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PALKKASUHTEIDEN  MUUTTUMISESTA
SÄÄNNÖSTELYKAUDEN  AIKANA.

Esitelmä,    jonka     Kansant,aloudellisen    Yhdistyksen    kokouksessa

helmikuun   1   i)äivänä   1949   piti

Ra|.   Rinne.

Esitykseni  tarkoituksena  on,  kut,en  scn  nimikin  sanoo,  kiinnit-
tää  huomiota  ei.äisiin  säännöstel};-kauden  palkkapolitiikan  aikaan-
saannoksiiii.   Säännöstelykaudella  tarkoitan  tällöin  ]ähinnä  sitä  n.
8   vuotta   kestänyttä   aikaa,   jonka   kuluessa   työpalkkoja   meillä
valtiovallan  taholta  annetuin  määräyksin  on  pyritty  säännöstele-
mään.  Tämä  ajanjakso  on  kyllin  pitkä,  jotta  sen  kestäessä  harjoi-
tet,un   valtionjohtoisen   palkkapolitiikan   tuloksista   voidaan   jotain
lopullistakin   sanoa.   Eräillä   tällaisilla   toteamuksilla   on   oma   mie-
lenkiintoisuutensa  ja  oma  arvonsa.  Talouspolitiikan  vastaisen  hoi-
tamisen  kannalta  niillä  ehkä  saattaa  olla  käytännöllistäkin  merki-
tystä.   `  Yhden     esitelmän    puitteissa    on    kuitenkin    mahdollista

puuttua   aiheeseen  vain   suhteellisen   rajoitetusti.  Tämä   esitykseni
kantaa  sitä   paitsi   selvää   piiitapuolisuuden   leimaa,   koska   en   ole
voinut  varata  riittävästi   aikaa  aiheen  yksityiskohtiin   syventymi-
Seen.

Mitä  yleisen  palkkapolitiikan  harjoittamiseen  tulee,  voitaneen
siitä  laajemmassa  mielessä  puhua  meillä  oikeast,aan  vasta  työpalk-
kojen säännöstelyn  alaisuuteen  saattamisen jälkeen.  Käsite  palkka-

politiikka  oli luonnol]isesti  aikaisemminkin tut,tu,  mut,t,a  ei samassa
mielessä,  kuin  mitä  sillä  nykyisiii  ymmäi`retään.  Palkka  on  talous-
elämän   ja   yhteiskunna]Iisten   olojen   tutkijain   taholta   käsitetty
tärkeäksi  taloudelliseksi  tekijäksi,  jolla  ainakin  välillisesti  on  ollut
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sangen  ratkaiseva  vaikutus yhteiskunnallisten  ja  sosiaalisten  olojen
muovautumisecn, mutta i)alklmjen muodostumiseen ja i)alkkakysy-
myksiin yleensä ei  nimcnomaan valtiovallan taholta  meillä puheena
olevaa   ajanjaksoa   edeltäneinä   aikoiiia   sanott.avassa   määrin   kiin-
nitetty   huomiota.   Samassa   miclessä   kuin   esim.   työttömyyspoli-
tiikkaan,  verotuspolitiikkaan,  tullipolitiikkaan    tai    asutuspo]itiik-
kaan   ei   näihin   seikkoihir]    meillä   valt;ovallaii   taholt,a   puututtu.
Ijiberalistisen   käsityksen   inukaisest,i   katsot,t,iin   työvoima   yleensä
omistajansa  vapaan  määräysvallan  alaiseksi ja  sen  hinta  niin  ikään
omistajastaan  riii)puvaksi.   Meillä  ei,  kuten  eräissä  muissa   maissa,
ollut   lain   säät,ämiä   mirimipalkkoja,   vaan   palkai]muodostus   oli
vai)aata,   lähinnä   kulloinkin   vallitsevan   k}'s}.nnän   ja   tarjonnan
mukaista.   Jossain   määi.in   valtiovalt3   t,oc}in   välillisesti   koet,ti   t}'ö-

väenlainsäädännön  avul]a  sekä  joutuessaan  toimimaan  työmarkki-
noilla   puhl(eamassa   o]evien   riitaisuuksien   selvittäjänä   vaikuttaa
myöskin   palkkakysymyksiin   antamalla   säännöksiä   mm.    ylit}.ö-
koi`vauksista,   mutta   muuten   palkat   saivat   kehittyä   suht,eellisen
itsenäisesti.   Mc]keinpä   ainoan   poikkeuksen   tästä   yleisestä   valtio-
vallan   liberalistisesta   puuttumaLtomuudesta    muodosti   vuodesta
1935   lähtien   metsätyöpalkkoihin   nähden   noudatettu   eräänlaincn
ohjaileva    palkkojen    muodostuksen    tarkkailu,    jolla    valtiovalta
sosiaalisista  syistä   pyrki  siihen,   et,tei  palkkataso   metsäLöissä   olisi
laskenut   aivan    kohtuuttoman   alhaiseksi,   vaatimattomimpienkin
toimeentulorajojen  alapuo]elle.

Valtiovallan    vaikutus    i)alkaiimuodostukseen   ja    palkkakysy-
myksien  rat,kaisuihin  ei  ennen  säännöstel}/'kautta  kylläkään  todel-
]isuudessa  jäänyt  aivan  niin  merkit}ksettömäksi,  kuin  edellä  sano-
tusta  ehkä  saattaisi  päätellä.  Muistettava  näet  on,  että  valtio  huo-
mattavana  työnantajana  ja  palkanmaksajana,  nimenomaan  viran

ja  toimen  haltijain  osalta,  joka  tapauksessa  joutui  noudattamaan
tiettyjä  periaatteita  ja  iiäin  ollen  harjoittamaan  myöskin  määi`ät-
tyä,   tosin  vain   suhteellisen  suppean  palkaiisaajain  piirin  käsittä-
vää   palkkai)olitiikkaa,   jonka   vaikut,us   ei   tieteiikään   voinut   olla
kokonaan t,uiituiTiat,ta siinä, mi]lä tavoin i)alkkakysymykset vapaan
kysynnän   ja  tarjonnan  alaisuudessa  yleensä  ratkaist,iin  ja  minkä-
laista  palkkapoliLiikkaa  sic]lä  ehkä  nimenomaan  tästä  syystä  jou-
duttiin  harjoittamaan.
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Vaikkakaan yleistä  palkkapolitiikkaa  ei siis  harjoitettu samassa
mielessä    kuin    nykyisin,    voitiin    tietenkin    silti    puhua   va]tion
omiin  työntekijöihin  nähdei]  noudatetusta  palkkapolitiikasta.   Sa-
moin  saattoivat  muutkin  suuret työnantajat,  kuten  kunnat,  alais-
tensa   palkkoja   järjestellessään   pyrkiä   seuraamaan   tiettyjä   peri-
aatteita ja linjoja,  niin että  hyvin voidaan sanoa  niidenkiii harjoit-
t,aneen  määrättyä  palkkapolitiikkaa.  Työnantajaliitoiksi järjestäy-
tyneet  työnantajat  saattoivat  sitäpaitsi  omaksua  palkkakysymys-
ten   järjestelyssä   ja   lioitamisessa   yhdenmukaisia   meiietelmiä   ja
tavoitteita,  jolloin luonnollisesti j` täysin tietoisesti koetettiin  har-

joittaa  itsenäistä,   ehkä   hyvinkin   pitkällä   tähtäimellä   harkittua
palkkapolitiikkaa.

Mutta eivät vain työnantajat ja heidän järjestönsä  tehneet  näin,
vaan  ehkäpä  vielä   suuremmassa  määrässä  työntekijäin  ja  heidän
ammatillisten   samat,en   kuin   osittain  poliittistenkin  järjestöjensä
voidaan sanoa  menetelleen  samalla  tavalla. Ne  ovat  usein  omak-
suneet   itselleen   palkkakysymysten  hoitamisessa  tiettyjä   ohjeita

ja    päämääriä   ja    siten   omalla   tavallaan   pyrkineet    suunnitel-
mallisen   palkkapolitiikan  toteuttamiseen.

Kun  ennen  sotia  palkkojen  määräytymisen  näin  ollen  yleensä
annettiin tapahtua, ilman että valtiovallan taholta katsottiin aiheel-
]iseksi  siihen  mainittavasti  puuttua,  muuttui tämä  suhtautuminen
sodr`n   ja    sen    aiheuttaman   taloudellisen    puristuksen   johdosta.
Kulutustarvikkeiden  saannin  supistumisesta  oli  välttämättömänä
seurauksena   hintojen   kohoaminen.     Tämän   estämiseksi   toimeen

pannusta hintojen säännöstelystä huolimatta seurasi vähitellen niin
tuntuva  yleinen  elinkustannusten  nousu,  että  oli  ymmäri`ettävää,
ettei  se  voinut  olla   aiheuttamatta  palkannauttijain taholla vaati-
muksia   palkkojen   korottamisesta.    Kun   sota   kulutustavaroiden

puutteen  ohella  aiheul,ti  myöskin  huutavan työvoiman vajauksen,
olivat tähän suuntaan menevät vaatimukset muutenkin, kysynnän
ja  tarjonnan  lakeja  seuraten,  itsestään  esiin  työntyviä.   Kilpailu
niukasta  työvoimasta  oli  omansa  nostamaan  sen  hintaa,  so.  palk-
koja.   Kun  tämä  taas   kasvaneiden  tuotantokustannusten  vuoksi

yhä  enemmän  kohott,i  hintoja,  mikä  jälleen vuoi.ostaan veti  peräs-
sään  i)alkkoja,  jouduttiin yleisen  edun nimessä  puuttumaan  myös-
kin  vapaaseen  i)alkanmuodostukseen.
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Tämä,   samaten  kuin   puuttuminen  vapaaseen   hinnanmuodos-
tukseenkin,  tapahtui  lähinnä  inflaation  ja  sen  muka]iaan  tuomien
epäoikeudenmukaisuuksien    torjumiseksi.    Samoin    kuin    hintojen
kohoamista  estääkseen  ryht}ri  valtiovalta  toimenpiteisiin  myöskin

palkkojen  jatkuvan   nousun   hillitsemiseksi.   Jo   kevätkesällä   1940
hallitus   joutui   määi`it,telemään   kantansa   tässä    asiassa   aseti,uen
silloin  sille  kannallc,  että  vain  absoluuttisesti  kaikkein  alhaisimpia
työpalkkoja  }.leensä  ollenkaan  saatiin  korottaa.  Helmikuussa  1941
valtioneuvosto toiseii kerran ant,oi velvoittavaksi tarkoitetun ohjeen
siiLä, miten palkkoja silloisissa oloissa }-leensä oli korotettava.  Nämä
olivat,  samalla  kun  ne  merkit,sivät  ensimmäisiä toimenpiteitä  palk-
kojeii    säännöstelemiseksi,    osoitus    siitä,    ettei   valt,iovalta    niissä
oloissa  enää  kat,soiiut  mahdolliseksi  täysin  k}.synnän  ja  tarjonnan
mukaista  vapaåta  palkkojen  muodostuinisLa,   vaan  halusi  tietyllä
tavalla   olla  siinä   mukana   ja  vaikuttaa   siihen;   valtiovalta    astui

yleisen  palkkapolitiikan   harjoittamisen  tielle.
Tuon  helmikuussa  49/i`l  suosituksen luonteiseksi jääneen i)alkka-

poliittisen ohjeeii antamisest,a oii nyt kulunut s vuotta.  Koko tämän
ajan  valtiovalta   on  sit,t,en   yleisten   valtakunnallisten  etujen  val-
vojana   katsonut   olevansa   oikeutettu  ja   velvollinen   puuttumaan

palkkakysymyksiin  ja  niitä  ohjaamaan.  Näin  menetellessään  se  on
joutunut   muutenkin   laajeiituneen   ja   voimistuneen   Loimint,ansa
ohclla  harjoittaiiiaan  palkkapolitiikkaa,  joka  on  antanut  paljonkin
keskustelun  aihetta  ja  herättänyt  arvostelua.

Palkkasäännöstelyyn    ryhdyttiin,    kuten    sanottu,    inflaation
vast,ustamiseksi.  Täinän  tarkoituksen  \-oitaneen  sanoa  olleen  sääii-
nöstelyn   aloittamisen  ).'ksinomaisena   syynä.   Tähän   päätavoittce-
seen  pyi`ittäessä  on  sittemmin  kuitenkin  ilmenn}.L  seikkoja,  joiden

i)erusteella     voidaan    väittää,     eLtä     palkkojen    säännöstel},Tllä    ei
ole   harjoitettu   ainoastaan  yleistä   etua   palvclevaa  rahanarvopoli-
tiikkaa  vaan  että  sen  avulla  on  kocteLtu  pyrkiä  eräisiin  t,oisiinkin

i)äämääriin.  Tällaiseksi  voitaneen  sanoa  muun  muassa  sitä  palkka-
suhteiden  muuttumista,  mikä  säännöstelykauden  aikana  on tapah-
tunut   ja   minkä   usein   on   väitetty   olleen   valtiovallan   tietoinen

palkkapoliittinen   pyrkimys.    Tai`koitukseni   on   vähän   lähemmin
tarkastella  juuri  tät,ä  kysymystä.

Entisten    palkhsuhteiden    muuttuminen    on    useanlaatuista.
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Jos  lähtökohtana  pidetään  niitä  palkkasuhteita,  jotka  vallitsivat
ennen  sotia,  vuosina  1938-39,  voidaan  todeta,  ett,ä  muuttumista
on  tai)ahtuiiut  mm.  i`uumiillisesta  työstä  maksettavien  palkkojen

ja  ns.   henkisestä  t,yöstä   maksettavien   palkkojen   välillä   -~  sama
ilmiö,  mikä  oli  todettavissa  jo  ensimmäisen  maailmansodan  jälkei-
sinä  aikoina.   Samaten  voidaan  todeta,  että  ammat,titaidoLtomien

ja vähemmän  ammattitaitoisten  palkkataso suhteessa kvalifioidum-
map   tai   muuten   vaativampaa   työtä   tekevien   palkkatasoon   on
muut,tunut.   Aivan   ilmeinen   on   samoin   miesten  ja  naisten  palk-
kojen     keskinäisen    suhteen    muutos.     Edelleen    on    todettavis6a
aikaisempien    pa]kkasuhteiden    muuttumista    eri   paikkakuntien,
varsinkin   kaupunkien   ja   maaseudun,    keskinäisen   palkkatason,
samoin   kuin   ui`akka-   ja   aikapalkalla   työ,skentelevien   palkkojen
välillä.

Ruumi,i,lli,sen  ia henkisen työn  väliset  palkkasuheet.

