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olivat uuden hallituksen välillist,en \.crojen ja hintojen koi`otu*-

toimen]iitcet, ede]lecn toukokuuii surullinen tapahtumasarja yleislakon uhkineen ja F-sopimuksineen, sit,ten loi)pukesän ja alku-

s),'ksyn uudet ])alkkaliikehtimiset, uudct suui.et lakot ja viimein
.J\-soi)imus, josta vieläkään ei kukaan taida täsmälliscsti tietää,
minkälaist,a ]talkka- ja hintatasoa se tulee lopullisesti merkitsemäärl.

Tämä t,ie muistuttaa pahasti sitä ]evcät,ä tietä, jok:i `ie kadotukscn kuiluun. Se on ijääos{iltaan murhccllincn osoitus poliittiscsta

ja

talousi)oliittisesta

k}-i)s}-mättömy}.destämmc.

Mutta

ei

totuuden nimessä tietenkään saa unohtaa, että tähän palkkojen ja
hintojen kilpajuoksuun on ollut vaikut,tamassa myös meistä itsestäinme_riipiD-uTnTäTt-oiiiiTirrkTOTs-iä~s-}Trtä=-~Vi6i-i-£IläöllTs-uiitömmetuotteistaa]i saamat hinnat ulkomaan mai`kkinoil]a 6JaT siinii-iiäTä-iin
norissect, -ättä
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täi`kciden raaka-aineidcn hinmt -ovat ollcct iiiin ikään huippukoikcita ns
seissa

Korean hintoja, kyllä t,ästä aihctit`±iiss_a_ .Ln_f.l.g_e_t_i.oi_T?.P_u|s-

olisi

ollut

pitelemistä

pammiiiallakin

talousi)olitiikalla,

kuTn-inihin ine k}/.kencmm-e-.--------

Tämä lyhyesti viit,attu prosessi, josta uuden inflaat,iovaihee]i
i)ääaiheet ovat löydettävissä, on viime aikojen taloudelliscssa ja

poliittisessa päivänkeskustelussa tullut monelta puolelta valaistuksi, joskaan ei chkä läheskään tyhjeiitävästi. Sivuutai} sen seu-

raavassa kokonaan ja rajoitun tarkastelemaan inflaat,iotilaniietta
vain valtiontaloudellisesta ja rahataloudellisesta näkökulmast,a.
Kun uusi, presidentin vaalin jälkeen muodostettu hallitus astui
maaliskuussa 1950 vii`kaansa, se nä}.ttää alkuaikoinaan kiinnittäncen erityistä huomiota valtiontaloudeii epätasapainoon ja silt,ä
taholta yhkaaviin inflaatiovaai.oihin. Ilallitusta lienee tässä suhteessa erit}risesti inspiroinut finanssitoimikunta, ainoa valtiovai`ain-

ministeriön kansatalousosaston yhteyteen sodan aikana i)erustetuista asiantuntijaelimistä, joka vielä elää ja vaikuttaa. Näin jou-

duttiin viime keväänä paljon arvosteltuun verojen korotusohjelma{`n. Suunnitteilla lienee ollut jopa uusi omaisuudenluovutusvero,
ja joka tai)auksessa toimeenpantiin osakc\-htiöiclen tulovei`on koro-
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tus sekä kahviii ja sokerin, tupakan ja bensiinin hintoihin sisältyvien välillisten verojen koi`ottaminen.
Nämä toimenpiteethän synnyttivät viime keväänä mm. sanomalehtiväittelyn toisaalta professori LepoJt, toisaalta er.äiden muiden
tumettujen finaiissi-ja talousekspei`ttien välillä, jolloin profess6ri

Leppo joutui ankaran arvosteluii alaiseksi. En minäkään halua
allekirjoittaa hänen keväällä esittämäänsä väitettä, jonka mukaan
»valtiomme finaiissit ovat todella kunnossat). Vaikka valtiontalous
olisi

jonkiiilaisessa

tasapainossakin,

firianssit

eiväL

ole

todella

kunnossa, niin kauan kuin julkinen sektoi`i on niin sairaalloisen

suuri ja verorasit,us niin ylettömän korkea, kuin se meillä on.
Mutta silti tä}-ty`. ei`äässä mielcssä sanoa: Oikeutta l.epolle!
Professori Leppo oli oikeassa sikäli, £_ttä oli liioiteltua hai.joittaa
s.el_laista .va_l_+_i£~p.t_a|.9[±¢e!±ista kauhup_T.9.pagansgq. `kuin uuden halli-

tuksen alkajaistoimenpiteiden yhteydessä sen tai sen kannattajien
taholta tehtiin. Uuden inflaat,iokriisin pääsyynä ei
ollut jokin valtiontalouden tilassa Fagerholmin hallituksen loppukuukausina tai)ahtunut äkillinen, aivan i`omahdusmainen huononeminen, vaan kriisin painavimmat s}t-}'t on et,sit,tävä aivan muualta.
Tämä on oi,ettava huomioon myös arvost,eltaessa hallituksen
keväistä veronkorotusohjelmaa. Puhtaasti valtio]italoudellisesti sitä
saattoi ehkä hyvinkin i)erustella. Valtiontalouden tila ei tosin
ollut aivan niin vai.arikkoinen kuin tahdottiin väittää, mutta
valtion luotonoton lisääntyminen Suomen Pankista edellisen vuoden loppupuoliskolla näytti kuitenkin olevan varoittava oii`e
tasapainottomuude]i lisääntymisestä ja pei`usteli samalla näköjään
tulojen lisäämistä. Oikeampaa olisi tietysti periaatteellisesti ollut
lähteä menojen aleritamisen tielle, mutta inyönnän kei`naasti,
että tässä on kysyinys hurskaasta toivomuksesta, jonka toteut,tamiselle poliitLiset olosuhteet asel,tavat tavattomia esteitä. Jos
siis valtion menojeii nopeaan supistamiseen ei katsottu olevan
mahdollisuuksia ja valtion verotulojen lisäämistä sen vuoksi
pidettiin tarpeellisena, silloin sellaisiin toimeentulon kannalta ei

aivan välttämättömiin jouklmkulutushyödykkeisiin kuin kahviin
ja tupakkaan kohdistuva välillisen veron korotus saattoi pelkästään
valtiontaloudellisesti ajatellen näyttää olevap hyvinkin paikallaan.
Mutta hallituksen vakauttamispoliittisen hyökkäyksen paiiio3
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piste oli kuitenkin, koko i`intamatilannetta ajatellen,` väärin
valittu. Va]tiontaloudessa oli ei)äilemättä epätasai)ainon oireita,
ja se saattoi inuodostaa sikäli hiukan pitemmä]1ä tähtäimellä katsoeii i]iflaatiotekijän. Mutta ajankohtaisin inflaatiovaara ei sitten-

kään uhannut sielt,ä käsin, vaan peräti epävakaasta palkkatilanteest,{`. Jot,ta palkkatilanne keväällä olisi voitu liian suuritta vau-

rioitta hallita, olisi hintakysymyksissä t,äytyn}rt het,kellisten val-

tiontaloudellisten haittojen uhallakin osoit,taa suurta varovaisuutta. Näin ei kuitenkaan tehty, vaan hallitus oli kyllin i`ohkea
lähteäkseen ärsyttämään yleistä mielipidettä verojen ja hiiitojen
korotuspoliLiikallaan. Se sai vastaansa sellaisen arvostelun.ryöpyn,

jota se ei varmasti ollut odottanut, ja synnytti sellaisen ostokiihkon
ja hamsti`ausvimman, jota ei enää vuonna 1950 olisi arvannut
esiintyvän. Ja mikä i)ahinta, nämä toimeiii]iteet antoivat näennäistä oikeutusta niille pa]kankorotusvaatimuksille, joiLa keväällä
esitettiin ja joihin sitten jouduttiin pääosaltaan taipumaan toukokuun F-sopimuksessa.
En mene suinkaan väittämään, ett,ä hallituksen alkajaistoimenpiteenään toteuttamat verojen ja hintojen korotukset olisivat yksin johtaneet toukokuiseen onnettomaan 15 °/o:n palkkojen
korotukseen. Iiallituksen toimenititeiden elinkustannuksia korottavaa merkiLystä varmasti liioiteltiin, ja koko tuossa silloisessa

arvostelun ryöpyssä oli paljon i`unsaammin hallitusta kohtaan
muista syistä tunnetun ärtymyk.sen, kaunan ja vahingonilon

purkausta kuin vilpitöntä huolta markkaparan kohtalosta. Mutta
ilmeisesti nuo toimenpiteet kuitenkin pahensivat tilannetta ja
muodostuivat niin ollen osasyyksi palkkatason irtiryöstäyLymiselle. Ja jos niin on, silloin nuo veronkorotustoimcnpiteeL aiheutti-

vat er)äilemättä inflaatiotilannett,a ajatellen enemmän vahinkoa
kuin hyötyä.
Valtion kassaliikkeen vaihtelujen ja tulo- ja inenosuhteiden
hyvä tuntija, maisteri Hej/fÅ£

VcL!ycm7te on julkaissut »Uudessa

Suomessa» artikke]in valtiontalouden viimeaikaisesta kehityksestä.

Sekin tukee sitä käsitystä, että valtiontalouden vajauksen mei.kitystä ajankohtaisena inflaatiotekijänä viime keväänä ilmeisesti
ainakin jossakin määrin liioiteltiin. Maisteri Valvanne toteaa, että
»kysyntää lisäävät vältion menot eivät tammi-syyskuun aikana
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ole olleet ainakaan sanottavasti suui`emmat kuin kysyntää vähcntävät valtion tulot,)). Ja huomatLava on, että tämän kauden lopi]upuolella valt,iontaloutta olivat rasittamassa monet sellaiset uudet
tekijät, jota hallitus keväistä finanssiohjelmaansa laatiessaan ei

varniasti .vielä osannut ainakaan riittävässä määrin ottaa huomioon:

elinkustannusindeksin

valtion viran- ja

pisteosoLojen

toimcnhaltijain

toisLuvat

nielemät

miljardit,

suuret i)alkankoro-

tukset jne.
Tammi-syyskuun aikana kuluvana vuonna (1950) valtion
luotto Suomen Pankista on lisääntynyt 4,5 miljardia markkaa.
KaLselipa tätä keskuspankkiluoton lisäystä sinänsä kuinka pessimistisesti tahansa, täytyy kuitenkin säilyttää suhteellisuuden
tajunsa ja muistaa, että yksistään tämän vuoden aikana toteutettujen monien suurten i)alkankorotusten takia kansantalouden
kokonaisostovoima on paisunut useilla kymmeriillä miljardeilla.

Valtiontalouden /±,5 miljardin vajausta ei tosin saa ilman muuta
rinnastaa näihin palkanlisäysmiljardeihin. On näet aina otettava

huomioon, että vaikeasti tosin määritettävissä oleva, mutta silti
merkityksellinen kerroinvaikutus saattaa tehdä valtiontalouden
vajauksen peittämiseen hankitun »uuden ostovoiman» kysyntää
lisäävän vaikutuksen tiettynä ajanjaksona, esimerkiksi vuoden
kuluessa, monta kertaa tuota
alkuperäistä
vajausta suuremmaksi. Mutta vaikka kaiken tämän ottaakin huomioon, ei pääse
siitä, että valtiontaloudelliset tekijät ovat nykyisen inflaatiokriisin muodostumiscssa olleet sittenkin vain toissijaisia.]
Tämä on
tosin oikeastaan sanomattakin selvää jokaiselle, joka on joutunut
seuraamaan sitä markan rippeiden murentamista, mitä palkka-

ja hintarintaman hullumyllyssä on kuluvana vuonna suoritettu.
Mutta ei valtiontaloudesta käsin tulevaa inflaatiopainetta
silti tule väheksyäkään. Valtiontalouden nykyisellä tavattomalla
1 Sen jälkeen kun esite]mä oli i)idetty, tästä on saatu entistä kouraantuiituvami)aa havainto-opetusta. Vaition vekselivelka Suomen Pankkiin (jonka muutokset tosin ovat vahvojcn kausivaiht,eluitten alaisia ja joka sitä paitsi ei suinkaan

sellaisenaan täsmällisesti osoita valtiontalouden yli- tai alijäämää) on

lyhyessä ajassa alentunut i)itkälle toistakymmentä miljardia mai.kkaa. Tästä
huolimatt,a inflaatio etenee voimalla, jonka hil]itsemiscssä uusi, laajapohjainen
hillitus näyttää olevan yhtä voimaton kuin edellinen vähemmistöhallituskin.
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1aajuudella on varinaan moneen suuntaan inf]atorisia vaikutuksia,

vaikka se jotenkuten näyttäisikin olevan tasapainossa. Valt,iontalouden i)aisumisesta aiheutunut verotaakan ylenmääi`äinen raskaus saattaa monessa tapauksessa mutkan kautta -toisin sanocn
}7ksityisen sektoi`in kautt,a -johtaa keskuspankin luotonarinon ]aajentamisecn, siis uuden i`ahan luomiseen, silloinkin kun valtion

itsensä ei ehkä näytäkään olevan pakko turvautua tuohon arveluttavaan rahanlähteeseen. Se ehkäisee niin ikään i]yrkimyksiä korkean
kustannustasomme
alentamiseen,
elinkustannusindeksin
kurissapitäiniseen veroja alentamalla jne.
In.flaationvastaisessa
taistelussa
valtiontalouden
tervehdyttämisp}7rkimyksil]ä on siis j-atkuvasti tärkeä paikkansa.

Mut,ta

älköön tähän p)rrittäkö enää veroja korottamalla, ellcivät n}'t
olosuhteet aivan muutu, ellei esimerkiksi jotakin sot,atalouteen
verrattavaa jouduta täällä yht'äkkiä vastaanottamaan. \Tiin toivottoma]ta kuin saattaa nä}.ttääkin, valLion menotalouden todella
tuntuvan suriisLamisen täyt}y jatkuvasti olla vakaannutta]iiisp}.rkimysten

cräänä

keskeisenä

])äämääränä.

