
KESKUSTELUA.

Pankkij ärjestelmän  luotonantokyvystä.

Oikaisu.

Allekirjoittaneen  artikkelissa  Kansantaloudellisessa  Aikakauskirjassa
1/1953  julkaistut  luottokerrointen   -   ei  talletuskerrointen   -   kaavat
ovat  valitettavasti  epäkorrektit ja  ristiriidassa  tekstissä  esitetyn  ajatuk-
senkulun kanssa.  Virheellisyyksiin kiinnitti huomiotani  fil:tri BÖ.rjG ÅrrczgÅ,
jonka  kanssa   minulla  on   ollut  tilaisuus  keskustella  ko.   kysymyksistä.
Samalla kun valitan,  että nämä varsin alkeelliset virheet ovat pystyneet
livahtamaan   kaiken   ennakkotarkastuksen   ohitse   painettuun   tekstiin
saakka,   katson  olevan   syytä  jo   tässä  vaiheessa  julkaista   po.   kaavat
oikaistuina odottamatta tekeillä olevan  laajemman  tutkimukseni julkai-
semista.

(1)  Puhtaassa  shekkitaloudessa,  jossa  keskuspankkirahaa  käytetään
vain   pankkien  kassavarantona,   luottokerroin  on  ilmeisesti  yhtä  suuri

kuin talletuskerroin,  ts.  i  Niin  kuin  tekstissä on  mainittukin, jokainen
7-

myönnetty luotto johtaa automaattisesti vastaavansuuruisen  talletuksen
syntymiseen,   eikä   talletuskanta   toisaalta   voi   lainkaan  kasvaa   ilman
luotonannon  laajentamista.  Artikkelissa  esitetty  luottokertoimen  kaava
l-r

tietäisi  sitä,  että  pankkijärjestelmän  luottoekspansio  olisi  sen  tal-
'`

letusekspansiota  pienempi,  mikä  esitetyin  olettamuksin  ja  edellytyksin
on  mahdotonta.  Virheelliseen  kaavaan johdutaan  siitä  väärästä  lähtö-
kohdasta,  että  pankkijärjestelmän  kassan ja  luotonannon  lisäyksen  on
yhteensä  oltava  yhtä  suuri  kuin   sen  talletuskannan  lisäys.  Tällöin  ei
oteta  huomioon,  että vastaavien  puolella  esiintyvää kassan primääristä
lisäystä  täytyy jo  vastattavien  puolella  edustaa  jokin  samansuuruinen
erä,  osakepääoman lisäys,  velka keskuspankille  tms.

(2)  Sekamuotoisessa  shekki- ja  käteistaloudessa  on  luottoekspansion
tietenkin  oltava  talletusekspansiota  esitetyin  olettamuksin  niin  paljon
suurempi,   että  erotus  vastaa  yleisön  käteiskassoihin  siirtyvää  »käteis-
vuotoa»  cjJ.
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Oikea yhtä]öpari on täten:
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joista saadaan:
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Niin  kuin  nähdään,  yllä  esitetyssä  korrektissa  muodossaan  luotto-

kerrointen  kaavat  ovat  sopusoinnussa  artikkelin  tekstissä  esitetyn  aja-
tuksenjuoksun kanssa.

Reino  Rossi.



KIRJALLISUUTTA.

PEKKA   Kuusi,   Vä.Å2j.wo777czÅyJ/m;yJ.   Otava,   Helsinki    1952.   Siv.   387.

Maisteri   PeÄkcz   ff2/24fen   kirja  on,  kuten   sen   nimikin  osoittaa,  y]eis-
esitys väkijuomakysymyksestä,  teos, joka alun perin  on kirjoitettu oppi-
kirjaksi  Alkoholiliikkeen  henkilökunnan  koulutustyötä  varten ja  myö-
hemmin   hyväksytty   myös   yliopistolliseksi   kurssikirjaksi.

Tietee]liset  vaatimukset   täyttävän  oppikirjan  kirjoittaminen  alko-
holikysymyksestä   on   vaikea  ja   vaativa   tehtävä.   Käsittelyä   ei   voida
rajoittaa  vain  jonkin  määrätyn  tieteen  alalle,  vaan  siinä  joudutaan
liikkumaan  monilla  eri  aloilla  kuten  kemian,  lääketieteen,  yhteiskunta-
ja  taloustieteiden,  tilastotieteen,  psykologian ja  lainsäädännön  piirissä.
Kukaan ei voi olla asiantuntija näin monilla  eri aloilla.  Lisäksi  on otet-
tava  huomioon,  että  väkijuomakysymyksen  tutkimus  viime  vuosikym-
meninä ja  viime  vuosinakin  on  varsin  huomattavasti  kehittynyt.  Ajan
tasalla olevan oppikirjan aikaansaaminen edellyttää näin ol]en laajaa ja
peruste.3llista perehtymistä sekä varhaisemman että viimeaikaisen tutki-
muksen  tuloksiin.  Lähdeaineisto  on valtavasti  laajentunut  siitä  lähtien,
kun  ensimmäinen  tätä kysymystä käsittelevä  suomenkielinen  oppikirja,
tri  A4lcz!f3.  j7e/en3.2/4j`Gn   »Mitä  tiede  sanoo  väkijuomista»  v.   1897  ilmestyi.

Tutustuminen  maisteri  Kuusen  teokseen  osoittaa  hänen  tarttuneen
tehtäväänsä  vakavasti  ja  perusteellisesti.   Monivuotisen  työn  tuloksena
on  syntynyt  todella  mittava ja  ansiokas  teos  -  ei  vain  kokonsa  vaan
myös sisältönsä puolesta.  Laaja  lähdeluettelo  osoittaa  hänen käyttäneen
hyväkseen,  i)aitsi  kotimaisten,  varsin  runsaasti  etenkin  amerikkalaisten
ja englantilaisten sekä saksalaisten ja skandinaavisten tutkijain teoksia ja
kirjoituksia. Näin koottu tietomateriaali on muokattu selkeäksijajohdon-
mukaisesti  eteneväksi esitykseksi.  Tehtävän suoritusta  on  ilmeisesti edis-
tänyt tekijän omakohtainen paneutuminen  oman maamme väkijuoma-
kysymyksen  käytännöllisiin  probleemeihin.

Teos jakaantuu viiteen  osaan, joista  ensimmäisessä  käsitellään  väki-
juomien  ominaisuuksia ja  käyttöä,  toisessa  väärinkäyttöä,  kolmannessa
haittavaikutuksia,   neljännessä  taloudellisia   vaikut``ksia  ja   viidennessä
toimenpiteitä väärinkäytön ja  hajttavaikutusten  rajoittamiseksi.

Teoksen eri osien seikkaperäinen  selostaminen ei tässä yhteydessä ole
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mahdollista.   On   tyydyttävä   vain   viittaamaan   muutamiin   keskeisiin
kysymyksiin, joihin  tekijä  on  kirjassaan  pyrkinyt  antamaan valaistusta.

