytöitä ].ne. Näille kaikille on yhteistä, että puheena olevaa toimintaa
voidaan melko nopeasti laajentaa tai supistaa riippuen tilanteesta.
Ne eivät mvöskään ole kovin riippuvaisia valuuttatilanteesta.

Valtiopallan pwltwrinen talousdä,mäm yl*ityiseen sektori,in.
Vaikka välilliset keinot, kuten korkopolitiikka ja valuuttapolitiikka, yleensä ovatkin valtiovallan yksityiseen elinkeinoelämään
kohdistuvassa politiikassa suositeltavimpia, eivät ne ilmeisesti kaikissa tilanteissa ole i`iittäviä.

Keskuspankin avulla voi valtio puuttua suhdannekullmun muillakin monetäärisillä toimenpiteillä. Tarkoitan lähinnä pp£±±±±igi!a
valtion obligaatioilla, jollaisia meillä ei toistaiseksi ole hari`astettu

sHHärifiäffiFn välineenä. Kun rahamarkkinoille kertyy taval]ista i`unsaammin varoja, on liiallista investointia tai tuontia pyrittävä rajoittamaan sijoittamalla - tarpeen tullen lempeällä väkivallalla - pankkeihin valtion obligaatioita tai vekseleitä. Niistä
kertyvät varat on samoin kuin veroylijäämätkin neutralisoitava
lyhentämällä keskuspankkiluottoa tai ulkomaista velkaa. Vastaavasti on pankkien luotonantomahdollisuuksia lamakausina lisättävä
ostamalla kysymyksessä olevia obligaatioita ja lunastamalla vekseleitä.

dan::;adt::amkaua£åeannkftnuooå:s=aa::too]kf_±t¥a;s=:~å±y±_==;_;¥åg=+:å;_:_cS€:d:;
e±åiä;a=k-ä-å=ä=--å-ä-S-i--~-+åih'ee;sa
-iahalaitoksiin, vaan että vientiliikkeet
pyrkivät käyttämään-;ån varastojen-]-i;`äämiseen, laajennuksiin jne.
Tämä kaikki on vai`sin suotavaa määrättyyn i'ajaan asti, mutta
voi olla, että seL±tij±htaa myös y)i-investointiin. Siinä tapauk4
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sessa saattaa esim. vientimaksujen määi`ääminen tulla kysymykseen.
Parempi olisi aikaansaada sellaisia järjestelyjä yrittäjien omassa

piii`issä, että hyviä myyntikausia käytettäisiin suhdannerahastojen
muodostamiseen. Ruotsissahan on äskettäin mm. selluloosa-, paperija i.ullateollisuudessa perustettu tässä tarkoituksessa säätiöitä, joihin
maksetaan kulloinkin erikseen määrätt,y kiinteä maksu jokaisesta

maasta viedystä selluloosatonnista jne. Säätiön vai`at sijoitetaan
valtion obligaatioihin ja voidaan niitä suhdanteiden huonontuessa
i`uveta maksamaan takaisin viejille -jolloin ne vasta ovaL veronalaista tuloa - taikka käyttää esim. metsätieteelliseen tutkimukseen, metsänparannustöihin ym.
Veropolitiikalla voidaan muutenkin sopivasti kiihoittaa täl]aisten suhdanne.reservien kai`tuttamiseen ja sijoitustoiminnan siii`tämiseen siten, että se ei tapahdu selvän nousu- tai korkeakonjunk-

tuui`in aikaan. Niinpä amerikkalainen talousmies Pe£er F. DrztcÄer
suosittelee eräässä viime keväänä ilmestyneessä kirjassaan, että

yhtiöt vapautettaisiin maksamasta veroa siitä osasta voittoa, joka
varataan myöhempiä kompensaatiotarpeita vai`ten. Kuitenkin nämä
erät tulisivat verotettaviksi, e]lei niitä todella käytetä tietyn
ajan, esim. 10 vuoden kuluessa, joko tappioiden peittämiseen tai
työllisyyttä luovien sijoitusten rahoittamiseen. »Täten pakotettai-

siin ]iike-elämä laatimaan pitkän-ajan suunnitelmia pääomasijoituksiaan vai`ten», sanoo Di`ucker.
Tässä ollaankin eräässä ydinkysymyksessä. Mitä enemmän halua

yksityiset yrittäjät osoittavat suhdanneliioittelujen välttäm].seen ja
mitä konkreettisemmin he voivat sopia keskenään terveistä sijoitustoiminnan periaatteista, sitä vähemmän tekemistä jää valtiolle.
Investoinnit olisi jaettava eri vuosille mahdollisimman tasaisesti
ja kerättävä varsinkin lamakausien varalle reserviksi sopivia sijoituskohteita. Jos jotakin tämäntapaista aiotaan yrittää, ei kovin

pitkiä aikoja kuitenkaan enää ole käytettävissä valmisteluihin.
Suhdannenousu maailmanmarkkinoilla on jo pysähtymässä. Vaikka
se onkin lähinnä }-leismaailmalli§en ))kovan valuutan» pulan aiheuttama ja siten ehkä ohimenevä, tulee aikanaan tapahtuva palautuminen normaalitilaan mei`kitsemään vielä suui.empaa muutosta
sodanjälkeisiin suhdanteisiin verrattuna kuin 1920-luvulla. Sitä paitsi
vapaa markkinatalous oli silloin joustavampi kuin tä]Iä hetkel]ä,
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jolloin mm. työvoimaa, maata ja i`aaka-aineita on suhteellisesti
niukemmin. Lisäksi tulee meidän oloissamme sotakorvausten loppumisen aiheuttama siirtymäkriisi.
Verotuspolitiikalle voidaan asettaa myös diski`iminoivia tehtäviä.
Esim. uusille asuntorakennuksille voidaan, jos asuntoi`akennustoiminta uhkaa liiaksi lamaantua, myöntää määrävuosiksi vapautus
omaisuusverosta, mahdollisesti tulovei`ostakin. Koi`keasuhdanteessa
taas saattaa olla tai`peen ei`ikoisesti lisätä ylellisyyteen kohdistuvaa
verotusta, ei niinkään fiskaalisessa kuin suhdannepo]iittisessa mieIessä. Myös tullipolitjikka voi soveltua tässä suhteessa aseeksi, luon-

no]lisesti kuitenkin ei-diskriminoivasti.
i-==::--i-::T-..:-:-.:-L:i.`--:-:-:--i-:`.-:'--i-i'i-:-[-:-t-`-:-.-.-----::-.:-i---:-i--i-:`---i::-;:

deksi. Hintojen, voittojen ja palkkojen säännöste]yssä on sitä paitsi
se=urj riski, että taloude]]isen edistymisen ja henkilökohta].sen

ponn].ste]un vaikutt;met tukahdutetaan. Valtio ei voi parhaassakaan tapauksessa yhtä kivuttomasti ja oikejsta kohdista mobilisoida
niitä tuotantovoimia, kerätä niitä pääomia ja supistaa ku]utusta
njiltä osin, kuin on tapahtunut yksityisestä tu]on kohottamisen tai
pääoman keräämisen halusta. Ilman muuta on selviö., että pakolla
(esim. verotuksella) tapahtuva säästäminen tunnetaan keskimääi`in
pali.on raskaampana ku].n vapaaehtoinen ja et,tä taloudemnen kokonaistulos jää heikommaksi. Tämä seikka puhuu sjnänsä myös kansanta]ouden valtiollisen sektorin liiallista laajentamista vastaan.
Valtiovallan on kuitenkin suoje]tava ku]uttajia kohtuuttomalta
kiskonna]ta ja sen vuoksi tehokkaasti tai`kkailtava hinnanmuodostusta ja tarjonnan vaihteluita. Osuuskauppaliike ei käsittääkseni enää täytä nimenomaan tätä kuluttajain suojelutehtävää.
Se on selvästi loitonnut alkuperäisestä kuluttajain luonteestaan ja
muodostunut muutamaksi jättiläisyritykseksi, joilla mm. Iaajeneminen ja pääomien kei`ääminen on itsetarkoitus kuten muussakin
yritteliäisyydessä.

Näin ol]en pitäisin luonno]1isena, että valtio
perustaisi erityisen tutkimuslaitoksen tarkkailemaan kulutustavarain hinnanmuodostusta ja laatua, suorittamaan va]istusta kuluttajien keskuudessa jne. On täi`keätä lisäksi huolehtia sellaisista jär-

jestelyistä, että tiettyjen tavarain tuontia voitaisiin nopeasti lisätä,
milloin tar].onta kotimaassa on tilapäisesti i`iittämätöntä tai ky-

270

KLAUS WARis

syntä poikkeuksellisesti nousee ja hinnat uhkaavat suhteettomasti
kohota.
Palkkakehitykseen voidaan epäilemättä vaikuttaa o]ennaisesti jo
niillä toimenpiteillä sijoitustoiminnan tasoittamiselÄi, joita edellä
kosketeltiin ja joiden tai`koituksena on työvoiman liikakysynnän
tai työttömyyden ehkäiseminen. Lisäksi on työvoiman välityksellä
täi.keä tehtävä sekä siellä, missä palkat ovat liian koi`keat, että
alipalkatuilla seuduilla ja aloilla. Ei`äältä kohda]taan liittyy tämä
kysymys asuntotilanteeseen ja asuntoi`akennustuotannon paikalliseen suuntaukseen.

