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edellyttävät uupumatonta työtä, mutta myös taloudellista pohjaa - aineemnen ja henkinen
kemtyshän kulkevat käsi kädessä. Suomen kulttuurin taso kuvastuu sen vuoksi myös sen pankkilaitoksesta.
Miaan hengenviljelyn edustajien ja sen vanhim-

man, perinteistä rikkaan liikepankin keskinäiset
suhtteet ova`t aina olleet mitä, parhaa,t. Toivomme
niiden edelleenkin jatkuvan yhtä,1äheisinä.

PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ
katsoivat kansamme suurmiehet luodessaan perustaa
kulttuurimme kasvulle ja kehitykselle. Ei tämä päivä,
vaan tulevaisuus väikkyi heidän silmiensä edessä.
Pitkää tähtäintä käyttää vastuuntuntoinen kansalainen myös omien raha-asioittensa hoidossa. Ei riitä,
että selviämme kuluvasta hetkestä - huomisestakin
on huolehdittava.
KANSALLIS-OSAKE-PANKISSA
korkolisäyksin
karttuva. talletustili on aina vankkana tukena vastaisellekin toimeentulollenne.

KAIKISSA PANKKIASIOISSA
PALVELEE TEITÄ AULIISTI

KÄH§ÄLLi§-C§ÄK=-mHKK]
Maan suurin talletuspankki. 205 konttoria kautta maan

IRVING FISHER.
Muistopuhe, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
i,ammikuun 28 päivänä 1948 piti

Lauri 0. af Heurti,n.
Iluhtikuun 29 päivänä 19/±7 kuoli New Yorkissa j\inei`ikan kansantaloustieteen suurmies Jm.7tg Fi.s7ier 80-vuotiaana. Hänen rikkaal]e ja m6nipuolise]Ie persoonallisuude]leen oli ominaista samalla

kertaa terävä ajatte]ukyky, jonka avulla hän pyrki kohottamaan
kansantaloustieteen eksaktien tieteiden asemaan, sekä to].minta suurten aatteiden puolesta, joiden päämääränä oli taiste]la monia ihmiskunnan kaikkein pahimpia vitsauksia vasLaan.
Irving Fisher syntyi helmjkuun 27 päivänä `]867 New Yorkin
valtiossa. Opintonsa Yalen y]iopistossa hän suuntasi aluksi matematiikan ja ]uonnontieteiden aloille, joiden suuri edustaja Willard G].bbs

oli hänen opettajanaan. Samalla Fisher harrasti jonkin verran kansantaloutta, mut,ta hänen varsinainen elämänui`ansa selvisi hänelle
vasta sitten, kun hän vuonna 1890 suunnitteli väitöskirjansa kirjoittamista. Tällöin nimittäin hänen kansanta]ouden opettajansa professori Wi]Iiam Graham Sumner neuvoi häritä ryhtymään matemaattiseen metodiin nojautuviin kansantaloustietee]Iisijn tutkimuksiin,

jotta hän täten voisi yhdistää kansantaloustieteen ja matemat].ikan
hari`astuksensa. Näiden tutkimusten tu]oksena ilmestyi vuonna 1892
arvo- ja hintaopin a]a}]a uraauurtava teos »Mathematical lnvestigations in the Theory of Value ancl Prices>).

Mat,emaattisen kansantaloustieteen edustajaksi olikin lrving` Fisheri]]ä er].nomaiset edellytykset sen johdosta, että hän oli saanuL

perusteel]isen matemaai,tisen ja luonnontieteellisen koulutuksen ja
että häne]Iä o]i harv].nainen kyky ja viettymys absti`aktiseen ajatte-
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Iuun. Koska näihin aikoihin e]. Amei`ikan kansantaloustieteessä pal-

joakaan harrastettu matemaattista metodia, joutui Fisher ottamaan
puolustusasenteen tieteen siellä vallitsevaa }7leistä su`intausta vas-

taan. Hänen käsityksensä mukaan matematiikalla on kahdenlairen
tehLävä kansantaloust;eteessä. Sen avulla on pyrittävä saamaan. täsmällisempi ja kirkkaami)i selvyys tcoi.eettisen kansantaloustieteen
monimutkais].in ongelmiin. Edellä mainittu arvo- ja hinLaoppia koskeva tutkimus rakentuikiii tälla].selle matematiikan foi`maaliselle
hyväksikäytölle. Matematiikan toisena tehtävänä on helpottaa kansantaloudellisten ilmiöiden tilastollista tutkimusta, jolloin sen eräänä
tavoitteena on tehdä kvantitatiivinen analyysi mahdo]liseksi tutkittaessa talouselämän eri ilmiöitä kut,en hinnanmuodostusta, rahanarvon muutoksia tai suhdannevaihtcluja. Tällaista matematjikan empiii`istä hyväksikäyttöä esiintyy eniteii Fisherin myöhemmissä teoksissa. Matemaattistilastollisen metodinsa ansiosta voidaan lrving

Fisheriä pitää nykyään suurta arvonantoa nauttivan ekönometrisen
koulukunnan edelläkävijänä. Tämän käsittivät ma].nitun koulukunnan huomattavimmat perustajat Carlos F. Roos ja Ragnar Frisch,
joiden aloitteesta lrving Fisher tuli Econometric Societyn ensimmäiseksi puheenjohtajaksi.
Vaikkakin lrving Fisher ol]. innokas matemaattisen metodin i)uoltaja, hän oli aina tietoinen siitä, että matem€`tiikka ei sellaisenaan
anna.uutta aineistoa, vaan sen avulla voidaan ainoastaan muuttaa
uuteen muotoon jo käytettävissä oleva aineisto. Niinikään hän käsitti, että matemaattinen kansantaloustiede yksinomaisena e]ämäntehtävänä on ]iian ahdas hänen kaltaiselleen monitahoiselle persoona]Ijsuudelle, joten hän hai`i`asti myös muunlaista kansantaloudellista
tutkimusta ja lisäksi kansantaloudelle vei`raten kaukaisiakin aloja.
Niin uutta oli Amerikassa matemaattisen metodin hyväksikäyttö
teoi`eettisessa kansantaloustieteessä, että Fishei`in väitöskirj a ei ilmes-

tyessään saavuttanut sanottavaa huomiota, vaikka se myöhemmin
vähitellen saikin täi`keän aseman puhtaassa hintateoriassa. Näin ollen
on luettava kunniaksi paitsi hving Fishei`ille myös hänen opettajilleen, että nämä pian huomasjvat, mjkä aiiiutlaatuinen tiedemieslahjakkuus oli kasvanut heidän keskuudessaan. Jo ennen tohtoi`iksi tuIoaan hänet nimitettiin matematiikan dosentiksi vuonna 1890 Yalen
yliopistoon ja kolmea viiotta myöhemm;n hän tuli sinne matematii-
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kan apulaisprofessoriksi. Sen jälkeen hän parin vuoden ajan opis-

keli kansantaloutta Ber]iiiijssä ja Pariisissa. Vuonna 1895 hänet nimitet,tiin kansantaloustieteen apulaisprofessorjksi ja vuonna 1898 vai`sinaiseksi professoriksi Yalen yliopistoon. Tässä virassa hän ennätti
]ähes neljän vuosikymmenen ajan e]i vuoteen 1935 asti tehdä hedel-

mällistä työtä kansantaloustieteen opetuksen hyväksi.
Vajkka lrving Fisher mo]iipuo]isena ja laajakatseisena tiedemiehenä ei rajoittunut vain johonkin kansantalouden erikoisalaan, arvokkaimmat tulokset kansantaloustieteen edistymjsen kannalta häii saavutti kuitenkin korko- ja rahateoriassa. On luonteenomaista hänen
rehe]liselle tutkijanmielelleen, että esittäessään omia teoriojaan hän
tunnoijtarkasti etsi kansantaloustieteen histoi`iasta käsiinsä kaikki ne,
joiden hän katsoi tavalla tai toise]la olevan näiden teorio`jen edeltä-

jiä, vaikkakaan nämä eivät ennen häntä olleet saaneet huomiota
osakseen. Fisher tehostikin rionessa yhteydessä sitä, että täydellistä
omaperäisyyttä kansantaloustieteen keskeisissä teorioissa ei enää
voida saavuttaakaan. Tämä seikka ei kujtenkaan vähennä sellaisten
tiedemiesten ansioita, jotka kokoavat ehkä jo unohduks].in painuneista ei`i lähteistä nerokkaan teorian ja antavat sille oman hede]mälliscn panoksensa, niin että se vasta tämän työn johdosta saavut-

taa merkitystä i,ieteen edistymisen kannalta.
Niinpä lrving Fisher kat,soi, että Joe Rae jo vuonna 1834 o]i
luonut pohjan hänen korkoteoi`jalleen sen olennaisilta osilba. Niin-

ikään Fisher piti malttamattomuutta (impatience) korkoa määräävänä tekijänä, joten hän kel]itteli Böhm~Bawerkin teoriaa siitä,
että yksilöt asettgvat nykyiset tarpeensa tulevien tarpeiden edelle.
Sam€}1la kun lrving Fisher on luonut kokonaisuuden monien edeltäjiensä vielä kiteytymättömistä ajatuksista, hän on viitojttanut tieteen tulevaii kehityksen suiintaa ja itsekin esiintynyt kaikkein n).kyaikaisimpien ja varsinkin Keynesin oppien edeltäjänä mm. siinä suhteessa, että hän asetti tulon käsitteen sille kuuluvaan asemaan sekä
korkoa että rahaii arvoa käsittelevissä teorioissa. I-Iän koi`osti sitä,

että malttamaLtomuus riippuu tulon suuruudesta, aivan k uin Kcynes
i)uolestaan csitti myöhemmin kulutusalttiuden tulon funktiona.
I.,isäksi Fisherin käsityksen mukaan korkokanta riippuu sijoitustilaisuuksista (investment opportunjty) ja mai`kkinapcriaattcista. Korkoteoriassa hän otti lähtökohdakseen aluksi monet irreaaliset oletta-
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mukset, sitten yl{site]len ]uopui iiiistä ja täten pääsi lähemmäksi

empiiristä todellisuutta.
Irving Fisher selvitti myös rahan ongelmaa mitä monipuolisimmalta kannalta. Ensiksikin hän loj oman i)uhtaasLi teoreettiselle me-

todille nojautuvan oppinsa rahan arvost,a. Tä]löin hän ol,Li lähtökoh-

dakseen kvaiititeettiteorian, mut,ta suoritti siinä perusteellisen, uusia
näköaloja aukovan tai`kistuksen, jossa liänen esittämällään vaihdon
yhtälö]Iä on keskeinen sija. Erityisen huomion tässä teoriassa sai
rahan kierLonopeus, jonka Fisher i)}'.rki ilmaisemaan täsinällisenä

kvantitatiivisena käsitteenä. Toiseksi hän kohdisti laajat tutkimuksensa todp]i'isuudessa tai)ahtuviin rahan arvon muutoksiin sekä niihin ke].r]oihiri, joiden aviilla näitä muutoksia voidaan mitata, siis

indekseihin. Ilän julkaisi vuonna 1922 laajan indeksien laatimista
koskevan teoksen ))The Making. of lndex Numbers)), jolla edelleenl{iii

on merkitystä sekä indeksieii },']eisen teoi.ian että niiden käytäntöön
so\-eltamiscn kannalta. I-Iän keksi oman meneLelmän indek;ieri laatimiseksi, jota on sovellett,u Amei`ikassa hänen ninie]lään julkaisttissa
indeksissä.
Irving

Fjsher

ej

t}.}`t}.iiyL

ajnoasLaaii

csit,täniääii

rahateorjoj{],

vaan hän myös ehdot,t,i laajakantoisia ]`ahapoliittisia uudistuksia.
Suui`in

osa

yhteiskunnallisista

ei)äoikeudenmukaisuuksista johtui

hänen käsit}Tksensä mukaan i`ahan arvossa tapahtuvista heilahte]uist,a. Hän tehosLi ei.it}-isesti sitä, eLLä i`ahan ai`vo ei säil}' `'akaana

edes tavallisen kultakannan vallitessa, koska kullan ai`vo muuttuu
muiden h\'ödvkkciden hintatasoon vei`i`atcn. Hän ei tosiii kannatta-

nut sitä, ct,tä kultakannasta kokonaan ]uov`itta].siin, vaan ehdott,i
tähän järjestelmään ratkaiseJia i)ai`annuksia mm. vuonna 1920 ilmestyneessä teoksessaan y)Stabilizing the Dollai`>). Indeksin muu|`tu£=ssa

olisi dollaria `'astaavaa kull,amääi`ää inuut,cttavaniin, etLä do]larin

l` ÅJkÅ
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tot-auttaa-, vältyLtäisiin inflaation ja def laation aiheutt,amisLa i`ahapääomien i.eaa]iai`von muutoksist,a sekä talouselämälle ja }rhteiskunnalle täten koituvista suui`ist,a hait,oista. Koska lrving Fisherin käsi-

t}.ksen mukaan kansantaloudelhseL ilmiöt `.oidaan esiLtää kvant,it,atiivisest,ikin täsmä]hsjnä in}'ös emrtiirisessä todcllisuudessa eikä vain
formaalisen ajatuksen maai]massa, us]{oi hän ]uj€\st,i siihen, että voi-
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taisiin saada aikaan i`ahan arvon muutoksia täydemsesti ilmaiseva
indeksi.