Oppikirjalle  on  luettava  ansioksi  käsitteiden  mahdollisimman  selvä
ja  tarkka  määritteleminen.  Väkijuomakysymyksen  a]alla  tämä  on  erit-
täin  tärkeää, sillä siinäjos missään käsitteiden  sekaannus antaa leimansa
yleiselle  ajattelulle.  Tekijä  on  suorittanut  arvokkaan  työn  pyrkiessään
mahdollisimman  täsmällisesti  ja  havainnollisesti  määrittelemään  väki-
juomien käytön syihinja seurauksiin liittyvät moninaiset ilmiöt ja tekijät
uusimman  tutkimuksen  perilsteella.  Ehkäpä  hänen  taipumuksensa  kär-
jistää san6nta  mahdollisimman iskeväksi  on joissakin  tapauksissa  vienyt
liiankin pitkälle.  Esimerkkinä mainitsen vain määritelmän  »oirejuoppo
on  siis  ensi  ryypystä  lähtien valmis  himojuoppo».

Pyrkiessään   määrittelemään,   mitä   väkijuomien   väärinkäyttö   on,
tekijä on  tahtonut erottaa yhteiskunnallisen väärinkäyttökäsitteen  eetil-
1isestä.    Yhteiskunnallisessa    mielessä   hän    määrittelee   väärinkäytöksi
»päihtymykseen johtavan,  ympäristölle  taloudellista  rasitusta  aiheutta-
van tai asianomaisen terveyttä vaarantavan väkijuomien käytön».  Mie-
lestäni  tämä määritelmä on yhteiskunnallisessakin merkityksessä käytet-
tynä   liian   ahdas  ja   materialistinen.   Siinä  jätetään   tarkoituksellisesti
huomioon  ottamatta  ne  henkiset  ja  sielulliset  kärsimykset,  joita  väki-
juomien väärinkäyttö ympäristölle aiheuttaa. Tekijä on todennut tämän
itsekin  korostaessaan  myöhemmässä  luvussa  juopottelun  aiheuttamaa
henkistä  turvattomuutta.  Mielestäni  sitä  ei  yhteiskunnallisesta  näköku]-
masta  katsottunakaan  voida  jättää  pois,  koska  se  vaikuttaa  ihmisten
välisiin suhteisiin,  kodin  eheyteen,  lasten kasvatukseen jne.  Epäilemättä
kehittyvä   lainsäädäntökin   tulee   yhä   suuremmassa   määrin  ottamaan
huomioon  nämä  näkökohdat,  niin  paljon  vaikeampaa  kuin  se  onkin
kuin  esim.   taloude]listen  haittavaikutusten  toteaminen.

Selvitellessään  alkoholismin  eri  lajeja ja  ast-eita  tekijä  aivan  oikein
huomauttaa  siitä  eroavuudesta,  mikä  on  lääketieteellisen ja  yhteiskun-
nallisen   alkoholismikäsitteen   välillä,  sellaisena  kuin  viimeksi  mainittu
esiintyy esim.  Suomen lainsäädännössä.  Tämän kirjoittaja  ei ole pätevä
arvostelemaan sitä, onko alkoholismin analysointi teoksessa oikeaan osu-
nutta.   On  vain  todettava,   että  juuri   tällä  alalla   tutkimus  on  viime
aikoina  luonut  paljon  uutta,  joka  varmaan  tulee  vaikuttamaan   sekä
lääketieteen että yhteiskunnallisen huollon ja lainsäädämön alalla mul-
1istavasti.  Nämä  tutkimukset, joihin  teoksessa  on nojauduttu,  viittaavat
se]västi  siihen,  että  alkoholisteja  ei  voida  hoitaa  eikä  käsitellä  saman
kaavan  mukaan,  vaan  lääketieteellisen,  psyykisen ja  sosiaalisen  huol]on
tulee olla mitä suurimmassa määrin yksilöllistä.  Kuvaavana esimerkkinä
siitä  laajasta  asteikosta,  minkä  alkoholismitapaukset muodostavat,  mai-
nittakoon  erään  meillä  esitelmöineen  ruotsalaisen  lääkärin  maininta,
että hänen hoitamissaan a]koholisteissa on sellaisiakin, jotka ovat erittäin
korkealla  moraalisella  tasolla  ja  joi]1e  ei  voi  lukea  viaksi  muuta  kuin
sen,  että  he  eivät  voi  lopettaa juomista.
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Ns.  a]koholirikokset ovat meidän maamme alkoholivaurioista tyypil-
lisimpiä ja  räikeimpiä.  Tekijä näyttää yhtyvän mm.  professorien  ycrÄo%
ja 4/czfm käsitykseen siinä,  että pahoinpitelyrikoksissa humala on useim-
missa   tapauksissa   rikoksen  varsinainen  ja   ratkaiseva   aiheuttaja.   Sen
sijaan  hänen  käsityksensä  perinnöllisten ja  ympäristötekij`äin vaikutuk-
sesta  juoppouteen  ja  juopumuksen  aiheuttamiin  reaktioihin  poikkeaa
professori Verkon käsityksistä. Tekijä nojautuu tässä lähinnä yhdysvalta-
laisten  professorien  f7¢ggczrdin ja  JG%ne4in  käsityksiin,  joiden  mukaan
»todennäköisesti voimakkain normaalin yksilön juomatapoja  määräävä
tekijä  on  yhteiskunnan  ja  erityisesti  asianomaisen  yksilön  oman  lähi-
ympäristön suhtautuminen juopumukseen».  Hän selostaa myös amerik-
ka]aisen professori f3oger J.  74/l?.//3.cz#ifin tutkimuksia ; niiden mukaan ihmis-
ten  erilaiset  reagoimistavat  alkoholiin  perustuvat  fysiologisiin ja  psyko-
logisiin   eroavuuksiin,  joissa   entsyymijärjestelmällä   on   tärkeä   sijansa.
Rakenteellinen alttius juoppouteen ei Williamsin mukaan ole pelkästään
muuttumaton   peritty   ominaisuus,   vaan   ympäristötekijät   voivat   sitä
muunnella, joskaan yksilö ilmeisesti ei voi koskaan täysin vapautua alko-
holille alttiista rakenteestaan. Amerikkalaisten tutkijain käsityksiä ympä-
ristötekijäin   merkityksestä   vahvistaa   tekijän   esittämä   toteamus,   että
maamme  väkijuomaolot  ovat  väkivaltarikollisuutta  mittapuuna  pitäen
kehittyneet viime vuosikymmeninä  erittäin ripeästi edulliseen suuntaan.

Tämän aikakauskirjan lukijoita kiinnostaa varmaan  eritvisesti väki-
juomien käytön taloudellisia vaikutuksia koskevat luvut. Tekijä on laske-
nut, että vuoden  1951  markoissa laskettuna nautintotarkoituksiin käytet-
tiin  a]koholia  maassamme  v.   1933  asukasta  kohti  2108  mk.  V.   1945
tämä luku nousi  10128 markkaan, mutta on sen jälkeenjälleen laskenut
ollen  v.  1951  5 465  mk.  Vertail]essaan  alkoholinkulutusta  nettokansan-
tulon kehitykqeen  tekijä tulee siihen käsitykseen,  että väkijuomien kulu-
tuksen  lisääntyminen normaalivuosina riippuu kansantulon samanaikai-
sesta   kasvamisesta.   V.    1938   väkijuomien   nautintokulutus   oli   3.5  °/o
nettokansantulosta,  v.   1945  9.3  °/o  ja  v.   1950  3.8  °/o.  Alkoholilijkkeen
ostajaintarkkailun  yhteydessä  on  todettu,  että  tulojen  kasvaessa  väki-
juomiin  käytetyt  rahamäärät  myös  kasvavat,  mutta  eivät  keskimäärin
lainkaan  samassa  suhteessa  kuin  tulot.  Tässä  yhteydessä  on  syytä  huo-
mauttaa, että vertailujen tekemistä vaikeuttaa se, että alkoholin hintojen
suhde  rahan  arvoon  on  inflaatiovuosina  huomattavasti  vaihdellut  ja
että  tavarapulan  va]lit€ssa  kulutus  suuntautuu  tavallista  suuremmassa
määrin  väkijuomiin.

