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t,aloustekniikan histoi.iaa, on tässä \.l`ic\-dessä mainittava vain
V. J7. .Jo/!ctnSoji, joka on kåsitell`.t, imai.Tune uu(lempaa agraarihistoi`iaa.
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minkä ai`velee kiinnostavan suui`ta yleisöä, ja tällä tavoiii hän on
saanut aikaan kirjan, jota varmaan tullaan pa]jonkin lukemaan.
Voidaan kysyä, onko tällä kirjalla vastaavia ansioita jä]`jestelmällisen opiskelun perustana.
Kirja ei kovin suuressa inääi.in pei.ustune itsenäiseeii ajatustyöhön; siinä on melkoisessa määrin mukailtu aikaiseinmin kirjoitettuja historioita, inin. edellä mainittua Jutikkalan teosta. Esitys
eksyy eräissä kohdin tarpeettoman i)aljon yleisen historian piiriin,
toisaalta viedään lukijaa enemmän kuin olisi välttämätönt,ä talousmaantieteellisten k}'s}rm}rsten pariin. Niinpä esim. Venäjän uudem-

paa kehitystä koskevassa luvussa on lähes puolet talousinaantieteellistä tarkastelua, samalla kun kolhoosijärjestelmän kehit\.stä ja
rakennetta koskeva esitys on jään}'t luvattoman pintai)uo`liseksi.
Etelä-Ainerikkaa koskeva esitys on melkein yksinomaan talousmaantieteellistä. Teoksessa ilmenee jossain määrin hajanaisuutta,
josta esiinei`kkinä mainittakoon, että inaatalousLyökalujen ja -koneiden kehit}-s on esitetty kahdessa jaksossa, joista kummassakin

on alotettu hämärästä muinaisuudesta ja lopetettu n}'kyaikaisiin
keksintöihin. Vaikka eri luvuissa esiintvv osaksi samojen asioiden
toistoa, voitaneen jaksottelua kuiteiik'iri taval]isen lukijan kannalta }'leensä i)itää verraten onnistuneena.
Esityksessä on siellä täällä sekä asiallista että muodollista ei)ätäsmällis}/.yttä. Ohran a]kukodin mainitaan sivulla 21 olleen Tiibetissä, sivulla 27 Abessiniassa. 7juiderseen patoamisen sanotaan
sivulla 319 lisäävän Ho]lannin i)inta-alaa 3600 km2:lla, sivulla
/±54 taasen 2 240 km2:1la. Sivulta /±10 saa sen käsit}rksen, että Suomi

ei olisi osallistunut YK:n elintar\'ike-ja maatalousjärjestön Loimintaan. Sivulla 414 puhuLaan biljoonista dollareista, vaikka lähdei,eoksessa on ilmeisesti tarkoitettu miljardeja. Suomen viljantuon]iin
ai`\'o maailmansodan aattovuosina on mainittu »lähes 1/2
miljaai`diksi markaksi)), vaikka sekä tullitilastossa että eräässä teki-

jän hyvin tuntemassa tutkimuksessa vuosien 191`1-13 kolr
dalta on päädytty vain 95 inilj. mai`kkaan. Tuskin voidaan sanoa,
että valtava maanai`von nousu olisi Suomessa tehnyt karjataloustuotantosuunnan edellyttämät pääomansijoitukset mahdollisiksi
(s. 553). Eihän maanviljelijä ole näitä sijoituksia yleensä rahoittanut
maansa myynnillä.
Voidaan kysyä, onko vientijuuston valmistus
ainoa tehokas ratkaisu k`ioritun maidon ta]oudelliseksi käyttämiseksi (s.

552).

Te`kijä

i)itää

r\'euvostoliiton

sovhooseja

esimerkkinä

maan

yhteiskäytön muodoista. Valt,ion omistamien ja hallitsemien tilojen tuskin voidaan katsoa olevaii yhteisessä käytössä. Kollektivisoiminen ei merkinnyt maan yksityisomistuksen lakkauttamista,
sillä tämä oli tapahtunut jo v.1917. Tässä tapauksessa voidaan
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puhua }-hteiskäyttöön siirt}misestä. \'iin tärkeä uuteen järjestelmään kuu]uva järjestel}r kuin kone-ja t,raktoi`iasemien perustaminen on jään}'t kokonaan mainitsematta.
Viron maareformia selostettaessa inainitaan valtion maksaneen
suurtilojen omassa \'ilje]}.ksessä olleesta maasta tä}Tden korvauksen. Koi`vaus maksettiin kuitenkin sodanedellisten hintojen mukaan, joten rahan ai`von alennuttua se jäi mui`to-osaksi maan ai`vosta. Maareformi ei johtanut tilojen liialliseen pirstomiseen, kuten
tekijä mainitsee, sil]ä muodostettujen tilojen keskimääräinen ala
o]i

18.7

ha.