Suui`ta huomiota hei`ätti lrving Fisher myös vuonna 1935 ilmestyneellä teoksellaan »100 °/o Moneyi), jossa hän ehdottj, että pankkien
shekkitileille talletettuja varoja tulisi vastata sataprosenttisesti käteisvarat eikä vain pieni osa niistä, kuten vallitsevassa järjestelmässä.
Hänen mielestään tällä uudistuksella parannettaisiin mm. pankkien
maksuvalmiutta, ehkäistäisiin pankkipaniikkeja, vakaannutettaisiin
rahan arvoa ja tasoitettaisiin suhdannevaihteluja. Vaikka onkin
myönnett,ävä, että lrving Fisherillä oli liian optimistiset käsitykset
keksinnöstään, osoitti hän sillä mielikuvitusta ja i`ohkeutta. Radikaalisuudessaan se varmastikin sai huomion kiintymään rahajärjestelmässä vallitseviin epälmhtiin ja liiaksi paisutetun luotonantopolitiikan vaaroihin, vaikka sitä sellaisenaan ei missään maassa -

ehkäpä onneksi -toteutettukaan.
Irving` Fisherin optimistisesta luonteenlaadusta johtuu, ett,ä suuri
maailmanpula 1930-luvulla yllätti hänet ankaruudel]aan, mutta sai
hänet sittemmin vuonna 1935 julkaisemaan suhdanneteorian alalba
erikoisteoksen i)Booms and Depressions». Hänen tieteel]isissä tutki-

muksissaan osoittamansa mielenkiinto nimenomaan raha- ja korkoteorioja kohtaan oli i]meisesti syynä siihen, että hän tässäkin yhte}'-

dessä tehosti suhdaniievaihtelujen monetäärisiå syitä. Niinpä rahaja luottopoliittiset keinot ovatkin Fisherin mielestä lamakauden parhaita lääkkeitä. Valtiovallan tulee diskonttokoron alentamisen avulla

ja muil]a keinoilla pyrkiä lamakauden aikana laajentamaan luotonantoa ja rahan määrää. Deflaatiota vastaan voidaan taistella. i`eflaation avulla. Nousukautta taas voidaan hillitä tiukentamalla luotonantopolitijkkaa.
Irving Fisherin tieteelliselle työlle löi leimansa hänen rikas mielikuvituksensa, hänen ennakkoluul.oista vapaa aloitekykynsä, hänen
taipumuksensa abstraktiseen ajatteluun sekä hänen innokas halunsa
soveltaa käytännölliseen talouselämään puhtaankin teorian tuloksia.
Hänen käsityksensä mukaan ihmiskunnalle olisikin onneksi, että
teoreetikot olisivat hiukan käytännöllisempiä ja käytännön kansantalousmiehet hiukan teoi`eettisempia. Teoksissaan Fisher kiinnitti
suurta huomiota esittämiensä käsitteiden täsmälliseen määritte]yyn,
koska hänen mie]estään monet tieteenharjoittajain väliset rjstiriidat
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].ohtuvat juuri määrite]mien hämäryydestä. Monimutkaista abstraktista esitystä Fisher pyrki tekemään si].hen tottumattomalle lukijalle
he]pommjn ymmäri`ettäväksi konkreettisten vertausten avul]a. Maailmankuuluksi on tullut hinnanmuodostusta kuvaava hydromekaaninen laite, joka hänen toimestaan on konstruoitu. Hänen rahateoreettisjssa kirjoissaan kuvataan taas vaihdon yhtälöä ei`ilaisten vaakojen ja punnusten avulla. Luonteenomaisia Fisherin halulle.saad.a
teoksensa helposti tajuttaviksi ovat myöskin niiden johdannossa
esiintyvät yksityiskohtaiset ohjeet siitä, mitkä os.at teoksista soveltuvat kursoorise]le, mitkä perusteelliselle lukijalle, mitkä osat matematiikkaa harrastava]le, mitkä siihen perehtymättöinälle jne. Nämä
ohjeet sekä mone.nlaiset lyhennelmät ja yhteenvedot helpottavat
suuresti hänen t€`ostensa ]uettavuutta, mikä osaltaan on vaikuttanut siihen, että hänen ajatuksensa ovat tulleet pa]jon laajempaan
tietoisuuteen kuin y]eensä teoreettisen kansanta]oustieteen edustajien opit. Samalla on myönnettävä, että Fisher].n tieteellinen toiminta ei ollut täysin vapaa amerikkalaisesta reklaaminhalustakaari.
Ei voida myöskään kieltää sitä, etteikö hänellä usein olisi ollut ]iialIiset käsitykset teoriojensa käytäntöön soveltamisen mahdol]isuuksista.

Irving Fisher].n harrastukset eivät rajoittuneet vain tieteen piiri;n, vaan hänen kaikissa pyrinnöissään oli laaja, aatteellinen pohja.
Yhteisenä piirteenä hänen aatteellisel]e toiminnalleen oli taiste]u
ihmiskunnaii vitsauksia vastaan. Hän kiiiinitti paljon huomiota
hygieenisten olojen parantamiseen ja henkilökoht,aisen elämäntaidon
opettamjseen. Näistä asioista hän kirjoitti suuren levikin saavuttaneen teoksen »How to Live». Erittäinkin taistelu tubei`kuloosia vas-

taan saavutti hänen irinokkaan kannatuksensa. Tähän harrastukseen
oli syynä myös se, että hänen isänsä o]i kuollut tubei`ku]oosiin i.a

että hän itsekin oli kolmen vuoden ajan sairastanut tätä turmio]lista tautia, vaikkakin sittemmin tei`veiden elämäntapojensa ja ankaran itsekurin ansiosta kokonaan vapautunut siitä. Fisher o]]. vakaumukseltaan ehdottoman raitis ja julkisessakin toiminnassaan taisteli

juoppouden pahetta vastaan. Hän kannatti Ainerikan kieltolakia ja
julkaisi sitä puoltavia kirjoituksia.
Maailmansota oli syvästi järkyttänyL Fjsheriä, jonka suurimpana
toiveena oli kansojen vä]inen yhteistyö rauhanomaisin keinoin. Hän
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uskoi, että Kansainliiton avulla voitaisiin välttää sotia, ja tojmi
jnnokkaasti rauhanaatteen puolesta toivoen, että Yhdysval]at olisi
liittynyt Kansainhittoon.
Tässä yhteydessä on mahdotonta luetella kaikkia niitä huomattavia tieteellisiä ja aattee]Ijsia yhdistyksiä, joiden johdossa lrving
Fisher on ollut ja joiden toimintaan hän on antanut oman henkilökohtaisen panoksensa. ,Ni].n ikään joudumme sivuuttamaan Fisherin
erilajsten yr;tysten johdossa suorittaman työn, jossa tulivat näkyviin
paitsi hänen taloudel]iset myös hänen teknjlliset hai`i`astuksensa.
Fisherin harvinaisen laajan ja monipuolisen elämäntyön teki

mahdolliseksi ainoastaan hänen tavaton uutteruutensa ja tarmokkuutensa. Terve].den elämäntapojensa ja optimistjsen luonteensa

ansiosta hän säilyikin henkisesti vireänä elämänsä loi)puun asti.

Kuten niin monet muut rohkeat ja uusia herätteitä antavat uranuurtajat joutui hänkin elämässään taistelemaan ennakko]uuloja ja
totuttuihin tapoihin piintynyttä vanho].llisuutta vastaan.
Tällä hetke]]ä on ennena].kaista sanoa, mikä asema lrvjng Fisheri]]ä tu]ee o]emaan kansantaloustieteeri historiassa. Joka tapauksessa

on jälkimaailma tunniistava ainakin sen, että lrving Fisher oli yhdistävänä siltana k]assillisen ja nykyaikaisen teorian välillä, sillä hän

tajus]. tieteen kehityksen tapahtuvan aina asteittain eikä hän tutkimuksissaaii halunnut arvottomana kumota kaikkea vanhaa. Hänenlaistensa tiedemiesten ansiota on, että tieteen aikaisempien vaiheiden saavutukset eivät mene hukkaan, vaan että ne erehdyksineenkin pääsevät hedelmällisesti vaikuttamaan tieteen edistymiseen.

ASUNTOTUOTANTO ]A SEN RAH0ITUS
TANSKASSA.
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
svvskuun 9 päivänä 1947 piti
J eru Toftegac[Td,.

Rakennust,uotarmon laaj uus J a kansant,al,oudel,l,i,nen merkity s.
Rakennust,uotannolla on Tanskan kansantaloudessa suuremp].
merkitys kuin millään muulla teomsuustoiminnan alalla. Laskelmien

mukaan tuli k}.mmenvuotiskautena 1930~39 37 °/o kaikista uussijoituksista rakciinustoiminnan osalle. Yksinomaan asuntotuotantoon sijoitettiin 24 °/„ siis noin neljäsosa uussijoituksista. Kun sijoitusten suuruuden muutokset ovat suhdannevaihtelujen ahjo, on selvää, että rakennust,oiminnan ja taloudellisten suhdanteiden väli]lä
on läheinen vhtevs. Vuodesta vuoteen tapahtuu tuntuvia heilahteIuja. Lamavuonna 1932 saavutettiin aallonpohja, jonka jälkeeii
rakeimustoiminta elp}.i ja saavutti huippukohtansa 1934-35. Sen
jälkeen on asuntojen rakenLaminen sekä absoluuttisesti että varsinkin suhteellisesti supistunuL, kunnes valtio 1938 antoi uusia mää-

räyksiä asuntotuotannon tukemisesta valtion taholta. Asuntotuotanto vaikuttaa Tanskassa vipusimena, joka antaa suhdanneliikkeelle vauhtia, mutta sitten toiset investointialat suui`essa inääi`in

valtaavat }rhteiskunnan tuotantovoimat.
Tehtäväiii ei ole käyttää asuntojen rakennustoimintaa suhdanncteoi`eettisen analy}`sin ]ähtökohtana, mutta katson kuitenkin tar-

peelliseksi huomautt,aa siitä, eti,ä asuntotuotannon mahdollisuudet
riippuvgt suuressa määrin suhdannevaihteluista, ennen kaikkea korkokannan `.'aihte]uiden `-älity'ksellä, kuten piirros vuosilta 1920~/±0
osoittaa.
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Rakennusloimiiman [)a[hlelul.
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1920

1925

_,..

1930

1935

.... `. ObLkui.s. _ Huoiieistojen luku .

1940

Yksi[}'istcn rakentamat.

Kysym}'I{sessä olevina vuosina on uusia rakennuksia `-almistunut

keskimäärin 10 000~20 000 vuodessa, mutta niiden ]uku vaihtelee
eri vuosina noin 5 000:sta noin 20 000:een.

Seui`aavast,a taulukosta ilmenee, mikä osuus asuntotuoLannolla
normaaliolosuhteissa oli Tanskan koko sijoitusLoiminnasta :

Keskimäärin vuosina 1930-39, milj. kr.
Rakennustoiminta

Uussijoitukset

Korjaukset

.

265
.....

Kaikkiaan

170

435

.\Iuut a]at

Kaikkiaan

452

717

105

275

557

992

Eiincn sotaa sijoitettiin siis keskimäärin `J. miljaardi `-uodessa,

josta i)uolet tulee rakennustoiminnan osalle korjauksetkin huomioon
oi,taen. r\Toin `1/5 on sijoitettu uusiin asuinrakennuksiin.

Asuntorakennustoiminta tarvitsee myös hyvjn suuren osan yhteiskunnan.työvo].masta. Rakennusalan työvoiman määrästä ei kuitei)-
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kaan saada käsitystä vain ottamal]a selvää siitä, kuinka paljon
ihmisiä on toimessa rakennustyömailla ja käsityöläismestarien työpajoissa. On otettava huomioon myös välil]isesti näihin töihin osaa-

ottavat, esim. ne, jotka työskentelevät rakeiinustoiminnan raakaaineiden ja tarvikkeiden valmistuksessa. Tietenkin näiden välillisesti
osal]istuvien lukumäärää on vaikea laskea. Kuinka pitkälle taaksepäin on tässä tuotannollisessa sarjassa mentävä, ennen kuin pysähdytään? Kysym}'ksessä olevasta rajasta voidaan olla eri mieltä.
Tulkoon tarpeellisin varauksin mainituksi, että vuodelta 1939 teh-

dyt laskelmat, joissa on otettu huomioon tiili- ja sementtitehtaiden
sekä rautavalimoiden ja sahalaitosten työvoima, ovat johtaneet
seuraaviiii tuloksi].n.
»Välittömästiy} uudisrakeniiuksil]a ja koi.jaustöissä..

'+Vaak]]±iT;Si:Seti') henk]iokun't'a (rakennL'tta]at, :rkk]teri..
dit, työnjohtajat, toimistohenkilöt jne.)

......

50 000

25 °°°
25000-30 000

Kaikkiaan 100000-105 000
Näistä 100 000:sta noin 2/3 on asuntorakennustoiminnan palve]uksessa. Nämä 65 000 ovat ]/4 kaikista teo]]isuuden ja käsityön

työntekijöistä.
Samanaikaisesti on tutkittu, kuinka suuri osa rakennuskustannuksista on työpalkkoja. Tu]okseksi saatiin noin 40 °/o, josta noin
25 °/o kuului i)välittömiinJ) ja noin 15 °/o >)välillisiin» työpalkkoihin.
Asuntotuotannolla on muuten taloude]]iselta kanna]ta se suuri
etu, ettei eri tuotannontekijäin välillä ole mitään ehdottoman kiinteää suhdetta. Tällä alalla koi`vausmahdo]]isuudet ovat i`unsaat.
Määrätyt asuntotyypit voidaan i`akentaa käyttäen suhteellisen suurta

työvoimaa ja suhteel]isen vähän rakennusaineit,a. Toisissa tapauksissa pääpaino voidaan siirtää i`akennusaineiden ku]utuksen puolelle.
Myös eri rakennusaineet (puu, rauta, tiilikivet ja sementti) koi`vaavat jossain määi`in toisensa. Mutta sitä mukaa kuin alkaa ilmetä

kaikkien tuotaiinon tekijöiden niukkuutta, korvausmahdollisuudet
tarjoavaL vain varsin vähäisen lohdutuksen.
Toinen tärkeä kohta on valuutan käyttö. Jos rakennustoimintaa
elvyttämä]Iä halutaan saada aikaan suotuisat suhdanteet, tu]os riip-
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puu suui`essa määrin siitä, miten tämä vaikut,t,aa tuontiin ulkomai]taTanskassa saadut kokemukset osoittavat, että 27-38 °/o raaka-ajnei.
den kulutuksesta on .maksettava ulkoma.an valuutassa. Myöskin
tässä suhteessa on mahdollista tarvikkeita vaihtelemalla rajoittaa
tuontia, esim. valmistamalla kylpyammeita tanskalaisesta sementistä ja päällystämällä ne kotimaassa valmistetulla levyllä, sen sijaan
että tuotaisiin Suomesta fajanssi- tai porsliinikylpyammeita. Mutta
joka tapauksessa asian lajta Tanskaii osalta on iiiin, että asuntojen
rakentaminen v3atii suhteellisen paljon ulkomaista valuuttaa (puu,
raut,a, kivihiili, saniteettitavai`at jne.).
Valtion on, kuten edellä olevasta selviää, suhdannepoliittisista
syistä ja työllisyyskysymyksen t,akia. hyvih tai`koin seui`attava asuntorakennustoimintaa, mutta ennen kaikkea se on tai`peellista sosiaalisia ja yleisinhimillisiä näkökohtia silmällä pitäen. Hyvät ja terveelliset asunnot ovat väestön moraaljseen ja sivistykselliseen keliitykseen suuresti myötävaikuttava tekijä.
Tätä nykyä on Tanskassa asuntopula, kuten kaikissa muissakin
maissa. Mutta muuten on viime sukupolven aikana asuntokan-

nassa tapahtunut huomattavia parannuksia. Esim. yhden hengen
asunnot ovat tulleet harvinaisemmiksi ja`. useamman huoneen yleisemmiksi, samalla kun hyvin suurten asuntojen lukumääi`ä on
vähentynyt.
Asuntojen jakautuminen
suui`uuden mukaan, °/o
1880
1 huone

1911

1940

100.o

100.o

.....

