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Mahtavia tukipylväitä
on  tullut  niistä  liikelaitoksista,  jotka  kansallisen  kulttuuritah-
don  esiinmurto  aikanaan  loi  oman  etenemisensä,  varmistami-
seksi.  Liiketaito  ja  kansa,n luottamus  on  luonut  niitten aseman.

Liiketaidolla   talouden   ongelmat   nytkin   parhaiten   i`atkotaan
yhdessä  suomalaisen  suurpankin  kanssa,  jonne  talletetut  varat
vahvistavat  sekä  tallettajan  että.  koko  maan  taloudellista  ase-
maa  sekä  henkisen  vil].elyn  pohjaa.
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MAAN  SUURIN  TALLETUSPANKKI
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ja  niiden  saat(aminen  maanvilje]yk-
selle,  kaupalle  ja  teo]Iisuudelle  he-
de]miä  tuottavak6i<<..
näin   selitti   J.   V.   Snellman   syyskuussa   1855   yksityisen

pankkilaitoksen   tarkoituksen.   Jo   pari   vuosikymmentä   sitä
aikaisemmin   oli   maamme   sanomalehdistössä  alkanut   vilkas
väittely  yksityispankkien  perustamisesta  ja  niiden  tårkeydestä
maan   talouselämälle.   Tällä   tavalla   pääsi   vähitellen  alkuun
aja,tus   Suomen  ensimmäisen   liike+  ja  talletuspankin  perusta-
misesta,  ja maamme  1860 saatua oman rahan tåmå ajatus pian
toteutuikin.

Vuonna  1862  perustebtu  Suomen  Yhdys-Pankki  ja  1873  toimin-
tansa  aloittanut  Pohjoismaiden  Osakepankki,  jotka  myöhem-
min yhtyivät Pohjoismaiden Yhdyspankiksi, hoitivat tätå Snell-
manin viitoittamaa tärkeätä työtä yksinään yli neljännesvuosi-
sådan  ajan.

Lähes  90  vuoden  kokemus,  hyvåt  liikesuhteet  ja  laaja  talous+
elämån  tuntemus  takaavat  Yhdyspankin  asiakkaille  edelleen-
kin  parhaan  mahdollisen  palvelun.

VAldTKAA  OMAKSI  PANKIKSENNE

Elr=r=E VANHOJEN   PERINTEIDEN   PANKKl



VUOKRAT JA ASUNTOTUOTANTO.

Fjsjte]mä,  i.onka  Kansantaloudellisen  Yhdistyksen  kokouksessa mar-

raskuun  16  päivänä  1948  piti

Weio    Henri,ksson.

Vuokrat ja  asuntotuotanto  on aihe, josta viime vuosina  on julki-
suudessa   paljon   puhuttu   ja   kirjoitettu.   Harvat   ovat   ne   päivät,
jolloin  ei  jokin  maan  sanomalehdistä  jossakin  muodossa  käsittelisi
näitä kysymyksiä.  Poliittisten puolueitten ja järjestöjen kokouksissa
]aaditaan  vuoki`ia  ja  asuntotuotantoa  koskevia  ponsia  ja  julkilau-
sumia.  Asuntokiinteistöjen  omistajat  vaativat  vuokrien  korotuksia

ja  vuokralaisjärjestöt  vastustavat  niitä.  Asunnon  tai`peessa  olevat
vaativat   valtiovallan   ja   kuntien   toimenpiteitä   mahdollisimman
laajan  ja  ennen  kaikkea  nopeasti  toteutetun  asuntorakennustoimin-
nan   aikaansaamiseksi.     Rakennuttajapiirit  esittävät  toimenpiteitä
i`akennustai`viketuotannon  lisäämiseksi  ja  ulkolaisten  rakennustar-
vikkeitten   maahan   tuomiseksi   sekä   tehokkaan   asuntotuotannon
kannalta   tarpeellisten   pääomien  järjestämiseksi.   Kaikki  tahtovat
saada  äänensä  kuuluville  ja  jokainen  antaa  omalta  näkökannaltaan

parhaiksi  ai`vostamiaan  neuvoja  ja  ohjeita.   Kun  asuntotuotantoa
ja  todennäköisesti  myös  vuokrien  korotusta  koskevat  kysymykset
parhaillaan   ovat   hallituksen  käsiteltävinä,   lienee   paikallaan,   että
tämä  ))päivän  puheenaihe»  tulee  pohdinnan  alaiseksi  myöskin  tässä
arvovaltaisessa  forumissa.

Eräissä  piireissä  on  tosin  oltu  sitä  mieltä,  että  vuokrat  - var-
sinkin  ns.  vanhojen  talo].en  vuokrat  - ja  asuntojen  tuotanto  ovat
kaksi  täysin  erillistä  asiaa,  mutta,  kuten  myöhemmin tulen  osoitta-
maan, ne ovat niin läheisesti toisiinsa kytketyt, ettei asuntotuotantoa
koskevaa  kysymystä  arvaamattomia  seui`auksia  aiheuttamatta enää
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nykyoloissa  voida  ratkaista  ei`illisenä  vuokria  eli  yleisiä  asumiskus-
tannuksia  koskevasta  kysymyksestä.  Saadakseni  perusteltua  tukea
nii]le  mielipiteille,  joihin  esityksessäni  tulen  päätymään,  minun  on

pakko   lyhyesti   selostaa   asuntokiinteistöjen   nykyistä   vuoki`atas.oa
sekä  vuokrakysymyksen  hoitoa  sodan  jälkeisinä  vuosina.

Huoneenvuokrasäännöstelystä helmikuun  11  päivänä  4 943  anne-
tun valtioneuvoston päätöksen mukaisesti asuinhuoneistoista. saadaan
ottaa  ja  suorittaa  siitä riippumatta,  mitä  vuokranantaja ja  vuokra-
lainen ovat vuokranmaksusta sopineet, vain huoneiston pei`usvuoki`an
suui`uinen  vuokramaksu  korotettuna   enintään   sellaisella   määrällä,
kuin  sosiaaliministeriö  on  kiinteistöjen  korko-  ja  hoitokustannuk-
sissa,  joihin ei saa lukea  omaisuudenluovutusvei`oa  eikä  muita  omai-
suuden  perusteella  suoritettavia  ylimääräisiä  veroja,  todetun  keski-
määräisen  nousun   huomioon   ottaen   päättänyt.   Kuten  tunnettua

pidetään  kesäkuun  1  päivänä  1939  vuokrattuna  olleen  huoneiston
perusvuokrana    huoneistosta    si]loin    voimassa    olleen    vuokrasopi-
muksen   mukaan   suoritettua   vuokramaksua.   Sanotun   ajankohdan

jälkeen  valmistuneitten  huoneistojen  perusvuokra  on  vahvistettava
huoneenvuokralautakunnassa  huomioon  ottamalla  vastaavanlaisten
huoneistojen   yleiset   tuotantokustannukset   rakennusaikana   sellai-
seksi,  että  perusvuokra  vastaa  sanottuja  tuotantokustannuksia  sekä
senkaltaisten huoneistojen korko-ja  hoitokustannuksia huoneistojen
valmistumisaikana   ja,   milloin   on   kysymys   ennen   vuoden   1941
loppua    valmistuneesta    huoneistosta,    tuotantokustannuksia    sekä
senkaltaisten  huoneistojen  korko-  ja  hoitokustannuksia  mainittuna
vuotena.

Näiden  säännösten nimenomaisena  tarkoituksena  on ollut  yksin-
omaan   vuokrankiskonnan   eli   kohtuuttomien   vuokrien  perimisen
ehkäiseminen,  ja  laadittaessa  säännöksiä  edellytettiin  nimenomaan,
että   sosiaaliministeriö   heti,   kun  kiinteistöjen   korko-   ja   hoitokus-
tannuksissa  oli  todettu   muutoksia,  päättäisi,   saadaanko  ja  kuinka
monella  prosentilla  perusvuokria  korottaa.   Kuten  yleisesti  on  tun-
nettua,  näin ei ole tapahtunut.  Sosiaaliministeriö  on tosin vuosittain
antanut toimittaa laskelmia ja tutkimuksia asuinkiinteistöjen koi`ko-

ja  hoitokustannuksissa  tapahtuneista  muutoksista,  ja  tutkimukset
ovat  aina  ja  jatkuvasti  osoittaneet  sanottujen  kustannust,en  huo-
mattavaa  nousua.   Kuluvan  vuoden  helmikuun  aikana  toimitetun
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tutkimuksen  tulokset  osoittavat,  että  koi`ko-  ja  hoitokustannukset
uunilämmitystaloissa    siihen    mennessä   olivat   nousseet   262   °/o   ja
keskuslämmitystaloissa,   ]ämmityskustannukset   mukaan   luettuina,
307  °/o.   Tällöin  on  kuitenkin   huomattava,   ettei  sanotuissa  laskel-
missa vielä o]e voitu ottaa huomioon korkokannan sen jälkeen tapah-
tunutta   huomattavaa   kohoamista,   joten   kustannusten   nousu  tätä
nykyä  on  edellä  mainittuja  lukuja  jossain  määrin  suui`empi.  Tästä
huolimatta    on    sosiaaliministeriö    tai    oikeammin    valtioneuvosto
tähän   mennessä   sallinut   korottaa   vanhojen   taTojen   perusvuokria
uunilämmitystaloissa   ainoastaan   30  °/o   ja   keskuslämmitystaloissa
60 °/o,  mikä  viimeksi  mainittu  korotusprosentti lämmityskustannus-
ten  tultua  erotetuiksi  vuokrasta  on  vanhojen  talojen  osalta redusoi-
tava  25  °/o:1la.   Uusien  talojen  kohda]la  on  korotusprosentti  talojen
valmistumisajasta   riippuen   vastaavasti   alhaisempi.   Mutta   vaikka
uusien  talojen  asuinhuoneistojen  perusvuokra  on  määrätty,  kuten
edellä  selostin,  niiden  i`akennus-  eli  tuotantokustannusten  mukaan,
eivät niidenkään vuoki`at myönnettyjen vähäisten korotusprosenttien
vuoksi  vuoden  parin  kuluttua  enää  ole peittäneet kiinteistöjen todel-
lisia  korko-  ja  hoitokustannuksia.

Monesta   eri  sy?.stä  ja  lähinnä  mielialakysymyksenä  on  puolus-
tettavissa,  ett,ei  vuokria  sotavuosien  aikana  sallittu  huomattavasti
korottaa,  mutta  ne  syyt,  jotka  sen  jälkeen  on  esitetty  kohtuullisia
vuoki`ankorotuksia   vastaan,   eivät   liene   asiallisesti   perusteltavissa.
Ei`äänä  tällaisena  s}'ynä  ori  monessa  eri  yhteydessä  esitetty  se  etu,
minkä    vanhojen   kiinteistöjen    omistajat    ovat   saaneet   inf]aation
aiheuttaman   ansiottoman   arvon   nousun   johdosta,   jollaista   etua
esim.  tallettajat  eivät  ole  voineet  saada  hyväkseen.  On  tosin  myön-
nettävä,    että    kiinteistöjen    omistajilla    juuri   kiinteistöjen    arvon
nousun  johdosta   on   menneinä   vuosina   jossain   määr'in   ollut   mah-
dollisuuksia  saada  lisälainoja  korko-  ja  hoitokustannustensa  peittä-
miseksi  silt,ä osalta, jota  vuokranmaksut  eivät  ole  koi`vanneet, mutta
ei`i  mieltä  voitaneen  olla  siitä,  onko  kansantaloudelliselta  kannalta
ollut  suotavaa  uhrata  niukkoja  säästöpääomia tällaiseen tuottamat-
tomaan  tarkoitukseen.   01isi  kai  ollut  asiallisempaa  sallia  vuoki`ien
vähitellen ja  asteittain nousta todellisia korko-ja hoitokustannuksia
vastaaviksi  ja   periä   se   osa   inflaation   mahdollisesti  aiheuttamasta
kiinteistöjen   arvon   noususta,   mikä   sen   jälkeen   kun   omaisuuden-



286                                                            WEio   HENRrKssoN

luovutusveroilla  jo  huomattavasti  redusoidut  arvot  huomioitiin,  jäi

jäljelle,   erillisenä   reaaliomaisuuteen   yleensä   kohdistett,una  verona
valtiolle.  Otollisia  tilaisuuksia  vuokrien  korottamiseen,  tilaisuuksia,

jotka  eivät  olisi  aiheuttaneet  pelättyä  vyöryä  palkkarintamalla,  on
ollut monasti,  mutta  tilaisuudet  on joko tahallisesti tai ajattelemat-
tomuudesta  laiminlyöty.   Pahin  laiminlyönti  tai)ahtui  kesällä  1945
toimitettujen   palkkojen   huomattavan   yleisen   korotuksen   yhtey-
dessä.    Sosiaaliministeriön  toimesta  suoritettu   kiinteistöjen   korko-

ja   hoitokustannusten  nousua  koskeva  laskelma toimitettiin  ajoissa
hinta-   ja   palkkaneuvostolle,   mutta   vuokrien   korotusta   koskeva
k}rsymys  jätettiin,  muistaakseni  yhden  äänen  enemmistöllä,  i`atkai-
sematta.  Tilaisuuksia  vuoki`ien  korottainiseen  elinkustannusindeksiä

järkyttämättä   olisi   ollut   monesti   senkin   jälkeen,   sillä   n}'kyisten
vuoki`ien   korotus   esim.   100  °/o:lla   olisi   vaikuttanut  ns.   Hakulise]i
indeksiin  vain  2,9  pisteen  nousun.

Toimittamatta  jääneillä  vuokrien  korotuksilla  on  monessa  suh-
teessa  ollut  ha`itallinen  vaikutus.  Kuten  jo  edellä  mainitsin,  on  van-
hojen   kiinteistöjen   korko-   ja   hoitokustannusten   hoitamiseen   lai-
nojen  muodossa  ollut  i)akko  käyttää  vähäisiä,  toisiin  tarkoituksiin
välttämättä tai`peellisia rtääomia. Tähän meniiessä tällaisiin lainoihin
on  laskettu  käytetyn noin  2-3  miljardia  markkaa.  Uudisrakennus-
toimintaa   varten  tarpeellisten  lainojen   s aanti  on  tämän   johdosta
huomattavasti  vaikeutunut ja  silloink in,  kun  lainoja  jossaiii  määrin
on pystytty myöntämään, ei lainoituksessa ole voitu soveltaa samoja
normeja  kuin  säännöllisinä  aikoina,  ko ska  asuntokiinteistöjen  todel-
l`ista  tuottoa  ei  noudatetun  epävai`man  vuokrapolitiikan  vuoksi  ole

pystytty  arvioimaan.   Uusien  talojen  tuoton  ei)ävarmuus   on  myös
melkein   tyystin   tyrehdyttän}Jt   yrittäjähalun   asuntorakennustoi-
minnan alalla.  Vielä joitakin \'uosia  sitten kunnat ja  ns.  }'Ieishyödyl-
]iset HAKA'n ja SATO'n tyypi)iä olevat rakennuttaja}rht}.mät ohvat
kiinnostuneita  asuntoi`akennustoiminnasta,  mutta  tuo  kiinnostus  on
viime    aikoiiia    huoinattavasti    laimentuiiuL.    Uusien    asuintalojen
vuoki`ien muodosLuessa  i)aljon  korkeammiksi  kuin `-anhoissa taloissa
on  uusien  talojen  asukkaiden  keskuudessa  syntynyt  levottomuutta

ja  tyytymätt.ömyyttä,  joka  räikeimmässä  muodossaan  on  ilmennyt
Helsingin   kaui)ungin   i`akentamien   uusien   asuintalojen   asukkaiden

järjestäminä vuokranmaksulakkoina ja niistä aiheutuneina  häätöinä.
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Asioitten  kehittyessä  tähän  pisteeseen  on  luonnollista ja  ymmärret-
tävää,  että  niin  hyvin  kunnat  kuin  yleishyödylliset  yhtymät  ovat
suurin piirtein lopettaneet vuoki`a-asuntojen rakentamisen. Yksityis-
ten  yi.ittäjien  toimesta  ei  vuoki`ataloja  huoneenvuokrasäännöstelyn
voimassa   ollessa   ole   rakennettu   juuri   nimeksikään.   Se   vähäinen
asuntorakennustoiminta,  mikä  sodan jälkeisinä  vuosina  on yksityis-
ten  rakennusmiesten  toimesta   tapahtunut,   on   rajoittunut  yksin-
omaan   asunto-osakeyhtiötalojen  ja  omakotita]ojen  rakentamiseen.
Uudisi`akennustoiminnan  avulla  ovat  siis  asuntoja  pystyneet  hank-
kimaan    ainoastaan    se]laiset    asunnontarvitsijat,   joilla    on    ollut
tarpeeksi    omia   varoja   omakotitalon   tai   oman   osakehuoneiston
rahoittamiseen.   Valtaosa   asunnon   tarpeessa   olevia   on   kuitenkin
taloudellisesti  siinä  asemassa,  ettei  heillä  ole  tai  etteivät  he  pysty
hankkimaan   omakotitalon  tai   osakehuoneiston   hankkimiseen  tai`-
vittavaa  omaa  pääomaa.

Vanhojen  ja  uusien  talojen  asuinhuoneistojen  vuokrien  huomat-
tavalla   erolla   on   myös   sangen   tärkeäksi   arvjoitava   psykologinen
merkitys.  Valtaosa  vuokralaisista  asuu  nykyään  vanhoissa  taloissa,

ja heidän vuokramenonsa tekevät ainoastaan  3-9  °/o heidän tulois-
taan, kun tuo menoerä säännöllisinä aikoina on vaihdellut 15-30  °/o:
iin.   Vertauksen  vuoksi  mainittakoon,   että  vuoki`amenot  nykyään
esim.  Ruotsissa  ovat  keskimäärin  20-25  °/o  vuokralaisten  tuloista.
Kun  vanhojen talojen vuoki`alaiset  nyt  inonien  vuosien  aikana  ovat
tottuneet  näin  alhaisiin  asumiskustannuksiin,  on  kansalaisiin  täten

juurrutettu  käsitys,  jonka  mukaan  asumisesta  aiheutuva  menoerä
ei  saa  olla  eikä  muodostua  suuremmaksi,kuin  se  nykyään  on.  Pie-
nentyneistä vuokramenoista syntynyt säästö on totuttu käyttämään
muihin  tarkoituksiin,  ja  täten  on  tavallaan  keinotekoisesti  aikaan-
saatu  elintasossa  nousu,  joka  nähdäkseni  ei  voi   jäädä  pysyväksi.
Mitä  suuremmaksi  vuokraltaan  kalliimpien  uusien  asuntojen  ]uku-
määrä  vanhoihin  asuntoihin  vei`rattuna  muodostuu,  sitä  räikeäm
mäksi  muodostuu  samanlaista  palkkausta  nauttivien vuokralaispii-
i.ien elintasojen  ero.   Jo   nykyisin  tuo  ero  on  perin  arveluttava,  kun
ottaa  huomioon,  että  asumiskustannukset  vanhoissa  taloissa  vaih
televat   10-50  markkaan  ja   uusissa  taloissa   100-250  markkaan
asuntoneliöinetriltä.

Uusia  asuntoja   on   meidän  kujtenkin  pakko  rakentaa,  ja  mah-
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dollisuudet   itsensä    kannattavalle    asuntotuotannolle    on    ]uotava.
Asuntokurjuutta  on  edelleen  olemassa,  ja  esim.   Helsingissä  tilanne
on  kuluvan   vuoden   aikana   arveluttavasti   vaikeutunut.   Asunnot-
tomien  tyytymättömyys  ei  tosin  viime  aikoina  ole  ilmennyt  yhteis-
kuntaamme  ja  sen  rauhaa  suoranaisesti  uhkaavalla  tavalla,  mutta
tuo   patoutuva   tyytymättömyys   on   kuitenkin   vaai`amomenttina
otettava huomioon.  Ei riitä enää, että kauniisti selitämme olevamme
niin  köyhiä,  ettei  meidän  kannata  sijoittaa  niukkoja  pääomiamme
niin  tuottamattoinaan  yritykseen  kuin  asuntojen  i`akentaminen  on.
Yksinomaan  teollisuuden  tuotannon  lisääminen  ja  sen  edellyttämä
uusien koneiden hankinta - niin tarpeellista  kuin sekin kieltämättä
on -ei yksin kohota elintasoamme, ellei koneiden käyttäjille samalla
luoda  siedettäviä  asunto-oloja.

Pyrkiessämme  herättämään  henkiin  jo  10  vuotta  lamassa  olleen
asuntoi`akennustoiminnan   ja   ennen   kaikkea   saadaksemme   tämän
toiminnan  itsensä  kannattavaksi  on tieltä raivattava  monia  esteitä.
Ei`äänä   esteenä,   kuten   jo   edellä   olen   selostanut,   on   liian   tiukka

ja   joustamattomasti  toteutettu   vuokrapolitiikka.   Asuntotuotanto-
komitea   on   jo   viime   keväänä   kiinnittänyt   hallituksen   huomiota
tähän seikkaan ja  ehdottanut,  että uudet  asuintalot  olisi viipymättä
vapautettava    vuokrasäännösLelystä    sen    kaikissa    cri    muodoissa.
Samaan  tulokseen   on   i)äät}.nyt   ns.   Ikkalan   komitca,   joka   viime
kesäkuussa jätti  hallitukselle  ehdotuksensa  uudeksi  huoneenvuokra-
säännöstelyä  koskevaksi  lainsäädännöksi.   Ikkalan  komitean   ehdo-
tuksen   mukaan   olisi   myös   välittömäst,i   ryhdyttävä   koi`ottamaan
vanhojen  talojen  vuokria   sille  tasolle,   että  kiinteistöjen  omistajat

yleensä  voivat  vuoki`illa  ja  niihin  liittyvillä  tai  rinnastettavilla  kor-
vauksilla suoi`ittaa koi`ot ja muut tavanomaiset kiinteistöjen hoidosta

johtuvat menot sekä huolehtia i`akennusten kunnossapidosta.  Ottaen
huomioon  ne  vaikeat  taloudelliset  seuraukset,  jotka  vuokrien  äkki-
näinen ja huomattava  nousu  saattaisi  aiheuttaa,  on komitea  kuiten-
kin  ehdottanut,   että   vuoki.ien  nostaminen   ehdotuksessa   tarkoite-
tulle  tasolle   olisi   toimeenpantava  asteittain  ja  siten,  ettei  vuokra-
laisten  taloudellinen  asema  yleensä  käy  kestämättömäksi.  Edelleen
sisältyy  lkkalan  komitean  ehdotukseen  määi`äys,  jonka  mukaisesti
sosiaalisen   tutkimustoimiston   olisi   tästä   lähtien   puolivuosittain,
eikä  kuten  tähän  saakka  keri`an  vuodessa,  suoi`itettava  ja  hallituk-
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selle  toimitettava  laskelma  kiinteistöjen  korko-  ja  hoitokustannuk-
sissa  tapahtuneista  muutoksista.