M ahdolli,suudet kompensoiv an talouspolitiikan toteut,t;amiseen.

Edellä on ollut hyvin vähän puhetta suunnitelmataloudesta.
Tämä »laiminlyönti» ei ole tapahtunut vahingossa, sillä käsitykseni
on, että ns. jäykkä suunnitelmatalous soveltuu varsin huonosti
meidän oloihimme. Toistaiseksi ei ole esiintynyt yhtään suunnitelmatalouden yritystä, jossa ei olisi tui`vauduttu säännöstelyyn muodossa tai toisessa, pakkotyöhön, kulutuksen annosteluun jne. Kompensoiva talou.spolitiikka ei ole suunnitelmatonta, mutta siinä suunnitelmallisuus rajoittuu tiettyjen kokonaissuhteiden tasapainon yllä-

pitämiseen. Myös kompensaatiopolitiikkaa varten on kuitenkin järjestettävä nykyistä parempi talouselämän »mittaristo)). Menemättä
sen yksityiskohtiin mainittakoon nyt puuttuvista tiedoista mm.
juoksevat tilastot kulutuksesta; investoinnista teollisuuteen, rakennustoimintaan ja maatalouteen, Iuottovolyymin vaihtelusta ja sen
jakaantumisesta, työmsyystilanteesta, palkkatasosta ei'i aloilla, raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden varastojen muutoksista, tilausresei`veistä jne. - kaikki tietoja, jotka esim. Yhdysvalloissa säännöllisesti kuukausittain julkaistaan. Valtio voisi menestyksellä käyttää myös omia yhtiöitään eri alojen kannattavuusedellytysten selvittämiseen.
Paitsi kehityksen seuraamista tai`vitaan myöskin joustavaa toimintaa saadun tilannekuvan perusteella. Tämä asettaa valtiokoneisto]le uusia vaatimuksia, jotka kuitenkin nähdäkseni ovat eräin
melko yksinkertaisin järjestelyin voitettavissa. Niihin en voi tässä

yhteydessä puuttua. Tietysti kaikki voi vi].me kädessä kaatua halli-
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tukseen tai eduskuntaan, joilta on edel]ytettävä eräänlaista eläytymistä puheena olevaan kokonaisajatteluun. Kysymys on viime kä-

dessä talouspoliittisen kulttuurin - jos tätä sanaa voi käyttää tasosta. Esim. muissa Pohjoismaissa ja anglosaksisissa valtioissa

tämä taso todella tarjoaa käytännöllisiä edel]ytyksiä suunni]leen
sellaisen politiikan noudattamiseen, jota edellä on hahmoiteltu.
Ensimmäinen oire kohentumiseen Suomen kohdalta olisj, että
valtiovalta
= =__-_1= > -_< - --_ -`.T-~-`+_ ---- ` _ - `
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KUOLEMANVAARA TILASTOMIESTEN
TUTKIMUSKOHTEENA.i
Kirjo].ttanut
V ä,i,nö Kchrmi,sto.

Kuoleman ongelma on ihmissuvun keskeisimpiä. Se luo varjonsa

yksilöii vaellukseen ja muokkaa koko yhteiskunnan elämää. Muodossa tai toisessa sillä on sijansa monien eri tieteiden ydinkysymysten joukossa. Sille tieteelle, jonka alaan tämä nyL julkisest].
tarkasteltavaksi esiteltävä tutkimus kuulu.u, tilastotieteelle, kuolema
on numeroll].sesti ilmaistavien joukkohavaint.ojen kohde. Se on toinen
väestötilastotieteen eli demografian i)eruselementeistä.
Se väestötilaston osa, joka käsittelee kuolemaa, sisällyttää i)iiriinsä kysymykset kuolemantapausten yleisyydestä, niiden suhtautumisesta eri ikäkausiin ja sukupuoliin, niiden syistä ja seui`auksista,
niiden alueellisista i.a sosiaalisista suhteista jne. Eri aikakausjna ovat
eri näkökohdat olleet tutkimuksessa etualalla ja periaatteellisetlrin
kannanot,ot suuresti vaihdelleet. On tietysti aivan luonnollista, että
näin on, sillä tilastotiedehän pei`ustuu empiirisille ja olemukseltaan
epäeksakteille tilastoluvuille i)äinvastoin kuin matematiikka abstraktisine lukuineen. W¢gemcmr} on täysin oikeassa nimittäessään tilastollista lukua ja matemaattista lukua kahdeksi eri maailmaksi.
Kuolevuustilasto on aina ollut niin kiinteässä kosketuksessa muihin
yhteiskuntatieteisiin ja yhteiskuntaelämän vii`tauksiin yleensäkin,
että jos asiasta tehtäisiin aatehist,oriallinen tutkimus, voitaisiin
varmaan todeta kuolevuustilaston eri suuntausien filosofiset alku|ähteet samaan tapaan kuin SL4rci'n2/t.-Unger on selittänyt kansantaloustieteen eri oppisuuntien fi]osofisen taust,an. Jo i)innallineiikiii
i Syyskuun 27 i)nä 1947 Helsingin Ylioi)istossa i)idetty ))lectio praecursoria`t.
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tarkastelu osoittaa tällaisia mielenkiintoisia yhte}rksiä -ja koi'ostan
vielä, etten tai`koita filosofian vaikutuksia yleiseen väestöteoi`iaan,
mitkä ovat ilmeisiä, vaan sen vaikutuksia kuolevuustilastoon.
Etsittäessä kuolevuustilaston pei.ustajaa on mentävä ajassa
lähes 300 vuotta taaksepäin, aikaan jolloin eng]antilainen Gr¢tÅ7t£
v. 1661 laati selostuksensa Lontoon kuolleiden luetteloista alkeel]isine laskelmineen ja arviointeineen. Graunt oli kapteeni, vailla korkeami)aa opillista sivistystä, ja hänen esittämänsä tu]okset olivat

hyvin pahasti virheelliset, mutt,a hänellä oli avoin silmä huomaamaan, kuinka laaja merkitys kuolevuuden suuruuden laskemisella
olisi. Siitä antavat aavistuksen jo hänen kirjoituksensa otsikon
ensimmäiset sanat: i}Natural and Political Observations upon the
Bills of Mortalitv». Sittemmin ovatkin sekä luonnontieteet että

yhteiskuntatieteet tästä tutkimusalasta hyötyneet, yhteiskuntatieteet kuitenkin tuntuvasti enemmän.
Paljon suurempaa huomiota kuin Graunt on ansainnut ja saanutkin hänen maanmiehensä Hc4!Jey, tähtitieteilijä. Vuonna 1693 hän

julkaisi tutkimuksen, joka perustui Bi`eslaun kaupungin -kuten
häii sanoo - »merkillisiini) hautausluetteloihin. Hänen esityksensä
on perustellumpi ja täsmällisempi kuin Grauiitin ja sen filosofinen
taustakin, staattinen maailmankuva, tulee paljon selvemmin esiin.
Halleylla oli käytettävissään luettelot Breslaussa 5 vuoden aikana
haudatuista henkilöistä ja heidän iästään ja sukupuolestaan. Nyt
hän oletti ilman muuta, että jokainen uusi, vastasyntynyt lapsiikäluokka myös kuolee vähitellen samassa suhteessa kuin hänen
aineistonsa ikätilasto näyttää. Tämä pitäisi paildcansa vain väestön
ollessa stationäärinen, lukumäärältään ja kokooiipanoltaan muuttumaton, mutta kasvavan väestön ollessa kysymyksessä päädytään
t,ällä tavoin laskien liian alhaiseen t,ulokseen, sillä nuoret ikäluokat
silloin suuruudellaan alentavat keskiai`voa. liiaksi. Niinpä olisikiii
Halleyn menetelmällä laskien Bi'eslaun väestön keskimääräinen
elinaika ollut vain noin 26 vuotta, mikä silloisenkin suuren kuolevuuden vallitessa on varmasti liian alhainen tulos. Llalley ei itse
kuitenkaan johdonmukaisesti noudattanut tätä perusajatustaan
eikä laskenut mitään keskimääi`äistä elinikää. Nuorimpien ikäluokkien kuolemanvaaran hän laski verraten sattuvasti siten, että jakoi
siinä iässä kuolleiden luvun samana aikana syntyneiden luvulla.
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Sitä vastoin, kun hän esitti täydellisen kuolinjärjestystaulun -eli
taulukon siitä, montako ihmistä tietystä syntyneiden joukosta op
elossa vielä kussakin iässä -hän lienee käyttänyt paljon aivan
summittaista ai`viointiakin. Ainakaan ei ole voitu todeta initään
laskutapaa, jolla hänen aineistostaan voitaisiin niihin tuloksjin
päästä. Taulujaan Halley käytti moniin eri tarkoituksiin: asekuntoisten miesten lukumäärän laskemiseen; ei`i ikäluokkien kuolevuuden toteamiseen; sen iän etsimiseen, johon mennessä puolet
kaikista ihmisistä kuolee; sekä vakuutusmaksujen ja elinkorkojen
määräämiseen. Kirjallisuuteen on vakiintunut nimitys »Halleyn
metodi)), ja sillä tarkoitetaan kuolleiden ikätietojen käyttämistä
sel]aisinaan kuolevuus- ja e]oonjäämistaulun laskemiseen. Tämä