2 huonetta

..........

3-4"
5

„

ja enemmän
Kaikkiaan

100.o

Keskisuuruiset, 2-4 huoneen asunnot, ovat vuodesta 1880 lisääntyneet 64:stä 85 prosenttiin kaikista asunnoista. Vertailu muihin
Pohjoismaihin on tietenkin vaikeata, koska asuntotilastossa ei oteta
huomioon huoneiden suuruutta eikä myöskään asunLojen mukavuuksia. HuoneisLojen teknilliseen vai`usteluun nähden Ruots.i on ensi
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HLioneislo]t'n jakaanluininen suuruuden mukaan
u/O45 03 ZO'04 30, 104 302 '0

Tanska

Ruotsi
( 1 940)

1
Suomi
( 1930)

11 rll
Huoneidcn
]ukii

sijalla, jonka

l ilman
1
keittiöt ä

2

3

4

sitä
uscami)ia

\'uoksi asuniojen kä)'ttöarvo on siellä suurenipi.

Seu-

raava g.raal'inen esii\`s on näin o]]en käsitettä`'ä tietyin varauksin.

Verrattaessa

e]`i maiden vuokratasoa tul]aan siihen tulokseen,

ct,tä vaikkakin asunnot

rl`anskassa ovat `'leensä s`iurempia kuin

muual]a, vuokrat k`Liitcnkin ovat suhtecllisen alhaisct. Tämå johtuu mm. siit,ä` että Tanskan maasio on rakentamiselle s`ihteellisen
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edul]inen. Enemmän kuitenkin merkitsevät tässä suhteessa kuntien

pyrkimykset pitää tontinhinnat a]haisina samoin kuin asuntojen
tuotannon hyvin järjestetty rahoitus.
Rakenr"St,oi,mi.nncm i.ahoitus , vc[].sinkin ensimmäiset J a t,oiset

kii-ityl"et.
Tanskan asuntot,uoLanto oli 30-/±0 vuotta sjtten kehittynyt monessa suhteessa epäterveeksi. Hyvin usein rakeiitamisesta hutjlehtivat rakennuttajat, joilla ei ollut pääomaa. Tuloksena oli vararikkoja
rakennustoiminnan alalla, ja useimmiLen käsityö]äiset, väliin myös

rahoituslaitokset saivat ottaa tappion kant,aakseen. Sen jälkeen on
rakennustoimjnta sekä teknillisest,i että ta.1oudellisesti paljon kehit-

tynyt, mutta myös puhtaasti järjestelyn kannalta on tai)ahtunut
huomatta+ia muutoksia. Näin ollen i`ahoitukseen eivät enää satunnaisuudet pääse vaikuttamaan, vaan järjestetään se määrättyjen
periaattejden mukaisesti. Tässä suhteessa on tai)ahtunut työnjako
rahoituslaitosten välillä ja viime aikoina lisäksi toisaalta rahoitusIaitosten, toisaalta valtion ja kuntjen välillä.
Liikepankit esiintyvät i`akennustoiminnassa cnsimmäisen avun

antajina. Niiden tehtävänä on väliaikaisesti rahoittaa rakennusyritys.
Ne myöntävät y)rakennuslainojai), jotka tavalhscsti .käsittävät noin
70 °/o urakkasummasta. Vähite]len on muodostunut jokseenkin vakiintuneeksi käytännöksi, että rakennuslaina annetaan rakennutta-

jalle sitä mukaa kuin i`akentaminen edistyy, ja ]ainananto oi] tehty
riippuvaksi eräistä seikoista, jotka objektiivisesti osoittavat i.akennust,yön edistymistä. Tavallista on, että rakennuslaina annetaan ko]messa tai neljässä erässä. Jos se annetaan kolmessa erässä, ovat nämä
seursavat:
1) t)Kattoei`äi): 40 °/o rakennuslainasta, kun talo on rakcnnettii

kattoa myöten.
2) y)Puuseppäeräy): 30 %, kun tärkeimmät puusei)änt},.öt ovaL val-

miit.
3) »Luovutuserät): 30 °/o, kun talo on valmis asui,tavaksi.

Pankki saa om].Ita luottamusmiehiltään t,iedot siitä, mjlloin Lyö

on cdistynyt niin pitkälle, että erät voidaan maksaa.
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Tällaisia rakennuslainoja myöntävät, kuten sanott,u, etupäässä
liikepankit. Säästöpankit antavat myös jokseenkin paljon rakennusIainoja, vaikkakin vähän toisin ehdoin. Niinpä säästöpankit tavallisesti myöntävät rakennuslainaa vain 50 °/o kustannuksista (ja tällainen laina on sen vuoksi täydennettävä pankkilainalla). Tämä
lainausraja on sama, mitä tavallisesti noudatetaan säästöpankkien
myöntäessä ensimmäisiä kiinnityslainoja. Useimmiten on rakennuttajan ja säästöpankin välinen sopimus sellainen, että pankin i`akennuslaina muutetaan ensimmäiseksi kiinnityslainaksi, niin pian kuin
talo on valmistunut. Kun pankkien myöntämän rakennuslainan vakuutena rakennustyön valvonnan lisäksi on vain kiinnitys i`akennustonttiin ja kunakin ajankohtana valmiiksi rakennettuun talonosaan,
säästöpankit voidakseen täyttää säästöpankkilain määräykset vaati-

vat lisävakuudeksi kuman tai muun pätevän takuun.
.
Rahalaitosten i`akennuslainatoimintaan on viime vuosina hyvin
tuntuvasti vaikuttanut maaliskuun 15 p:nä 1939 annettu laki, joka
tekee luottoyhdistyksille määrätyin ehdoin luvalliseksj antaa lainoja
(»ennakkolainojay}) rakennettavaksi aiotun rakennuksen suunnitelman pohjalla. Tämä uusi lailla vahvistettu luottoyhdistysten lainausmuoto, joka vähitellen on tullut laajalti käytäntöön, on pakottanut
se]laisetkin säästöpankit, jotka aikaisemmin eivät antaneet rakennuslainoja, nyt kilpailun takia myöntämään ennakkolainoja samoin ehdoin kuin luottoyhdistykset. »Ennakkolainay) merkitsee tosiasiallisesti
sitä, että osa i`akennuslainasta myönnetään samalla, suhteellisen halvalla korolla kuin k].inteä ensimmäinen kiinnityslaina. Rakennuslainan koi`ko oli aikaisemmin nykyistä vähän korkeampi, vai`sinkin
lainattaessa li].kepankeista, joiden takuuvaatimukset olivat pienemmät kuin säästöpankkien. Tällaisen lainan korko on Tanskassa tätä

nykyä yleensä 3 1/2-4 °/o.
Lopul]inen rahoitus tapahtuu Tanskassa kahdella jyi`kästi toisistaan croavalla tavalla, joista toinen käsittää vakinaiset ensimmäiset ja toiset kiinnitykset, kun taas toiseen rahoitusmuotoon voidaan
lukea kuuluviksi valtion avustukset ja ei`ilaiset yksityiset lainausmuodot.
Ensimmäisiä kiinnityslainoja myöntävät Tanskassa etenkin

luottoyhdistykset.

Nämä

ovat

lainanottajien

yhtymiä,

jotka yhtcisvastuullisesti laskevat liikkeelle yhdenmukaisia kassa-
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ob]igaatioita, joiden vakuutena on kiinnitysoikeus ve]allisten omaisuuteen. Nämä ob]igaatiot ovat vähite]len tulleet siih`en määrin
suosituiksi, että niitä si]loin, kun pääoma saattoi vapaasti ]iikkua
maan rajojen yli, myytiin suui`issa pörsseissä ympäri maailman.

Luottoyhdistykset voivat myöntää ]ainoja 60 pi`osenttiin asti tontin ja i`akennuksen verotusarvosta, mutta k'äytännössä lainojen
myöntämisessä mennään vain 40-45 °/o:iin. Verotusaiivo on aina
hankintakustannuksia jonkin veri`an alhaisemp`i, tätä nykyä huomattavasti alempi. Näin o]len luottoyhdistysten antolainaus tulee
aina olemaan suhteellisesti kiinteä määrä kerros-pinta-alan m2 kohden, kuten piirros osoittaa.

1914

1920

1940

1944

Luottoyhdistyksen lainanottaja ei siis saa lainaansa käteisenä,
vaan myytävinä obligaatioina. Niiden myyntikurssi ei ole hänen
tiedossaan silloin, kun hän tekee kustannuslaskelmansa. Tämä epäkohta on herättänyt paljon keskustelua, jonka tuloksena on ollut
mm. edellä mainittu uusi laki »ennakkolainoista». Uutta tässä laissa
on se, että laina voidaan antaa (obligaatioina) jo silloin kun rakennus pannaan alulle, sen sijaan että aikaisemmin oli odotettava,
kunnes rakennus oli valmis. Täten lainanottaja saa i`akennuslainansa
huokeammalla korolla ja saa myös tietää kurssitappionsa jo raken2
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nustyön alkuvaiheessa, niin että hän on selvillä siitä, mitä taToude]lisia rasituksia hänelle seui`aa rakennustyön aloittamisesta.
Jäi'jestelmä on ]ainanottajalle monessa suhteessa edull].nen. Hän
voi aina saada lajnan, hän saa sen samoin ehdoin, ottipa hän suuren tai pienen lainai]; hänellä on varmuus siitä, että luotonantaja
ei voi ii`tisanoa lainaa, jota vastoin hänellä itsellään on tämä mahdollisuus, jos korkokanta laskee. Puheena oleva yksipuolinen oikeus
irtisanomiseen ja korkoehtojen muuttamiseen on myös herättänyt
keskustelua Tanskassa. Mm. on tehty ehdotus, että luottoyhdistysten obligaatioille kiinteän koron asemasta määi`ättäisiin suhdanteista
riippuva koi`ko, joka olisi oikeudenmukainen kummallekin osapuo]elle, sekä lainanottajal]e että ]ainanantajalle. Viimeisten kuuden
vuoden aikana on tämä lainanottajan yksipuo]].nen oikeus ollut erityisesti päivänkysymyksenä Tanskassa, jossa koi`kokanta on laske-

nut 4 %:sta noin 3 % prosenttiin. Mairittuna aikana on noin 2 1/2
mi]jai`dia obligaatioiden koko määrästä, 61/2 miljardista, konver-

toitu niin, että nijden korko yleensä on laskenut 4 1/2:sta 4-3 1/2
prosenttiin. Vaikka siis luottoyhdistysten toiminta on herättänyi
tällaisia kysymyksiä, voidaan sanoa järjestelmän kokonaisuudessaan
vaikuttaneen erittäin suotui;asti, joten se on saanut tunnustusta kaikilta tahoilta. Yhteiskunnamselta kannalta asioita ai`vostellen voidaan ehkä kysyä, ovatko luottoyhdistykset olleet liian varovaisia
lainoja antaessaan ja siten jossain määrin vaikeuttaneet i`akennustoimintaa. Niin kuin tuonnempana tulemme näkemään, tämän vastaväitteen merkitys on kuitenkin vähentyn)ri tätä nykyä, jolloin valtiovalta on puuttunut asuntotuotannon rahoittamiseen. Enemmän
mei.kitsee ilmeisesti se, että kuoletusaika on pitkä, aina 60 vuoteen
saakka. Kuten tunnettua, suuri osa yhteiskunnan säästöistä käytetään velan lyhennykseen, ja sön vuoksi on hyvin täi`keää, että
kuo]etusaika ei ole kohtuuttoman pitkä.
Toisia kiinnityslainoja antavat h y p o t e e k k i y h d i s t y ks e t, joiden toiminta on järjestetty samalla tapaa kuin luottoyhdistysten. Ne antavat lainaa kes]rimäärin noin 10 °/o verotusarvosta.
Luottoyhdistysten obligaatioista noin 6 miljardia, L/3, on säästöpankkien ja vakuutusyhtiöiden hallussa, jotka niin ollen suuressa
määrin ovat asuntotuotannon suoranaisia lainanantajia. Mutta varsinkin s ä ä s t ö p a n k i t antavat itsekin melkoisesti ensimmäisiä
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kiinnityslainoja, jotkä suurin .piirtein ovat 50 °/o vei`otusai`vosta. Näiden ]ainojen lainaussopimukset vaihtelevat eri tapauksissa enemmän
kuin luottoyhdistysten lainojen, joissa asian laadun mukaisesti on seu-

rattava kerran vahvistettuja suuntaviivoja. Säästöpankkilainojen
kuoletusaika on useimmiten lyhyempi, 35~50 vuotta, ja niiden
korkokanta saattaa usein vaihdella, nim. siten, että korko useimmissa tapauksissa on sovittu 1/2 °/o suuremmaksi kuin säästöpankkien samanaikainen ottolainauskorko. Täten aikaan saadaan molemminpuolinen oikeudenmukaisuus lainanantajan ja lainanottajan vä]il]ä. Säästöpankit antavat myös toisia kiinnityslainoja, kuitenkin
vaaditaan sjlloin ylimäärä;siä vakuuksia, esim. takuun muodossa.
Säästöpankkilaina maksetaan käteisenä, joko pari-kurssiin tai pientä
provisiota vastaan.
Suurehkois'sa kaupungeissa kilpai]u luottoyhdistysten kanssa on

niin ankara, että säästöpankit ovat joutuneet antamaan kiinnitysIainoja kiinteää korkoa vastaan.
Monet Tanskan säästöpankit ovat pei`ustaneet erityisiä r a k e n-

n u s s ä ä s t ö k a s s o j a, joihin säästäjä voi tallettaa 20 °/o taloii
hankinta-arvosta viidessä vuodessa. Loput 80 °/o hän saa säästökassalainana.
Seui`aavat luvut osoittavat näiden ]ainanantajien merkityksen
asuntotuotanno]le:
milj. kr.