Kasvinjalostusta koskevassa luvussa olisi ollut paikallaan niai-

nita hybriidimaissin keksiinjnen, joka Amerikassa on kohottanut
maissin satoja }'Ii 20 °/o:lla. Eri maiden maatalouspolitiikkaa koskeva tarkastelu päätty}r eri ajankohLiin ja on inyöskin laajuudeltaan ja perusteellisuudeltaan melkoisen epätasaisLa. Mm. Ruot,sin
viime vuosikymmenien inaatalouspolitiikka, joka on varsin mielenkiintoinen, on jään}'t kokonaan vaille huomiota. Maatalouspulan
aiheuttamien

toimeni)iteiden

se]ostamisessa

on

oleellisia

seikkoja

jäänyt mainitsematta, ja ])ulan s}.itä koskeva selit}.s on veri`aten
alkeellinen. Ei }.Ieinen nousukausi voi alkaa pelkästään »tuotannon
supistut,tua niin paljon, että kys}'ntä tulee tarjontaa suuremmaksi.t)
Kielellisessä suhteessakin on yhtä ja toista huomauttamista.
Se]laisia sanoja kuin ))talonpoikaisvapautus>), ))työntäyteinen» ja
>)epävapaai) ei ole i)idettävä erikoisen onnistuneina. Monessa kohden

puhutaan t)ylituotannosta» vaikka i)Iiikatuotanto» sopisi paremmin.
»Vuorosuhde» sanaa on siv. 410 käytetty toisessa merkityksessä
kuin yleensä on tai)ana. »Perinnöllisyydestä» ei pitäisi puhua, kun
on kysym}'s oinaisuuden tai oikeuksien perintönä siirt}rmisestä.
>)Pakkoluovuttaa>) ei merkit,se samaa kuin ottaa pakolla. Eräissä
kohdissa puhutaan elintarpeista, toisissa elint,ai`vikkeista, joka
viimeksi mainittu lienee parempi nimitys. Hintojen ]askussa ei
voitane saavuttaa ))huippua» vaan ))pohja» (s. 380). Teoksessa esiini,yy lukuisasti g`erinanismeja, kut,en ))vehnälle ei alkukodin määritteleminen ole yhtä yksinkertaista kuin ohralley), »laidunt,aminen
oli karjalle tuottoisampaa>), >)laiduntainisen salliminen naapurien
eläimille)), >)frankit osoittivat keskiajalle poikkeukse]lista hari`astust,a i)uutarhaviljelyyn)), ))ei ole nykymaailma.lle tunnettua» jne.
Läpikäyvänä esiintyy myös sivulauseen vii`hecllinen alottaminen
infinitiivimuodolla (esim. -->)elämäniyö saa erikoisen merkityksen
muistaen ->)). F,i`äässä kohdassa puhutaan >)patorakennusten kaivamisesta)) ja toisessa raivataan uutta peltoa valonheittäjien avulla.

- Kuvitus vaikuttaa onnistuneelta, mutta kaikista kuvan selityksistä ei voi sanoa samaa. Sivulla 126 olevassa kuvassa selit},'s on
vii`heemnen; kysymyksessä ei ole sarkajakoinen, vaan ns. sekaasemassa oleva ky]ä.

Jf.

U. PjÄÅ.¢Jc(.
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l,i,ihe-eläii.ää.

Kus-

iannusosakc}rhtiö Otava, I-Ie]sinki 1948. Siv. 254.

Täinä kirja on, niin kuin alkusanoissa todetaan, syntyn}.t Suonien l.iikemies-Yhdistyksen aloitteesta, ja tai`koituksena oli, ett,ä
se olisi va]mistunut mainitun Yhdistyksen 50-vuotispäivillc marraskuussa 19/±6. Voittamattomien esteiden takia tuota tavoit,etta ei

kuitenkaan saavutettu.
Teos jakaantuu kolmeen i)ääosaan: ensimiiiäisessä annetaan
taust,aksi l}'hyt kuvaus Suomen Lalouselämän aikaisemmasta kehityksestä, toinen sisältää varsinaisen esityksen liike-elämän kehityksestä kysymyksessä olevana puolen vuosisadan aikana ja kolmas muodostaa jälkikatsauksen, jossa pääpaino on tai)ahtuneiden
rakennemuutosten selvittämisessä.