Jos

tät,ä

menoa

jatkuu, julkinen sektori pyörähtää ennen pitkää koko ymp}.rän
kehän ?,rmpäri ja nielee kokonaan yksityisen sektorin.
Valtion ]nenojen alentamisi)yrkimykseL ov€`t keri`an t,oisc]isa

jälkeen haaksii`ikkoutuneet eduskunnallisiin ja }.leensä i)oliittisiin karikkoihin, mutta jos nyt lopultakin saataisiin aikaan jon-

kinlainen

poliittinen

rauhoit,tuiiiinen

ja

komrjromissi,

todella

huomatt,aviakin inenojen alennuksia luulisi voitavan saada aikaan.
Yksistään lapsilisän poistaminen ensiminäisestä laiisesta, asut,ustoiininna]i ja maanhankiiitalain sove]tamiseii lopettaminc]i siii`to•väen tultua asutetuksi sekä korvausobligaatioiden uusien, t,ästä

eteenpäin tapahtuvien indeksinousujen loi-)ettamiiien riiiden obli-

g`aatioiden haltijain kohdalta, jotka eivät ole alkuperäisiä korvauksen saajia t,ai näillc korvausobligaatioita vastaan maat,a luovut-

taneita, supistaisi tulevia budjetteja ainakin kymmeiikunnalla
miljardilla markalla, ]nikä ei olisi enää mikään aivan halveksittava sunima. I,uetteloa voisi pitkä]le jatkaa julkisten rakennusten
]iiallisilla
jeii

jnc.

rakentamisinenoilla,

raivausavustuksilla,

apulantamiljardeilla,

Pohjois-Suomen

kivikkopeho-

y)syömäpalkkioilla>)

jne.

Tietysti jokaisella tällaisella menoerällä on int,ohimoiset puol-
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tajansa ja tietysti tällaisten supistusten ehdottaja leimataan epäsosiaaliseksi taantumusmieheksi ja ties miksi. Mutta valtiontalouden
tervehdyttämistä ei valitettavasti ole mahdollista saada aikaan
astumatta yhden ja toisen etupiirin varpaille.

Edistyvän inflaation on saatava - jos ns. kiertonopeudessa

tapahtuvat muutokset jätetään huomioon ottamatta - käyttöönsä vastaavasti paisuva määrä maksuvälineitä. Se päälähde,
josta iriflaatio meillä kymmenvuotisen kest,onsa aikana on maksuvälineitä amment,anut, on ollut Suonien Pankin luotonanto toisaalta valtiolle, toisaalta yksityiseen sektoi`iin. Edellisen osuutta
inflaatioprosessissa on moneen kertaan puniiittu ja selvitetty.
Keskuspankin luot,onantoa yksityiseen sektoriin on sen sijaan
tässä yhteydessä vähemmän käsitelty.
Luotto yluityiseeii sektoi.iin jakaantuu luotonantoon välittömästi Suomen Pankiii omille asiakasyrityksille sekä rediskont.tausluottoihin yksityispankeille.

Suomen Pankin vekseli-, hypoteekki- ja kassakreditiiviluot,on

yhteismäärä välittömästi pankin omille asiakkaille oli vuonna
1938 keskimäärin 1416 inilj markkaa ja marraskuun lopussa mai-

nittuna vuonna 1247 milj. markkaa sekä marraskuun päättyessä
vuonna
(1905)
15061
miljoonaa.
Luoton
määrä
oli
siis marraskuun päättyessä 12 kertaa niin suuri kuin
vastaavan kuukauden loi)ussa viimeisenä rauhanvuotena ennen
sotaa. Pcrusvuoden (elokuu 1938-heinäkuu 1939) 100.pisteestä
oli elinkustannusindeksi puolestaan noussut tämän vuoden lokakuussa 962 pisteeseen ja tukkuhintaindeksi vastaavaa perusvuotta
soveltaen 1 213 pisteeseen. Suomen Pankin välittömän luotonannon laajemius yksityisille asiakkailleen on siis tapahtunut elinkustannusten iiousua nopeammin, mutta sen sijaan jokseenkin
rinta rinnan tukkuhintatason nousuii kanssa.
Tähän on Suomen Pankin taholt,a äskettäin vedottu ilmeisesti
sen osoittamiseksi, et,tä kysymyksessä oleva luotonanto ei ole
ollut inflaatiota suosivaa. Tällainen perustelu olisi kuitenkin paikallaan vain siinä tapauksessa, et,tä samanaikaiscsti ei olisi tapahtunut keskuspankin valtiolle myöntämän luoton valtavaa lisääntymistä. Mutta n}tthän tiedämme, että kun vuonna 1938,

tänä
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joka edellä otcttiin vcrtailukohteeksi, ei Suomen Pankin luotonantoon sisältvnvt ensinkään vekseli- t,ai pano- ja ottotililuott,oa
valtiolle, tämän luoton määrä marraskuun lopussa vuonna 1950
oli kokonaista 25 730 miljoonaa mai`kkaa cli n. 18 kertaa niin

suui.i kuin Suomen Pankin välittöinästi yksityiseen sektoriin
vuonna 1938 keskimääi`in antama vekseli-, kassakreditiivi- ja
hypoteekkiluotto. Kun luotonaiito julkiseen sektoriin oli paisunut
näin suureksi, silloin olisi, jos valtiolle tapahtuneen luot,on inflaatiovaikut,uksia olisi haluttu neutralisoida, tosiasiallisest,i ollut koko-

naan ]opetetiava luotonanto yksityiseen sektoi`iin. Nyt sen sijaan
edistyvä inflaatio on voinut ammentaa tarvitsemaansa ))uutta
i.ahaa» kahdesta rinnakkain pulppuavasta lähteestä.
Mutta tietysti olen valmis kiireimmin myöntämään, ett,ä tuo
vaatimus, jonka mukaan Suomen Pankin olisi ollut kokonaan
lopetettava luotonantonsa yksityisille asiakkailleen neutralisoidakseen valtiolle myöntämiensä

on pelkkää

luotLojeii i]iflatorista vaikutiista,
ieoreettista järkeilyä. Käytännössä siihen ei viiine

vuosieii rahamarkkinain tilan huomioon ottaen ole ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia. Ylipäänsä katsoisin, ctt,ä useimmissa vaiheissa viime vuosien aikana välittömäri luotonannon laajenemiiien

yksityiseen sektoriin on ollut pikeminin vain mukautumista muista
syistä jo tapahtuneesecii inflaatioprosessin kulkuun kuin itsenäinen
inflaation aihc. Ja mitä tulee nimenomaan kehitykseen vuoiina
1950, Suomcn Pankin on välittömässä luotonannossaan yksityisille
osoittanut suurta Liukkuutl,a. 0ltuaan vuonna 19/ig joulukuun
päättyessä 15 844 milj. markkaa Suomen Pankin välitön vekseli-,
kassakreditiivi-ja hypoteekkiluotto yksityisille oli viime marras-

kuun päättyessä, kuten jo iodcttiin,15 061 milj. markkaa. Ja
kuitenkin kustannustason nousu ja yleensä inflaation eteeni)äinmeno ovat tänä aikana suui`esti lisänneet luotontarvetta.

Toinen muoto Suomen Pankin yksityiseen sektoriin tapahtuvaa
luotonantoa ovat rediskonttausluotot yksityispankeille. Suomen
Pankki näyttää ruvcnneen pitämään näitä inflatorisesti erittäin
vaai`allisina, koskapa se on ryhtyiiyt rankaisemaan i`ediskonttaavia
yksityispankkeja ottamalla käytäntöön sellaisen oudon menettelyn,
että se perii rediskontattavista vekseleistä 1/2 °/o korkeamman
koron, kuin millä yksityispankki on vekselin alunperin diskoii-
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tannut. Jokainen rediskontattu vekseli tuottaa siis yksityispankeille selvää tappiota.1

Tässä suhteessa voi sanoa, että Suomcn Paiikki näkec raiskan

naapurinsa silmässä, mutta ei malkaa omassansa. Mahdollisten
inflaatiovaikutustensa puolesta rediskonttausluotot voidaan suurin

piirtein rinnastaa Suomen Pankin välittömään luotonantoon yksityisille asiakkailleen. Kumpikin luotto käytctään periaatteellisesti
tuotantoprosessin ylläpitämiseen, ja kummassakin tai)auksessa on
siis ainakin ajateltavissa, että keskuspankkiluoton synnyttämää
i'ahaviri`an laajenemista vastaa tavaravirran laajeneminen, jolloin
inflaatiovaikutusta ei ehkä synnykään. Sitä vastoin rediskonttaus1uotot ovat inflaationäkökannalta selvästi vähemmän vaai`allisia
kuin Suoinen Pankin luotonanto valtiollc. Tämä jälkimmäinenhän
menee suurelta pääosaltaan ns. tuottamattomiin tarkoituksiin,
tuottamattomiin ainakin siinä mielessä, että markkinoille ostettaviksi tulevien tavaroiden ja palvelusten virta ei yleensä valtion
toimintojen kautta ainakaan välittömästi lisäänny.
Vuonna 1950 ja vai`sinkin aivan viime aikoina yksityispankkien
rcdiskonttaustarve on pyrkiiiyt kasvamaan, koska toisaalta säästäminen on uuden inflaatioaallon takia ollut aivan lamassa, toisaalta taas luotontarve on kustannustason nousiin takia suuresti
lisääntynyt. Tästä huolimatta rediskonttaukset vuoden 1950
yhdentoista ensimmäisen kuukauderi aikana ovat olleet keskimäärin vain 1927 milj. markkaa kuukaudessa, kun sen sijaan
Suomen Pankin oma luotonanto yksityisille luottoasiakkailleen
ynnä valtiolle on ollut keskimäärin 38026 milj. markkaa eli siis
lähes 20 kertaa iiiin suuri.
Kun ]isäksi ottaa huomioon, että

Suomen Pankin oma luotonanto on ollut pääosaltaan inflatorisesti
vaarallisinta luotonantoa valtiolle, voi näiden numeroiden valossa

uudistaa väitteen raiskasta ja malasta.2
1 Sittemmin Suoinen Pankki on lieventänyt määräyksiään ja perii 1/2 °/o:n
Dsakkorahan» vain siitä osasta rediskonttauksia, joka ylittää rediskonttaavan

pankin omien verojen määrän.
2 0losuhteet muutt,uvat nopeasti. Esitelmän i)itämisen jälkeen on Suomen

Pankin valt,iolle myöntämän vekseliluoton nopean supistumisen kanssa samanaikaisest,i tapahtunut rediskonttausten varsin voimakasta nousua. Nähtäväksi
jää, missä määrin kysymyksessä on vain kausiluontcinen, missä määrin i)}'syväisluontoisempi ilmiö.
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Tämä Suomen Pankin aivan turhanpäiten soveltama i`edis~
konttaussakkokorko on kuitenkin suhteellisen })ieni yksityiskohta

tässä yhteydessä. Ylipäänsä täytyy empimättä tietysti myöntää,
että se tiukkuus, jota Suomen Pankki viime aikoina oii osoittanut
luotonannossaan yksityiseen sektoriin - sekä välittömille asiakkailleen että rediskonttauksissa - on periaat,tecllisesti oikeata.
Inflaation pääsyyt ovat tosin toisaalla eikä keskuspankin luotonannon rajoittamista voi viedä niin pitkälle, että - vain yhden
esimei`kin mainitakseni -30 %:n i)alkkojen korotuksen inflatoriset vaikutukset kyettäisiin siten neuti`aloimaan. Mut,ta inflaation
eteenpäin ryntäämistä voidaan tiukalla keskusi)ankin luottopoliLiikalla näissäkin oloissa kuitenkin jonkin verran jarruttaa,
ja sen takia se on n}rkytilanteessa paikallaan. Toisaalta sitä ei
tietysti voida viedä niin pitkälle, että se saisi huomattavassa
määi`ässä tuotantoa supistavia ja työ]Iisyyttä haittaavia vaikutuksia ja synnyttäisi siis keskellä nykyistä maailmantalouden
huippusuhdannetta täällä keinotekoisen pulan.
Turvautumista keskusi)ankkiluottoon mm. rediskoiittausten
muodossa voit,aisiiii supistaa parhaiten siten, että inflaation vuoksi
]amaantunut säästäminen saataisiiii uudelleen e]i)ymääii. Säästämisen tyrehtyminen on ollut ei`ittäin huolestuttavaa. Vuoden
1950 ensimmäisellä i`eljänneksellähän talletusten kerääntyminen
oli vielä veiTaten i.ipeätä. Mutta sitten tuli tuo onneton poliittisen

taktikoinnin ja kiusanteon, i)alkka- ja hintavyöryn sekamelska
ja tähän kaikkcen liittynyt uuden inflaai,ioaallon liikkeellclähtö,
ja tallettajat reag`oivat hyvin nopeasti. Huhtikuusta lokakuuhun
vuonna 1950 ylei;ön varsinaiset talletukset rahalaitoksissamme

kasvoivat ainoastaan 1421 milj. markkaa, silloin kun vastaava
kasvu vuoden 19/±9 vastaavina seitsemänä kuukautena oli ollut
8 865 miljoonaa. Paiikkien luotonantokyky on siis pahasti heikentynyt ajankohtana, jolloin luotontarve kustannustason tavattoman nousuii takia on suuresti kohonnut. Äsken viitattujen seitsemän kuukauden aikana palkkataso maassa lienee kohonnut
keskimäärin ehkäpä 25 °/o, ja, toisen täi`keän kustamustekijän
mainitakseni, kantohinnat vuoden 1949 syksyyn vei`rattuna ehkä
70 °/o. Tämä selittää osaltaaii, miksi pankit ovat olleet pakotettuja mm.turvautumaan rediskonttauksiin.
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Sääst,ämineii olisi siis saatava elvytetyksi. 0len valmis myöntämään, että parin proseiitin koron korotus ei ole ratkaiseva
säästämisen elvyke inflaation i`iehuessa, mutta yhtä ja toista merkitystä sillä kuitenkin on sekä säästämisen kiihoittajana että investointien jarruttajana. Sen vuoksi täytyy valittaa, että koron
koi`otus toteutettiin niin myöhään kui`n se tapahtui. Paremi)i kuitenkin myöhäänkin kuin ei milloinkaar), ja tallettajia oii lisäksi rohkaistu talletusten täydellä verovapaudel]a ja oikeudella jättää

talletukset

kokonaan

vei`otuksessa

ilmoittamat,ta.