Luottoyhdistykset

..............

3 700

Säästöpankit..................600

Hypoteekkiyhdistykset..........500

Henkivakuutusyhtiöt (arviolta)

..

40

Luvut ovat vuodelta 1945. Vertailun vuoksi mainittakoon, että
omaisuuden verotusarvo kaupungeissa sanottuna vuonna oli kaikkiaan 11 mjljardia kruunua.
Kuten edellä on mainittu, luotto-ja hypoteekk].yhdistysten koko
]ainaus (asuntotuotantoon ja maataloudelle) oli noin 61/2 miljardia
kruunua. Tällä tavattoman suurella lainamäärällä on ratkaiseva
merkitys Tanskan pääomamarkkinoilla. Luottoyhdistysten obligaatioiden kui`sseista nähdään pääomamarkkinoiden korkotaso.
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V altion t,oi,mi,nta asu,ntot,uot,ci,nnon hupäkst.

Asuntotuotannon i.ahoituksen suurimmat vaikeudet esiintyvät
tietenkin kolmansien kiinnitysten yhteydessä, ja tässä kohdassa
Tanskan valtio sen vuoksi antaa tukensa asuntotuotannolle. Edellisen maailmansodan päättymisestä lähtien on vuoteen 1938 saakka
tehty monta yritystä siinä tarkoituksessa, että keksittäisiin paras
muoto valtion myötävaikutukselle. Nykyään käytännössä olevat
muodot, jotka suurin i)iirtein tuntuvat hyvin tarkoituksenmukaisilta,
ovat inuutamin pienin muutoksin olleet voimassa vuodesta 1938.

Se, että valtio mainittuna vuonna alkoi myöntää tuntuvampaa
tukea asuntotuotannolle, johtui osaksi siitä, että väestökomitea oli
antanut synkän kuvan väkiluvun kehityksestä ja viitannut siihen,
että Tanska pian tulisi olemaan niit,ä maita, joissa väestönkasvu
pysähtyy. Sen vuoksi sosiaalipolitiikan o]i asetettava päämääi`äkseen
hyvien asuntojen hankkiminen, etenkin monilapsisille pei`heille. Lähtien näistä näkökohdista pantiin vuonna 1938 alulle lainsäädäntö,

joka sitten on jatkunut. Nykyinen laki on huhtikuun 30 p:1tä 1946.
Sen mukaan Tanskan valtio `'oi tuke.a asuntotuotantoa 1) 1ainoilla,
2) suoranaisilla rakennusavustuksilla ja 3) vuokranalennusavustuksilla. Tämän ]isäksi tulevat erilaiset verovapaudet ja vapautukset
leima-yms. maksuista, jotka seui`aavassa sivuutetaan.
Sodan aikana ja sodan jälkeen ovat asuntopula ja suui`esti kohonneet i`akennuskustannukset vaikuttaneet lisätekijöinä siihen, että

valtio tukee asuntotuotantoa. Työpalkat ovat nousseet 60-70 °/o
sodanedellisiin vei`rattuina, kaikki rakennuskustannukset 80-90 °/o.
Siten tätä nykyä on tärkeintä rahoitusavustuksin ja myöntämällä
erila].sia vapautuksia hankkia uusia asuntoja, joiden vuokra on mah-

dollisimman lähellä vuoden 1939 tasoa. Tämän tarkoitusperän saavuttam].sta helpottaa muuten `tuntuvasti se, että korkokanta on
Tanskassa huomattavasti alentunuL (4 3,/4:sta 3 % prosenttiin).

L a i n a n a n t o on valtion tukitoimenpiteiden täi`kein puoli.
S o s i a a 1 i s e e n a s u n t o t u o t a n t o o n, ts. rakennustoimin-

taan, joka tapahtuu kuntien tai valtion hyväksymien asuntoyhdistysten toimesta vähävaraisen väestönosan tarpeisiin, voidaan myöntää niin suuria lainoja, että ne yhdessä aikaisempien kiinnitysten
kanssa kuntien osa]ta nousevat 95 prosenttiin omaisuuden hankinta-
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summasta ja asuntoyhdistysten osalta 85 prosenttiin. Lainaus viimeksi mairiituille saattaa kohota aina 97 pi`osenttiin, jos kunta suostuu takaamaan sen osan, joka on yli 85 °/o, mikä m}Jös useimmiten

tapahtuu. Koi`kokanta on tavallisesti 3 1/2 °/o, mutta jotta vuokran
alentaminen kävisi mahdolliseksi, se voidaan laskea 2 pi`osentiksi
useampikei`i`oksisia ja 1 1/2 prosentiksi yhdenperheentaloja ja rivitaloj.a i`akennettaessa.
Kysymyksen ollessa yhden perheen asunnoista ja omistajan käyttöön tai.koitetuista rivitaloista, kun i`akentajina ovat joko kunta,

vähävaraiset, varsinkin monilapsiset perheet, tai sitten hyväksytyt
asuntoyhdistykset, jotka rakentavat majnitunlaisia perheitä varten,
lainausrajat määrätään vastaava`sti 90 ja 80 prosentiksi. Noi`maali
korkokanta on näissäkin tapauksissa 3 ]/2 ja voidaan alentaa 1 prosentiksi vähävaraisille, monilapsisille perheil]e ja 2.2 prosentiksi
muissa tapauksissa. Omistajan vaihtuessa nämä alennukset lakkaavat. On määi`ätty yliraja, jota enemmän ta]ot eivät saa maksaa.
Ammattimaiseen rakentamiseen voidaan ]ainaa antaa 70-85 °/o
hankintakustannuksista riippuen talon laadusta ja siitä, onko sillä
kunnan takuu vai ei. Normaalinen korko on tässäkin tapauksessa
3 1/2 °/o, mutta se voidaan alentaa 2 prosentiksi yhdenperheentaloja
ja 21/2 prosentiksi useampikerroksisia taloja rakennettaessa. Tällöin
on rakentajain itsensä hankittava rahoitukseen tai`vittava loppuei`ä
(etupäässä liikepankeilta).

Kaikki ]ainat saavat o]Ia 20 vuotta ]yhentämättä. Kuinka paljon
tämä va]tion lainananto merkitsee, sitä valaisee seuraava esimerkki
v. 1946 rakennetusta ta]osta (rakennuttajana hyväksytty asuntoyhdistys).

Ö/o rakennuskus- Korkokanta,
kustannuksista
°/o

Hypoteekkiyhdistyslajna

38
noin 3 %
9„4

Valtion laina

50

Luottoyhdistys]aina . . .
..........

Vuokralaisten osuus ....

„

2.2

34
100

Täl]e talol]e valtion edulliset korkoehdot merkitsevät sitä, et,tä
rie]iömetrin vuoki`aa voidaan a]entaa noin 41/2 kruunua, jonka ]isäksi
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tulevat mainitut verohelpotukset, noin 2 ]/2 kr. Täten voidaan k.ysymyl#essä olevan talon vuokra määrätä 16 ki`uunuksi neliömetriltä
(23 kruunun sijasta), mikä on vain noin 12 °/o enemmän kuin vuonna
1939, ja niin huolimatta siitä, että rakennuskustannukset ovat nousseet 60~70 °/o. r\Tyk}'ään, vuotta myöhemmin, rakennuskustannukset
ovat edelleen nousseet niin paljon, että vuoki`aksi tulee 17-18 kr.uunua neliömetriltä eli 30 °/o enemmän kuin vuonna 1939. Luottco-ja
hypoteekkiyhdistysten lainat voisivat esimerkissämme olla myös
säästöpankki]ainoja.

Valtio saattaa lisäksi myöntää asuntojen rakentamisavustusta
enintään 10 °/o hankintasummasta, milloin on kyseessä sosiaalinen
toiminta asuntojen hankkimiseksi vähävaraiselle väestönosalle, erittäinkin monilapsisille perheille.

Vamo suorittaa
seuraavasti:

pääkaupungissa

v u o k i` a n m a k s u 1 i s i ä
Enimmäismäärä, kr.

?o
vuokrasta

Kerros-Yhden perhecn ja
taloissa
rivitaloissa

Yksinäiset henkilöt, joilla on 2
lasta......................

3-lapsiset perheet

4-lapsiset

............

„

5-lapsiset

„

............

6-Iapsiset

„

............

7-Iapsiset

„

............

Tanskan valt,ion ]ainaustoiminnassa asuntotuotannon tukemiseksi
on seui`aava kehityslinja selvä.sti nähtävissä. Lähtien ensimmäisen
maailmansodan jälkeisestä lainsäädännöstä nykyisin voimassa olevaan lainausraja on koko ajan noussut, inäärätyissä tapauksissa

aina 97 prosenttiin kustannuksista, niin että kokonaan vältytään
ka]liista kolmansista kiinnityksistä. Puuttuvan osan peittävät monessa tapauksessa vuokraajien suorittamat ]isät. Myöskin on alettu
suorittaa lainoja käteisellä pari-kurssiin ja sellaisen korkokannan
mukaisesti, jota eivät määi`ää pääomamarkkinat, vaan se vuoki`ataso, mikä aiotaan pysyttää. Vihdoin pidetään täi`keänä, että kysymys toisaalta yksityisen rakennustoiminnan ja toisaalta sosiaalisten
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rakemusyhdistysten etusijasta i.atkaistaan sosiaaliselta kannalta ja
kiinnittäen erityistä huomiota monilapsisiin perheisiin. Niillä ymmärretään perheitä, joilla on vähintäin 3 kotonaolevaa 16 vuotta
nuorempaa lasta. Vuoki`anmaksuavustuksen saamisen ehtona ei,
kuten mainittu, ole ainoastaan perheen monilapsisuus, vaan myös
se, että perhe voidaan katsoa vähävai`aiseksi. Väestökomitea oli
miölipiteenään lausunut, että monilapsisten pei`heiden asuntokannan

parantuminen on erittäin toivottavaa. Mainittuja vuokranalennuksia on pidettävä hyvin tuntuvina. Myös huvila-ja rivitalojen rakentamista tämä laki on huomattavasti edistänyt.
Samalla kun lainausrajoja on korotettu, on myös lisätty lainausmääriä, jotka nyt usein peittävät sen osan hankintakustannuksia,
joka lankeaa 45-55 prosentin '';..a 85-97 prosentin väliin. Tällä
tavoin on alkanut kehittyä yhteistyö valtion ja niiden rahoituslaitosten välillä, jotka myöntävät ensimmäisiä ja toisia kiinnityksiä.
Paljon merkitsee se, että tällainen asuntotuotannon rahoituksen
jakautuminen on saamassa pysyväisen luonteen. Ja lisäksi valtio
voi noudattamalla vaihtelevan koi`kokannan järjestelmää vaikuttaa
vuoki'atasoon vähävai`aisen väestön hyväksi.
Viimeksi puheena olleena ajanjaksona, 1938-46, on valtion varoja lainattu kaikkiaan no;n 350 milj. kruunua, ja tänä aikana on
valtion tuen tui`vin saatu aikaan noin 47 000 asuntoa.
Milloin yksityinen rakennuttaja ei ole saanut valtion lainaa (esim.
koska asunnot eivät ole vähävai`aisia varten), ensimmäiset 50~55 °/o
kustannuksista i`ahoitetaan tavalliseen tapaan luotto-ja hypoteekkilainoilla tai säästöpankkilainoilla. Seuraavat 25 °/o (kolmannet kiinnitykset) hankitaan liikepankeilta tai erikoisilta rahoituslaitoksilta;
viimeiset 20-25 °/o hankkivat käsityöläiset itse, ehkä lainaamalla
kiinnityskirjoja vastaan liikepankeista. Kustannusten vjimeisten 45

-50 prosentin korko on tätä nykyä 4 1/2-5 1/2 °/o, ja lyhennysaika
ei ole pitkä, vain 10-25 vuotta.
Itsestään selvää on, että edellä mainitut huomattavat eroavaisuudet rakennustoiminnan i`ahoituksessa vähitellen ovat muuttaneet
i`akentamisen jakautumista yksityisten rakentajien, virallisesti hyväksytttyjen yhdistysten ja kuntien kesken. Järjestelmän vai`jopuo-

`.evnaa,omnu:iddoestttuä:eäe,si::i,eet:|a|isyeknsi:fiiee:k?i:it:ei`iåiskyyy|faeåinedve:`hyetzk:::
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ilmenee asuntopu]an aikana, jolloin kaikki asunnot ovat käytössä.
Ajalta ennen vuotta 1929 ei ole tietoa valtion tukemista asunnoista.
Seuraavasta asetelmasta, ilmenee asuntojen jakautuminen (raken-

nuttajan mukaan) vuosina 1916+4.
Asuntojen luku]

Yksityiset
Yhdistykset
ilman
valtion ilman
valtion
valtion
tuke- va]tion
tuketukea
mana tukea
mana

Maailmansodan lainsäädäntö l916-22
Asuntorahastokausi
1923-28
......

Kunnat
(valtio)

Kaikkiaan

13 001

10 363

9 778 33142

27841

14329

4456 46626

Ilman avustusta
1929-33

......

45824

61041004

3301

3346

59579

Lainoja ja avustuksia 1934L44 ....