Varsinainen kuvaus Suomen talouselämän I#hityksestä jakaantuu historiallisiin jaksoihin, joita suhdanteet, valtiolliset muutokset
ja taloude]liset vaiheet enemmän tai vähemmän selvästi erottavat
toisistaan. Tekijä antaa kustakin jaksosta monipuolisen kuvan
valaisten sekä talouselämän ei`i puolien kehitystä että pyrkien
muutoksia aiheuttaneiden syiden selvittämiseen. Esit}Js on yleensä
sujuvaa, ja asiat tuntuvat oikein esitetyiltä.
Tällainen historiallinen esitys on melkein itsestään lankeavaa,
mut,ta seurauksena on, että sellainen lukija, joka haluaisi Lietoja
jonkin määrätyn alan kehiLyksestä pitemmällä täht,äimellä katsottuna, ei hevillä pääse tuloksiin. Eräiden tilastotaulukkojen ja
lukusarjojen esittäminen, vaikkapa ]iitteinä, olisi tässä suhteessa

lisännyt teoksen käytettävyyttä - ainakin mikäli tulee tilastoja kansantalousmiehiin. Tekijä on nähtävästi itsekin ollut tietoinen tästä heikkoudesta, sillä kolmas jakso koettaa jossain määrin
poistaa tätä puutetta tarkastaessaan koko kautena tapahtuneita
i`akennemuutoksia. Mutta kun siinä ei sanottavasti esitetä numeroaineistoa, jää pyrkimys tältä osalta saavuttamatta. Muuten juuri
mainittu kirjan kolmas jakso on sen kenties mielenkiintoisin ja
antoisin osa.

Yleensähän ei tällainen 50-vuotinen kat,saus voi sisältää pal-

joakaan uutta niille, jotka ovat seui`anneet talouseläinän kehitystä
tai siitä jatkuvasti julkaistuja katsauksia; päinvastoinhan on
pakko ankar.alla seulonnalla valita mukaan otettavat tiedot. Vain
oppuluvussa tekijä on pyrkinyt synteeseihin ja omiin johtopäätöksiin. Mutta nuorelle polvelle tämä kirja tarjoaa helpon keinon
tutustua yleispiirteisesti talouselämän viimeaikaisiin saavutuksiin

ja samalla siis myös nykyhetken mahdollisuuksiin. Katsoen asiaa
oi]iske]ijoiden kannalta olisi ollut suotavaa, että kirjaan olisi lii-
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tett}' tietoja kä}..tet}.'istä lähteistä, sillä siten ne helpommin olisivat

päässeet käsiksi siihen laajempaan
johonkin erit\.isalaan edell`.ttää.

aineistoon, .jota s}'ventyminen
A. E. Tudeei..

PouL h-TBOE ANi)ERSEN:

Pe7?ge og Penges T/cieJ.c!. 3. reviderede

Udgave. Det Danske Forlag. K¢benhavn 4947. Siv.155.
Toht,oi`i Poz/Z ^ryboe 47?cze7.se7t on eräs Tanskan huomatuiinmista

nuoi`emman i)olven kansantaloustieteilijöistä, joka kotimaassaan
on tu]lut tunnetuksi varsinaisen tieteellisen julkaisutoimintansa
ohella m}'ös erinomaisten, kansantajuisten taloudellisia k}.symyksiä käsittelevien oppikirjojen laatijana. Näihin kuuluu yllä mainittukin teos, jonka ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 19/±1. Kirja
on otettu Kansantaloudellisen Aikakauskirjan lukijapiirille esiteltäväksi ennen kaikkea siksi, että se allekirjoittaneen käsityksen
mukaan on aivan erit\,'isen onnistunut ja valaiseva kuvaus rahan
olemuksesta, tehtäväs.tä ja merkit}rksestä n}rkyaikaisessa yhteiskunnassa. Samalla kun on valit,taen todet,tava, ettei meillä ainakaan toistaiseksi ole kot,oiselle pohjalle perustuvaa vastaavanlaista
esit}'stä t,ästä kansantaloudellisesLi tärkeästä ja yleisemi)ääkiii
mie]enkiintoa hei.ättävästä aiheesta, samalla voi r\Tyboe Andei`senin kirjasta lämpimästi suositella kaiki]le asiasta kiinnostuneille.
Kirjan varsinainen arvosteleminen ei sen luonteen vuoksi liene
tässä Larpee]lista edc]lä a]inettua yleistä mainesanaa tarkemmin.
Sen sisällöstä mainittakoon, että tekijä aloittaa esit}.ksensä selvittämällä oinaisuuden, rahatulon ja kassan käsitteitä siirt}-en sen

jälkeen t,arkastelemaan kultakannan toimintaa ja sen ]uhistumisen
svitä. Tanskan olojen pohjalla selostetaan sitten ei`i i`ahalajien,