Nähtäväksi

jää, missä määrin talletusliike tulee näistä lahjoista eli)ymään.
Marraskuussa tapahtui pientä vilkastumista, iTiutta ei mai`ras-

kuunkaan talletustuloksessa vielä mitään kehuinista ole.
Tiukka korko- ja luottopolitiikka on rahapolitiikan klassillinen
keino sellaisessa tilanteessa, jota me nyt elämine. Epäilemättä
nämä ovat meidän tämänhetkisissä olosuhteissamme va.in toissijaisia vakaannuttamiskeinoja, mutta eiväL silti merkityksettömiä, ja
niit,ä on niin ollen käytettävä.
Rahapolitiikan piiriin tavallaan kuuluu myös se keiiio, jota
viime vuosina on aina silloiii t,ällöin suosir,eltu, niinittäin huomat-

tavan ulkomaisen lainan ott,aminen. Jos, niin kuin on ehdotettu,
valtio ott,aisi ulkomaiseri lainan ja lyhentäisi luottoaan Suomen
Pankille luovuttamalla sille nuo lainavaluuttansa, se tosin olisi
tässä ensi vaiheessa oikeast,aan pelkkä kirjani)idollinen prosessi,

joskin keskuspankkimme siten saisi kii)cästi kaipaamansa J)stratee-

gisen)) va]uuttaresei`vin. Mut,ta kun Suomen Pankki puolestaan
möisi näitä valuuttoja yksit}risille koneiden, laitteiden, ehkä ei`i-

näiste]i kulutustavaroideiikin j]ie,. maahantuontia varten, se sitoisi
toisaalta ostovoimaa, toisaalta lisäisi tavarain tarjontaa ja vaikuttaisi siis kansaiitalouden tasapainoa elvyttävästi. Tavaratilannetta vah`7istava vaikutus olisi sellaisellakin ulkomaisella luotolla,

jonka yksityiset liikelaitokset suoraan valtion asemesta mahdollisesti saisivat.

Ulkomainen luolto olisi muuLenkiii iiykytilaiiteessa peräti
tarpeelliiien - esimerkiksi melko tyhjien varastojemme täydeiitämiseksi sitä silmällä pitäen, että kauppatiet eräänä kauiiiina

päivänä jälleen katke3isivat kuten joskus syksyllä 1939. Jos sen
voisi saada tarpeeksi i)itkäaikaisena ja muuten kohtuullisin ehdoin,
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ei ilmeisesti tai`vitsisi erityisemmin pelätä kykyänime sen hoitamiseeii. Tällaista luottoa ei tosin ole suinkaan kuin hyllyltä saata-

vissa, mut,ta ei se silti ehkä mahdotontakaan olisi. Totta tosin

on, et,tä olosuhteet ulkona siiuressa maailmassa näyttävät n`uuttuvan sellaista pikavauhtia, etLä se, mikä eilen saattoi nä}.tt,ää
mahdolliselta, voi ehkä jo tänään olla tykkänään toivoton y`ritys.
Nykyinen inflaatiotilanne kokonaisuudessaan on aivan liian
laaja aihe yhden esiteliTiän puitteissa käsiteltäväksi. Joku o]i ehkä

odottanut yksityiskohtaista ja huolellisesti puunnittua kokonaisohjelmaa nykyisen inflaatiotilanteen laukaisemiseksi ja saanutkin
pettymyksekseen kuulla vain eräitä t,ilannet,ta koskevia hajamietteitä.
Tuollaisen kokonaisohjelman rakent,elu
on kuitenkin, i)aitsi
liian laaja, muutenkin hedelmätön aihe: meillähäii on viime

vuosina esitetty useita ja hyviäkiri vakaannuttamisohjelmia,
mutLa asiat ovat silti niin hullusti kuin ne tällä hetkellä ovat.
Saatamme edelleenkin täällä jonkinlaisten kansantalousammattimiesten piirissä huvitella laatimalla uusia ohjelrnia, mutta i`atkaisuhan on poliitikoilla, ja yleensähän he ottavat tuollaisista

kokonaisohjelmista vain ne kohdat, jotka kulloinkin vallassa
olevan ryhmäkunnan kannalta ovat edullisimpia tai aii]akin
vähimmin hankalia. Paras, mitä me inflaation pysähtymistä ja
vakaannuttamisen aikaansaamista haluavat voimme tällä hetkellä
toivoa, ei ole uusi teknillisluonteinen vakaamuttamisohje]ma,
vaan edes jonkinlainen laiha sovinto, jonkinlainen jäi`kiintyminen
riitelevien poliittisteii ryhmäkuntien kesken. Jos tässä oniiistutaan, t}.ydyttävä vakaamuttamisohjelma on sen jälkeen kyllä
parissa viikossa muutamien hyvien asiantuiitijain avulla laadittavissa.

TILASTOTIETEEN ASEMA TIETEIDEN
PIIRISSÄ.1
Kirjoittanut
Leo Töi.nqvist.

Tilastotiede on aikojen kuluessa mätärit,elty riiin monclla eri

tavalla,

ct,tä

voitaisiin

laaLia

lilastollisia

taulukoita

itelkästään

tilastotieteen määritelmisLä ja käsitellä näitä tilastollisesti. Määri-

telmien ei`oavuudet johtuvat pääasiallisesti siitä, mikä laajuus
tilastotietcelle halutaan aiitaa, sekä siitä, initen rai.a vedctään
tilastotieteen ja matematiikan välille. Tilastotietcen käsitelaajiius
on aikojen kuluessa kasvanut, kunnes se nykyään S(JerL W£cÅse!Zin

mukaan käsittää kaiken havaintojen }hdistämiscen pei`ustuvaii
tutkimuksen. Tilastotieteeii synty hallintot,ilastosta, C'owi.ngin,
ACÄertwc}Z!in, Bi.;schj7tgin ja Schjö.sseJ.in pei.ustamasta ns. yliopisto-

statistiikasta, jota myös on nimitetty valtiomerkillisyyksien opiksi,
sekä poliittisesta aritmetiik€`sta, jota lähiniiä viljelivät matemaatikot ja ]uonnontiet,een harrastajat, on anLanut leimansa tilast,otieteeii luonteesta käydylle keskustelulle. K7tjesin onnistui sitteinmin hajoittaa yliopistostatistiikka kahteen osaaii, joista toinen luettiin valtio-oi)piin ja toinen tilastotieteeseen. Poliittinen aritme-

tiikka

on

myöhemmin

kehittynyt

nykyiseksi

matemaattiseksi

ti]astotieteeksi.

Tilastotieteen kasvava laajuus ja kehityssuunta korkeami)aa
matematiikkaa kohdeii on ärsyttänyt hallintotilastomiehiä ja humaiiistisesti koulutcttuja tilatomichiä, joiden on ollut vaikea seurata
kehitystä ja su]attaa sitä, mitä matemaattisesti koulutetut tutkijat
1

Virkaanastujaisesitclmä

Helsingin

ylio])istoss:i

25.

10.

1950

4.1
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ovat saa]ieet aikaan. Hc ovat yrittäneet puolustautua niin hyvin
kuin suinkin ovat i)yst}/-neet. Käyty keskustelu tilastotieteen luoii-

teesta ei viclä ole täysin vaieniiut. Tu]emme seuraavassa antamaan
eräiden tilastotieteeii oppi-isjen esitt,ää ])äkökohtiaan. Annamme
tä]löin ensiksi uuder]aikaisen ti]astomiehe]i, professori F).n6C Wcrge-

mon7}in esittää kantansa. Vuonna 4935 julkaisemassaan kirj:\ssa

))Narrenspieg`el der Statistik» hän kirjoittaa mm. seui`aavaa:
))Tilastotieteen täyt}/-y vielä jopa tieteellisessäkin maailmassa
usein taistella asemansa puolesta. Jos se mainitaan samassa henkäyksessä matematiikan kanssa, silloin ilmenee heti, että sitä i)idetään jälkimmäiseen verrattuna jonakin vähemmän ylhäisenä, sillä
onhan olemassa mateinaattinen tilastotiede, muttei tilasto]]ista

matematiikkaa - kuten puhutaan kuninkaallisesta kauppiaasta,
muttei kernaasti kauppiaallisesta kuninkaasta.
Vielä vuonna 1922 määriteltiin huomattavassa

paikassa -

Ejszerin »Filosofiaii käsikirjassa» --tilastotiede sosiaalisten olojen

matemaattiseksi esitykseksi. Tämä inääritelmä on nykyisin katsottava aivan vääräksi, sillä ensiksikin käytetään tilastoa kaiken]aisten joukkoilmiöiden valaisemiseen lukujen avulla niin hyvin
]uonnontieteiden kuiii }'htciskuntatieteiden alalla, ja toisekseen ei
ole laisinkaan kysymys matemaattisesta esitystavasta.
Mitä läheisempään kosketukseen matematiikh ja tilastotiede
joutuvat, sitä tärkeämpää on selittää niiden suhde toisiinsa. Onko
tilastotiede itsenäinen tieteenhaai`a, kuten ZciÄn, ZjzeÅ ja monet
muut ai`velevat? Jos se on itsenäinen tiede, riiin mikä on silloin sen
piirii]i kuuluva tutkimusala? Onko se vain aputiede, vaiko kerrassaan matematiikan haara, kuten Pecw.sorL, Bow!ey ja Ec!gewo7.!h
väittävät? Onko se ehkä vain metodi? `Jos niin on, onko se ehkä
vain eräs ei`ikoinen induktiivisen menetelmän ]aji tai ~ kuten
j?t£77Lezj7t kehittelee - ylipäänsä sen vastakohta?
Niin moninaisia ovat kysymykset, jotka yhä edelleen sukeltautuvat esiin, kun on osoitettava tilastotieteelle sen asema tieteiden
piirissä.»

Wagemann ratkaisee määrittelyprobleeinan seui`aavalla virkon p u ht a a n luvun tiede, tilastotiede
e m p i i r i s e n luvun tic-de)), sekä jatkaa sitten:

keellä: ))Matematiikka

])Filosofisesti valistunut lukija huomaa heti, että tässä käytetään
käsiteparia, joka Å'cLntin avulla on saavuttanut kuu]uisuutta, sillä
Kant erottaa 'puhtaan' ja 'empiirisen' tiedon toisistaan. Puhtaaksi
tiedoksi Kant nimittää tietoja, jotka ovat kokemuksesta riippu-
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mattomia (Erkenntnisse a priori), kun sen sijaaii empiiriset tiedot

ovatMätottaoisj;tk:]::{TLukos,:siaas`sErli{eänsFttyn]:ss:å,ajoptoks:erel|Pvri,t.kohdistu
esineisiin. Tällaisia ovat aika ja paikka. Kant pitää niitä i)uhtaina
havaintoina. Aika on ylimalkaan kaikkien ilmiöiden inuodollinen
edellytys cL prjon., i)aikka on ulkonaisten ilmiöiden edellytys ci

priori.
Matematiikka on tiede, joka piehtaroi näissä kaikesta maallisesta vapaissa miellekuvissa ja huvittelee ajan ja paikan enkelien,
henkien ja kummitusten kanssa. Se hakee tietonsa pelkästään järjestä ja välittää vähät kaikesta kokemuksesta. Sillä ei ole mitään
tekemistä empiirisen maailman eikä siis myöskään empiirisen ]uvun
kanssa. Puhdas ]uku on sen valtakunta.
Tilastotiede sitä vastoin on erittäin kömpe]ö nainen. Hänellä ei
ole puhdas, vaan hyvinkin empiirinen sielu. Ilän pitää ruoasta ja
juomasta ja täyttä.ä itsensä kaikella havainnollisella. Mikään meitä
ympäröivistä kohr,eista ei ole tui`vassa hänen uteliaisuudeltaan.
Hän yrittää saada kaik]{i verkkoonsa, empiirisen ]uvun i)iiriin.
Kun hänen päähänsä pälkähtää, niin hän laskee veden kalat, ilman
linnut ja hyönteiset sekä kaiken, mikä ryömii maapallolla.
Hän

laskee ihmiset ja heidän toimintansa, heidän tuotteensa ja -jos
niin täyty}r - heidän eritteensä. Hän laskee i`ikokset yhtä hyvin
kuin hääpidot, kuolemaii ja sen syyt, syntymän ja sen epämuodostumat, kasvien perinnölliset tunnusmerkit ja eläinjalostuksen riste}.Lt,ämistulokset, hehkulampi"ijen palamisajan ja valokuvauslev}ien valonherkkyyden. Niin, hän laskee taivaankai)paleet ja
valon, hän tunkeutuu syvälle pienmaailmaan halliten molekyylejä,
atomeja, elektroneja ja fotoneja, ja saattaa ne ]akiensa alaisuuteen.
Empiirisessä, todellisessa maailmassa hän kapuaa yhä enemmän
yksinherruutta kohti ja jättää matematiikalle, ylhäiselle, eteeriselle
sisarelleen puhtaan käsityksen valtakunnan. Niin, nyttemmin hän
julkenee sekaantua jopa tähänkin kysyessään, eivätkö paikka ja
aika loppujen lopuksi ole empiirisiä käsityksiä? Hän julkenee
kysyä, eikö käsitys kolmiulotteisesta avai`uudesta ole Euk]ideen

geometrian väärä yleistys, hän panee aivan keretti]äisesti piihtaan
kausaliteetin olemassaolon kyseenalaiseksi ja kysyy nenäkkäästi,
onko tapahtumien yhteydessä olemassa mitään muuta kuin tilastollisia todennäköisyyksiä.