120517

22896

7151969412652176474

Luvut osoittavat, että ilman tukea harjoitettu yksityinen rakennustoiminta, huolimatta erilaisista i`ahoituksen avustamislaitoksista ,
on kuitenkin aivan viirie vuosiin saakka ollut asuntotuotantomme

päätekijä. Vieläpä vuosina 1934+4 on 5/6 yksityisestä asuntotuotannosta tapahtunut i]man tukea; sitä vastoin on yhdistysten asuntotuotanto käytännöllisesti katsoen suoi`itettu kokonaan valtion tuen
turv].n. Koko ajanjaksona on yksityinen i]man valtion tukea tai va]tion tukemana hai`joitettu rakennustoiminta ollut % koko asuntotuotannosta. Kaupunkeja ja kaupunkimaisia asutuksia tarkoittavat
suhdeluvut ovat seuraavat:
Yksityiset

Yhdistykset

1916-22
1923-28
1929-33

1934+4
1916-44
Sodan aikana valtion tuki on o]Iut siihen määiin tuntuva ja
rakentamisvaikeudet ,niin suuret, että tämä jakautuminen viime
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vuosina on olennaisesti muuttunut. Nykyään i`akennetaan suurimmaksi osaksi valtion tukemana.
Asuntojen luku, rakennuttajana
Yksityiset
Ilman
Valt,ion
(valtion) tukemaria

tukea
1945

......

3100

1946

......

1861

Asuntoyhdistykset.
llman
Valtion
valtion
tukemana

Kunnat
(valtio)

Kaikkiaan

`1188

`8269

904

8412

tukea
~1752

1108

47

266

2182

4273

Yllä olevien tietojen mukaan yksityiset rakennuttavat nykyään
47 °/o, yhdistykset 40 °/o ja kunnat ja valtio 13 °/o. Kaikkiaan on
viime vuosina 2/3 rakennettu valtion tukemana.
.
Se i.ahoitusmuoto, jota käyttäen siis 8/3 Tanskan rakennustuotannosta nykyään tapahtuu, on osoittautunut tehokkaaksi. Vaikeudet esiintyvät tätä nykyä muualla kuin i`ahoituksessa; työvoimasta
ja rakennusaineista on puute. Pai`ina viime vuonna olemme voiiieet
i.akentaa vain puolet asuntotuotannon normaalimäär.ästä.
Mahdollisimman monien asuntojen rakentamisen lisäksi on pääkysymyksenä ollut rakennuskustannusten alhaisina pitäminen. Vuokranmaksuavustuksilla on vanhojen asuntojen vuoki`ataso saatu pysytetyksi suunnilleen vuoden 1939 tasolla. Uusien talojen vuokrataso
on noussut jonkin veri`an vuoden 1939 tason yläpuolelle, siinäkin
tapauksessa, että niitä rakennettaessa on ollut käytettävissä edellä
mainitut suuret valtion lainat; yksityisten ilman valtion lainoja
rakennuttamissa taloissa vuokrataso on kohonnut pa]jonkin sitä
korkeammalle. Ennemmin tai myöhemmin on toimeenpantava näiden erilaisten vuokrieri tasoitus, ongelma, johon ei tässä kuitenkaan
voida i)uuttua.

RUOTslssuoMEN TAULUSTOLAITOKSEN
SYNTYHISTORIAA.
Kirjoittanut
M ctrtti, Kopero.

Ikivanhoista ajoista on kehittyneissä yhteiskunn].ssa valtio kerännvt tietoja väestöstään ja sen taloudellisesta toiminnasta. Muinaisessa Kiinassa, Intiassa, Assyyriassa ja Persiassa oli jo vuosituhansia sjtten jonkinlaisia maakatastereja tai muita omaisuusluetteloita.
Muinaisessa Egyptissä tehtiin näiden lisäksi asukasluetteloita, säätyrekistereitä ja väestönlaskentoja, jotka perustuivat tarkkaan ilmoitusve]vollisuuteen.L Raamatussa kerrotaan Mooseksen Siinain ei`ämaassa toimeenpanemasta väestön]askennasta ja Daavidin toimi-

tuttamasta väestönlaskennasta, josta hän sai rangaistukseksi ruton
valtakuntaansa kolmeksi vuorokaudeksi. Kreikkalaisilla ja i`oomaIaisil]a oli myös monenlaisia hallintoa varten laadittuja luetteloita,
jotka ilmeisesti sisälsivät paljon tilastoaineistoa.
Meillä Pohjolassa ryhdyttiin tuollaisten luetteloiden laatimiseen

paljon myöhemmin, mutta täälläkin väestökii`janpito juontaa alkunsa
vuosisatain takaa. Sekä maallisen että kirkollisen hallinnon alalla
oli Ruotsi-Suoinessa veri`aten varhain havaittu väestötietojen tarpeelIisuus ja ryhdytty kehittämään jonkinlaista väestökirjanpitoa. SelIaista valtio tarvitsi meillä varsinkin veronkannossa. Sitä varten
laadittuja talouskunta-tai henkilöluetteloita on täällä säilynyt 1500luvun puolivälin paikkeilta saakka. Erityisen liuomattuja ovat v:n
1571 ))hopeaveroluettelot» Elt.sborgin lunna].den maksamiseksi. Sitten

kun manttaalivero eli J)henkii`aha» oli tullut v. 1635 pysyväksi, ruvet1 G. vo¥ M^vR, Slalisl[k und Gesellscha|lslehre, £, L59.
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tiin meillä pitämään manttaaliluetteloita vuosittain. Iienkii`ahain
kannon tehostamiseksi valtiopäivät päättivät v. 1652, »että jokaiseen
maahei`rakuntaan oli asetettava vissejä komissaareja, joideii on

muistiin merkittävä ja kirjaan pantava kaikki, niin miehen- kuin
vaimonpuolet, yli 15, mutta alle 63 vuotta olevat, asiivat,pa he sitten omia talojaan. taj palvelevat muita, tai kuljeskelevat ii`tolais].na
ja herrattominai).1

Näyttää siltä, että papistokii) joutui tehokkaasti olemaan ai)una
manttaaliluettelojen laatimisessa. Pappissäädyn v. 1675 uusittujen

erioikeuksien kahdeksannessa pykälässä näet sanotaan, et,tä menneenä pitkänä sota-aikana kirkkoherrojen oli ollut i)akko maaseudulla »laatia ja luovuttaa manttaaliluetteloita pitäjäläisistään ja kuulijoistaan sotaväenottojen ja ylimääräisten apuverojen ollessa kysymyksessä)). Tällaisesta rasituksesta papisto nyt kei.ta kaikkia?n
vapautettiin.2 Henkikirjoilla oli väestökirjanpidon näkökulmasta
katsottuna se puute, että niihin ei edes pyritt}r saamaan merkityksi
koko väestöä, vaan ainoastaan määi`ätyt ikäluokat. Lisäksi oli huomattava joukko henkilöitä, jotka erioikeuksien nojalla olivat vapaat
henkivei`osta. Paljon tai`kemmaksi tuli se väestökirjanpito, jonka

kirkko jäi`jesti seurakuntiinsa. Virkat,oimintansa johdosta papisto
oli paljon lähempänä kansaa kuin manttaalikomissaai`it. Papiston
velvol]isuutena ei ainoastaan ollut saarnojen pitäminen, vaan seui`akuntansa jäsenten elämän valvominen sekä huolehtiminen heidän
raamatun tuntemisestaan ja 1600-luvulta alkaen lukutaidostaan.

Ei`ittäin läheiseksi tekivät tämän kosketuksen kansaan katooliselta
ajalta periytyneet ns. kinkerit, joiden vuoks; papisto kulki kylästä
kylään pitämässä lukukokeita ja kuulustelemassa seurakuntalaisilta
kristinopin pääkohtia ja samalla mei`kitsemässä muistiin, mit,ä muutoksia talouskuntien henkilökunnassa oli tapahtunut.
Jokainen kirkkoherra kantoi sitä paitsi suui`en .osan i)alkkaansa
luonnossa välittömästi seui`akuntansa alueella olevilta talouksilta.

Vaiklm uskonpuhdistuksen yhteydessä olikin ns. kymmenykset
otettu valtiolle, kantoivat papit yhä edelleen esim. pääsiäisrahoja,
1 A. A. STiT3RNMALN, Alla Riksdagars och Mölens Beslul,11, ss.1L89,1190.

2; JOH. Sc"T3DBMALN, Kongl. Stadgar, Förordningar, Bref och Resolulioner elc.,
ss. 671, 672.
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ruokaveroja matkoilla, ruumismaksua

(likstol), joka suoi`itettiin
vai`ällisuuden mukaan (1 lehmä kuutta lehmää kohden isännän tai
emännän kuollessa) sekä muita maksuja papillisista toimituksista,
kuten kuulutuksista, vihkimisistä, kastamisista ja kirkkoon ottamisista.

Lisäksi kuului papistolle yhteiskunnaJlinen huoltotyö. Sen uli
tuettava köyhiä ja vaivaisia eikä vain ojennettava hairahtuneita.
Jopa kunnal]isissakin asioissa, sikäli kuin niitä tuo]Ioin esiint},i, oli

papisto johdossa. Paikkakunnan kirkkoheri`a oli esimerkiksi ])pitäjänkokouksienJ) itseoikeutettu puheenjohtaja.
Näin ollen papiston oli oltava tarkoin selvillä seui`akunnastaan.

Sen tuli tuntea i)itäjänsä kaikkj perheet ja talouskunnat yksityiskohtaisesti, ei vain haltijat, vaan myös ]apset, sukulaiset ja palve]].jat, hoidettavina olevat vanhukset ja muut asukit, sen tuli tuntea
kunkin lukutaito ja elämänvaelluksen laatu, vie]äpä taloudellinen
asemakiri.

On todennäköistä, että papisto jo varhain omasta alojtteestaan
\rupesi muistinsa t`ieksi pitämään jonkinlaisia ]uetteloita seui`akunta-

laisistaan. Sitä seikkaa, että Ruotsi-Suomen kirkkolaki v:lta 1571

ei vielä puhu m].t,ään papiston väestökirjanpidosta, ei riitä todistukseksi päinvastaisesta. Useinhan jokapäiväisen tarpeen. luoma käytäntö on kehittynyt ennen lakeja ja asetuksia, ja nämä ovat sen
vain lopulljsesti vahvistaneet pakol]iseksi ja tarkasti määritelleet.

On säilynyt selviä todistuksia siitä, että kirkollisten verojen
kantamista varten Suomessa papisto jo keskiajalla piti eräänlaisia
talouskuntaluetteloja samoin kuin kirjaa testamenteistä ja ruumisverosta. Sellaisia on säilynytkin ainakin Kallialan (Tyrvään) seurakunnasta. Niinpä v:lta 1469 säilyneessä Debita ecclesiae Kalliala de
siliginibusL ]uetellaan kyläkunnittain, kuinka paljon kukin talouskunta sai maksaa kymmenyksiä. Niinpä Leikon ky]ässä Johan Jara
sai suorittaa 1 pannin, siis puoli tynnyrillistä, samoin Anders Jara,
0laff Tuina, Kauppi Horko, Martti Riddar. Sen sijaan Nicolaus
Kyröläinen sai maksaa kaksi pamia, Kilpijoen kylän Lauri Satimus
1 pannin ja 1 karpion, Vehmaisten Olavi Huisko, Tyrvään Olavi
Antinpoika ja Vehmaan Johan Henrikinpoika 1 karpion jne. Tie1 REiNHOLD ±ljLusEN, Bidrag lill Finlands historia,12, ss` 364-367.
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tysti vastaavanlaisia luetteloita oli olemassa muissakin seurakunnissa,
vaikka ne ovat hävinneet.
Yksityisissä hiippakunnissa piispat ryhtyivät 1600-luvun alussa
anl,amaan iTiääräyksiä väestökirjanpidon pakollisuudesta. Niinpä
Vesteråsin piispa Johannes Rudbeckius v. 1622 velvoitti hiippakuntansa papiston jokaisessa seui`akunnassa pitämään kaste-, vihkimis-

ja kuolleidenki.rjoja. Turun piispa Rothovius v. 1628 hiippakuntansa
seui`akunnan paimenille antamissaan ohjeissa »C,onsitutiones pastoribus in Di6ecesi Aboensi traditae» määräsi, että jokaisella kii`kkoherralla tuli olla »pöydällään kirkonkirja, jonka mukaan voita].siin .toimia)).] Tähän kirkonkirjaan oli merkittävä 1) kaikki kihlatut. ja
vihityt, 2) kaikki kastetut vanhempineen ja kummeineen ja 3) kaikki
haudatut. Näiden määi`äyksien noudattamista valvottiin ns. piispan-.
tarkastuksissa, kuten käy selville esim. piispa Gezeliuksen v. 1665
antamasta näitä koskevasta asetuksesta. Myös Viipurin hiippakuntaan kuuluv].ssa seurakunnissa kirkonkirjoja i`uvettiin pitämään jo
1600-luvun alkupuolella. Vanhin säilyneistä kirkonkirjoistamme on
Teiskon seui`akunnassa pidetty.. Se aloitettiin v. 1648, ja siinä on
luettelot syntyneistä, kuolleista ja vihityistä vv:}ta 1648-1688 sekä
kirkontilit vv:1ta 1650-1700.
T\Täin ei`i hiippakunnissa ].tsenäisesti kehittynyt väestökirjanpito
kodifioitiin v:n 1686 kirkkolakiin ja samalla yhtenäistettiin ja täydennettiin. Itse kii`kkolaissa säädettiin nyt, että papiston oli pidettävä väestöluetteloita y)majasta majaan, talosta taloon». Kun lapsi
syntyi, oli kasteen tapahduttua kirkonkirjaan merkittävä hänen syntymäpaikkakuntansa ja -päivänsä, mill6jn hän oli kastettu sekä vanhempien ja kastetilaisuudessa läsnäolleiden todistajain nimet. Avioliittoon vihityistä oli merkittävä heidän nimiensä lisäksi kummankin vanhempien nimet, mistä vihityt »ovat tulleet ja mitä todisteita
he].llä on ollut. Kuol]eista, jotka olivat haudatut kirkkoon tai kirkkomaahari, oli mei.kittävä kunkin nimi, hautapaikka, säät,y ja olosuhteet, elämä ja ikäj).
Tämän .lisäksi säädettiin uudessa kirkko]aissa, että papiston oli