Mitä ensiksi tulee ruumiillisen ja henkisen työn väli;ten palkka-
suhteiden muuttumiseeii, josta vei`raten usein on esitetty arvostelua

ja  tehty eduskuntakyselyjäkin, voidaan sanoa i.uumiillisesta työstä
maksettavien palkkojen  indeksin tällä  hetkellä  yleensä  olevan jon-
kin  verran  koi`keamman  kuin  on  vastaavalla  palkkatasolla  aikai-
semmin  olleiden  henkisen  työn  tekijäin  palkkaindeksi.   Riittävän
tilastomateriaalin  puutteessa  ei  tästä  palkkasuhteiden  muuttumi-
sesta  toistaiseksi  voida  esitt,ää  mitään  yleispäteviä  lukuja,  mutta
keskimääi`äisesti  ottaen  ei  voida  kieltää,  etteikö  kehitys  olisi  ollut
ruumiillisen   työn   tekijöitä   suosiva.

PalkkasäännösLelymääräyksiä    suunniteltaessa   ja    annet,taessa
on    pidetty   silmällä   ennen   muuta   ruumiillista   työtä   ].a   siitäkin
lähinnä vain eräiiä tiettyjä työaloja.  Tämä  pitää  paikkansa nimen-
omaan  siihen  säännöstelypolitiikkaan  nähden,  jota  vuodesta  1945
lähtien   on   harjoitettu.   Työt` ja  työntekijät   on  yleisiksi  tarkoite-
tetuissa  säännöstelymääräyksissä  ryhmitelt}.  suhteellisen  kapealle

pohjalle.   Siitä  on  ollut  seurauksena,  että  säännöstely-ja  palkka-
määräyksiä  on ollut vai`sin vaikeata soveltaa ei`äillä enemmän vaih-
televilla  työaloilla,  kuten  esim.  liike-  ja  konttorialoilla.  Eri  alojen
työntekijät  on täten jouduttu  ikäänkuin  puristamaan samaan tiet-
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tyjä   i`uumiillisen   työn   tekijöitä   varten   suuniiiteltuun   muottiin,

jolloin  myöskin  palkoille  ja  palkkasuhteille  on  jouduttu  tekemään
määrätynlaista  väkivaltaa.  Tuloksena  on  ollut,  että  henkisen  työn
teki].äin  palkkataso  on  joutunut  tästä  kärsimään.  Se  ei  ole  noussut
samassa    suhteessa   ruumiillisesta   työstä   maksettujen   palkkojen
kanssa.

Kaikissa   tapauksissa   ei  näin   kuitenkaan  ole  asian  laita,   vaan
vertailut   osoittavat,   et,tä   eräiden   suurta   ammattitaitoa    vaati-
vaa  ruumiillista  työtä  tekevien  työntekijäi`yhmien  keskimääräiset

palkat  näyttävät  päinvastoin  vähäisempää  nousua  kuin  t,oisaalta
vähiten ammattitaitoa vaativan henkisen työn tekijäin palkkataso.
Tämä  on  selvästi  todettavissa  mm.  valtion viraii tai  toimen  halt,i-

jain  palkkojen kohoamisessa.  Samoissa  palkkaluokissa  olleiden  pal-
kat,   olkoon   sitten   kysymyksessä   i`uumiillisen   tai   henkisen   työn
teki].ä,  ovat  kohonneet  suuniiilleen  saman  vei`ran,  mutta  sitä  suu-
rempi  on yleensä  ollut  prosenttinen nousu,  initä  alemmista  palkka-
luokista   on   kysymys.     Samaii   havainnon   voi   usein   tehdä   yksi-
tyistenkin  t.yönantajien  rnaksamiin,  palkkasäännöstelymääräysten
alaisiin  palkkoihiri  nähden.   Niinpä  eräiden  pääkaupungissa  toimi-
vien  suurten liikelaitosten  palkkojen  kehitystä  seurattaessa  havai-
taari,  ettei  palkkasuhteissa  suinkaan  ole  tapahtunut  niinkään  mai-
nittavaa  muuttumista.  Verrattaessa  vanhempien konttorityönteki-
jäin   ja   samalla   tasolla   vuonna   1939   olleiden   i`uumiillista   työtä
tehneiden   ammattimiesten   aikapalkkoja  toisiinsa   todetaan,    että
ammattimiesten    palkkaindeksi    osoittaa    lukua    730,    kun   van-
hempien  konttorityöntekijäin  indeksi  on  700.  Jos  taas  mainittujen
ammattimiesten   palkkoihin   verrataan  nuoi`empien   konttorityön-
tekijäin palkkoja, jotka vuonna 1939 olivat ammattimiesten palkka-
tasoa   noin   30-35  °/o   alempana,   todetaan,   et,tä  tämän   henkisen
L)ön  tekijäin  ryhmän  palkat  ovat  kohonneet  enemmän  kuin  i`uu-
miillisen  työn   tekijäin   palkat.   Nuorempien   hnttorityöntekijäin
indeksiksi  saadaan  näet  850.

Nämä  muutamat  esimei`kit   osoittavat,   että   puheena   olevaan

palkkasuhteiden  muuttumiseen  on  siis  voimakkaimmin   vaikutta-
nut  ns.  so]idaai`ineii  palkkapolitiikka;   sitä  noudattaen  valtiovalta
sosiaalisista syistä  on pyrkinyt ensi sijassa valvomaan niiden  etuja,

jotka  absoluuttisesti  ovat  olleet  kaikkein  alhaisimmin  palkattuja
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ja  joiden  elintaso  tämän  vuoksi  on  ollut  lähimpänä  t,oimeentu]o-
minimiä.  Se,  että  eräiden  henkisen työn tekijäin  ryhmien  palkkoja
tät,en  on  voitu  korottaa  prosenttisesti  enemmän  kuin  eräiden  ruu-
miillisen  työn  alojen  ammattimiesten  palkkoja,  on  johtunut  siitä,
että  viimeksi  mainittujen  palkat  näissä  tapauksissa  jo  ennen  sotia
olivat  suhteellisen  hyvät.     Ratkaisevaa  ei  suinkaan  ole  tai`vinnut
olla, onko jokin työ ruumiilliseen vailm henkiseen työhön luettavaa,
vaan     mitkä      palkat     aikaisemmin    ovat     olleet    liian    alhaisia.
Valtiovalta  on siten  säännöstelyn turvin  katsonut  asianmukaiseksi

ja   oikeaksi   tasoittaa   sotien  edellä   vallinneita   palkkaepäsuhteita.
Arvosteltaessa   sitä   palkkasuhteiden   muuttumista,   mikä   ruu-

miillisen  työn  tekijäin  ja   toiselta   puolen   henkisen  työn   tekijäin
välillä   on   tapahtunut   viimeksi   mainittujen   tappioksi,   vedotaan
hyvin usein juuri sodanedellisiin palkkasuhteisiin ja lähdetään siitä,
että   ne   olisivat   olleet   oikeita.   Kun  samaa   suhdetta   ei   enää   ole

pidetty yllä,  henkisen työn  tekijät  katsovat  sen  vuoksi  jääneensä
ns.   palkkakuoppaan.   Tällaisia  laskelmia  tehtäessä   olisi  kuitenkin
edellä  sanottu  syytä  pitää  mielessä.   Läheskään  kaikissa  tapauk-
sissa  ei  näet  ilman  muuta  voida  lähteä  siitä,  että  se  suhteellinen

palkkataso,   millä  eri  alojen  työntekijät  ennen  säännöstelykautta
olivat,   yhä   edelleen   olisi  joka   suhteessa   oikeudeninukainen.   Jos
sille   tielle   lähdettäisiin,   jouduttaisiin   myöskin   ei`äiden   henkistä
työtä  tekevien  työntekijäryhmien  palkkoja  alentamaan.  Huomat-
tava  sit,ä  paitsi  on,  että  henkisen työn palkoista  ovat säännöstelyn
alaisia  o]1eet  vain  alimmalla  tasolla  olevat  palkat, jota vastoin  vas-
tuunalaisemmasta     työstä     maksettavat    palkat    ovat    säännös-
telystä  vapaiLa.  Mutta  vaikka  ne  ovat  olleet  vapaita,  ne  eivät  silti
ole   kohonneet   sen  enempää  kuin   vastaavat   säännöstelyn   alaiset

palkat.
Välittömän valtion].ohtoisen palkkapolitiikan syyksi ei näin ollen

kovin   suui`essa   määi`in   voi   lukea   vaativamman   henkisen   työn

palkkatason  suhteellisen  alhaiseksi jäämistä.  Välillisesti  ovat  tähän
vaikut,t,aneet  muun  muassa  valtiontaloudelliset  syyt.   Suurimman
henkistä työtä tekevien ryhmän,  nimittäin valtion viran ja toimen
haltijain,  palkkoja  on  osittain  muita  tiukemmin  pidetty  kurissa.
Hallitus  ja  eduskunta  yhdessä  ovat  i)itäneet  hu.olta  siitä,  etteivät
vii`kamiesten   palkat   ole   päässeet   kuluneina   vuosina   kohoamaan
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samassa  suhteessa  kuin  palkat  yleensä.  Tämä  ei  ole  ollut  puoles-
t,aan   vaikuttamatta   siihei],   mille   tasolle    kuntien   viranhaltijain

palkat  ovat  asett,unect,  ja  siihen,   iriitä  yksityisi}lä   aloilla   työsken-
televille   henkisen   t}Tön   tekijöille  on  iiiakset,t,u.    Sit,ä  i)aitsi  on  muis-

t,ettava,   et,t,ä   pa]kkasuhteiden   niuuttuiiiisen  vai`sin  monella   alalla
on    aiheuttanut    ui.akkatyöjärjestcliiiääii   siirt}'minen   tai   sen  tun-
tuva  laajenemi]ien  sekä  siitä  jolituva  työtehon   kasvaminen.  Kun
henkistä   t}-öLä   ei   y.leensä   ole   voitu   järjestää   urakallc     eikä   sen
tekijöille  varata   mahdollisuutta   työponnistuksiaan   lisäämällä   ko-
hottaa   ansioitaan,   i)alkat   ovat  verratt,uina  urakkatyötä   tekevien
ruuiniillisen    työn   tekijöiden   aiisioihin   jäärieet   suhteellisen   alhai-
siksi.

Ruumiillisen ja  henkisen  työn  suhteita  arvosteltaessa  ei  voitane
olla   kiinnittämät,tä   huomiota   myöskään   siihen,   että   kuluneiden

jälleenrakennusvuosien   taloudelliset   suhdanteet    ovat   edistäneet
edellä  selost,et,tua  kehitystä.   `Jokseenkin  kaikilla  i`uumiillisen  työn
aloilla  on  näihin  asti  vallinnut  ankara  työvoiman  puute,  jota  vas-
toin  henkisen  työn  tekijöiden  k)'syntä  ei  ole  olluL  }'hLä  voimakasta.
Säännöstelykauden   aikana   vallinnut   täystyöllisyys,   joka    meillä

pil%mniinkin  on  ollut  ylityöllisyyttä,  on  siteii  puolestaan  huomat-
tavast,i    vaikuttanut    mainittujen    suhteiden    muuttumiseen.    Jos
kuvittelisimme,  ettei  tällaista  valtionjohtoista  palkkasäännöstely-

politiikkaa  näinä vuosim  olisi  harjoitetLu, on  hyvin  todennäköistä,
että   vallinneiden   taloudellisten   ja   poliittisten   suhdanteiden   joh-
dosta  kehitys  kuitenkin, ehkä vielä  voimakkaammin, olisi  kulkenut
samaan   suuntaan. Säännöstelyä  ylläpitämällä  on  kenties  sittenkin

pyst,yity  jarruttamaan  tätä  kehitystä.   SäännösLelyä  tulisikin  sen
vuoksi  ehkä  kiittää  siitä,  mistä  sitä  nyt  moititaan.

Palka`nsaajain   ammatillisella   järjestäytyneisyydellä,   josta   jäl-

jempänä  vähän  enemmän,  on  m}-öskin  huomattava  vaikuiuksensa
edellä  käsitelt}-yn  ruumiillisen  ja  henkisen  työn  tekijäin  keskinäis-
ten     palkkasuhteidcn     muuttumiseen.     Henkisen     työn    tekijäin

pa]I"t   olivat   eiinen   sotia   ja   säännöstelykautta   suhteellisen  kor-
keat   siit,ä    huoliinatta,    että    näiden   työntekijäin   piirissä    järjes-
täytyneisyyde]Iä  oli  tähän  verraten  vähäinen  osuus.   Säännöstely-
vuosien  aikanakaan  ei  tämä   järjestäytyminen,    eräitä    pienempiä
työntekijä-ja  toimiheiikilöryhmiä  lukuun  ottamatta,  ole  kasvanut
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samassa  suhteessa, kuin  on  tapahtunut  ruumiillisen  työn  tekijäin
keskuudessa.   Tässä  yhteydessä  ei  ole  syytä  syventyä  tutkimaan,
mistä syystä näin on ollut.  Siihen ovat varmasti suurelta osalta vai-
kut,taneet  erilaiset  i)oliittiset  katsomukset.  Voimakkaammin  kehit-
tynyt   ruumiillisen   työn   tekijäin  ammatillinen   keskusjärjestö   ei
meillä  ole  katsonut  asiakseen  erikoisemmin  ajaa  niiden työntekijä-
ryhmien  etuja,  jotka  eivät  ole  lukeutuneet  sen  jäsenistön  piiriin.
Ty-önantajat   sitä   paitsi   ovat   olleet   tietoisia   siitä,   että   henkisen
työn   tekijöillä   ei   ole   ollut   palkankorotusvaatimustensa   takana
ammatillista     järjestövoimaa,     joka    olisi    pystynyt    vaatimuksia
todella  pontevasti  loppuun  saakka  ajamaai].  Sen  sijaan,  että  i`uu-
miillisen  työn  tekijäin  järjestöt  varsin  usein  ovat  lakkoon  ryhty-
mällä tai ainakin lakon uhkaa käyttämällä pakottaneet työnantaja-

puolen   ja   hyvin   monessa   tai)auksessa   myöskin   viranomaiset   ja
maan   hallituksenkin   taipumaan   korkeisiin   vaatimuksiin,   löyde-
tään   vastaavia   tapauksia   henkisen   työn   tekijäin   piiristä   koko
säännöstelykauden   ajalta   vain   verraten   harvoja.