Asumiskustannusten   per].n   huomattava    erilaisuus   eri   aikoina
rakennetuissa   taloissa   pakottaa   myös   hai`kitsemaan   keinoja   asu-
miskustannusten   tasoittamiseksi.   Tässä   mielessä   asuntotuotanto-
komitea   jätti   viime   vuoden  joulukuussa   hallitukselle   ehdotuksen
verohelpotusten    myöntämisestä    uusille    asuinkiinteistöille.    Tämä
esitys   johtikin  tuloksiin,   sillä   heinäkuun   1   päivänä   tänä   vuonna
vahvistettiin  eduskunnan  hyväksymä  laki  asuntotuotanhon  edistä-
miseksi  myönnettävistä  verohuojennuksista.  Lain  mukaan  verovel-
vollinen  on vapautettu suorittamasta  valtiolle,  kunnalle ja seurakun-
nalle tulon ja omaisuuden perusteella vuosilta l948-1958 maksettavia
välittömiä  veroja sellaisesta pääasiallisesti asuntotai`koitukseen  käy-
tettävästä rakennuksesta, jonka rakentaminen on aloitettu syyskuun
1   päivän   1947  jälkeen,   mutt,a   ennen   joulukuun   31   päivää   1953.
Sama  koskee  myös tonttia tai maa-aluetta, joka on hankittu tammi-
kuun  1  päivän  1947  jälkeen  ja  käytetty  asuinrakennuksen  tontti-
maaksi.  Verovelvollinen on myös edellä mainittuna aikana vapautettu
suoi`ittamasta  mainitsemiani  veroja  osakkeesta  ja  osuudesta  osake-

yhtiössä  ja   osuuskunnassa,   joiden   kokonaisarvosta   vähintään   3/4
on   edellä  tarkoitettuja   verosta   vapaita   rakennuksia,   tontteja   tai
maa-alueita. Asuntorakennustoimintaan t,arvittavien pääomien mobi-
lisointia  silmällä  pitäen  on  lain  seui`aava  määi`äys  merkityksellinen:
Verovelvollinen  nauttii  vei`ovapautta  saamisesta,  joka  on  syntynyt
tontin  tai  maa-alueen  luovutuksesta,  jos  rakentaminen  sille  on  aloi-
tettu  huhtikuun  1  päivän  1948  jälkeen  samoin  kuin  huhtikuun   1

päivän   1948   jälkeen   syntyneestä   kiinnityslainasta,   joka   on    kä},'-
tetty edellä  selostetun  kaltaisen  i`akennuksen  i`akentamiseen.     Puut-
tumatta  pitemmälti  lain  yksityiskohtien  selostamiseen,  haluan  vain
todeta,  että  lailla,  kunhan  sen  vaikutukset  tulevat  yleisesti  tunne-
tuiksi  ja  ennen  kaikkea  kunhan  rahalaitosten  nykyinen  i`ahanniuk-
kuus  jossain  määrin  helpottuu,  varmaankin  tulee  olemaan  asunto-
tuotantoa  edistävä  ja  asumiskustannuksia  alentava  vaikutus.  Vali-
tettavaa  on,  että  hallitus  i)oiketen  komitean  ehdotuksesta  vähensi
verottomien   vuosien   lukua   kahdestakymmenestä   vuodesta  kym-
meneen  vuoteen  sekä  että  eduskunta  poisti  hallituksen  esityksestä
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säännöksen,  jonka  mukaisesti  m}.ös  saamisesta  saatu  korkotulo  olisi
ollut  vei.otonta.

Verotusmuoto,   joka   sangen   i`askaana   rasittaa   asuntoi.akennus-
tuotantoa,    on   liikevaihtovero.    On   ]askettu,   että   liikevaihtovero

yksinpä   pienen   omakotitalon   osalta   tekee   noin   100  000   markkaa,
joten   sen   rakennuskustannuksia   ja   välillisesti   asumiskustannuksia
kallistava `'aikutus  on ilmeinen.  0lisi  sen \'uoksi vakaasti  hai`kittava
rakennustar`Jikkeiden  liikevaihtoveron  poistamista.   Ellei  sitä  vei`o-
teknillisistä   ja   kä}'tännöllisistä   syistä   voitaisi   kokonaan   poistaa,
olisi  ainakin  päärakemusaineet, sementti,  tiilet,  naulat,  betonitei`äs

j a  putket  `.apautettava  liikevaihtoverosta.
Kuten  tunnettua  asuntorakennustoiminta oli viime  kevättalvella

ja   keväällä  tyystin  pysähtyä  rakennuslainoi.en  saannin  huomatta-
vasti  vaikeuduttua.   Tutkiessaan  mahdollisuuksia  rahoitus`'aikeuk-
sien  helpottamiseen   asuntotuotantokomitea  ei  yrityksistään  huoli-
matta  valitettavasti  löytänyt  muuta  ratkaisua  kuin  ehdottaa  halli-
tukselle,   että   valtion   menoar`/'ioon   otettaisiin   asuntorakennustoi-
mintaa varten  mvönnettäviksi lainoiksi a].nakin  sen suuruinen määi`ä-
i`aha,   että   asuntotuotantoa   voitaisiin   i)itää  yllä  siinä  ]aajuudessa,
minkä asutuskeskusten säännöllinen vuotuinen asunnontai.peen lisäys
edellytti.  Kun  tuo  asunnontarpeen  lisä).s  yksin  maan  kaupungeissa

ja   kauppa]oissa   on  noin   7 000-8 000   asunt,oa  vuodessa,   komitea,
ottaen  huomioon silloiset rakennuskustannukset, rakentajien käytet-
tävissä olevat omat,  arviolta 25  °/o:ksi rakennuskustannuksista laske-
tut   pääomat   sekä   rahalaitoksilta  todennäköisesti  saatavat  pohja-
luoto+    arvioi   va]tion  vuotuisen   ]ainaosuuden   4,i~4,8   miljardiksi
markaksi.    Komitean   ehdotuksen  mukaisesti  hallitus  onkin  sitten
ensi   vuoden  meiioarvioesityksessään  pyytänyt  eduskuntaa   osoitta-
maan tai`koitukseeii  3  miljardin  markan  suui`uisen  siii`tomäärärahan.

Tämä  komitean  ehdotus  sai  osakseen  osittain  hyvinkin  kiri)eää
arvostelua.   Väitettiin,   että  ehdotuksen   laatijoilta  kerta  kaikkiaan

puuttui  taloudellinen  asiantuntemus  ja  ettei  komitea  edes  p}.rkinyt
osoittamaan,  mistä  menoai`vioon  otettavaksi  ehdotettu  määräraha
olisi   hankittava.   Komitean   puolustukseksi   mainittakoon,   ettei   se
suinkaan  ollut  tietämätön  niistä  vaikeuksista,  joita  valtion  talouden
tasai)ainossa  pitämiseksi  oli.   Komitea  oli  myös  vakaasti  harkinnut
mahdomsuuksia   osoittaa,    mistä   t,ar`'itta\.at    vai`at    o]isi    otettava.
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I\Teuvotteluja   lähinnä    Kansaiieläkelaitokselle   ja    Alkoholiliikkeelle
vuosittain  i`unsaasti  kerääntyvien  varojen  käyttämisestä  sanottuun
tarkoitukseen  oli  kä}.ty,  mutta  tuloksett,a.  r\tämä  vai`at  olivat  pans-
saroituja  ja  niitä  tarvittiin ))tuottavampiint) tarkoituksiin.  Komitean
mielestä  verorasitus   oli   myös   jo   niin  raskas,   ettei   uusien  verojen

periminen  saattanut  tulla  k}'s}.mykseen,  vaikkakin  eräiden  uusien
verojen  ehdottamista  määrätyltä  taholta  kovasti  suositeltiin.  Tilan-
teen  vakavuudeii  tuntien  komitea  kerta  kaikkiaan  piLi  velvollisuu-
tenaan  saatt,aa  hallituksen tietoon,  mikä  komitean  mielestä  oli  vält-
tämätöntä   asuntotilanteen   pys?.ttämiseksi   edes   sellaisena   kuiii   se
tätä   nykyä   on.   Jos   hallitus  katsoi,  että  kansalaisten  asunnontar-

peen  tyydyttäminen  oli  toisai`voinen  ja  monien  muiden  viime  vuo-
sina  toimeeni)antujen  sosiaalisten  parannuksien  ja  uudisLuksien  r].n-
nalla   vähemmän   merkit}'ksellinen   asia,   hallituksella   oli   tilaisuus

jättää  ehdotus  huomioon  ot,tamatta.  Täniä  oli  ehkä  väitettyä  i)oliit-
tista   takt,ikointia   siinä   mielessä,   että   haluttiin   lor)ultakin   saat,taa

punnittavaksi  ei`i  sosiaalisten  menojen  keskinäiiien  arvo  ja  inerkitys.
`Jokapäiväinen   ]eipä   ja   asunto   ovat   kai   ainakin   meillä   Suoinessa
ne   perustarvikkeet,   joita    meistä   jokaine]]    vällLämätt,ä   tai`vitsee.
Ijeivän tuotaiitoa l,uetaan ja sen hinLaa i)yritään pitämään kohtuuden
rajoissa.    Annetaan   maanostolainoja   ja   i.aivauspalkkioita,  tuetaan
siement,cn  ja   `-äkii`ehui.en  hankintaa,   ja tämän lisäksi \.ielä vaikeina
aikoina  suoritetaan  tuki-ja  tuotantopalkkioita.  Eikö  siis  ole  oikcu-
denmukaist,a  ja  kohtuullista,  et,tä  asuntojen tuot,antoa  }-htciskunnan
taholta  t,uetaan  ja  edistetään  juuri  silloin,   kun  tai`i)een  t}'yd}'ttä-
minen   ns.   ))Ler`-eit,ä   i)eriaatLeita   ja   t,a]oudellisia   lakeja»   noudat,Laen

ei   ole   mahdollista.    Historia   osoiLLaa,   että   ]iäin   on   aina   ennenkin
ollut  paklm   me]ietellä,  ja  todennäköisesti  t,ullaan   vastedeskin  näin
tekemään.

Viime   lokakuun  2`7  i)äivänä  asuiitoLuotant,okomitea  jälti  \Jaltio-

neuvostolle  ehdotukseiisa  siiLä,  niiten ja  millä  ehdoilla  menoarvioon
otettavaksi  esitett\.  määräi`aha  olisi  kä`.tettä\-ä`  eli  ehdotukseii laiksi

asuntolainoista,    -takuist,a    ja    -avustuksista.    Lakiehdotukseen    on

i)yritty   kokoamaan   kaikki   tarpcellisiksi   katsotta\.at,   valtion   toi-
mesta  tapahtui.an  asuntorakennustoiminnan  rahoitusLa  ja   avusta-
mista    koske\'at    inääi`ä}'kset.    N}.k}.isin    `.oimassa    ole\.a    vastaava
lainsäädäntö  on  sanialla  ehdotet,t`i  kumotia`'aksi.  Ehdotusta  laaties-



292 \YEI()   Ii.E`'I`IKSSO`'

saan   komitealla   on   ollut   johtavana   periaatteena   pyrkimys   antaa
laille  sellainen  muoto  ja  sisällys,  että  sen  määräysten  puitteissa  ja
käytettäväksi   osoitetun   määrärahan   tui`vin   pystyttäisiin   aikaan-
saamaan mahdollisimman laaja asuntojen tuotanto sekä että nykyis-
ten rakennuskustannusten aiheuttamia koi`keita asumiskustannuksia
niin  suuressa  inäärässä  kuin  suinkin  voitaisiin  alentaa.

Lakiehdotuksen   edell}'ttämä   i`ahoitus   on   rajoitettu  koskemaan

yksinomaan maan asutuskeskuksia ja tällöinkin vain yleishyödyllistä
i`akennustoimintaa.  Asutuskeskuksilla  tarkoitetaan  kuitenkin  paitsi
kaupunkeja   ja   kauppaloita   myös   rakennussuunnitelmalla   järjes-
tettyjä,  rakennussuunnitelman  tapaisten  määräysten  ja  rakennus-
kiellon   alaisia   alueita   maaseudulla.    Yleishyödyllisen   i'akennustoi-
minnan  käsite  on  määritelty  olennaisesti  toisin  kuin  `'oimassa  ole-
vissa  laeissa.  Tähän  mennessä  tällaisena  asuntorakennustoim].ntana
on   pidetty   }-ksinomaan   kuntien   ja   ns.   yleishyödyllisten   asunto-
rakennusyht}'mien sekä omakotitalojen rakennuttajien harjoittamaa
i`akennustoimintaa.  Komitean  ehdotuksen  mukaan yleish}.ödyllisenä
asuntorakennustoimintana   nyt   olisi   pidettävä    sellaista   asuntojen
tuotantoa,   joka   pystyy  tuottamaan  sijainniltaan,   i)ohjasovituksel-
taan,  tcknillisiltä  rakenteiltaan  ja  `/-arusteiltaan  sekä  asumiskustan-
nuksiltaan  halpoja  ja  sosiaalisesti  tarkoithksenmukaisia  uusia  asuin-
rakennuksia.    Lainoja    voitaisiin    tällöin    aikaisemmasta    poiketen
myöntää  i)aitsi  kunnille,  eräille  asunto-osakeyhtiöille  ja  yksityisille
omakotitalojen rakennuttajille  myös  kaikille  rakennuttajayhtymille,
kunhan   ne   i`akentainisen   suhteen   täyttävät   edellä   mainitseman;
edellytykset.   Komitea  on  katsonut  tämän  välttämättömäksi,  jotta
asuntoi`akennustuotantoon   saataisiin   itiukaan   kaikki   pystyvät   ja
kunnolliset  rakentajavoimat.

Asuntolainoja  tultaisiin  ehdotuksen  inukaan  myöntämään  oma-
kotitalojen,  eräiden  asunto-osakeyhtiötalojen ja  vähävaraisille  moni-
lapsisjlle  perheille  sekä  yleensä  asunnon  tai`peessa  o]eville  i`akennet-
tavien  vuokratalojen  rakentamista  vai`ten.  Voimassa  olevassa  lain-
säädännössä käytettyjä nimityksiä perheenasuntotalo ja pienasunto-
talo  ej  ehdotukseen  sisälly,  koska  vähävaraisille  monilapsisille  per-
heille  i`akennettaviin  vuokrataloihin  on  entistä  enemmän  pyrittävä
sijoittamaan myös  pieniä perheitä ja lapsettomia pariskuntia.  Koke-
mus  on  näet  sekä  mei]lä  että  muissa  maissa  osoittanut,  että  yksin-
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omaan  monilai)sisten  perheitten  kokoaininen  suui`empiin  rakennus-

yksikköihin  on  sekä  terveydelliseltä  että  sosiaaliselta  kannalta  epä-
tarkoituksenmukaisLa.    Pienasuntolainoista    voimassa    olevan    lain
tai`koituksena  on  ollut  pienten,  lähinnä  väliaikaisiksi  tarkoitettujen
hätäasuntojen  aikaansaaminen.   Käytännössä  sanotut  asunnot  kui-
tenkin muodostunevat pitkäaikaisiksi ja suurperheiden usein ahtaasti
asumiksi,  samalla  kun  tällainen  rakennusmuoto  sekä  i.akennuskus-
tannuksiltaan   että   vuokrakustannuksi]taan  on  osoittautunut   ]iian
kalliiksi.

Asuntolainaa ehdotetaan omakotitalon ja  asunto-osakeyhLiötalon
rakentamista  `'arten  myönnettäväksi  enintään  /±0  °/o  hyväks}rtyistä
hankintakustannuksista,    ja    saisi    laina    sen    edelle    etuoikeudella
kiinnitettyjen    lainojen    kanssa    nousta    enintään    90  °/o:iin    sano-
tuista    kustannuksista.     Asunto-osakeyhtiötalon   lainoituksessa   eh-
dotetaan    näin   ollen   myönnettäväksi   sama   enimmäismäärä   kuin
omakotitaloissakin,   koska   asunnontarvitsijoita   asunto-osakeyhtiö-
taloissa  on  pidettävä  taloudellisesti  samassa  asemassa  olevina  kuin
omakotitalojen asukkaita. Voimassa olevassa lainsäädännössä asunto-
osakeyhtiölainan  suuruus   on   enintään   20-30  °/o  hankintakustan-
nuksista.  Vähävaraisille  monilapsisille  perheille  ja  yleensä  asunnon-
tarpeessa oleville rakennettavien vuokratalojen rakentamiseen myön-
nettävän   lainan   suuruus   on   ehdotettu   nykyisin   voimassa   olevan
40  °/o:n    sijasta    korotettavaksi   enintään    65  °/o:iin   hyväksytyistä
hankintakustannuksista   eli   samaan,   mikä   nykyisin   on   voimassa

pienasuntotalojen  suhteen.   Kaikkien  kiinnityslainojen  yhteismäärä
saisi  nousta  enintään  95  °/o:iin  sanotuista  kustannuksista. Nykyisin
lainojen  myöntämisen  edellytyksenä  oleva  kunnan  takuu   asunto-
osakeyhtiölainojen  osalta  sekä  vastuu  ja  välitys  vuokratalolainojen
kohdalta  on  ehdotettu poistettavaksi ja  sitä  esitetään vaadittavaksi
ainoastaan myönnettäessä lainaa omakotitalon i`akentamiseen. Komi-
tea   on   katsonut   tämän    tarkoituksenmukaiseksi,   koska   kunnan
takuun  hankkiminen  ja   välityksen  vaatiminen  tällaisten   asioiden

järjestelyn  hitauden  vuoksi  on  monesti  vaikeuttanut  asunto-osake-
yhtiö-  ja  vuokratalojen  aikaansaamista.

Komitean  ehdotus   edellyttää,   että  asuntola].na   säännönmukai-
sesti myönnetään toissijaisena lainana.  Ensisijainen luotto on yleensä

pyrittävä  hankkimaan  vapailta  pääomamarkkinoilta.  Kun  ensisijai-
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sen  ]uoton  saanti  kuitenkin  määrätyissä  tapauksissa  on  tuottanut

}'livoimaisia   `-aikeuksia,   on   ]akiehdotukseen   sisä]lytetty   mahdolli-
suus  ensisija].senkin  luoton  myöntämiseen  valtion  vai`oista  joko  osit-
tain  tai  kokonaan.  Tämä  saisi  kuitenkin  tulla  kysymykseen  ainoas-
taan   poikkeustapauksissa   e]i   silloin,   kun  asuntojen  tarve   jollakin

paikkakunna]Ia  on  erittäin  suuri  ja  ensisijaisen  ]uoton  saanti  koh-
tuullisin  ehdoin  osoittautuu  mahdottomaksi.

Komitean   ehdotuksessa   on   edelleen   i)}-sytetty   säännös,   jonka
mukaan   julkisen   tarkastuksen   alaiselta   rahalaitokselta   saatavalle
asuntolainaa  vastaavalle  ]ainalle  voidaan  antaa  valtion  takuu  siltä
osalta,  kuin  sanottu  laina  ylittää  50  °/o  hyväksytyistä  hankintakus-
tannuksista.  Vaikkakin  takuita  on  tähän  mennessä  annettu  ainoas-
taan  yhdessä  tapauksessa,  komitea  on  katsonut,  että  takuun  anta-
misen  mahdollisuus  i`ahamarkkinoilla  mahdollisestj  tapahtuvan  suo-
tuisan kehityksen varalta olisi edelleen säilytettävä.  Komitean ehdo-
tusta   käsitel]yt   ministerivaliokunta   lienee   ollut   sitä   mieltä,   että
valtion   takuun   antaminen   myös   rakennusaikaisesta   luotosta   olisi
tehtävä  mahdolliseksi  ja  lakiin  sisä]Iytettävä  sitä  koskeva  määi`äys.

Nykyisin  voimassa  olevien  ]akien  mukaan  valt,ion  myöntämien
asuntorakennuslainojen  kuoletusaika  on  25  vuotta.   Asumiskustan-
nusten  alentamista  silmällä  pitäen  komitea  on  pyrkinyt  löytämään

puolustettavan  i`atkaisun  kuoletusaikojen  pidentämiselle.  Kun  kivi-
rakennuksen  kestoaika  on  huomattavasti  pitempi  kuin  puuraken-
nuksen,   komitea   onkin   ehdottanut,   että   asuntolainan   lmoletus-
ajaksi  määrättäisiin  enintään  45  vuotta,   jos  rakennus  on   kivestä
tai muusta yhtä kestävästä i`akennusaineesta, ja enintään 27 vuotta,

jos  rakennus  on   puusta.
Asuntolainasta  suoritettavan  koi`on  tulisi  olla  kiinteä  ja  valtio-

neuvoston   määräämän   korkokannan   mukainen.    Rakennuskustan-
nusten nykyisin huomattavasti noustua  on korkokanna]la ratkaiseva
merkitys  asumiskustannusten  suui`uuteen,   kun  1  °/o  korossa  mei`kit-
see  noin  10  °/o  asumiskustannuksissa.   Tämän  vuoksi  ja  jotta  myös
asumiskustannuksia  vanhojen  ja   uusien  talojen  välillä  edes  jossain
määrin  voitaisiin  tasoittaa,  komitea   on   pitänyt  välttämättömänä
ehdottaa,    ettei    koi`koa    ainakaan   nykyisin    määi`ättä].si   1  °/o  suu-
i`emmaksi.    Jos   valtion   varoista    poikkeustapauksissa   olisi   pakko
myöntää    myös   ensisijaista   ]uottoa,    olisi   siitä   perittävä   vapailla
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pääomamarkkinoilla    vallitsevan     koi`kokannan     tai    mahdollisesti
subventoidun  koi`on  mukainen  korko.

Asumiskustannusten alentamista edelleen silmällä pitäen komitea
on   myös   ehdottanut,   että   asuntolainan   saajalle   olisi   määrätyin
edellytyksin ja  ehdoin taattava  mahdollisuus  saada  ]ykkäystä  kuo-
letusmaksujen  ja  korkojen  tai  molempien   suorittamisessa  enintään
5 vuotta  kerrallaan, yhteensä kuitenkin enintään  15 vuoden aikana.
Samoin  perustein  olisi  lainansaaja määrävuosina, kuitenkin enintään
5  vuotena  voitava vapauttaa  suorittamasta  kokonaan  lainasta mää-
rättyä   koi`koa.   Radikaalisin  ja  vain  eduskunnan ei`ikseen antamien
valtuuksien nojalla tapahtuva  asumiskustannusten  tasaamistoimen-

pide  olisi  komitean   ehdottama   ensisijaisen   lainan   koi`on  osittainen
subventio.   Komitean  laatimaan  lakiehdotukseen   sisältyy  nimittäin
seui`aava  pykälä:  »Jos  sellaisen  lainan,  minkä  julkisen   tai`kastuksen
alainen  rahalaitos  on  antanut  valtion  tämän  lain   nojalla  myöntä-
män  lainan  edelle,  koi`ko  on  niin  korkea,  että   asumiskustannukset
tämän  vuoksi  muodostuvat  suhteettoman  suuriksi,   voi  valtio,  asu-
miskustannusten   alentamiseksi,    Eduskunnan    tarkoitusta    varten
erityisesti osoittaman määrärahan puitteissa  määräaikana,   enintään
kymmenenä  vuotena,  suoi`ittaa  osan  tällaisen   lainan  korosta,  kui-
tenkin  enintään  kolme  sadalta.»  Tätä   asumiskustannusten  alenta-
mismuotoa olisi käytettävä ainoastaan poikkeustapauksissa ja, kuten
sanottu,  vain eduskunnan tarkoitusta  varten kulloinkin  osoittamien
määrärahojen   puitteissa.   Asuntolainojen   myöntämiseen   osoitettua
määi`ärahaa   ei   tähän   tai`koitukseen   saisi   käyttää.   Ehdotuksensa

perusteluissa  komitea  on  huomauttanut,  että  jos  jossain  vaiheessa
ollaan   pakotettuja   ryhtymään   huomattavampaan   asumiskustan-
nusten   tasaamiseen,   niin   valtion   toimesta  tapahtuva  ensisijaisen
luoton   koron    suoi`ittaminen   määrävuosina    tulisi   valtiolle   talou-
dellisesti  edullisemmaksi   kuin   julkisuudessa  monasti  ehdotettujen
suoi`anaisten  vuokrantasausavustusten  maksaminen.