Valtion  väkijuomatulojen  osuus  sen  varsinaisista  tuloista  on  viime
vuosina  -samoiii kuin ennen viime sotaa  -ollut noin  10  °,/o :n suuruus`-
luokkaa.   V.    1945   nämä   tulot   nousivat   lähes   27  °/o:iin   varsinaisista
tuloista!   Runsaasti   4/5   kansamme   väkijuomiin   käyttämistä   rahoista
kertyy   eri   muodoissa   tuloina  valtion  kukkaroon.   Tämän  perusteella
tekijä   katsoo   olevan   helppoa   todeta,   että   valtion   alkoholitilinpäätös
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osoittaa  voittoa,  vaikka  alkoholinkäytön  aiheuttamista  vaurioista  val-
tiolle johtuvat  menotkin  otetaan  huomioon.  Kun  menopuolesta  ei  ole
esitetty numeroaineistoa, olisi tämä väite saanut mielestäni jäädä esittä-
mättä,   varsinkin  kun  menopuolen  erittely  koko  laajuudessaan  ei  ole
kovinkaan  helppoa.

Huomattavan  laajan  osan  teoksesta  muodostavat  väärinkäytön  ja
haittavaikutusten  rajoittamista  käsittelevät  luvut,   mikä  osoittaa,  että
kirjoittaja ei esiinny vain pelkkänä tutkijana ja tarkkailijana vaan myös
käytännöllisestä  alkoholipolitiikasta  vastuussa  olevana  henkilönä.  Puut-
tuminen  alkoholipolitiikan,  raittiusvalistuksen ja  -kasvatuksen,  sosiaali-
sen  huollon  jne.  moniin  pulmiin  veisi  tässä  yhteydessä  liian  pitkälJe.
Riittää toteamus, että kirjoittajan näkökulma on hyvin realistinen, hänen
kritiikkinsä paikoin hyvin  kirpeää, ja että hänen edustamansa alkoholi-
poliittinen   suuntaus   kuvastaa   maamme   nykyisen   virallisen   alkoholi-
politiikan pyrkimyksiä,  sellaisia kuin esim.  mietojen juomien suosiminen
väkevämpien  syrjäyttämiseksi,  väkijuomien jakelujärjestelmän  kehittä-
minen  maaseutua   silmällä   pitäen,   hintapolitiikan  käyttö   kulutuksen
ohjaamiseen,    yksilöllinen   ostajaintarkkailu,   karkeiden   juomatapojen
karsiminen  jne.   Hänen   ohjelmansa,  joka   poikkeaa   täysin   maamme
raittiusjärjestöjen alkoholipoliittisesta ohjelmasta, perustuu siihen vakau -
mukseen,   että   inhimilliseen  yhteiselämään  syvälti  juurtuneet  juoma-
tavat  ovat  vain  tasaisen  kehityksen  avulla  muutettavissa  ja  että  vain
juomatapojen  kehittymisen  kautta juomisen  vahingot  vähenevät.

Kirjoittaja katsoo, että raittiusliikkeen vaikutiisvallan heikentyminen
yhteiskunnassa   on  johtunut   paitsi   sen   organisatoi`isista   heikkouksista
ennen  kaikkea  siitä,  että  sen  120  vuotta  sitten  Saratogassa  hyväksytty
alkoholipoliittinen ohjelma  on  muodostunut kohtalokkaaksi  perinnöksi,
josta  on  raskas  luopua,  mutta jota  on  vielä  raskaampi  kantaa.  Hänen
mielestään alkoholipoliittisesta painolastista vapautuminen ja alkuperäi-
seen  julistajan  tehtävään  vetäytyminen  kohottaisi  raittiusliikkeen  y]ä-
puolelle  päivän  kiistojen.  Nykyisin  raittiusliike  on  muodostunut  erään-
laiseksi  valtion  palkkaamaksi  oppositioksi  valtion  itsensä  harjoittamalle
väkijuomapolitiikalle. Kirjoittaja katsoo, että raittiusvalistus ja -kasvatus
vallitsevan  ideologisen  hajaannuksen  kestäessä  tuskin  voi  tuottaa  odo-
tettuja  tuloksia.

Liikumme  tässä   alalla,  jossa  mielipiteet  ja  aatteet  iskevät  jyrkästi
vastakkain  alkaen  jyrkästä  kieltopolitijkasta  aina  a]koholin  täydellisen
vapauttamisen vaatimuksiin saakka.  Tästä ideologisesta vastakohtaisuu-
desta  ei varmaankaan koskaan voida päästä yhteisille ]injoille.  Ehdotto-
man raittiuden vaatimusta ei voida koskaan sovittaa yhteen sen tosiasian
kanssa,  että valtio i tse valmistaa ja  myy väkijuomia.  Toisaalta  yritykset
poistaa  väkijuomien  käyttö  kokonaan  yhteiskunnasta  eivät  ole  missään
maassa  onnistuneet.  Ideologinen  vastakohtaisuus  tulee  siis  jatkumaan.

Tästä  tosiasiasta  ei  kuitenkaan  mielestäni  ole  syytä  vetää  niin pessi-
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mistisiä johtopäätöksiä  kuin  kirjoittaja  on  tehnyt.  Kunkin  maan  väki-
juomapolitiikka  muodostuu  eri  mielipidesuuntien vaikutuksesta yleiseen
mie]ipiteeseen, ja  tässä ratkaisee lopullisesti kuitenkin se,  mikä todetaan
olevan  käytännössä   mahdollista   toteuttaa  ja   mikä   vaikutus   kul]akin
toimenpiteellä  on  väkijuomatilanteen  kehitykseen.   Raittiusliike  ei  voi
ummistaa silmiään tosiasioilta, sen osoittaa esim. Ruotsin raittiusliikkeen
kannanotto   siellä   vireillä   olevaan   vastakirjan   poistamishankkeeseen.
Mie]estäni  myös  Suomen  raittiusliikkeen  suuntausta  on  kie]tolain  epä-
onnistuminen muuttanut, joskin tämä muutos on tapahtunut hitaasti ja
vaikeasti.  Raittiusliikkeeinme  on  yksipuolisesta  negatiivisesta  asennoitu-
misestaan  siirtymässä  myönteisille  kasvatukseJlisi]le  ja  valistuksellisille
linjojlle  määritellen  nykyisin  raittiuden  terveeks;,  luonnolliseksi,  myön-
teiseksi ja väkijuomista vapaaksi elämäntavaksi.  Uskon, että tämä ei voi
olla ajan mittaan vaikuttamatta myös raittiusliikkeen alkoholipoliittisiin
kannanottoihin  siten,  että  yksipuolisen  tunteenomaisen  asennoitumisen
sijalle  astuu  rea]iteettien  taju, jolloin  raittiustilanteen  alalla  saavutetta-
ville  käytännöllisille   edistysaskeleille  voidaan   antaa  arvoa,   vaikka   ne
eivät  aina  merkitsisikään  abso]utismin  laajentumista.