olikin Halleyn periaate, mutta on huomattava, että hän ei itse vienyt
sitä perille saakka ja että hänellä tuskin oli mitään selvää kuvaa
stationäärisestä väestöstä ja sen merkityksestä.
Tähän kuolemanvaai.alaskennan kuuluisaan klassikkoon vei`i`attuna mei`kitsee .50 vuotta myöhemmin vaikuttaneen hollantil.aisen
Kersseboomin työ huomattavaa edistysaskelta. Hän selvittää stationäärisen väestön käsitteen ja toteaa sen kestämättömäksi perustaksi eloonjäämissuhteiden laskemiselle. Tosin hän hiukan myöhemmin itse soveltaa tätä metodia Lontoon väestöön, mutta tekee sen
täysin tietoisena menetelmän puutteellisuudesta ja vain siitä syystä,
että hänellä ei väkilukutietoja ole. Kersseboom osoitti käytännössäkin myös oikeamman, omasta mielestään ainoan oikean tien kuolemanvaaran laskemiseen. Hän sanoo, että sitä varten on seurattava

tietyn, inäärätynikäisen ihmisryhmän vähittäistä supistumista kuo]eman kautta. Itse hän käyttää tähän tarkoitukseen elinkorkolaitoksen aineistoa ja laskee mm., että ihmisen keskimääräinen elinaika on 35 vuotta. Tämä nykyajan ihmisistä omituisen alhaiselta
tuntuva luku on ilmeisesti ollut jotenkin oikea; pääasiallisena syynä
on sen ajan tavattoman suui`i lastenkuolevuus.
Kersseboomin metodi ei enää edellytä väestön täydellistä stationäärisyyttä, mutta kylläkin kuolemanvaaran muuttumattomuutta,
johon hän aikansa lapsena näyttääkin itse uskovan. Hänen ajatuksensa oli teoi`eettisesti varsin hyvä ja lienee aikanaan soveltunut
tyydyttävästi käytäntöön. Sen jälkiä voi vielä nytkin havaita olevan
elossa, mutta sil]e tuskin enää mitään laskentatöitä perustetaan,
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ja syynä tähän on sen vaatima pitkä havaintoaika sekä se, että
lopultakin saavutettava tulos on vailla mei`kitystä siksi, että olosuhteet ovat jo voineet kokonaan muuttua. Sellainen tulos jää vail]e
histoi`iallistakin ai`voa sen vuoksi, että ei`i ajankohtien vaikutus
siihen ei enää ole eriteltävissäkään.
Nykyään, jol]oin tarvitaan väkilukutietoja kuolemanvaaran
laskemiseen, on huvittavaa todeta, että 200 vuotta sitten probleema
oli päinvastajnen: väkiluvut olivat usein niin tuntemattomia, että
horjuvaisten eloonjäämistaulujenkin avulla piti koettaa niitä laskeskella. P\Tiinpä Kersseboomkin, todettuaan keskimääräiseksi eliniäksi
35 vuotta, esittää tämän i)äätuloksensa seuraavassa muodossa: maas-

sa on 35 kertaa niin paljon asukkaita kuin siinä vuosittain syntyy.
Graunt oli tutkinut väestösuhteita puhtaasti niiden inhimillisen
ja tieteellisen mielenkiinnon vuoksi.-Ha]ley taas oli koko ajan tähdännyt tu]osten soveltamiseen vakuutusalalle. Kersseboom oli vuorostaan kiinnostunut vain asian tieteelliseen puoleen; hänen seui`aa-

jansa, ranskalainen Dep¢rcjezÅS, oli taas vakuutusmies. Deparcieux
noudatti kaikessa pääasiassa Kersseboomin menetelmiä. Hän toi
tutkimuksen piiriin eräitä uusia lähdeaineistoja ja korosti voimak-

kaasti sitä, öttä luotettaviin tuloksiin päästään vain aineistoilla, jotka
edustavat koko `väestön keskitasoa, mitä monet aikaisemmat lähteet eivät tee. Hän.suositteli tässä mielessä anamnestista tietojen
kokoamista nykyaikaisten väestölaskentojen tapaan, mutta vain
edustavina tutkimuksina. Deparcieuxin suurimmat ansiot ovat
kuitenkin teoi`eettisella alalla. Hän esittää systemaattisesti ja selvästi eloonjäämistaulun ominaisuudet ja siihen liittyvät käsitteet.
Hän ensimmäisenä mm. mainitsee, että stationääi`isen väestön
vuotuinen kuolevuus on yhtä kuin keskimääräiscn eliniän käänteisluku -seikka, joka usein unohdetaan nykyäänkin, jolloin on jo
niin totuttu aina 10 °/oo:n paikkeille saakka painuviin kuolevuus]ukuihin, että pidetään sellaisia nykyajan vaatimuk§ina huomaamatta, että väestön ikärakenteen ehtiessä tasoittua tällaiset luvut
edellyttäisivät 100 vuoden keskimääi'äistä elinikää.
Kersseboomin ja Deparcieuxin jälkeen seuraa tämän alan kehityksessä satavuotinen lamakausi, jonka aikana ei luoda mitään
olennaista uutta eikä käytäntö jaksa aina pysyä edes tieteen siihenastisten saavutusten tasalla.
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Viime vuosisadan jälkipuolisko tuo kuitenkin \.auhtia tällekin
alalle. Monissa maissa on siihen mennessä saatu aikaan koko väestön

käsittävä, jatkuva väestötilasto, joka luovuttaa uutta aineistoa
tutkijoille. Lääketieteen ja hygienian edistyminen, ennen kaikkea
isoi`okkoi`okotus

ja

kaui)unkien

saneei`aus,

ovat

saaneet aikaan

ennen näkemättömän ja ennen ai`vaamattomankin ilmiön: kuolevuus alkaa entisen alituisen aaltoliikkeensä sijasta i`atkaisevasti ja
varmasti alentua. Väestöilmiöt ei`'ät siis olekaan ikuisesti muuttumattomia, kuten oli luultu, jotain uutta on tapahtumassa. r\T}-t ei ole

enää aikaa Kei`sseboomin laskutapaa noudattaen jäädä odottamaan
kokonaisten sukui)olvien elinpäivien päättymistä. Kulloinkin vallitseva kuolevuustilanne on heti selvitettävä. Tai`vittava askel
otettiin, kun 1850-Iuvun vuosina ilmestyneissä julkaisuissaan bplgialainen Owe£e!e£ esittää, että on lähdettä`-ä inääi`ättynä lyhyenä
aikana kuolleista ja verrattava heidän lukuaan ajanjakson alussa

todett,uun väkilukuun, molemmat eriteltyinä iän mukaan. Nykyaikaiser} kuolemanvaaralaskeiinan pei`usta oli täten asetettu. Täinän
jälkeen ei mitään aivan ratkaisevia uudistuksia ole kuolemanvaai`alaskentaan tullut, sitä on vain sekä teoi`eettisesti että käytännössä
hiottu täydellisemmäksi. Suurimmat ansiot tässä lienevät K7tcbppilla,
joka ikä- ja kalenterivuosien avulla ei`otti toisistaan kuolleiden 3

pääryhmää (Hauptgesamtheiten), Le`€i.sillä kuuluisine demografisine
verkkoineen ja Bo/.£Å£e(pL.czillä, joka on paljon rikastuttanut teoi`iaa

inm. momentaanisen kuolemanvoimakkuuden esityksellään.
Muuttumaton maailmankuva, staattinen historiankäsitys, oli
kauan pitänyt väestöteoi`iaa ja myös väestötilastoa kahleissaan.
Vastavuoroisesti taas väestötilaston varhaisimmat havainnot tukivat uskon olosuhteiden muuttumattomuuteen. StisSmi.Zch 1740luvulla tunsi suor.anaista hai`tautta todetessaan sellaistenkin tilasto]ukujen,. jotka osoittivat jotain harkinnanvaraista toimintaa, i]ysyvän vuodesta vuoteen melkejii samoina. Kun esim. itsemui`hia tehtiin aina saman veri`an ja niistä aina yhtä suuri osa hirttäyt},'mällä,
alasheittäytymä]Iä jne., tä`vtyi siinä vallita jumalallinen järjest}'s.
MuuLtumattomuusajatuksen pauloissa oli monessa suhteessa vielä