Voimassa   olevan   lain   mukaan   suoritetaan   ns.   perheenasunto-
taloissa    asuville    vähävai`aisille    monilapsisille    perheille    perheen-
asuntoavustusta,  jonka  määi`ä  vaihtelee  perheen  huollettavana  ole-
vien  16  vuotta  nuorempien  lasten  luvusta  riippuen  siten,  että  jos

perheellä  on  3  lasta,  avustus  on  30  °/o  hyväksytystä  vuoki'anmak-
susta, jos lapsia  on 4,  on avustus  40  °/o, viideltä lapselta se  on  50  °/o,
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kuudelta   tai   seitsemältä   lapselta   on   avustuksen   määr'ä   60  °/o   ja
kahdeksalta  tai useammalta lapselta  70  °/o vuokranmaksusta.  Leski-
vaimon ja  invaliidin  perhe  voi saada  avustusta jo  kahdestalapsesta,
ollen sen määrä 20  °/o vuokranmaksusta.  r\Tämä määräykset  on sisäl-
lytetty  myös  komitean  ehdottamaan  lakiin,  mutta  lisäksi  on  ehdo-
tettu,  että perheenasuntoavustusta  olisi suoritettava  myös  sellaisel]e
monilapsiselle  vähävaraiselle  perheel]e,  joka  asuu tammikuun  1  päi-
vän  1946  jälkeen  valmistuneessa  talossa  olevassa  perheenasunnoksi
hyväksytyssä  vuoki`ahuoneistossa,  vaikkei  sanottua  taloa   olisikaan
rakennettu   nimenomaan   tällaisten   perheitten  asunnoksi   ejkä   sen
i.akentamiseen   ole   myönnetty   perheenasunto-   tai   ehdotetun   lain
mukaista  asuntolainaa.  Tämä  lain  soveltamisalan  laajentaminen  on
katsottu tarpeelliseksi siitä  syystä,  että lukuisat  monilapsisiin  vähä-
varaisiin  perheisiin  täysin  vei`rattavat  perheet  ovat  tällaisille  per-
heille   nimenomaan   tarkoitettujen   asunLojen   vähälukuisuuden   ja
vallitsevan  yleisen  asuntopulan  vuoksi  olleet  pakotettuja  hakeutu-
maan  vuokralaisiksi  edellä  ma].nitun  ajankohdan  jälkeen  i`akennet-
tuihin asumiskustannuksiltaan ei`ittäin kal]iisiin taloihin.  Tällä  sään-
nöksellä näille  perheille  on  ha]uttu  varata  mahdollisuus  samanlaisen

perheenasuntoavustuksen    saamiseen,    kuin    mikä    perheenasunto-
taloiksi  rakennetuissa  asuville  i)erheille  jo  on  taattu.

Edellä   selostamani   lakiehdotuksen   suomin   mahdollisuuksin  ja
myönnetyin  verohuojennuksin  on  ai`vioitu,  että  vuokraL  eli asumis-
kustannukset   nykyisten   i`akennuskustannusten   vallitessa  rakenne-
tuissa   taloissa   saataisiin   pysymään    noin    140    mai`kan   paikkeilla
m2:ltä,    jos   ensisijaisten   luottojen   korkoja    ei   subventoitaisi.    Jos
tämäkin   mahdollisuus   otetaan  huomioon,  voitaisiin  vuokrat  saada
alenemaan   noin   100   markkaan   m2:ltä.   Vanhojen  talojen  vuokriin
vei`rattuna  tällainenkin  vuokra,  kuten jo  aikaisemmin  olen  huoma-
uttanut,   on  varsin  korkea,   mutta  jos   vanhojen   talojen   vuokrien
sallittaisiin    nousta    koi`ko-   ja    hoitokustannusten    edellyttämään
määrään,   ei  tuo  ero  enää  olisi  niin  räikeä.

Asumiskustannuksia    voidaan    myös    alentaa    rationalisoima.Ila
rakennustuotantoa  ja  rakennustapoja.   Ns.   Aui`an  komitean  ehdot-
tamalla  asuntorakennustoimintaa  ohjaavalla   ARAVA-nimisellä  vi-
rastolla,   jos   se   saadaan   perustetuksi,   tuleekin   olemaan   laajaja
vaativa  työkenttä  tällä  a]alla.   Asuntorakennustoiminnan  ohjaami-
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nen yhtenäisille, yhtaikaisesti  tai  jaksoittain i`akennettaville alueille
on   myös   varmaan   omansa   alentamaan   rakennuskustannuksia   ja
välillisesti vuokrakustannuksia  enemmän, kuin jos i`akennustoiminta
tapahtuu   useissa   kaukana   toisistaan   olevissa   kohteissa.   Kuntien
tonttipolitiikka   on   myös   kysymys,   joka   kaipaa   kohentamista   ja
yhtenäistämistä,  joten  ARAVA:lta  ei  tule  puuttumaan  työmaata.
On vain toivottavaa,  että  se ennakkoluulottomasti ja  ripeästi puut-
tuu juuri niihin kysym}'ksiin, jotka  todella  edistävät  ].a  halventavat
asiintotuot,antoa.

Lopuksi vielä muutama sana rakennusainetilanteesta.  KYMRon
laatiman  vuoden  1949  i'akennusohjelmaehdotuksen  mukaan voitai-
.siin   mainittuna    vuonna   asutuskeskusten   asuntojen  tuottamiseen
antaa  i`akennustarvikkeita  1  milj.   m3:n  puurakenteisten  ja  2  milj.
m8:n  kivirakenteisten  eli  yhteensä  3  milj.  m3:n  rakentamiseen.  Täl-
Iaisen kuutiometrimäärän rakentaminen vaatisi nykyisten rakennus-
kustannusten   mukaan   noin   12-15   miljardin   markan   suuruisen
pääoman  investointia.  Valtion  ensi  vuoden  menoarvioon  ehdotettu
3  miljardin  markan  suuruinen  määräi`aha,  vaikkakin  sitä  käytet-
täisiin  vain   säästäen  myönnettyihin  sekundääriluottoihin,   ei  tule
riittämään    näin   laajaan   rakennustoimintaan.    Kun   suuremman
määrärahan  osoittamiseen ei liene mahdollisuuksia, on siis ARAVAn

pyrittävä  vapailta  pääomamarkkinoilta  »hai`avoimaan»  Iisäksi  tar-
vittavat varat.  Säädetyt verohelpotukset ja ehdotetut sekä toivotta-
vasti  hyväksytyiksi  tulevat   muut  edut  huomioon  ottaen tällaisen
»hai`avoinnin»  onnistumiseen  olettaisin  olevan  mahdollisuuksia.



SOSIAALIPOLITIIKKA TIETEENÄ ]A
KÄYTÄNNÖSSÄ.1

KITi.   Heikki  Waris.

Kun  sosiaalipolitiikan  professuuri  Helsingin  yliopistossa  on  nyt
ensimmäisen   kerran   täytetty,   on   erityinen   syy   kunnioittavasti
muistaa  sitä  suomalaista  tiedemiestä,  professori  Ejrm  J;fwt4S£cb,  joka
Yhteiskunnal]isen  Koi`kea'koulun opettajana ja  I-Ielsingin yliopiston
dosenttina  ensimmäisenä  antoi  opetusta  sosiaalipolitiikassa.   Hänen
suuri,  toistatuhatta  sivua  laaja  käsikirjansa,  Sosialipolitiikka  1-11,
1931, on monumentaaliteos, jolla ei ole vastaavuuttaan yhdessäkään
Pohjoismaassa.    Pitkäaikainen    käytännöllinen    kokemus    sosiaali-
hallinnossa  ja  perinpohjainen  tieteellinen  tutkimustyö  olivat   Eino
Kuusen opettajankutsumuksen pei'ustana ja antoivat hänelle meidän
oloissamme  ui`anuurtajan  kunniakkaan  aseman.

Liittyen  suui`een  saksalaiseen  edeltäjäänsä,   kansantaloustieteen

ja  sosiaalipolitiikan  tutkijaan  GL4s!¢¢  Schmozzeriin  Eino   Kuusi  mai-
nitsee,  että  »sosiaalipoliitikko  seisoo  sillalla,  joka  vie  tieteen  maail-
masta   käytännöllisen   toiminnan   maailmaani).   Tämä   Schmollei`in
lauselma   kuvastaa   hyvin   sosiaalipolitiikan   käsitteen   kahtalaista
mei.kitystä,  sosiaalipolitiikan  duaalista  tehtävää.  Tiede  ja  käytäntö
ovat  tässä  varsin  läheisessä  suhteessa  toisiinsa.   Toisaalta   sosiaali-

politiikka   on   käytännöllistä   toimintaa,   toisaalta   se   on   määi`ätty
sosiaalisen  tieteen ja  tutkimuksen  ala,  ja  vuosikymmenien  kuluessa
nämä   molemmat   ovat   vaikuttaneet  toinen  toisensa  kehitykseen.

K ä y t ä n n ö 11 i s e n ä   lainsäädäntönä  ja  toimintana  sosiaali-

politiikka    on    varhaisempi    kuin    tieteellisenä    oppijärjestelmänä.
Puuttumatta  lainsäädännössä  jo  vai`haisina  vuosisatoina  ilmennei--

] Virkaanastujaisesitelmä   Helsingin   yliopistossa   20.   10.1948.
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siin   yleisiin   sosiaalisen   suojelun   näkökohtiin   taikka   ensimmäisiin
köyhäinhoitolakeihin,  joista  Englannin  kuningatar  Elisabetin  aikai-
nen   (1601)   on   merkittävin,   voidaan   vai`sinaisen   sosiaalipoliittisen
lainsäädännön alkukautena pitää 1830-ja -40-lukua, jolloin industria-
lismin   murtautumisvaiheen   monet   kuohuttavat   epäkohdat   Eng-
lannissa    parlamentin   uudistuksen   jälkeen   johti+at    ensimmäisiin
varsinaisiin,  tehokkaisiin  sosiaalipoliittisiin  lakeihin.   Näin  vai`sinai-
sesta   sosiaalipolitiikasta   voidaan   puhua   vasta   industrialismin   ja
kapitalismin  kaudella.  Tässä  taistelussa  sorrettujen  ja  suojattomien
työläisjoukkojen  ihmisarvoisen  elämän  puolesta  olivat  väsymättö-
minä   esitaistelijoina   sellaiset   miehet   kuin   Lord   4sÄZGy,    W®.%ci7n
Wibberforce,  Sir  Edwi,n Chadwick,  ensimmäisen vaTsinaLisen työv.åen-
suojelulain   (1833),   neekeriorjien   vapautuksen   (1833),   uuden   köy-
häinhoitolain    (1834)   ja    ensimmäisen   suurisuuntaisen   terveyden-
hoitolain (18/±8) suunnittelijat ja määrätietoiset toteuttajat. Liikkeelle

panevana voimana  näitten  ja  monien  muitten  englantilaisten  fi]an-
trooppien   kohdalla   oli   heidän   kristillinen   vakaumuksensa   -  eli
j7ecÅscherin  sanoja  käyttääkseni  -i)englantilaisten  käytännöllinen
uskonnollisuus»,  joka  jalolla  tavalla,  epäitsekkäästi,  mutta  sitkeästi
taisteli  sosiaalisen  elämän  i)iirissä,   ei  teoi`iaiia  vaan  käytännössä
ilmenevää  materialismia  ja  aineellisen  voiton  tavoittelua  vastaan.
Tämä  aatteellinen  lähtökohta  on  nykyaikanakin  sosiaalipolitiikan

yhtenä  voimaa  ja  innoitusta  antavana  juurena.  Jo  varhain,  jo  en-
iien   4850-lukua   tähän  liittyi  toinenkin  tärkeä  lähtökohta,   juuri
iiäihin  aikoihin  hei`äävä  ja  järjestyvä  työväenliike  omine  ei`ikois-
tavoitteineen,  aluksi  toisaalta  ammattiyhdistysliikkeenä   avustus-
kassoineen,    toisaalta    kuluttajien    osuustöiminnallisena    järjesty-
misenä.

Tämän    käytännöllisen    sosiaalipolitiikan   ensimmäisen    kauden
lainsäädännöllä  ja  toiminnalla  oli  tavoitteenaan  lähinnä  tui`vatto-
mien   lasten   ja   naisten  suojaaminen  häikäilemättömän   yksityisen

yrittäjätoiminnan   riistolta   sekä   nopeasti   paisuneitten   teollisuus-
kaupunkien  köyhimpien  väestökerrosten  suojaaminen  asuntoahtau-
den  ja  tautien  pahimmilta  tuhoilta.   Tämä  toiminta  ei  vielä  ollut
suinkaan  järjestelmällistä,  systemaattista.

Uuden   tekniikan   herätteitten   mukana   levisivät    Englannista
Euroopan  mantei'eelle  vuosisadan  loppupuoliskolla  myös  industria-
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lismin  ja  kapita]ismin  luomat  sosiaaliset  epäkohdat.  Mutta  epäkoh-
tien   vanavedessä   eteni   hitaasti   myös   sosiaa]ipoliittinen   toiminta
torjumaan   pahimpia   epäkohtia   ja   suui`impia   vaaroja.   Kaikkialla
uusi  sosiaa]ipoliittinen  katsomustapa  sai  kuitenkin  ankai`asti  tai.s-
tella  voittaakseen  alaa.  Toisaalta  sitä  vastassa  oli  vallitseva  vapaa-
mielinen,     l;bera.Iistinen    katsomustapa,    joka    mahdollisuuksiensa
mukaan   yritti   suojata   yksityistä  yrittäjätoimintaa  lainsäädännön
rajoituksilta.   Toisaalta  sosiaalipoliittinen  uudistustyö  sai  osakseen
vastustusta   tämän   alkuajan   sosialistiselta   työväenliikkeeltä,   joka
kapitalismin   murtautumiskauden   keskellä   nopeasti   levisi   maasta
toiseen.   Työväenliikkeen  suuret  ja  pienet   profeetat  suhtautuivat
halveksien  ja  }rlio]kaisest].    sosiaalipoljitikkojen   ]upaamiin   pikku-

parannuksiin,  jotka  vain  pit.kittäisivät  perjkatoon  tuom].tun  kapi-
talistisen    yhteiskuntajärjest}-ksen    kuolinkamppailua.    Vårsinkin
Euroopan  mantereen  johtavissa  maissä  ristiriidat  ilmenivät  jyrk-
kinä.

Tässä    vaiheessaan    kä}rtännöllinen    sosiaalipoliittinen    toiminta
alkoi  kuitenkin  saada  tukea  jo   t i e t e e 11 i s e 1 t ä   tutkimukselta.
Sosiaalipolitiikka   tieteenä   syntyi   näet   1870-luvulla,   sinä   aikana,

jolloin  industi`ialismi   o]i   kehittynyt  kypsyysvaiheeseensa,  samoihin
aikoihin,     jolloin    terästeollisuus     Bessemer-,     Siemens-Mai`tin-    ja
Thomas-menetelmien avulla kohosi ikäänkuin uudelle, korkeammalle
tasolle,  samaan  aikaan,  jolloin  A]fred  Krupp  ja  häntä  pienemmät
teollisuusmagnaatit  näyttivät   kasvaneen   maailmantalouden   uutta
vaihetta  hallitsemaan.

Käytännöllisenä  töimintana  sosiaalipolitiikka  oli  saanut  alkunsa
industrialismin   emämaassa   Englannissa,   tieteenä   sosiaalipolitiikka
syntyi  Saksassa.

Miltei  päivälleen  75  vuotta  sitten,  lokakuussa  1873  perustettiin
Saksassa,  Eisenachissa  tieteellinen  yhdistys,  Verejr} /#r Sozjcbzpozjf£Å,

jonka toiminnan tuloksena sosiaalipoliittinen tieteellinen j äi`jestelmä
alkoi   hahmoutua.   Tämän   tieteellisen   yhdistyksen   piirissä   ja   seii
innoittamana  sosiaalipolitiikka  tieteenä  itsenäistyi  vapautuen  kan-
santaloustieteen holhouksesta. Siitä tuli -LeopoJcZ ¢on Wi.esen sanoja
käyttääkseni - kansantaloustieteen täysikäinen tytär.  Tämä tytär
on - niin kuin ihmiselämässäkin usein tapahtuu - perinyt  äitinsä
taloudelliset  vaistot  ja  taipumukset,  mutta  tyttärellä  on  kuitenkin
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kokonaan  toiset  ihanteet  ja  tavoitteet  kuin  hänen  äidillään.  Ja  jos
minun  sallitaan  jatkaa  tätä  vertauskuvaa,  sanoisin,  että  tämä  täys-
ikäinen  tytär  on  useissa  maissa  -lieneekö  tieteellisen  asuntopulan
takia  -joutunut varsin  kauan asustamaan  äitinsä luona alivuokra-
Iaisena.  On kestänyt sangen kauan,  ennen kuin sosiaalipolitiikka tie-
teenä  on lopullisesti itsenäistynyt kansantaloustieteestä.

Vei`ein fiir Sozialpolitik oli yli puolen vuosisataa tieteellisen sosiaa-
]ipoliittisen  tutkimustyön  keskuksena,  jonka  vaikutus  ulottui  kauas
Saksan  ulkopuolelle,  erityisesti  Pohjoismaihin,  kunnes  sen  toiminta
niin kuin moni muukin vapaan tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen
haai`a  väkivaltaisesti tukahdutettiin 1930-luvun  Saksassa.

Sosiaalipolitiikan  lopullinen   murtautuminen  uuteen  kehitysvai-
heeseen tapahtui kuit,enkin ensimmäisen maailmansodan  päättyessä.
Sekä   käytäntönä   että   tieteenä   sosiaalipolitiikan   merkitys   kasvoi.
Sodanaikainen  elinkeino-  ja  e]intarvikesäännöstely  jo  merkitsi  poik-
keamista  ]iberalistisesta  järjestelmästä  ja  yhteiskunnan  vähäväkis-
ten  suojaamista  puutetta  ja  nälkää  vastaan.  Sodan  aikana  oli  työn-
tekijäin  asema  Luotantolaitoksissa  vahvistunut,  ja  niin  ensimmäiset
Lyöntekijäneuvostot  sekä  Englannissa  että  Saksassa  saivat  alkunsa.
Sodan kuluessa  maailmassa  kypsynyt  uusi yhteiskunnallisen rauhan
ideologia,  uusi  t}'önantajan  ja  työntekijän  tasaveroisuutta  tähden-
tävä käsitys sai ilmauksensa  Kansainvälisen työjärjestön perustamis-
kirjassa.  Ensimmäisessä kansainvälisessä työkonferenssissa  Washing-
tonissa vuonna  1919 tämä uusi ideologia johti mm.  8-tunnin työajan

periaatteen   hyväks}-miseen.   Sekä   käytännöllisen   sosiaalipoliittisen
]ainsäädäntötyön  kehittämisen  että  sosiaalipoliittisiin  probleemeihin
kohdistuvan tieteellisen tutkimustyön  kannalta  Kansainvälisen  työ-
toimiston   perustaminen   merkitsi   valtavaa   edistysaskelta,   todella
uuden   aikakauden   alkua.   Tieteellisen   tutkimuksen   keskuselimeksi
synt}'i  suui`i  tutkimuslaitos,  jonka   vaikutus  on  ulottunut  yli  koko
inaailman ja  jonka  tarpeellisuudesta  ja  merkityksestä  vai`maan  par-
haana  todistuksena  on se,  että  Kansainvälisen  työjärjestön toiininta
on Kansainliiton soi`tumisesta huolimatta  keskeytymättömänä jatku-
nut  ja  juuri  viime  vuosina  YK:n,  Yhdist}'neitten  kansakuntien  toi-
mintaan liitt)-en entisestään tehostunut.

Ensimmäisen  maailmansodan  aika  mei`kitsi  mui`rosta  toisellakin
alalla.  Länsimaisen t}-öväenliikkeen piirissä oli edelJisenä aikakautena
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tapahtunut  merkittävä  sisäinen  mui`ros.  Industrialismin  kehityksen

jatkuessa ja  palkkatyöväenluokan paisuessa yhä  suuremmaksi ]änsi-
mainen  työväenliike  oli  vähitellen  siirtynyt  doktrinäärisest,ä  mai`xi-
laisesta    determinismistä   ja    katasti`ofiteoriasta    parlamentaariseen
reformipolitiikkaan,  joka  juuri  sosiaalipoliittisin   uudistuksin  pyrki
kohentamaan    palkkat}röväen     asemaa.     »Reformit   ovat   valmis-
tusta    sosialismiini),    kuten    Ruotsin    sosiaalidemoki`atian    johtaja
H/.c4177tc"  Brcmtjng  politiikkansa  jo   varhain  ilmaisi.   P\Täin  sosiaalj-

po]iittinen  uudistustyö,  joka  alkuaan  oli  pantu  alulle  \.apaamieli-
sissä piireissä, sai yhä suureinmassa määi`ässä taakseen nopeasti kas-
vaneen  sosialistisen  työväenliikkeen,  jonka  vaatimuksissa  normaali-
t}'öpäivä,   äitiyssuojelu,   naisten   }'ötyön   kielto,   sosiaalivakuutus   ja
]nuut  sosiaalipoliittiset  reformit  saivat  entistä  hallitsevamman  ase-
inan.  Ja työväenliildmen i)o]iittisen haai`an rinnalla kasvanut  amma-
tillinen liike  alkoi lisääntynee]lä joukkovoimallaan entistä  enemmän
vaikuttaa  työpalkan  muodostukseen  ja  varsinkin  työehtosopimus-

järjestelmän  avulla  pääsi   vaikuttavaksi  tekijäksi  työmarkkinoilla.
Työnantajan yksinvallan kausi kuului menneisyyteen.

Niin  sjirryLtiin  yhä  useainmissa  ]naissa,  t,osin  ankarien  Laistelu-

jen  jälkeen,  tasavei`oisuuteen  t}rösuhteissa.  Uusi  aikakausi  sosiaali-
]tolitiikassa   alkoi   1920-luvulla.

Sosiaalipolitiikan  kannalta  ainakin  yhtä  merkittävä  oli   se   \.al-
]ankumous,  jonka  tuloksena  yksinvaltaisen tsaarinvaltakunnan  rau-
nioille  kohosi  ensimmäinen  sosialistinen  valLio,  \Teuvostotasa\..€\lto-

jen  ]iitto.    Marxilaisen  ideologian  perustalle  rakentaen  se  totcut,ti
sosialistisen   tuotanto-   ja   yhteiskuntajärjestelmän  ja   suunnitelma-
t,aloutensa   i)uitteissa   r}-htyi   yhä  laajenevaan   kä}ttännöl]iseen   so-
siaalii)olitiikkaan,  joka  esim.   sosiaa]i`'akuutuksen  ja  `-äestöpolitii-
kan  alalla  on tapahtunut ulkoiiaisesti su`ii`essa  määT`in  samojn  inuo-

doin   kuiii   Länsi-Euroot)assakin.
1920-luvulle tultaessa oli sosiaalipolitiikan käsitt,eessä tapahtunuL

hyvin  täi`keä  laajentuminen.   Libei`alismin  aikakaudella  sosiaalii)oli-
tiikka  käsitettiin  sosiaaliseksi  hätäavuksi,  jonkinmoiseksi  kapitalis-
min    ambulaiissiksi,  iiunaiseksi   rjstiksi   talouden   taistelukentäl]ä.
Mut,La  nyt  on  tilanne  toinen.  Talouspolitiikkcaa  ci  `'ojda  har.ioittaa.
ilman  että  samalla  otetaan  huomioon  sen  sosiaalipoliiLtiset  vaiku-
Lukset.   Eritvisesti   1930-lu`.un   alun   maailmanlaajuinen   pulakausi
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miljoonine työttömineen oli omansa väljentämään sosiaalii]olitiikan
käsitep].iriä.  Yhä  laajemmalle  levisi  käsitys  yhteishnnan  velvolli-
suudesta  auttaa  omatta  syyttään  työttömiksi  ja  puutteeseen  jou-
tuneita.  Mutta  samalla  tajuttiin  kuitenkin,  että  tilapäiset  toimen-

piteet  eivät  olleet  riittäviä,  vaan  että  kaukonäköisellä  suunnitte-
lulla ja tarkkoihin laskelmiin nojautuvalla  vakuutuksella jo  ajoissa
oli  varauduttava   torjumaan  joukkotyöttömyys   ja   siitä   johtuva
työntekijäin  tui`vattomuuden  tunne.