Ehdottomuuteen   pohjautuva   raittiusliike   ei   kuitenkaan   ilmeisesti
voi  eikä  halua  tehdä  työtä  väkijuomatapojen  parantamiseksi.  Tämän
vuoksi sen rinnalJe tarvitaan valistustyötä, joka kohdistaa päähuomionsa
tähän.  Tällainen  työ  tarvitsee  ja  ansaitsee  myös  yhteiskunnan  tukea.
Yhdyn  täysin maisteri Kuusen  käsitykseen  siitä,  että j`iuri  tällä  linjalla
on  mahdollisuus  saavuttaa  tuloksia, jotka johtavat maamme  alkoholin-
kitlutukseen  nähden  suhteettoman  suui.ten  a]koholivaurioiden  huomat-
tavaan  vähenemiseen.

Huolimatta  niistä  mielipide-eroavuuksista, jotka  vallitsevat  raittius-
työhönja alkoholipolitiikkaan nähden, ja siitä, että maisteri Kuusi teok-
sessaan  on  esittänyt  ohjelman, jota  raittiusväkemme  ei  hyväksy,  suosit-
telen  tähän  teokseen  tutustumista kaikille, jotka  tahtovat  todella pereh-
tyä väkijuomakysymykseen - myös raittiusväclle. Teos on osoitus todel]a
syväl]isestä  perehtymisestä  väkijuomakysymyksen  moniin  ongelmiin  ja
intensiivisestä   pyrkimyksestä   viitoittaa   tietä   oikeille   ratkaisuille   tässä
yhteiskunnallemme  niin  tärkeässä  ja  kipeässä  kysymyksessä.

Veikko   Loppi

GösTA   MicKwiTz,    F3.n/cz73df   Åcz%de/   4cz°    SucrG.gc    1920-1938.    Bidrag   till
kännedom af Finlands Natur och folk,  utgifna  av finska vctcnskaps-
societeten.   H.   96,   n:o   2.   Siv.   269.   Helsingfors   1953.

Ulkomaankauppa  on  maamme  tieteellisessä  kirjallisuudessa  saanut
osakseen  ihmeteltävän  vähän  huomiota,  varsinkin  siihen  katsoen,  mikä
perustavaa   laatua   oleva   merkitys  sillä   on   koko   talouselämän   raken-
tcessa ja  kehittymisessä.  On  siksi  mielihyvällä  tervehdittävä  yllä  maini-
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tun   tutkimuksen  julkaisemista.   Tämä   tutkimus   esitettiin  jo   syksyllä
1952  väitöskirjana,  mutta  on  nyt  ilmestynyt  uusintapainoksena, johon
on  tehty joitakin  vähäisiä  oikaisuja.

Maamme kauppavaihto  Ruotsin  kanssa  ei  tosjn  ole kaikkein  laajim-
pia ja  tärkeimpiä  ulkomaankaupan  osia,  minkä  takia juuri  sen  va]itse-
minen  tutkimuksen  kohteeksi  saattaa  tuntua  oudolta.  Sillä jääväthän
varsinaiset  ulkomaankaupan  moninaiset  ongelmat  syrjäiseen  asemaan
ja  selvittämättä.  Mutta  kieltämättä  tämä  kauppa  on  erikoisluonteinen
vanhojen historiallisten perinteiden ja  puheena olevien maidcn  läheisen
naapuruuden  takia,ja  ansaitsee  siksi huomiota osakseen.  Laajempi  tut-
kimus odottaa  toistaiseksi tekijäänsä.

Tekijän   vastattavakseen    asettamat    kysymykset   ovat   mainitusta
syystä  osaksi  -  mutta  vain  osaksi  -  toiset,  kuin jos  ulkomaankauppa
kokonaisuudessaan  olisi  ollut  tutkimuksen  kohteena.   Mutta  tietenkin
hän  joutuu  tarkastamaan  tämän  rajoitetunkin  kaupan  ongelmia  sitä
taustaa vastaan, jonka  koko  ulkomaankaupan  - ja yleensä  tuotannon
kehittyminen  niin  Suomessa  kuin  Ruotsissa   -  samanaikaiset  vaiheet
muodostavat.   Esitellessään  johdantoluvussa  tutkimuksensa  päämääriä
tekijä erityisesti korostaa pyrkimystään trendin samaten kuin suhdanne-
vaihteluiden ja  rakennemuutosten  vaikutusten  selvittämiseen.  Voidak-
sensa  saavuttaa  tavoitteensa  tekijä käyttää monipuolista  tutkimusmene-
telmää  syventyen  erittäin  seikkaperäisesti  aineeseensa  ja  niihin  moni-
naisiin   kysymyksiin,  jotka  joutuvat  sen   kanssa  kosketuksiin.   Hän  on
mm. pannut paljon vaivaa erilaisten indeksisarjojen kehittämiseen. Tut-
kimusta   vaikeuttavat   toisaalta   Ruotsin  ja   Suomen   tilastojen   väliset
eroavuudet,   toisaalta   tilastoryhrnityksiin,   rahan  arvoon  ym.   nähden
tutkitun  ajanjakson  kuluessa  tapahtuneet  muutokset.

Siirtyessään  tuontia  koskevaan  lukuun  tekijä  aluksi  tarkastaa  koko-
naistuontia,  ulkomaista  pääomaliikettä ja  Suomen  tuotannon  kehitystä
sekä  Ruotsin  vientikapasiteettia.   Huomiota  ansaitsevat  hänen  kerää-
mänsä   tiedot   ruotsalaisten   teollisuusyritysten   Suomeen   perustamista
lukuisista  tytäryhtiöistä,  joiden  merkitys  Ruotsista  tuonnin  laajenemi-
sessa   on   huomattavan   suuri.   Valaistessaan   sitten   tuontia   Ruotsista
tekijä  mm.  koettaa  erottaa  transitoliikkeen  varsinaisesta  Ruot.sin  tuot-
teiden   tuonnista.   Hän  osoittaa,  että  tuonti  Ruotsista  oli  suurempien
suhdannevaihteluiden   alainen   kuin   koko   tuonti,   mutta   että   trendi-
kehitys  kuitenkin  oli  pääpiirteittäin  samanlainen.  Mielenkiintoinen  on
hänen  tutkimuksensa   hinnanmuodostuksen  vaikutuksesta   tuontiin   eri
tahoilta.  Niin  ikään  hän  tarkastaen tuonnin jakaantumista pää-ja ala-
ryhmiin  valottaa  niitä rakennemuutoksia, jotka  ovat luonnollisena  seu-
rauksena   Suomen   tuotantoelämän   edistymisestä,   lähinnä   teollistumi-
sesta.  Etsiessään  syitä  tuonnin  kehitykseen  hän  tarkastaa  psykologisten
ja  kultturellisten  tekijäin  merkitystä,  lyhyitä  etäisyyksiä  yms.  tekijöitä.