v.aihtorahan, sete]ien ja tilimaksuvä]ineiden luonnetta ja syntyä
sekä annetaan lyhyt kuvaus keskusi)ankin tehtävästä ja mahdollisuuksista maksuvä]ineiden määrän sääte]ijänä ja rahai)olitiikan
harjoittajana.
r\Täiden pääasiallisesti rahan käsitettä ja olemust,a selvittävien
lukujen jälkeen seuraavat mm. esitykset korkokannasta ja koron
inerkitykscstä, rahan tehtävistä tuotantoprosessin aikana, säästäväisyydestä ja säästämisestä sekä sen kansantaloudellisesta merkityksestä eri tilanteissa, i`ahapolitiikasta ja hintatason vaihteluista,
inflaat,iosta ja

deflaatiosta.

Esitys on kauttaaltaan virkeätä ja valaisevaa, suuria ]injoja
ja taloudellisen toimini.ian useinkin vaikeasti oivallettavia yhte}rksiä erinomaisen selkeästi selostavaa. Nimenomaan kansantalouden
toimintaprosessin syiden ja seurauksien ja monenlaisten kytke`r-
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micn selvittäjänä kirjoitlaja osoittauLuu tässä su])peassa teoksess{aan verratt,omaksi pedag`og.iksi. Kirjasta on siLen kertausmielessä
varmasti hyötyä myös sellaisille, jotka jo aik€\isemminkin ovat ko.
alaan ja kansantaloust,ieteeseen }rleensä tarkemminkin i>crchtyneet.

Tekijä liikkuu kuvauksessaan koko ajan olevien olojen vankalla
pohjalla, mistä kirja saa elävän, käytännöllis-realisLisen luonteen.
Suomalaisen lukijan kannalla olisi tietenkin toivoLtavinta, että

tällaisen kuvauksen voisi lukea omiin oloihin sovellettuna. Tohtori
T\Tyboe Andersenin kirjasta saa kuitenkin toisaalta vai`sin valaisevan
kuvan Tanskan rahamarkkinain ei.äistä erikoisuuksista, mm. voiinakkaasti kehittyneiden ob]igaatiomarkkinain
rakenteesta. Ja
toisaalta eivät eroavuudet ole niin suuret, et,teikö kirjanen hyvin
sove]tuisi meikäläisenkin järjestelmän i)ääi)iirteiden

valaisemiseen.
Rei,no

Rossi,.

KERTOMUS KANSANTALOUDELLISEN
YHDISTYKSEN TOIMINNASTA V. 1948.
Tarkaste]taessa `'hdist}-ksen toimintaa n).'t päät,t}.vän toiminLavuoden aikana on todetta`.a, cttä Yhdist}'s on jatkanut t}t'ömuoto-

i.aan entiseen tapaan. Esit,elmiä on pidetty ajankohtaisista aiheista
ja esite]mien i)ohjal]a tai)ahtuneessa keskustelussa on valaist,u
esillä olevia kys}'m}.ksiä. Kaikkiaa]i pidettiin kert,omusvuonna

kahdeksan kokousta, joista kc\'ätkaudella 4 ja s}-yskaudella tämä kokous mukaan luettuna -samaten 4 kokousta.
Vuodcn ensimmäinen kokous oli tammikuun 28 ])äivänä. Täl]öin
tri Lc4L4J.j 0. ct/ J-/ei().!i.w esitti muist,osanat lrving Fisheristä. P[ofessori EL.no Sc4¢rj piLi lisäksi esitelmän aiheesta: >)Suomen metsä-

teo]]isuudcn raalui)uun saannin jatkuvuus.»
Seuraavassa kokouksessa he]mikuun 25 päivänä insinööri Leo
LSL"rJc*

jällmisestä

csitelmöi

aiheesta:

kehit,\.ksestä

>)Teollisuuden

rationa]isoinnin

sodan

inaassainine.y)

Huhtikuun 6 i)äi\.änä

pidet}.ssä kokouksessa oli ohjelinassa

professori Z?7.. Si.(J!.J.¢nntzn esitelmä: >)Peitetty inflaat,io.»

Kcvätkauden viimeinen kokous i)idettiin toukokuun `10 päivänä \'hteisesti Sosiaalii)oliittisen \'.hdist\rksen kanssa. Professori
4. E. .7TudeeT lausui muistosanat }-hdist}rksen vastikään kuolleesta
sihtecristä, kans]ianeu`/.os Mikko Strömmeristä. Tämän jälkeen
esitelmöi i)iispa EL.Jto So}.mi4rLe7t aiheesta: i)T`'öväen t\'\'t`-mättö-

myys aselnaansa Sosiaa]isena ongelmalla».
Sy)'skauden ensimmäisessä kokoukscssa

lokakuun 5 i)äiväiiä

piti valt,iovarainministeri 07t/t; H!.Jfi4rmn esit,elinän
tiontalouden näköalojat).

aiheest,a:

))Val-

Marraskuun 16 päivänä olleessa kokouksessa esitelmöi kunnallispormestari Wejo f=Tenr!.ÅSson aiheest,a: ))Vuokrat ja asuntotuotanto».