yli valtakunnan i)idettävä kirjaa myös väestön muuttoliikkeestä,
merkitsemällä luetteloihinsa niiden nimet, jotka aikojen kuluessa
muuttavat seurakuntaan tai siitä pois, kirjoittaen samalla muistiin,
1 AUQ. Hm3LT, Det Suenska tabelli)ei`l¢ets uppkomsl elc.,1900, ss. 3, 4.
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mistä kukin oli tullut, miten käyttäytynyt ja mihin lähtenyt. Tämä
muuttol].ikkeen rekistei`öjminen o]i tärkeä täydennys syntyneitä,
vihittyjä ja kuolleita koskevaan kirjanpitoon väkiluvun selville saamiseksi eri väestörekisterialueiJla ja koko valtakunnassa.
Ruotsi-Suomessa o]i siis ainakin jo 1600-]uvun loppupuo]ella kir-

ko]Iinen väestökirjanpito niin kehittynyt, että se kelpasi varsin monipuolisen ja sangen luotettavan väestöti]aston perustaksi.
Täl]aisten ti]astoaineistoa sisältävien ]uette]oiden Jaatiminen,
o]ivatpa ne sitten kirkonkirjoja, asukas-, perhe-, talouskui]taluette]oit,a tai katastereja, tuonti- tai vienti]uette]oja tai muita sen tapaisia, ei kuitenkaan vielä o]e tilastoa, yhtä vähän kuin joidenkin
alkeellisten umpimähkäisten ]oppusummien ]askeminenkaan. Vasta
silloin laaditaan tilastoa, kun muodostetaan ]uvuil]a ilmaistavista
joukkoilmiöistä ]oogil]isen järjeste]män mukaisia, vei`tailtavia ryhmitelmiä. .Yksityistapauksjen sekavasta moninaisuudesta saadaan siten

esille se, mikä on yleistä ja tyypi]listä. Vasta sitten kuin tilasto njin
mittaa, Iuokittelee ja ]askee, päästään ahtaan subjektiivisen näkemyksen hämäryydestä selkeisiin matemaattisiin suui`ejsi].n ja objektii`Jiseen tietämykseen.
Ti]aston harrastus ei vielä 1600-Iuvun ]opu]]a o]lut päässyt alu]Ie

Ruotsi-Suomessa. Ulkomaillakin se oli tähän aikaan aivan nuoi`ta.

Maailman ensimmäinen varsinaisesti tilasto]linen tutkimus i]mest\'i
vasta v. 1662. Se olj lontoolaisen rihkamakauppiaan Jo7}7t Grcit47t!in

teos: >)Natural and Political Observations upon the Bills of Mortality)).

Ei ollut suinkaan mikään sattuma, että tämän tutkimuksen tekijä
o]i ]ontoolainen ja ilmestymispaikka Lontoo. Tuossa jo silloin suu-

ressa väestönkasautumassa olivat terveydenhoidolliset olot ja muut
väestönkehit}rksel]e haitamset epäkohdat päässeet kehittymään n].in

pitkälle, että ne pakostakin kiinnittivät huomion väestökysymykseen. Lontoossa väkiluku nousi jo 1600-1uvulla satoihin tuhansiin.
Silloisissa oloissa

tuotti pclkästään i`avintoaineiden ja

asuntojen

hankkiminen tuollaiselle kansanjoukolle suui`ia vaikeuksia. Varsinkin
ku]kutaudit olivat siellä suurena vitsauksena. Lontoo sai kestää
vie]ä 1500- ja `1600-luvui]Ia ankaria ruttovuosiakin, jotka jättivät
syvät jä]kensä sen väestön lmhitykseen.£
1 TIA`RA`i,D `NE.sTr:.Rc,A.^RD, Conlribulions 1o lhe hisIoriy of s[alislics 1932> s.16.
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Seurauksena tästä väestön kehityksen epävakaisuudesta oli, että
Lontoossa vei`raten varhain i`uvettiin ei`ikoisella mie]enkiinnolla seu-

i`aamaan syntyneisyyttä ja kuolleisuutta, noita väkiluvun kasvul]e
niin tärkeitä kehitystekijöitä. Jo 1500-Iuvulla alettiin siellä pitää
luetteloita .syntymis- ja kuolemantapauksista sekä ajoittaisin julkaisemaan niistä viikoittaisia selontekoja. Vuonna 1603 raivonneen
ankaran ruton jälkeen näitä viikoittaisia selontekoja ruvettiin julkaisemaan säännöllisesti.]

Näin kertynyttä aineistoa ryhtyi nyt Graunt käyttämään tilastolliseen tutkimukseensa. Hän itse oli kyllä selvillä sen vajanaisuudesta: tiedot ensinnäkin koskivat vain syntyneisyyttä ja kuolleisuutta, mutta ei itse väkilukua, sitä paitsi ne eivät käsittäneet edes
koko Lontoon väestöä, ne kun oli jätetty keräämättä katolisista ja
ei-kont.ormisteista, olivatpa vielä muutenkin epätarkkoja. Umpimähkäisiä'olivat myös merkinnät kuole,mansyistä, »i`uumiintai.kasta-

jat» kun Grauntin mukaan olivat vanhoja sairaalain johtajattaria.2
Vaikka Gi`auntin käyttämä tilastoaineisto ` olikin puutteellinen,
tuli hän silti sen avulla hyvin huomattaviin tuloksiin. Ennen kaikkea hän osoitti kokonaan uuden työsaran tieteelliselle tutkimukselle
ja pystyi itsekin jo luomaan valoa tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jotka siihen asti olivat olleet kokonaan tietämättömyyden
hämärässä. Esimerkkinä siitä, miten mie]ikuvituksellisia käsitykset
•väestösuhteista tuolloin saattoivat olla, kun ne muodostettiin sub-

jektiivisten arvailujen perusteilla ilman tilastoa, on Grauntin teoksessa oleva maininta, että yleisesti luotettavana pidetyn arvion mukaan Lontoon väkiluku v. 1661 oli 2 miljoonaa suui.empi kuin ennen
v. 1625 raivonneen ruton hävityksiä. Grauntin tilastolaskelmien mukaan sen sijaan Lontoon väkiluku oli v.1661 kaikkiaan vain 384 000.
Nykyajan käsityksen mukaan tämä luku oli ilmeisesti ]ike]]ä tode]lista väki]ukua. Tosiasiamsesti Lontoon väkiluku saavutti ensi kei`ran 1 miljoonan vasta 1800-luvulla.3
Tällä tutkimuksellaan, joka oli hänen ensimmäisensä ja samalla
viimeisensä, Gi`aunt tuli maailmankuuluksi. Hänet valittiin heti
Englannin Kuninkaallisen tiedeseuran jäseneksi, ja seui`aajikseen
1 HARALD WESTERGAARD, m. (. s. 16.
2 HARALD WESTERGAARD, J7I. f. S. 17.

3 HARALi) WESTERGAARD, rn. !. ss.17, 21.
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väestötilastollisen tutk].muksen alalla hän sai pian tiedemiehiä sekä
Englannissa että ulkomailla. Näiden joukossa oli mm. kuuluisia
matemaatikkoja' ja astronoomeja.

Tärkeän edistymisen väestötilastollisen tutkimuksen alalla aiheutti
sleesialaisen pappismiehen KcmpGr jvewm¢riin tutkimus Breslaun
väestösuhteista. Se perustui sikälä;siin syntyneiden ja kuolleiden
luetteloihin ja valmistui 1690-Iuvun alussa. Tutkimus joutui aikakauden suurimman neron filosoofi LeL.brw.£zin käsiin, ja hän puolestaan lähetti sen Englannin kuninkadlliselle tiedeseuralle. Tämä vuoi`ostaan toimitti sen kuuluisalle englantilaiselle tähtientutkijalle Halleylle. Hän kiinnostui asiasta siinä määrin, että ryhtyi kii`jeenvaihtoon Neumannin kanssa. Seurauksena olivat v. 1693 ilmestyneet
Zzcbzzey'n tutkimukset »Kuolleisuudesta Breslaun kaupungin syntymä- ja kuolinluette]oiden mukaanj) ja i)Lisää havaintoja Breslaun

kuolemanilmoituksien perusteellai). Näillä tutkimuksillaan Halley
erittäin suuresti kehitti väestötilaston teoi`eettisia perusteita. Ihailtavalla ajatuksen selvyydellä hän ni].ssä antoi edessään oleville ongelmille oikean muodon.]

Halley'n tutkimuksel]a oli suui`i merkitys myös Leibnitzin kannanotolle tilastokysymyksessä. Hän itse tosin vain satunnaisestj
kiinnostui tilastollisista deta]jiongelmist9, sillä hän oli laajojen näköalojen nero. Tilastolliselle tutkimukselle kokonaisuudessaan hän sen
sijaan antoi erittäin suui`en merkityksen. Hänen käsityksensä mu-kaan jokaisella valt;olla tuli olla tilastollinen keskusvii`asto, joka
tilastollisilla tutkimuksillaan tukisi kaikkia hallinnonhaaroja sekä
tekisi mahdolliseksi oikean käsityksen väestösuhteista ja valtion
voimasta. Eräässä kirjoituksessaan Quaestiones calculi politici'hän
luettelee 56 kysymystä, joihin hän halusi vastattavaksi, kuten väestön tiheys, ikäsuhteet, avjoliittoisuus, iiaimattomien naisten luku,
asekunto].sten miesten ]uku, keskimääräinen elinaika, kuolemansyyt
jne.2

Vaati kuitenkin aikansa, ennen kuin väestötilastollisen tutkimuksen harrastus i)ääsi viriämään Ruotsi-Suomessa, ja kirkonkirjoissa
koottuna oleva aineisto tulj tilastollisen käyttelyn alaiseksi. Ens].mmäi1 HARALD WESTERGAARD, 7n. f. ss. 32, 33.

2 HARALD WESTERGAARi), m. !. ss. 36, 37.
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siä uranuurtajia tämän uuden tutkimuksen alalla oli Ruotsi-Suomessa
Eri.c BenzezjtÅs, syntynyt Upsalassa v. 1675, lahjakas ja aloitekykyinen tiedemies. Hän oli vuosina 1697-1700 opiskellut Saksassa,
Ranskassa ja Englannissa. Saksassa oleske]lessaan hän o]i ollut kuuIuisan Leibnitzin läheisenä oppilaana. Tällä pitkällä ulkomaanmatkallaan Benzelius ilmeisesti tutustui myös tii`astotieteellisiin tutkimuksiin. Varsinkin oli omansa vaikuttamaan hänen suhtautumiseensa
tilastokysymykseen hänen läheinen tuttavuutensa Leibnitzin kanssa,

joka piti viralhsen tilaston aikaansaamista mitä täi`keimpänä tulevaisuuden tehtävänä.
Ulkomaanmatkaltaan palattuaan nimitettiin Benzelius Upsalan
yliopiston kirjastonhoitajaksi 1702. Tässä toimessaan hän tuli jatluvasti seuraamaan tieteiden kehitystä ulkomailla, ilmeisesti myös
tilastollisen tutkimuksen edistymistä. Vuonna 1719 hän tuli teologian tohtoriksi, v. 1723 teologian professoriksi sekä 1726 piispaksi
ensin Gööteporiin ja sitten v. 1731 Linköp].ngiin. Piispana hän joutu]. mieskohtaisesti tekemisiin papiston väestökirjanpidon kanssa,

ja mikä tässä yhteydessä on ennen kaikkea mainittava, ryhtyi jo
Gööteporin piispana ollessaan itse laatimaan väestötilastoa RuotsiSuomesta. Jo v. 1728 oli hänellä kerättynä tietoja syntyneistä ja
kuolleista.1

Myöskin toisella taholla oli Ruotsissa kypsynyt ajatus vii`allisen
väestötilaston aikaansaamisesta. Vuonna 1728 s].1loinen kauppakollegion asessori, sitteinmin inaaheri`a, Jcbcoö vo7t J-Jö./fers£ec!£ jätti valta-

kunnanneuvostolle suoranaisen ehdotuksen väkiluvun laskemiseksi
kirkonkirjojen perusteella. Valtakunnanneuvosto ei tätä kuitenkaan
katsonut voivansa hyväksyä muistaen, miten Daavidille oli käynyt,
kun hän oli laskenut kansansa.8
Piispa Eric Benzelius jatkoi omalla taholla syntyneisyys-ja kuolleisuustilaston laatimista hiippakunnastaan. Tässä työssään hän oli
jo 1734 niin pitkällä, että hänellä oli valmiina syntyneisyys-ja kuolleisuustaulukot Linköpingin hiippakunnasta vuosilta 1721T1730.8
Ne hän otti mukaansa v:n 1734 valtiopäiville, ja ne hei`ättivät niillä
1AUG. H]ELT, /n. f. s. 8; A. R. CEDERBERG, PEHR WARGENTiN,1919, ss. 4,
18,

19.
2 AUG. H]ELT, 7n. f. s. 7.

3 AUG. HiELT, m. f. ss. 7-10.
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hyvin suui`ta huomiota. Ilmeisesti juuri Benzel].uksen esittämä tilasto
tärkeältä osalta vaikutti sen, että säädyt, päättäessään v. 1734 maa-

herrat velvoitettaviksi lähettämään valtiopäivien alkajaisiin erityiset selonteot lääniensä tilasta, nimenomaan määräsivät niissä erityisessä kohdassa esitettäväksi tilastoa läänin väkiluvun kehityksestä. Valitettavasti vain jäivät ohjeet ja kaavat maaherroi]]e antamatta, mistä oli seurauksena, että koko tilasto jäi pois. Käytännössä eivät maaherrain valtiopäiväkertomukset siis joutuneet näyttelemään mitään osaa Ruotsi-Suomen viral]isen tilaston luomisessa.
Suurempi mei`kitys Benzeliuksen tilastotaulustoilla tuli sen sijaan
olemaan toista tietä Ruotsi-Suomen v].rallisen tilaston h].storiassa.
Benzeliuksen tilasto oli joutunut myös kamarikollegion katseltavaksi.