Queteletkin, joka niin kiinnostui keskiarvoihin ja yksit}ristapausteii
ryhmittymiseen niiden ympärille, että hänestä tuli kaiken keskinkertaisuuden suuri ihailij€`. Staattisuuskäsityksestä tingittiin yleensä
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vain enintään sen vei`i`an, että myönnettiin jonkinlaisen aaltoliikkeen
olemassaolo siellä ja täällä, mutta vain heilui`imaisena ilman olennaista kehityssuuntaa. Varhaisena esimerkkinä tämän historianfilosofiassa jo kauan tunnetuii svklisen käsityksen soveltamisesta
väestöteoi`iaan on Malthuksen synkkä oppi sotien, nälänhädän ja
kulkutautien tehtävästä liikaväestön poistajina.
Aikakaudelle, jota hallitsi staattinen käsityskanta, johon myös
syklinen ajatus on luettava, oli luonteenomaista »1akien» innokas
etsiminen. Luonnontieteet ja matematiikka olivat suurten saaviitustensa ansiosta korkeassa kui`ssissa, yhteiskuntatieteet suui`elta
osalta vasta lai)senkengissään. Päästäkseen luonnontieteiden tasolle

oli niidenkin luonnollisesti löydettävä yleispäteviä lakeja -niin
ajateltiin. Ja niitä löydettiin. Miltei kaikki tutkijat pyrkivät esittämään tuloksensa y]eispätevinä. Mone;ti ei tai`vittu kuin yhden ainoan
aineiston antama tulos, ja se yleistettiin. Kuolemanvaai`ankin lait
olivat jatkuvan etsinnän kohteena, ja esim. JWoser, aikanaan tämän
alan johtava nimi, v. 1839 ilmoitti onnistuneensa keksimään t,ätä
hallitsevan matemaattisen lain ja julkaisi kaavan, jonka piti soveltua
jokaisessa ikäluokassa vallitsevan kuolemanvaaran määräämiseen.
Luulen, että hän sai säilyttää tämän uskonsa koko elämänsä ajan.
Vähitellen, kehityksen vauhdin kiihtyessä ja tilastohavaintojen

})ainon kasvaessa yhä musertavammaksi, usko yleispätevien lukien
olemassao]oon alkoi horjua ja kadota. Alettiin tai`vita yhä fanaatti-

sempaa uskoa ja rikkaampaa mielikuvitusta niiden hyväksymiseen.
Välivaiheena oli aika, jolloin staattisuuskäsitys
oli jo hylätty,
mutta arveltiin k e h i t y s t a p a h t u m a i n o]evan yksinkertaisten lakieii alaisia. Tämän vaiheen tyypillisenä edustajana ansaitsee
maininnan belgialainen C¢L4c!erJje7., joka vielä niin myöhään kuin

viime vuosisatain vaihteessa ilmestyneissä teoksissaan esitti mahtavan sarjan »väestölakeja)), joiden hän katsoi lopullisesti ja tyh-

jentävästi selittävän kaikki väestöilmiöt. Nämä lait olivat tilastollisest,i aivan alkee]lisia ja monet niistä jo silloin pahasti ristiriidassa
tosiasiain kanssa.

Aivan meidäii päiviimme saakka on lakiuskoa säilynyt maineikkaidenkin väestötilastomiesten mielii)iteissä. Biologisen koulukunnan
inestai`i, amei`ikkalainen PeorJ on tarkkaillut banaanikärpäsyhteisl"ntia ja pääLyn}-t väitteeseen, että kaikki i)opulaatioL, ihmistenkin

278

VÄINö KANNISTO

'

muodostamat, noudattavat kehityksessään ns. logistista käyrää.
Ja väkilukukäyriä si]mäillessään -on tosiaan sanottava i)silmäilIessään)), sillä vähänkään syvemmästä asian tarkastamisesta ei
näy merkkiäkään -hän luulee saavansa vahvistusta tälle teoi`ial]een todellisuudesta.

Italia]ainen G£7%., nykyhetken ansioituneimpia demografeja,
taas on esittänyt ajatuksen väestöjen syntymisestä, noususta, laskusta ja kuolemasta aa]toliikkeen tavoiii. Tällä teorialla on vanhan
maku. Sehän on vain muunnelma Gumplovicsin, Spenglei`in ja
monien muiden opeista. Ihmisruumiin kehityksen kanssa analogisena se on myös hyvin, niin sanoakseni, »kansaan menevä)) teoria,
mutta tilastollisesti Gini on voinut peruste]la sitä vain eräissä
deta]jeissa.

Historianfilosofinen

lähtökohta

on

hänellä

silmään-

pistävämpi.
Nämä mainitsemani i)ari esimerkkiä ovat kuitenkin poikkeuksia.
Yleensä on tultu toteamaan väestöilmiöiden olevan niin tavattoman monien sosiaalisten ja fyysillisten tekijäin vaikutuksen
alaisia, että suunnilleenkaan yleispätevien lakien olemassaolo on
erittäin epätodennäköinen.
Samalla kun peruskäsitys väestöi]miöiden, niin myös kuoleman-

vaarankin, o]emuksesta on täten muuttunut, kuolevuustutkimuksen
sävykin on muuttunut. Tieteelliset avainsanat ovat seui`anneet toistaan. Alkuaikoina oli elinkorkojen määrääminen koko tieteenhaaran
päätehtäviä. Jos taas selailemme satakunta tai puolitoistasataa
vuotta sitten ilmestynyttä kirjallisuutt,a, tapaamme vähän väliä
sanan ))Iong`6vit6»,

pitkäikäisyys,

joka

aiitaa välähdyksen

aito-

gal]ialaisesta haaveesta: saada pitkät elinpäivät voidakseen rauhassa nauttia uutteruutensa ja säästäväisyytensä. tuloksista. Viime
vuosisadan loppua kohden tämä pitkäikäisyyden tutkimus alkoi
saada sosiaa]ista väi`itystä. Alettiin laskea, kuinka pitkä elinaika eri
ammateissa saavutetaan. Aineistojen ollessa puutteelliset jouduttiin
tavallisesti turvautumaan tuohon ns. Halleyn metodiin: 1askettiin
kuolleiden keski-ikä. Tältä ajalta on peräisin se kansanomainen,
mahdollisesti oikeåkin, käsitys, että papit elävät kauan, ]ääkärit
taas paljon lyhyemmän ajan. Kilpailussa terveellisjmmän ammatin
löytämiseksi peri kuitenkin vojton se numeromies, joka totesi tähtitieteen professorien elävän kauimmin. Ja tosiaankin, kukapa olisi
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kuullut kenestäkään aivan nuorukaisena kuolleesta tähtitieteen
professorista.

Nykyään on päivän tunnuksena »kuolemansyy». Nopeasti edistynyt lääketiede ja terveydenhoito haluaa saada tietoonsa kaiken,
mikä koskee nii.tä kuolemansyitä, jotka yhä vielä jarruttavat eloon-

jääntimahdollisuuksien kehittymistä suurimpaan ajateltavissa olevaan täydellisyyteensä.
On sen vuoksi varsin outoa, että kuolemansyytietoja ef -sikäli
kuin tiedän -ole koskaan yritetty kombinoida kuo]evuus-ja eloon-

jäämistau]uihin. Kuitenkin on niin, että tilaston vanhimman haaran,
kuolevuustilaston, ensimmäinen tutki.muskohde, kuolemanvaai`aja eloonjäämissuhteet, valaisee kuolemaa eräästä erinomaisen
tärkeästä näkökulmasta, ].oka on kaikille muille tilastoille viei'as.

0len vakuuttunut siitä, että kuolemansyy- ja kuolemanvaaratilastojen yhdistäminen tai.joaa aivan uudet, tähänastisia ratkaisevasti pai.emmat mahdollisuudet selvittää eri kuolemansyiden mei.kitystä väestölle niin fyysilliseltä kuin sosiaaliselta ja taloudelliseltakin kannalta.

K I R]A L L I S U U TTA
V.ÅiNö KANNisrro.. Kuolemansyyt väestöuisi,nä tekijöinä Suomessa.
Kansanta]oudel]isia tutk].muksia XV, ju]kaissut Kansanta]oude]]inen Yhdistys. Helsinki 1947. Siv. 148.

Tekijä on tutkiinuksessaan, joka samalla on väitöskirja fil.lisen-

siaattitutkintoa varten, ottanut tärkeän väestöti]astol]isen kysymyksen käsiteltäväksi. Hän ei ole tyytynyt ainoastaan kuolemansyiden ja niitä aiheuttavien seikkojen tutkimiseen, vaan on koettanut sc]vittää syiden vaikutuksia väestöön spekulatiivista tietä.
Tällainen »kalkuloiva» menetelmä on epäilemättä hyvin mie]enkiintofnen ja antaa arvokkaita hei`ätteitä väestön tulevan kokoonpanon
ja rakenteen tutkimiselle.
Ensimmäisessä ]uvussa tekijä pyrkii selvittämään kuolemansyiden merkitystä Suomessa niin hyvin yleiseltä väestöl]ise]tä kuin
väestönkasvun kannalta. Vakioväestön pei`usteella on esitetty kuolemansyiden demografiset ominaisuudet ja selvitetty täi`kejmpiä
kuolemansyyryhmiä kolmesta ei.i näköku]masta: hukka-, uhka- ja
säästölaskelmien inukaan. Ensinmainitussa menetelmässä, hukkamenetelmässä, on otettu kuo]emansyiden effektiivinen merkitys
huomioon, uhkamenetelmässä potentiaa]inen merkitys ja säästömenetelmässä taas, kuten nimestäkin voi päätellä, kuo]emansyiden
aiheuttaman mahdol]isen säästön merkitys. Näitä periaatteita on
sovellettu Suorien oloihin käyttämäl]ä kuolemansyytilastoa vuos;lta
1936-40. Vaikkakin tekijä on käsitellyt ensiaineistoa ta].tavasti
ja saanut siitä irti hyvin mielenkiintoisia tuloksia, on myönnettävä, että tämä ajanjakso on verrattain ]yhyt yleispäteviin tuloksiin pääsemiseksi. Tekijä ei o]e kuitenkaan vojnut saada valmiita
kuolleisuus- ja elonjäämissarjoja myöhemmiltä vuosilta.
Teoksen toisessa ]uvussa on otettu käsiteltäväksi ei`äs tärkeä