Tämän  jälkeen  Suomen  vienti  joutuu  tarkastelun   esineeksi.   Siinä
sovelletaan suurin  piirtein  samoja  näkökohtia ja  menetelmiä  kuin  tuon-



390                                                                    KiRjAi,LisuuTi`A

nin  tutkimisessakin.  F.rityisen mielenkiintoinen on tekijän yritys selvittää
Suomen  mahdollisuuksia  lisätä vientiä  Ruotsiin.  Tärkeänä  seikkana  on
tekijän  mielestä se  tosiasia,  että kauppataseemme  -ja  vielä  enemmän
maksutaseemme   -   Ruotsin   kanssa   on   passiivinen,   minkä  johdosta
Ruotsin ja  varsinkin  sen  viennin  kannalta  olisi  edullista  lisätä  tuontia
Suomesta.   Tekijän   mielestä   viennin   lisäämiseen    eräil]ä   aloilla   olisi
myös  teknillisiä  edellytyksiä, ja  hän  on  sitä  mieltä,  että  Suomen  vienti-
järjestöt  ovat  laiminlyöneet  tämän  puolen  hoitamisen. Jos  tehokkaam-
min  käytettäisiin  hyväksemme  kaikkia  psykologisia ja  teknillisiä  mah-
dollisuuksia,  voitaisiin  varmasti  lisätä  vientiä  Ruotsiin  huomattavasti ;
siten   saavutettaisiin   tällä  kohtaa   maksutaseen   tasapaino,   voitaisiinpa
kenties lisätäkin  tuontia  naapurimaastamme.  Tässä arvostelussa voi olla
r]aljon   oikeutettua,   mutta  kyllä  lukija  saa  sen  käsityksen,   että  siihen
myös  sisältyy  me]koinen  määrä  toiveajattelua.

Teoksen  viimeiseen  osastoon  tekijä  on  koonnut  yleisiä  näkökohtia
ja loppupäätelmiä. Hän tarkastaa mm. sellaisten seikkojen kuin valuutta-
politiikan,  tapahtuneiden  devalvaatioiden,  tullinmuutosteu,  tuonnin ja
viennin  säännöstelyn  sekä  kauppasopimusten  vaikutusta  kaupan  kehi-
tykseen.   Hän   tehostaa   sitä   tosiasiaa,   c`ttä   Suomella   kaikissa  kauppa-
neuvotteluissa  naapurinsa kanssa  on  vissi  etu  kauppataseemme  passiivi-
suudesta,  ts.  siitä,  että vientimme suuruus asettaa  rajan  tuontimahdolli-
suuksillemme,  että siis vain ostamalla meiltä enemmän  tavaroita  Ruotsi
voi  sijoittaa  tuotteitaan tänne.  Ainakin  niin  kauan  kuin  kansainvälinen
kauppa  on  bilaterismin  sitoma,  tämä pitääkin  paikkansa.

Esitettävänä  oleva   teos  pohjautuu  perusteellisiin,   laajan   aineiston
ruotimisiin.   Yksityiskohtiin   syventyminen   auttaa   tietenkin   runsaiden
tulosten  saavuttamiseen,  mutta  lukijan  käy  samalla  vaikeaksi  sei.irata
punaista lankaa,ja hän joutuu ajattelemaan, että melkoinen keskittymi-
nen  pääasioihin  o]isi  lisännyt  tutkimuksen  arvoa ja  käyttökelpoisuutta.
Mutta siitä ei ole epäilystä,  että tekijä on osoittanut hyvin  hallitsevansa
ainettaan ja  siihen  liittyviä  ongelmia  sekä  tulosten  saavuttamisen  edel-
lytyksenä   olevia   tutkimusmenetelmiä.   Teoksen   loppupäätelmät   eivät
kenties sisäl]ä paljoakaan sellaista, mikä olisi todella uutta, mutta tekijän
on  onnistunut  täsmälliqtyttää  monia  seikkoja  ja  vahvistaa:yleispiirtein
tunnettuja   asioita.

A.  E.  Tudeer.

HA`B`By  A. T+"NE,  Trä`uaru|)roduktion  och  ti.ävaruhandel  i  Björneborgs   di`sirikt
1856-1900.   Vammala   1952.   Siv.   XXIV   +   323.

W. Rosenlew &  Co A.B.:n  tehdasarkisto,jossa  on  säilynyt  täydelliset
sarjat  tarkkaa  ja  monipuolista  tilinpitoa  vuosisadan  ajalta,  on   maas-
samme  luultavasti  a,inoalaatuinen.  Sen  tarjoamat  lähteet  houkuttelivat



KiRjALLisuuTTA                                                                    391

arkiston järjestäjää, maisteri Rinnettä valitsemaan väitöskirjansa aiheeksi
Porin  seudun  sahateo]lisuuden.  Väitöskirja  on  nyt  painettu ja  hyväk-
sytty, ja tehtävänämme olisi sen esitteleminen. Tyydyttävän selostuksen
antaminen  tutkimuksen  keskeisimmistä  tuloksista  on  kuitenkin  sangen
työlästä. Osittain on syynä vaikeuksiin se, että lähteet pääosaltaan valai-
sevat  vain  yhden  toiminimen  työskentelyä,  osittain  kirjoittajan  taipu-
mus noudattaa analyysissään varovaisuutta, joka aineiston laadun vuoksi
ehkä on puolustettavissa, ja siten pysähtyä puolitiehen, osittainja ennen
kaikkea  se,  että  teoksen  aihepiiri ja  probleeminasettelu  on  epäselvästi
ja  epätäsmällisesti  määritetty.