Seuraavassa kokouksessa, joka pidettiin joulukuun 2 päivänä,
o]i ohjelmana tohtori Å.. 0. 4!/ton esite]mä aiheesta: i}Tukipalkkiojärjestelmämme ja sen poistamismahdollisuudet)).
Tämän vuosikokuksen ohjelmassa on vainajille

omistettujen

muistosanojen ohella Thdist}-ksen esimiehen, tohtori Å'. Ä-£{Jt.cbz/ion
esitelmä: »Suomen Pankin ]uot,onanto)).
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Yhdist`.ksen kokoukseL on i)idett}r Sääiytalossa. Osanotto nii-

hin on ol]u-t vaihteleva; keskimääriii on kokouksissa ollut noin 5060 hcnkeä.
Suomen LiikemiesyhdisL}7s ja Ekonomiska Samfundet ovat kutsunect }rhdist}'ksemme jäseniä kuulemaan vierailevia esitelmöitsijöitä. Edel]isessä t,ilaisuudessa o]i käsiteltävänä kysymys liikeyrit,\'slaskennast,a ja jälkiminäisessä esitelmöi i)ääjohtaja

Iiuotsista.
Kansanta]oudellisen Käsiki]`jaston seuraavien

BJ.owcLZc!7}

metsäpolitiikkaa

ja maaLalouspolitiikkaa koskevien osien valmistamiseksi ovat ])rofessorit Ej7" Sc4cw.j ja Jir. U. PjhÄ.c4Zc4 koonneet aineistoa. Toimitus-

kunncm t}'övaliokuntaan ovat Yhdist}'ksen puolesta

edellecnkin

kuuluncet professt)riL L. J-Jcinnc4/.c( ja Z?a.J~ S/Jc4J.L., kustantajaa edusti

kevätkaudella kanslianeuvos Å?. S€7.ö.n7mer ja hänen kuoltuaan
m8\is+er± Reiiw Rossi,.
KansanLaloudellisen o])pisanaston toimituskunta on saaiiut
t,}Tönsä

päätökseen ja

sanasLo ilmesL}J.}- ensi vuoden alkupuolella.

Työn käytännöllinen suoritus on jatk`ivasti ollut tohtori Lc!L4r£
0. af I-IeurLiiriin `ehtåvånÅ.
J)Kansantaloudellinen Aikakauskirja» on samoin kuin aikaisemminkin ilmest}rnyL neljänä nitcenä Yhdist}.ksen julkaisemana ja
jäsenilleen jakamana. PäätoimiLtajana on ollut i)rofessori A. jz.
rL4czeer ja toimit,ussihLeerinä
keväLkaudclla
kanslianeuvos
/14.
SC}.ö.77'477ze7. ja s}'}'skautem maisLeri f?ej7to
j?ossj. Toimituskuntaan
ovaL ]isäksi kuuluneet yliLirehtööri Ej7tc47. Bö.öÅ, professori /j. J-Jc47L

imja, toh\ori Lauri 0. af lleurLin, proEessori Mat±i Leppo, pT.o£essor±
87.. St4(JL.7.ci7t£ct ja l,ohtoi.i AYj/f/€o 7Tc477"?jrLen. Painatuksesta ja jake-

lusta on huolehLinut Sanoma O}r:n kirjapaino.
Yhdist`7ksen kirjasto on kuluneena vuonna kasvanut edelleen
eri virastoilta, seuroilta ja liikelaitoksilt,a saaLujen julkaisujen johdosta. Yhdistys puolesLaan on osittain vaihtokappaleina, osittain
i]inaiseksi jakanut julkaisujaan.
Mitä Yhdistyksen raha-asioihin tulee, on £LtJo/.ew puolella ensin-