Nykyisestä   näkökulmasta   puheena   olevia   suht,eita   katsellen
t,äytynee    tulla    siihen,    että   henkistä   työtä   ennen   sotia   meillä

jossain   määrin   liiaksi   ihannoitiin,   minkä   vuoksi   siitä   maksetut
palkatkin   olivat  suhteellisesti  korkeat.   Tosin   meillä  taloudellisen
pulakauden  vallitessa  1930-luvun  alussa  oli  työt,tömyyt,tä  nimen-
omaan ruumiillisen työn tekijäin keskuudessa,  mutta työt,tömyyttä
oli  sit,temmin  jatkuvasti  myös  eräillä  henkisen  työn  aloilla.   Kun
sodan aikana vallitsi pula nimenomaan ruumiillisen työn tekijöistä,
ruvettiin    tätä    työtä    ai`vostamaan    osittain   toisin    kuin    aikai-
scmmin  oli   tehty.   Yleisesti   myönnettiin   sen   tuotannollinen  tär-
1%ys.     Sen   kansantaloudellista    merkitystä    opittiin    mittaamaan
toisenlaisella      mittapuulla.      Valtiovallankin      taholta     annettiin
täten    jo    säännöstelykauden    alkuaikoina    lupaul#ia   siitä,    että
ruumiillista  työtä  sodan  jälkeen  tultaisiin  pitämään  suuremmassa
ai`vossa   kuin   ennen  sotia.   Näiden  lupausten  lunastamiseen  luon-
nollisesti   kuului,   että   valtiovallan  taholla,   sikäli   kuin  se   saattoi
vaikuttaa   esim.   palkkapolitiikkaan,   oltiin  velvollisia  edustamaan
sitä  palkkapoliittista  linjaa,  että  ruumiillisesta  työstä  maksettavia

palkkoja   tuli   koi`ottaa   suhteellisesti   enemmän   kuin   ennestään
yleensä  korkeammalla  pa]kkatasolla   olleiden  henkisen  työn  teki-
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jäin  palkkoja.   Se  seikka,  että  poliittisissa  oloissa  sodan  päät,yttyä
tapahtui  heilahdus,  joka  merkitsi  ]ähinnä  ruumiillista  työtä  teke-
vien etuja aja,ville poliittisille ryhmille lisääntynyttä valtaa,  korosti
]uonnollisesti  tähän  suuntaan   kulkevaa  kehitystä   kaksin   veri.oin.

Maa-   ia  kctrictialoustgöLätsten   palhai.

Ehkä  t}/.ypillisemmin  kuin  muualla  ilmenee  säännöstelykauden
valtionjohtoisen palkkapolitiikan suunta maatalouden piirissä työs-
kentelevien  työntekijäin  palkkasuhteiderL  muuttumisessa.   Vaikkei
ei]nen  säännöstelykautta  vallinneita  palklmja  joka  suhteessa,  mm.
luontoispalkkauksessa   tapahtuneiden   muutosten  vuoksi,   voikaan
suoraan   vei`rata   nykyisiiii   palkko.ihin,   suoiitetut  i)alkkavertailut
ovat ku;tenkin riii,tävänä todistuksena siitä, mihiii suuntaan  kehitys
tällä  alalla  on  kulkenut.  Maa-  ja  karjataloustyöläisten  palkkataso
on  noussut  huomatt,avasti  enemmän  kuin  esim.  teollisuustyöväen
keskimääräinen  palkkataso.  Ei.äiden ]askelmien mukaan  ovat  maa-
talouden   piirissä   työskentelevien   työntekijäin`  vuosipalkat,  jotka
tämän  alan  palkoista  ovat  olleet   kaikkein   alimpia,  sodanedelljseen

palkkatasoon    verraten    nousseet    13-kertajsiksi    ja   naispuolisten
karjataloustyöntekijäin  palkat  jopa  18-kei`taisiksi,  kun   sen   sijaan
esim.   miesi)uolisteii   teollisuustyöntekijäin   palkat   vastaavan  ajan
ku]uessa  ovat  kohonneet  keskimääi`in  n.11-kertaisiksi.   Kun kysy-
myl#essä    olevien    työntekijäin    palkkataso    eiinen     säännöstely-
kautta   oli  absoluuttisesti  kaikkeiii   alhaisimpia,  on  näitä  palkkoja
siis  korotettu  suht,ee]1isesti  enemmän  kuin  sellaisia  palkkoja,  jotka

jo  ennen  o]ivat  jonkin  verran  korkeampia.  Valiiovalta  on  solidaa-
rist,a   palkkapolitiikkaa   noudattama]]a   tietoisesti  p}/-rkinyt   siihen,
et,tä  maataloustyöläisten  elintaso  kohoaisi.

Tätä   tavoitet,ta   voitaneen   hyvinkin   pitää   (tikeutettuna,   kun
ot,taa  huomioon,  että  maaltapaon  probleemi  on  meilläkin  esiint}'-
nyt  suhteellisen  kriitil]isenä  ja  toimenpiteitä  valt,iovallan  taholta
tässä  suhteessa  ].o  aikaisemminkin  oii  vaadittu.  Korottama]1a  maa-
taloustyö]äisten  suhteellista   palkkatasoa   voidaan   tietysti   olet,taa

päästävän  siihen,  että  parhaan  työkykyiseii  väestön  pakoa  maa-
seudulta  teollisuus-ja asutuskeskuksiin jossain määi`in hillitään.

Maataloustyöväen palkkatason  kohottamispyrkimys  on  kuiten-
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kin   jatkuvasti   kohdannut   vei`raten   jyrkkää   vastustusta   asian-
omaisen  työnantajai)uolen  taho]ta,  ja   mielenkiintoista   on  nähdä,
missä  määi`in  tapahtunut  palkkasuhteidön  muuttuminen jää  pysy-
väksi,  sen  jälkeen  kun  valtionjohtoisesta  työpalkkojen  säännöste-
1ystä  luovutaan.  On  mahdollista  ja  todennäköistäkir+  että  palkka-
taso silloin osoit,taa taipumusta laskea, m;tä ilmeisesti viime vuosina
tapahtunut  tämän  alan  työntekijäin  järjestäytyminenkään  ei  ky-
kene   estämään.   Kun  valtiovallan  inti`essissä  kuitenkin  jatkuvasti
täytynee  katsoa  olevan  k}-s)rmyksen. maatalouselinkeinon  tulevai-
suudesta     ja    toimenpiteistä    sen    työvoiman    tarpeen    turvaami-
seksi,   voi   säännöstelystä   luopuininen   tällä   kohtaa   johtaa   siihen,
että  tämäii  alan  työntekijöille  on  suunnitelt,ava  erityistä  minimi-

palkkalainsäädäntöä.
Ede]Iä selostetulla  maataloustyöntekijäin palkkasuhteiden  kehi-

tyksellä  tulee  luonnollisest,i  olemaan  tuntuva  vaikutus  maatalous-
elinkeinon  yleiseen  kannattavuuteen  vastaisuudessakin.  Kun  maa-
talous  meillä  jo  ennen  sotia  oli  suhteellisen  huonosti  kannattavaa,
niin  että  sitä  oli  pakko  auttaa  erinäisillä  vienti-ja  tukipalkkioilla,
on  ilmeistä,  että  palkkatason  suliteellisesti  suuri  nousu,  jos  se  jää

pysyväksi,  normaalioloihin  palattaessa  todennäköisesti johtaa  krii-
siin.  Seui`aukseiia voi olla, että valtion on jatkuvastikin maksettava
maatalouden  harjoittajille  jonkinlaisia,  ehkä  verraten  tuntuviakin
tuotantopalkkioita, tai   joudutaan   siihen,   että   maatalouspolitiik-
kaamm3  ja  sen  suu]itaa  on ruvett,ava  muulla  tavoin  muuttamaan.
Se  lähiiinä  sosiaalinen   pyrkimys,   mihin  valtiovalta  palkkapolitii-
kallaan  on tähdännyt, voi  siten  t.ulevaisuudessa  muodostua valtion-
taloudelle  veri`aten  raskaaksi.

Mi,esten   ia  na,tsten  keskinäi,set   palhkasuheet.

Tyypillisimpiä  säännöstelykauden  aikana  tapahtuneita  palkka-
suhteiden   muuttumisilmi.öitä .on   miesten   ja   naisten   kesk].näisissä

palkkasuhteissa  todettava  huomatt,ava  muutos.   Edellä  jo  mainit-
tiiii,  että  samaan  aikaan  kun  iniespuolisten  maataloustyöntekijäin
vuosipalkat  ovat  iiousseet  n.13-kertaisiksi, naisr)uolisten  karjata-
loustyöntekijäin  vuosipalkat  ovat  kohoniieet  18-kertaisiksi.  Tunti-

palkkojen  osalta   kehitys   vastaavana   aikana   on  johtanut   siihen,
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et,t,ä  miespuolisten  t)'öntekijäin  palkkaindeksi  osoittaa  lukua  1209

ja  naispuolisten lukua  1580.  Naisten  palkat  ovat  siLen  maat,alouden
piirissä kohonneeL 30-40  °/o enemmä]i kuin miespuolisten työnteki-
jäin   palkat,   mikä   mei`kitsee   sitä,   et,tä   kun   naisten   palkkataso
ennen  sotia  oli  n.   67-70  °/o   miesten  tasost,a,  se  nyt  on  n.   80  °/o
siitä.    Aivan   yhtä   suuri   ei   tämä   palkkasuhteiden   inuuituminen
ole     ollut    teollisuuden    piirissä,     sillä     siellä,    kun   1939    ±    100,
lasket,tiin   miespuolisten   työntekijäiii   palkkain`deksil#i   1129,   kun
vastaava naistyöntekijäin palkkaindeksi osoit,ti lukua  4324.  Naistcn

palkat  ovat teollisuudessa  siten kohonneet  vain  vajaat  20  %  enem-
män kuin miesten palkat.  On kuitenkin ei`inäisiä teollisuudcn  aloja,

joilla kohoaminen on ollut huomattavastikin keskimääräistä nousua
voimakkaampaa.   Mainittakoon  vain  esim.   talous-  ja  i)ullolasiLeh-
taat,   joissa   naisten   palkkaindeksi   on   1816,   samaan   aikaan   kun
miesten indeksi on vain 1292.  Paperitehtaissa ovat vastaavat indek-
sit  1488 ja  1097 sekä vaneritehtaissa  1589 ja  1161.  Tilastojen pei`us-
teella  voi  todeta,  että  mitä  alhaisempia  naisten  palkat  v.  1939 jol-
lakin  alalla  olivat,  sitä  voimakkaammin  ne  ovat  kohonneet  ja  sitä
korkeampi  on nyt  asianomainen  palkkaindeksi.

Miesteri ja  naisten  palkkasuhteissa  tapahtuiiut  muutos  voidaan
todeta,   joskaan   ci   läheskään  yhtä   selvästi,   myös   henkisen   työn
alalla.  Ei`ään  sosiaaliministeriön  palkkaosaston  laskelman  mukaan
naispuolisen   konttorihenkilökunnan    palkkaindeksi   osoitti    lukua
850,  kun  se  vastaavalla  tasolla  olevien  miespuolisten  työntekijäin
osalta  oli  vain  770.

Miesten  ja  naisten  vä]ist,en   palkkasuhteiden   muuttumineiikin
on     ilmeisesti     johtunut,     ei     suinkaan     niinkään     paljon    siitä,
että   palkkapoliittisesti   olisi   nimenomaaii   pyritty   samaistamaan
miesten  ja  naisten  palkkoja,   vaan  siit.ä,   että  naisten   palkkataso
verraten   yleisesti   ennen   sotia   oli   liian   alhainen,   kuten   edellä   jo
mainitsin.  Kun yleensäkin kaikkein alhaisimpia palkkoja on pyritty
korottamaan enemmän kuin muita, on tä§tä ollut seui`auksena nais-
ten   palkkatason   suhteellinen   kohoaminen.    Missä    määrin   t,ämä
kohoaminen  tulee  jäämään  pysyväksi,  on  k)rsymys,  joka  riippunee
ainakin osaksi siitä,  minkä kannan aminatilliset järjestöt säännöste-
]ystä  luovuttua  omaksuvat.  Joka  tapauksessa  näyttää  siltä,  ettei
saavutettu   suhde   säily   aivan   nykyise]1ään,   vaan   ainakin   eräillä



PALKKASuHTEii)EN  MuuTTUMisESTA  SÄÄNNöSTr.i.VKAUDEN  AiKANA             115

aloilla  pyrkii palautumaan aikaisemmin vallinneiden suht,eiden mu-
kaiseksi,  kuten eräistä  merkeistä  päätellen jo nyt  osittain on tapah-
tumassa.  Toisaalta  on  huomattava,  että  naisten  palkkojen  niiden
suui`esta  i)rosenttisesta  kohoamisesta  huolimatta  yhä  edelleen  väi-
tetään   olevan   ns.   palkkakuopassa,   minkä  vuoksi  niiden   edelleen
korott,amista  vaaditaan.  Siltä  kuitenkin  näytLää,  ett,ä  jos  huomat-
tava   taloudellinen   lamakausi   ja   työttömyyttä   syntyy,   joutuvat
sen ensi sijassa tuntemaan naispuoliset pa]kannauttijat.

Te]€nikkoien   palhat.

Omana  tapauksenaan  säännöstelykauden  aikaisesta  palkkasuh-
teiden  muuttumisesta  on  vielä  mainittava  teknillisen  koulutuksen
saaneiden  henkilöiden  palkat.  Tämä  palkansaajaryhmä  on  varsin-
kin   sodan   päättymisen   jälluisenä   aikana   saanut   palkkatasonsa
kohoamaan  suhteellisesti  voimakkaammin  kuin  muut  aikaisemmin
samalla  tasolla  olleet  palkansaajaryhmät.  Eräiden  laskelmien  mu-
kaan  on  suhteellisen  koi`keata  t,asoa  edustavien  teknillisten  toimi-
henkilöiden  palkkaindeksi  nyt  n.  775,  kun  sen  sijaan  vastaavalla
tasolla   aikaisemmin  olleiden   muiden   palkansaajien  i)alkkaindeksi
osoittaa lukua 600. Teknillisen henkilökunnaii palkkataso olisi siten
noussut  n.  30  °/o  enemmän  kuin  muut  vast.aavan  suuruiset  palkat.