Sosiaalipolitiikka  näin  laajentuneena  ei  enää  ole  voinut  rajoit-
tua  }-ksinomaan  palkkatyöväenluokkaan.  Varsinkin  sosiaalivakuu-
tuksen, sosiaalihuollon ja  asuntopolitiikan kohdalla sen piiriin ovat
tulleet  yhteiskunnan muutkin kerrokset  kuin vain  palkkatyöväen-
luokka  ja  ns.  vähäväkiset.  Uudenaikajsen  sosjaalipolitiikan  kokoa-
vaksi  käsitteeksi  on  tullut  näissä  uusissa  oloissa  vähitellen  kirkas-
tunut ja kiteytynyt uusi tavoite,   s  o s i a a 1 i n e n   t u r v a   (soci.cbz
secwri'fy),  jonka   sosiaalipolitiikka   pyrkii  takaamaan  niille   yhteis-
kuntaluokille ja yksilöille, jotka eivät siihen omin avuin pysty.  Uusi
maailmansota, jonka vaikutusta oman sukupolvemme asennoitumi-
seen  ja  katsomust,apaan  emme  vielä  pyst}-selvästi  näkemään,  on
tällä  kohdalla  avartanut näkem}-stä ja  asettanut  sosiaalii)olitiikalle
uusia   tehtäviä.    Keskellä  sotaa  julkaisemassaan  sosiaalivakuutus-
suunnite]massa   Si.r  Wi.!Zjcwtt  Bevert.dge  ilmentää  tämän  katsomus-
ta`van  seuraavin  rohkein  sanoin:  »P\Tyt  kun  sot,a  säi.kec  kajkenkal-
taisia raja-aitoja,  avaut,uu mahdollisuus kä`-ttää kokemusta kauko-
näköisesti.     Maailmanhistorian    vallankumouksellinen     ajankohta
vaatii  vallankumousta  eikä  parsimista)).

Käytännöllisen   sosiaalipolitiikan   piii`in  laajeneminen   on   mer-
kiniiyt    myös   tieteen   t,ehtävien   lisääntymistä.    Nopeasti   ja  yhä

pitemmälle  i.ationalisoidun  teollisen  t,yön  psykologiset, hygieeniset ja
organisatoriset  probleemit, teollisen   demokratian  monet  sosiaalipsy.
ko]ogiset  ja  lainsäädännölliset  ongelmat,  sosiaalivakuutuksen  ja  vä-
estöpolitiikan     hahmo;ttelu    ovat    viitoittaneet    sosiaalipoliittiselle
tutk;mukselle  uusia,  vaativia  tehtäviä.   Tämä kaikki on pakdttanut
tutkimust}-ön ja  opetuksen uudelleen järjestelyyn monissa  maissa.

0ltuaan tähän mennessä vain osana  kansaritaloustieteen opetuk-
sesta sosiaalipolitiikan oi)etus on aivan viime  aikoina monissa  edisty-
neimmissä  maissa  siitä  diffei`entioitunut,  eriytynyt  erilliseksi  opetus-
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alakseen.  Ja voidakseen tälläkin alalla päästä uusiin tuloksiin tieteen

ja  tutkimuksenkin  täytyy  erikoistua.  Samalla  tavalla  kuin  esim.
]uonnontieteissä on erikoistuminen sosiaalisenkin tutkimuksen edis-
tymisen  ehdoton  edellytys.  Täl]ä  alalla  -  kuten  niin  }.leisesti  so-
§iaalitieteitten kehityksessä -anglosaksiset maat  ovat nyt  ehdot-
tomasti johtoasemassa,  vaikka  saksalaisperäisellä  sosiaalipolitiikan
käsitteellä  ei  ole  ollut  edes tarkkaa  vastinettaan  englanninkie]essä.
Vasta  Kansain+älisen työto].miston .iulkaisuissa  on ruvettu  käyttä-
mään  i}social  policyi)-käsitettä.

Jo  vuonna  1931  perustettiin  vanhaan,  kunnianarvoisaan  Cam-
bridgen  yliopistoon vakinainen oppituoli,  jonka  nimenä  on  »teolliset
suhteet»  (Industrial .Relations) ja jonka ensimmäiseksi haltijaksi tuli
sodanaikaisessa   Englannissa   poikkeuksellisen   vaikutusvallan   saa-
vuttanut  mies,   Johr}  j7£!tor},   työministeriön  pitkäaikainen  virka-
mies  ja  Kansainvälisen työjärjestön johtavia  miehiä.  Samanlainen
oppituoli   on   perustettu   myös   Leedsin  ja   Cardiffin   }-liopistoihin.
Kot;maansa   ulkopuolellakin   kaikkein   suui`imman   kuuluisuuden
saavuttanut  englanti]ainen  sosiaalipoliitikko  on  Si.r  W£JJjcmBe¢er-
i.dge, nyttemmin Lo7.cZ Be¢eri.c!ge,` joka  London  School  of  Econom].c-
sin  taloustieteen  professorina  ja  sen  pitkäaikaisena  rehtor'ina  on
tutkimus-ja  opetustyöllään  laajentanut  tiet,eel]isen  sosiaalipolitii-
kan   piiriä,   erityisesti   työllis}.ys-   ja   sosiaalivakuutuskys)-m}rsten
syvällisenä  tuntijana.   Hänen  tutkimust?7öhönsä  nojautuu  ratkai-
sevasti se suuri sosiaalivakuutuksen, sosiaalihuollon sekä  terveyden-

ja   sairaanhoidon   suurisuuntainen,   perinpohjainen   uudistus,   joka
on  astunut  voimaan  Englannissa  tänä  vuonna.

Samanaikaisesti kuin Englannissakin ovat teolliset suhteet Yhdys-
valloissakin    vallanneet    tärkeän    sijan    yliopistoissa.    On    mielen-
kiintoista,    että     johtavissa    amerikkalaisissa    y]iopistoissa,    kuten
Hai`vard,  Yale, Corne]l, Califoi'nia  sekä  Chicago,  on  pei`ustettu    ei`i
tiedekuntaosastoja  yhdistäviä   tutkimuslaitoksia,   esim.   ))teollisten
suhteitten   tutkimuskeskuksen»   (Industrial   Relations   Center   tai
Labor    and    Management    Center).nimellä.    Tällaisen   tutkimus-
keskuksen  piirissä  toisaalta  kansantalous-  ja  liiketaloustieteen,  toi-`

saalta  sosiologian  ja  psykologian  tutkijat  ovat  liittyneet  suunnitel-
malliseen  yhteistyöhön   tutkimaan   konkreettisia   työsuhteita,   työ-
rauhaa,  työpalkkaa,  ammattiyhdistysliikkeen  ja  työnantajan välisiä
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suhteita,   työaikaa   ja   vapaa-aikaa   koskevia   probleemeja.   Näitten
tutkimuskeskusten  työssä  on  aivan  viime  vuosina,   sodan  jälkeen,
»teollinen   sosiologia»   (Industrial    Sociology)    empiirisine  tutkjmus-
metodeineen   avannut   aivan   uusia   näköaloja   sellaisiin   polttaviin
sosiaalipoliittisiin probleemeihin  kuin  esim.  työvoiman  liikkuvuus
tai   ty`ötehon   sosiaaliset   ja   psykologiset   edel]ytykset   ja   esteet.
Nuoi`en  polven  koulutuksessa  näissä  y]iopistoissa   on  teoi`eettinen

ja  tieteellinen  oi)etus  liittynyt  läheisestj  käytännölliseen  harjoitte-
Iuun    teollisuuslaitoksissa,    1aboratorioissa    taikka    ammattiyhdis-
tyksissä,    koska   nykyaikaisen   teollisen   elämän   inonimutkaisten

probleemien  ymmärtämistä  ja  niiden  tieteellistä  hallitsemista  pide-
tään  mahdollisena  ainoastaan  omakohtaisen,   käytännöllisen  koke-
muksen  ja  eläytymisen  nojal]a.

Teoria  liittyy  käytäntöön.  Käytäntö  nojaa  tieteeseen.
Skandinaavian   maissa,   joissa    teoreett].sen    kansantaloust,ieteen

tutkimus  on erityisesti  Ruotsissa erittäin koi`kealla tasolla,  ei nimen-
omaiseen  sosiaalipoliittiseen  tutkimus-  ja  opetustyöhön  ole  yliopis-
toissa kiinnitetty huomiota.  Eihän niissä ~ yhtä  poikkeusta  lukuun
ottamatta -ole edes nykyaikaisen sosiologiankaan opetusta.  Mikäli
sosiaalipolitiikan   opetusta   niissä   ]ainkaan   annetaan,   tapahtuu   se
kansantaloustieteen  yhteydessä.

Suomessa  sosiaalipolitiikan  oi)etus   alkoi  jo   siksi  varhain  kuin
1925,  jolloin  Yhteiskunnallinen  Korkeakoulu  perustettiin  ja  Eino
Kuusen  opetustyö  siellä  alkoi.   Erityisesti  sosiaalihuoltoa  ajate]len
on  Yhteiskunnallisessa   Koi`keakoulussa  saatu  erittäin  myönteisiä
kokemuksia  teoreettisen  koulutuksen  ja käytännöllisen kokemuk-
sen vuorottelusta ja vuoi`ovaikutuksesta.  Sekä tämän a]an vastaisia
tieteellisiä   tutkijoita   että   käytännön   miehiä   ja   naisia   ajaLellen
on   sosiaalipolitiikan   opetuksessa    Helsingin   yliopistossakin    aim
muistettava  tieteen  ja  käytännön  läheinen  `'`ioi.o`'aikutus.



INFLAATIO  ]A  RAHAOMAISUUS.
Kirjoittanut       X

T.  Jurmil,a.

Inflaatioi)rosessi,   joka   vähemmän  säännöl]isesti   kuin   ns.   suh-
daniievaihtelut,  inutta jokseenkin yhtä varmasti  aina  silloin  tällöin
kohtaa  ei`i   maiden   talouselämää,  on   kauttaaltaan   »dynaaminen»
ilmiö.   Sillä   on   s}-välle  käyviä  vaikut,uksia  yhteiskuiinan elämään:
inflaat].o  muuttaa eri yliteishntaryhmien keskeisiä voima-ja valta-
suhteita,   vaikuttaa  tuotannon   määi`ään  ja   suuntaan,  tulojen  ja

julkisten    i`asitusten    jakaantumiseen,    yhteiskunnan    sosiaaliseen
rakenteeseen  jne.  Suui`imittainen  inflaatio  on  tosiasiallisesti  erään-
Iainen  vallankuinous,  joka  huomaamattomammin,  mutta  monesti

i]eriiipohjaisemmin   kuin   `'erinen   julkinen   `Jallankumous   saattaa
miillistaa  }-hteiskuntaa.

Samss€i on  varoitettu  kokoan]asta  »aarLeita  maan  päällä,  joita
koi  syö ja  i`uoste  raiskaa».  Tämä  tuhoutumisen  uhka  ei  kirjaimelli-
sesti  koske  sitä  omaisuuden  inuotoa,  jot,a  erilaiset   r a h a s  a  a L €r
\-a L   edust,avat  ja  joka  kaikessa  relatiivisessa  aineettomuudessaan
kuitenkin  on  y)aarLeita  maan  päällät)  varmasti  sekin.  Mutta  vaikka
tämä   omaisuuden   muoto   ehkä   säästyykin   koiii  ja  ruosteen  rais-
kauksilta,  sitä   saat,taa,   vieläpä  monesti  perusteellisemmin,   uhata
inflaation  aiheut,tama  tuhoutumisprosessi.  Ehkä  kaikkein  selvin  ja
m`ös   vlcisessä   tieLoisuudessa   kaikkejn   yleisimmin   inf]aation   ai-
kaansaannokseksi    luetLu    taloudellis-sosiaalinen    seui'ausi]miö    on

juuri  se,  että  inflaatio  s}.ö  rahaomaisuutta.
Inflaatjoon   määritelmänomaisest,i   aiiia   liitt.yvä   }.leiseti   hinta-

tason   kohoaminen   inerkitsce   iiäet   toisesLa   näkökulinasta   katsel-
Luna rahayksiköii  ost,ovoiman  alenemista,  ja  tällöin  ne  omaisuuden
lajit,   jotka   esiint}.vät   ei`ilaatuisLen   kiinteämääräisten   i`ahasaata-
`-ien  muodossa,  kokcvat, `.astaa\'€m retaalisen  ai``'onsa vähe}it`'misen.

K'  icu`u~ W*4u-
j`hJdh     {uwivu   ±  Iql+  ÖW
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Rahcmma,isuuden  eri  la,ieia.

Liikkeellä    olevaL    erilaisel      maksuvälineeL     ovat     t,ie-
l).sti kulloisenkin haltijansa  kädessä  rahaomaisuutta  nekin.  r\Tiiden
merkitys   nimenomaan   omaisuuden   muotona   on   tosin   vähäinen,
mutta   sikäli   kuin   inaksuvä]ineitä    tesauroidaan,   ne    muuttuvaL

pelkistä   vaihdon   välineistä   »arvojen  varastoksi»  ja  sikäli  epäile-
mättä  erääksi  i`ahaomaisuuden  muodoksi.   Saiturin  kultakolikko-
aarre  on  tällaisen  omaisuuden muodon perinnäinen  edustaja. Sikäli
kuin  tesauroidun  rahavai`aston  muodostivat  ~  saiturin  aai`rekät,-
köjen  ta})aan  -  Iiikkeessä  aikaisemmin  enemmän  tai  `rähemmän

yleisesti   kiertäneet   jalometallirahakappaleet,   se   oli   }..leensä   suo-
jassa   inflaatiolta,   aikaansaatiinpa   tämä   sil,1,en   myöhemmin   liik-
keelle   laskettujen   rahakappaleiden   pajnoa   tai   kulta-   tai   hopea-

i)iLoisuutta   alentamalla   taikka,   uudenaikaisemmissa   olosuhteiss'a,
siten   että   jalometallirahojeii   rinnalla   ja   niitä   veri`attomasti  }'lei-
sempii]ä   liikkeessä   kiertävien   setelien   lunastainisvel\'o]Iisuus   -
niiden   määrää   inflatorisesti   ]isättäessä   -   kullal]a    tai   hortealla
]oi]etettiin.   Tällöin   jalometallinen   i]ääraha   Greshamin   >)lain))   mu-

kaisesti    katosi   liikkeestä  tullakseen  juuri  tesauroiduksi  ja   muut-
tuakseen  s}rnt}'vältä  inl`laatio]ta  suurin  piirtein  suojatuksi  ))arvojen
varast,oksi».   Suomessa   saati,aa  tavata   \'hä  -  tosin  \.leensä  mää-
i`ältään   vähäisinä   --   kulta-   ja   hopearahavar.asLoja   ajalta   ennen
eiisimmäistä  maailma]isotat`,  ja  näiden  vanhojen  jalometallimark-
kojen reaaliiien arvo  on  aivan toinen kuin niiden i)ankkiLalleLusten,

joita   niin   ikään   saat,taa   olla   i)eräisin   niinkin   `'ai`haisili€`   vuosilta
kuin  sanokaaiiime  viiodelia  `1913  j`a  joiden  i,ode]linen  €`i.\'o  on  pai-

iiunut  pyöreästi  sanol,tuna  O,oi:aan  alkui)eräisestään.

P\-imenomaan   kuli,ai.ahal   todel]a   ]iikkeessä   kjerLäviiiä   maksu-
välineinä   kiiuluvat   kuitenkin   jo   n}'t   }.leensä   niemeis}r).teen,   j{`
halliisevina   maksuväliii.einä   ovat   setelit   ja   shckit,   joisLa   j.älkim-
mäiseL  kuitenkin  o\.at  Loclcllisuudessa  vain  niiden  7)t,akanay)  olevie]i

shckkitilitalleLusLen    tai    -1uottojen    eräänlaisia    edustajia    ei`'ätkä
sellaisina    muodosta    mitään   itscnäistä    rahao]Tiaisuuden    inuot,o€i.

M9ksuvälineenä    kiertävä    seteli   sen    sijaan   tiet}.sti   edustaa   sitä
haltijansa  ]{ädessä  aiva]i  niin  kuin  kulia-tai  hopeaTahatkin.  Scie-
]ien tesfiurointia  inilloin  mistäk].n  s`-`.stä  ~ `.1eisenä  `.arautumisemi
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sota-ajan   epä`.ai`moihin   olosuhteisiin,   Ter(]jen   `.ä]t,tämiseks;   t,ms.

syistä -on esim.  äskeisen t,oisen  maailmansodan  aikana  esiintyn}.t
ei`i  maissa,  myös  meil]ä  Suomessa,  ja  1.ämä  om{iisuuden  muoto  on,
ainakin  sikäli  kuin  tesauroidut   sete]i`'ai`astot   o\-at   o]Ieet   i)eräisin
varhaisemmilta    s(tta`ruosilta   tai    keri`assaan    aja}ta   cnnen   sotaa,
kokenut,   tietenkin   iriflaat,ion   aiheutLai"in   arvonalennuksen   kai-
kessa    j}-rkk}'}-dessään.     Tcsaui`oitujen    seteli\.arastojen     merkitys
i`ahaomaisuuden   niuotona   on  kuitenkin,   kuten  edempänä  tul]aan
näkemääii,   `J.eri`aten   `'äliäineii.

Kun    i)uhutaan    inflaation      aiheutl:imasta      i'ahaomaisuuksien
tuhosia,   sil]oin   tarkoitetaan   `.leensä,   ei   suinkaan   lähnnä   tesau-
roituja  sete]i\.arastoja,   \.aan  ei.ilaisia    r  a  h  a  s  a  a  t  a  `-i  e  ii    muo-

dossa  esiint}.`i.iä  omaisu`iden  lajeja.  \Täiden  päämuotona  on  n}-kyi-
sin    p  a  ]i  k k i  L  a  11  e  t  u  s.     ^inakin   meillä   Suomessa,   jossa   ob]i-

gaatioiden .levinneis}.ys  on  verraten  `'ähäine]i   moniin  muihin  mai-
hin   veri`attuna,   i)aiikkitalletuksesta   on   muodostunut  ei`ään]ainen
rahaomaisuudcn   itrotot}-}.i)pi,   i`ahaomaisuus   »par   excellei]ce)).

Mutta   ei`ilaist,en   rahasaata`'ien   edustamia   omaisuuden   ]ajeja
on tietenkin  monia  muitakin.  ^:\sken jo  `'iitattiiii   o  b  1  i  g a  a  t  i  o  i-
h  i  n,`   jotka  muo(losta\'at  täi.keä]i i.ahaomaisuucl(m ]`}'hmän,  `r.aikka
se  meillä  onkin  jään}-L  pankkitallctusten  \-arjooii.  0l)ligaatiolainoja

oii,  kiit.n  tunnet,tua,   erimuotoisia:   lainoja,  joiden  pääoma  makse-
r,aan    kokonaisuudessaan    oblig`aaLioiden        juoks`iajan    päät}.ttyä
i,akaisin;   kuo]etuslainoja,   joiden   takaisinmaksu   tapahtuu   i)ieninä
`-uotuiserinä    kuoletussuunnite]man     mukaisesti;    i)}-s}'\'äkorkoisia
lainoja    ilmaii    itääonian   tal{aisinmaksu`.el`Joitusta    sekä    palkinto-

oblig.aatiolainoja,   joillc   ei   makseta   sää]`iiöllistä   vuotuista   korkoa,
vaan  joiden  korkosumma  arTotaan  obligaatioiden  haltijajn  kesken
i.aha-arpain  tapaan:   ]iäistä   i)alkinl,o-oblig.aatioL   kuitenkin   eroavat

siinä,   eLtä  obligaaLioiden   pääoma-arvo   maksetatm  t,akaisin.
Kaikille  iiäille   ]nuodoil]e   on  `'htcist,ä  se,  että  niiden  \.uotuinen

tuotto   on   ennakolta   kiinteästi   ii`ääi`ätt\.   eikä   `'.aihtele   vuosittain

(kokonaisuutena   katsoen   tämä   ])i[ää   i)aikkansa    m}-ös   pa]kinto-
ob]igaatio]ainojen   tai)auksessa),   ja   jos   on   k\'s\-m\-s  takaisin  mak-
setta`ista  obligaatiolainoista,  näiden  i)ääoma-ar`-o  on    niin    ikään
kä}-vässä   raha}-ksikössä   ennakolta   kiint,eäsummaisesti   määi`ätty.
.\Täist,ä    (tminaisuuksisLa   johtuu,   että   obligaatioiden   omistaja   käi`-
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sii   inf]aatiosta   aivan   niin   kuin   pankkitalletustenkin   omistaja;
hänen    omaisuutensa    pysyy   raha-arvoltaan    muuttumattomana
inflaatiosta   huo]imatta   (korkokannan   vaihtelujen   vaikutus   obli-

gaatioiden  käypään  markkina-arvoon  on  toinen  asia,  joka  tässä
voidaan  jättää  huomioon ottamatta)  ja sen  i`eaalinen  arvo  alenee
siis  sen mukaan kuin i`ahanai`vo  huonontuu.. Tässä  kohden  obligaa-
tiot  i`atkaisevasti  eroavat  toisesta  nyk)'päivien  keskeisestä  ai`vo-

i]aperimuodosta,  nim.  osakkeist,a.  Osakkeiden  nimellisarvo  on tosin
i`ahayksikössä  kiinteäsummaisesti  määrätty,  mutta  kun  osake  tosi-
asiallisesti   merkitsee    -   suoinalaisenkin   nimensä    mukaisesti   -
Liettyä   vähäistä   murto-osaa  yhtiön(reaali-)omaisuudesta ja tämän
mukaista  oikeutta  yhtiön vaihtelevaan  vuotuiseen tuottoon,  se  on
inflaation sattuessa aivan toisessa asemassa kuin obligaatio.  Yhtiön
vuosivoiton inflaation mukana raha-vksikön määi`äisesti kasvaessa
osinko,   sii;   osakkeiden  rahamääräinen  tuotto,   nousee,  ja  tämän
iTiukana  kasvaa  myös  osakkeiden mai`kkina-ai`vo.  Ei`i osakeryhmät
ovat   tosin   käytännössä   tässä   kohden  ei`ilaisessa   asemassa.   Siten
esim.   Suomessa   viime   kymmeneii   vuoden   kuluessa   tapahtuneen
inflaation   kestäessä   pankkiosakkeiden   omistajat   ovat   kokeneet
aivan  saman   kohtalon  kuin  rahasaat,avienkin   omistajat.   Heidän
omaisuutensa mai`kkamääräineii arvo ei toisin sanoen ole seui`annut
inflaation  mukana,  vaan  on  jäänyt  suurin  piirtein  muuttumatta,

ja  omaisuus  on  siis  kärsinyt  tavattoman  suuren  i`eaalisen  arvonsa
menetyksen.   Eikä  teollisuusosakkeidenkaan  nousu   ole  läheskään
seurannut inflaatiota,] mutta tämä johtuu  erikoisolosuliteista; peri-
aatteellisesti   osakeomaisuus   on  inflaation  sattuessa   samassa   ase-
massa  kuin  yleensä  ns.  reaaliomaisuus  ja  siis  inflaation  aikaaiisaa-
malta i`eaalisen  ai`von  alenemiselta suojattu.