Todennäköisyys ja rajoitetiu varmuus luonneht,ivat tilastotieteen i)iiriä, kun sitä vastoin matematiikka hallitsee totuuden ja
ehdottoman vai`muuden piiriä. Mutta niin pystyykin tilastotiede
hallitsemaan sitä epätasaisLa ja kirjavaa maailmaa, jossa me elämme, ja saamaan selville ne voimat, jotka hallitsevat kosmosta, sekä
keksimään ne epätarkat ja epävai`mat todennäköisyyslait, jotka
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hallitsevat sekä pienintä että suurinta, sekä elävää ett,ä kuol]uti,a,
sekä kiviä että elimistöjä, sekä eläimiä että kasveja, sekä valtioita että talouksia.
Kuten ]akitiede tai`kastelee maailmaa oikeussuhteidcn näkökulmasta,
kansantaloustiede tarpeiden tyydytyksen
pohjalta,
kemia sen aineellisen rakenteen ja fysiikka siihen vaikui,tavien voimien mukaan, niiii tilastotiede tutkii maailmaa ]uvu]]isten suhtciden mukaisesti. MatemaLiikka, joka on syrjässä empiirisestä maailmasta, tulee siinä tilastotieteen avuksi, mutta kykenee vain
kehittämään niitä ajatuksia, jotka ovat puhtaan ajan ja paikan
käsityksen mielikuvia. Matematiikka voi välistä tehdä t,ilastotieteelle oikeita karhunpalve]uksia, jotka johtuvaL empiirisen luvun
sekoittamisesta i)uhtaasecn lukuun.»
Wagemannin määritt,ely: >)t,ilast,ot,iede on eini)iirisen luvun tiede}),

on synteesi siitä käsityksestä, ett,ä tilast,otieteellä on tarkoitettava

konkreettista tictoa pääasiallisesti yhteiskuntaelämästä, sckä puhtaiden metodikkojen käsitykscstä, cttä t,ilast,otietcen vai.sinaisena
sisältönä on tilastollinen tutkimusmencLelmä.
Kut,en jo sanoin, eivät yhteiskuiita-ja hallintotilaston edustajat
ole maltillisesti alistuneet tilastotiet,een kehiiykseeii valtiomerkil]isyyksien opista yleiseksi inhimillisten joukkoilmiöiden opiksi ja
edelleen yleiseksi empiiristen lukujen t,ieteeksi. Humanistisesti kou]utettujen tilastomiesten keskuudcssa on tilastotieteen teorian

kehitystä korkeampaa matematiikkaa kohti katseltu epäsuoi)ein
silmin. Näiden tilastomiesten ehkä elevin edustaja oli Cco).g po7t

Ä4cbyr (1841-1925). Pääteoksessaan hän kirjoittaa tilastotieteen

käsitelaajuudesta mm. seuraavaa:
i)Laajimmassa mielessä kuuluu tilastokäsitteeseen jokainen
määi`ätietoinen, erikoislaatuinen ja tyhjentävä massahavainto scl{ä
t,ällaisen havainnon tulos. Tällöin on ])idettävä ei`illään tilastotiede
aineellisessa ja muodollisessa merkityksessä.

Tilastotiede aineellisessa merkityksessä on lueteltavissa ja mi~
tattavissa oleviin sosiaalisiin massahavaintoihin perustuvien, inhimillisen yhteiskuntae]ämän oloja ja i]miöitä kuvaavien tietojen

yhdiste]mä sekä näistä tiedoista saatavat tieteelliset tulokset.
Tällöin on vie]ä tehtävä ero tilaston alkeismuodoii 'ti]ast,ollisen
taidon' ja sen korkeamman muodon 'tilastotieteen' eli yhteiskuntaelämän säännönmukaisuuksicn ja tyyp]ji-ilmiöiden tutkimisen
väljllä. Tässä merkityksessä tilastotiede on itsenäinen t,iedc yhteiskuntatieteiden joukossa.

TII,ASTOTIETEEN ASEMA TIETEIDEN PIIRISSÄ

47

Tilastotiede muodol]isessa merkityksessä eli tilastollinen met,o-

di on menetelmä, jota käytetään suoritettaessa lukumääi`iä ja mittoja hyväksi käyttäen tyhjentäviä massahavaintoja inhimillisjstä,
sosiaalisista tai muista massoista.»

Huomiomme kiintyy siihen, että von Mayr vaatii tyhjentäviä,
ts. kaikkia tutkittavaan massaan kuuluvia tilastoyksikköjä koskevia havaintoja. Niin sanottu edustava menetelmä, joka on ainoa
käytettävissä oleva silloin, kun tutkittavaan massaan sisältyy
äärct,tömän monta tilastollista yksikköä tai kun kaikkia yksikköjä
ei jostakin syystä voida tutkia, menetelmä jota nykyisin käytetään
hyvin yleisesti, ei siis von Mayrin katsantokannan mukaaD kuulu
varsinaisiin tilastollisiiii tutkimusmenetelmiin. Vaatimus, että tilastollisen massahavainnon täytyy olla t}7hjentävä, saattaisi tarkkaan
ottaen suurimman osan kaikista empiirisistä luvuista tilastotieteen
ulkopuolelle. von Mayr tulkitsikin iLse asiassa tätä vaat,imustaan
hyvin .1ievästi. Kirjansa ensimmäisessä, teoreettisessa, osassa hän

kiinnitti iLse hyvin suurta huomiota kiertokyselyihin ja arviolaskelmiin, mitkä menetelmät hän kuitenkin tahtoi siirtää tilastotieteen
»eteiseeny). Hänen korostaessaan tilastollista massahavaintoa jo
tilastotieteen määi`itelmässä huomaamme hänen inielei]kiintonsa
niihin meiietelmäkysymyksiin, jotka tulevat esille kei.ättäessä tilastollista tut,kimusta varten tarvittavaa alkuaineistoa. Matemaattista tilastotiedettä erityisesti kiinnoc`tava kysymys siitä, miten
konsentroituja täsmällisiä tictoja oii johdettava riäin saadusta alkuaineistosta, jää hänen näköpiirinsä ulkopuolelle hänen yrittäessään
foi`muloida tilastotieteen määritelmää.
Matematiikan suhteesta tilastotieteeseen von Mayr sanoo mm.:
>)Ei-ammattimiehillä on sangen usein sellainen käsitys, että ti-

Iastotiede olisi mitä likimmin kytketty matematiikkaan, että se
jopa olisi matemaattinen tieteenhaara. Varsinkin nuorempien,
siis tilastollisiin koulukuntiin kuuluvien oppineiden teoksissa ole-

vat lukuisat matemaattiset kaavat näyttävät tukevan tätä käsitystä. Kuitenkin on matematiikan ja i,ilastotieteen väli]lä olemassa
valtava juopa. Tilastotiede ei ole kiinnostunut suuruussuhteiden

ja kvantitatiivisten riippuvaisuussuhteiden abstraktisista tutkimuksista, vaan kohdistuu sen mielenkiinto aineella täytettyihin
kvantiteettisäiliöihin, ja ne laskumenetelmät, joita se käyttää mittoja ja lukumääriä määrätessään, pysyvät alkeismatematiikan
puitteissa. Tämä ei merkitse sitä, etteikö sellaista, mitä voidaan
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csittää clementaaristeii sanaselitysten ja laskumenetelmien avulla,
voitaisi matemaattisesti lahjakkaille esittää myös abstraktisessa

muodossa käyt,tämällä korkeamman matematiikan sanontatapoja,
ilman että niiden ymmärtäminen olisi välttämätön edellytys tilastotieteen ymmärtämiselle. Sen lisäksi tarjoavat tilastotieteen konkreettiset tulokset mvös aineistoa ei`ikoisia sove]letun matematiikan
]askutehtäviä varteä.»

Vaikkakaan von Ma}rrin aseniie, kuten tästä lausuiinosta ilmenee, ei ollut erityisen suopea matemaattise]le tilastotieteelle, selvit-

tää hän perusteellisesti sen vahvat puolet ratkaistaessa vaike-am-

pia tilastollisia tcht,äviä. Nämä vahvat puolet hän mainitsee kuutena pääkohtana:
1) Matemaattinen tilastotiede voi kaavojen ja geometristen
kuvioiden avulla selvittää tilastollista tehtävää,
Tähän von Mayr lisäksi huomauttaa, että matemaattisest,i koulut,ettu ja kouluttamatoii aina tulevat olemaan ci`i mieltä erikoismatemaattisen ja alkeismatemaattisen menetelmän eduista. Matemaatikko on sitä mieltä, että alkeismateinaattinen sanontatapa on
kömpelö ja epätyydyttävä, kun taas ei-matemaatikko on neuvoton
hänel]e käsittämättömien kaavojeri edessä.
2) Korkeamman matematiikan ir]terpolaatiolaskennan avulla
voidaa]i
täyttää
havainnoissa
csiintyviä
aukkoja.
3) Matemaattinen tilastotiede voi tutkimalla olotila-ja kehityssarjojen käyrämuotoa selvittää niiden vakavuusasteen ja €`settaa
prognooseja niiden t,ulevan kehityksen suhteen.
4) Vertailemalla tilastollista jakaaiitumista tyyppijakaantumi-

siin, jotka on johdettu todeniiäköisyysteorecttisen harkinnan avulla, voidaan eräissä tapauksissa paremmin ymmärtää tilastollisen
masstan luonnetta.
5) Matemaattis-tilastollisid laskelmia voidaan käyttää arvosteltoessa tilastollisten johtopäätösten luotettavuutta.
6) Matemaat,tinen tilastotiede sisältää yhdistelmän sekä yhteiskumiallisesti että taloudellisestj täi`kcistä laskumenetelmistä. Tässä

yhte)7dessä von Mayr huomauttaa vakuutusmateinatiikan ja väestötil€>`ston läheisistä suhteista.

Esittäcssään tilast.cttieteen teoriti£`i von Mayr kokonaaii vältti

mat,emaa[tisia kaavoja. Hän onkin saavuttanut arvokkaimmat
tu]oksensa pyrkimyksissään parantaa tilastollista alkuaineistoa.
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Kuniiioitusta hei`ättää m}`ös se komca tii`toi`akem(`lnia, iniiikä liäii
aidctlla

saks€`laisel]a

saktia

perusteellisuudella

i`akc`|si

]uoclessaan

]is.

ek-

}J'htciskuntaoi)pia.

von

.\[a`'i`illa

on mont,a

oi)pilasta

humaiiist,isesti

koulutciLtujt.n

t,ilastomiesten keskuudessa. Suomessa ]a`istii tt)htoi`i J\'nt.! .WjJJ`4";t
vuonna 1905 ilmcst}J.neessä kirjassaan >)SLaLjitik(`ns g.runih>):
))Paitsi (`Lt,ä lilastoticd(` on kehitt,än\'l

iisii]i

iiiassahavaintoihin

pei``istuvan

it,stillecn oinar]. s`'sLciii{`{ii,~

inetodin,

j'oka

oii

kä}-ttökc`l-

poimn mitä moninaisimpiin sckä kä?J-tämiöllisiin et,tä tietet`llisi;n
tarkoit,uksiiii` on tilastotictcellä oma it,senäii`cii t`itkim`iskoht,c(`iisa
ja oii se jiäin ;11en itsenäinen tiede. }'Iainitlu lut,kim`iskohde oi` iiibimillisteii iliniöiden suuruussuhte(`t.»

Samalle kaniial]e €`settui m}'ös Liindin yliopiston valtiotieteidcn
pi.ofessori PoJt!uS Fci/i{6ec/{. Ilän tahtoi aiitaa tj]€`st,ollisellc iii(`Lo-

dille nimen ))niimeerinen tutkimusmen(.t(hiäJ), joti,ci sii,å srkoitettaisi tilastotieteeseen aineellisessa it'`crkit\-kscssa, joiika häii, kutcn
von Mayr, käsitl,i mcrkitsevän eksaKlia }rht(`iskuni,{`op})ia. Fablb(ick

kirjoitti vuonna 1918 Lundin }`lioiiist()ii 250-Tuotisjuhlaj`ilkaji`issa
ilinestyneessä

t,utl{imuks(.`ssiiaii

t)Stat,istik(`ri

och

([cii

iiiut`ei`iska

kiuiskapsmetode]i» mr`i. sc`iraavaa:

))Numeei.incn lutkiinusmcnetelmi.i oii uusi ja merkityksclliiit`ii

matemaat.tincii t,ictecnhaai`a, joLa ei.äät, eLevät tutkijat kehittävät
cdellecn. Sitä on sv\1,ä cdistää kaikiii tavoin` sekä sen avun takia,
minkä se antaa yhå iiseamm€`lle tietcellc, et,tä matemaattisen teoi`ian oinan cdistyksen vuoksi.

Selvää on kuitcnkin, ettei tämä metodi yksinkertaisimmissa
iiiuodoissaan, nimit,täin laskemisena ja mittaamisena, e,ikä m}-öskään korkeimmissa muodoissaan, nimittäin todcnnäköis)r}.slaskenLoiia, pa]jousoi)pim, koi`relaatiolaskcnt,ona jne., ole identtineii
iiiiden

ticLeidcn,

kulen

`ilasLOLieteen,

asti`onomian,

fysiikan

tai

ininkä t,ahaiisa muunkaan tieteen ka,nssa, joka käyttää sitä hyväkscen. On ainutlaat,uinen ihinecllisyys tieteen h;storiassa, ett,ä täinä
inetodi on sekoitettu ei`ääseen niistä tieteisLä, jotka sitä käyttäväL,
]`imittäin t,ilastotieteescen.
Tilast,oticde ei ole identtinen numeci`isen tutkimusinenetelmäii
kanssa. Ti]astoLiede on cksakti numeerinen tieto iiihiiiiillisLen ihmiöiden mitoista.y)

Yi`itys hajoiLtaa t,il€isiotiede kahtee,n tieteeseeri Falilbeckin esit-

Lämällä tavalla siteii cttä »tilastotii`det)-nimit)/rstä käytettäisiin merkitseinään eksaktia nunieerist.i tietoa inhimillisten olojen ja ilii`iöi4
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t`ien mitoista ja »numeei.i]ien tutkimusmenetelmä»-nimitystä iiier-

kitsemään ti]astollista tutkiinustapaa, ei ole ciaanut tiedemiesten

i)iirissä osakseen juuri minkäänlaista vastakaikua. Päinvastoin kat-

Sotaan nykyisin numeerisen tutkimusmenetelmän muodostavan
iilastotiet,een pääasiallisen sisällön. Sen sijaan ne tulokset, jotka on

saatu käyttämällä tät,ä tutkimustapaa, luetaan kuuluviksi muihin
iieteisiin. Tosin on `/.ielä jäljellä sellaisia tilastotieteelliseti menete]-

män käyttämiselle erit}>isesti soveltuvia tutkimusaloja, kuteii väesiötilasto, jotka

eivät

toistaiseksi

ole saaneet mitään vakit,uisia

sijaa miiiden reaaliLieteitten piirissä. Täten voidaan vielä odottaa
iiusien reaalitieteitteii s}rntymistä siitä alasta, joka aikoinaa[i on

kokonaisuudessaan kuulunut tilastot,ieteeseen.