Tämä palkkasuhteiden muuttumiiien ei kuitenkaan varsinaisesti
ole  aiheutuiiut  säännöstelystä tai  valtiovallan taholta  harjoiLetusta
tähän  suuntaan  nimenomaan  pyrkivästä  palkkapolitiikasta,  vaan
se on ollut seuraus niistä yleisistä taloudellisista suhdanteista, joihin
maa  sodan  jälkeen joutui.  Monet  voimia  kysyvät  jälleenrakennus-
tehtävät,      erityisesti      sotakorvausten     asettamat     velvoitukset,
ovat tarvinneet normaalia suuremmassa määrässä tekni]lisen koulu-
tuksen  saanutta  työvoimaa,  ja  kun  sitä  ei  ole  i`iittävästi  ollut  eikä
sit,ä  lyhyessä  ajassa  ole  voit,u  kouluLtaa,  olosuhteet  ovat  kysynnän

ja  tarjonnan  lain  vaikutuksest,a  johtaneet  nykyiseen  tilanteeseen.
Arvosteltaessa valtiovallan ja säännöstelyviranomaisten harjoit-

tamaa palkkapolitiikkaa on syytä muistaa tämä esimei`kki. Se nimit-
täin   omalla   tavallaan   osoittaa,   etteivät   säännöstelyviranomaiset
eikä   valtiovalta,   vaikka   ne   luonnollisesti   ovat   koettaneet   estää
kysymyksessä  olevan  palkansaajain  ryhmän  r`:\lkkojen  nousemista
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iiäin  poikkeuksellisesti,  ole  kyenneet  kokonaan  tekemään  tyhjäksi
kysynnän  ja  tarjonnan  lakia.   Liian  suuri  tasapainon  häiriiiitymi-
iien   tarjonna]i   ja   kysynnän   välillä   nä}7ttää   kaikesta   huolimatta

johtavan  keinoihin,  joiden  avulla  tämä  tasapaino  pyritään  uudel-
leen  saavuttamaan.    Esimerkki   osoittaa   myös,  et,tä  talouselämäs-
sä  vaikuttavilla   ]uonnollisilla tekijöillä  valtiovallan toimenpiteistä
huolimaLta on ollut oma  osuutensa tapahtuneeseen. Selvää  toisaalta
on,   e,ttä   se   iioususuhdanne,  mikä  teknillisen  henkilökunnan  koh-
dalla  viime  vuosina  on  vallinnut  ja  minkä  ansiosta  sen  palkkataso
on    i)äässyt   suhteellisesti  edelle  muista,   pian   muuttuu   laskukau-
deksi.     Teollisuuden    ja     taloudellisten    toimintojen     kehittyessä
teknillisen työvoiman  tarve  luonnollisesti  itsestään  kasvaa, ja  t.ätä
työvoimaa    näin    ollen    normaaleissakin      olosuhteissa     tai`vitaan
enemmän    kuin    aikaiseinmin.    Luultavaa  on kuitenkin, että tämä
normaaliii   tason   yläpuolelle   kiivenn}-t   palkansaajaryhmä   eniien

pitkää   joutuu   havaitsemaan palkkasuhteissaan  voimakasta  pyrki-
mystä  palautua  normaaleihin   oloihin.

Kvalif ioidun   ja  kvali/toimattoman  tuön   pallckasuh±eet.

Edellä  sa]iotusta  jo  oikeastaan  selviääkin,  mistä  johtuu  myös-
kir]   alussa   mainitsemani   ammattitaidottomien  ja   toiselta   puolen
ammattitaitciisemi)ien    työntekijäin    i)alkkasuhteissa.    tapahtunut
1%hit}.s.   Palkkaerot  taitavien  ammattit}J-öiitekijäin  ja  ammattitai-
dottomien  välillä  saattoivat  ennen  sotia  olla  n.  100~120  °/o.  Sään-
nöstelykauden   aikana   kchitys   on   kuitenkin,   mm.   ammatillisten

järjestöjen vaat,imuksesta  toimeen  pantujen,  kaiki]le  yhtä  suurien
mai`kkamääräisten  korotusten  johdosta,  johtanut  siihen,  että  mai-
nittu ero on tunt,uvasti supistunut.  Valtiovallan voidaan sanoa pyr-
kineen  noudattamaan  sit,ä  sosiaalisesti  hyväksyttävää  periaatetta,

joka  useissa  maissa  jo  ensimmäisen  maailmansodan jälkeisinä  vuo-
sina johti minimipalkkalainsäädäntöön ja joka lähti siitä, että talou-
dellisesti  vaikeissa  oloissa  on  yhteiskunnan  velvollisuus  huolehtia
kaikkien    palkansaajien    kohtuulliseksi    katsottavasta   minimitoi-
meentulosta.    Tämän   periaatteen  seuraamisessa  täytyy  kuitenkin
olla  omat  rajansa,  sillä  liian  i)itkälle vietynä  siitä   oii  seurauksena
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ammattitaidon  ai`von   väheksyminen,  mikä  puolestaan on omansa

johtamaan    yleisen   työnsuoritustason   alenemiseen   ja   sitä   tietä
myöskin   kansallisen   tuottavuuderi  ja  kansant,ulon  vähenemiseen.

Ai,ka-   icb   urakhapalhcu.

Oman   lukunsa    säännöstelykauden    aikaista    palkkasuhteiden
muuttumista  käsittelevässä   selostuksessa   tulisi  kaiketi  muodostaa
myös  niiden suhteiden,  mitkä  aika-ja  urakkapalkkojen  välillä val-
litsevat.  Tässä  yhteydessä  riittänee  kuitenkin  vain  lyhyt  katsaus
siihen,  mikä  merkitys  urakka-ansioiden  ja  aikapalkkojen  välisillä
suhteilla  viime  vuosien  palkkapolitiikan  hoitamisessa  on  ollut.

Säännöstelymääräyksiä v.  1945 laadittaessa kiisteltiin ankarasti
siitä,  mikä  olisi  oleva  näiden  ei`ilaisten  palkkausjärjestelmien  mu-
kaan   saatavien   ansioiden   välillä   vallitseva   normaalinen   suhde.
Työntekijäpuole]la    katsottiin    urakkatyötä    tekevien    ansioiden

yleensä nousevan noin 40 °/o  tuntityötä  tekevien  palkkoja  korkeam-
miksi,   kun  taas  työnantajapuolen  mie]estä   normaalisen  urakka-
ansion olisi  oltava tuntiansiota  n.  20  °/o  korkeampi.  Ensiksi  mainit.
tujen taholta  perusteltiin 40 °/o:n eroa lähinnä vetoamalla  rakennus-
töihin,   joissa   urakkavoitto   normaalioloissa   on   ollut   suhteellisen
korkea, nousten  yleensä  vielä  huomattavasti  mainittua  prosentti-
määrää  korkeammaksikin.  Työnantajapuoli taas  vetosi  mm.  Ruot-
sin    palkkatilastojen    osoittamii.n    keskimääi'äisiin    suhdelukuihin.
Esim.  vuodelta  1943 lasketut  Ruotsiii palkkatilastot  osoittavatkin,
että  urakkatyöntekijäin  ansio  ei`i  aloilla  nousee  miehillä  2-29  °/o

ja   naisilla   6-44  %   aikatyötä  tekevien  palkkoja   korkeammaksi.
Täysikasvuiset  miehet  saavuttavat  urakkatyössä  keskimäärin  21,3
°/o ja naiset vastaavasti  16,3  %  korkeammat  palkat kuin aikatyötä

tekevät.
Mainitusta   kiistelystä   oli  tuloksena   ei`äänlainen  kompromissi,

jolloin   prosenttimääräksi   vahvistettiin   30  °/o.   Urakkatyöt   onkin
siitä   lähtien   säännöstelymääräysten   mukaan   ollut   hinnoiteltava
siten, että noi`maa]illa urakkatyövauhdilla yleensä päästäisiin tunti-

palkoiksi tarkoitettuja  palkkoja  30  °/o  korkeampiin  ansioihin.  Suu-
ren   työvoimapulan   vallitessa   näinä   määräykset   ovat   kuitenkin

jääneet  verraten   yleisesti   noudattamatta.   Vähitellen  tapahtunut
2
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hinnoittelujen   asteittainen   korol,taminen    on   säännöstelykauden
aikana  useasti johtanut  sellaiseen tilanteeseen,  että  keskimääräiset
ansiot  urakkatöissä  ovat  nousseet  liian  koi`keiksi  vei`rattuina  aika-

palkkausjärjestelmän   perusteella   saavutettuihin   palkkoihin.   Seu-
rauksena  siitä  on ollut,  että  aikapalkalla työsl"ntelevien tällöin  on
selitetty jääneen ns.  palkkakuoppaan,  mistä syystä  heille  on täyty-
nyt antaa yleisluonteisia korotuksia.  Täten palkkasuhtee`t ovat sillä
kertaa   ehkä   osit,tain   korjautuneet,   mutta   jonkin   ajan   kuluttua
on  saatettu  todeta,   että  urakka-ansiot  edelleen  ovat  nousseet  ja
että   suhde   aika-  ja  urakkapalkkalaisten  välillä  jälleen   on muut-
tunut  entiseksi.   Sitä  paitsi  on  jatkuva  työvoiman  puute   vienyt
siihen  epäterveeksi  katsottavaan  menettelyyn,  että  verraten  ylei-
sesti   sel]aisiakin  töitä,   joita   niiden  luonteen   pei`usteella   ei  voida
urakalle  asettaa,  kuitenkin  on  teetetty  urakalla,jotta  niistä  siten
voitaisiin maksaa  enemmän.

Täystyöllisyyden     varjopuoleksi    myönnetään    yleisesti,    että
sillä  on taipumus jathvasti  nostaa  palkkoja ja  sitä tietä  kohottaa
tuotantokustannuksia    sekä    siten    edistää   inflatorista   kehitystä.
Säännöstelykauden   aikaisten   urakkapalkkojen   kehitys   osoittaa,
että  tä]lainen vaai`a todella  näyttää  olevan  olemassa.  Meidän  sään-
nöstelymääräyksissämme voidaan sanoa olleen heikon kohdan siiiiä,
että urakkapalkkoja ei niiden nojalla ole voitu riittävän tehokkaasti
säännöstellä.     Veri`aten   yleinen   on   varsinkin  työiitekijä-,   mutta
myös    työnantajapuolella     ollut     käsitys,     ettei    urakka-ansioille
voida   asettaa   mitään   »kattoay).   Tästä   heikkoudesta,   joka   edellä
selostetulla  taval]a  on  ollut  perimmäisenä  syynä  useihin  yleisluon`
teisiksi muodostuneisiin palkkojen korotuksiin, on suurelta osaltaan

johtunut,   että  inflaatio   meillä  tähän  mennessä   on  päässyt  lähes`
yhtä pitkälle kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Inflaatiosta
ovat  siten  muodollisesti  vastriussa  valtiovalta  ja  säännöstelyviran`
omaiset,  mutta  asiallisesti  lankeaa  syy  suurelta  osalta  niille  talou-
dellisille  olosuhteille,  joista  aina  näihin  saakka  vallinnut  ylityölli`
syys  meillä  on  johtunut.  Tiukemmallakaan  säännöstelyllä,  vaikka
siihen   olisi   ollut   valtuudetkin,   tuskin   olisi   voitu  tätä   palkkojen
kohoamistendenssiä   kokonaan  tehdä  tehottomaksi.   Kysynnän  ja`
tarjonnan  laki  on  siten  edelleenkin  näytellyt  osaansa.
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P ai,kka]{unt,i,en   kall,eusl,uoki,tus.

Miiiimipalkkalainsäädäntöön veri`attava pyrkimys taata kaikille

palkansaajille  tietty  vähimmäisansio  on  palkkasäännöstelykauden
aikana  johtanut  myöskin  meillä,  samalla  tavoin  kuin  esim.  Ruot-
sissa   jo   aikaisemmin,   eri   paikkakuntien  ryhmittelemiseen  niiden
elinkust,annusten  kalleuden  perusteella.  Sen  sijaan,  että  työpalkat
meillä aikaisemmin eri i]aikkakunnilla määräytyivät I-ähinnä kysyn-
nän   ja   tarjonnan   pohjalla,   ne   ovat  vuodesta   1945  lähtien  mää-
räytyneet tiettyjen,  eri  paikkakuntaluokkien välille vahvistettujen
kalleussuhteiden perusteella. Sosiaalisen tutkimustoimiston keväällä
1945  suorit,taman  tutkimuksen  nojalla  on  maan  eri  paikkakumat
määritelty  kuuluviksi  neljään  eri  luokkaan,  joiden välinen  palkka-
ero  on n. 5 °/o. Halvimmiksi katsot,uilla  paikkakunnilla  säännöstely-
määräysten  mukaiset  palkat  ovat  täten  o]leet  15  %  alempia  kuin
kalleimman  paikkakuntaluokan  vastaavat  palkat.   Tällä  järjestel-
mällä,  jolle  oli jonkinlaisena  ohjeena  valtion  viran ja  toimen  halti-

jain  palkkauksessa  jo   aikaisemmin  noudatettu  ns.   kalliinpaikan-
lisän luokittelu, on myöskin huomattava osuus tiettyjen palkkasuh-
teiden   muuttumisessa.   Ennen   säännöstelykautta   ei   ollut   harvi-
naista,  että palkat esim.  Helsingissä jollakin alalla  olivat n.  25-30

%, vieläpä  40 °/o  korkeammat, kuin  mitä  vastaavasta  työstä  maa-
seutupaikkakunnilla  maksettiin.  Säännöstelymääräyksiin  liittyvän

paikkakuntaluokittelun perusteella on tätä eroa supistettu, niin että
suurin  ei`o  nyt  yleensä  on  vain  n.  15  °/o.

Paikkakuntaluokittelun  voimaantulo  on  ennen  kaikkea  muut-
tanut maaseudun ja kaupunkien palkkatasojen, samoin kuin nimen-
omaan   maaseudulla   ja   pääkaupungissa   maksettavien   palkkojen
suht,eita.   Edellä   selostettu   maatalouden   piirissä   työskentelevien
työntekijäin  palkkatason  suhteellinen  nousu  pei`ustuukin  osaltaan

juuri  paikkakuntaluokituksen voimaan saattamiseen.  Sen seurauk-
sena  on  ollut,  että  maatalouden  tuotantokustannukset  ovat  palk-
kojen   kohoamisen   vuoksi   nousseet   suhteellisesti   enemmän   kuin
teollisuuden  vastaavat  kustannukset.  Maataloustuottajain  taholta
onkin  jatkuvasti   vastustettu   viranomaisten   määräämää   paikka-
kuntaluokitusta sekä pyritty siihen, että varsinkin maatalouden ja
teollisuuskeskusten  väliset  kalleussuhteet  vahvistettaisiin  suurem-
miksi  kuin  mainitut  n.  5  °/o  suuruiset  erot.
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Paikkakuntaluokituksen voimaan saattaminen ei ole muuttanut
ainoastaan  varsinaisen   maataloustyöväestön  ja  teollisuustyöväes-
tön  keskinäisiä  palkkasuhteita,  vaan  useissa  tapauksissa  myöskin
eri  puolilla  maata  toimivien  saman  alan  tuotantolaitosten  maksa-
mien  palkkojen  välisiä  suhteita.  Yhdenmukaistamalla  ja  samaista-
malla samalla  alalla työskentelevien teollisuus-ja  muiden tuot,anto-
laitosten  palkkoja  on säännöstelykauden  palkkapolitiikka johtanut
siihen,   että  toisaalla  sellaisten  tuotantolaitosten,   joilla  ehkä   olisi
ollut  saatavissa  työvoimaa  halvemmallakin,  tuotantokustannuksia

palkkojen  osalta  on  tarpeettomasti  kohotettu,   kun  taas  toisaalla
niitä  ehkä  on  samassa  suhteessa  alennettu.   Paikkakuntaluokituk-
sesta normaaleihin oloihin palaamisen jälkeen luovuttaessa  voidaan
tästä syystä  ehkä  odottaa syntyvän vaikeasti ratkaistavia  problee-
meja.  Vallankin maatalouden piirissä ilmenee  palkkasäännöstelystä
luopumisen  jälkeen  työnantajapuolella  pyrkimys  palauttaa  aikai-
semmat  paikkakuntien  väliset  palkkasuhteet,  kun taas  työntekijä-

puolella,  kuten  edellä  jo  mainitsin,  tällaisia  pyrkimyksiä  asetutta-
neen  vastustamaan.   Tämä  voi  aiheuttaa  kriisin,  josta  maata]ous
voi joutua  tuntuvastikin kärsimään.