näkin huomat,tava ne avustukset, joiia suurimmat pankki- ja vakuutuslaitokset ovat Yhdistvksen toiminnan tukeiniseksi ant,aneet,
vhteensä 255 000 mk. Var.sinaista valtionapua sekä avustuksia
iaha-arpajaisten voittovaroista on \.hdistvkselle ja aikakauskirjalle invönnettv kaikkiaan 154 000 nik. Jäsuenmaksutuloja on ollut
182 60ö mk. Tallctusten ja oblig.aatioiden korot sekä osakkeista
iiostetut jako-osuudet kohoavat 58 400 mk:aan. Aikakauskirjan
ilmoitus-ja Lilausmaksuja on kert,\.n\rt 8/± 800 mk ja ju]kaisuvaraston my}'nnistä on saatu 5 700 mk: .
Me7w/.eJ® puolella ovat edelleenkin olleet suurimpana
eränä
Kansant,aloudellisen Aikakauskirjan kustannukset, joita on ollut
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yli 383100 mk.
`'hdist}-ksen
Loiinihenkilöiden italkkioihin on
menn}.t 54 700 mk ja esiLelmäi)alkkioihin 35 800 mk. Oi)pisanasL(tii
toimiiusku]uja on olluL `J 9100 mk. Posti-ja lennätinku]ut, nousevat
25100 nik:aai], i]nioiLuskulut 15 200 mk:aan. Kokouskutsukorttien
painatuskuluja, ])uhtaaksikirjoit`is])alkkioita sckä erilaisia kokous-

ja muita menoja kert\-\-viclä lähes 33 000 mk.
Vuoden 4948 aik`a`m on Yhdist\'kseen valittu scuraavat
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uui,ta jäsenLä: avustaja Oleg. Bcrg`inc;n, mcLsänhoitaja Lauri I-Icikinheimo, kunmllispoi`i`iestai.i Weio Henriksson, johLaja l.ciuri
Hietanen, maistcri Viljo I-Iolopainen, maislcri .Jorma H}7ppölä,

yliaktuaari Tauno J)lhä, meLsänhoitaja K}'östi Kaila, maisteri
Matti Kaleva, va]tiot,.kand. Peii.tti Kivinen, maisLeri Aino Korpela,
valtiot.kand. Oiva J. Laaksomn, lakii.kand. 0. Lahoncn, maisteri
Kalevi Lagus, maistei`i Kirsti Laipio, maistcri l,ca ljehi,iinäki,
lähct}.siöncu\-os I-Ieikki I,eppo, vai`atuomari Kurt Lind6n, jaostosihteeri Vcikko }Jakkoneii, hallitussihteei`i Tauno `Tiklandcr, varatuomari Alrio Noponcn, pi`ofessori Erkki K. Osinonsalo, dir>l.insinööri K.

11. Pe]iLti, tohtori Ola\.i R}.tkölä, vai`atuomE`i.i Vcli Saai.inen, maislei.i T. Sil\.o, kirj€Hii)itäjä Ei.kki Uot,ila
ja
agroiiomi
Viljo Veiiho.
Kun Yhdist}'kscn jäseiiliicttL.1osta on poistettu k`iollciclen ja
ei`o]ineidcii iiimct,, nousce
`'.hdisL}-ksen jäsenmääi.å Lätä ]i\-k\.ä
71/i heiikcen.
Yhclist`-ksi`n ediisLajina
Suomalaisen
Kii`jallis`iudcii
Edisiämisrahast,on Valtuuskumiaii `'hteiskiintat,ietecl]iscssä osasLossa o`..r`i,
olleet pr()fessori Jj. J/"nw{/.¢ ja professori J?i./to Scr«rj, v€`ralla i)i`ol.cssoi.i ft4f/Wj Jjeppo ja kansliaiieu`'os 11`4. S!J.ö.mme7'. Alfi`ed Kordc-

linin

Säätiön

i,ieteidcn

jaostossa

on `.hdist}'kseii edustajana

olI`it

professori j4. JJ`. 7Ti.dce7. ja varalla ])rofessori ljJ.. S[tv!.J.c/,/LcfL

Kansant€`1ouclelliseii
Yhdist`'kseii
vuoniia ollut tohiori J\.. J\'!.(u.cl//to.
T/oi.oJt7)?cm sekä johtokumian mui'm

csimiehenä
on
kuluneem`
varacsimichcnä ininistcri '/'.
jäscniiiä profcssoi`i j4.
/i'.

'/Twczee7., i)rofcssori BJ.. Si4(Ji.J.fm!cJ ja tohlori J\-JcÖL.s Tvf/J.!.S. Yhdist`.k-

sen i`ahast,on- ja
rei./.Ltz¢.

Siht,eerinä

kirjasto]ihoitajana
on

ollut

on ollut }-liaktuaari

kanslianeuvos

maansa asLi. I-Iänen sairaut,ensa aikam sckä

j`'/.

JJw;co.j

S!rö.777"e7. kuole-

tila]iäisesti siit,ä eteen-

päin hoiti )'liaktuaari JJmcu.j '/Tei./.wJ¢ sihteerin tchtäviä. Lokakuuii
a]usta johtokunta valitsi sihteeriksi allckirjoiLLanccn.
`'h(lisL}'ksen tilit vuodelta 1947 tarkastivat maisLei'i W`'öi.nö
Ahonen .]`ci tohtor.L K. U. Pi].kala.
Ilelsing`issä, joulukiiun 2L

itäi`/.änä

lgi'i8.