ja näihin saakka puutteellisesti va]aistu kysym)'s, nimittäin kuolemansyiden a]ueemset suhteet Suomessa vv. 1936-£4. Muutami].n
kuolemansyihin nähden on jo aikaisemmin saatu valaistusta tässä
kohdin, mutta esil]ä olevassa tutkimuksessa on annettu systemaattinen yleiskuva tärl%impien kuolemansyiden alueemsesta tendenssistä.
Tä]]öin on otettu viiosi 1940 perustalwi ja kuol]eisuutta koskevat
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tiedot vuosilt,a 1938, 1939, 1942 ja 1943 on suhteutettu vuoteen
`1940. Sitä paitsi on tarkastettu ))kuolevuudessa» ilineneviä ikäsuh-

teita Suomen eri osjssa ja voitu tällöin todeta, että i)uheena olevat
vaihte]ut ovat vähäisiä. Erittäin mielenkiintoinen on kuolemansyiden suhtautuminen eri sukupuoliin. Tätä tarkoitusta varten on
laskettu ]ääneittäin kuolemansyiden mieshakuisuuslukuja ja -indeksejä, jotka o`7at olleet pysyväisiä koko nykyään elävän sukupolven
e]inaikana. Näiden tutkimusten valossa voidaan todeta, että »kumpikin sukupuoli, muuttoliikkeen yleissuunnasta poiketen, pyrkii
niistä lääneistä, joissa kuolevuus on juuri sil]e epäedullisin, niihin,

joissa se on sille edul]isin. -Todennäköiseltä tuntuu, että molemmat ilmiöt, niin kuolevien kuin muuttavienkin sukupuo]ijaoitus,
ovat samojen sosiaalisten tckjjäin vaikutustenalaisia.»
Lukuun ottamatta eräitä lähdeluettelossa esiintyviä epäjohdonmukaisuuksia ja aukkoja tutkimus on hyvin huolel]isesti laadittu.
Muutamin paikoin voidaan kuitenkin todeta epätasaisuuksia ja
epäselvästi esitettyjä kohtia, jotka kuitenkaan eivät olennaisesti
häii`itse esityksen todistusvoimaa.
Väitöskirjan otsaketta vastaan voidaan esittää tärkeä muistutus.
Koska kuolemansyytilasto meillä Suomessa on hyvin vanha ja
]iittyy välittömästi maailman vanhimpaan viralliseen väestötilastoon, Ruotsi-Suomen taulustolaitoksen, voidaan he]posti otsakkeesta
»Kuolemansyyt väestöllisinä tekijöinä Suomessa» saada se käsitys,
että väitöskirjassa olisi käsitelty oloja myöskin vanhemmilta ajoilta.
Kun näin ei ole asian laita, olisi otsakkeessa ollut paikallaan lisäys,
josta olisi ilmennyt, että työ r.ajoittuu vuodesta 1936 lähtien saatavissa olevaan aineistoon.
Väitöskirjan kielellinen asu on suui`in piii`tein moitteeton. Kuitenkin voidaan eräistä ammattitermeistä olla toista mieltä kuin
väitöskirjan tekijä. Tilastossa vakiintuneet sanat i)kuollejsuus» ja
i)eloonjäämissarja)) ovat teoksessa saaneet väistyä, ja tila]]e on asetettu vast. »kuolevuus» ja ))e]oonjääntisarja)), jotka, riippuen asialli-

sesta yhteydestä, ei.vät aina merkitse mitään varsinaista edistysaskelta tilastotieteen muuten vielä vähän kehittyneessä suomenkie]essä tei`minologiassa. ))Kuolleisuus» kohdistuu jo tapahtuneisiin
ilmiöihin ja näin ollen se tässä muodossa on mielestäni ))kuo]evuutta»
täsmällisempi.
Kun vain siviilikuolleisuus sodan aikana on otettu huomioon,
saadaan vii`allisen tilaston perusteella liian edullinen kuva kuolleisuudesta. O]isi ehkä ol]ut tarpeen tarkistaa kuolleisuutta koskevaa
aineistoa ja sotakuol]eisuuden vaikutusta koko kuolleisuuteen.

On vielä huomautettava ei`äästä puutteellisuudesta väitöskirjan
kokoonpanossa. Tekijä ei ole selostanut niitä periaatteita, joiden
mukaan kuo]emansyyt on otettu viralhseen tilastoon. Tällainen
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selostus olisi ollut paikallaan, koska puheena olevat periaatteet ovat
joskus hyvin häilyviä ja vaikuttavat huomattavasti syiden voimakkuuteen.
Eri tekijäin vaikutusta itsemurhiin ei ole riittävästi selostettu,
os].ttain johtuen siitä, ettei ole käytetty tai`peellisessa määi`in tätä
ilmiötä käsittelevää uudenaikaista kirjallisuutta.

Yllä mainitut heikkoudet eivät kuitenkaan vaikuta suuressakaan
määrässä siihen edu]liseen yleiskäsitykseen, jonka lukija saa tutkimuksen tieteellisestä arvosta. Tekijä on tutkimuksessaan käyttänyt
osaksi aivan uusia menetelmiä ja on päässyt kuolemansyytilaston
alalla tuloksiin, jotka saattavat olla pysyvää laatua. On varmaa,
että tämä teos tulee herättämään suui`ta mielenkiintoa, ja sen merkitys kansanterveystyölle meillä on melkoinen. Lisäksi voidaan sanoa,
että puheena oleva tutkimus osoittaa tekijän huomattavia tieteellisiä taipumuksia ja harkintakykyä.
Valter Lind,berg.
YNGVA.R HTiTKT3L.. Indust,rins utveckling i Fi,nl,ai&d åren 1937-1944.

En und,ersökning på basen ap förstagens bohslwissiffror. PuhtiiL+iriioner utgivna av Finlahds Banks lnstitut för ekonomisk forskning.
Helsingfors 1947. Siv. 158.

Siinä tutkimuksessa, jonka nimi on edellä mainittu, onlkäytellyn tilastoaineiston pohjalla seikkapei`äisesti valaistu maamme
teollisuuden kehitystä viimeksi kuluneiden sotavuosien edellä ja
itse sodan aikana. Koottu aineisto kohdistui alkuaan 316 yhtiöön,
mutta osa niistä jäi sitten pois, ja lopuksi oli mukana vain 271

teollisuusliikettä, jotka käsittävät 70io °/o Suomen osakeyhtiöiden pääomasta. Näin ollen numerotietoja on ollut käytettävissä
aika paljon. Mutta näinä vuosina tapahtuneet rahan ostokyvyn
muutokset tietenkin ovat tuntuvasti vaikuttaneet käsiteltyjen summien tosiasial]iseen sisällykseen ja vaikeuttaneet päätelmien tekemistä, mikäli taloudellisista arvoista on kysymys.
Vertailujen suorittaminen puheena olevalla alalla on käynyt
hankalaksi muistakin syistä. Karjalan tehtaiden menetys merkitsi
noin 1/10:n supistusta sodan edellisestä liikevaihdosta, ja ne olivat
antaneet työtä 11.7 °/o:lle Suomen teollisuuden työväestöstä. Tämä
koski erityisesti vientiteollisuutta, joka sieltä sai runsaasti i`aakaaineita. Sotavuosina oli taloudellisia yhteyksiä vain ltämeren maiden kanssa, ja nämäkin suhteet sitten välirauha lopetti. Etenkin
vientiteollisuuden työväen lukua asepalvelus vähensi. Hiilen ja

öljyn tuonnin keskeytyminen sekä polttopuun saannin supistuminen
aiheuttivat ankaran pulan niin hyvin teollisuuden kuin liikenteen
alalla. Ulkomaan valuutan puute esti tuomasta maahan koneita ja
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raaka-aineita, ja se pakotti monet teollisuudenhaarat `.almistamaan
kaikenlaisia koi`vikkeita. Kehit\'ksen kulku näin ol]en ei voinut
jatkua tasaisesti.
Tutkimuksen tärkeimmistä tuloksista on tässä mainittava muutamia

ti]astol]isia vertai]uja.