Korkeamman mat,ematiikan käytöstä til€`stotieteessä käyttäi[iässään merkitykscssä Fahlbeck sanoo:

t)Tilastotiedc p}.st}.}- ratkaisemaan tehtävänsä löytää inhimi]list,cin asioiden mitat ainoastaan numeerisen tutkimusmenetelmän
:`\Julla. Mutta tätä menetelmää se tai`vitsee vain menetelmän yksiiikei`t.aisissa muodoissa. Sitä menstelmän ])itemmälle kehittynyttä
muotoa, jota tarvitaan luonnontieteissä tai joka tekee sen korkeamman matematiikan haai`aksi, ei tilastotiede vähäisin poikkeuksin välttämättä tarvitse. Mikään ei luonnollisesti est,ä mateinaattiscst,i lahjakkaita tilastomiehiä soveltainasta tilastollisiin massoihin
inenetelmän hienoimpia muot,oja sekä silloin, kun sitä tarvitaan,
cttä silloin, kuii sit,ä ei tai`vita. Onhan mahdollista määrättyjen jär-

jestelyjen avulla käyttää sat,akei`taisesti suui`entavaa mikroskoop-

pia myös silloin, kun kymmenkertainen suurennus tai pelkät silmät
riittäisivät. On vain oltava varuillaan, ettei jouduta hai`haan eikä
ei`ehdytä asiain laadusta ja todetuista tarpeista. Mutta ennen
muuta ei saa sove]1ettaessa korkeampia laskumenetelmiä sosiaalisiin massoihin tehdä sellaista kohtalokasta erehdystä, että se.koittaa tilastotieteen tällaisiksi laskumenete]miksi kehitettyyn numeeT-iseen tutkimusmenetelmään.t)

Tähän vastaainisen jätämmc professori C. W. L. CÅcirzjcrille.

Hän sanoo johdatuksessaan \J.uonna 1910 julkaistuun teokseensa
>)Grunddragen av den matemat,iska statistiken» mat,emaattisentilas-

totieteen luonteesta ja merkityksestä seuraavaa:
))Matemaattinen tilastoti?de on se ase, jonka avulla tilastomies
voi tehdä johtopäätöksiä tilastollisesta aineistostaan. Kuten kaikkiin muihinkin työaseisiin nähden on toiminnan tulos ja arvo ensi
sijassa riippuvainen siitä, miten työn ohjaaja ?J.mmäi`tää suorittaa
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tehtävänsä. Mat,emaattista tilastot,iedettä voidaan taha]laan tai
tahattomast,i kä}-ttää väärin yhtä helposti ja chkä helpomminkin
kuin oikealla tavalla, etenkin kun matemaattinen koneisto viime
aikoina on saanut teräv)i'yden, jota sillä cnnen ei lähimainkaan ole
o]Iut. Matemaattinen tilastotiedc ei o]e mikään automaatti, johon
vain ta.rvitsee i)aiina tilastollisLa aineistoa, jotta jonkinlaisen mekaanisen manipu]oiniiin .iälkeen voitaisiin lukea tulos samalla lailla

kuin yhteenlaskulmncesta. Ei ole aina varmaa, että tällä i,avoin
saadaan tulokseksi oikea vastaus asetettuun kysymykseen.
Tämän ennakolta annetun varauksen jälkeen on toiselta puolen
korostettava, että maLemaattinen tilastot,iedc on yhtä välttämätön
tilastomiehelle kui]i veitsi on kirurgille. Itse kysymyksen asettelu
samoin kuin ratk€`istavan im`obleeman formulointi ja aineist,on kerääminen va€`tivat ei'ikoisia ammattitietoja siinä tieteenhaarassa,

johon käsiteltävä probleema loppujen loi)uksi kuuluu, mutta sen
jälkeen kun aineist,o on kerätty ja kysym}'s on asetettu, on siihen
vastaaminen tehtävä, joka täydellisesti kuuluu mateinaat,tisen
tilastotieteen piiriin.»
Loiiuksi aniiariimc rjuhcenvuoron prol.essori S(Je7t W/-jc/csG!Zille,

joka vuo]i]ia 4 94 9 kirjoitti tilastotieteen ja inatemat,iikaii suht,ecsta
kirjassaan ))Elemente]i av statjstikeris tcoi`i med särskild hänsyn l,ill
befolkningssiatistiken>)

seuraavaa:

»Jos haluaa ottaa huomioon t,ilastotieteen luontccn ja sen kehi-

•L`'smahdollisuudeL, s}rrit}'}-t,ilasioLieleen teoriasta suuressa määrin

i+iatemaaLtinen t,eoi`i€`. Se voiinal" vastenmielisyys matemaattisia
menetelmiä kohLaan, joka ori hyvjn }rleinen varsinkin valtiotieteiden
edustajien keskuudessa, pohjautuu enemmänkin inatemaattisen
koulut,uksen puut,tecseen ja siitä johtuiieeseen vaikeuteen tai
haluttomuuLeen `Jiniiiärtää mat,cmaattisten menetelmien tuott,amaa hyöl}rä kuii.i siihen, että olisi o]einassa mitään luonnollista
rajaa maLemaatt,isen ja humanis+isen tilastotieteen välil]ä. Tilastotiede tulcc aina milloin encmmän milloin vähemmän matemaattiseksi, ilman ctt,ä mikään ])esäei`o on mahdollinen, si]lä tilastotiede
työskentelce suui`eilla ja niiden keskinäisillä suhteilla; humanistista
se on vain siinä määi.jn kuin scn t u 1 o k s i a kävtetään yhtciskuntaolojeii valaisemiseen. Alkeisesityksessä void.aan kuitenkin
tulla toimeen aritmetiikalla ja yksinkertaisella algebralla. Kaavat
ja symboliset esitykset ovat vaikeasti vä]Lettävissä, sillä muutoin
syntyy kaikcsta vain pitkävcteisiä, yhä uude]1een toist,uvia sanontatapoja.,,
Kysyn`ykseen,

onko

tilastoiiede

k€`isottava

itsenäiseksi tic-

teeksi vai ci, Svcn Wicksell huoiiiautt,aa:
>)Jos

il,stmf`isillä

tieteillä

Larkoitet,aan

vaiii

sellaisia

tieteitä,

52

LEO TÖR`'QvisT

joilla on oma tutkimusalueensa, jonka tutkimiseen ei mikään muu
tiede osallistu, ei tilastotiede yleisessä eikä yhteiskuntati]astotieteen
merkityksessä ole itsenäinen tiede. Jos halutaan väittää, että yhteiskuntailmiöiden kvantitatiivinen puoli, katsottuna massanäkökulmasta, muodostaa oman tutkimuskohteensa, niinkuin
mm.
Pontus Fahlbeck taitavasti teki, niin täytyy katsoa ei vairi yhteiskuntatilastoa sinänsä, vaan tilastotiedettä kokonaisuudessaankin
itsenäiseksi

tieteeksi.

Kaikissa

tapauksissa

sisältää

tilastotiede

ainakin yhden itsenäisen tieteen, nimittäin väestötilaston.
Jos vihdoin i`iittävänä todistuskappaleena jonkin tieteen itsenäisyydestä pidetään sitä, että se on kehittänyt oman tutkimusmetodinsa, niin on yleinen tilastotiede korkeassa asteessa tällainen
tiede.))

Sven Wicksell Iopettaa esityksensä seui`aaviin sanoihin:

))Muuten näyttää kysymys siitä, onko tilastotiede itsenäinen
tiede vai ei, varsin merl{iLyksettömältä. Täi.keintä on, että tilastotiede sekä metodina että konkreettisena tieteenä on joka suhteessa
opiske]emisen

arvoinen.t)

Siirtyäkscni lopuksi ny.kyhetken tilaiiteeseen on minun todettava, että matemaattisella tilastotieteellä nyLtemmin on hyvinkin
paljon sanottavaa m?'öskin yhteiskuntatilaston alalla työskenteleville tilastomiehille. Tämä ilmence mm. siiLä ti]asLomiesten koulutusohjelmasta, jota Yhtyneitten Kaiisakuntien alakomitea tilastoll].sten näytteiden ottamista varten suosittelee. Toisaalta olemme
tul]eet sellaiseen tilastotieteen kehitysvaihecseen, jolloin ()n syytä
korostaa, kuten Äf. G. Kc7tdciJj teki virkaanastujaisesitelmässäänl
tänä vuonna, että seuraavan tärkeän edistysasl"leen tilastotietcessä pitäisi kuulua käytännöllisen tilastotieteen alaan. Keiidall mainitsee esimei.kkinä ongelmaii, miten voitaisiin kvantitatiivisesti
mitata tai poistaa niitä systemaattisia tilastollisia virheitä, jotka

johtuvat siiLä, etLä ihmisten on niin vaikea kertoa totuutta, koko
totuutta ja vain totuutta. Mielestäni olisi siis nyt syyt,ä ottaa sysLemaattiseii tutkimuksen kohteeksi tilastotyön rationelisointiprobleemat sekä uudelleen pohdinnan alaisiksi ne ongelmat, joiden käsittelemisessä humanistisen koulukunnan tilastomiehet ovat erityisesti ansioituneet, jotta tilastotiede edistyisi ripeästi koko laajalla
taistelurintamallaan tietämättömyyttä vastaan.
1 ih€ b'!af[.sfi.ca! Approach. Inaugural Lecture given at the London School

of Ecoiiomics

on January 17th, 1950. Economica, New

No. 66, May, 1950.
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KIR]ALLISUUTTA.
ETivBRT ljA"T3, Suomen vuoritotmi 1809-1884 1, L948, 11 L950.
I-Iistoi`iallisia Tutkimuksia XXXI: 1-2, julk. Suomen Historiallinen Seura. 674+752 siv.
Yli iieljäkymme}itä vuot,ta kestäneer), aitioalaatuisella uutteruudella ja herpautumattoma]la iiinostuksella suoritetun työn
tuloksena toht. J,cw.rie mi.iutamia vuosia sitten sai Suomen rautateol]isuuden historiaa 1809-84 käsittelevän teoksensa käsikirjoituksen valmiiksi. Teoksen ilmestymiiien on tapahturiut jonkin verran oucloss{i järjestyksessä: ensin toinen osa, sitten ensimmäinen;
kolmas on vie]ä ilmestymättä. Toinen osa käsitt,ää monog.rafiat
kaikista rautai`uukeista ja kolmas osa monografiat kaikista kaivoksista, harkkohyteistä, meta]]imanufaktuureista ja konepajoist,a.
Paitsi sitä, el,tä näihin osiin sisältyy joukko erillisiä, tavallaan paikallishistoriallisia tutkielmia, ne muodostavat keskeisen, joskaan
ei suinkaan ainoan lähdeaineiston ensimmäiselle, synteettiseen esit.ykseen pyrkivälle osalle. Näin ollen on ymmäri`ettävää, että ensimmäinen osa ei ilmesty ensiksi, ja on vain makuasia, niikä niteistä
oLsikoidaan ykköseksi; mutta loog.ista ei ole, että kolmas osa on
lykätty ilmestymään vasta synteettisen osan jälkeen. Tiedossamme

on kuitenkin, cttä painatusteknilliset syyt ovat pakottaneet alistumaan tällaise,en järjestyksecn. Kun ensimmäisessä` osassa laajalti
toistetaan, joskin uusissa yhteyksissä, sitä tietoainesta, mikä
sisältyy toiseen ja kolmanteen osaan, voi myös herätä kysym}'s,
oliko toisen ja kolmannen osan julkaiseminen vält,tämätöiitä. Pelkästään tiet,eellisestä näkökulmasta katsottaessa näinkin äärim-

mäistä askeettisuutta ehkä voidaan tavoite]]a, mutta jos muistamme, että teollisuuslaitokset vuosijuhlinaan julkaisevat loisLopainoksina paksuja ja usein kuitenkin olennaisen taloudellisen kehityksen sivuuttavia kirjoja menneisyydestään, on täysin puo]lettavissa, että jokaisen vanhan rauta-ja kupariruukkimmc tai kone-

LaeJamn:Ta:|ii:#il;sut:s:i'.i{aaisLt.asa|I:::P.P,:ånjått`easi{tiåeat|:syeee|S|i,t:'å.kiTa.as=:
Laineen kirjan painatuskustannuksista, saa olla tekijälle kiitollinen
siitä, että se hänen ei)äitsekkään harrastuksensa tuloksena saa
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ikäänkujn lahjam !)äLe\.än asiantunt].jan
fiat .iolu`iscsi,a alan [eomsuuslaitoksesia.

kirjoitt,aiiiat

nionog.r€`-

*

Suomcn

oll(`ssa

Ruotc;in

valtakuniian

osa

p}rrki

teollisuusi)oli-

tjikka siirtämään rauda]ijalostusproscssin ei.äitä vaiheita Pohja]il
]ahden iLäpuolel]e. Kaivosseutujen mel,sät oli varattava haloiks].,
joita polttaiTialla malinivuorta kuume]inettjin sitä alkecllisin välinein l()ul]itt,aessa, tai korkeintaan masuuneissa tarvittujen sysien

hankintaaii. Kankirautaa valmisi,a\'at vasarapajat .ia osittain masuiinitkin oli sijoiiettava metsäisään, mutta rautamalmista köyhään
Su()meen.
Tässä i)ohtiikassa

oli sen verraii onnisLutLu, ctLä Suomessa
oli 1800-luvun alussa 7 masuunia sekä 23 vasarapajaa, joiden osalle

tuli 3--/[ % valtakunnan kankirauda]i tuotannosta. Raaka-aineen
tuonti Ruotsista oli määrännyt enimmäL iiäistä ruukeista sijoittumaan lounaisen rannikon läheisy}'dessä olevien pikkukoskien partaille. Suoinen vasaraiiajoissa valmistunuL kankirauta vietiin, kutcn
ruotsalainenkin, pääasiallisesti ulkomaille, mutta osa valettijn
ruukeissa padoiksi tai pannuiksi t,aikka i,aoLtiin ]iauloiksi, vjikai,tecnteriksi, kii.veiksi t,ai muiksi mustatakeiksi, ja osa meni ky]ärisepille. Täniä `r.aatimat,oii teollisuus oli elimellinen osa Ruotsin
valtakunn.m talouselämää, ja kun valtiolliset siteeL v. 4 809 katkesi-

vat, ei Ruotsi ---- merkantilistista suojelui)olitiikkaa noudattaen enää haluiinut luovuttaa Lärkeimmä,n vicnt,ie]inkeinonsa raakaainet,ta vieraan h3llitsjjan a]amaisjlle. Hamina]i rauha]isopimus
takasi