Metsätalouden ja puuteollisuuden historian  tutkimuksessa luontevin
yksikkö  on  vesialue  tai  useiden  jokien  toisiinsa  rajoittuvat  vesialueet.
Toiscssa  johdantoluvussaan   Rinne   tämänmukaisesti   selostaakin   koko
Kokemäenjoen vesistön metsiä ja puuvaroja  (sivuuttaen kuitenkin Porin
pohjoispuoliset  pikkuvesistöt,  joista   Ahlström   hankki   melkoisen   osan
tukkejaan).  Porin  sahojen  hankinta-alueet  näyttävät  ulottuneen  Koke-
mäenjoen vesistön  latvoi]le  saakka, joten tämä osa Suomea kokonaisuu-
dessaan olisi ollut syytä ottaa tarkastelun kohteeksi.  Mutta muiden kuin
pori]aisten  yhtiöiden tukkikaupoista samoilla seuduilla ei puhuta, ja niin
pian  kun  siirrytään  sahoihin,  rajoittuu  esitys  toisaalta  Porissa  tai  sen
lähiympäristössä sijaitseviin teollisuuslaitoksiin, toisaalta niihin sahoihin,
joita  Rosenlew  &  Co   tai  Ahlström  omistivat  sisämaassa  aina  Kurua
myöten.  Viimeksi  mainittujen ja  Porin  väliin jää  epäilemättä joukko
sahoja,  joiden  olemassaolostakaan  lukija  ei  saa  tietoa.  Rajoittuminen
tiettyihin  yrityksiin   ei  voi  antaa   oikeata  kuvaa  jonkin  vesistöalueen
metsätaloudesta,  ja   otsakkeen  sanonnasta   »Porin  piiri»   tulee  käsite,
jonka merkitys vaihtelee.  Ottaen huomioon sen keskeisen aseman,  mikä
puutavarakaupalla   on   Rinteen   tutkimuksessa,   voisi   tosin   perustella
sellaista menettelyä, että tutkimus kohdistuisi vain niihin sahoihin, jotka
laivasivat tuotteensa Porin (Reposaaren)  satamassa. Mutta Porista kulki
monien muidenkin yritysten  lankkuja ja  lautoja kuin Rosenlewin,  Ah`-
strömin  tai  Reposaari-yhtiön:   tekijän  oman  tilaston  mukaan  vaihteli
vielä  niin  myöhään  kuin  1880-1900  noiden  tutkimuksen  ulkopuolelle
jätettyjen  viejien  osuus  Porin  puutavarakaupasta  7:stä  47  prosenttiin,
eikä  siitä  enää  silloin  suurikaan  osa  liene  ollut  käsinsahattua  tavaraa.
Mistä  tämä puu  tu]i,  siitä  ei  anneta vähintäkään  tiet.oa.  On  myönnet-
tävä,   että   tekijä   ehkä   ei  olisi   löytänyt  käyttökelpoisia   eikä  missään
tapauksessa  yhtä  hyviä  tietoja  muista  sahoista kuin Ahlströmin,  Repo-
saari-yhtiön ja ennen kaikkea Rosenlewin tuotannosta, mutta teollisuus-
hallit`Lksen arkistosta  olisi  ainakin  saatu  tuotantolukujen sarjoja.  T€kijä
on eräiden paikallishistoriain kirjoittajain tavoin pyrkinyt nojautumaan
vain kotiseutunsa  arkistoihin, ja  kirjasta  on siten  osaksi  tullut  porilaista
paikallishistoriaa,  jossa   seurataan  kaupungin   kaupan  ja   merenkulun
kehitystä ja  eri firmojen  osuutta  siihen, jopa  eksytään  piirtämään  dia-
grammeja  kaupungin  väkiluvusta  tai  tekemään  selvää  köyhäinhoidon
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avustuksensaajista j`a  siten  tuokioittain  unohdetaan  tykkänään  se,  mitä
piti  tutkia:  tietyn  maantieteellisen  alueen  (distrikt)  metsätaloutta,  puu-
tavarateol]isuutta ja puutavaran vientiä. Vieläkin ihmeellisempiä, joskin
vain lyhyitä syrjähyppyjä ovat tilastot Ahlströmin itäsuomalaisten saho-
jen  tuotannosta  (vieläpä luvussa  »Sågverken i Björneborgs distrikt»)  tai
Rosenlewin  puukaupoista  Lapissa.  Aiheen ja tutkimusalueen epäselvän
määrittämisen   vaikutuksesta   tärkeä   kysymys   sahatukkien   nollarajan
vaihteluista jää sivuun.

Vähemmän  painava  on  toinen  tutkimuskohteen  määrittämistä  kos-
keva  huomautus,  koska  Rinne  tällä  kohdalla  sentään  noudattaa  omaa
ohjelmaansa:    esityksen   päätepisteeksi   ei   olisi   pitänyt   valita   vuotta
1900,  vaan  sitä  olisi  ollut  syytä jatkaa  ensimmäiseen  maailmansotaan.
Tasaisiin satalukuihin pysähdytään  taval]isesti  vain juhlajulkaisuissa, .ja
tekijän perustelu  -  se  että myöhemmän ajanjakson  tutkija saa vuosista
1900-14  sopivan  taustan  maailmansodan  ajan  poikkeuksellisten  olc`jen
kuvaamiselle  ~  on niin haettu,  ettei se vakuuta ketään.

Rinteen   väitöskirjasta   voi   myös   löytää   rurisaasti   aihetta   sellaisiin
pikkuhuomautuksiin,  joilla   tunnontarkka   opponentti   i)itkittää  väitös-
tilaisuutta.  Poimittakoon merkinnöistämme vain muutamia.  Sanonta on
joskus  avutonta ja  muutamat  lauseet  defektejä,  taulujen  sarakkeista  ei
aina  täsmä]lisesti ilmoiteta,  mitä luvut  tarkoittavat,  kartta  1  antaa vää-
rän näkökuvan  (Rosenlewin tilat olisi pitänyt esittää piirtämällä kuhun-
kin pitäjään niiden pinta-alaa vastaava ympyrä), diagrammassa  1 on  ase-
tettu  päällekkäjn  eri  vuosijaksoja,  mikä menetelmä  soveltuu  vain  mieli-
kuvitusrikkaalle  historianfilosofille, joka  haluaa  osoitiaa  eri  aikakausien
kehityssarjoissa keskinäistä vastaavuutta,  Porin viennin jakautumista  cri
maiden kesken osoittavasta diagrammasta 11 on tärkein ostajamaajätetty
kokonaan pois sen kaupan suuruuden vuoksi  (!), katsauksessa varhais:,em-
paan aikaan olisi ollut sopivampi käyttää lähteenä valmiita tutkimuksia
kuin  nykyaikaisia juhlapuheita  tai joitakin  sattumanvaraisesti  siteerat-
tuja  asiakirjoja,  koska  primäärilähteitä  ei  kuitenkaan johdantoa  varten
voi  systemaattisesti  käydä  läpi  (toisaalta  taas  koko  maan  vientilukuja
ei   ole   otettu   ulkomaankauppatilastosta,   vaan   eräästä   tutkielmasta).
Maamme  ensimmäistä  selluloosatehdasta  Valkeakoskelle  ei  perustettu
1873   (vai   tarkoittaako   tekijä   yleensä   1870-luvun   alkupuolta?),   vaan
olennaisesti  myöhemmin,  vuonna  1880.