Amma;iiui,sen   iäriestä,ytyneisyyden  kasvami,nen.

Sodan  jälkeen  tapahtunut  poliittisten  olojen  muuttuminen  on
viime vuosina johtanut siihen, että ammal,illinen järjestäytyneisyys,

johon  edellä  jo  viittasin,  työntekijäin  keskuudessa  on  suuresti  kas-
vanut.  Tämä on seikka, joka  palkkasuhteiden muuttumista tarkas-
teltaessa  on syytä  ot,taa  huomioon.  Kun työntekijäin ammatillinen

järjestäytyneisyys  ennen  sotia  oli  nykyistä  tuntuvasti  heikompaa,
johtui   siitä,   että   ei`i   aloilla   palkatkin   kulkivat   eri  tasoilla.   Kun
esim.   metalli-  ja  rakennustyöläisten,   maalarien,   sähköasentajien,

putkityöntekijöiden   jne.   järjestäytyneisyys   oli   verraten   pitkälle
vietyä,  oli  näiden  ruumiillista  työtä  tekevien  joukkoon  luettavien
ammattimiesten  palkat  jo  ennen  säännöstelykautta  sen   ansiosta
saatu  nousemaan  suhteellisen  koi`keiksi.  Sen  sijaan  oli  toisia  verra-
ten   suui`iakin   ruumiillist,a   työtä   tekevien   työntekijäin   ryhmiä,
kuten  esim.  maa-  ja  karjataloustyöläiset,  metsä-  ja  uittotyöläiset
sekä liiketyöläiset,  joiden keskuudessa  ammatillinen järjestäytymi-
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nen  ei  ollut  saanut  yhtä  suurta  jalansijaa.  Näiden  keskimääräinen

palkkataso  oli siitä  syystä jääii}Tt  suhtecl]isen heikoksi.  Järjestäyty-
misen turvin nämä  suhteellisesti lii€m  a]haisesti i)alkatut työntekijä-
ryhmät   ovat   säännöstelykauden   aikana   yleensä   saaneet   palkka-
tasoaan  icohoLetuksi  enemmän  kuin  ne,  joiden  järjestäytyneisyy-
dessä  ei  olc  tai)ahtunut  sanottavaa  voimist,umista.

Samaan  aikaan  työntekijäin  puolella  tapahtuneen  järjestäyty-
neisyyden   voimakkaan   kasvamisen   kanssa   on  järjestäyt).neisyys
]isääntynyt   myös   työnantajapuolella.   Useit,a   huomat,tavia   työn-
antajajärjestöjä  on  s)'ntyn}'L  kuluneen  säännöstelykauden  aikana.
Mainittakoon    niist,ä   vain   mm.    maataloustyönantajain   ja   ]iike-
t}.önantajain    järjestöt.      Työpalkkojen     säännöstelystä     annetut
määrä\'ksct  ovat t,ähän nimenomaan antaneet  aihetta,  sillä  ne  ovat
usein   ollect  sen  luonteisia,   että   ne   ovat  edell}rttäneet  niin  hyvin
työntekijäin  ja  toimihenkilöiden   ammatillisia  järjestöjä  kuin  toi-
selt,a   puolen   t}rönantajain  järjestöjen   olemassaoloa.   Kokemus   on
sitä  paitsi nä?rttänyt,  ett,ä  jos t}'öntekijäi)uoli  on hyvin järjestäyty-
n},'t,  sillä  on  sellaisella  ala]la,   missä  vastapuoli  ei  ole  näin  tehnyt,

yleensä  paremmat  edellytykset  viedä  vaat,imuksensa  lävitse  kuin
niillä   aloi]1a,  joilla  myös  t}rönantajapuoli  on  yhtynyt  työnantaja-

järjestöksi.   Säännöstelyn   toteuttamisen   kannalta   on   niin   ikään
ollut suurena etuna järjestäytyneisyyden laajeneminen, joten viran-
omaiset  puolestaan  ovat  koettaneet  johtaa  kehitystä  siihen,  että
kaikilla tärkeimmillä .aloilla  kummatkin työmarkkinaosapuolet jär-

jestäytyisivät.   Järjestöjen  välityksellä   on  säännöstelymääräyksiä
ollut   helpompi   hoitaa,   sillä   useimmissa   tapauksissa   järjestöt   on
tava]laan asetettu vastuuseen siitä, että annettuja määräyksiä yksi-
tyist`en työnantajain ja työntekijäin taholla on koetettu noudattaa.

Täst,ä  järjestäytymisestä   on  ollut   seurauksena   eräiden   alojen

palkkojen  kohoaminen  suhteellisesti  enemmän  kuin  toisten  alojen.
0lisi  tietenkin  saattanut  olettaa,  ett,ä  työnantajain  järjestäytymi-
ne]i  olisi voinut  estää  sellaisen palkkasuhteiden muuttumisen,  mitä
sillä  taholla  on .pidetty täysin vääränä  ja  epäonnistuneena.  Jossain
määrin   tietenkin   työnantajapuolen   järjestäytyneisyydellä   tässä
suhteessa  onkin  ollut  merkitystä,  mutta  tasavertaisena  työmark-
kinaosapuolena  se  ei  ole  esiintynyt.  Ne  palkkapoliittiset  määräyk-
set,  mitkä  valtiova]]an  nimissä  on  annettu,  ovat  saaneet  sisältönsä
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lähinnä  työntekijäin  ammatillisten  järjestöjen  omaksumasta  kan-
nasta.   Työnantajapuoli   on   pikemminkin  näytellyt   vain   statistin
osaa   ja   varsinkin   sodan   i)äättymisen   jälkeen   ollut   suhteellisesti

paljon heikommassa asemassa.  Kun valtiovallan taholta harjoitettu
i)alkkapolitiikka    täten    on    varsin    suuressa    määrin   kuvastanut
lähinnä  sitä  ajatussuuntaa,  jota  työntekijäpuoli  näissä  asioissa  on
ajanut, on palkkasuhteiden muuttuminenkin tapahtunub pääasiassa
työntekijäin  vaatimuksia  seui`aten.

Loppui)äätelmiä.

Vaikka  valtiovalta  muodollisesti  tietenkin  on  vastuussa  harjoi-
tetusta  palkkapolitiikasta  ja  sen  aikaansaannoksista  -sikäli  kuin
siinä  nyL  sitten  on  selviä  virheitä  tehty  ja  kansantaloudellista  tap-

piota maalle aiheutettu -lankeaa asiallista vastuuta tapahtuneesta
näin   ollen  tuntuvasti  myöskin  sille   politiikalle,   jota  ruumiillisen
työn  tekijäin   ammatillinen   keskusjärjestö   kuluneina   vuosina   on
ajänut.  Sen vaatimuksesta ovat, kuten tunnet,tua,  yleensä tapahtu-
neet  mm.  kaikki ne yleisluonteiset  palkkojen korotukset,  joita  aina
vuodesta  1944  alkaen  on  pantu  toimeen  ja  joilla  on  olluL  niin  huo-
mattava  merkitys  inflaation  edistymiselle   maassamme.   Toisaalt,a
voivat  tietenkin  työntekijäin  ammatilliset  järjestöt  puolustuksek-
seen  esittää,  et,tä  niiden  luonnollinen  tehtävähän  on  ollut  koettaa
valvoa  palkkatyöntekijäiii taloudellisia etuja ja  et,tä reaalipalkoissa
tapahtuneet    muutokset   varsin    suurelta    osalta    osoittavat     nii-
den    tätä    tarkoitt,avasta     politiikasta     olleen    heille     positiivisia
tuloksia.  T\Te  voivat  sen  vuoksi  toisaalta  odottaa  m}/.öskin  kiitosta.
Ja   hyvin   todennäköistä   on,   että   ainakin   melkoinen   osa.   n.oista
tuloksista tulee jäämään pysyväksi senkin jälkeen, kun palkkasään-
nöstelystä  ja  valtionjohtoisesta  palkkapolitiikasta  nykyisessä  muo-
dossaan luovutaan.

Kansantaloudelliselta   kannalta   saatetaan  ehkä   esittää,   kuten
on  tehtykin,  vai`sin  kiri)eäLä  arvostelua  ammatillisen  keskusjärjes-
tön  omaksumaa  politiikkaa  kohtaan,  mutta  sen  taholta  voitaneen
edellä  sanotulla  perusteella huomauttaa,  että järjesLö joka tapauk-
sess.a on jossain määrin pystynyt toteuttamaan päämääriään, jotka
luontee]taan  ovat  vähintään  yhtä  i)aljon  sosiaalisia  kuin  taloudel-
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lisiakin.  Ja loppujen lopuksihan asia kaiketi on niin,  että työpalkat
eivät  sittenkään  määräydy  yksinomaan  taloudellisesti  ajattelevan
»homo  oeconomicuksen» yksipuolisen harkinnan mukaisesti tai vain
tiettyjä  taloudellisia  lakeja  seuraten,  vaan  niihin  vaikuttavat  var-
sin  määi`äävästi,  kuten  Suomen  Ammattiyhdistysten  Keskusliiton
entinen  puheenjohtaja  Eero  A.   VL4orj   Kansantaloudellisen  Yhdis-
tyksen  kokouksessa  huhtikuun  2  päivänä  1941  pitämässään  esitel-
mässä  korosti,  erinäiset  yhteiskunnalliset  tapahtumat  ja  ei`ityisesti
työmarkkinoilla  esiintyvien  osapuolten  keskinäiset   voimasuhteet.
Vaikka valtio  muodollisesti on esiintynyt harjoitetun palkkapolitii-
kan toimeenpanijana,  on tässä politiikassa sittenkin selvästi nähtä-
vissä  se  suunta,  jota todennäköisesti  olisi  kuljettu  siinäkin tapauk-
sessa,  että  valtionjohtoista   palkkapolitiikkaa   ei   olisi   hai`joitettu.
Puhtaasti  taloudelliset   motiivit   eivät   aina   ole   eivätkä   ole   olleet
ratkaisevia,  vaan  useastikin  ovat  ratkaisun  määi`änneet  enemmän

poliittiset  näkökohdat.
Kuluneen    valtionjohtoisen   säännöstelykauden    aikana    on,

kuten  sanottu,   monella  taholla  oltu  taipuvaisia  pitämään  ennen
sotia   vallinneita   keskinäisiä   palkkasuhteita   oikeina   ja   sellaisina,

joita  palkkojen  säännöstelypolitiikassa  olisi  jatkuvasti  tullut  seu-
rata.  Tämä kanta ei kuitenkaan liene hyväksyttävä.  Sodanedelliset

palkkasuhteet  eivät  suinkaan  kaikissa  kohdin  olleet  sellaisia,  että
niitä  voitaisiin  pitää  normaalisina ja  yhä  vielä  oikeudenmukaisina.
Silloiset palkkasuhteet olivat tietyn taloudellisen ja poliittisen kehi-
tyksen  tulos.  Nämä  suhteet  olisivat  ehkä  pysyneetkin  suurin  piir-
tein  samanlaisina,  ellei  oloissa  olisi  tapahtunut  sellaisia  huomatta-
via  mullistuksia,  kuin  mitä  säännöstelykauden kestäessä  on tapah-
tunut.  Keskinäiset palkkasuhteet muuttuvat jo rauhanomaisissakin
oloissa jatkuvasti yhden ryhmän päästessä suhteelrisesti kohoamaan
toisen ehkä vastaavasti laskiessa. Tällaiset muutoksethan riippuvat,

paitsi  ammatillisesta  järjestäytyneisyydestä  ja  taloudellisista  suh-
danteista  ei`i  aloilla  myös  esiin.  siitä,  millä  tavalla  ammattikasva-
tusta  ja  ammatteihin valmistautumista  yleensä  hoidetaan.  Jos  jol-
lekin  ammattialalle  valmistuu  työntekijöitä  enemmän,  kuin  mitä
se  pystyy  vastaanottamaan,  saattaa  siitä  riormaalioloissakin  olla
seurauksena  palkkatason  yleinen  aleneminen.  Poliittisten  käsitys-
ten  muuttuessa  saattavat  myöskin  käsitykset  oikeudenmukaisuu-
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desta   jossain   määrin  vaihtua,  ja.  seurauksena  voi   olla   mm.  juui`i

palkkasuhteiden muuttuminen.
Tuskinpa  voitaneen  meillä  näin  ollen  lähteä  siitä,  että  palkka-

säännöstelyn  lakattua  ja  normaalisten  olojen  muissakin  suhteissa

palattua   palkkasuhteet   voisivat   palautua   entiselleen.    On   kyllä
todennäköistä,  että  valtionjohtoisen  palkkapolitiikan  vaikutuksen
nykyisestään  supistuttua  se]laisille  seikoille  kuin  ammattitaidolle,
opinnoille, koulutukselle ja vastuulle tullaan antamaan suht,eellisesti
suurempi     arvo,      kuin     solidaarista    palkkapolitiikkaa     sovellet-
taessa kuluneina vuosina on tehty, mutt,a kokonaan entisiin i]alkka-
suhteisiin  palautumiselle  ei  vai`masti  ole  edellytyksiä.  Samalla  kun
sosiaa]isista syistä i)alkka-asteikon alapään tasoa ilmeisesti on pysy-
vämminkin  saatu  nostetuksi,  jäänee  mm.  ruumiillisen  työn  arvos-
tuksessa  tapahtunut  muutos  kauemminkin  vaikuttamaan  palkka-
suhteissa,  eikä  se  kansantaloudellisestikaan  asiaa  ai.vostellen  liene
suinkaan yksinomaan tuomittavaa.