Suomen t,eollisuuteen sijoitettu pääoma kasvoi vuoden 1937
Iopusta vuoden 1944 Ioppuun 16.9 miljardista markasta 26.3 miljardiin. Muodollisesti tämä mer'kitsi 55.7 °/o:n ]isä}rstä. Mutta tällai-

nen laskelma ei tietenkään voi vastata todel]isia suhtejta. Kotimarkkinateo]]isuudessa puheena oleva prosenttiluku o]i ]ia]jon korkeampi kuin vientiteollisuudessa.
'
Liikevaihdon tosiasiallista suuruut,ta tukkuhintaindeksin i)erustukse]la tarkaste]taessa sen huomataan vuoteen 194/± mennessä
supistuneen vientiteo]]isuudessa 70 °/o:iin ja kot,imai`kkinateo]]isuudessa 88 °/o:iin. Alimmi]]aan vientiteol]isuuden tuotannon vol}'ymi
oli vuosina 1940-4'1, jolloin se oli vain ]/3 vuoden 1937 tasosta.
Vuonna 1943 tämä suhdeluku tosin nousi, mut,ta seui.aa\/'ana vuonna
se painui taas ]/3:een.

Vientiteollisuuden nettovoitto supistui k}.s}'m}.ksessä olevina
vuosina 41.5 °/o, samalla kun kotimai`kkinateollisuuden vastaava
]uku nousi 48.6°/o. Yritysten kannattavuus i)ainui ensin 10.6 °/o:sta
7.o°/o:iin, inutta kohosi sittemmin 109.°/o:iin; vuonna '19/±4 se kui-

:::l;invaoiipivaal|:ui7ri2%ii#{i:.t:å|leiår]rsdueuså:ssva:i[:å`|c::,Ioi.yt:tE;'sj}?|I
vät tasaisemmin 10 °/o:n tienoilla, kunnes vuonna 19/±/± sotavarustusten sui)istaminen €`iheut,t,i siinä tuntuvan vähenn}'ksen. Vuotuiseen liike\-aihtoon ve]`raten nettovoitto supistui vientiteollisuudessa
5.8°/o:sta 2.7°/o:iin ja kotimarkkinateollisuudessa 5.8°/o:sta 4.i %:iin.
Teollisuuden maksamat verot puheena olevjna vuosina nousivat
suuniiattomasti: enemmän kuin seitsenkei.taisiksi. Verotettavaan

voittoon verrattuina nekin tuntuivat jonkun verran enemmän vientiteo]lisuudessa kuin kotimarkkinateollisuudessa.
Täl]aiset ti]astolliset laske]maL ovat epäilemättä erinomaisen
inie]enkiintoisia, ja monessa suhteessa ne se]ventävät käsityksiämme
sotavuos].en erilaisista vaikutuksista maan uuteen ])ääelinkeinoon.

Mutta tutkimustyön tulokset jäävät väkisinkin vail]e täysin riittävää luotettavuutta se]]aisissa vei.tailuissa, jotka kohdistuvat eri
vuosien markkamääriin. Mikä]i niitä liikkeiden tileissä on sellaisi-

naan laskettu yhteen, ottamatta huomioon rahan suui`estikin muuttunutta ostokykyä eri aikoina, tutkijari on parhaalla tahdollaankin
ollut mahdotonta päästä' täysin vertailukelpoisiin ]ukuihin. Joka
tapauksessa tällaisellakin tilastolhsella selvitykse]]ä .on huomatta\.at ansionsa, joista asianomaisille on annettava tunnustus.
Leo f.]a7`maja.
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CALRSTBN WELiNDER.. Ekonomi,sk teort och poltttk. Kooperariiva £öTbundets bokförlag. Stockholm 1947. Siv. 542.

Kun kansantaloudellisten oppikirjojen runsaaseen joukkoon
ilmestyy uusi tulokas, herää itsestään kysymys: onko si'lä jokin
oma tehtävä täytettävänään? Tuoko se keskusteluun jotakin uutta?
Näihin kysymyksiin haluaisin heti aluksi antaa tässä tapauksessa
myöntävän vastauksen. Oppikirjalta ei tosin vaadittane, että se
esittäisi jotakin kokonaan uutta eikä tämäkään teos halunne sellaista e.siintuoda. Mutta sen ansiona on, että siihen on yleiskatsauksellisesti koottu kansantalousteoi.ian uusimmat saavutukset,
erityisesti ne, joita ns. Tukholman koulukunta ja keynesiläinen
oppisuunta ovat synnyttäneet.
Jos TVG!i.7?czerin teosta vertaa Ruotsin taloustieteen standar.di-

teokseen, C¢ssezin kansantaloustieteen oppikirjaan, ei voi olla ihmettelemättä sitä vastakohtaisuutta, mikä niiden välillä vallitsee, ei vain
käsittelytavassa, vaan itse taloudellisessa näkemyksessäkin. (Eikä
liene vain sattuma, että Casselin nimeä ei lainkaan tapaa uudessa
oppikirjassa). Tällöin joutuu kysymään itseltään: ovatko kansantaloudel]iset t)t,otuudetj) todella näin lyhytikäisiä.

Welinder itse antaa vastauksen tähän kysymykseen huomauttaessaan, että talousteoria on riippuvainen yhte].skunnallisista puitteista (»den institutionella ramen»). »Yhteiskunnassa, jossa' jokaineii
tuottaisi vain omaa tai`vettaan varten eikä siis mitään vaihtoa
esiintyisi, ei tai`vittaisi mitään talousteoriaa, vaan ainoastaan erilaisia teknillisiä tieteitä. Sellaisessa yhteiskunnassa taasen, missä
valtio yksin määi`äisi, mitä kukin saisi tuottaa ja kuluttaa, esiintyisi kylläkin ei`inäisiä suunnittelu- ja mukauttamisprobleemoja,
mutta ne jättäisivät suui`imman osan perinteellisestä talousteoriast``
työttömäksi. Tämä edellyttää yhteiskuntaa, missä on tuotannontekjjäin antamien palvelusten ja niiden avulla valmistettujen hyö-

dykkeiden tarjontaa ja kysyntää, niin että sen kautta muodostuvat
markkinat»

(s.

58).

Ja koska yhteiskunnalliset puitteet eivät pysy samoina, vaan
jatkuvasti muuttuvat, seui`aa siitä, että myös taloustieteen täytyy
muuttua. ))Itse talouselämän kehitys aiheuttaa, että asetettavat
kysymykset alati muuttuvat ja että todellisten asiain tuntemus lakkaamatta vanhenee ja tulee arvottomaksi. Vaikka kansantalous ei
ole mikään erityisen nuoi`i tiede, se on sen vuoksi aina alussaan»

(s. 17). Tämähän voi olla masentavaa, mutta toiselta puolen se
antaa taloudelliselle ajattelulle sen erityisen viehätyksen. Sen piii.issä ei ehdi vanhentumaan, mutta se, joka ei seui`aa tieteen kehi-

tyksen mukana, muuttuu sangen pian eläväksi muumioksi.
Edellä oleva on antanut avaimen siihen, miksi Cassel ja Welinder
ovat niin etäällä toisistaan. He elävät tai ainakin kuvittelevat elä-

KIRJALLJSUUTTA

285

vänsä erilaisissa yhteiskunnallisissa puitteissa. Edelliselle yhteiskunta
ensi sijassa merkitsee kapitalistista markkinataloutta; sen toimintaa ja siinä esiintyvää säännönmukaisuutta hänen teoksensa esittää.

Welinder sen sijaan on jättäriyt nuo vanhat puitteet ja on matkalla
johonkin uuteen, johonkin, `joka on vielä siinä määrin kehitystilassa, että siitä on ollut vaikea antaa konkreettista kuvaa. Sillä
on kujtenkin jo oma nimensä: suunnitelmatalous. Sen mukana
näköala on kokonaan muuttunut, sillä se edellyttää valtion` 1aajaa
ja syväl]e. ulottuvaa sekaantumista markkinatalouden kulkuun.
Suunnitelmatalouden päämääräksi Welinder asettaa, kuten niin
monet muutkin, täystyöllisyyden saavut,tamisen ia pysyttämisen.
Kaikki muut näkökohdat ovat siihen nähden alistetussa asemassa.

Mutta on vielä toinenkin seikka, joka on nostanut ylipääsemättömän rajamuurin Casselin ja Welinderin välille: edel]isen käsittelytapa on y]eensä s t a a t t i n e n, jä]kimmäisen d y n a a m inen. Näihin käsitteisiin ei tässä tarvinne ]ähemmin puuttua.
Welinder ei todellakaan anna paljon arvoa staattiselle teorialle,
jota hän pitää todellisuudelle viei`aana ja usein harhaanjohtavana.
Hän kaihtaa sitä mahdo]Iisuuden mukaan. Ainoastaan sil]oin tällöin
hän koskettelee vai`ha].semman kansanta]oustieteen saavutuksia ja
silloinkin tavallisesti tor`juvassa mielessä. Hänelle on tärkeintä käsitel]ä eri ta]oudelhsten ilmiöiden vaikutuksia toisiinsa - esim.

ky.ynnän tai tarjonnan, rahamääi`än, koi`on jne. -tapaus tapaukselta ja askel askeleelta. Se antaa asiain käsittelylle huomattavasti
todellisuuspohjaa ja i`ealistisen leiman. Ja juuri siten tulee esille
pääasia siitä uudesta, mitä talousteoria on parin viime vuosikym-

inenen aikana synnyttänyt.