Mutta palatkaamme n;ihin kohtiin, joissa tekijän vaivalla ja huolella
muokkaama  numeroaineisto  tarjoaa  valaisua  maamme  metsätalouden
historiaan   viime   vuosisadan  jälkipuoliskon   murroskaudella.   Rinteen
]uvut osoittavat kuusipuun käytön jatkuvan lisääntymisen sahateollisuu-
dessa.   Vähittäisellä   siirtymisellä   männystä   halvempaan   kuuseen   on
samanlainen hämäännyttävä vaikutus hintatilastoihin kuin samanaikai-
sella siirtymisellä yhä pienempiin mittoihin : aikana, jolloin keskimääräis-
]uvut   osoittavat   tukkipuiden   kuutiohintojen   alentuneen,   puunhinnat
tosia,f`iallisesti  nousivat, jos  seurataan  pelkästään  mäntytukkeja ja  p}-syt-
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täydytään  siinä  koossa,  jota  vielä  vuosisadan  puolimaissa  yleisesti  oli
käytetty.  On vuosia, jolloin Rosenlewin kruunun metsistä ostamien sekä
mänty- että kuusitukkien kuutiojalkahinnat olivat alemmat kuin saman
yhtiön  yksityismetsistä  ostamien,  ja  kuitenkin  keskimääräinen  kuutio-
hinta  kruununmetsistä  ostettaessa  oli  korkeampi,  koska  kaupat  olivat
mäntyvaltaisempia.  Rinne  osoittaa  täsmällisin  numeroin   (Rosenlewin
tilat  on  tätä  varten  suorastaan  luokiteltu  ostovuosien  mukaan),   cttä
yhtiöt  ottivat  sangen vähän  puuta  ostamiensa  talojen  metsistä  säästäen
ne reserveikseen. Vähäinen oli sekin puumäärä, joka saatiin kruununmet-
sistä,  ja  hankintakaupat  yksityisten  metsistä  vähenivät jyrkästi  vuosi-
sadan    loppua    kohden.    Viisivuotiskausittain    laskien    Rosenlew    osti
54-92  °/o   tukeistaan  yksityismetsistä  osittain  summakaupoin,  osittain
runkolukuihin  tai kuutiometrilukuihin perustuvin sopimuksin.  Summa-
kaupat  osoittaa  yksityiskohtainen analyysi  tukkiyhtiöille  edullisimmiksi,
kuten  oli  odotettavissakin.  Hankintakaupoissa  tapahtui  voimakas  hin-
tainnousu  noin  v.   1870,  pystyynmyynnissä  vasta  vv.   1872-75.  Tekijä
tiintuu väheksyvän samoihin aikoihin sattuneen palkkojennousun vaiku-
tusta  hankintakustannuksiin ;  hänen laskelmansa, jonka  mukaan nousu
olisi ollut vain 2.3 -3.5 penniä tukkia kohti, ei kuitenkaan tekijän mainit-
semien  lukujen  valossa  pidä  paikkaansa,  vaan  pelkästään  jo  hakkuu-
kustannusten  nousu  oli  melkoisesti  korkeampi.   Toinen  asia  on,   että
Rosenlewin  tilit  osoittavat  tämän. nousun  lykkääntyneen  niin  pitkäl]e
kuin vuoteen  1874. Vaikuttivatko nousseet tvökustannukset kantohintoi-
hin on kysymys, jota Rinne ei yksityiskohtais'emmin analysoi ; eri kustan-
nustekijäin  merkityksestä  on  hiukan  eri  suuntiin  kulkevia,  varovaisia
sanontoja  eri  paikoissa  (ss.   162,  183,  299).  Rinne  toteaa,  että puunhin-
tojen  ollessa  korkeat  etsittiin  syrjässä  edullisimmilta  väy]iltä  sijatsevia
ja  sen  vuokri  ha]vempia  metsiä,  toisin  sanoen  nollaraja  siirtyi  vesistön
latvoja kohden. Pitkäaikaisena trendinä ilmeni uittokustannusten voima-
kas  aleneminen.

Sahojen tuotanto ei supistunut alhaisten hintojen ja huonon kannat-
tavuuden  kausina  olennaisesti,  koska  noususuhdanteen  aikana  ostetut
runsaat  tukkimäärät  vasta  silloin  ehtivät jalostuslaitoksiin.  Rinteen  esi-
esityksestä  ei  kuitenkaan  ilmene,  millä  perusteilla  hän  suorittaa  suh-
danneanalyysin ;   puutavarain  hintakehitys  ei  kyseisenä  aikana  täysin
käynyt  yksiin  yleisindeksin  kanssa   (vrt.  s.  297),  vaan  oli  Suomen  kan-
nalta  suotuisampi.  Konsignaatiokauppaa  ei  tekijä  pidä  niin  epäedulli-
sena,  kuin  on  väitetty,  ja  hän  osoittaa  sen  jatkuneen  yli   1860-luvun.
Sahojen kannattavuus oli viime vuosisadan jälkipuoliskolla keskimääräi-
sesti   melko   hyvä,   1870-luvun   alkuvuosina   suorastaan   loistava,  joten
yrittäjät silloin muutamassa vuodessa voitoillaan saivat kerätyksi melkoi-
sen osan perustamiskauden laajennukiin ta rvitsemiansa pääomia. Mutta
silti  oli  vielä  perustamiskautena  kustannusluotto  yleistä, ja  ulkomainen
ostaja  rahoitti  suurelta  osalta sekä  tukinhankintoja  että uusien sahojen
rakentamista  tai  ostamista.

Eino  Jutikkala
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HEiKKi   WARis,   ViENo  JyRKiLÄ,   K¥LLiKKi   RAiTAsuo  ja  JouKo   Siipi,
S!.3.7-foz/ä.c7z fo¢Gwjwm!.7#n. Tutkimus Suomen karjalaisen siirtoväen sosiaa-
lisesta   sopeutumisesta.   Yhteiskunnallisen   Korkeakoulun  julkaisuja
IV.   Otava,  Helsinki   1952.   Siv.  400.

Tuskin o]i pari vuotta ehtinyt kulua sodan päättymisestä, kun Yhteis-
kunnallisen  Korkeakoulun  piirissä jo  oli  saatu  valmiiksi  alustava  suun-
nitelma  karjalaisen  siirtoväen  sosiaalisen  sopeutumisen  tutkimusta  var-
ten.  Kului  kuitenkin  toiset  kaksi  vuotta,  ennen  kuin  varsinainen  tutki-
mustyö   voitiin   panna   alulle.   Työ   uskottiin   professori   f7G3.4k3.   Wo7.3.Å~j`G73

johtamalle    Yhteiskuntatieteelliselle    tutkimustoimistolle,   joka    Rocke-
feller-säätiön  myöntämän  apurahan  turvin  perustettiin  sanottuun  kor-
keakouluun  nimenomaan  tätä  tutkimusta  varten.  Yhteistyössä  tämän
laitoksen  kanssa  ovat  toimineet  eräät  ulkomaiset ja  kotimaiset  tutkijat.
Heistä  on  syytä  mainita  kaksi,  nimittäin  fil.maisteri  yz.cJor  Prom4c', joka
on  laatinut  esiteltävänä  olevaan  teokseen  korvauspolitiikkaa  koskevan
selvityksen,  sekä englanti]ainen tohtori  W'c.//!.cz77t j?.  A4Goc/, jonka  »kylmien
tilojen» siirtoväkeä koskevan tutkimuksen tulokset niin ikään ovat olleet
teoksen  kirjoittajien  käytettävissä.

Teoksen  johdannossa   annetaan  ensimä  kuvaus  niistä  väestönsiir-
roista ja  -paoista, joiden  näyttämönä  Eurooppa  on  ollut  etenkin  ensim-
mäisen maailmansodan päivistä lähtien.  Erityistä huomiota kiinnitetään
oman  maamme  osuuteen  tässä  suhteessa.

Itse  tutkimus jakaantuu  kahteen  pääosaan:  siirtoväen  sopeuttami-
seen  eli  siirtoväkipolitiikkaan  sekä  siirtoväen  spontaaniseen,  omaehtoi-
seen  sopeutumiseen.