Todettakooii,   että   eräät   arvopaperilajit -jotka   meil]ä   tosin
ovat  jolm   veri`aten  harvinaisia  tai  joita  ei  esiinny  ensinkään-
edustavat   erään]aisia   osakkeiden   ja   oblig.aatioiden   välimuotoja.
Siten  ainakin  amei`ikkalaisilla  suuryhtiöillä  on  silloin  tällöin  ollut
tapana  ottaa  obligaatiolainoja, joihin sisältyvän klausuulin  mukai-
sesti  obligaatioiden  haltija  saa  halutessaan  vaihtaa  obligaationsa
saman  yhtiön  osakkeisii]i  sovittujen,  vaihtelevien  ehtojen  mukai-

1  Kansallis-Osake-Pankin teollisuusosakeindeksi oli joulukuussa  1948 ainoastaaii
209   (1938=100),  tukkuhintaindeksi   scn  sijaan   977  (VIII  1938-VII  1939=100) !
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sesti    (ns.    convert,ible    bonds).[     Toisaalta    ns.     etuoil"utettujen
osakkeiden   (preferred   stock),  joi]le    tiett}.   tuotto   taataan   ennen
muita,  tavallisia  osakkeita  (common  stock),  tuoton  y]äraja  saattaa
o]Ia  rajoitettu tiettyyn prosenttiin; tällöin  ne  siis  lähentelevät  luon-
teeltaan  ob]igaatioita. Tavallisesti kuitenkin etuoikeutetut  osakkeeL
saavat  osallistua  niil]e  taatun  vähimmä].sosingon  ylittäviin  osinkoi-
hin,   sen jälkeen kun myös  tava]lisille  osakkei]1e  on voitu  jakaa  tu(>
etuoikeutetuil]e   osakkei]]e   ensin   taattu  minimiosinko;  tätä  etuoi-
keutettujen   osakkeiden   niuotoa   on  nimitetty   »osal]istuviksi   etu-
oikeutetuiksi    osakkeiksi»    (i)articjpating   i)referred    stock).8       Ns.
debentuui`i-lainoissa   (participating.   debentures),  jotka   k.aiketi   oii
]ähinnä   ]uettava   eräänlaisiksi   obligaatiolainoiksi,   on   niin   ikään,

päinvastoin    kuin   tavallisissa    obligaatiolainoissa,    lainanantajalle
varattu  ]nahdollisuus  saada  paitsi  taatt,u  minimikorko  myös  lisä-
korko,   jonka   suuruus   riippuu   joko   yhtiön   osakkail]e   jaettavan
osingon   suuruudesta   tai   nettovoiton   määi`ästä.   Tällainen   laina-
niuoto   on   tavallista   ob]igaatiolainaa   paremmin   inf]aatiolta   suo-

jattu,   ja  sama   koskee   tieL},.sti   myös   niitä   suuryhtiöiden   ottamia
ohligaaLiolainoja,   joissa   ob]ig`aatjon   haltijallc    on   taattu   vaihto-
oikeus  osakkeisiin.   Jos  taas  tiettyjen  osakelajien  tuotto  on  rajoi-
tet,tu  johonkin  enimmäisprosenttiin,  silloin  ne  lähestyvät   kiinteä-
korkoisia   obligaatioita   .ia   kärsivät   inflaatiossa   ainakin   osittaisen
arvonalennuksen.

Erikoislaatuista ja  harvinaista  obligaatioiden muotoa  edustavat.
meillä  siii`toväen  koi`vauksissa  käytäntöön  otetut  11  koi`vauslainan
ns. kultareunaiset  eli indeksiehtoiset  obligaatiot.  Toukokuun  5. i)äi-
`'änä  1945  annetun  toisen  koi`vaus]ain  22 §:n  /±. momenLissa  sääde-
tään,   et,tä  ne  obligaatiot,  joilla  lain  edellyt,tämä  korvausmäärä  ~
i`ahana  tai   korvausosakkeiden   hal]intoyhteisön   osuustodistuksilla
tapahtuvien suorituksien  ohella  -  suoritetaan,  kuoletetaan  siten,
että   «oblig`aatio].den   ku]Ioinkin  erääntyvä   määrä   on

yhtä monel]a
tukkuhintaindeksi

korotet,tava
a, kuin kotimaisten ta`.arain

lähinnä  ede]Iisessä  maaliskuussa  on t

•   Vrt.   T1^s"r<Gs    L¥ox,   Corporalion   Finance,   Parl   I   Capil(iliz(ilion.     C,c\n\-
bridge,  Mass;  s.a;  s.  43  ja  seur.

2  Vrt.   L¥oN,  m./.,  s.17  ja  se`ir.
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tarkoitettu   indeksi   alenee   siten,   että   se   kysymyksessä   olevassa
maaliskuussa  on  täysiä  kymmeniä  sadanneksia  alemi)i  kuin  joulu-
kuussa   1944,   on   obligaatioiden   ei`ääntyvää   määrää   vastaavasti
alennettava».   Tämän   lainkohdan   edellyttämä  klausuuli   itse  koi`-
vausobligaatioissa    kuuluu   vastaavasti:    »Maksulipuissa    mainittu
kuoletus  koi`otetaan  tai  alennetaan  kulloinkin  yhtä  monella  kym-
menellä  prosenti]]a  kuin  kotimaisten  tavarain  tukkuhintaindeksi
eräpäivän  lähinnä  edellisessä   maaliskuussa   on   ollut  täysiä   kym-
meniä  prosentteja  korkeampi  tai  alempi  kuin jou]ukuussa  vuonna
194/±».

Niin  kuin  iiähdään,  lainsäätäjän  nimenomaisena  tarkoituksena
on  ollut  suojata  obligaatioiden  arvo  rahanarvon  vaihteluilta. Täl-
]aisena  11  korvauslainan  obligaatioiden  muodostama  rahaomaisuus
on inflaatiolta yhtä hyvin tui`vattu kuin ns. reaaliomaisuuskin, jopa

paremminkin  sikäli,  että  ns.   reaaliomaisuuden  arvo   ei  eri  syistä
useimmissa tapauksissa suinkaan ole  päässyt kohoamaan kotimais-
ten  tavai`ain  tukkuhintaindeksin  nousua  vastaavasti  -  ajate]ta-
koon  vain  esim.  vuokransäännöstelyn  painamien  asuntokiinteistö-

jen  hintoja  tms.
Rahaomaisuuden  tavallisiin  tyypi)eihin  kuuluvat  edelleen  tie-

tysti myös  vai`sinaiset   1 a i n a t.   Suurimpina  lainojen myöntäjinä
toimivat kuitenkin pankit, ja  niiden myöntämiä lainoja tuskin voi
katsoa  vai`sinaiseksi  pankkien  rahaomaisuudeksi,  koska  kysymyk-
sessä  on  pääasiallisesti  yleisöltä  lainattujen  (talletuksina  ja  shek-
kitilipanoina  kertyneiden)   varojen  edelleen  lainaaminen.   Pankki-
lainojen  ollessa  kysymyksessä  ei  vai`sinaisesti  myöskään  voi  i)uhua
lainanantajan  kärsimistä  inflaatiotapi)ioista.   Lainojen  edustaman
omaisuuden   reaalinen   arvo   tietenkin   alenee   inflaation   mukana,
]nutta  vastaavasti  alenee  myös  pankkien  ottolainauksen  i`eaalinen
arvo.  Vai`sinaisena  menetyksen  kärsijänä  on  siis  tallettaja;  pankin
asema  -osakepääoman  ja  muiden  omien  varojen  osuutta  tieten-
kään lukuun ottamatta -on oikeastaan neutraali koko rahaomai-
suuden    ai`von   alenemisprosessissa.    Luottolaitosten    ascma   tosin

yleensä   heikkenee   inflaatiokausina,   mutta   tällöin   on   kysymyk-
sessä,  ei  niinkään  pankkien  omaisuuden  ai`von  aleneminen,  vaan

pankkien   koko  toimintakentän tosiasiallinen kaventuminen niiden
otto-   ja   antolainauksen   i`eaalisen   ai`von  tavallisesti     supistuessa.
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Kysymys   on   toisin   sanoen   i)ikemminkin   pankkiliikkeen   ja   seii
mukana  pankkien   t u 1 o j  e n   supistumisesta  kuin  rahaomaisuu-
den  arvon  alenemisesta,  ja  inflaation  vaikutusta  tulojen jakaantu-
miseen  ei  ole  tai`koitus  kosketel]a  tämän  artikkelin  puitteissa.

P\Te  ]ainat  sen  si].aan,  joita  yksityiset  myöntävät  säästövarois-
taan,  ovat  tietenkin tyypillistä   i.ahaomaisuutta  ja  kärsivät  inf]aa-
tiossa  sen  tavanmukaisen kohtalon.  Meillä  Suomessa ja luultavasti
vie]ä enemmän kehittyneemmissä maissa,  joissa pankkeja ja muita
rahalaitoksia  on  totuttu  käyttämään  vielä  suui`emmassa  määrässä
kuin  meillä,  yksityisten  myöntämien lainojen  merkitys  pankki-ja
muiden i`ahalaitoslainojen  rinnalla  on  kuit,enkin  vei`raten  vaatima-
ton. -Kuten edellä jo ohimennen viitattiin,  myös pankit ja muut
rahalaitokset   kärsivät  tietysti  inflaation   aikana  tyypillisiä  i`aha-
omaisuuden omistajain tappioita siltä  osalta, kuin  ne  ovat  antolai-
nauksessaan  käyttäneet  o m i a   varojaan.  r\Täiden  merkitys  pank-
kiliikkeessä   on  kuitenkin  suhteellisen  vähäinen  verrattuna   otto-
Iainaukseen.   Todettakoon,   että   esim.   lokakuussa   1948   Suomen
liikepankkien   omat   varat   -   osakepääomat  ja   vai`arahastot   -
olivat   niiden   ottolainauksesta   ainoastaan   5,66   °/o.   Ennen   sotaa
omien  varojen  merkitys  pankkiliikkeessä  oli  kuitenkin  huomatta-
vasti  suurempi;   vastaava  suhdeluku  vuoden   1938  päättyessä   oli
13,73  °/o`  Pankkien  omien  varojen  nimellinen  kasvu  ei  siis   ole   in-
flaatiovuosina jaksanut lähimainkaan  seurata  edes  ottolainauksen
markkamääräistä  kasvua,   ].oka sekään puolestaan ei ole läheskään

jaksanut   laajentua   inflaatiokehityksen   mukaisesti.   Tältä   osalta
pankit   ovat  todella  rahaomaisuuden   omistajina   kärsineet inflaa-
tiomenetyksiä.

Inflaatiolle  altis  rahaomaisuuder]  muoto  on  edelleeii    h e n k i-
v a k u u t u s,   tai  ei varsinaisesti itse  vakuutus  sellaisenaan,  vaan
se   osa   vakuutusmaksuista,  joka  vuosittain  on  ehditt}-   suorittaa
ennen  inflaatiota,  erääntyvän  vakuutussumman  sen  sijaan  i`eaali-
selta   ai`voltaan   alentuessa   välillä  tapahtuneen  inflaation   astetta
vastaavasti.  Saksan inflaatiokaudelta  ensimmäisen maailmansodan

jälkeen   kerrottujen   lukemattomien   kuvaavien   esimei`kkien    jou-
kossa on ollut m}rös henkivakuutuksen kohtalo, henkivakuutuksen,

joiika joku hyväpalkkainen saksalainen virkamies  oli vuosia  ennen
maailmansodan  puhkeamista  ottanut  perheensä  turvaksi   ja  joka
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vakuutusmaksuina oli vienyt melkoisen pi`osentin hänen korkeasta
vuosipalkastaan,  mutta   jolla   sitten,  kun  vakuutussumma   maail-
mansodan .jälkeen erääntyi, saattoi  hädin tuskin  ostaa -postimer-
kin  tavalliseen  kirjeeseen.  Mitä  pitemmälle  vuotuisten   vakuutus-
maksujen  suoritus  on  ehtinyt  ennen  inflaation  puhkeamista,  sitä
suurempi  on  tietysti  vakuutuksenotta].an  inflaatiotappio,  jos  va-
kuutussumma  kuitenkin  lankeaa  maksettavaksi  vasta  sitten,  kun
inflaatio jo on tuhonnut rahan arvoii.  Jos sen sijaan vakuutusmak-
suja  on  ehditty ennen inflaation puhkeamista  suorittaa vain muu-
tamana  vuonna,  inflaatiotappio  jää  vähäiseksi; tällaisessa  tapauk-
sessa näet ehkä kolmen-, neljänkymmenen vuoden osalle jakaantu-
vista vakuutusmaksuista vain ehkä pari kolme on ehditty suorittaa
))hyvässäi)  rahassa  loppujen  sen   sijaan   tullessa    maksettaviksi  in-
flaatiomarkoissa.    Kerran    saatavan    vakilutussumman    reaalinen
ai`vo  tosin tulee  olemaan  vain  murto-osa  siitä,  mitä  vakuutuksen-
ottaja laski.saavansa vakuutusta ottaessaan,  mutta vastaavasti on
myös   vuotuismaksujen   enimmän   osan   reaalinen   arvo   painunut
mui`to-osaan alkuperäisestä. Varsinainen i.ahaomaisuuden inflaatio-
tappio  ei  siis  muodostu  tällaisessa  tapauksessa  niinkään  suureksi,
mutta   se    vakuutusturva,    jota   vakuutuksen   ottamisella
on  tavoiteltu,  tulee  inflaation  pitkälle  jatkuessa  miltei  olematto-
maksi.

Henkivakuutuksen   yhteydessä   siis   yleensä   tapahtuu   säästö-

pääoman  muodostusta,  ja  sen  vuoksi  se  on  inflaatiotappion  vaa-
ralle   alttiina.       Esinevakuutustoiminnassa       (palo-
vakuutus, merivakuutus, murtovakuutus jne.) sen sijaan ei yleensä
säästötoimintaa  tapahdu,  vaan  se  perustuu  vain  i`iskiliikkeeseen.
Vakuutussummahan   maksetaan   vain   vahingon   sattuessa,   eikä
vuotuisista    vakuutusmaksuista    keräänny      vakuutuksenottajan
hyväksi  mitään  säästöpääomaa;  maksut  kannetaan  toisin  sanoen
vain niin suurjna, että ne riittävät vuotuisen vahingonvaai`an peit-
tämiseen. Vakuutuksenottaja ei siis kärsi  mitään  iiiflaatiotappiota.
Vakuutusturva  tosin  inflaation  mukana  pienenee,  mutta  niin  pie-
nenevät vastaavasti myös vakuutusniaksut reaaliselta ai`voltaan.-
On  kuiteiikin   olemassa  myös  kertamaksullisia   esinevakuutuksia,

jol]oin   siis   kertakaikkisel]a   suui`ella   vakuutusmaksulla   saadaan
vakuutustui`va pitkäksi  ajaksi  eteenpäin  tai  kei`i`assaan  i)ikuiseksi»

3
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ajaksi.     T ä s s ä     tapauksessa   esinevakuutuksen  ottajakin  kärsii
inflaatiotappion:  hän  on  J}hyvässä  i`ahassa»   maksettua   vakuutus-
summaa  vastaan  pyi`kinyt  turvaamaan  itsensä tietyltä vahingon-
vaaralta, mutta jos onnettomuus, jota vastaan vakuutus on otettu,
siis  esim.   tulipalo,   sitten  inflaation  tapahduttua  sattuu,  hän  saa
korvauksen   mai`kkamääräisesti  tosin   sovitun   suuruisena,   mutta
i`eaaliselta  ai`voltaan  niin  suuresti  alentuneena,  ettei  se ensinkään
i`iitä sattuneen vahingon  koi`vaamiseen.

Ei`äässä  mielessä inflaatiotappiosta voi puhua  myös tavallisten,
vain riskiperiaatteen varaan   rakentuvien   esinevakuutusmuotojen

yhteydessä.    Esinevakuutussummia,    siis    esim.   palovakuutuksia,
eivät vakuutuksenottajat yleensä koi`ota sitä  mukaa kuin inflaatio
huonontaa rahan ai`voa, vaan vakuutussummien korotukset tapah-
tuvat  vasta  huomattavan  pitkän  »lag'in»,  J)viivästyksen»  jälkeen.
Jos   tällaisissa   oloissa   tapahtuu   palovahinko,   vakuutuksenottaja
saa tällöin korvauksen, joka vain osittain -ehkäpä vain  mitättö-
mältä  murto-osaltaan  -  vastaa  reaalista  vahiiikoa.  Epäilemättä
tässä  on  kysymys  inflaation  aiheuttamast,a  omaisuuden  menetyk-
sestä  vakuutuksenottajan  kanna]ta:  jos  inflaatiota  ei  olisi  tapah-
tunut,  vakuut,us  olisi  i`eaaliselta  arvoltaan  vastannut,  tai  ainakin
suuremmassa    määi`ässä   vastannut   vahingon   suuruutta.    Mutta
inflaation   aiheuttamasta    r a h a o m a i s u u d e n    ai`von   alene-
misesta  ei  tällöin  voi  puhua.  Kysymys  on  pikemminkin  inflaation

paljastamasta  inhimillisestä  huolimattomuudesta,  joka ilmenee  sii-
nä,   että  rahanarvon   alenemisen  takia  välttämättömäksi  käynyttä
vakuutussumman korotusta  ei  ole  toimeenpantu  ajoissa.

Tallettajien,  henkivakuutuksen  ottajien  ja  muiden  rahasaata-
vien omistajien kärsimiä, inflaation aiheuttamia omaisuuden mene-
tyksiä  lähelle  tulevat  ne   menetykset,  joita     e 1 i n k o r k o j  e n
omistajat kärsivät. Tämä tapaus  on kuitenkin lähempänä inflaatiori
aiheuttamaa  t u 1 o j  e n  supistumista kuin omaisuuden menetystä,
eikä  siten  kuulu tämän  ai`tikke]in  puitteisiin.

Rahaw)maiswuden  kukla-cLil€a  i a  rappionha;ursi.

Viime  vuosina  ja  vuosikymmeninä,  kahden  maailmansodan  ja
niiden  jälkiseurausten  yhteydessä  koettujen  suurinf]aatioiden  jäl-
keen,   rahasaatavien   muodossa   esiintyvät  omaisuuden  lajit  ovat
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olleet -eräitä lyhyehköjä välikausia lukuun ottamatta -jokseen-
kin huonossa huudossa.  Rahaomaisuus on joutunut »reaa]iomaisuu-
deny)   rinnalla   miltei   ]apsipuolen   asemaan;   kaikki   ovat   alkaneet
epäillä  sen  arvoa  ja  kestävyyttä,  ja  omaisuutensa  inf]aation  tu-
hoilta  suojaamaan onnistuneet-usein ei tällöin ole  ollut kysymys
aktiivisten, tietoisten pyrkimysten tuloksesta, vaan pelkästä sattu-
masta  --ovat  suhtautuneet  rahaomaisuuteen jokseenkin  peitte]6-
mättömällä  ylenkatseella.

Mutta aina ei ole suinkaan ollut näin, vaan i`ahaomaisuudella on
ol]ut  myös loistokautensa.  Ehkä  kaikkein ilmeisintä tällaista  raha-
omaisuuden   ]oistokautta   on   merkinn

annissa
t   viime vuosisadari jälki-

kysymyksessä   oleva   vaihe   alkoi   tode]Ij-
suudessa  jo  huomattavasti  aikaisemmin,  nimittäin jokseenkin  heti
Napo]eonin  sotien  päätyttyä)   ja   kuluvan  vuosisadan alku ensim-
mäisen   maailmansodan   puhkeamiseen   asti.   Nimenomaan   tämä
i`ahaomaisuuden kulta-aika  sattui  yhteen  sen  histoi'iallisen  ajan-

jakson   kanssa,  jota   allekirjoittanut   on  vuosi  sitten  ilmestyneen
inflaatiota käsittelevän teoksensa johdannossa nimittänyt ))eui`oop-

i)alaisen  idyllin  aikakaudeksi»  ja  joka tarkoittaa  Ranskan-Saksan
sodan   päättymisestä   ensimmäisen  maailmansodan   puhkeamiseen
ulottuvaa  vajaan  puolen  vuosisadan  aikaa.

Tänä   »turval]isuuden   kultaisena   aikakautena»   rahaomaisuus
näytti   vuosikymmenestä   toiseen   säilyttävän   muuttumattoman
arvonsa.  Se  antoi  säännöllisen  vuotuisen  korkotuoton  haltijal]een,

ja tämä omaisuuden muoto alkoi vai.muutensa ja vaivattomuutensa
vuoksi    monien   silmissä    kangastella    tavoitelluimpana    kaikista.
Säästöjen  kokoamisen ja  niiden lainaksi  antamisen  systeemi  toimi
tällöin,  kuten  Keynes  huomauttaa,  »erinomaisen  menestyksellisesti

ja   helpotti   rikkauksien   muodostum£sta   enne]i   tuntemattomassa
määi`ässä».   ])Säästöjen  tekeminen   ja  lainojen   antaminen  tu]i   sa-
malla   kei`taa   velvollisuudeksi   ja    iloksi    laajoille    kansanluokille.
Kei`ran  tehtyjä  säästöjä  nostettiin  hai`voin,  ja  kasvaessaan  koi`koa
korolle  ne  tekivät  mahdollisiksi  aineelliset  saavutukset,  joita  me
kaikki  nykyisin  pidämme  itsestään  selvinä.   Ajan  moraalioppi  ja

politiikka,   kirjallisuus   ja   uskoiito   yhtyivät   suureen   salaliittoon
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sä.ästämisen  edistämiseksi.  Jumala  ja  inammona  näyttivät  sovite-
tuilta».l

Tämä  säästämistä  suosiva  ilmapiiri  soveltui  hyvin  laajenevan
liiketoiminnan  ja   vahvasti   kasvavan   väestön  tarpeisiin.   Hyvin-
voiva  säästäjäluokka,  joka  ei  itse  aktiivisesti  ottanut  osaa   liike-
toimintaan, lisääntyi.  Tämän luokan  vaurastumisen ja   hyvinvoin-
nin jatkuessa  vuosikymmeniä  pyrkivät  aikaisempien  inflaatiokau-
sien kokemukset  unohtumaan,  ja  eräänlaista  itsestään  selvää   ]uot-
tamusta  alettiin  tuntea  siihen,  että  säästöjen  arvon   kestävyys  ei
ylipäänsä voisi hoi`jua.   Säästöjen teko ja niiden lainaksianto  levisi
ja   moninkertaistui,  ja  »maailman  keskiluokille   muodostui   kulta-
reuminen  obligaatio  arvossaan  kaikkein  säilyvimmän  ja   varmim-
man  omaisuuden  prototyypiksii).!    Usko   obligaatioiden ja   muiden
lainamuotojen  edustaman  i`ahaomaisuuden   stabiliteettiin  ja   var-
muuteen  juurtui  niin  syvälle,  että  esim.  Englannin  laki   suositt,eli
holhoojille  heidän  haltuunsa  uskotun  pääoman  sijoittamista  vain

joh  tällä tapaa tai  sitten kiinteistöomaisuut,een.
Keynes, jota edellä on rahaomaisuuden kultakautta kuvatt,aessa

joudutLu siteeraamaan,  on lähinnä  ajatellut  Englannin  oloja,  jotka
tässä  tapauksessa  epäilemättä  ovatkin  tyypillisimmät:  Englannis-
sahan  rahanarvo  säi]yi  lähes  vuosisadan  ajan,   Napoleonin  sotien

päättymisestä    maailmansotaan,    miltei   ihanteellisen    vakavana.
Mutta vaikka i`ahaolot  kaikkialla  maailmassa eivät ol]eetkaan yhtä
stabiilit.,  i'ahaomaisuuden  kulta-ajasta   voi  täydcllä  syyllä  puhua
muuallakin.