A. r|`unkelo.

S U M M A R Y.
Rents and House Building.
B}r

14/ez.o JJc7"t./rsson,

Mayor of lhc CiLy of I-Ielsjnk]..

Tlie t,oo scvei`c and inclastic conirol of house rents and Lhc

g`reat inflaiiomr}r increase in building costs have in Finland caused
a marked disi)arity bct,ween the rents in old houses erect,cd befoi-e
Lhe \var and in ncw houses erectcd during. or aftcr the `var. Althoug.h
official invesiigatioiis show the cosL of inLerest and care to havc
risen by 262 per cent in old owcn heated houses and by 307 ])er cenL
in o]d cenLrall}/' hcat,cd houses up Lo Februar\' 19/i8, rcnt,s have been
allowed Lo rise onl}' by 30 i)er cent in the forumer and 60 pcr ccnt in
the latLei`. I-Iousing., which demanded 15--20 pcr ccnt ol' thc renLer's incoii'ie beforc the war, now rcquircs only 3-9 ricr ccnt in olcl
houses, or 10-50 marks pcr square meirc. In new houses the corrcs]ionding. cost,s are already 100~250 mai`ks pcr sciuare ineire of housing`spacc`.

The housing` cosL in buildings erecLed at differenL t,imes musL
thercfore be evenecl out in evcry possible wa}r. In o]d houses renLs
must be allowed gradua]Iy Lo rise Lo such a level Lhat rcnts yield

what on cm averag'e the house owncrs have to pay in interest and
cai`e. New houses shou]d l)e supported in various ways so as to
be ab]e to reduce rents. One manncr of suppoi`t is thc tax reduction
established by a law of Jul}. 1st, 1948, whereby ncw houses arc
exempted from pa}/'ing` direct taxes on income and i)i`operLy to

State, community and cong`regation for 19/]8-1958. As bui]ding
capiLal is becoming scarce, the Govei`nment has included a 3 billion
marks' grant in the 1949 budget for house building` loans. Loans
have been suggested for family houses, joint-stock houses, and
houscs intended to be rent,ed to ]arge families of small means and
oLhers lacking` living ciuarLers. Famil}r houses and joint-stock houses
are sug.g`ested to g`et 40 per cent, of their building cosi,s at the mosL,
the maximum amount of t,his loan and oLher
morLg'ag`e loans of

greater preference being` 90 i)er cent of building. costs. For houses
to be rent,ed Lo ot,hers these i)ercentages would be 65 and 95. The
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repaymenL of the loans .has been sug`g.ested to be made in 45 \'eai`s
at the most for houses of sione or equally dui`able material aLd 27

yeai`s at the most for wooden houses. The intei`est i`ate has been
set at 1 per cent. In ordcr to reduce building costs iL has I)een
sug`g.ested thaL in cei`tain c.ases the pa?.ment of redemi)tion and
intercst could l)e posLponed by a maximum of 5 years at a Lime,
but not more than 15 \.ears in all. For the same i`easoii the total
cancellation of intci`esL ;hould be possible for a given period, 5 years
at t,he most. The most radical ]cvel]ing` mcasure would be a partial
State subvention of the interest on first rate loans. In addition to
all the above advantages and reductions ]arge families of small
means arc sugg`ested to g.et direct housing` subsidies, 20~70 i)er cent
of thc rent depending on the number of children below 16 }'cars of
age. .

Social Policy in Theory and Practice.
By

Professor J-JeL.Ä./t.i.

TVcn...S.

In his inaugui.al lcctur'e .as t,he first professor of Social Policy

at the University of I-Ielsinki the author examines the oi`igins
of practical social legislation in Brit,ain in the eig`hteen-thirties
and -forties.
This
activitv was still unsvsteinat,ic and
was
not based on an},. econor.nic doctrine.
Ituwas in Gei.many in
the cighteen-seventies, through i,he establishment of a leai`ned
society, Verei.7? /#). SozjcazpozJ£j/€, that the theorctical foundations
of a new social science were laid. >)Sozialpolitik)), which up unLil

now has had no exact equivalent in English, is regarded as a
grow]i-up daughter of economics who onl}. reccnLly has })ecome
cmancipated from her mother. During` Woi`ld War 1 a new ai)i)roach
to socia] probleins was born, and the establishment of the lntei`national
Labour
Organization opened
new possibilities and
new demands for scientific research in the field of these problems.
The change of attitude within the labour movement from a iheoi.y
of determiiiistic catastrophy to a belief in reforms as a road to
social revolution has g.iven strong impetus to the new science.
The problems of social security have become a centi`e of interest
and investig`ation in many countr'ies i)articularly during and
after World War 11. The chairs of 'industrial relations' at Cambridge University as well as at other British universities are signs
of increased scientific interest in pi`oblems of social welfare and
social

secui`ity.