Kaikkein parastaan tekijä antaa kirjan keskeisimmissä luvuissa,
jotka käsittelevät hinnan- ja tulonmuodostusta, koi.koteoriaa ja
]uottopolitiikkaa sekä suhdanneteoriaa ja -po]it].ikkaa. Juui`i näiden kysymysten parissa tieteellinen keskustelu on 20-]uvulta läh-

t,ien erityisesti liikkunut, ja tämä tulee myös hyvin näkyviin Welindei`in teoksesta. Erittäin antoisa on esim. joustavan ja joustamattoman raha- ja pankkijärjestelmän vaikutusten analysointi. Niinpä
tekijä toteaa, nähdäkseni aivan oikein, että puhtaasti i`ahataloudemsesti katsoen koi`ko on muuttunut i)poliittiseksi hinnaksi)), jota
valtio voi mie]in määrin säädellä, vieläpä sen poistaakin. Mutta
tekijä huomauttaa myös, että, siitä huolimatta valtion kädet eivät
ole täysin vapaat. Muutos on vain siinä, että koi`ko ei ole enää
monetaarinen, vain reaalitaloude]linen kysymys. Se on toisin. sanoen
riippuvainen tuotantokoneiston käyttöasteesta, ulkomaankaupasta
yms. tekijöistä. Tekijä pitää selviönä, että korko tulee pysyväisesti
säilymään alhaisena ja että koronmuodostuksel]a ei ole mitään
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avainasemaa taloudellisessa kehityksessä, edell}'ttäen että raha- ja

pankkijärjestelmä todella on jousta`.a.
Mainittakoon myös, että tekijä on omaksunut luynesilaisen ajatuksen siitä, että säästäminen voi olla vahingollista, milloin täystyöllis}rys ei vallitse, ja että vai`sinkin lamakautena. jos kaikki
yrittävät sui)istaa menojansa, }rleistilanne siitä vain i)ahenee. Asia
lieneekin näin. Mutta samalla Welinder on r].ittävän todellisuudentajuinen tai hän on ainakin ott,anut oppia saaduista kokemuksista,
että hän korostaa säästämisen suui`ta merkit`.stä korkeasuhdanteen
aikana sekä sitä seikkaa, että yleisön säästäriishalua ei ole missään
suhdannevaiheessa heikennettävä. Jos säästäiniselle jonakin ajankohtana tarvitaan vastapainoa, on `.altion siitä huolehdittava sopivil]a toimenpiteillä (budjettivajaus, julkiset työt, tuonnin rajoitukset jne.).

Kirjan alku- ja loppuluvut ovat mielestäni vähemmän antavia.
Ensimmäisessä luvussa käsitel]ään tuot,annon, kulutuksen ja kansantulon käsitteitä. Esit}-s on asiamsta, mutta tuskin yhtä selväpiirteistä kuin J. f?. Hi.cÅsin jokin aika s].tten ruotsiksi käännetyssä
teoksessa J)Samhällsekonomins grundvalar». Seui`aavissa ]uvuissa
käsitellään suui`eksi osaksi liiketaloudellisia k}.symyksiä ja ehkä
liiankin laajalti tällaisen `-leisen opi)ikirjan kannalta katsoen.

K].rjan loppuluvuista taas kansain`'älistä kauppaa ja kansainvälisiä maksusuhteita koske\.at ovat jotensakin i)intapuoliset. Teki-

jällä, kuten yleensäkin hänen edustainansa suuniian tutkijoilla, ei ole
ilmeisestikään samaa kiinnostusta maailmantalouden kysymyksiin
kuin varhaisemmilla `tutkijoi]Ia johtuen siitä, että huomio on niin
ylivoittoisesti suunnattuna kansantalouden sisäiseen kehitykseen:
Suoi`anaisena erehd}rksenä täytynee pitää vi].meisen, talouspolitiikkaa koskevan luvun, Iiittämistä teokseen. Lukija tosin ehkä
odottaa saavansa ]opuksi selostuksen ei`ilaisista talousjäi`jestelmistä,
esim. siitä, mitä edellytyksiä on markkinataloudella, ns. suunnjtelmataloudella ja sosialistisel]a taloudel]a. Ja tavallaan tekijä pyrkiikin luonnehtimaan talouspolitiikan mahdollisuuksia eri järjestelmien pohjalla. Mutta siinä hän on epäonnistunut. Markkinatalouden hän kuittaa inuutamalla lyhyellä kappaleella lähtien vanhentuneista edellytyksistä. Sosialismiin hän suhtautuu myötämielisemmin, mutta kuitenkin vai`sin pintapuolisesti. Jäljelle jää suunnit.e]matalous, joka on tekijän sydäntä lähellä ja jota myös käsitellään
paljon laajemmin. Lukija saa elävän käsit}-ksen siitä, että suunnitelmatalous inei`kitsee valtion sekaantumista talouselämän kulkuun

pitkälle menevillä säännöstel}-toimenpiteillä, mutta hän jää kokonaan epätietoiseksi siitä, mihin tämä politiikka IÖpuksi johtaa.
Tekijä ei kehitä ajat.usrakennelmiansa loppuun saakka. Johtaako
suunnitelmatalous autai.kiaan? Johtaako se i)itkälle menevään sen-
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trahsaatioon? Johtaako sc `.hä kas`.€`\.aan vii`kavaltaisuutee.n? Johtaako se ehkä lopulta tä}:delliseen i)akkotalouLeen? Käytännössä
tällaiset kehit,}.stendenssit ovat ainakin tähän saakka kuin varjo
seuranneeL suunnitelmataloudellisia kokeiluja. Ja kä}-tännössä nämä
kokeilut ovat m}/-ös h}r\.iii laajassa mitassa ei)äonnistiineet, kuten
tekijä itse toteaa Roose\.eltin politiikan suhteen.

Tässä mainittu heikkous, ajatusral#nnelman jääminen tavallaan
keskeneräiseksi, näyttää }-Ieensäkin liittyvän dynaamiseen tut,kimusmenetelinään, milloin sitä viljellään }.ksj])uolisesti. Kun staattinen
tutkimus ikäänkuin näki vain met,sän, mutta ei puita` cl\.naaminen
tutkiinus vuorostaan usein ei näe inetsää ])uilta. Tal6us hajoaa
jollain tavoin atomistiseksi, josta puuttuu kokonaisnäkemys. Ottakaamme esimerkki valuuttakursse;sta. Dynaaminen tutkimus selvittelee kernaasti, miten vapaasti liikkuvat kui`ssit o`-at täi`ke].tä
suhdannepoliittisia välineitä, ja sen mukaista ])olitiikkaa suositellaan. Vei`i`aten kaukana taka-alalla on sen si.i.aan kysymys, mikä
vaikutus tällaisilla toimenpiteillä on kansainvälisiin suhteisiin.
Samoin esim. voidaan osoittaa, miten .täi`keä alhainen korko on
rakennustoiminnalle ja sen kautta täystyöll].sv\-delle, mutta niihin
välillisiin seurauksiin, joth aiheutui.at liian i`ähan runsaudesta -

mikä on tulos korkokannan väkivaltaisesta alaspainamisesta kiinniietään vähemmän huomiota.
Täinä perspektjivin puute on m}'ös Wel].nderin kirjan heikkoutena. Se ikäänku].n suuntaa valokeilan määrätyn hetken tilanteeseen ja siinä esiintyviin s}.}-- ja seuraussuhteisiin, mutta tämä valo
on T]iin häikäisevä, että näköala suinentuu niin hyvin taakse- kuin
eteenpäin. Sen vuoksi teos suurista. ansioistaan huolimatta muodostaa vain erään välivaiheen kansantaloudel]isten oppikirjojen sarjassa. Se muodostaa antiteesin Casselin tapa].selle klassillisen koulu-

kunnan perinteitä jatkavalle teokselle. Mutta vielä puuttuu ty}-dyttävä synteesi statiikan ja dynamiikan väljllä.
Edellä oleva katsaus on i)ääasiassa rajoittunut yleisiin näkökohtiin. Tksityiskohdissaan kirja on kauttaaltaan huolellista ja myös
luotettavaa työtä. Monet taulukot ja graafiset piirrokset havainnollistutt,avat tekstiä, ja matemaattiselle i]robleemojen käsittelylle
on myös uhrattu i.unsaasti tilaa. Erit}-isesti haluaisin vielä viitata
tek].jän kehittämiin selventäviin kaavatapauksiin. Hän valaisee
esim. koi`koteoriaa sangen onnistuneesti kahdella kaavalla, joista
toinen koskee ei-monetaai`ista yhteishntaa ja toinen monetaai.ista,
jossa ei esiinny uutta säästämistä ja investointia (ss. 271~279). Myös
tahtoisin viitata hänen »numerol]iseen» suhdannekaavaansa, joka
taulukon muodossa esittää kuvitellun 12-vuotisen kehitysjakson.
On myös kohtia, joihin nähden selostaja on toisella kannalla.
Kun esim. taloud€llinen ekspansio luonnehditaan siten, että sillä
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ymmärretään rahassa laskettavan, so. nimellisen kansantulon kasvua, joudutaan sjihen, että puhdas inf]aatiovaihe, joka ehkä merkitsee talouselämän reaalista taantumista, muodostuu voimakkaimmaksi ekspansion ajankohdaksi (s. 238). Se tuskin on tarkoituksenmukaista.
Rahan käsite rajoitetaan seteleihin ja kovaan i`ahaan, minkä
]isäksi on muita maksuvälineitä kuten shekkejä ja vekse]eitä (s.
219). Parempi olisi m].elestäni laajentaa i`ahan käsite kaikkia maksuvälineitä koskevaksi, koska niillä on aivan sama tehtävä yhteiskunnassa. Tekijä ei olekaan pysynyt johdonmukaisesti kannallaan,
vaan puhuessaan toisissa yhteyksissä liikkeessä o]evasta i`ahamäärästä, hän siihen ilmeisesti sisällyttää kaikki maksuvälineet (esim.
s. 224).