Siellä Benzehuksen pieni ti]astotaulusto herätti ajatuksen koko valtakunnan käsittävästä vii`a]lisesta syntyneisyys- ja kuolleisuustilastosta. Kamarikollegio ehdotti v. 1736 tammikuun 7 päivänä kuninkaalle, että jokaisen hiippakunnan tuomiokapjtuli eli konsistoriumi,
kuten silloin sanottiin, velvoitettaisiin laadituttamaan vuosittain
hiippakunnan kustakin rovastikunnasta ja kun].nkaalle lähettämään
tilastotau]uston syntyneisyydestä ja kuolleisuudesta vjimeksi päättyneen vuoden aikana. Esitystään kamarikollegio pei`usteli sillä,
että syntyneiden ja kuo]leiden erotuksen perusteella o]i arv].oitavissa
kunkin hiippakunnan oikea väkiluku. Tällaisten selontekojen saami-

nen väkiluvun kasvusta maakunnissa ja koko valtakunnassa oli
kollegion mielestä aivan välttämätöntä, vai`sinkin huolehdittaessa
maanviljelyksestä, autiotilojen asuttamisesta, kaikenlajsten istutuksien (plantaashien) ja teollisuuslaitoksien (manufaktuurjen) edistämisestä ja asukkaiden auttamisesta siten luvallisiin ja hyödyllisiin elinkeinoihin.
Tämä kamarikollegion esitys hyväksyttiin vielä saman kuukauden ]opussa. Kaikki valtakunnan tuomiokapitulit velvoitettiin siten
v. 1736 vaatimaan hiippakuntansa i`ovastikunnilta syntyneisyys- ja
kuo]leisuustaulukot vuosilta 1721-1735 ja sittemmin vuositta].n

edelliseltä kalenterivuodelta sekä lähettämään ne kuninkaalle. Näin
oli siis säädetty virallista tilastoa vuosittain laadittavaksi yksityiskohtaisesti määritel]yssä muodossa ja laajuudessa. Nytkään ei silti

päästy pitemmälle kuin puolitiehen, i`ovastikuntien väestösuhteiden
laskemiseen, joka sekin jä]. käytännössä vaillinaiseksi. Syynä tähäii
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oli se, että rovastikuntien tau]ustojen käytte]y o]i jäänyt suunnitte]ematta.
Seuraavana vuonna 1737 Ruotsiin perustettiin Tei`veyskomissio
(Sundhetskomissionen). Vielä samana vuonna tämä v].rasto ehdotti
kuninkaa]]e ryhdyttäväksi kei`äämään syntyneisyys- ja kuolleisuustaulustoja neljännesvuosittain ja seurakunnittain. Terveyskomission
esitykseen suostuttiin ja taulustot määrättiin lähetettäv].ksi maahei`rain välityksellä kuninkaalle.]

Sitten v. 1738 tehtiin se muutos, että maaherrain oli edellisen
vuoden taulustot lähetettävä vasta seuraavan vuoden alussa.

Terveyskomission v. 1738 maaliskuussa antaman määräyksen ja
lähettämän kaavakkeen mukaan oli kuol]eet ryhmiteltävä kolmeen
ikäryhmään.

Lopu]lista väestötilastoa ei tätäkään tietä saatu syntymään.
Aineiston kerääminen osoittautu`i vajkeaksi niin pitkältä ajanjaksolta kuin 1721-1735. Vai`sinkin Suomestä-o]i tietojen hankkiminen hankalaa. Isonvihan hävityksissä tääl]ä monet kirkonkirjat
olivat hukkuneet, papeista oli puutetta ja seurakuntalaisia pa]jon
t].etymättömissä.

Ilmeisesti ei vuosilta 1721-1735 kerätyistä tiedoista laadittu
]ainkaan yhdistelmiä. Sen sijaan kyllä v:n 1737 alkupuoliskolta laa-

dittiin v. 1738 aivan summittainen yhdistelmä, ja siitäkjn puuttuu
kokonaisia ]äänejä. Tämä on samal]a ainoa säilynyt muistomerkki
Terveyskomission ahei`ruksesta Ruotsi-Suomen väestökysymyksen
selvittelyssä. Terveyskomission työ jäi siten täl]ä alalla aivan alkeellisiin laskelmi].n väkiluvun lisääntymisestä tai vähentymisestä. Sillekin

on kuitenkin annettava tunnustus siitä työstä, minkä se teki RuotsiSuomen viral]isen tilaston hyväksi pa]jastamal]a kokeilullaan järjestelmän puutteellisuudet.
Edellä mainittu J¢coZ) vo7. Hö.ker6!edt teki v. 1738 uuden esityk-

sen valtakunnan väkiluvun selvillesaamisesta, pyytäen väkiluvun
tietojen kei`äämistä luetteloiden muodossa. Ilmeisesti hänellä itsel-

]ään oli tätä kysymystä koskeva tutkimus tekeillä. Vastaus tuli
tä]Iäkin kertaa kieltävä, sillä Kuninkaallinen Majesteetti katsoi nyt,
1 AUG. HjELT, 7n. !. ss.10~14.
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kuten aikaisemmin, arveluttavaksi i`uveta vaatimaan sellaisia luetteloita alamaisten luvusta koko valtakunnassa.[
Väestökysymys oli kuitenkin jo juurtunut siksi syvälle yleiseen
tietoisuuteen, että virallisen väestötilaston aikaansaaminen oli lähellä toteutumistaan. Sen hyväksi vaikutti yksityisten tiedemiesten

ja muiden tilastonharrastajien ohella täi.keä persoonaton, yhä vahvistuva tekijä: valtakunnallinen jälleenrakennustyö. Kaarle XII:n
sotien aiheuttamat suunnattomat menetykset oli saatava koi.vatuiksi
rauhan töillä: raivaämalla korvet pelloiksi, kohottamalla maanvilje1ystelmiikkaa, luomalla elinvoimainen kotimarkkinateollisuus, joka
vapauttaisi valtakunnan pakosta tuoda ulkomailta suui`et määrät
välttämättömiä tarvikkeita ja maksaa niistä silloisen ajan silmillä
katsottuna huikeita i`ahasummia. Näin oli rakentavalla työllä valloitettava valtakunnan rajain sisällä i,akaisin se, minkä sodat ulkonaisesta mahtavuudesta olivat tuhonneet.

Mutta kaikkialla huomattiin näiden kauaksi tähtäävien suunnitelmien tiellä työvoiman puute. Maanviljelijät valittivat sen muodostuvan maaseudulla yhä pahemmaksi, osittain seui`auksena muutoista kaupunkeihin ja teollisuuteen, osaksi .si].rtolaisuudesta, joka
vei i)arhaassa iässä olevia »renkejä ja piikoja» ulkomaille, varsinkin
Saksaaii. Samalla teollisuus valitti vaikeutta saada lisää työväkeä.

Sitä mukaa kun nämä suunnitelmat edistyivät, jouduttiin yhä
enemmän pohtimaan väestöongelmia: mikä oli valtåkunnan väkiluku
kokonaisuudessaan ja eri maakunnissa, kuinka suurta työvoimaa se
edusti, miten iiopeasti se lisääntyi, miten se jakautui sukupuolen,
iän ja ammattialojen mukaan jne. Näihin valtakunnalle ja sen talouse]ämälle niin tärkeisiin kysymyksiin kykeni kuitenkin vastaamaan
vain tilasto. Kun asioita oikein hai`kibtiin, tultiin lopulta siihen
tu]okseen, että valtakunnan hyvinvoinnin ja voiman vai`sinainen
lähde on itse väestö. Sen lisääntyminen oli siis tulevaisuuden kan1 A. R. CEDERBERG, m. !. s. 21. Professori A. R. Gederbergin käsityksen mukaan

Hökerstedt ei olisi tehnyt v. 1728 vastaavanlaista esitystä. Tämä käsitys ei kuitenkaan voi olla oikea, sillä Hökerstedtin v. 1738 anomukseen annet,ussa päätöksessä nimenomaan sanotaan, että kunink. Majest.eetti nytkin, kuten aikaiseinmin,

piti arveluttavana sellaisten luetteloiden vaatimista koko valtakuniiasta. Sitä
paitsi Hökerstedtin omasta lausuniiosta v:lta 1746, kuten jäljemi)änä huomaamme,
käy selville, että hän oli tehnyt jo v.1728 esityksen väestönlaskennasta.
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nalta katsoen tärkein tehtävä, mutta sekin edellytti tilastoa väestösuhteista, varsinkin syntyväisyydestä, kuo]Ieisuudesta ja kuolemansyistä.

Väestötilasto]listen pyrkimyksien uudeksi tukikohdaksi muodostui v. 1739_p_erustettu Ruotsin tiedeakatemia. Silloisissa olosuhteissa

se olikin luonnollista, sillä akatemian ohjelmaanhan nimenomaan
kuului myös valtakunnan talouselämän kohentaminen. Sitä paitsi
ulkomailla jatkui tilastol]inen tutkimus yhä laajentuen ja syvei]tyen,

ja sen kehittymistä Ruotsin tiedeakatemiassa seurattiin sekä aikakauskirjojen että alkuperäisjulkaisu,jen avul]a. Erityisesti ansaitsee
tässä yhteydessä mainita preussi]aisen sotapapin, Johcm Pe£er Stiss77%.ZcÄin teos ])Die Göttliche Ordnung ;n den Veränderungen des

menschlichen Geschlechtsj), joka ilmestyi v. 1741.

Ruotsin tiedeakatemiassa piispa Eric Benzelius herätti jo v.1740
uudel]een kysymyksen väestötilastosta ja ehdotti, että hänen Linkö-

pingjn hiippakunnasta laatiman.sa syntyneisyys-ja kuolleisuustau]ustot v:]ta 1739 painettaisiin. Asia lykättiin kuitenkin tuonnemmaksi.
Tiedeakatemian käsityksen mukaan ei niitä v.ielä voitu painattaa,
koska ne i`akentee]taan eivät sen mie]estä soveltuneet yleisesti käytettäviksi. Tiedeakatemian jäsen v. Höpken ]upautui suunnittelemaan yleisesti käytettäväksi soveltuvan mallikaavan. Sama kysymys
askarrutti myös tiedeakatemian sihteeriä Jakob Faggot'ta ei`ään tie-

don mukaan.[ Pjispa Benzeliuskin jatkoi edelleen tutkimuksiaan
aikoen ottaa asian uudelleen esille tiedeakatemiassa. Hän kuoli kuitenkin jo v. 1743 Ruotsi-Suomen arkkipiispana.
VäestöLilaston esitaiste]ijaksi tiedeakatemiassa tuli tämän jäl-

keen matemaatikko Pe7m E!¢jtJS, ].oka v. 1744 otettiin Faggot'n jälkeen akaLemian sihteeriksi.2 Elvius julkaisi v. 1744 tutkie]man
i}Luette]o lasten vuotuisesta luvusta, jotka ovat syntyneet U-kaupungjssa viiineksikuluneiden 50 vuoden kuluessa» (Förteckning
uppå Barncns år]iga anta] som äro födda uti U.-stad under de sistförflutne 50 åren). Ajneiston hän o]i itse poiminut Upsalan kirkonkirjoista. Tutkielman tarkoituksena o]i osoittaa, mil]aisia tietoja
kirkonkirjoistamme on saatavissa, ja antaa siten aihetta toisille,
1 A. R. CEDERBERG, 7n. f. ss. 21-23.
2 AUG. I-I]F.LT, rn. £. ss. 16-27.
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joilJa on tilaisuutta ja halua siihen, tehdä samanlaisia luetteloita.
Samalla hän tutkielmassaan lausuu toivomuksen, että tällaiset luette]ot, sikäli kuin niitä tehdään, lähetettäisiin Tiedeakatemialle, jotta

niistä koituisi yleisempi ja täydellisempi hyöty. Elviuksen ehdotus
hei`ättikin vastakaikua, niin että Tiedeakat,emia sai muutamista
seurakunnista mainitunlaisia »luetteloitai), muun muassa yhden Suomesta, nimittäin Kuopiosta.

Tiedeakatemia sai kuitenkin toista tietä paremman aineiston käytettäväkseen, nimittäin otteita niistä syntyneisyys- ja kuolleisuusluetteloista, jotka maaherrain välityksellä lähetettiin kuninkaalle.
Tämän aineiston perusteella Elvius laati uuden laajemman tutkielman Ruotsin ja Suomen väkiluvusta. Siitä ei Tiedeakatemia katsonut voivansa julkaista asiakirjoissaan muuta kuin näytteitä tutkimustavoista, koska »tiedot olivat sellaista. laatua, että niiden tuli
olla yksistään hallitukselle varattuja». Sen sijaan v:n 1746 valtiopäivien salaiselle valiokunnalle jätettiin v:n 1746 lopulla Pehr E]viuksen laatima yhdistelmä, »Menighetens talrikhet i Sveriges Rike»,
jossa esitettiin se, m.ikä oli täi`keintä (det angelegnaste deraf).