MAATALOUDEN    ASEMA    INFLAATIOs
KEHITYKSEN  LOPPUMISVAIHEESSA.

Esitelmä,    jonka    Kansantaloudellisen    Yhdistyksen    kokouksessa

maaliskuun   1   päivänä   1949  piti

E.   J.   Korpela.

Valitessamme  esityksellemme  tämän  otsikon  emme  ole  tehneet
sitä  harjoittaaksemme  tietäjän  ammattia  yleistä  mielipidettä  suu-
resti  kiinnostavassa  kysymyksessä,  voidaanlm  inflaatiokehityksen
katsoa  Suomessa  jo  todella  loppuneen.  Paremmatkin  asiantuntijat

pitänevät   viisaimpana   pidättäytyä   toistaiseksi   sanomasta   siitä
lopullista  sanaa,  siksi  epäselvä  on nykyinen tilanne ja siksi  helposti
voidaan  nyt  havaittavissa  oleva  vakautuminen  pilata  taitamat,t,o-
malla   talouspolitiikalla.

0lemme   kuitenkin   katsoneet   asialliseksi   liittää   maatalouden
nykyisen  aseman  tai`kastelun  siihen  ajatukseen,  että  meillä  on nyt
tultu   inflaatiokauden   loppumisvaiheeseen.    Näin   ensinnäkin   sen
vuoksi,  että  maataloudellisen  aseman  muuttuminen  on  seuraus  ~

ja  lisäksi  varsin  luonteenomainen  seuraus  -  pitkälle  kehittyneen
inflaation   pysähtymisestä.   Mutta   toisaalta   voidaan   myös   sanoa,
että  juuri  maatalous  on  vaikuttanut  tehokkaasti  inflaation  pysäh-
tymiseen.   Väittäessämme  tätä  emme  tee  sitä  saadaksemme  van-
halle  pääelinkeinollemme  tässä  asiassa   monien  mielestä  varmaan
ansaitsematonta  kunniaa.   Tunnustamme   nimittäin  samal]a,   että
maatalous  joutui  sodan  aikana  ja  varsinkin  sen  jälkeen  osallistu-
maan   vai`sin   ratkaisevast,i   inflaation   edistymiseen.   Maatalouden
kohdalla   tapahtunut   epäedullinen   kehitys,   ei`ityisesti   tuotannon
supistuminen,    oli   jo    sellaisenaan   er.ittäin   voimakas    inflaatiota
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edistävä    tekijä,    jota    harjoitettu    maatalouspolitiikka    oli    vielä
omansa   tehostamaan.    Tämän   seikan   ja   maatalouden   nykyisen
aseman }.mmärtämiseksi  on tari)eellista  esittää  viime  vuosien kehi-
tyksestä   ei`äitä  kohtia.

Tällöin  on  sy}'tä  ensinnäkin  muistaa,  et,tä  maataloustuot,teiden
hintataso  oli  sodan  edellä  suhteel]isen  alhainen.  P\Täin  oli  asian  laita

yleensä  kaikissa  muissakin  maissa,  ja johtui  tämä  silloisesta  maa-
taloustuotteiden  liikatarjonnasta.     Tosin    1930-luvun   jälkimmäi-
sellä  puoliskolla  saavut,ettiin  parempi  tasapaino  maataloustuotiei-
den  k}'s}.nnän  ja  tarjonnan  kesken.  Mutta  vuosikymmenen  alussa
rajusti  laskeneita  hintoja  ei  saatu  Suomessakaan  täysin  ennalleen,
vaikka  niiden  tukemiseksi  käytettiin  mitä  moninaisimpia  keinoja.
Osoituksena  siitä,  että  maataloust,uotteiden  hinnat  todella  kehit-
tyivät  1930-luvulla  epäedullisesti,  esitettäköön  seuraavat   indeksi-
sarjat.

Taulukko   1.   Erälden  hinlojen  ja  palkkojen  kehilys  uu.1929-39  (1926-28  =   ioo).

[\'ia.r)taiousL
luolll`et }';:::`:|`9eucst-      |      Teol]isuus_tuottcet

Maatalous-
I)alkat

Nämä  luvut  antavat   aiheen  kysymykseen:   miten  on   mahdol-
lista,  että  inaatalouden  taloudellinen  asema.  i)arani  huomattavast,i
1930-luvun  jälkimmäisellä  puoliskolla  siitä  huolimatta,  että  maa-
taloustuotteiden    hinnat    pysyivät    alhaisina    muiden   tavaroiden
hintoihin   ja   vai`sinkin   palkkoihin   verrattuina?

Ainoa seliLys tähän on -inaanviljelijöiden saamien kantohinta-
tulojen  lisääntymisen  ohella   -  se,   että   maataloudessa  tuotant,o
kohosi  näinä  vuosina  h}.vin  voimakkaasti.  Osoituksena  tästä  mai-
nittakoon,  että  kokonaissato  peltohehtaaria  kohden  oli  esim.  vv.
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1937~39 35  °/o suurempi kuin keskimäärin 1920-luvulla.  Ja toisena
osoituksena  tästä  kehityksestä  mainittakoon,   että  lehmien  keski-
tuotanto    kohosi    tarkastusyhdistyksissä    samana    aikana    27  °/o.
On   syytä   tässä   kohdin   todeta,   että   1930-luvun   jälkimmäisellä

puoliskolla    Suomessa   tapahtuneeseen   voimakkaaseen   taloudelli-
seen   kehitykseen   maatalous   antoi   oman   merkiti,ävän   osuutensa,

jonka voimme luonnehtia seui`aavasti.  Itsenäisy}'saikana suoritetun
perustavaa  laatua  olevan  työn  ja   myös  keskimääräistä   edullisem-
pien  sääsuhteiden  ansiosta  maat,aloustuotanto  kohosi  siinä  määrin,
että    kaikkien   maataloustavaroiden   ]iet,totuonti   teki   esim.    vv.
1937-39  enää  vain  s  pros.   kokonaistuonnista,   vastaavan  luvun
oltua  aikaisemmin  huomattavasti  suurempi.  Tämä tulos  oli  sitäkin
merkittävämpi,  kun  se  saavutettiin  ajankohtana,  jolloin  kulutus
kotimaassa   koh.osi   suuremmaksi   kuin   koskaan   aikaisemmin   ja

jolloin   maatalous   lisäksi   luovutti    ilmeisesti   hyvinkin   i`unsaasti
työvoimaa   muihin   ammatteihin.   Suhteellisen   alhaiset   elintarvik-
keiden  hinnat  edistivät  luonnollisesti  hyvinvoinnin  kasvua  muilla
aloilla   kuin   maataloudessa.   Mut,ta   mvös   maatalouden   asema   oli
näihin  aikoihin  lisääntyneen  tuotannon johdosta tunnetusti melko
hyvä,  joskaan  maatalousväestön elint,aso  ei kohonnut  yhtä ripeästi
kuin  se  olisi  kohonnut  siinä  tapauksessa,  että  inaataloustuotteiden
hinnat   olisivat   seuranneet   yleisen   hintatason   kehitystä.

Maatalouden  taloudellisen  hyvinvoinnin  pohja  oli  näinä  sodan
edellisinä    vuosina    kuitenkin    todellisuudessa    melko    epävarma.
Kansainvälisillä   markkinoilla   maataloustuott,eiden  hinnat  näytti-
vät   jäävän   pysyväisesti   niin   alhaiselle   tasolle,   että   meikäläiset
tuotantokustannukset   ylittivät   ne   huomattavasti.   Mitä   täydelli-
semmäksi  elintai`vikeomavaraisuus   maassamme  kasvoi  tuotannon
lisääntyessä,  sitä  vaikeammaksi  kävi  pysyttää  tuottajain  saamat
hinnat   kansainvälisten   hintojen   yläpuolella.    Jos   taas   tuotanto
laskisi    epäedullisten    sääsuhteiden    sattuessa    huomattavasti,    oli
epävai`maa,    saataisiinko    hintoja    kohotetuksi    niin    paljon,    että
tuotannon  supistuminen  tulisi  sitä  tietä  korvatuksi.   Maatalouden
asema  oli  siten  näihin  aikoihin  edullisuudestaan  huolimatta  epä-
vai`ma   sikäli,   että   tuotannon   sekä   nousun   että   laskun   voitiin
odottaa   aiheuttavan   vaikeuksia.

Kasvukausi    `1939    muodostuikin   sitten   tuntuvasti   epäedulli-
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semmaksi  kuin  edelliset.   Riit,t,äinät,tömän  sademäärän  vuoksi  sato

jäi  6  pros.  pienemmäksi  kuin  edellisenä  kolmivuotiskaut,ena  ja  12
pi`os.    pieneniinäksi    kuin    ennät)'svuonna    `1938.    Tällainen    sadon
supistuminen  olisi  jo   ilmeisesti   aiheuttanut   maat,a]oudessa  selvää

pulan  tuntua,  kun  otetaan.  huomioon  se  jo  edellä  esitcLty  seikka,
että   maataloustuotteiden   hint,ataso   oli   t,ällöin   hyvin   alhainen   ja
et,tä  kaiken lisäksi  kantohintatulot  olivat, edellisenä  hakkuukautena
supistuneet    ko]manneksecn.

Ennen   kuin   \'uoden   4939   sat,o   kuitenkaan   saatiin   kokonaan
edc`s  korjaiuksi,  maailmaniilanne  muuttui  i)erinrtohjin  sodan  alet-
t,ua   Keski-Euroopassa.   Tavai`ain  saa]iti  ulkoinailta  vaikeutui  tun-
tuvasii,  ja   tuontihinnat   alkoivaL   kohota.    Ja   kun   Suoini   joutui
kolme  kuukautta  m\'öhemmin  itse  sotaakä}.väksi  maaksi,  inuuttui
ent,inen   maataloust`iott,eiden  runsaus   niiden   puutteeksi.   Seurauk-
sena  täsiä  oli,  \-arsinkin  kun  mitään  `'arsinaist,a  hintasäännöstelyä
ei  \'ielä  ollut  olemassa,  että  LuoLteiden  hinnat  kohosivat tuntuvasti.
Mistään    iianiikkimaisesta    hintojen    kohoainisest,a    ei    kuitenkaan
ollut k\.s\'m}.s.  Tätä osoittaa se, et,tä vasta keväällä  1940 maatalous-
t,tiot,teiden    hinnat    kohosivat    suhteellisest,i    samalle    tasolle    kuin
t,eollisuustuotteiden  hinnat  olivaL  olleet  jo  sodan  alkaessa.    Tämän

jälkeenkin  maat,aloustuottciden  hinnat  tosin  kohosivat  miltei  yhtä
miitaa,  mut,ta  vauht,i  oli  kuitenkin  melko  hiljainen.  Tätä  osoittaa
se,   että  sodan  loppuessa   Suomen  osalta  syksyllä   1944  tuottajain
saamat   hi]inat   olivat   nousseet   vasta   i`unsaasti   kaksinkertaisiksi.
Kuluttajain  maksamat  hinnat  olivat  nousseet  vielä  vähemmän  sen

johdosta,  että  suurin  sodan  aikana  tapahtunut  tuottajainhintojen
korotus  v.  1943 toteutett,iin ottamalla  käytäntöön ns.  vakauttamis-

pa]kkiojärjeste]mä.
Maataloustuotanto   supistui   sodan   aikana,   kuten   tunnettua,

hyvin jyrkästi, ja soda]i jälkeen tapahtui nousu päinvastoin hitaasti.
Alueluovutus  yksinään  merkitsi  i`unsaast,i  10  prosentin  supistusta
maataloustuot,annossa.  Mutta sen lisäksi tuotanto laski muutenkin,
niin  että  hehtaarisatojen on ai`vioitu olleen esim. vuosina  1940-44
vain   74   pi`os.    1930-luvun   keskisadoista.    Kotieläintuot,anto   laski
vieläkin  enemmän.   Syynä  hehtaarisatojen  alenemiseen  oli,  kuten
usein  on  todett,u,   heikompi   peltojen  lannoitus,   nimenomaan   fos-
faattilannoitt,eiden   puute,   sekä   osittain   myös   työvoiman   puut-
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t,eesta  johtuva   muokkaus-  ja  ojitustöiden  laiminlyönti.   Kaikkien
näiden  vaikutus  alkoi  tuntua  sitä  voimakkaainpana,  mitä  kauem-
min   tätä   »ryöstöviljelystä»   jatkui.

Hehtaarisatojen  alenemiseen  sodan  aikana  vaikutti  kuitenkin
kent,ies   vielä   enemmän  se,   että   sääsuhteet,kin   muuttuivat   yllät-
tävän  epäedullisiksi  ennen  kaikkea  siinä  suhteessa,  että  alkukesän
sademäärä   oli   normaalia  paljon  pienempi.   Juuri  alkukesän  sade-
määrä  vaikut,taa  Suomessa  ratkaisevimmin  satotuloksiin.  Se  aika,

jolloin  halla  oli Suomen  maatalouden  pahin vihollinen,  näyttää  ole-
van,  Pohjois-Pohjanmaata  ehkä  lukuun ottamatta,  lopullisesti  ohi.
Miten'epäedulliset  sadesuhteet  olivat  sodan  aikana ja  osittain  vielä
sen  jälkeenkin, osoittavat   taulukossa   2   esitetyt   luvut.

Taulukko  2.   Touko-kesäkuun  sademäärä  °Ho  normaalisla  maan  eleläpuolisl¢olla  (650
saakka  pohjoisessa.

Edellä   esitettyjä   lukuja   ai`vosteltaessa   on   muistettava,   että
normaalinenkin    sademääi]ä    kasvukauden    alkupuolella    on    Suo-
messa    kasvullisuudelle    liian    vähäinen.     T\Timenomaan    näin    on
asian   laita   maan   täi`keimmillä   tuotantoalueilla   Länsi-Suomessa.
Kuivuuden  satoa   alentavaa   vaikutusta   lisäsi  vielä   peltojen   hei-
kompi  lannoitus,  sillä  vanha totuus` on,  että  kasvini`avintoaineiden

puute   merkitsee   pellon   vesivarojen   tuhlausta.
0lemme  halunneet  esittää  tämän  puolen  asiasta  näin  seikka-

peräisesti  sen  vuoksi,   että  se   ensinnäkin  valaisee  osaltaan  kysy-
mystä,  miten tuotannon näin  äkillinen nousu on selitettävissä, sekä
toiseksi,   onko   tuot,annossa   odotettavissa   jatkuvasti   voimakasta
nousua.  On  syytä  jo  tässä  kohdin  korostaa  sitä,  että  viime  kesän
sääsuhteet  eivät  olleet  vain  edellisiä  vuosia,  vaan  myös  normaalia
edullisemmat.   Mutta  toiseksi  sademääristä  esitetyt  luvut  tekevät

ymmärrettäväksi sen, että satomäärät todella alenivat sodan aikana
jyrkästi.  Sadon  aleneminen vaikutti  usealla  tavalla  maamme  koko
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t,aloudelliseen   asemaan   ja   nimenomaan   inflaat,ion   edistymiseen.
Huomioon  on  nimittäin  otettava,  että  maataloudelle  ei  voitu  ajan
mittaan  olla  antamatta  koi.vausta  tapahtuneesta  tuotannon  alene-
misesta,  mikä  o]i korottanut  huomattavast,i tuotantokust,annuksia.
Toiseksi  tuot,annon  lasku  edist,i  elintarvikkeiden  salakaupan  syn-
tymistä, koska annokset oli jouduttu sen johdosta supistamaan liian

pieniksi.   Sa]akaupan  merkitys  inflatorisena  tekijänä  on  ilmeisesti
ollut  meillä  varsin  suuri  useistakin  syistä,  joihin  myöhemmin  osit,-
tain  vielä   palaamme.