Suomelle vai]i kahdeksi vuode]{si oikeuden saada ent,iscL

määränsä malmia ja takkirautaa.
No])ea tuho odotti sil,en maainine rautai,eollis`iut,ta. Tosin eivät
siihen kiinnitetyt, pääomat olleet suui`en suuret eikä se antanut
t,yötä isoillc ihmisjoukoille, inutta u`]si yhteys \renäjään avasi vähitellen Suomessa valmisLet,ulle raudalle rajattomat my}Jntimalidol]isuudet Pietarissa ja Baltiassa, joihin Uralin raudalla oli vielä aiwm
]iian piLkä ja hankala inatka. Laineen kirjaa ]ukicssa jää jonkin
verran vail]e vastausta kys}-essään, miksi raut,aruukkeihin I{iinnit,etään niiii suurta huomioLa, kuin viranomaiset -ruuki]]omistajista
itsestään puhumaLta -tckivät. Ilmejsesti niiden t,a]oudellista merkitystä

liioiLe]Liin

inu`]loin

?rksipuolisen

agraarisessa

Suomessa,

ja se pian s`'ntynyt hai`haluulo, el,t,ä Suomi, jolla oli >)sama geolog`incn aseiiia Piuotsin kanssa>), oli i`ikas ioistaiseksi l,untemat,tomisLa

malmiesiintymistä, hei`ätti turhia ioiveita rautateollisuutemme
vast,aisist,a mahdollisuuksista.
Rautateollisuuspolitiikka oli sji,(m aluksi toimint,aa vanhan
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elinkeinon säilyl,tämiseKsi hengissä, ja se kulki kahta linjaa: toi-

saalt,a koetettiin turvata malmjn ja takkii.audan tuonLi Ruotsista,
toisaalLa saada esiin oman maan kuvitellut malmiaai`tc`et. Malminetsint,ä vaati varaLtoinalts valt,iolta kohtuuttoman paljon kust,aii.-

nuksia ja raaka-aineen jaLkuva hankinta kansantalouclelt,a uhrauksia, jotka os{aksi koskivat juuri sit,ä alaa; jota halut,tiin hyöd}'tLää,
nimittäin rautaLeollisuutt,a itseään. Kauppasopimuksissa, joita solmittiin vain muutamiksi vuosiksi kerrallaan, Ruotsi näet iii\'önsi
Suomelle malmi- ja takkir€`utakiintiöitä, mutta pidätti satvt`a||a
itselleen oikeuden mi]tei t,ul]it,tomaan katikiraudan ja takciden
vientiin Suomecn. Suomen hallitusi`iiehcL taii)uivai epäedullisiin
sopimuksjin i)ylimeiiokaudcksi>) ~-siksi k`innes kotiinainen louhinta

olisi saatu käyntiin -, mutta paria poikkeusta ]ukuun ot,ta]iiaLta
Suomessa i,avatut, malmiesiint,ymät olivat liian köyhiä, jobta ]iiitä
olisi kannatt,anut louhia, ja y)ylimenokaui>) jatkui vuosikyiTnnenestä toiseen. VasLa voimakastahtoisen Lars Gabriel Haartmanin
i,ultiia maaiTime ta]ouspolitiikan johtoon keskeytettiin neuvotte]ut
RuoLsin kanssa v. 1844 sillä scurauksella, et,tä kiinLiömääräykset
]akkasivat olcmasta voimassa, multa toisaalta Suomi puolesLaan
saatt,(ji

n}'t

<`seLtaa

ra`J1,al,eollisuudclleen

suojeluLi]llin,

joka

oli

tähdäLty cnsi sijassa Ruotsia vasl,aan. Omien kaivosten t,uotanto
oli scuraavim vuosina korkeimmillaan, muLL.`\ ]iiistä saatu inalmi
oli sittenkin riiLtämätöii, ja pelastukseksi tuli se. et,tä Ruotsi ei
cstänyt suomalaisia Utön kaivoksen osakkaita ku]jettamasta ii`alinia Suomeen tästä Ruot,sin valtakunnan aluce]]a sjjaitsevasta
saariston kaivoksesta. Raaka-ainerJrobleemi mene[ti hal]it,sevan
merkit}/ksensä, sitten kun Ruotsi siirtyi lihei.alistiseen ialouspo]itiikl{aan ja vv.1855-57 vapautti ma]min .].a takkiraudan viennin.
Sen jälkeen Suoinen rautat,eollisuudcn elinkysymykse]i.ä oli toisaalta, pystyikö se kannat,t,avaan vienLiin Venäjälle, ja toisaalta,
missä määrin se kykeni inoniiiuolisLamaan tuotantoaan ja säilyLtämään takeillaan laajenevat kot,imaan markkinat.

Vuorimalmin louhinta .].äi nyt yhä vähäjsemmäksi, ja 1870Iuvulla tuskin encmpää kuin yksi proscniii tal{kiraudanvaliiiistukseen käytelystä malmisLa oli peräisin Suomen kaivoksista, joista
cnimmissä vain autiot kuopat kertoivaL aikaisemmasLa aherruksesta. Mutta i.autal,eollisuus ei si]ti työskennellyt u]koinaisen raakaaineen varassa muuta kuin neljänneltä osaltaan. Pahimman inal-

minpuutteen aikana oli huomio kiintynyt niihin riiskeanmustjin,
huokoisiin, p}'öreisiin tai litteisiin malmikokkareisiin, joita jatkuvasti kerrostuu järvien pohjamutaan ja joiden iniiokkaimmat eLsi-

jät otaksuivat uudistuvan kuten kaadetun metsän. Mutta:näitä
aarteiLa oli ammennet,tavissa tuskin muualta kuin s}rjäisilLä vedenjakajaseuduiltc\: Suomenselältä, Savon laitaosista, Raja-Karjalasta
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ja Kainuusta. Talonpoikainen raudanv€`Imistustaito ei näillä main
koskaan ollut täysin unohtunut, ja 1800-luvun alkui"iolella oli
rakennettu itä-Suomee]i joukko alkeellisia raudanvalmistuslaitoksia, harkkohyttejä, joiden tuottama harkkorauta oli fosforipitoista, mutta ei niin vahvasti kuin järvimalmeista masuu]ieissa sulatei,tu takkirauta .i.a kelpasi niin ollen valutarkoituksiin. Hai`kkoraut,a oli löyLänyt markkinat Pietarista, ja vuosisadan puo]ivä]in

jälkeen monct harkkohytit uiidistettiin isoiksi i`autaruukciksj, jotka
valmistivat kankirautaa. Järvi-ja suomalmin nosto ylii,ti jo 4850luvun alussa vuorimalmin louhinnan ja 1870-luvulla se koh()si lähes
300000 kippuntaan vuodessa; verrattakoon tähän lukuun Buotsin
Haininan rauhansopimuksessa Suomellc kahdeksi vuodeksi takaamaa vajaan 24 000 kippunnan kiintiötä. Suomen rautateo]]isuudcn
ensimmäinen, lyhyL kukoistusaika oli alkanut.
Tämän nousun edcllytykset olivat osittain tulli-, osittain liikennepoliitLiset, ositt.ain teknilliset. Vuonna 4856 avattu Saimaan kanava paransi yhteyksiä järvimalmia käyttävien ruukkien ja Pictai`in välillä. Venäjällä v. 1859 voimaansaatettu uusi tullitaksa oli
liberaali ja salli tullittoman i`audan ja rautatuotteiden viennin
Suomesta keisai.ikuntaan, sikäli kuin eräitä sangen korkealle asetettuja rajoja ei }.]itctty.

Teolliscn vallaiikumouksen käänteentekevä raudanvalmistusmenetelmä oli putlaus, joka teki mahdolliseksi sysicn asemesta
käyttää mel]ot,ukseeii kivihiiltä. Se keksitLiin Eng`1annissa v. 178/i.

Suomen -yht,ä vähän kuin Ruotsinkaan -ruukit eivät rientäneet
avosylin ottamaa n vastaan uutta menetelmää, sillä ne eivät kärsineet
puiin puutet,ta, vaan iie tyytyivät omaksumaan entistä rationaalisempia mellotusmenetclmiä. Isommat tehtaat hylkäsivät aikaisemmat ns. saksalaisahjonsa ja siirtyivät Englannista opittuun lancashiretaontaan, cnimmäL alkoivat soveltaa ranskalaista fi`anchecomt6-taonLaa, joka parhaiten sopi meikäläisille pikkuruukeille.
Vast,a vuonna 1853 i`akennettiin Suomen ensimmäinen putlaamo
Kai`kkilaan, ja sitten ne tu]ivat noi)easti yleisiksi vai`sinkin järvimalmia käyttävissä i`uukeissa, niin että vv. 1863--94 96 °/o järvija suomalmitakkii`audan ja 59 °/o vuorjtakkii`audan jalostuksesta
tapahtui i)utlaamalla. Putlauksella ei tosin franchccomLö-taontaan
vei`rat,tuna saavut,et,tu etuja: työkustannus oli r)aljon suurempi,

polttoaineen kulutus hieman pienempi. Mutta putlauksen avulla
voiLiin vähentää järvimalmien fosforipitoisuutta, joskaan ei kokonaan poistaa sitä, ja näin näistä halveksutuisi,a kei`rostumista saatiin vientikelpoista kankirautaa.
Putlausta uudemmista raudanvalinistusmenetelinistä p`rsyivät
bessemer-ja Thomas-Gilchrist-menete]mät koko tutkitun aikakau-
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den vieraina Suomelle, mutta mai`tin-uunit ennätettiin rakentaa
Taaliin ja Värtsilään.
Venäjän rahan ai`vo aleni 1870-luvun lopulla ja vienti Venäjälle
tuli siten epäedulliseksi juuri samaan aikaan, jolloin kauan jatkunut

yleismaailmallinen hintojen nousu kääntyi laskuksi. Taloudellinen
kriisi voimist,i kaikkialla protektionistisia tendenssejä, .ia Venäjä
sääLi v. 1885 uuden tul]itaksan, joka tosin myönsi Suomen rautatavaralle tullivapauksia ja tullialennuksia tiettyihin rajoihin asti,
mut,ta määräsi maksamaan kiintiöt ylittävältä t,uonnilta täyden
tullin. Suomen syrjäisten sydänmaaruukkien tai sen vanl`ojen,
raaka-aineensa ulkomailta hankkivien rannikkoruukkicn oli nyt
kilpailtava F.ng`lannin tai muiden johtavien teollisuusmaiden kanssa
Vei`äjän markkinoilla. Tähär] keisarilliscen asetukseen päättyy
kokonainen ajanjakso Suomen i`autateollisuuden historiassa. Siihen

päättyy myös Laineen teos; hänen tut,kimansa kausi muodostaa
eheän kokonaisuuden myös siksi, cttä Venäjän val]an ajan alussa
perusL?ttii, sittemmin v.Torihallitukscn nimiseiiä toiminut erilhnen
vuorivii`asi,o lakkautettiin v. 1884. Jo 1870-]uvun loi)ulla oli osa

järvialueen i.autaruukeista loi)ettanut toimintansa, ja sittemmin aikana, jota Laineen kirja ei enää kuvaa - niiden kuoleminen
jatkui hitaasti, mutta varmasti. Vielä vuosia 1893-95 kuvaavassa
Suomen Maantietee]lisen Seui.an kirjaston 1. painoksessa näkyy
koko joukko erämaaseudun ruukkeja, seuraavassa painoksessavain
ani harva.
Laineen kirjassa seurataan edcllä hahmotellun moiiivaiheisen
i,eknil]ista]oudellisen

kehityksen

ei`i

puo]ia

tekijälle

ominaise]la

perusteellisuudella ja havainnollisuudella. Laine ei unohda myöskään vuorihal]inl,oa, joka kenties saa liiankin ruiisaasti tilaa, ruukkien maanostoja, hiilenhankintaa ja työväenoloja. Perusteellisempi

analyysi teollisuuden kannattavuudesta kuin mikä sisä]tyy etupäässä ruukinpatruunaiii vararikkojen yhteydessä annettuihin tietoihin yksit}'isist,ä rautdi`uukeista tai joihinkin aikalaisten yleisiin
havaintoihin, olisi ollut suotava, mutta on mahdollista, että ruukkien tilit eivät ole riittävän hyvin säilyneet ja että niihin ei niin
ollen voida i`akentaa sentapaista tutkimusta mitä Gårcz!tÅ7tcz Ruotsissa on harjoittanut kootessaan aineistoa teokseensa »Svensk
indust,rifinansiering under genombrottskedet 1830-1913.»

Ei,no J ut,i,kkal,a.
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T. JUNNiT.AL, Länsi,maai,1,man keskuJ{sista kotoi,si,i,n huol,i,i,n. Esseen-

tapaisia talouspoliittisista ja vähän muistakin kysymyksistä.
Wei`ner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo-Helsinki 1950, Siv. 93.
Taloudellinen ja talousi)oliittinen kirjal]isuus on meillä kovin
kö}Thää. Siksi tutustuukin mielenkiinno]Ia jokaiseen uuteen tämän
alan tuotteeseen, varsinkin kun se on niin mielly`ttävä tuttavuus
kuin
otsikossa
mainittu kirjanen.
Tekijällä,
filosofiantohtori,
pankinjohtaja TZAZA7.e JZÅ7t7%.!cma on sekä näköaloja ja tietoja että

kykyä esiti,ää sanott,avansa elävästi, pirteästi ja iskevästi. Hänen
viimevuotinen tutustumismatkansa Yhdysvaltoihin ja Englantiin
on myös ollut omansa syventämään hänen näkemyksiään ja antamaan hänen esitykselleen laajemman taustan. Tuon matkan
kokemukset ovatkin antaneet aiheen kirjasen alkupuolen kirjoitelmille, kun taas jälkipuolen esitykset kohdistuvat kotoisiin
oloihimme. Eräät ede]lisistä oii aikanaan julkaistu i)Uuden Suomen>)

alakei.toina, mutta puolustavat hyvin i)aikkaansa tässä kokoelnl a S S a .