Valitettavana kompastuksena pitäisin tekijän antamaa määritelmää ns. valtiokapjtalismista. Hän erottaa sen sikäli sosia]ismista,
että sen tarkoituksena on imperia]ismi, kun sen sijaan sosialismi

pyrkii tulojen tasoittamiseen ja kansan syvien rivien elintason
kohottamiseen. Tällä tavoin hän onnistuu ]eimaamaan kansallissosialismin »va]tiokapitalis.miksii). Mihin kategoriaan .hän sijoittaa
esim. bo]shevismin, se ei käy täysin selväksi. Mutta jos sosialismi

ja valtiokapitalismi tahdotaan pitää ei`illään toisistaan - mihin
tuskin on asiallista aihetta - ky]]ä niiden välinen erotus täytyisi
saada hieman selvemmäksi ja ].käänkuin konkreettisemmaksi.
Kirjan lopussa on asialuettelo, mikä on erityisellä kiitoksella
mainittava. Sel]ainenhan on myös esim. Sindingin tunnetussa kansantaloustieteen oppikirjassa, mutta puuttuu ikävä kyllä juui`i suomeksi käännetystä Winding Pedersenin oppikirjasta.

Br. Suvi,ranh.

SUMMARY
Eemil Hynninen.
Eulogy presented by Professor Leo JJcw77}cv.cb at the meetjng
of the Association for Social Politics on October`24th,1947.

When Eemil Hynninen, doct.phil., inrevocably withdi`ew fi`om
among the men active in Finnish social politics, he left behind him
a great gap in their ranks. His life-woi`k, centered round the attempts
to improve the conditions especially of the rural population. The
last two years he was managing director o£ the State-owned alcohol
monopoly. Eai`lier he was a member of the Government, at
first as Minister of Communications and Public .Works, then as
Minister for Social Affairs. Internationally he co-operated particularly
in questions of agriculture. At one time he functioned as chairman
of the Association for Political Economy. Several books of his pen
remain as a memorial of him.

Exports and Economic Development in Finland.
By Pro£essor A. E. Tudeer.

The article i`eviews the development of exports in 1925-1946,
pointing out two main lines: exports vai`y in accordance with the
business cycles, and they are slowly growing.
Exports t,ransmit to Finland the economic fluctuations in the
rest of the world. When times ai`e good, the demand for Finnish
products i`ises, their prices ai`e firm, and larger quantities ai`e exported, bringing capital to the counti`y. During depressions, on the
other hand, exports are i`educed in volume` and still more in value.
Particularly expoi`ts of sawn timber ai`e very sensitive to cyclical
changes, but other kinds of goods also fluctuate in the same way.
Besides this, a distinct long-range trend is distinguishable, a continuous inci`ease in exports in connection with the industi`ialization
of the country. In particular the exports of paper industry products
have increased v6ry much, and also some other industrial goods,
such as wooden houses. On the other hand, expoi`ts of sawn timber
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reached their peak ali`eady`in the }.ears fo]lowing World War 1.
The exports of cattle produce, whicli \`-ere ver}- impoi`tant up to
World War 11, has dwindled to nothing`, and consumption has be-

come dependent on imports instead.
In the rjeriod after Woi`]d War 11 e.`i)orts ha\'e been characterized by the deliveries of wai` reparation goods and similar de]iveries that do not g.ive an income. Free .commercial exports b}r which
imports may be financed therefore,stayed far below the requirements
of consumi)tion and investment.

The Quantity of Money and the Level of Prices.
8`- r. 4. WjÄe7.Äei.mo, mag.phil.

The author refei`s to the exchange equation and the quantit},theory of money, and the discussion about these i)roblems, finding
that this persistent theor}r is generall}r i`c`'.ived and sui)ported when
inflation occurs while its advocates drop off when inflation sets in.
In periods o.f inf]ation relatively more purchasing power flows
into people's pockets than consumpLion goods into the market.
This disproportion between deinand and supp]}- stimu]ai,es the
latent power of production and increases employment. In so far
as the prices of vital ai`ticles are fairly effectivel}- controlled, employment tends to inci`ease only slow]y within the branch of pi.oduction concerned, but so much the more within uncontro]led
branches. The present inflation in Fin]and does not lack such
features. It has pro\.ed exceedingly difficult to inci`ease the pi`oduction of those goods most urgently needed for vjtal consumption.
Partly the difficulties arise in some fields that may be called pricereag.ent,s; in other words, an increase in demand does not in the
first p]ace st,imu]ate ])roduction but increases prices. Yet, the main
reason seems to be that, owing to the pi`ice control, an increase in

production is less profitable within these branches than within those

-less iinportant ones -that are not subject to an equally atten-

tive and strict control.
While iiicreasing employment, inflation may be expected at
the same time to exert influence a]so in the opposite direction. In
consequence of the increasing employment the prices of Lhe factors
of production and rents tend to increase, the rise in wages being
the most appai.ent proof but not the onl}' one. Weak enterprises
and niethods may be expected to be utilized, causing a flow of
relatively more purchasing power than commodities int.o societ}.;
inflation, in other words, is further incited.
When fu]I employment is fina]]y reached as far as practicable,
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the tendencies mentioned wi]l apparently grow more intense. Ever
new branches tum into price-reagents, and bottle necks become
more frequent in production, spreading the rise in prices at an
increasing rate.
This tendency is particu]arly strong in regafd to wages, but if
the rise in money wages does not result in a noteworthy increase
in real wages any more - in pai`ticular if taxes are strongly progressive ~ the propensity to eam money wages weakens. Othei`wise
stated, if real commodities grow difficult to get or dear, leisure
becomes an ever moi`e atti`active commodity. By being absent a
day or a week from woi`k, free time is bought. The restless change
of working places is anothei` manifestation of the same kind.

Ends and Means of the Economic Polioy o£ the State.
By K!c®Lts Wcw.;s, doct. phil.

The ai`ticle considers in what respect and why neithei` the y)classical» economic policy nor the regu]ation policy established dui`ing

the war has functioned successfully. The ways favoured by modem
economic policy in its attempt to solve the unemployment pi`oblem
without destroying the essential features of the free market economy
ai`e presented on t.his basis.

The Death Risk as a 300-year old Problem o£ Statisticians.
By T/öz.rö Kcb7t7?js±o, doct.phil.

A survey of the 300-}-ear o]d history of death risk statistics
reveals the influence of the philosophical schools. For a long time
this field was complete]}r dominated by the statical world concei)rion. The works o£ Graunt, Ilauey, Kersseboom, Deparcieua:, Moser
and others embody the conceptjon of an unchanging situation. The
tsatical way of thinking is clearly related to the cyclical conception
which allows of wavelike changes existing, yet believes them to be

independent of any trend and always to end in a restoration of
the former situation. Already Malthus assumed an intermittent
fluctuation in mortality, and of the pi`esent students Gj7tj has offered
a demographic theory that is entirely cyclical. While the statical
conception prevailed an eager seai`ch foi. J)]aws» was distingishable,
often ]eading to quite uncritical genei`alisations.

The nineteenth century brought about a complete change. The
westem counti`ies saw mortality decline in a decisive manner, and
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the statistical.offices of ever more countries collected data proving
this fact. Soon the change was universally recognized, yet the trust
in »lawsJ) was not abandoned but the changes wei`e believed to be
i`uled by laws. Now this theory is worn-out too.
At present the. cause of death is the most important point in
mortality statistics and greatly interests the rapidly developing
medical science and hygiene. A positive understanding of the demographic significance of the causes of death may be based on a combination of the statistics on the causes of death and the death risk.
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on menneitten sukupolvien toimesta talletettu meidän hyväkseinipe. Siihen nojautuen me osaltamme
voimme viedä kehitystä eteenpäin - mikäli huolehdimme siitä, että kaikelle kehitykselle välttämättömät pääomat saamme kokoon., Ilman tietoa ja
taitoa sekä pääomaa ei päästä eteenpäin millään
alalla. Pääomat on luotu ennen ja luodaan nytk,in
vain luja,11a työllä ja sitkeällä sää;tämisenä.

Säästöpankit ovat erikoistuneet juuri säästöpääom`ien hoitoon ja kartuttamiseen. Valitkaa
gekin varojenne hoitajaksi lähin säästöpankki tai

Säästöpahkkieh
-.......-...
Heisinki, Aiekåanterini£atu 4ö.

ei aiheuta
taloudellisia
huolia,

sille, jonka Suomi=yhti`östö ottamaan

henkivakuutukseen' Iiittyy sairavs-

yakuytu;.

Tiedustelkaa, sitä koskevla ehtoja;
asiamlehiltämme.
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