Edellä on jo ]yhyesti  mainittu, että vaikka.maataloustuotteiden
hinnat  o]ivat  koko  sodan.ajan  iiousussa,  nousu  oli  sittenkin .melko
hidasta  aina  vuoden  194/± lopulle  saakka.  Mutta  sen jälkeen vauhti
on  ollut  paljon  kiivaami)aa,  mikä  kuvastuu  myös  maataloustuot-
teiden  hintakehityksessä.  Jos  jatketaan  aikaisemmin  taulukossa  1
esitettyjä   indeksisarjoja,   saadaan   vuoden   1939   jälkeen   tapahtu-
neesta   kehityl#estä   taulukon   3   mukainen   kuva.

Tauluklm  3.  Eräiden  hinlojen  ja  palkkojen  kehilus  i)u.1939-49  (1926-28  =   100).

Keväällä   1945   tap.ahtunut   maatalousi)alkkojen  ja   maatalous-
tuotteiden   hintojen   korotus   käytännöllisesti   kat,soen   kaksinker-
taisiksi  kuvastuu  hyvin  näisLä  luvuista.   Mainitusta  ajankohdasta
alkaen  maatalous  kulkikin  suurin  piirtein  inflaatiokehityksen  kär-

jessä.   Maatalouspalkkoja   nostettiin   suhteellisest,i   enemmän   kuin
muita palkkoja, ja pääasiallisesti tästä johtuen maataloustuotteiden
hinnat  kohosivat   enemmän   kuin   hinnat   keskimäärin.   Erityisesti
v.  1947  maat,a]oustuotteiden  hinnat  olivat  teollisuustuotteiden  hin-
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toihin  verrai,tuina  korkeat,  varsinkin  jos  otetaan  huomioor},  ett,ä
useimpien  teollisuustuotteiden   hintoihin   oli   sodan   aikana   tullut
lisää  myös  liikevaihtovero.   Vuoden  1947  Iopussa  ja  vuoden  1948
aikana  teollisuustuotteiden  hinnat  nousivat  kuitenkin  suhteellisen

paljon,  niin  että  välimatka  maataloustuotteiden  hintoihin  supistui
vai`sinkin  sen  jälkeen,   kun   maataloustuotteiden  hinnat   alkoivat
laskea.

Mainitsimme   edellä,   että   maataloustuotteiden   hinnat   olivat
vuoden   1947   aikana   suhteellisen  koi`keat   sekä   muihin   hintoihin
että  i)alkkoihin  veri`attuina.  Mutta  lisäksi  eri  maataloustuotteiden
hinnat   joutuivat   pääasiallisesti  juuri   silloin   keskenään   sellaiseen
epäsuhteeseen,   ettei   sen   haitallisia   vaikutuksia   ole   voitu   estää
tulemasta  esille  varsin  pahanlaatuisina.   Miten  perin  pohjin  maa-
taloustuotteiden  hintasuhteet  tällöin  muuttuivat,  nähdään  taulu-
kosta   4,  jossa   on  esitetty,   montako  kiloa  eri  maataloustuotteita
vi]jelii.än  on  ollut  myytävä  saadakseen  10  työtunnin  palkkaa  vas-
taavan  erän.  Palkka  on  laskettu  siten,  että  siihen  sisältyy  miehen

ja naisen työtä samassa suhteessa kuin maataloudessa keskimääi`in.

Taulukko  4.  Kummenen  tuölunnin  palkan  maksamiseen  on  muuläuä  eri  tuotleita, kg.

Vuosi          1    Vehnää    1     Ruista     1  Perunoita  l      Voita      1   Sianlihaa   1     Munia

Kuten  huomataan,  maataloustuotteiden  hintojen  suhde  palk-
koihin  on vuosien  1926-28 jälkeen muuttunut  vai`sin  perinpohjai-
sest,i  palkannauttijoiden  eduksi.   Samalla  on  eri  maataloustuottei-
den keskinäisissä  hinnoissa tapahtunut  vuoden  1944 jälkeen suui`ia
muutoksia.   Viljan   hinnat   ovat   koko   ajan   pysyneet   suhteellisen
a]haisina  ja  samoin  perunan,  joskin  huomattavammin  vasta  syk-
systä  1948  lähtien.   Voin  hinta  on  pysynyt  koko  ajan  palkkoihin
vei`rattuna vakavampana ja yhä edelleenkin suhteellisen edullisena.
Kananmunien  sekä  sianlihan  hinnat  sen  sijaan  hypähtivät  hyvin-
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kin  korkealle  säännöstelyn  loputtua  edellisen  osalta  syksyllä  1945

ja   jälkimmäisen   1.   3.   47.   Mutta   edulliset   hinnat   houkuttelivat
näillä  aloilla  sellaiseen  tuotannon  lisäykseen,  että  sen  aiheuttama
hintojen  lasku  on  viime  kuukausina  muodost,unut  perin  i`ajul#i.

Joulukuussa   1946  tehdyllä   valtioneuvoston  päätöksellä,   jossa
määrättiin   useiden    maataloustuotteiden    säännöstely    lopetetta-
vaksi  seui`aavan  vuoden  alkupuoliskolla,   oli  vai`sin  laajakantoiset
seuraukset.   Todennäköistä  on,  että  tämä  päätös   oli  vaikutuksel-
taan  paljon  enemmän  inflaatiota  edistävä,  kuin  jos  kustannusten
nousu olisi korvattu  korottamalla maataloustuotteiden hintoja tasai-
sesti,  kuten  mm.   Maataloustuottajain   Keskusliit,to  oli  ehdottanut
tehtäväksi.  Kun maataloustuotannossa nyt esiintyvät häii`iöt johtu-
vat  huomattavalta osalta juuri siitä, että eri tuotteiden hintasuhteet
mullistettiin niin  perin  pohjin,  on syytä  kysyä,  mistä  tämä  johtui.
Eräänä i`eaalisena tekijänä vaikutti epäilemättä se, että säännöstely
toimi  siksi   heikosti  juuri  lihan  osalta;   siis   sama   seikka,   joka   oli
aikaisemmin  johtanut   kananmunien   säännöstelyn  lopettamiseen.
Mutta  lisäksi  on  väitetty,  että  valtioneuvoston  enemmistö  ei  olisi
missään  tapauksessa  suostunut  esim.   viljan  hintojen   minkäänlai-
seen   koi`ottamiseen,   vaikka   se   suostui   elinkustannuksiin   paljon
enemmän  vaikuttaneeseen  lihan  hinnan  vai)auttamiseen.   Vaikut-
tavimpana syynä tähän oli ehkä se, että viljan hinnan korotus  olisi
voitu  selit,tää  suurtuottajien  suosimiseksi,  kun  sen  sijaan  lihan  ja
kananmunien  sekä  perunoidenkin  hinnan  korotus  voitiin  selittää

pienviljelijöille  otolliseksi  toimenpiteeksi.  On  ollut  mielenkiintoista
todeta,  että  samat  piirit,  jotka  ovat  olleet  jyrkästi  kaikkea  viljan
hintojen korotusta vastaan sillä  perusteella,  että  hyöty siitä  menisi
suurtuottajille, eivät ole koskaan sillä perusteella vastustaneet esim.
teollisuudeii   hintojen   tarkistamista.    Ja   kumminkin   meikäläiset
>)suurtilat))  ~  mikäli  sellaista  nimitystä  enää  ollenkaan  voi  käyt-
tää  ~ ovat taloudellisina  yrityksinä  tode]lisia  kääpiöitä teollisuus-
laitosten   rinnalla.   Ei   edes   huoli   elinkustannusindeksin   kohoami-
sesta   voinut   olla   perimmäisenä   syynä   siihen,   ettei  viljan   hintaa
sallittu  kohottaa.  Tämä  näkyy  siitä,  että  miltei  heti  sen  jälkeen,
kun hallitus  oli syks)'llä  1947 jyrkästi torjunut viljan hinnan korot-
tamisehdotuksen, myllyjen,leipomoiden ja  kaupan  palkkioita  koro-
tettiin niin  paljon,  että  se  nost,i  elinkustannusindeksiä  miltei saman
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veri`an  kuin   tuottajien   vaatima   viljan   hinnan   korotus   olisi   sitä
nostanut.

Se -yleinen   palkkojen   korotus,   johon   hallitus   antoi   syksyllä
1947  suostumuksensa, johti  maatalouden osalta  tasan  50  prosentin
työkustannusten   nousuun.    Tällöin   on   otettu    huomioon   paitsi
varsinainen  1.  10.  47 tapahtunut  korotus  myöhemmin tapahtuneet
kaksi  indeksikorotusta  sekä  työnantajain  maksettavat  lapsilisät.
Näin  suui`esta  kustannusten  noususta  tuottajat  saivat  koi`vatuksi
vain  osan  siinä  muodossa,  että  maidon  hintaa  korotettiin  2  mark-
kaa  ja  viljan  vakauttamispalkkiota  4  markkaa.   Suurin  osa  kor-
vauksesta  jäi  kuitenkin  sen  varaan,  että  tuotanto  saataisiin  vih-
doinkin   olennaisesti   kohoamaan.

Kasvukausi  1948  muodostuikin  sitten,  kuten  aikaisemmin  on

jo    esitetty,    sääsuhteiltaan    edullisemmaksi    kuin    mikään    muu
kymmeneen   vuoteen.    Pohjois-Pohjanmaalla   sattui   tosin   varsin
ankaroita  halloja,  mutta  se  ei  muuta  edullista  yleiskuvaa.  Lisäksi
väkilannoitteita  oli käytetty enemmän kuin koskaan  aikaisemmin.
Vuosien   1936-39   keskimäärään   verrattuna   lisäys   oli   typpilan-
noitteiden   osalta   40  °/o,   fosfaattilannoitteiden   138  °/o   ja   kalilan-
noitteiden    131 °/o.     Tuloksena    väkilannoitteiden   runsaasta    käy-
töstä   ja   edullisista   sadesuhteista   oli,   että   satomäärät   nousivat
edellisestä    vuodesta    kauttaaltaan   ja    useimpien   viljelyskasvien
kohdalta   vai`sin   voimakkaasti.    Keskimääräinen   hehtaarisatojen
nousu oli kokonaista 38  °/o, jota on pidettävä maataloudessa todella
erinomaisena tu]oksena.  Yksityiskohtaisemmin tämä kehitys näkyy
taulukosta   5.

Taulukko  5.   Täi`keiirmäl  sadol,  kg|ha.

3
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Keskimääräinen  hehtaarisato  jäi  tämän  mukaan  vielä  hieman
alemmaksi  kuin  keskimäärin  1930-luvulla.   On  kumminkin  hyvin
mahdoll`ista, että suhde  on, erilaisesta satotietojen keräämistavasta

yms.  johtuen,  todellisuudessa  päinvastainen.  Mutta  alueluovutuk-
sesta  aiheutuneesta  peltoalan  supistumisesta  johtuen  sadon  koko-
naismäärä  oli  viime  vuonna  joka  tapauksessa  pienempi  kuin  1930-
1uvun parhaina vuosina, jopa  keskimääi`ääkin  pienempi.  Kuitenkin
saavutettiin  eräiden  tuotteiden,  nimittäin  kevätvehnän,  ohi`an  ja

i]erunan   osalta  tähänastinen  ennätyssato.
Tuotannon   näin  jyrkkä   nousu,  joka   ilmenee   myös   kotieläin-

puolella,   on   vaikuttanut   kahdella   tavalla   hyvin   voimakkaasti
inflaatiota  hillitsevästi.  Tuotannon  nousu  ja  siitä  aiheutuva  run-
saampi  tavaran  tarjonta  näin  keskeisellä  alalla  on  tietysti  jo  sel-
laisenaan   vaikuttanut   rahan   arvoon   vakaannuttavasti.    Mutta
]isäksi   voidaan   sanoa,   että   tuotannon  nousu   maataloudessa   on
huomattavasti     lisännyt     mahdollisuuksia     tuoda     muita    tava-
roita  maahan.   Maataloustavaroiden  -  joihin  luemme  sekä  maa-
taloustuotteet  että tuotantoon  välittömästi  käytettävät  väkii`ehut

ja väkilannoitteet -suuri  nettotuonti onkin rasittanut viime vuo-
sina kovasti  ulkomaista maksutasetta, kuten taulukosta 6 nähdään.

Taulukko  6.   Maalaloustauaroiden  tuonnin  ja  i]iennin  aruo,  mili.mk.

1937-39      1            1946            1            1947            1             1948

Tuonti............
Vienti.............