Siten   esim.   tunnettu    ltävallan   juutalainen   kirjailija    S£G/cm
Zfpejg  on  muistelmateoksessaan  »Eilispäivän  maailma»  (Die  Welt
von  Gestem)  kuvaillut  samaa  ensimmäistä  maailmansotaa  edeltä-
nyttä  -  viime  vuosisadan  viimeiset  vuosikymmenet  ja  kuluvan
vuosisadan ensimmäisen vuosikymmenen käsittävää - aikaa  van-
hassa   Habsburgien  monai`kiassa  »turvallisuuden  kultaisena   aika-
kautena»,  »tui`vallisuuden  maailmana)), ja  tämä  tui`vallisuus mei`kit-
si  ei`äältä   olennaiselta  osalt,aan  säästöihin, eri]aisiin vakuutusmuo-
toihin  ja  niiden  perusl,ana  olevaan  vakavaan  rahanarvoon  nojau-

1  JOHN   MA.¥NA.RD   I<E¥NEs,  A  Tracl  on  Monelary    Reform.  Loi\don  1923,  s.  7.
8   KE¥NEs,    m.f.,   S.     8.
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tuvaa,  aineellisesti  turvattua  tu]evaisuutta.  ))Sylilapsen  vielä  maa-
tessa   kehdossaan   pantiin   säästö]ippaaseen  tai   säästökassaan  en-
simmäinen  i`opo   hänen   elämäntiensä   varmistamiseksi,   pieni   're-
sei`vi'   tulevaisuutta   varten)).   »Talot   vakuutettiin   tulipalojen   ja
murtovarkauksien,   pel]ot   raesateiden  ja  rajuilman   aiheuttamien
vahinkojen,  oma  ruumis  tapaturmien ja  sairauksien varalta, ostet-
t,iin   elinkorkoja   vanhuudenpäiviksi   ja   tyttölapsille   annettiin   jo
kehtoon vakuutuskirja tuleviksi myötäjäisiksi.  Viimein järjestyivät
työ]äisetl{in   ja   hankkivat   itselleen   vakinaiset   palkkansa   ja   sai-
i`auskassansa.  Palvelijat  säästivät  hankkiakseen vanhuudenvakuu-
tuksen ja maksoivat jo  edeltäkäsin hautausapukassoihin omia hau-
tajaisiaan varten. Vain  se,  joka  huo]ett,omana  saattoi  katsoa  tule-
vaisuuteen,  nautti  hyvällä  omallatunnolla  nykyajasta)).]

Rahan  säästämjnen  oli  yleistä  myös  sellaisissa  vauraissa  teo]li-
suuspiireissä,  joihin  siteeraamamme  kirjailija  huomattav,an  juuta-
Iaisen teolhsuusmiehen poikana itse lapsuudessaan kuului.  Arve]ut-
tavana  tuhlaajana  pidettiin  henkilöä,  i)joka  huo]ettomana  kulutti

puolet  tuloistaan  'ajattelematta  tulevaisuutta'  -  tämäkin  usein
käyLetty  sanontatapa tui`val]isuuden  aikakaude]Ia.  Voiton jatkuva
säästäminen  näinä  kasvavan  menestyksen  aikoina,  jolloin  ei  edes
valt,io  pyrkinyt  verotuksella  vähentämään  runsaimpiakaan  tuloja
kuin parilla prosentil]a ja jolloin toiselta puolen valtion ja teol]isuu-
den  arvopaperit  tuottivat  suui`ia  voit,toja,  johti  s.;ihen,  ett,ä  varak-
kaalle  kehittyminen  yhä  rikkaammaksi  merkit,si  oikeastaan  vain

passiivista t,oim].nLaa.  Ja  t,ämä kannatti.  Sil]oin ei vielä, kuten sitten
inflaation  aikana,  säästäjä  joutunut  ryöstetyksi  ja  vakavarainen

i)eLkutetuks;,   vaan   juuri   kärsivälliset   ja   keinotte]ematta   elävät
saavuttivat  parhaimman  voitony).2

Tämän   aikakauden   kokemusten   valossa   raha   tode]1a   näytti
sukupolvesta   toiseen   säilyttävän   arvonsa,   eikä   ollut   ihme,   että
taval]inen  kadiin  mies  a]koi  pitää  vakavaa  rahanaTvoa  eräänlai-
sena  maailmanjärjestykseen  itsestään  selvästi  kuu]uvana   asiana.
19.  vuosisadan  tosiasiallinen  taloudellinen  kehitys  tuntui  antavan
tä]laiselle   käsit}7kselle  vankkaa  reaa]ista  tukea:  Keyncsin  mukaan

1  ZwEiG,  Jn.(.  s.13.  Suoine]itanut  Alf  Ki`ohn.  Jyväsky]ä  1945.
2   ZwEiG,   m.f.,  s.19.
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Englannin  hint,ataso   oli  samalla   koi`keudella   vuosina   1826,   1841,
1855,1862,1867,  1871  ja  1915.  Välivuosina  tai)ahtui  tosin  \'aiht,e-
luita,   mutta   nämä    eivät    ollee{,   sen   suureini)ia,    kuin  että  sinä
v`ajaan  sadan  vuoden  aikana,  joka  ulottui  vuodesta   1826  ensim-
mäisen   maailmansodan  pulikeamiscen,  suui`in  i)oikkeama  hintaiii-
deksin   basis-tasosta,   100   pisteestä,   ei  ollut  kumpaankaan  suun-
taan  sen  suurempi  kuin  30   pistettä;  hintaindeks].  ei  toisin  sanoen
koskaan  noussut  yli  430  pisteen  eikä  koskaan  laskenut  alle  70. »Ei
ihme,   että   me    aloimme   uskoa   rahaomaisuuden   säil}t'väisyyteen

Pitkinäkin   periodeina».1
Mutta  kuten  monessa  iiiuussakin  suhteessa,  19.  \,.uosisat,a  luot,ti

]nyös  tässä  kohden  liikaa  omien  onnellisteii  kokemustensa  pys}--
vyyteen ja jätti h}'väuskoisesti huomioon ottamatta memeis)r}'den
onnettomuuksien sisältämät varoitukset. ))Se näki hyväksi unohtaa,
että  histoi`ia  ei  anna  oikeutta  odottaa rahan edust,avan edes tietyn
metallin   konstanttia   paljoutta,   saati   sitten   konstanttia   osto\,'oi-
maa.   Rahahan   on  yksinkertaisesti  sitä,   minkä   va]tio   kulloinkin
se]ittää  laillisesti  keliiaavan  i`ahassa  tehtyjen  sopimusten  täyttä-
miseen.  Vuonna  4914  kulta  ei  o]Iut  ollut  Englannin  rahakantana
vuosisataakaan   eikä   missään  inuussa  maassa  }rksinomaisena  raha~
kantana edes  puolta vuosisataa.  Yhdenkään pitempiaikaisen sodaii
tai suuren  sosiaalisen  mullistukse]i  aikakirjat  eivät  osoita, että  näi-
hin  tapauksiin  ei liittyisi  m}.ös  inuuLos  rahanarvossa;  ei  ole  }rhtään
tällaist,a  aikakirjaa,   mutta  sen  sijaan  jokaisesta  maasta,   jolla  on
historiaa,  vo].daaii  esittää  keske}.tymätön  kertomus  rahaa  edusta-
neiden,    toisiaan   seui`anneiden    maksuvälineiden   ]`eaalisen    ar.von
lisääntyvästä  huonontumisesta».2

Tähän  rahanarvon  maseni,avaan  historiaan  oii  20.  v`iosisadalla,

josta  täyttä  puoltakaan  ei  ole  vielä  kulunut,  jo  jouduttu  kii`joitta-
maan  useit,a  uusia,  entistä  synkemi)iä  lukuja. Tähän  niaailmanlaa-

juisten  sotien  ja  yhteiskunt;a  maaiijäi`istysten  ta\.oin  järkyttänei-
den sisäisten mullistusteii vuosisataan sattuvat  näet  m\'ös  historian
suui`immat  »hinta-ja  valuutta`.allarikumoukset)).  .Ja  iiäideii  välttä-

1   KE¥NEs,   m.f.,   s.11-1`2.

2   KEVNEs,   m.f.,   s.   9.
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mättömänä    seurauksena   ovat    olleet   tähtitieteellisiin    mittoihin
kohoavat  rahaomaisuuksien  arvonmenetykset.

Rahaomaisuuden  tappiot   ovat   olleet   huomattavan   suui.et  jo
Englannissakin huolimatta siitä, että tämä on ollut vakavien  i`aha-
olojen  ja  rahaomaisuuksien  säilyvyyden  klassillinen   maa.   Erityi-
sesti  juui.i  tääl]ähän  oli  19.   vuosisada]]a  kasvanut  suui`ilukuinen,
voimakas   ja   suuresti   kunnioitettu  yhteiskuntaluokka   -  keski-
määrin  hyvin  toimeentulevien,  jopa  varsin  vai`akkaidenkin  yksi-
]öiden  muodostama  -joka ei  omistanut  maata  eikä liikkeitä  eikä

jaloja  metalleja,  mutta  sen  sijaan  rahasaatavia  vuotuisine  korkoi-
neen  tai  oikeuksia  säännöllisiin  vuosituloihin  lail]isen  maksuväli-
neen  mukaisessa  rahassa.  Tämän  englantilaisen yhteiskuntaluokan
keräämät  säästöi]ääomat  -  tämä  »19.  vuosisadan  erityinen  luo-
mus  ja  ylpeys», kuten Keynes  niitä  nimittää  -kärsi jo  ensimmäi-
sessä   maailmansodassa   suui`ia   menetyksiä,   ja   nämä  lisääntyivät
toisen  maailmansodan  aikana  ja  jälkeen  vajaata  miespolvea  myö-
hemmin.  Vielä  paljon suuremmat  nämä  rahaomaisuuksien tappiot
olivat   toisessa   säästäjäluokan  ja  koroillaan eläjien perinteellisessä
maassa,  nim.   Ranskassa,  huolimatta  siitä,   että  se  kummassakin
maailmansodassa  lopulta  sittenkin  cm  tullut  voittajavaltojen  lei-
riin laskettavaksi -toisessa  maai]mansodassa  tosin hyvin proble-
maattisesti.

Ensimmäisen   maailmansodan   jälkeisen   Saksan   taloudelline]i
historia  muodostui inflaatioon liittyvien i`ahaomaisuuden  inenet}'s-
ten  k]assilliseksi  esimerkkikokoelmaksi.  Saksan  rahapääomien  -
ulkomaalaiset  arvopaperit  pois  luettuina  -suuruussuhteet  ja  ja-
kaantumin-en  eri  ryhmiin  tai  ei`i  rahalaitosten  osalle  ensimmäistä
maailmansotaa  edeltäneenä viimeisenä  i`auhanvuotena  käyvät  ilmi
seuraavasta  EZÅZG7tz)z#gin  tutkimuksiint  pei`ustuvasta   asete]masta:

1  Vrt.  FRA.Nz  EULr3NBURG,   Die  sozialen   Wirkungen  der  Währungsverhällnisse.

Jahrbiicher  fiir  Nationalökonomie  und  Statistik,  111.  Folge  67.  Band,  Jena  1924,
s.   755.
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Miljardia   Saksan
kultamarkkaa

Valtionvelka..................................21,0

Kuntien   obligaatiot   ..............................       6.,3

Rahapääoma   säästöpankeissa       ....................    19,7

»                    osuuskassoissa   ......................       4,1

»                vakuutusyhtiöissä  ja  -1aitoksissa ......      9,4
»                     pankeissa    ..........................     10,2

Maakiinteistöluotot..............................17,2

Teollisuusobligaatiot..............................4,6

Yksityiset   kiinteistöluotot   ........................   28,0

27'3

43,4

49,8

Yhteensä         120,5

Summa   vastaa   Suomen   kultamai`koissa   ennen   ensimmäistä
maailmansotaa  ii.   150  mil].ardia.   Jos  lasketaan   Suomen   markan
ai'von sen jälkeen alentuneen aivan pyöreästi sanottuna  sadanteen
osaan,  edustaa   Saksan  i`ahapääoma  ensimmäisen  maailmansodan

puhjetessa  kerrassaan  15 000 miljardia nykyistä  Suomen mai`kkaa.
Saksan suurinflaation hirmumyrsky rei]i riekaleiksi ja hävitti tyh-

jiin ylivoimaisen  pääosan tästä  ei`ilaisten i`ahasaatavien  muodosta-
masta  jättiläisomaisuudesta.   Kysymyksessä  oli  todellakin  »depos-
sessioimis)prosessi  »sellaisessa  mittakaavassa,   jota   eurooppalainen

yhteiskunta   ei   toista   tunne,   Venäjän   suuren   yhteiskunnallisen
vallankumouksen aiheuttamaa omaisuuden siirtymistä ehkä lukuun
ottamatta,  missä  siinäkin  i`atkaisevasti  myötävaikutti  suunnaton
rahan  huononnus».1

Rahaomaisuuden varsinaisten, »lopullisten» omistajien kärsimät
menetykset Saksassa  eivät kuitenkaan  ilmeisesti  olleet  aivan  niin
suuret,   kuin  äsken  esitetyn  asetelman  loppusumma  sellaisenaan
näyttäisi  osoittavan.  Loppusummaan sisältynee  näet  saman raha-
omaisuuden  kahteen  kei.taan  laskemista  sikäli,  että  esim.  valtion-
velan   merkitsijöinä   ja   kunnallisten   tai     teollisuusobligaatioiden
omista].ina  ovat  ilmeisesti  suurelta  osa]ta  esiintyneet  myös  säästö-

\  RicHALRD    LEw-Nsoiir<   (Moz\us),    Die     Umschichlung   dei`    europäischen   Ver-
mö.gcJi.  Berlin   1925,  s.   24.
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ja  osuuskassat,  vakuutusyhtiöt ja  i)ankit,  joiden tä]]ä tapaa  sijoit-
tamat  rahapääomat  pääosaltaan -osakepääomat ja  varai.ahastot
muodostavat  poikkeuksen  -  eivät  olleet  niiden  omia,  vaan  vain
niihin  talletettuja.  Tällainen  »toisen   asteen»  rahapääoma    on  siis
otettava  huomioon ja  asianmukaisesti  eliminoitava,   kun  rahapää-
oman   lopullisia   kokonaistappioita   ]asketaan.   Tällaisen   taval]aan
kahteen kertaan sijoitetun rahapääoman kohdalta  eivät lopumsina
tappion  kärsijöinä  voineet  o]la  sekä  talletuksia  vast,aanottaneet  ja
niitä edelleen sijoittaneet rahalaitokset että tallettajat, vaan yksin-
omaan jälkimmäiset.  Mutta  tämän  vai`auksen huomioon  ottaenkin
voi täydellä  syyl]ä  puhua  rahaomaisuuden tähtitietee]lisiin  mittoi-
hin kohoavista menetyksistä Saksassa ensimmäisen maailmansodan

jälkeisen  suurinflaation  seurauksena.
Ei tosin aivan yhtä suuriin, mutta silti iiäätä huimaaviin lukui-

hiii   kohoavat   i.ahaomaisuuden    käi`simät   inflaatiotappiot    myös
useissa muissa eurooi]palaisissa maissa ensimmäisen maailmansodan

jälkeen.  Ja  vastaava  rahaomaisuuden  arvon  alenemis-  ja  sen  mu-
kana  i`ahasaatavien  omistajien  depossessioitumisprosessi  on  toisen
inaailmansodan   jälkeen   uudistunut   niissä   lukuisissa   ~   täysin
inf]aation  koskemattomaksi  on jään}rt  tus.kin  ainoakaan  valtio!  -
eurooi)palaisissa  ja  ulkoeurooppalaisissa  maissa,  joiden  ylitse  uusi
inf]aation    aalto    on    vyörynyt.    Pi`osessi    ei   tätä    kir.joitettaessa
o]e vielä edes lopullisesti pysähtynyt; toisen maailmansodan  aikana
alkunsa saaneen ja sen päätyttyä jatkuneen inf]aatiokauden lopul]i-
sesta   päättymisestä   ja   sen   mukana   rahaomaisuuden   arvon  ale-
iiemisen   pysähtymisestä   ei   näet   vielä   uskalla   vai`masti   puhua,
vaikka  merkkejä vastakkaiseen  suuntaan  vaikuttavista,  siis  defla-
torisista,   kehitystendensseistä   kie]tämättä   onkin   jo   sie]lä   täällä
havaittavissa.

Raha,oTr.crisuud,en  tappiot  Suomessa  nykyisen   inflactiiokc"den   ai:har.a.

Suomi kuuluu niihin maihin, jotka sekä ensimmäisen että toisen
maailmansodan  aikana  ja  sotien  jälkeen  ovat  kokeneet  vaikean,
vaikkakaan  ei Saksan tapaan täydelliseen rahan rei)udiaatioon päät-
t,yneen  inf]aation.  Sen mukana  on i`ahaomaisuus  maassamme kum-
mallakin kei`i`alla `kärsinyt  suuria  arvonmenetyksiä.  Ei`inäisissä  ei`i-
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koistutkimuksissa,  jotka  ovat koskeneet Suomen markan kohtaloa
ensimmäisen maailmansodan aikana syntyneen inflaation vaiheissa,

ja   muissakin  yhteyksissä   on   maamme   rahaolojen  silloisia   mene-
tyksiä enemmän tai vähemmän tyhjentävästi käsitelty,  eikä niihin
sen  vuoksi  ole  syytä  tässä  yhteydessä  palata.  Seuraavassa  tullaan
niin muodoin pohtimaan rahaomaisuuden tappioita vain nykyisen,
so.   vuoden   1939  lopul]a   alkunsa   saaneen  ja   tätä   kirjoitettaessa
tuskin  vielä  loi]ullisesti  päättyneen  inflaatioperiodin  aikana.

a.      Tesauroitujen      setelivarastojen       muo-
d o s s a   o 11 u t   r a h a o m a i s u u s.     Kuten  edellä  on  todettu,

;-#u:sa::rs:tåeas::er:,:stt:Ts:e:t,e';t|e|:.:::r:`itj;;a;:ti,::oolrå:ak.:å:::auliI::s;:o:s::
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voidaan   katsoa   kärsivän  inflaatiotappioita.   Setelivarastojen
muodossa  olevan  omaisuuden  täsmäl]isestä  määrästä  -  missään
i¥;'ssa  sen  merkitys  ei  ole  varsin  suuri  -  on  mahdotonta
saada  luotettavaa  selvitystä.  Suomessa  kuten  monessa  muussakin
maassa  toisen  maailmansodan  jä-lkeen  toimeenpantu  setelinvaihto
avaa kuitenkin tiett}iä mahdollisuuksia  edes jonkinlaisten,  vaikka-
kin  epämääräisten,  johtoi)äätösten  tekoon  tässä  suhteessa.

Setelinvaihtot pantiin  toimeen, kuten  muistetaan,  vuoden  vaih-
teessa  1945/46.   Elokuun  päättyessä  1945,   ennen  kuin  tuleva  toi-
menpide  oli  huhuinakaan  ehtinyt vaikuttaa  sitä  tai  tätä  setelistön
määrään,  t,ämä  oli  kaiken  kaikkiaan  18 872   miljoonaa  mk  eli  34,7
°/o  kaikkien  i`ahalaitosten  koko  ottolainauksesta  vastaavana  ajan-

kohtana.  Setelistöön  kohdistuvia  toimenpiteitä  koskevien  huhujen
alkaessa   sy},-skuusta   lähtien  levitä   ja   niiden  tihentyessä   vuoden
loppua  kohden  alkoivat  varastoituina  olleet  setelit  viri`ata   raha-
laitosten   talletus-ja   (pääasiallisesti)   shekkitileille.   Täten sijoitet-
tuina  niiden  näet  oletettiin  olevan  paremmin  turvassa  uhkaavalta
toimenpiteeltä,  jonka  todellisesta  sisällöstä  ei  tosin  oltu läheskään
selvillä.  Setelistö  alentui  siten  joulukuun viimeiseen  päivään  ehdit-
täessä  13 598 miljoonaan markkaan eli vajaata  5,5  miljardia  mark-
kaa  pienemmäksi kuin  mitä  se  oli  ollut  elokuun päättyessä.  Voinee

1  Vrt.   T.     JUNNiLA.,     Vuodenvaihleessa      1945|46     toimeenpantu    selelinuaih.lo.
Taloudellisia   Selvityksiä   1946,   s.   48  ja   seur.
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edellyttää,   että   melkoinen  osa -ei  mitenkään  kaikki,   koska   t,a-
vanomaisia     \.aihdonvälinetarkoituksiakin    palvellutta     setelistöii
osaa    silloin   pui`istettiin   normaalia   määi`ää   i)ieneinmäksi -tästä
määrästä  edusti  tesauroitujen  setelien  muodossa  säilytetty.ä  i`aha-
omaisuutta,  joka  siis  nyt  setelinvaihdon  rtelossa  vaihtoi  muotoaaii
muuttuen  talletuksiksi  ja  shekkitilisaataviksi.

Setelien vaihtohetken --ns. »S-päivän» -\.uoden \.aihteessa koit-
taessa    set,elistö    oli   siis   i)ainunut   `13 598   inil].oonaan   markkaan.
Kut.en  äsken  jo   viitattiin,   pankkeihin   oli  tätä   ennen  luultavasti
kiirehditt}-  tilapäisesti  viemään   melkoinen  osa   sellaisestakin   sete-
listöstä,  joka  ei  suinkaan  ollut  ollut  tesauroituna,   vaaii  ijalvellut
vain   set,elien   noi.maaleja   tehtäviä,   iiiut,ta   toiselta   i>uolen  »S-päi-
vänä»  ]iikkeellä  olleeseen  setelistöön  sisältyi  ilmeisesti   vielä   myös
tesauroituja   setelieriä    ~    kuinka   paljon,   sitä   on   mahdotonta
edes   suurin   piirteinkään   eksaktisesti   sanoa.   Vaihtoi)äivän   sete-
listöstä  oli  2  306  iniljoonaa  markkaa  100:n  iTiarkan  ja  sitä  pienem-

piä  seteleitä,   ja  -saattanee   edellyLtää,   että  tämä  osa   palveli   pää-
asiallisesti     inaksuvälinet,arkoituksia:   setelinmuotoisen   rahaomai-
suuden   säil}J.ttäminen   tapahtuu   näet   sentään   inuka`-immin   suu-
i`empivalöörisinä   seteleinä.

Koko setelin\-aihto kohdistuikin vain 500:~,  '1000:--ja  5000:--
markan   seteleihiii    eli    ns.   vaihtoseteleihin,   joita   J)S-i)äivänäi)   oli
]iikkeessä   kaikkiaan    4.`1  282   miljoonan   iiiai`kan   ai`vost,a.   Set,eliii-

vaihdon   }.hte}.dessä    oteitu    })akkolaina   ~   i)uolet   setelinomist,a-

i.an  hallussa   »S-päivänä»  olleiden  vaihtosetelien   ai`vosta -ei   kui-
tenkaan kohdistunut läheskään koko  tähän  `-aihtosetclienmäärään,
vaan   valtio   ja   sen   laitokset,   kunnat   ja   ]nuut   julkisoil%udelliset

yhdyskunnat,  Kansaneläkelaitos,1iike-ja  säästöpankit,   Osuuskas-
sojen   Keskus   Oy,   osuuskassat,   0}-  Maakiinteistöpankki,   Suoinen
Kiinteistöpankki  Oy,  Suoineii  llypoteekkiyhdistys,  Suoinen  Asun-
tohypoteekkipankki   ja   Suomen   Teollisuus-H}.i)oteekkipankki   O}i'
olivat   vapaita   vel`'ollisuudest,a   pakkolainan   antamiseen   valtiolle
hallussaan  olleiden  vaihtosetelien  määi`än  i)erusteella.   Toisen  r}rh-
män   setelinomistajia,   joLka   olivat   sainassa   etuoikeutetussa   ase-
massa,   muodostivat   ulkoinaiden  Suomessa   olleet   lähet}.stöt,   liit-
toutuneiden   valvontakomissio   sekä   ulkomaan   kansalaiseL,   jotka
kuuluivat  tääl]ä  olevaan  viei`aan  maan  lähetystöön tai lähetettyjen
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konsulien  virastoon.   Vaihtoseteleitä   oli  näiden  kummankin  »etu-
oikeutetun»  ryhmän  hallussa  »S-päivänä»  yhteensä  4 751  miljoonan
markan  arvosta,  mistä  summasta  ensimmäisen  ryhmän  osuus  oli
verrattoinasti   suurempi.   Voinee   edellyttää,   että   ainakin   tämän
ensimmäisen  ryhmän  hallussa   olleet  vaihtosetelit   palvelivat  jok-
seenkin   )-ksinoinaan   puhtaita    maksuvälinetarkoituksia      eivätkä
edustaneet   tesaui`ointia,   ja   pääasiamsesti   näin   täytyi  asian  olla
myös  jälkimmäisen  ryhmän  suhteen.