Vähän aikaisemmin, syksyllä 1746, oli toiseltakin arvovaltaiselta
taholta jätetty salaiselle valiokunnalle mietintö väestöt,ilaston aikaan
saamisesta Ruotsi-Suomessa. Sen laatija oli prikaatikenraali Jc}ÅoZ)
4ZörGo7}£ ¢on Lci7t£}.ngsÄc{t4sen.[ Palveltuaan pitkät ajat kunniakkaasti

Ranskassa sotilaana hän oli v. 1746 palannut kotimaahansa. Hän
osallistui ma].nitun vuoden valtiopäiviin, ja valittiin niillä sala].sen

valiokunnan kamari-, talous-ja kauppadeputaation jäseneksi. Tässä
ominaisuudessaan hän joutui tutustumaan myös maaheri`ain lääniensä tilasta laatimiin kertomuksiin. Pitkän ulkomailla oleskelunsa
aikana hän oli tutustunut väestökysymyksestä ilmestyneeseen kii`jallisuuteen ja oli hyvin selvillä väestötilaston suui`esta merkityksestä
maan hallinnolle ja talouselämälle.
Ma.aherrojen valtiopäiville laatimia selontekoja tai`kastellessaan

hän kuitenkin totesi, että väestökysymys niissä oli kokonaan laiminlyöty. Tämän johdosta hän syksyllä 1746 jätti salaiselle valiokunnalle ansiokkaan mietinnön, jossa hän ehdotti, ett,ä Ruotsi-Suomessa ruvettais].in laatimaan vuotuista vii.allTjta väestötilastoa.
1 AUG. H-ELT, Jrt. f. ss. 28-31.
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Hänen käsityksensä mukaan oli kiistaton tosiasia, että tarkka väestösuhteiden tunteminen oli ehdottomast]. välttämätön valtakunnan
hallitukselle, jotta se tuntisi voimansa maatalouden, kaupan ja puoIustuksen alalla ja osaisi sovittaa sen mukaan toimenpiteensä ja
tavoitteensa. Hänenkin mielestään oli väestötilasto laadittava kirkonkirjojen perustee]la, ja erityisest]. on pantava merkil]e, että hänen
ehdotuksensa mukaan tuli Ruotsin vii`allisen väestötilaston käsittää
myös väkiluvun ja väestön jakautumisen ikäluokkiin, ja liitti hän
esitykseensä neljän tilastotaulukon kaavat.
Kun von Lantingshausenin ja Tiedeakatemian ehdotukset virallisen väestötilaston aikaansaamisesta tulivat salaisessa valiokunnassa
käsiteltäviksi, olivat olosuhteet tämän kysymyksen i`atkaisemiseksi
myönteiseen suuntaan erityisen suotuisat. Pikkuviha hävityksineen

oli äskettäin päättynyt, ja sen talouselämään tuomat järkytykset
vaativat hall].tukselta tarmokkaita toimenpiteitä ahdingon toi`jumiseksi. Siten väestötilaston tarve tunnettiin entistä pakottavampana.
Salaisessa valiokunnassa tuli von Lantingshausenin ehdotus käsittelyn alaiseksi joulukuussa 1746. Siellä kannattivat sitä lämpimästi
Jacob von Hökerstedt, nyttemmin maaheri`a, joka sanoi tehneensä
samanlaisen aloitteen jo 18 vuotta takaperin, sekä professori, sittemmin Turun piispa Brovallius. Lantingshausenin ehdotus lähetettiin salaisen valiokunnan jaostoon.[
Ruotsin tiedeakatemian mietintö tuli salaisessa valiokunnassa
esille helmikuussa 1747 saaden siellä suopean vastaanoton. Se päätettiin lähettää Kuninkaalliselle Majesteetille alamaisen kirj een seuratessa mukana sekä pöytäkirjanotteella lausua tiedeakatemia]le salaisen valiokunnan tunnustus sen esityksestä.2
Salaisen valiokunnan kirjelmä kuni`nkaalle vii`allisen väestötilaston perustamisesta valmistui kuitenkin vasta v:n 1747 lopussa. Syynä
tähän viipymiseen oli taulustokaavojen suunnitteleminen, jonka suoritti salaisen valiokunnan jaosto. Tehtävä ei suinkaan ollut helppo.

Tehokasta apuaan sille antoivat von Lantingshausen ja Ruotsin
tiedeakatemia. Ilmeisesti valmistuneet taulustokaavat olivat lähinnä
viimeksi mainittujen »asiantuntijain» yhteistyön tuloksia.3
1 AUG. H]ELT, rn. f. s. 33.
8 AUG. HTELT, m. {. ss. 34, 35.

3 AUG. HjELT, m. f. ss. 35-38.
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Näin suunnitellussa taulustossa ei tyydytty vain syntyneisyys-ja
kuolleisuussuhteiden selvittelyyn, vaan kuului siihen myös täydellinen väestön laskenta ikäryhmityksineen, sukupuolijakoineen ja säätyjakojneen, johon liittyi sumn]ittainen ammattijako. Toimenpiteen
takana ei nyt kuitenkaan ol]ut yksinäinen kauppakollegion asessor].,

vaan vahiopäivien salainen valiokunta, säätyvallan mahtikeskus,
jonka esityksiä valtakunnanneuvosto ei voinut poistaa päiväjärjestyksestä vain viittaamalla kuningas Daavjdin kokemuksiin. Tällä
kei`taa väestön laskentaakin koskevalta osaltaan esitys oli toteutettava ilman muuta.
Salaisen valiokunnan kuninkaa]]e osoitettu kirjelmä virallisen

vuotuisen väestötilaston perustamisesta on päivätty joulukuun 12
päivänä 1747. Se esitettiin valtakunnanneuvostossa tammikuun 23
päivänä 1748 ja hyväksyttiin siellä kaikissa kohdissaan. Kuninkaan
kirje asiasta annettiin helmikuun 3 päivänä. Näin perustettu väestötilasto sai nimekseen taulustolaitos (tabellverket). Valtiokonttori sai
heti määräyksen i`yhtyä toimenpiteisiin taulustokaavojen painattamiseksi. Paperin puutteen ja painatustyön hitauden vuoksi oli kuitenkin pakko siirtää taulustolaitoksen alkaminen vuoteen 1749.]
Pehr Elvius, joka niin innokkaasti oli tehnyt työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi, ei ehtinyt nähdä työnsä tuloks].a, sillä hän
kuoli jo v. 1749.

Taulustolaitosta vai`ten ei vielä pcrustettu erillistä tilastovirastoa,

vaan työ jaettiin jo olevien virastojen kesken. Taulustojen täyttämisen suoritti ensinnä kussakin seui'akunnassa sen pastori. Sen vuoden

päättyessä, jota tiedot koskivat, oli pastorin lähetettävä taulustot
kontrahtirovastille, joka laski yhteen rovastikuntaan kuuluvien seui`akuntien taulustot. Kontrahtirovasti puolestaan lähetti rovastikuntansa taulustot hiippakuntansa tuomiokai)itulille, jossa rovastikuntien taulustoista laskettiin hiippakunnan taulustot. Tuomiokapitulit vuorostaan lähettivät rovastikuntien taulustot maahei`roil]e.
Nämä taas laskivat yhteen rovastikuntien taulustoista ]äänien tau]ustot ja lähettivät läänien taulustot kans]iakollegiolle, jossa lasket-

tiin yhteen koko valtakunnan luvut. Milloin Suomessa oli kenraali1 AUG. HJELT, Jn. /. ss. 4045.
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kuvei`nööri, ]ähettivät Suomen maahei`rat taulustonsa hänelle, joka
lähetti Suomea koskevat yhteenvedot kansliako]legiolle.

Taulustojen täyttäminen käytännössä osoittautui kuitenkin vaikeammaksi kuin alkujaan oli luultu. Järjestelmää oli sen vuoksi jatkuvasti kehitettävä. Taulustojen käyttely kanshakollegiossa annettiin
kanslianeuvos Edvard Cai`lesonin tehtäväksi. Kun työ muiden v].i`katehtävien ohessa suoritettavana tuli hänelle y]ivoimaiseksi, määi`ättiin v. 1750 toukokuussa Carlesonin avustajiksi taulustotyössä tiedeakatemian jäsenet Uzrt.Å j}tÅcze7"c%jcz, joka o]i kauppakollegion ases-

soi`i, ja J¢coö Fciggo£, joka oli maanmittauslaitoksen ylijohtaja, sekä
tiedeakatemian sihteeri, tähtientutkija PeÄr WcbrgerL€j7t. Lisäks]. mää-

rättiin taulustojaoston sihteeriksi maanmittauskonttoi`in insinööri
Jacob J. FCLggo£, edellä mainitun Faggot'n poika. Kaikkien näiden oli
suoritettava työnsä taulustolaitoksen hyväksi palkatta, muiden
virkatehtäviensä ohessa.1
Ensimmäiset yleistaulustot, jotka esittivät v:n 1749 oloja, saatiin
valmiiksi v:n 1755 lopussa, esiteltiin kansliakollegiossa tammikuussa 1756 ja lähetett].in samana päivänä kuninkaalle. Valtakunnanneuvostossa esiteltiin ne helmikuun 3 päivänä 1756 ja lähetettiin
samana päivänä salaiselle valiokunnalle. Tämä vuoi`ostaan tutustui
näih].n ankaran salaisina pidettyihin taulustoihin suurella jännityksel]ä ja erityisellä miel].hyvällä. Sa]ainen valiokunta lausui julki,

että perustetun taulustolaitoksen veroista ei`inomaista tietolähdettä
ei vielä ollut ainoallakaan muulla kansakunnalla, mutta samalla
totesi valittaen taulustojen paljastamat vaikeat epäkohdat, kuten
harvan asutuksen ja suuren kuolleisuuden. Taulustolaitoksen tärke`.den vuoksi salainen valiokunta ehdotti, että taulustolaitoksen johtoon asetettijn erityinen vakinainen virasto, ns. taulustotoimikunt,a
(tabellkommissioiien), joka kyllä olisi kansliako]legion alainen, mutta
olisi suoranaisessa kirjeenvaihdossa tuomiokapitulien, maaheri`ain

ym. asianomaisten kanssa. Tämän johdosta lokak. 11 päivänä 1756

päivätyllä kuninkaallisella kirjeellä perustettiinkin vakinainen taulustotoimikunta, jonka muodostivat edellä mainitut taulustotyöhön
kansliakollegiossa osallistuneet henkilöt.. Näin tuli Ruotsi-Suomeen

perustetuksi Euroopan ja koko maailman ensimmäinen tilastovirasto.2
1 AUG. HJELT, Jn. f. s. 49.

2 AUG. H]ELT, m. f. ss. 52-55.
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Taulustotoimikunnan työ Ruotsi-Suomen väestötilaston kehittämisessä on arvosteltava hyvin korkealle. Sen keskeisimpänä henkilönä tuli olemaan tähtientutkija Pehr Wargentin, joka v.1783 tapahtuneeseen kuolemaansa saakka oli toimikunnan jäsenenä. Paitsi sitä,
että hän innokkaasti otti osaa taulustolaitoksen työhön 33 vuoden
aikana, hän julkaisi useita omia ai`vokkaita tilastollisia tutkimuksia.
Muuten Pehr Wargentin oli isän puolelta tui`kulaista sukua. Hänen
isänsä oli Tui`ussa syntynyt, käynyt siellä koulunsa ja opiskellut
Turun yliopistossa, tu]lut sitten pastoriksi Jomalan seurakuntaan
Ahvenanmaalle, mistä hän ol]. paennut Ruotsiin isonvihan aikana.
Suui`et ansiot oli tässä suhteessa myös Ruotsi-Suomen papistolla,
joka vai`sinaisen virkansa ohella sai suorittaa ensiain.eiston tilastolli-

sen kokoamisen ja käyttelyn ilman korvausta, tehtävän, joka si]le
alkujaan oli vieras ja työläämpi kuin aluksi näytti. Sen ainoana

palkkana oli vain tietoisuus siitä, että työ tämän väJttämättömän
tavoitteen saavuttamiseksi oli Jumalan kunnian julistamista saattamalla ilmi elämän vastaansanomattomia perustotuuksia, samalla
kuin se lisäsi valtakunnan todellista hyvinvointia ja voimaa, kuten
sanat kuuluivat v:n 1749 taulustokaavakkeeseen painettuina.
Aivan ilman hankauksia ei uusi järjestelmä tässä kohden sentään
toiminut, sillä v:n 1752 valtiopäivillä pappissääty ja porvai`issääty

- kaupungeissa maisti`aattien oli näet autettava papistoa väkiluvun tietojen hankinnassa - ano].vat vapautusta taulustolaitoksen
heille aiheuttamasta rasituksesta. Vastauksessaan säätyjen valituksiin ei kuningas suostuniit tekemään muuta muutosta taulustolaitokseen, kuin että väkilukutaulusto vastedes oli laadittava vain
joka kolmas vuosi.1

Papiston työ käsitti ensinnäkin itse kirkonkirjojen ajanmukaistamisen ja täydentämisen, jotta ne muodostaisivat mahdollisimman
inonipuolisen ja luotettavan tieto]ähteen väestötilastoa varten. To;seksi oli papistonkin omasta puolestaan selvitettävä niitä ongelmoita,
jotka esiintyivät heille lähetettyjen kaavain täyttämisessä, ja siten
vaikutettava itse metoodin kehittämiseen.
Ensi sijassa oli tuomiokapituleilla tärkeä osuutensa sekä väestö1 MODEB.. Publique handlihgar, placalei., förordningai`, resolulioner och publikationcr cfc. V. ss. 3285, 3286.
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kirjanpidon valvojana että käsitteiden selventäjänä. Todistuksena
siitä, että myös ylin kirkollinen hallinto pyrki tinkimättä täyttämään
velvomsuutensa, on muun muassa Turun tuomiokapitulin kiertokirje väestötaulustojen täyttämisestä, annettu v. 1805 syyskuun 18
i)äivänä. Siinä selvitettiin »sisäisiä tarkistusmenetelmiä)}, selitettiin,

miten eri ammattien ja yhteiskuntaluokkien nimikkeet on ymmäi`rettävä, miten täytettävä seui`akuntaan muuttaneiden ja seurakunnasta muuttaneiden taulustot jne. sekä teroitettiin mahdollisimman
suureri tarkkuuden välttämättömyyttä, koska »teidän korkea-ai'voisuutenne ja arvoisuutenneJ) itsekin ovat selvillä siitä, että umpimäh-

käisyys ei ole papiston arvon mukaista ejkä hyväksi päämäärille,
joihin pyritään. Tämän Tui`un tuomiokai)itulin kiertokirjeen taulustotoimikunta julkaisi jotenkin koko laajuudessaan silloisessa vii`allisessa lehdessä lnrikes-Tidiiingar käyttäen siihen yli kolme lehden
sivua ja määi`äten sanotun kiertokirjeen ohjeeksi koko valtakunnan
papistolle.1.

r\Tiille menneille polville, jotka terävällä ajatuskyvyllään, velvollisuudentuniiollaan ja sitkeillä ponnistuksillaan loivat Ruotsi-Suomen
väestötilaston perustuksen kaksisataa vuotta ajassa takapei`in ja vaaIivat sen kehittymistä elinvoimaiseksoi tutkimuksenhaaraksi Pohjolassa, on meidäii lausuttava suuri kunnioituksemme ja kiitollisuutemme.
L lnrikes-Tldningar 1805. N..o 127