Lähinnä Yhdysvaltojen oloihin kohdistuvat esitykset sikäläisestä työttömyydestä, >)maailmantalouspolitiikasLa)), »Wall Street
contra WashingtonJ) sekä Atlantin maailmasta. Näinä eivät sisällä
sanottavasti uutta sellaiselle lukijalle, joka muistaa Lekijän ai-

kaisemmat kirjoitelmat tai joka on seurannut samojen kysymysten
käsittelyä ulkomailla julkaistuissa teoksissa .].a katsauksissa. Mutta
asioita vähemmän kiinteästi seurannut saa niistä i)aljon hyödyllistä
ajateltavaa. Mielenkiintoisin on kenties esitys »Wall Streetin» ja
))Washingtonin» välisestä vastakohdasta. Jälkimmäisellä tarkoitetaan tällöin kohta jo parikymmentä vuoLta val]assa olleen demokraattisen hallinnon harjoittamaa talousi)olitiikkaa,
edellisellä
taas lähinnä Yhdysvaltain rahamahdin ja suurten liikeyritysten
takana olevien piirien vapaata yritteliäisyyttä suosivia käsitys-

k::tmoi:;af|pel:pkaaanksiann::|u.nutsaå|etsutl:åvtaath:|:åYite|:icjålieeitil:S|eetst:::T=:
mallakin maailmankaLsomuksella on vahva perustansa ja Yhdysvaltain korkea elintaso on niiden inolempien yhteistulos.
Kirjasen
Tekijä saa

jälkimmäinen osa kohdisluu kot,oisiin oloihimme.
siinä tilaisuuden tarkastaa uusinla kehitystä sekä

yleis-että rahatalouden kannalta ja selvittää sen syitä sekä esittää

å:fi:;:f{låinn,o|phr|y;ossat.elE:.äisss:ur::håilårt::åe:uli{ii:te:i{linyFnL|yeii?:Eå:
reunahuomautuksia, osaksi kaiketi siksi, että tekijä on suunnitellut esityksensä kovin suppeaksi, joten hän pakosta on joutunut
sivuuttamaan Läi`keitäkin totuuksia.
Kirjoittaja alkaa esityksensä katsauksella >)Tässä sitä nyt
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o]Iaany), jossa hän lähtien ennen ulkomai]Ie mcnoaan pitämästään
esitelmästä etsii syitä siihen, että kehitys joutui toisil]e urille
kuin hän oli uskonuL. Tällöin hän aiheettomasti syyttää yleisohjelmakomiteaa liiallisesta hyväuskoisuudesta ja sellaisten ehdotusten
tekemisestä, jotka toteutettuina osoittautuivat haitallisiksi ja

jotka sittemmin oli pakko peruuttaa. Tekiiä unohtaa näet, että
jos yleisohjelmakomitean koko ohjelma olisi ioteutettu, ei noihin
peruutuksiin olisi ollut aihetta. Syy i)epäonnistumiseen» oli hal]ituksen ja eduskunnan, jotka esitetystä ohjelmasta valikoivat
heille mieluisat kohdat ja jättivät muut sikseeii välittämättä siitä,
että vain ohjelman toteuttaminen kokonaisuudessaan olisi voinut
viedä toivottujen tavoitteiden saavut,tamiseen.
Seuraavassa
kirjoiLelmassa,
>)causa
mali>),
tekijä selvittää,
miksi tähän, siis jaikuvaan inflaatioon, on`jouduttu. Siinä hän
aivan oikein punnitsee eri tekijäin, valtiollisten ristiriitojen ja

puolue-etujen tavoittelun, palkkataistelun ja valtiontalouden puutteellisen tasapainon, osuutta - tai sanoisimmeko syyllisyyttä.

tLoi:fans|av,ä:,ä,l::hhiå:.jjät:inäah.i|?pn*,:#å:±ågi:-±t=t*äs:l:liän::t::
pei`ässä ja tasolle, vaan ett,ä lukuisissa tapauksissa hinnat on koro-

tettu etukäteen odotettavissa olevien kustannusten nousun kompensoimiseksi ja siten joudutettu inflaatiota. Mutta pääsyyt ovat
tictenkin niillä tahoilla, joita tekijä tehostaa.
Esitys Suomen Pankista talouspolitiikkamme keskuse]imenä
oii mielenkiintoinen ja suurimmaksi osaksi oikeaan osunut. Tekijä
on tuskin sent,ään riittävästi ottanut huomioon niitä syvälle
käypiä yhteiskuntarakenteen muutoksia, jotka viime vuosikymmenen aikana ovat tapahtuncet ja joiden takia Suomen Pankinkaan mahdollisuudet aivät suinkaan nyt ole saniat kuin ennen
viiine maailinansotaa.
Viimeinen luku >)Kolmannen voimany) tarpeesta politiikassamme
on jo syrjässä kansantaloudesta, minkä johdosta siinä esitetyt
ajatukset voidaan tässä sivuuttaa.
Loppuarvostcluna voidaa]i todeta, että esitettävänä oleva
teos, joistakin reunahuomautuksista huolimatta, sisältää paljon
oikein nähtyä ja selvästi esitettyä sekä länsimaiden keskusten
että kotoisten olojemme uusimmista vaiheista ja ongelmista,
Näin ollen kirjaa mielihyvällä voi suositella jokaiselle, joka huolestuneena seuraa taloudellisia kysymyksiä. Lukuisilla politiikoilla
olisi siitä paljon opTtimist,a!

A. E. Tud,eer.
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Juhlaiulkaisu

Rairw von Fi,eandt,i,n kuusikyrimerwuotispäivänä,.

Toimittaneet BR. SuviRAr\"rA, IluGo E. PippiNG, KLAus WARis. I-Ielsinki 1950. Siv. 244.

Useamman kirjoittajan )-hteistyönä syntyncet juhlajulkaisut
eivät sinänsä meillä Suomessakaan ole olleet kovin hai`vinaisia.
Yksityiselle henkilölle omistetut yhteisteokset ovat kuit,enkin vai`sin hai`valukuiset. Taloustieteen ja -politiikan alalla tällainen huomionosoitus ei, professori Hannes Gebhardia lukuun ottamatta,

tämän kirjoittajan tietämän mukaan ole aikaisemmin tullut yhdenkään suomalaisen osaksi. Näin siitä huolimatta, että meillä on tälläkin alalla ollut useitakin sekä ammattimiehinä että yleiskansalliscsti mittavia persoonallisuuksia.
Pääjohtaja, ministeri fic}j7%J. vo7t Fjeo7tdc, jolle muutaniat häncn
talousmies-kolleegansa ja ystävänsä häncn 60-vuotispäiväkseen
omistivat ))yhteisiä harrastuksia ja läheistä yhteistyötä inuistellen»

juhlajulkaisun, voikin näin ollen syystä olla sekä yli)eä ett,ä onnelIinen. Arvokkaampaa ja kcstävämpää syntymäpäivälahjaa hän
tuskin olisi voinut toivoa saavansa.
Tällaisen julkaisun yleinen cirvo riippuu luonno]lisesti raLkaiscvassa määrin siihen sisält}-vieii kirjoitusten valikoimasta. Tässä
suhteessa esitcltävänä oleva teos Lävttää oloiss£iii`mc varsin korkeat
vaatimukset. Kirjoittajat kuuluva-t kaikki t,alousiniestemme etui`iviin edustaen sckä käytäntöä cttä tiedettä. Kirjoitusten valtaosa
on aihepiirilLään sanan laajimmassa mielessä ta]ouspoliittisia, vicläpä nimenomaan raha-ja finanssii)oliittisia. Varsinaiscsti teoreettisluonteisia tuLkielmia on vain pari, kolme, ja niissäkin kysymyksenasettelu on varsin ))käytännöllinen». Teos onkin mei`kittävä em.ien
kaikkea arvokkaaksi lisäksi nykyhetken kansantaloudellisia kys}.myksiämme selvittelevien julkaisujen joukkoon, vaikka siiheii,
kuten jo mainiti,iinkin, sisältyy myös ei`äitä yleisluontoisemi)ia kirjoitclmia.

Tämänlaatuisen yhteisjulkaisun vai`sinainen arvosteleva esit,telv
on luonnollisesti tässä yhteydessä mahdoton tehtävä. Yhtä vähä;'i
lienee aiheellista ryhtyä selostamaan siinä olevien kirjoitusten ja
tutkielmien sisältöä, varsinkin kun teoksesta on ollut varsin laajoja
esittelyjä päivä- ja aikakauslehdissä. Niille Kansantaloudellisen
Aikakauskirjan lukijoille, jotka eivät vielä ole ehtineet tutustua
tähän merkittävään julkaisuun tai edes sen sisällysluetteloon, saattaa tämän luettelon esittäminenkin kuitenkin olla mielenkiintoista.
Teoksen keskeisimpään aihepiiriin, raha-ja finanssiopimsiin ja
-poliittisiin kysymyksiin kuuluvien kirjoitusten sarjan aloittaa i)ääjohtaja V. fTyvö.rwr® esittämällä »piirteitä viime vuosien as`itustoi-

minnasta ja sen rahoituksen järjestelystä». Sen jälkeen tohtori
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7T. JL4r}nj!c* käsittelee >)Suomen Pankin luol,onantoa elinkeinoelä-

mälle sodanjälkeisinä vuosinat). Korkokysymyksiä käsitteleviä kirjoituksia sisälty}t. julkaisuun kaksi. Pääjohtaja KCLcu.Zo LJ. KciJzjcLJcb

tekee selkoa maassamme eri rahalaitosten välillä solmituista korkosopimuksista, ja toisaalta tohtori Nj!S j\4ej7?cmczer tcoi.eettisluon-

teisessa t,utkielmassaan i)korkokannasta ja säästövarojen tarjonnasta)) analysoi täinän tarjonnan jakaantumista eri koinponentteihin ja arvioi korkokannan vaikutusta niiden kunkin kohdalla.
Pi`ofessori 4. JJ. 7'L4czeer kirjoittaa rahalaitosten välisestä t)kilpai-

lusta talletusvai`oista» Suomessa, ja hänen esityksensä sopivaksi
täydenn}.kseksi pääjohtaja, tohtoi.i yr/.ö. Lej7tbe7.g on laatinut julkaisuun },'leiskatsauksen ))vakuutusyhtiöiden osuudesta säästöpääoman muodostamisessaJ). Näitä pääoman tarjontaan liittyviä k}'symyksiä edustaa myös professori J-JL4go E. Pjppjng'in yleisluoiiloinen
tutkielma »tulojen ja säästämisen välisestä suhteestai).
Teokseen sisältyy kolme pääoman k)'syntäpuolta valaisevaa
kirjoitusta. Ministeri j7enrt.Å f?cmsciy tekee selkoa mei`enkulkuelinkeinomme pääomanhankinnasta menneinä vuosik}J-mmeninä ja
iiykypäivinä.
Koko teollisuutemme nykyisiä rahoitusongelmia
kuvailee tohtori C-E. OJjn, kun taas tohi,oi`i K. Kj¢i.c*Zhon tutkielman aiheena on i)inflaation vaikutus suurimpien vientiliikkeiden
a s e m a a n >) .

Finanssiopin ja -politiikan alaan kuuluvat lähinnä T)rofessori
A4c}£!j Lepo7t kirjoitus >)veroista elinkustaniiusindeksissä» ja i)rofessori J{ZciL4s WaJ.L./fserL tutkielma >)t)Jöllisy}-dcn ja inflaation ongelmista finanssipolitiikassa».
Aiheeltaan vielä yleisluontoisemi)ia ovat professori 8}.. SL4¢t.-

rctn,7tcm kirjoitus i)vapaasta ja sidotusta hinnanmuodostuksesta»
sekä i)residentti f?js!o fiy£jn laaja ja mielenkiintoinen esitys ))vanhan
ajan pankkitoiminnasta)).
Kun vielä mainitsemme professori GL47tn¢7. Pcb!mgrerLin selvi-

tyksen y)osakeyhtiöoikeutemme uusimisesta)), julkaisun monipuolinen sisältö onkin tullut esitellyksi. Kokonaisuutena teos on hyvin
onnistunut ja mielenkiintoinen u`ituus niuki`n taloudellisen kirjallis`iutemme,

i)iirissä.

Rei,no Rossi.

Kertomus Kansantaloudellisen Yhdistyksen
toiminnasta vuonna 1950.
Nyt päättyvälle toimintavuodelle on olluL ominaista taloudel1isten olosuhteiden nopea ja yllättävä kehitys. Kansantaloudellinen
Yhdistys on toiminnassaan pyrkinyt seuraamaan ajankohtaisten
taloudellisten kysymysten käsittelyä, ja on sen kokouksissa käsi-

telty monia päivänkysymyksiä. Yhdistyksen toiminta on kuten
aikaisemminkin l"skittynyt kuukausikokouksiin ja Kansantaloudellisen Aikakauskirjan julkaisemisecn. Kokouksia on pidetty kaikki€`an kahdeksan, joista kcvätkaudella neljä ja syyskaudclla samoin
neljä.

Vuoden ensiinmäinen kokous pidettiin helmikuun 6 päivänä.
Siinä päätettiin pysyttää jäsenmaksu enna]laan 300 inarkkana.
Esitelmöitsijänä o]i professori f?. T. J-JLtÅ/tj, joka esit,ti »Kaivosteollisuuden näköaloja Suomessa)).
Maaliskuun 3 päivänä i)ideLyssä kokouksessa esitclmöi Kaup-

pakorkeakoulun rehtori, i)rofessori 0.
W. LotJhj¢zÅorj aihecsta
))Vakuutuksen asema kansant,alouden rakenieessa».
Saman kuun 14 päivänä oli kokous, jossa osastopäällikk6 J-Jcms
Per££z/ZcÖ

esitelmöi

y)Maataloustuotteiden

hintojen

vakauttaniis-

menetelmistä.»
Kevätkauden viimeisessä kokouksessa huhtikuun 30 päivänä
esitelmöi hallitusneuvos Jvjjzo 4. J14cm7tL.o »sosiaalimenojen kehi-

tvksestä viime kymmenvuotiskautena)).
S},.yskauden ensimmäisessä kokouksessa syyskuun 22 päivänä
piti va]t,iovarainministeri

V.