Vaihtoi)äivänä  liikkeellä  olleiden  vaihtosetelien  jäljellä  olevasta
määi.ästä kertyi pakkolainaa  (sitä vähensivät jonkin vei`ran kadon-
neet  tai  ulkomaille  kulkeutuneet  setelit  ja  osittain  myös  se,  että

jossain  määrin  ilmeni -verotuksen  pelko  kaiketikin  päämotiivina
~ vapaaehtoista   luopumista    oikeudesta    vaihtosetelien    oikeiden

puoliskojen   edustamaan   pakkolainasaatavaan)   kaiken   kaikkiaan
3145 735 000 mar'kkaa.  Kun tämä oli oLettu niin kaavamaista  menet-
telyä  noudauaen,  että  aina  puo]et  vaihtosetelien  arvosta  oli  jou-
duttu  luovuttamaan  pakkolainaksi,  sisältyi  pakkolainaan  varmasti

paljon   myös  scllaisia  seteleitä,  jotka  eivät  suinkaan  olleet  tesau-
roituja,  vaan  toiinivat  pelkästään  maksuvälineinä.  Mutta  toiselta

puolen voi taas sanoa,  et,tä oli myös sellaisia setelinomistajia, joiden
hallussa   olleidcn   vaihtosete]ien   määrästä   enempikin  kuin   pakko-
lainana   luovutetuksi  tullut  puolet  edusti  tesauroint,ia.   Näin  ollen
todella  tesauroituna  olleen  ja  siis  setelinmuotoista  rahaomaisuutta
edustaneen   setelistön   osan   arvioiminen   on   setelipakkolainankin

perusteella   peräti   ei)ämääräisLä.   Mutta   sen   voinee  kai  kuitenkin
sanoa,   että   i]ääosa   tesaui`oidusta   seteliomaisuudesta   sisältyi   joko
tähän  setelipakkolainana  kertyneeseen  3  miljardin  markan  ei`ään
tai   siihen   r`insaan   5   miljardin   määrään,   millä   sete]istö   elokuun
lopusta  vuodenvaihteeseen  mennessä  väheni  setelinvaihtohuhujen

johdosta.   Näiden   kahden   erän   summa,   8,5    miljardia   markkaa,
edustaa    vai`inasti    mahdollisen    setelien    tesauroinnin    enimmäis-
määi`ää,   ja  todel]isuudessa   tesauroinnin  määrä  ilmeisesti   oli  tät,ä
maksiinia  huomattavastikin  pienempi -kuinka  pa]jon  pienempi,
siitä  on  hyödytöntä  lähteä  esittämään  arviointeja,  siksi  epämää-
i`äisellä  pohjalla  tässä  pakosta  liikutaan.

Joitakin   miljardeja   tesauroitua   seteliomaisuutta   voinee   joka
tapauksessa    katsoa    inaassamme    vuoden    1945    loppupuo]isko]la
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olleen.  On  kuitenkin  otettava  huomioon,  että  tämän  täytynee  olla

paitsi   tietenkin   markkamääräisesti   myös   suhteellisesti   suurempi
osa  kokonaissetelistöstä,  kuin  mihin  tesaurointi  nousi  normaaleina
rauhan  aikoina.  Sodan  aikana  oli  näet  vaikuttamassa  useita  eri-
koissyitä,   jotka   saivat   tavallista   suui`emman   osan   rahaomaisuu-
desta  esiintymään  setelien  muodossa.  Siten  esim.  rajaseuduilla  ja

pommitusuhan  alaisissa kaupungeissa  asuvien  oli  varustauduttava
niinkin  poikkeukselliseen  toimenpiteeseen  kuin  inahdolliseen  eva-
kuointiin  ja  sitä  vai`ten  pidettävä  tavallista  suurempaa  käteiskas-
saa,   koska   se   oli  varmemmin  ja   nopeammin  käytettävissä   kuin

pankkitalletus.  Niin ikään  on huomattava,  että  sodan  olosuhteissa
verot,   nimenomaan   myös   omaisuusverot,   nousivat   moninkertai-
siksi,   jolloin   veronvälttämispyrkimykset   voimistuivat   ja   veivät
luultavasti   monessa   tapauksessa    siihen,    että    pankkitalletuksia
vei`on  pakoilemiseksi  muutettiin -ennen  setelinvaihtoa -seteli-
varastoiksi,   initä   pyrkimystä   vielä   tehosti   omaisuudenluovutus-
veron  kohdistuminen  kömpelöllä  tavalla  talletuksiin.

Se,  että  setelien  tesaurointi  ja  siis  tässä  muodossa  esiintyvän
rahaomaisuuden  muodostuminen  ilmeisesti  huomattavan  suurelta
osalta  tapahtui  vasta  sotavuosina,  jolloin  inflaatio  jo  oli  veiTaten

pitkälle  kehittynyt,   ]ieventää   tämän  omaisuuden  muodon  käi`si-
miä inflaatiomenetyksiä,  jotka  tietysti  ovat  sitä vähäisempiä,  mitä
suui`emmalta  osalta  rahaomaisuus  on  kertynyt  inflaatiosta  jo  kär-
sineessä    rahassa.        Sodanedelliseltä    ajalta    periytyvän,    setelien
muodossa  olleen  rahaomaisuuden  täytyi  olla  määrältään  verraten
vaatimaton    muuhun    i`ahaomaisuuteen    vei`rattuna.    Jos    edelly-
tetään -epäilemättä  enemmän  tai  vähemmän  mielivaltaisesti -
että   kymmenesosa   vuoden   1938     päättyessä     liikkeellä   olleesta
setelistöstä,   2 086  miljoonasta   mai`kasta,   siis   pyörein  luvuin  200
miljoonaa  markkaa,  edusti  tesaurointia,  tämä  ei  olisi  tehnyt  edes
täyttä    1°/o  rahalaitosten   koko   ottolainauksesta   -21,2   miljar-
dista  markasta -samana  ajankohtana.

b.   Pankkitalletukset.    Suomen    oloissa,    joissa    obli-

gaatioiden  asema ja merkitys on useihin muihin maihin veri`attuna
suhteellisen    vaatimaton,    ovat    olennaisimpana    rahaomaisuuden
muotona,     kuten   edellä   jo    todettiin,    pankkeihin    sekä   osuus-

ja   säästökassoihin     tehdyt    talletukset.       Tässä    yhteydessä   tu-
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levat   siis   kysymykseen    nimenomaan    talletus-    ja    säästötileille
tehdyt  säästöönpanot,   jotka   ovat   nostettavissa   -   suhteellisen
vähäistä     milloin     tahansa     nostettavissa     olevaa     inäärää     lu-
kuun  ot,tamatta   -  vasta  tietyn  irtisanomisajan  jälkeen.   S h e k-
k i t i 1  e i  1  1  e    s  i j  o  i t  e  t u t    a  v  i  s  t a  -  v a  r a  t    ovat  tieten-
kin    haltijansa     rahaomaisuutta    nekin,     mutta    normaalisti     ne
edustavat    kuitenkin    varsinaisesti    liikkeiden    vaihtuvia     kassa-
varoja.   Ne  voidaan  siis  rinnastaa  maksuvälinetarkoituksia  palve-
leviin  seteleihin ~ sitäkin  suuremmalla   syyllä,   kun  ne  tavallaan
ovat  itsekin  maksuvälineitä  sikäli,  että  shekkien  käyttö  on  juuri
niihin  nojautuvaa -ja  jättää  tämän  tarkastelun  ulkopuolelle.

Rahalaitoksien  varsinaisia  talletuksia  selvitettäessä  on  edelleen
syytä   jättää  tarkastelun   ulkopuolelle    pankkien    keskinäiset   tal-
Ietukset,  siis   pankkien  panot  toisten  rahalaitosten  talletustileille,

ja  sen  sijaan kohdistaa huomio  ainoastaan  yleisön  tileihin.   Näiden
suuruus  eri rahalaitosryhmissä  viimeisenä  »noi`maalivuotena])  1938

ja   sen   jälkeisinä    inflaatiokauden   vuosina   ilmenee   alla    olevasta
asetelmasta.

Tleisön  lalleluslilit   Suomessci  i)u.   1938-1947,  miljoonia  markkoja   kalen-
terii)uoden  päällyessä:

Yleisön   talletukset    eri   i`ahalaitoksissa    olivat    siis    viimeisen
rauhanvuoden  1938  pääi,tyessä  yhteensä  17,7   miljardia  markkaa.
Yhdeksän   vuott'a   myöhemmin,   vuoden   1947   päättyessä,   niiden



INFLAATIO   JA   RAHAOMAISUUS                                                              327

nimellisarvo  oli  noussut  63  miljardiin  mai`kkaan,  ja  nimellisarvon
indeksi  vastaavasti  355  pisteeseen  vuoden  1938  100  pisteestä.  Sa-
manaikaisesti  oli  elinkustannusindeksi  (VIII.  38-VII.  39  = 100)
kuitenkin   kohonnut   720   pisteeseen   ja   tukkuhintaindeksi   (sama
basisvuosi) kerrassaan 894 pisteeseen. Jos tukkuhintaindeksin muu-
tokset   valitaan   i`ahanai`vossa   tapahtuneiden   muutosten   mitta-

puuksi,  o|isi  i`ahanarvo  siis  vuodesta  1938  vuoteen  1947  alentunut
1/9:aan.    Kun  yleisön  talletusten  kokonaismääi`än  indeksi  oli  vas-
taavana     aikana     kohonnut     ainoastaan     355     pisteeseen,     tiesi
tämä,  että  sen reaalinen  arvo  vuoden  1947  päättyessä  ei  ollut  edes
aivan  täyttä  40  °/o  siitä,  mitä  se  oli  ollut  vuoden  1938  päättyessä.
Tämän  oli  siis  talletusten  muodossa  oleva  rahaomaisuus  menettä-
nyt   niin   sanoakseni   »erittelemättömänä   kokonaismassana)}.   Uusi
säästäminen  ei  toisin  sanoen  ollut  inflaatiovuosina  likimainkaan

jaksanut  korvata  niitä  arvon  menetyksiä,  joita  sotaa  edeltäneeltä
ajalta  periytyvä  rahaomaisuus  oli  inflaation  vuoksi  kärsinyt.

Tämä   säästöpääomien   kokonaismassan   kärsimä   arvon   alene-
minen   inflaatiokauden   aikana  ei  vielä  sano  paljoakaan  inflaatio-
tappioista, joita yksityiset säästäjät ja  säästäjäryhmät  ovat joutu-
neet   kokemaan.   Edellisen   arvonalenemisprosessin   selvittäminen
riittäisi  jälkimmäisen  kysymyksen  selvittämiseen  vain  sillä  edel-
lytyksellä,  että  kaikki  säästäjät  olisivat  vuodesta  toiseen  voineet
kai`tuttaa  ai.vossa  alenevaa  säästöpääomaa  samalla  yhteisprosen-
tilla,  minkä  vei`ran  säästöjen  kokonaismäärän  raha-arvo  on  vuo-
desta toiseen kasvanut, ja mikäänhän  ei ole kauempana todellisuu-
desta kuin tällainen edellytys.  Suuri osa  säästäjistä  on menettänyt
kokonaan   mahdollisuutensa   sodanedellisen  säästöpääomansa  kar-
tuttamiseen   inflaation   edistyessä,   ja   heidän   rahapääomansa   on
siis   menettänyt   i`eaalista   ai`voaan   koko   rahanarvon   alenemista
vastaavassa  määrässä.  Toiset  ovat voineet lisätä  säästöpääomiaan,
mutta  eivät  rahanarvon  koko  alenemista  vastaavassa  määrässä.
Jotkut   i`yhmät -ehkä   inflaatiosta   toisaalla   ansiotoiminnassaan
syystä tai toisesta  hyötyneinä  tai  muista  syistä -ovat  saattaneet
kyetä  tähänkin,  mutta  selvää  on  tietysti,  että  osa  heidän  raha-
omaisuudestaan,  se  alkupääoma,  mikä heillä jo  oli viimeisen  »nor-
maalivuoden»   päättyessä,   on   siitä   huolimatta   kärsinyt   täyden
inflaatiomenetyksen;    kasvaneista    tuloista    myöhemmin    tehdyt
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säästöt   ovat   alent,uneet   tätä   vähemmän   siitä   rippuen,   miltä
inflaatioperiodin   vuodelta   ne   ovat   peräisin. -Niiden   joukossa,

jotka   omistivat  pankkitalletusten  muodossa   olleen  rahapääoman
vuoden   1938   päättyessä,   on   tietenkin   lukuisasti   myös   sellaisia,

jotka ovat joutuneet syystä tai toisesta ennen vuoden 1947 päätty-
mistä   kokonaan   käyttämään   silloisen   säästöpääomansa.   Heidän
kärsimänsä   inflaatiomenetys   ei   ole   tietysti   koko   »asteikon»   laa-

juinen, vaan  sitä  vähäisempi,  mitä varhaisempana  inflaatiokauden
vuotena  säästöpääoma  on vaihdettu  reaalipääomaan  tai  käytetty
kulutukseen.

Eri   säästäjäryhmien   inflaatiotappioiden   määrä   vaihtelee   siis
todellisuudessa   miltei  loputtomin  vivahduksin.    On  tietysti   huo-
mattava  sekin,  että  niiden  joukossa,  joiden  talletuksista  nykyinen
säästöpääoma  kertyy,  siis  tämän  hetken  säästäjissä,  on  runsaasti
sellaisiakin,   joilla    ei   ollut   penniäkään   säästöjä   inflaatiokauden
alkaessa.   Jos   heidän   säästönsä   on   kertynyt   vasta   aivan   viime
aikoina,  siis  i`ahassa,  joka  jo  on  kokenut  jokseenkin  täyden   ai`von
huononnuksen,     tällaisten     tallettajien    inflaatiomenetyksistä     ei
voida  juuri   puhua.

c.   Vakuutusmaksurahastot.     Verraten    mei`kityk-
sellistä,  vaikkakaan  ei  äsken  tarkasteltuun  läheskään  rinnastetta-
vissa  olevaa  i`ahaomaisuuden  i`yhmää  tietävät  henkivakuutuksen

yhteydessä    kertyvät    säästöpääomat.    Itse    vakuutus s u m m a t
kokonaisuudessaan    eivät   tietenkään   ole    säästöpääomaa;   nehän
edustavat   vain   sitä   vakuutusturvaa,   jonka   vakuutuksenottajat
vuotuisilla   vakuutusmaksuilla   itselleen   hankkivat.   Mutta   nämä
vuotuiset   vakuutusmaksut   ovat   suurempia   kuin   pelkkiä   riski-
maksuja.   Niihin  sisältyy  yleensä   myös   säästöä,   koska   useimmat
henkivakuutukset  solmitaan  sellaisilla  ehdoilla,  että  vakuutuksen-
ottaja  saa   vakuutussumman  määi`äiässä,   mikäli  kuolemantapaus
ei satu sitä ennen, jolloin vakuutussumma lankeaa omaisille.  Näistä
säästöä  sisältävistä  vakuutusmaksuista  kertyvät  henkivakuutus-

yhtiöiden  v a k u u t u s m a k s u r a h a s t o t,  ja  nämä  ovat  siis
se  rahaomaisuuden  muoto,  joka  henkivakuutustoiminnan  yhtey-
dessä  tosiallisesti  esiintyy.   Kukin  vakuutuksenottaja  on  yhtiönsä
vakuutusmaksurahaston   määräosan   omistaja   jo   suorittamiensa
vakuutusmaksujen  perusteella.
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Nämä   vakuutusmaksurahast,ot  ovat  vain  mui`to-osa  koko  va-
kuutuskannasta,  toisin  sanoen  voimassa  olevien  henkivakuutusten
kokonaissummasta,  mutta  siitä  huolimatta  ne  edustavat  huomioon
otettavaa    i`ahaomaisuuden    muotoa.     Vuoden     1938    päättyessä
vakuutusmaksurahastojen  määi`ä   maan   eri   vakuutusyhtiöissä   oli

yhteensä  2  607  miljoonaa  mai`kkaa   koko  vakuutuskannan  ollessa
samana   ajankohtana   13100   miljoonaa   markkaa.

Henkivakuutusmaksur`ahastojen   suuruus   vuosina   1938-1947
käv   ilmi   seuraavast,a   asetelmasta:

Henkii]akuulusiyhliöiden  i)akuulusmaksural\aslol  uu.1938-1947 :

Vuosi                                   Milj.   mk Indeksi   (1938=100)

2607
2849
3043
3275
3560
3931
4271
5150
5865
6556

Kuten  nähdään,  vakuutusmaksurahastojen  muodossa  esiintyvä
rahaomaisuus  on  kokenut  aivan  saman  kohtalon  kuin  pankkital-
letustenkin   muodossa   oleva.    Senkään   suui`uus   ei   toisin   sanoen
ole  läheskään -ei  edes  pankkitalletuksia  vastaavassa määrässä-
jaksanuL  seurata  rahanarvon  alenemista.  Vakuutusmaksurahasto-
jen  indeksihän  oli -vuosi  4938  tässäkin  tapauksessa  basiksena -
vuoden  1947  i)äättyessä  ainoastaan  251  pistettä,  mutta  rahanarvo
sen   sijaan   oli   tällöin   i]ainunut   tukkuhintaindeksillä   mitattuna
1/9:aan.  Vakuutusmaksurahastojen kokonaismäärän  i`eaalinen  arvo
ei  siten  vuoden  1947  päätt}'essä  ollut  kuin  n.  28  °/o  vuoden  1938
arvosta.

Itse  v €i k  u u t u s k a  n n a n,   joka    edustaa   vakuutusturvaa,
eikä    säästöpääomaa,     reaalisen     ai`von    aleneminen   oli   samoina
aikoina  jossain  määrin  vähäisempi  kuin  vakuutusmaksurahastojen
arvon   aleneminen.     Vakuutuskanta   o]i   nimittäin   noussut  vuoden

4
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1938  määrästä,  äsken  jo  mainitusta  13  `100  miljoonasta  markasta,
41989  miljoonaan  markkaan  vuonna   1947   eli  siis    3,3-kei`taiseksi.
Vakuutuskannankin    i`eaalisen    arvon    aleneminen    oli   kuitenkin,
kuten  näkyy,  ei`ittäin  voimakas  ja  tiesi  niin  ollen  vakuutusturvan
suui`ta   heikkenemistä.

Kuten   säästöjen,   ei   vakuutusmaksurahastojenkaan   kokonais-
määrän  arvon  aleneminen  tietysti  ole   ensinkään   sama   asia  kuin

yksityisten    vakuutuksenottajien    ja    vakuutuksenottajar.yhmien
käi`simät  menetykset  inflaation  vuoksi.  Tässäkin  on  vivahdusrik-
kaus   suuri.   Yleensä  voi  sanoa,   että  ne  vakuutuksenottajat  ovat
kärsineet eniten, jotka olivat pisimmän ajan suorittaneet vakuutus-
maksuja,    mutta    ovat   saaneet   vakuutussumman    vasta    sitten,
kun  rahanarvo   jo   oli   voimakkaasti  heikentynyt   (jos  vakuutus-
summa  sen  sijaan  lankesi  maksettavaksi    jo    inflaatiokauden   al-
kuvaiheissa,    jo]loin    rahanarvon    aleneminen   vielä   oli   verraten
vähäistä,   ja   se   onnistuttiin  silloin   sijoittamaan   inflaatiolta   suo-

jattuun  omaisuuteen,  tappio  jäi  tietysti  vei`i`aten  vähäiseksi).  Pie-
nimpiä  ovat vastaavasti niiden  vuoden 1947  vakuutusmaksurahas-
toon   jo   osallistuneiden   vakuutuksenottajien    menetykset,    jotka
ovat  alkaneet  suorittaa  vakuutusmaksujaan  vasta   kysymyksessä
olevana   tai   edellisenäkin  vuonna,  siis   joka   tapauksessa   i`ahassa,

joka    jo    oli    ai.vossaan    alentunut    murto-osaan     vuoden     1938
i`ahanarvosta.

d.      Obligaatiot.      Useissa   maissa   edustavat   obligaatiot
ei`ittäin  merkityksellistä  rahaomaisuuden  muotoa.   Meillä  ne  ovat

jääneet   verraten  vähän   suosituiksi.   Suomen   kansan  totunnaiset
säästämismuodot  ovat  ennen kaikkea  pankkitalletus ja  sen jälkeen
henkivakuutus,  eikä  ole  osoittautunut  helpoksi  saada  varsinaista
suui`ta   yleisöä   muuttamaan   säästöjensä   sijoituskohdetta    näistä
totunnaisista    muodoista    obligaatioiden   hyväksi.    Sodan    aikana
valtion     obligaatiolainat     tosin    suuresti    lisääntyiväL,    ja    silloin
tehtiin    eräissä    vaiheissa    varsin   voimaperäistäkin    propagandaa
näiden   lainojen   sijoittamiseksi   myös   yleisön   keskuuteen,   mutta
verraten  laihoin  tuloksin. Sodan  jälkeen  obligaatiot  ovat korvaus-
obligaatioiden   muodossa   levinneet   hyvinkin   laajoihin   piireihin,
mutta  tässä  hän  ei  ole  kysymys  mistään säästöjen sijoittamisesta,

ja  sitä  paitsi  11   korvauslainan   obligaatiot  ovat  lähinnä  edellä  se-
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lostettuja  indeksiehtoisia obligaatioita, joita  ensinkään ei voida  lu-
kea inflaation tuhon  uhkaamaan  rahaomaisuuden  luokkaan kuulu-
viksi ja  jotka  niin  muodoin  jääväL  tämän  tarkastelun  ulkoi)uolelle.

Obligaatio-omaisuuden     suuruus     inflaatiokauden     eri     vuosina
käy  ilmi  seuraavasta   asetelmast,a:

Suomen     rahan   määräislen     obligaatioiden     liikkeellä   ollul   määi.ä   (niinellisai`i]on
mukaisena)   i)i).    1938-1947,   iniljoonia   markkoja.

Inf'laation tuhoille alttiin rahaomaisuuden määrää selvitettäessä
on   11  korvauslainan  indeksiehtoiset  oblig.aatiot  jätettävä  lukuun
ottamatta,  koska  ne,  kuten  edellä  jo  osoitettiin,  ovat  i`ahanarvon
alenemiselta  yhtä  hyvin  ja  paremminkin suojattuja  kuin  i]s.   reaa-
liomaisuus.   Näin   menetellenkin  huomataan   kuitenkin,   että   obli-

g.aatio-omaisuuden   määrä   on   inflaatiokauden   vuosina   kasvanut
enemmän   kuin   muiden   rahaomaisuuden   muotojen,   siis   lähinnä

pankkitalletusten   ja   henkivakuutusmaksurahastojen.   Obligaatio-
omaisuuden   indeksihän   oli -ilman   indeksiehtoisia   koi`vausobli-

g`aatioita -vuoden  1947 päättyessä  547  (i)arina  edellisenä vuotena
korkeampikin)   yleisön   pankkitalletusten   kokonaismäärän   indek-
sin   ollessa   samana   aikana   vain   355   ja   henkivakuutusyhtiöiden
vakuutusmaksurahastojen  ainoastaan  251.  Tämä  obligaatio-omai-
suuden   muita   rahaomaisuuden    muotoja    paljon   voimakkaampi
kasvaminen  inflaat,iovuosina  johtuu  v a 1 t i o n   obligaatiolainojen
suuresta  ]isääntymisestä  sota-ja  ensimmäisinä  sodanjälkeisinä vuo-
sina  tapahtuneen  va]tiontalouden  paisumisen  seui`auksena.   Lisäys
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olisi   vielä   paljon   voiinakkaami)i,   jos   indeksiehtoiset   koi``'ausobli-

g.aatiot  laskettaisiin  mukaan;  ]iiiden  liikkeellä  oleva  määrähän  oli
vuoden  1947  päättyessä  14 547  miljoonaa  markkaa  eli  22  °/o  silloin
liikkeellä   olleiden   Suomen   rahan   määräisten  obligaatioiden  koko-
naismäärästä.