The rapid

development

of industrial

socio]og`v

Su}ni,\RT
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and the newl}. established 'industrial i`elations centers' at cei`t,ain
leading American universities g`ive ample i)roof of the importance
attached to i`esearch and teaching` within the sphere of this discip]ine, which is now also represented at the University of I-Ielsinki.

Tlie ln£Iation and Monetary Property..
8};- T. Jwwrii.Jcb, doct. phil.

The g`eneral rise in prices, by definition always atLachecl to

inflation, means, from an other i)oint of vicw, a rcduction of the
purchasing. power of inoney, whcreby Lhe kinds of i)roperty held as
money assets of a fixed amount experience a corresponding` reduction in real value. Such are bank deposits, particular]y in Finland
a kind of prototype of moneiary pi`operL}', various bonds, funded
]ife insurance premiums, and private loans granted to i)rivate persons without the intermediary of the banks. A]so hoarded bank
•noi,es ar.e a kind of monetai`y i)roi)erty that suffers fi`om inflation.
Monetary ])roi)erty had its golden age in the ]att,er ])art of ]asr,
and the beginning of this centurv before Wor]d War 1. The value of
money was then vei`}- stable, particularly in England but also in
many ot,her counti`ies, monetary pi`operty thus apparenL]y retaining cm unchanging` value from decade to decade. In various counti`ies
a well-to-do savers' class came into being` which did noL activel)r

i)articipate.in any business activity but saved Lhe money absolutely
necessai`y for the growing population and t,he business activit`/expanding along with it.
When on the whole money seemed to retain its value from
decade i,o decade, the exi)erience from earlier inflationary periods
t,ended to be forgotten, the trust in the pei`manence of monetai`}.
i)roperty spreading for long` i)eriods. Yet, these favourable condi-

tions have entirely changed in t,he 20th century, this period of
world-wide .wars and intemal social ui)heavals which has also
seen the g.reatest y)price and currency revolutions» in history. The}r
wei`e inevitably accompanied by enormous losses in monetary proI)e I`ty.

During the two world wars and the yeai`s following, Finland
exi]erienced extensive inflat,ions each generally speaking reducing`
her money to 1/10 of its foi`mer value. Of course monetary property
correspondingly lost its value. In Finland the monetai`y propert}t'
is chiefly made up by dei)osits of the public in vai.ious banks.
Deposits, 17.7 billion marks at t,he end of 1938, had increased to

3,52
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62.0 billio]i l)v Lhe end of `J947, or to 3.5

ti]ncs thc orig`inal amount,

while in the s.aine i)eriod prices had risen 10 times o`ver as measured
by thc wholesale price iiidex. The preinium fuiids of the life insurancc companies similarl}-incr.esed fi.om 2.6 billion mai.ks in 1938
to 6.6 billion at the end of 1947, or to 2.5 times their previous
amount. The outstanding. amount of bonds in Finnish currenc}r,
excluding. the index-basecl indemnity bonds issued to the populat,ion fi`om the ceded teri`itor.ies, had i`isen from 7.4 billion mai`ks t,o
-/±0.4 bil]ion oi. 5.5 times. The total inflationarv losses on these main

kinds of monetary property may be roughly estimated at about
348 bil]ion marks or 2560 mi]lion dollars bv the end of 4947.
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»VAKAA POH]`A SUOM ELLA«
Näln vastasl länsisuomal&lnen. vlrkamles, kup gal,lup-tutklmuksen
yht6ydessä tiedusteltlin, mlksl `häm ml®lulmmln o'ttals'l hen.rilvakuutuksensa juuri SUOMLYHTIÖSTÄ.

Yhtlömme v&nkkaa pohjaa, sen suuruutta ja voimaa kuvastav&t
souraavat luvut (31/12 47) :
- Voimassa olevia vakuutu]{sla yll. 600.000.

- Voimassa oievien vakuutu`sten määrä 13,7 mlljåidi-a markkaa.
- Rahastot 2.426 milj. markkaa.
Suomi-yhtiö on vakuutettujensa omlstama. Sen tuottama ylljäämä
koltuu heldän hyväkseen. Mm. ennen v. 1920 vaLkuutuksensa otta-

neilta .'el tänäkään vuonna peritä minkäänlalsia vak.uutusmakauja
`
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Ddf]an suurln henklvalniutuslaltos

Helsinkl 1948. Sanma Op.