J.

SwÄsezc®j7%Jt esitelmän i)Julkisen

sektoi`in sui)istamispyrkiinyksistä vuodcn 1951 budjettiesiLyksen
valossa)). Esitelmää oli tullut kuulemaan runsaslukuinen kuulija-

kunta.
Lokakuun 27 iiäivänä i)idetyssä kokouksessa esitelmöi minister.i
Tewyo AL4rcL aiheesta >)Asuntopulan poistaminen nykyisten mahdol]isuuksicn valossa)). Tätäkin esitelmää oli tullut kuulemaan hyvin
runsaasti kuulijoita.
Joulukuun s päivänä pidetyssä kokouksessa esite]möi fil.t,oh-
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tori 7TL4zÅre Jt//?ni.!c} aiheesta ))F.räitä näkökohLia n}'k}risestä inflat,io-

tilanteesta».
Tämänpäiväisessä vuosikokouksessa pitää `.hdistykscn esimies,
toiinitusjohtaja `JL4sS£ J14ozmj¢zm esitelmän aih`eesta: ))Henkivakuu-

tus ajankohtaistcn kysymysten valossa».
Kokouspaikkana on edelleenkin ollut Tjetee]listen Seui`ain t,alo
eli Säät,vt,a]o. Keskimääi`in on kokouksissa kävnvt noin 55 osanottajaa.

Vakiintuneen tavan mukaan on yhdistyksen jäscnille ioimitctt,u
kutsuja kuulemaan eräiden muidcn yhdistysten toimest,a maahainme saapuneita ulkomaalaisia esite]möitsijöitä.

Niinpä Kaup-

pakorkeakoulu oli järjestänyt esitelmätilaisuuden tiistaina huhtikuun /± päivänä, jossa hollant,ilainen tohtoi`i J. 4. il4o7tocz cZG F7.ojde¢j!Ze esite]möi ajheesta i)Die oekonomische und
finanzielle BcdeuLung. de Benelux-Abkommens>). Sosiaalipoliittisen yhdistyksen

kokouksessa huhtikuun 13 päivänä piti Sjr God/rey Jrice esitelmän
aiheest,a t)Tä}'styöllisy}'s Englannissa». Syyskaudel]a oli Ekonomiska

samfundet kutsunut lokakuun 24 päiväksi kuulemaan Ruotsin
Valtiopankin entisen johtajan J¢cm j3oot/w.n csitelmää >)Nutida
centralbankspolitik och dess begränsning>). Suomen
Ulkomaankauppa]iiton t,oimesta piti Oxfordin Yliopiston professori Jo/m
`Jc>wÅes esitelmän joulukuun 4 päivänä suunnitelmatalouden ei`äistä
vaikeuksista. Vastavuoroisesti oli Sosiaalipoliittisen Yhdistyksen

jäsenet kuisuttu Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokoukscen
huhtikuun 20 i)äivänä, jolloin hallitusneuvos jwJo A. j\4cm7%.o piti
esite]män sosiaalimenojen kehiL}/.ksestä.

Kansantaloudellinen Aikakauskirja on i]mestyii}.L samoin kiiin
aikaisemininkin neljänä niteenä. Päätoimittajana on ollut edelleen
kin professori A. E. Twdeer ja toimitussihteei`inä fil.maistei`i fzejno
f?ossj. Toiinituskuntaan ovat lisäksi kuuluneet tohtori Lc}z/rj 0. cb/

Ileuriin, pTo£essori+ Matti Leppo Br. Swii.anta, Mi,kko Tammi,nen
sekä KZctL4s Wa7.js. Painat,uksesta ja aikakauskirjan jalulusta on
cdelleenkin huo]ehtinui, Sanoma Oy:]i kirjapaino.

Yhdistyksen kirjasto on kuluneena vuonna edelleen kasvanut
ei`i virastoilta, seuroilta ja liikelaitoksilta saatujen julkaisujen johdosta. Yhdistys on puo]estaan ositt,ain vajhtokapi)aleina, osit,tain
ilmaiseksi jakanut julkaisujaan.

Kevätpuolella ilmestyi kesällä 1949 Tukho]massa ])idetyn pohjoismaisen kansanta]oudel]isen kokouksen kerlomus, joka jaettiin
tähän kokoukseen osallist,uncille jäsenille.
Mitä }rhdistyksen i`aha-asioihin tulee, on t u 1 o j e n puolella

eiisinnäkin huomattava ne avustukset, joita seit,semän i)ankki-,
va]{uutus- ja liikelaitost,a on Yhdistyksen toiminnan tukemiseksi
{`]iianut, yhte(`nsä 335 000 mk. Längmanin rahast,osta on saatu
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40 000 mk. Varsinaista valtionapua sekä lisäavustusta raha-arpajaisten voittovaroista on Yhdistykselle myönnetty kaikkiaan
215 000 mk. Jäsenmaksutuloja on ollut 178 500 mk. Tal]etusten ja
obligaatioiden korot sekä osakkeista nostetut j.ako-osuudet kohoavat 75 000 mk:aan. Aikakauskirjan ilmoitus-]a tilausmaksuja on

kertynyt 111400 mk, ja julkaisuvaraston myynnistä on saatu
16 100 mk.

M e n o j e n puolella ovat edelleenkin olleet suurimpana eränä
Kansantaloude]1isen Aikakauskirjan kustannukset, joita on ollut
600 400 mk. Yhdistyksen toimihenkilöiden palkkoihin on mennyt
84 000 mk ja esitelmäpalkkioihin 64 000 mk. Posti-ja lennät,inkulut
nousevat 37 500 mk:aan, ilmoituskulut 38 700 mk:aan. Lapsilisäja kansaneläkemaksuja on jouduttu suorit,tamaan 17 000 mk. Ko`
kouskutsukorttien
painatuskuluja,
puhtaaksikirjoituspalkkioita
sekä erilaisia kokous-ja muita menoja kertyy vie]ä 38 600 mk.
Kuluvan vuoden aikana on Yhdistvkseen valitt,u seuraavaL
uudet jäsenet, kaikkiaan 25 henkeä: valiiot.Iuind. Eero 4Sp, ekonomi

VjJÄo

EloJten, dii)l.ins. Jci¢kÄo HemJ7?j, valtiot.kand. J14c"j

Kcm/.cizcw.7w7?, fil.kand. Vezj Kw/.c#cbzo, kauppat.kand. Jzmcir£ Le/}£o7?G7?, toimitusjohtaja Lc4L47.; LevåmåÅj, fil.maist. Gö.sCc} J14jcÅwjcz,

varatuomari Vö£7tö Mo!cmder, insinööi`i j?£s£o jl4öe7tpöö, valtiot.
maist. O!¢¢j Jwj£cLmo, varatuomari Acw.7m jwsL4Z¢, valtiot.kand.Hej/TÄL.

Nuu,±inen, vaT&+uomar± Eti,s Nylwzm, valtiot.+{and. Maui.i Nysten>
fil.maist. MCL£€j Pcm7to7te7t, osastopäällikkö ZJct7% Pe).££tÅZcb, dip].ins.

Kcborzo Pe£±jJteJt, maat. ja metsät. kandidaatit KCL!!e Pz4£Å£s£o ja

V i,l,ho Raivio, va]+iot.Tn&ist. Erkki Rantanen, £;l.m&ist. Iri a Schubman
e+<oi\omi Pentti Tarkkonen, min;ister± Razf Törngren se+L.å c\gronoTT\±

Jouko V äö,nänen.
Kun yhdistyksen luetteloista poistetaan 14 vuoden aikana kuollutta jäsentä sekä 6 eronnutta jäsentä eli yhteensä 20 henkeä,
nousee yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa 724 henkeen.
Yhdistyksen edustajana Alfred Kordelinin Säätiön tieteiden
jaostossa on ollut professori 4. E. Tz/deer ja varamiehenä professori
Br. SzwJrci7t£cL, jotka valittiin uudestaan kuluvan vuoden syyskaudella. Suomalaisen Kirjallisuuden Edistämisi`ahaston Valtuuskunnan yhteiskuntatieteellisessä osastossa ovat Yhdistyksen edustajina professorit KZc*tÅs Wcir£s ja J`4cwtj Leppo sekä varamiehinä professoi`i ML.ÄÅo Tcimmj7?eJ? ja al]ekirjoittanut.

Kansantaloudellisen YhdisLyksen esimiehenä on kuluneen vuoden aikana
toimitusjohtaja
Jttssj
A4cLzmjpuo,
varaesimi.ehenä
professori KZ¢zÅs Wcwjs, sekä johtokunnan muina jäseninä tohtoi.i
K. KiviaLho, pro£essori A. E. Tudeei. ja min±ster± Tapio Voi,omnaa.
Viimeksi mainit,tu on kuitenkin siirtyössään Suomen lähettilääksi
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Belgiaan pyytänyt vapautusta johtokunnan jäsenyydestä. Johtokunta on pitänyt kaikkiaan kymmenen kokousta.
Rahastonhoitajana ja kirjastonhoitajana on ollut yliaktuaari
J!mor{ TGj/.t4Zct, joka ulkomaisen opintomatkan vuoksi oli estyneenä

hoitamasta näitä tehtäviä maaliskuun 15 päivästä kesäkuun loppuun. Sihteerin tehtävistä on huolehtinut allekirjoittanut, joka
myös hoiti rahastonhoitajan asioita yliaktuaari Teijulan ulkomaanmatkan aikana.
Yhdistyksen tilit vuode]t,a 1949 tarkasti+at fil.tohtoi`i T. JL47r
7%.J¢ ja fi].maisteri AJ.fJo K¢/.ci7tti.e.

Helsingissä, jouluhun 28 päivänä 1950.
A. Tulti{el,o.

SUMMARY.
Life Assurance in the Light of Current Events.
By Jwss£ J14¢!mj"o, Assurance Manager.
Considering the inflations following the two wor]d wars it is
worth invesLigating whether people insure their lives foi- the sake
of safety or of saving. To some extent official statistics answei`
this question by showing that 78 per cent of all life assurances were
for the whole life in 1892, but only 19 per cent in 1920. While the
assui`ance business was carried on only among educated people,
wholc life insurances were the most common ones, but as it was
extended to rural districts, combined life and endowment insurance became popular.
Pure risk insurance was formerly infrequent, but after the
second world war they gained favour in consequence of the inflat10n.

Iri order to avoid the detrimental effects of the inflation, the
Finnish ]ife assurance companies have tied pai`t of their loans to
some price index in recent years. The IOU stipulates that in case the
wholesale price index goes up by 2 per cent, the loan capital is
increased by 1 per cent. The iiidex-tied loans i.epresent only a small

part of all loans so far, but they nevertheless make an interesting
experiment already.
Index-tied life assurances have been granted since 1948. If the
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insurance r)criod is aL least, 30 `-e€`rs and the i]isured is not above

50 }r-ears of agc thc amount of insurance and the premium may
be tied to the cost of living index for threc years ahead. This systcin
has probably not been tried aii}-wherc clse than in Finlaiid.
Health insui`ance was one of t,he new feat,ures inti`oduced after
the wai`. 8}. an additional premium a life assurance may be extended
to include a health insui`aiice which in the case of disability ensures
coinpcnsation for o]ie }.car a]id after thai a disabilit}' peiision.

Economics of To~day.

8` Pro[essor Mikko 'I`ammineiL.
Thc €iutlioi` c(tnsiders the presenL trends in economic science,
dealing i)articularl}- wiLh t,he Ke}.ncsiaii influence ur)on co]item-

porar}- economics.

Asi)octs o£ Soiiie \r'iews on the Pres.nt lnflation.
By

T. tJi(,nrH.Jf4,

doct.

]thil.,

Bank

Manager.

Thc main featui`c of the 1950 inflation in Finland was the unforturiate i`ace between w€`ges and priccs which started anew by
a general increase ol' 7.5 T)er cent in time wages in the begiming

of the yeai` and continued in the spring and again at the end of the
vear. It is mainly a sign of political immaturity, but also outsidc
factors were strong. The impulse given b}' the great rise in export
and import Ttrices wou]d have been difficult t,o handle also by skilful
hands.
The iiew Government of Mai.ch :1950 paid particular atLention
to the lack of balance in stat,e financcs an(l t,he consequent risks of
inflation. Taxes, cspeciall}7 indirect taxes \vere increasecl very much
in the spriiig. This was a wroiig` act,ion as t,he ensuing increases in
priccs seemingl}. at ]east justified the dc]iiands for higher wages
made in the sr)ring`.

The inflationary effect of thc advances of t,he Bank of Finland
to the i)rivate sector has not beeii ver}r much discussed. At the
end of November 1950 their amount wi\s 12 times as large as in
the ]ast pre-war year. The cost of living` index had risen 9.5 times
over and the who]esa]e price index 12 times. Thc advances of the
Bank of Finland to Lhe pi`ivtite sect,or t,hus i`osc side by side wii,h
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t,he wholesale prices. Thc 13€\]ik of Finland has rcl.erred to this fact

in oi`der to show that thesc creclits have not furthered inflation.
This line of ai`gument would ha\'c been coi`rect had not the Bank's
advances to the Government enorinousl}. increased at the same
iime. But as this has recently bccn the c€`se, the, progressing infla•tion has obt,ained »new mone}.» from two bubbling flows. Yet, considei`ing thc state of the money inarket in t,he last few yeai`s it has
]iot been possible for the ceni,ral bank esseni,iallv to lim.it its cr'edits
to the privat,e sector.

The Positioii ol. StaListics am(}ng l,]ie Sciencos.
By ProlessoT Leo Töi.nqpisl.

The author rcviews the
object,s ol. stat,isrics.

`/'ai`ious

nolio]is of the concepts and
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Kun hq.luatte ostaq , tq,i myydä 9,Sqkkeita `tai gbliga*aT
tioi€d`L.t`ai kun T6lllä on muita pörssiasio!ta, ,muistakda
`.':

,

Se suorittaa toimeksiantonne

åsiantuntevasti
nopeastitja
etujenne mukaisest`i.

T¢tävät voitte jättää suoritettavaksemme paikallisen säästöpankin *autta tai.Suoraah..osoittee\11amme.
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