Obligaatio-omaisuuden   inääi`ä  `--\t.aikka   iiideksiehtoisL`i   inl'laa-

t,iolta  suojatut  obligaatiot    jät,etääii  huomioo]i  ottamatta  -T-sc]Iai-
senaan  on  huomattavaii  suuri,  }71i  60  °/o  yleisön  pankkitalletusten
edustamasta  rahaomaisuudesta  vuoden  1947  päätt}'essä  ja  inonin-
kei.tainen  veri`attuna  vakuutusmaksurahastojen  edustamaan  omai-
suuteen.   Tämä   toteamus   ei   kuitenkaan   tee   t}rhjäksi   sitä   edellä
esitettvä  väitettä,  että  oblig`aatiot  vai`sinaisem  suui`en  vleisön  sääs-
tämismuotona   ovat   ineillä   vei.i`aten   \J'ähän   siiosiossa.   Oblig.aatio-
vo]}-}'mista   näet   ei`ilaiset   i`ahalaitokset   omistavat   `rarsin   suuren
osan, ja  samoin ovat erääL säät,iöt huomattavia  oblig.aatioiden oinis-
tajia.     Sodanaikaisia  valtion  oblig.aatiolainoja  i)}.rittiin  tosin  ]evit-

tämään  inahdollisimman  laajoihin  piireihin,  ja  tällöin i`ahalaitosten
ohella    m).ös    monet   suuret   teol]iset  ja   kaupalliset  }.rit}-kset   inei`-
kitsi\'ät   obligaatioita   huomattavassa   iiiäärässä,   inutta   silloinkin
\;'arsinaisen  säästöjä   teke\-än   suui'en   \.leisön,   siis   vksit\'ishenkilöi-

den,  osuus  obligaatioiden  omistajina  jäi  \+ähäiseksi.   Sodanaikaisen
valtionlainajärjesLön   esimiehen,    maistei`i   lvoz!e7`   T1/t./fzz/ndin   anta-

mien    tietojen    mukaan    yksit}/.ishenkilöiden    osuus    ob]igaatioiden
merkitsijöinä  jäi   sotavuosinakin   vain   5~8  °/o:iin.

Sc,   että  rahalaitokset   ovat   suui`ia   obligaatioiiomistajia,   on  --
kuten  Saksan  inflaatiotapi]ioita   käsiteltäessä  jo   viitattiin -otet-
tava  huomioon,  kun  arvostellaan  obligaatio-oinaisuuden  inflaation
vuoksi  kär.simiä  menetyksiä.  Sikäli  kuin  i.ankit  ja  henkivakuutus-
\.htiöt  ovat  oblig`aatioihin  sijoittaneet  tallettajien  ja  vakuutuksen-
ottajien  säästöjä,  ne  eivät  itse  ole `.arsinaisina  inflaatiomencL}'ksen
kärsijöinä,  vaan  tai)pion  kärsivät  perimmältä  iallettajat  ja  vakuu-
tuksenottajat,  ja  heidän  tapi)ionsa  on  tullut  jo  ot,etuksi  huomiooii
tallet,usomaisuuden  ja  vakuutusrahastojen  osalle  tulleita  inflaatio-
menetyl#iä  selvitettäessä.   On  siis  varottava  tekeinästä  sitä  ei`eh-
dystä,  että  rahaomaisuuden  tapr>iot  tulisi`'at   lasketuiksi   kahteen
kertaan.

Yleisön     talletuksia     kerää\-itm     r>ankkilaiLosten     (osuuskassat
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mukaan   luettuina)   ja   henkivakuutusyhtiöiden   hallussa    olleiden
Suoinen    markan    määräisten    obligaatioiden    paljous  ~nimellis-
i`rvon eikä kirjanpitoarvon m`ikaaii laskettuna -näkyy seuraavas-
ta  asetelinasta:

I'(inkkien    ia   henkii)cikuulu.suhliöiden    hallussa    olleel     Suomen    inai`kan    määi`äi.scl

oblig(itiliol    nimellisai.ijon    muka(in    ti[i.     19.38-1947,    miljoonia    mai.kkoja.

!\'uo-l         l,iike-

1      si       ,        l,.1nkit,

Säästö-
l)ankit

()suus-
kassat

Pankit ja
kassat

vht,eensä
v;E;|i.::t:`:s|'     ]{{.å.aL|;

Iö001            855
138J                   881
1819                    (\39

1941|           ..}861         '             91J

1942)         OJ55       ,120ts
19J3,         7546       ,      22J+                 21-'16
1t)4+l       11389       |       3075                  3262

194.5            tJ195       '       3616                  `5398

1946)         7970       '      3907                 8250

290()       i             8331        3733
2801
3348
5884
9171

12  528
18  757
] 9  37.,t
21405

19+7           6+71               377`2                  9338                1291        ,     20872

829       1        3630
941       ,        4  289

1001        [         6885

1133             10304
1301        ,13829
1761

2377
20  518
21751

2  837           24  242
3012           23884

.\setelman   osoiLLamiiii   oblig`aatioinääriin  sisälly}r  valitettavasti
iii}'ös    jonkin    verran   in£.laatiolta    suojattuja   indeksiehtoisia    obli-

gaatioita,  koska  i)ankki-  ja  vakuutustilasto  ei  suo  kaikkien  i.aha-
laitosten   kohdalia   ]iiahdollisu``ksia   crot,taa   niitä   muista   Suomen
markan   inääräisistä   oblig`aatioista.   Katsoen   siihen,   ett,ä   niitä   oli
liikei)ankkien ja iiostisäästöi)ankin  -joiden osuus i)ankkien ja hen-
kivakuuLus]aitosten   \'hLeisesiä   Suoinen   inarkan   määi`äisestä   obli-

g.aatiosalkusLa  oli  sill.oin  66  °/o --hallussa  vuoden  1947  päättyessä
347  nii]joonan  n]arkan  nimellisarvosta  e]i  vain  2  °/o  näiden  kahden
rahalaitost}'}ri)in  hallussa  olleiden  kotimaisten  ob]igaatioiden  koko-
naismäärästä, ne  eivät, vaikka  iiiitä  ()suuskassoilla   ja  henkivakuu-
tiis}Thtiöillä    ehkä   o]isikin   jonkin   verran   eneininän,   edusta   koviii
suurta    osaa    näiden    i-cahalaitosten    oblig.aatiosijoituksista,    mutta
tiet`'n    epätarkkiHiden    €`seLelmaa]i    ja    scii   perusLeella   scuraavassa

tehtäviiii  laske]iiiiin   nc   lietenkin   £`iheutLavat.

.-\setelman     osoitl£\inien     ob]ig.aatio-omisLusben      kohdalta     voi-

daan  siis  inflaatiotai)i)ioiclen  katsoa  eräässä  mielessä  tulleen  jo  huo-
mioon  ot(`tuiksi  näidcn   l<iiiosien   talletusi)ääomien  tai  henkivakuu-
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tusmaksurahastojen    kärsimissä    inl'laatiotappioissa.     \'ämä    obli-

gaatioiden  määrät  oii  siis  jätettävä  huomio()n  ott,amatta,  kun  seu-
raavassa    }'ritetään    laskea    rahaomaisuuden    kolmen    i)äätyypin,

i)ankkitalletusten,  vakuutusmaksura]iastojen  ja  oblig`aatioiden  kär-
simiä  inflaatiotappioiLa  kokonaisuudessaan  nyk}'inarklmina.

e.   R a h a  o m a i s u u  d e n   k o  k o  n a i s t a  p  i)  i o t   n }r k  }--
m a  r k k o i n a.   Tällaisen  laskelman  perustaksi  on  tieLenkin  otet-
tava   se   i.ahaomaisuus,   joka   oli  olemassa   >)normaalien»  rahaolojen
ajan  vaihtuessa  inflaatiokauteen.  Asetclmassa  on  -todellisuudelle
hiukan väkivaltaa tehden -katsottu tällaiseksi  ajankohdaksi  vuo-
den  vaihde   1938/39,   .ia   siis__äsken   viitatun  rahaomaisuuden   mää-
i`äksi vuoden 1938 äätt\ressä  olemassa  ollut  vleisön )ankkiLalletus-

:fi=:s#ar#:=::I!::I:::i::å::::::::
keräävien  pankkien  eikä  henkivakuutusyhtiöiden  hallussa  eivätkä
indeksiehtoisia  korvausoblig.aatioita -muodostaina  rahaomaisuus.
Tämän  kärsimä  inflaat,iomenet,vs  on  laskettu  siten,  että   sen  arvo
on muunneLtu nvkvinarkoiksi,]  jolloin näin saadun  ai'von ja  v`ioden
'1938  arvon  ei`otus  edustaa  iiiflaatiomenei}.stä.

Kuten  edellä  jo  on  eri  }-heyksissä  viiLattu,   vuoden   1{)38  iiääL-

t}'cssä   ollut   i.ahaomaisuus   ei   suinkaan   ole   säil}-n}'t   kokoonitai`ol-

taan   sainanlaisena   muut,t,umattomana    inassana   läi)i   k}'mmenen
inflaaliovuodeii,    vaan   jokaisem    vuotena    ovat   tuhannel    Lämän
rahaomaisuuden   osaomistajat,   noslaneet   L{illetuksia,   si`aiiceL   lan-

genneita   hcnkivakuutuksiaan   jiie.,   ja   joko   sijoitLaneeL   iic   reaali-
omaisuuLeen     tai    kä.`-ttäneet    kulutiikseensa,    jolloin    infk`aLioLap-

i)ion  tält,ä  osalta  `'oidaan   katsoa   påäLl}.necn.   M`iLLa   t,uhannct   ioi-
set   henkilöt   ovai,   suuimilleen   vast,a{`vin€`   ajankohtina   puolcstaan

}'htä  runsaasLi  ~--ja   enemmäiikin,   iiiiitta   se   oii   loinen   asia,   johon
kohta   palataan  ---lisännccL   rahaoim`isuuLLaaii,   ja   täiiiå   lisä\.s   on

niin  ollen  tullut,  rahanarvoii  jatkuvasti  aleiituessa,  äsken  kuvaiulla
tavalla  inl'laatiolLa  suojaulunec]i  rahaomaisuudcn  ascmesta   inflaa-
tiomenclyksen  käi`sijäksi   \-hLå  suui`essa   määi`ässä.   \Täiden   vuoden

1938  pääti}ressä  oTleest,a  rah`omaisuudcn  kokonaismassasia   itai)ah-

1   Rahaoinaisuuden    i`}'kyar\,'o    oii    laskcttu    sitei`,    cttä    `'uodcn    1938     iiåät-

[yessä     ollecn     i`ahaoinaisuu(len     silloincn     markkamäärä     on      kci`rottii    tukkii-
hintaii`del<sin   ]]iste]u`'u[[a   jouliikuulti\    1948   ja   jacttu   s{`di\lla.
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tuneiden  ottojen  ja  siihen  tapahtuneiden  yhtä  suui`ien  panojeii voi-
daan  siis  kaLsoa  vastaavan  toisiaan,  ja  inflaatiotappion  laskeminen
edellä   selost,etulla   tavalla  johtaa  suurin  piirtein  oikeaan tulokseen.

Mutta  tähän  vuoden  `1938  rahaomaisuusmassaan  inflaatiokau-
den  eri  vuosina  tehdyt  uudet  panot  eivät  ainoastaan  vastaa  tästä
massasta  samana  aikana  tapahtuneita  ottoja,  vaan  ovat  niitä  suu-
remmat,  koskapa rahaomaisuuden  markkamäärä on vuosi vuodelta
inflaation aikana kasvanut.  Sikäli kuiii panot ylittivät ottojen mää-
rän -ja  tämä  i)anojen  enemmyys  ilmeiiee  juuri  rahaomaisuuden
vuot,uisessa  kasvussa -inflaatiotappiot  on  tältä  osalta  laskettava
kultakin vuodelta  vielä erikseen ja lisät,tävä  äsken  saat,uun,  vuoden
1938  päätt}.essä jo  olemassa  olleen i`ahaomaisuuden  kärsimään tai)-

i)ioon,  ennen  kuin  i)äästään  inflaatiomenetyksen  kokonaismäärään.
Tällöin   on   menet,eltävä  siten,   että  kunakin   vuonna   ilmennyt

rahaomaisuuden  lisä\.s  on  kcrrotLava  tukkuhintaindeksin  vuoden
1948 i)äätt}.essä olleen pisteluvun --siis 977 pisteen -ja kulloinkin
kys}myksessä    olevan    vuoden      keskimääräisen     tukku-
hintaindeksin   välisellä   suht,eella.   Näin  saadun  summan  jaTi=-
omaisuuden  kasvun  alkuperäisen  markkamäärän  crotus  merkitsee

jälleen   inflaaLiotappiota   nykymarkkoina.
Näin    menetellen    pääsLään    seuraavalla    sivulla    olevaan     asc`

telmaan.
Rahaoinaisuuden  kokonaisiai)i)ioL   kohoavaL  siis   348  miljardiin

nykymarkkaan,   mistä   ra
tusten  muodossa  olleen  omaisuudeii,  osuus  on  23/±  miljardia  mark-
kaa.   Rahaomaisuuden  inflaatiotapi)ioiden  havainnollistamiseksi  ja
vertailemiseksi todettakoon,  et,t,ä  rauhansopimuksessa]uovuteLuilla

alueilla   olleen  reaaliomaisuuden  arvon  kokonaissiimiiia  on   ai`vioitu
24   mil ardiksi   mar {ä   n\.k`.rahana

vastaa  n.  23`i  miljardia,  ja  sotakorvaus  Neuvosl,oliiLo
mai`kaksi  vuoden  `19L/i/i  i'ahana,  joka  vastaa  n.  81   miljardiajardi±

n`-kvmarkkaa.•-rih   nähclään,   rahaoniaisuuden   int'laaiioiai]i]ion   kokonais-

määrä   nousec   asetelman   mukaan   aivan   valtavaan   summaan-
sehän  nä\.ttää  olevan  koko  luovutetun  Karjalan  edusLaman  omai-
suusarvoL  menet}-stä  suuremi)i  (Karjalan  menetysten  rahana  las-
keminen on tosin peräti vaikea ja pakosta  vain h}'vin ei)ämääräisiin
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])   Ncgatiivisista  inflaatiotapi)ioista  i)uliuminen  näissä  tai)auksissa  on   tietysti  scllaiscnaan  hyvin  kysymyksenalainen

asia, mutta niiden laskeminen tällä tapaa on kuitenkin ollut tarpeen jo senkin takia, että muuten osatappiot talletusten,
\'akuutusten  ja  obligaatioiden  kohdalta  eivät  olisi  osoittaneet  samaa  tulosta  kuin  rahaomaisuuden  kokonaistappio.



l.`l..I,.AA'l`IO    JA    l`AIIAO}lAISU.l,.S 337

t,uloksiin   johtava   }'ritys!)   ja   kerrassaan   4   kei`ta€\   niin   suuri   kuin
alkupei`äincn,   `/'ähentämätön   sotakorvaus   Neuvostoliitolle].

Suinman valLa\'uudest,a on kuitenkin varottava tekeinäst,ä ]iiote]-
iuja  johtopäätöksiä.  Rahaoinaisuuden  oinistajien   menet?.kset  ovat
iosin  tavattoman  suiii.et,  muti,a  esitett,\.  ]askelma  ant,aa  siitä  ilmei-
sesti  vah`'asti  suui.entelevan  kuvan  min.  sikäli,  cttä  reaaliomaisuu-
clcn  ai`vokaan  ei  suinkaan -leensä  ole  noussut, iukkuhintaindeksin

vastaavasti,  initä  mittapuuLa  asetelmassa  on  kä}'tett}.  raha-
en  tapplolta laskettaessa.   Edellä   on   j

maisuuden
o   viitattu

lajeihin,   nim.   teollisuusosakkeisiin  ja   kaupunki-

kiinLeistöihin,    joiden    ai.vot -toisin    sanoen    käyvät    hinnat~
civät, ole suinkaan keskimääräisesti osoitt,aneet, likimainkaan t,ukku-
hinLaindeksiin   verrattavaa   nousua   inflaatiokauden   alusta   n\'k\--

i)äiviin,      ja   useit,a   muit,a  keskeisiä  ja   tärkeit,ä      reaalioinaisuuden
i`\'hmiä    voidaan     lässä    suhteessa    niihin    ci)äilemäLtä    i`innasiaa.

`'leensä    reaalioinaisuuden    hinnat     saavuLt,avat     inf]aatiokauden

jälkeen  rahanarvon  alenemista  vastaavat  uu(let  ai`\.'onsa  vasta  huo-
iiiatt,a`.an    i)itkän    ajan    kuluttua    siitä,    kuin    inflaatio    p`-säht}'}-.

Sitäpaitsi reaaliomaisuudeii kohdalla  on  useissa  tai)auksissa  vaikeaa
iiiennä  sanomaan,  missä  määrin  sen  edustaii`a  omaisuus  on  pitkän
inflaatjokauden jälkeeii.  todella     saniaa,  kuin  sc  oli  inflaaLiokauden

alkaessa.   Maatilat,  kaupunkikiinteistöt,  tehdaslaitokset  jne.   vaati-
vat  koriauksia,  uudistuksia  ja  kaikenlaista  kust,annuksia  vaaLivaa
hoiioa  inflaatiokauden  kuluessa,  ja  epävarmaa  on  lähieä  arvostele-
iiiaan,   mikä   osa   niiden   joskus   vuoden   `L952   lopulla   edust,amasta

ai`vosi,a  ()n  todella  joltakin  vuode]ta  'L938  i)eri}rtyn}'t,  mikä  osa  taas

on   luettava   sen   jälkeen   suoritettujen   korjausten   ja   uudistusten
lilille.

\''lcensä   voi   sanoa,   että   inflaat,io   s}.nt}.}.   useimniiten   sellaisten

tartahtumasarjojen,    esim.    hävittyjen    sotien,    }'hte}.dessä,    jo]Ioin
kansallis`'arallisuus   kokonaisuudessaan   alenee  ja   jolloin   siis   myös
i`eaa]iomaisuu(len   omistajaL   keskimääi`in   kärsivät   menet\'ksiä,   jos

1   Vertailtacssa    toisaalta   rahaomaisuu(len   iiiflaatiotai)i)ioita,   toisaalta    Karja-
lan    luovutuksessa    tai    sotakoi.vauksissa    kärsittyjä  menetyksiä  on  tietysti  aim
i)i(lettävä  mielcssä,   että  jälkimmäiset   tict,ävät   reaz`livarojcn  siii`toa   kansantalou-
den   ulkopuolelle,   edelliset   taasen  lähimiä   omaisuu(leii   siirtoja    e]`i    taloussubjck-
tien    kesken   k.ansai`taloudcn  i)uitteissa.
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heidän   omaisuut,ensa  kä}.viä  hintoja  verrataan  hintatason  }-leiseen
nousuun  ja ]isäksi  oi,etaan huoinioon niistä  maksettavat,  valtavasti
nousseet   verot   jne.   Valitettavasti   vain   näiden   reaaliomaisuuden
keskimääräisten  menetysten  laskeminen  on  mahdotonta   edes  jol-
tisenkin  täsmällisesti  suoi.it,Laa.

Rahaoinaisuuden  omistajien  inflaaLiomenetyksiä  arvosteltaessa
on  sitäi)aiLsi  aina   pidettävä   mielessä,   että  inflaation  vaikutukset
ovat hyvin komi)lisoituja, joten useissa tapauksissa saattaa olla niin,
että    inflaat,ion   alentaman   rahaomaisuuden   omistajana  esiint}'vä
henkilö   on   saattanut   inflaatiosta   toisella   tavalla,   esiin.   ansiotoi-
minnassaan,   hyötyä,  joten  inflaation  hänelle  todella  aiheut,tamaa
loi]ullista tartpiota  ~ tai voittoa  -on vaikea arvioida.  Eiväikä ole
aivan harvinaisia  sellaisetkaan tapaukset,  että yksi ja  sama  henkilö
on  samalla  kertaa  sekä  tallettaja  cttä  velallinen,  ja  näin  ollen  itse
välittömästi  kokec  toisella  taholla  vastaavan  omaisuuden  lisääntv-
inisen,   minkä  toisella  taholla  -talletLajana  -iTicnettää.

.\Iutta  niin  välttämätöntä  kuin  onkin  eri  syistä  suhiautua  huo-
iiiaLtavin   varauksin   niihin   rahaomaisuuden   tappiolukuihin,   joita
esitett}-aset,clma osoitLaa, tämä ei tiet}.sti .tee tyhjäksi sitä tosiasiaa,
et,tä  eri  omaisuuslajien joukossa  rahaomaisuus  varmasti  on  se,  joka
keskimääräiscst,i   kaLsoen   kärsii   vlivoimaisesti   raskaimmaL   menc-
tvkset.    On    lisäksi    iiiuisLettava,    et,t,ä    äskeisessä    ascteli[iassa    on

kys}.m}-s   vain   eräiden   rahaomaisuuden   i)äälajien   eikä   suinkaan
koko i`ahaomaisuuden kärsiinistä  inenet}.ksistä.  Asetelmast,a  on tä\T-
t}.nyL  jäLLää   i)ois,   koska   tietojen  saanti  siitä  ymmärrettäväsLi  on

jokseenkin   mahdotonta,   rniii.   niiden   rahaomaisuuden   omistajien
Lai)piot,  joLka   ovat  suoraan  ilman  i)ankkien  välit}'stä   esiint`'ncct
lainanantajina.  Arvioiden  tämän  i`ahaomaisuuden  määi`äsiä  tä}'L}-\-
Iiikkua  iieräti  epävarmalla  pohjalla,  mutta  joka  tapauksessa  lieiiec

tässä   k\-svm\.s   summista,  joLka   n`'kvmarkkoina   laskien   nousevaL
iniljardeihin.

Ne   rahaomaisuudcn   inflaatioLai)i)iot,   joiLa   edellä   on   kuvailiu,

kohtaavat  hyvin  epätasaisesLi  eri  yhteiskuntaryhmiä.  Kaikki  eivät,
ole   suinkaan  samassa   määi`ässä  säästäjiä,   vakuutuksenottajia   tai
obligaatioiden   omistajia;   toiseL   ryhmäL   ovat   päinvastoin   suuria
\.elal]isia,  ja  heidän  h`'väkseen  tulec  velkojen  i`eaaliai`\.on  \rähene-
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misenä  se  saina  raha}'ksikön  osLovoiman  aleneminen,  minkä  raha-
saatavien     omistajat     kokivat     vaikeina     menetyksinä.     Inflaatio
aiheuttaa   täten   todellisuudessa   ostok\.\J-\.n   vastikkeetont,a   siirL}'-
mist,ä   valta`.assa   iiiitassa   ryhmält,ä   Loiselle,   ja   siihen  hittw   tätä
tietä  erittäin laajakantoisia sosiaalisia seui`ausilmiöitä.  MULta vaikka
tämä   omaisuuden  siirtvminen  onkin  ehkä   mei`kit\-ksellisin   inflaa-
tion  sosiaalisista  seurauksista,  sc  ei  ole   mitenkään  ainoa.   Inflaatio
vaikuttaa    m}'ös -o`sittain    h}.vinkin    kumouksellisesti -tulojen

jakaantumiseen,   työllis}'}.teen,   tuotannon   määrään   ja   suunt,aan
Jne.,
nllen

kaikki  nämä   `/.aikutukset  heijastuvat   cri   }.hteiskuntai.`-h-
-luokkien  elämään  eri  tavalla,  toist,en  asemaa  vahvisLaen,

toisten  heikentäen.  Inflaation  sosiaalisia  vaikuLuksia  on  siten  s}r}-tä

tarkastella  ei  \.ain  pelkkien  oinaisuussuhteiden  muutosten  valossa,
vaan  laajeinmasta  näkökulmasta.  Tämän  teht,ä\'.än   suoi`itt,amiseksi
olisi  kuit,enkin  vältt,ämätöntä  ensin  käsit,ellä  inflaation   \.aikutuksia
tuot,antoon   ja   t\'öllis`'\-teen   sekä   tulojen   ja   julkisten    rasitusten

jakaantumiseen.