Tuontienemmyys......
°/o tuonnin koko arvosta

1433
755

7032
290

14  017
1374

19  425
528

8.6;78        i           å7i:2        i         i276å3        i         i288:7

Tuotannon noususta johtuen maataloustavai`oiden nettotuontia
voidaan   nyt   ilmeisesti   ratkaisevasti   supistaa.   Julkisuudessa   on
näkynyt  säästö  arvioidun elintai`vikkeiden  osalta  35  milj.  dollai`iksi
eli   lähes    5.  miljardiksi   markaksi.    Suorittamiemme   yksityiskoh-
taisten  laskelmien  mukaan  tällainen  säästö  on  hyvin  mahdollinen.
Mutta sen lisäksi saadaan tärkkelysrikkaiden väkirehujen tuonnissa
ainakin  1  miljardin  markan  säästö  e]i  yhteensä  6  miljardia.   Kun
tämä  on  lähes  10  °/o  tuonnin  koko  ai`vosta,  havait.aan  siitä,  miten
ai`vokas  tällainen säästö  on talouselämän vakaantumisen kannalta.
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Mutt,a   maat,aloustuotannon  nousu   on  vaikuttanut  toisessakin
suhteessa,   välittömämmin,   rahan   ai`von   vakaut,tamiseen.   Se   on
nimittäin   tehnyt   mahdolliseksi   saada   siinä   muodossa   korvausta
aikaisemmin   tapahtuneista   palkko].€n  korotuksista   tarvitsematta
tui`vautua   maataloustuotteiden  keskimääräisen  hintatason  korot-
tamiseen.  Kuitenkaan tämä tuotannon lisäys  ei  ole  niin  suuri,  että
se   korvaisi   aikaisemman,   korvaamatta   jääneen   tuotantokustan-
nusten nousun sekä huomattavan suuren hintojen alenemisen.  Maa-
talousministei`iössä    suoritetut    yksityiskohtaiset    laskelmat    koko
maatalouden  tuotosta  ja   kustannuksista   osoit.t,avat   maatalouden
kannattavuuden   heikentyneen   tuotannon   lisääntymisestä   huoli-
matta toisaalta  palkkojen nousun,  toisaalta  hintojen laskun vuoksi
siinä   määrin,   että   kun   ns.   y]ijäämä   oli   t,alousvuonna   1947-48

peltohehtaaria  kohden  2  757  mk,  tänä   satovuonna  tulisi   vastaa-
vasti    olemaan    vajausta    2449    mk.     On   selvää,   että   tällaisena
suunta  ei  voi  jatkua,  vaan  jotakin  on  teht,ävä  tilanteen  heli)otta-
miseksi.

Ensimmäisenä  ehtona  on  pidettävä  sitä,  että  maatalouden  ase-
maa  ei  heikennetä  enää  lisää  palkkojen  korotuksilla  sen  enempää
maataloudessa  kuin  muillakaan  aloilla,  koska  osa  viimeksi  maini-
tuistakin  kiertää  jossakin  muodossa   maatalouden  kannettavaksi.
Emme  voi  kerta  kaikkiaan  ymmärtää,   miten  äskettäin  päätetty
maatalouspalkkojen   korotus   soveltuu   hallituksen   huomattavalla
menestyksellä    harjoittamaan    vakauttamispolitiikkaan    ajankoh-
tana, jolloin maataloustuotteiden hinnat ovat laskussa.  Ja kaikkein
vähimmin tämä  soveltuu  siihen ajatukseen,  että nykyisistä valuut-
takursseista  olisi  pidettävä  kiinni.

Mutta tilanne maata]oudessa on muodostunut jo sellaiseksi, ettei

palkankorotuksista   pidättyminen   enää   riitä.   Kiii`eellisin  tehtävä
siinä  suhteessa  on  viljan  hinnan  korottaminen  siten,  että  ainakin
räikein  epäsuhde  saadaan  koi`jatul#i.  Tuottajain  taholta  on  ehdo-
t,et,tu,  että  viljan  hinnat  korotettaisiin  10-kertaisiksi  ennen  sotaa
maksettuihin  hintoihin  verrattuna.   Kun  otetaan  huomioon,  että

palkat ovat samaan aikaan nousseet n.  15-kei`taisiksi, ei ehdotettua
viljan hintojen korottamista voi pitää kohtuut,t,omana.  Huomattava
myös  on,  että  lihan,  kananmunien ja  perunoiden hintoje`n  alenemi-
nen  on  alentanut  enemmän  elinkustannusindeksiä  kuin  ehdotettu
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viljan  hintojen  korotus  tulisi  sitä  korottamaan.  Emme  pidä  tosin
viljan   hintojen   korottamista   tuottajille   sellaisenaan   ratkaisevan
tärkeänä  varsinkaan  nykyisin,  kun  leipäviljan  myyntituotanto  on

päästetty  entisestään  niin  suuresti  supistumaan.  Mutta  välillisesti
leipäviljan hinnalla on mitä ratkaisevin merkitys sikäli, että muiden
tuotteiden   hinnat   hakeutuvat   ennen   pitkää   oikeaan   suhteeseen
viljan  hintaan  verrattuna.

Maataloustuotteiden  hintojen  noustessa  näin  keskimääi.in  ehkä
10  å  11-kertaisiksi  se  mei`kitsisi  nykyisten  valuuttakurssien  ollessa
voimassa  sitä,  että  hinnat  olisivat  meillä  olennaisesti  korkeammat
kuin  kansainvälisillä  markkinoilla.   Ja  vaikkapa  valuuttakursseja
korotettaisiin,   ei   maataloustuotteiden   kotimaan   hintoja   voitaisi
kaikesta  päättäen  pitää  niin  alhaisina,  kuin  kansainväliset  hinnat
edellyttäisivät.  Maatalouden tuotantokustannukset  ovat  nimittäin
Suomessa  kerta  kaikkiaan,  mikäli  ne  eivät  perustu  kohtuuttoman
alhaiseen   työtuloon   maataloudessa,   kalliimmat   kuin   maatalous-
tuotteiden  vientimaissa.  Sanottu  koskee  yhtä  hyvin  kotieläintuot-
teita  kuin  viljaakin.  Tästä  syystä  on  pidettävä  noi`maalisena  ;itä
asiain  tilaa,  että  maataloustuotteiden  hinnat  ovat  meillä  tuonti-
hintoja   korkeammat.    Suomen   maataloustuotannon   tavoitteeksi
soveltuu  vähintään  yhtä  suurella  syyllä  kuin  Ruotsinkin  se,  että
kotimaisen maataloustuotannon  on  pyrittävä  tyydyttämään  koti-
maan kulutus  mahdollisimman täydellisesti,   sanokaamme  90-95-

prosenttisesti.  Tällöin  voidaan  melko  yksinkertaisin  toimenpitein,
etupäässä  tullei]la,  tukea  maataloustuotteiden  hintoja  sen  verran
kuin on välttämätöntä kohtuullisen tulon tui`vaamiseksi maatalous-
väestölle.   Tämä  edellyttää  kuitenkin  sitä,   että  tuotanto   ei  ylitä
vastaavaa  kotimaista  kulutusta.

Erittäin  täi`keäksi  muodostuu  näin  ollen  kysymys,  voidaanko
koko maataloustuotantomme tulevaisuudessakin sijoittaa kotimaan
kulutukseen.  Se seikka,  että elintarvikkeiden puute  on maassamme
näin  nopeasti  muuttunut  eräiden  tuotteiden  osalta  selväksi  liika-
tarjonnaksi,  ei  tässä  suhteessa  mei`kitse  kovinkaan  paljon,  vaikka

jotkut   ovat   sen  johdosta  jo   valmiita  tekemään  johtopäätöksen,
että  maataloutemme  joutuisi  hyvin  lyhyessä  ajassa  vientimarkki-
noista  riippuvaksi.  Tällöin  unohdetaan  kuitenkin,  että  esim.  sian-
lihan  ja  kananmunien  nykyinen  i`unsas  tarjonta  on  seurauksena,
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paitsi viime kesän hyvästä rehusadosta,  myös siitä,  että  elintarvik-
keita  ja  väkirehuja  tuotiin  maahan  enemmän  kuin  ehkä  olisi  ollut
tarpeellista,   jos   olisi   etukäteen  tiedetty,   millaiseksi   vuoden   sato
muodostuu.   Mutta  lisäksi  on  mainittujen  alojen  nykyiseen  liika-
tarjontaan  syynä  se  seikka,  että  samojen  tuotteiden  hinnat  olivat
1-2  vuotta  sitten  erittäiri  korkeat.  On  luonnollista,  että  viljelijät
koettivat  päästä  näistä  korkeista  hinnoista  osallisiksi  tuottamalla
mahdollisimman  paljon  juuri  näitä  paremmin  kannattavia  tuot-
teita.   Kysymys   siitä,   voidaanko   maataloutemme  tuotos  tulevai-
suudessakin  sijoittaa  kotimaahan,  riippuu  olennaisesti  myös  siitä,
miten paljon maatalousväestöä meillä tulee olemaan.. Valitettavasti
tämä   maatalouspolitiikkamme  ja  koko  kansantalouden  keskeisin
kysymys  on  jäänyt  riittävästi  selvittämättä,  tai  ehkä  oikeammin;
sille   ei  ole  haluttu   antaa  sille  kuuluvaa  arvoa.   On  syytä  pelätä,
että  asiat  ajetaan  siten  pahoin  umpikujaan.  Ainakin  olisi  mieles-
tämme  nyt, kun  maataloussiirtoväki  tulee  lopullisesti  sijoitetuksi,
syytä  pysähtyä  uusien  tilojen  muodostamisessa  ja  jäädä  odotta-
maan,  millaiseksi  kotimaisen  tuotannon  ja  menekkimahdollisuuk-
sien  suhde  näyttää  muodostuvan.  Maatalousväestön  tulevaisuutta
aiatellen olisi kevytmielistä jättää  huomioon ottamatta  se  mahdol-
lisuus,  että  maataloustuotantomme  ylittäisi sen  määrän,  mikä  voi-
daan  tyydyttäviin  hintoihih  sijoittaa  kotimaan  mai`kkinoille.

Kysymyksellä   maailman   elintarviketuotannon   ja   kulutuksen
kehityksestä   on   ratkaiseva   merkitys   maatalouden  tulevaisuutta
suunniteltaessa.  Tunnustettava  kumminkin  on,  että  tähän  kysy-
mykseen  liittyy  useita  niin  epävarmoja  tekijöitä,  että  vastauks.en
antairiinen  siihen  muodostuu  ylivoimaiseksi.   Melkö  yleinen  on  se
käsitys,  että  toisen  maailmansodan  jälkeen  toistuisi  sama  kehitys
kuin ensimmäisenkin,  nimittäin jatkuva  maataloustuotteiden liika-
tar].onta.  Tätä  käsitystä  tukee  se  kehitys,  mikä  on  ollut  luonteen-
omaista  vuodelle  1948.   Maailman  maataloustuotanto  kasvoi  näet
viime vuoden  aikana hyvin jyrkästi, ja  sen seurauksena on nyt las-
keva  hintasuunta.  Mainittakoon  esimerkkinä  tilanteen  muuttumi-
sesta,    että    kansainvälisestä    vehnäsopimuksesta     neuvoteltaessa
Ranska vaati vie.lä varsin suui.ta tuontikiintiötä, mutta tänä vuonna
se sen sijaan vaatii huomattavaa  vientioikeutta.  Merkille  pantava.a
on  myös,  että  samaisissa  neuvotteluissa  Neuvosto]iitto  vaatii  itsel-
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leen  20  pros.  vientikiintiötä,  kun  sen  vienti  on  aikaisemmin  ollut
suhteellisen  vähäistä  ja  lisäksi  vaihdellut  jyrkästi  puolesta  toiseen.
Maataloustuotannon  runsauteen  viittaa  myös   se,  että  t,ekiiillinen
kehitys jatkuu täyttä vauhtia ja että esimerkiksi väkilannoitteiden
käyttömahdol]isuudet   ovat   nimenomaan  vientimaissa  vasta   pie-
neltä  osalta  hyväksi  käytetyt.

Mutta  toisaalta  on  kuitenkin  tällä  hetkellä  havaittavissa  kehi-
tyksessä sellainen suunta, joka panee ajattelemaan, että maatalous-
tuotanto  tulee  päinvastoin  osoittautumaan  tulevaisuudessa  i`iittä-
mättömäksi.   Tämä  käsitys  perustuu  ennen  kaikkea  siihen  totea-
mukseen,  että  maailman väestö  kasvaa  nykyisin  erityisen  voimak-
kaasti.  Näin on asian lait,a nykyisin oikeastaan kaikissa maanosissa.
Maailman  väkiluvun   on  laskettu  nousseen  viimeisten  10   vuoden
aikana   kokonaista   9  °/o.   Mikäli  väestön  lisäys   jatkuu  tällaisena,
sikäli tulee elintarvikkeiden saanti  melko  var.masti  osoittautumaan
riittämättömäksi.  Käsiimme joutui äskettäin tätä kysymystä käsit-
televä  kansanomainen  amerikkalainen  julkaisu,  jolla  on  huomiota
herättävä  nimi  »Maailman  nälkäy).   Kirjan  ovat  yhdessä  kirjoitta-
neet  Suomessakin  hintakysymysten  alalla  varsin  tunnettu  tutkija
Pec}rsor}   sekä   toinen   amerikkalainen   professori   H¢rper.  Teoksessa
on  läpikäyvänä  se  ajatus,  että  maapallon  tuotantomahdollisuudet
ovat  melko  rajoitetut,  mutta  että  sen  sijaan  väestön  kasvu jatkuu
edelleen  voimakkaana.  Aina  siihen  asti,  kunnes  ankara  elintai`vik-
keiden  puute  panee  sille  esteet.  Tällainen  Malthuksen  oppia  muis-
tuttava ajattelu ei ole  nykyisin suinkaan kovin harvinaista.  Niinpä
Yhtyneitten    Kansakuntien    elintarvike-    ja    maatalousjärjestön

(FAO)   ensimmäinen  pääjohtaja  ja   henkinen  isä    Sir   LJoh7?   Boyd
Orr    on    voimakkaasti   esiintynyt   sen   käsityksen   puolesta,   että
mikään  todellinen  liikatuotanto  ei  voi  tulla  maailmassa  kysymyk-
seen,  koska  väestö  kasvaa  nopeasti ja  jo  ennenkin  ovat  sadat  mil-

joonat   joutuneet   elämään   miltei   ainaisen   nälänhädän   partaalla
nimenomaan    ltä-Aasian   väkii`ikkaissa   maissa.    Elintarvikkeiden
liikatarjonta  ja  niiden  hintojen  painuminen  tuotant,okustannusten
alapuolelle  onkin  hänen  mielestään  osoitus  vain järjestyksen  puut-
teesta elintarvikkeiden jakelussa.  Hänen kuningasajatuksensa, jota
hän  koetti  FAO:n  puitteissa  toteuttaa,  olikin  se,  että  maatalous-
tuotanto  olisi  kohotettava  kaikkialla  mahdollisimman  suui`eksi  ja
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mahdolliset    ylijäämät    sijoitettava    elintarvikkeiden    puutteesta
kärsiviin maihin.  Kova todellisuus  on kuitenkin jo  osoittanut,  että
tällaiseen järjestelmään ei toistaiseksi ole suuriakaan mahdollisuuk-
sia,  vaan  päinvastoin  on  pelättävissä,  että  maailman  kansat  voi-
vat  kauppapolitiikankin  alalla  joutua  melko  ankaraan  taisteluun
toistensa  kanssa.  Ainakin  sellaisessa  maassa  kuin  Suomessa  ei  ole
syytä  toimia  tässä  asiassa  minkään toiveajattelun  varassa,  vai`sin-
kaan   kun  meillä  ei  ole  siihen  todellista  aihetta.