Siirtoväkipolitiikkaa  koskeva  esitys  perustuu  pääasiallisesti  virallis-
luontoisiin  asiakirjoihin ja  selvityksiin.  Tarpeellisen  taustan  luomiseksi
annetaan lyhyt kuvaus siirtoväen kotiseudusta,  luovutetusta Karjalasta.
Tämä  taustakuvaus  olisi  kernaasti  saanut  olla  laveampikin.  0lisi  ollut
paikallaan   tuoda   selvemmin  esille  ne  taloudelliset  vaikeudet,  joiden
alaisena  väestö   Suomenlahden  itäisellä  rannikkoalueella  samoin  kuin
Laatokan  rannikon  kalastajaväestökin joutuivat  sotien  välisenä  aikana
elämään,  sen jälkeen  kun  kaupankäynti  Pietarin  kanssa  oli  päättynyt.
Kysymystä  pidettiin  1920-ja  1930-luvuilla  siksi  tärkeänä,  että  kaksikin
eri   valtionkomiteaa   etsi   sille   ratkaisua.  Jälkimmäinen   niistä   ehdotti
v.  1938  valmistuneessa  mietinnössään  eräänä  apukeinona  valtion  tukea
sille  muualle  suuntautuvalle  muuttoliikkeelle,  joka  näiltä  seuduilta  jo
muutenkin oli saanut huomattavat mittasuhteet.  Ennen kuin mihinkään
toimenpiteisiin   asiassa   kuitenkaan   ehdittiin   ryhtyä,   alkoi   sota,   joka
sitten ratkaisi  tämän ongelman omalla brutaalilla tavallaan.

Taustakuvauksen  jälkeen   teoksessa   selostetaan   siirtoväkipolitiikan
eri  aloja:  kerrotaan  niistä  toimenpiteistä,  joihin  viranomaiset  syksyllä
1939,  keväällä  1940 ja jälleen  kesällä  1944  ryhtyivät  karjalaisten  eva-
kuoimiseksi  ja   sijoittamiseksi,   tehdään   selkoa   siirtoväen   huollosta  ja
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kuvataan  korvaus-  sekä  asutuskysymysten  vaiheita.  Tämä  osa  koskette-
lee  siis  sellaisia  asioita,  joista  kuluneina  vuosina  on  puhuttu ja  kirjoi-
tettu  paljon,  mutta  useinkin  enemmän  tai  vähemmän  väritetysti.  Sen
vuoksi  on  hyvä,   että  niistä  nyt  on  saatu  yhtenäinen,   systemaattinen
esitys, joka  pyrkii  olemaan mahdollisimman objektiivinen.  Pariin vähä-
pätöiseen huomautukseen tämä esitys kuitenkin antaa aihetta.  Korvaus-
politiikasta  puhuttaessa  sanotaan sivu]la  93  mm.:  »Kun  toisen korvaus-
lain obligaatiot eivät o`e haltijavelkakirjoja, kuten esim. holding-osuudet,
on  niitten  käyttö  maksuvälineenä  ollut  mutkatonta.»  Kirjoittajan  tar-
koituksena   lienee   sanoa:    »Kun   toisen   korvauslain   obligaatiot   ovat
haltijavelkakirjoja  ---».  -Toisen omaisuudenluovutusveron tuotto
on  sekä  sivulla  97  että  liitetaulukossa  16  ilmoitettu vuosilta  1946-1950
paitsi vuotuisen  nimellisarvon,  myös vuoden  1939  rahanarvon mukaan.
Luonnollisempaa  ja   tarkoituksenmukaisempaa   olisi  ollut  ilmoittaa   se
vuoden   1944  lopussa  vallinneen  rahanarvon  mukaan,  koska  menetys-
tenkin  arvioimisessa  oli  lain  mukaan   pidettåvä  silmällä  vuoden   1944
lopun  hintatasoa.  Tällöin veron  tuottoa  olisi voinut  helpommin  verrata
korvausten  määrään.  Mainitun  liitetaulukon  luvut  eivät  muuten  tältä
os.alta  pidä  täysin  yhtä  sivulla  97  olevien  lukujen  kanssa.

Siirtoväkipolitiikan  tuloksista  mainittakoon,  että  vuoden  1949  päät-
tyessä  katsottiin  siirtoväen jo  pysyvästi  asettuneen  uusiin  kotikuntiinsa.
Sen  vuoksi  tämän  väestön  viimeinen  muodollinen  side  vanhaan  koti-
seutuunsa, siirtoseurakunnat, lopetettiin vuoden  1950 alusta,  luovutetun
alueen  kuntien   tultua   lakkautetuiksi  jo  vuotta   aikaisemmin.   Valtion
kustantama siirtoväen huolto päättyi samoihin aikoihin, niin että huolto-
asiat  tulivat  kokonaisuudessaan  olemaan  vuoden   1950  alusta  kuntien
huolena.   Myöskin   asuti.istoirriinta  oli  edistynyt  siksi  ripeästi,  että  kun
sopeutumistutkimuksen kenttätyö alkoi v.1949,  oli valtaosa maaseudun
siirtoväestä asunut  tiloillaan jo vähintään vuoden ajan.

Tutkimuksen   keskeisimmän,   eiriten   työtä  ja   luultavasti   myöskin
eniten kustannuksia vaatineen osan muodostaa  selvitys siirtoväen  spon-
taanisesta  sopeutumisesta.  Yleiskäsitteenä  sopeutumiseen  sisältyy  »sekä
yksilöitten että ryhmien tietoinen ja tiedoton pyrkimys tasoittaa tapojen
ja  käsitysten  eroavuuksia  siten,  että  molemmin puolin  luovutaan  niistä
:iinakin  sen  verran,  että  aletaan  sietää  toisen  osapuolen  tapoja ja  käsi-
tyksiä,  vaikka  niitä  ei  hyväksyttäisikään,  ja  koetetaan  päätyä jonkin-
laiseen   `ovitteluur),   kompromissiin».   Kuten   tämä   määritelmäkin  jo
osoittaa,  tutkimus  on  tältä  osaltaan  ennen  kaikkea  sosiologinen.  Toi-
saalta  määritelmä  edellyttää  sekä  siirtoväen  että  paikall;sväestön  mieli-
piteiden  tutkimista.

Lähdeaineisto kerättiin  neljän eri  tiedustelun avulla.  Kiintiöpoimin-
taan  perustuva   »yleistiedustelu  -49»  kohdistettiin  Oulujoen  eteläpuo-
lella  asuvaan  maalaissiirtoväkeen  samoin  kuin  myös syvähaastatteluun
perustuva   »erikoistiedustelu   -49»,  joka  kuitenkin  koski  lähinnä  vain
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Pcrtt€lin   ja   Lapinlahden   kuntia.    Teollisen   siirtoväen   sopeutumista
selviteltiin  Valkeakosken  kauppalassa  toimeenpannulla  mielipidetutk;-
muksella,  ja  lopuksi  järjestettiin  vielä  alaltaan  suppea  »yleistiedustelu
-51 »,  jonka  avulla  pyrittiin  mittaamaan  sopeutumisessa  mahdollisesti
todettavaa kehitystä. Näissä neljässä tiedustelussa haastateltiir] kaikkiaan
1982  siirtoväkeen  kuuluvaa ja   1150  muuta  henkilöä.

Sovelletusta  aineiston  keräilytavasta  teoksessa  käytetään  -  Suomen
Tilastoseuran  tilastosanastoon  vedoten   -   nimitystä  otanta.  Mainitun
sanaston  mukaan  kysymyksessä  ei  kuitenkaan  ole  otanta,  vaan  vajaa-
muotoinen poimintatutkimus, koska näyteyksikköjen poiminta ei perustu
todennäköisyysvalintaan  vaan  harkintavalintaan.   0lisiko  otanta  ollut
tarkoitukseen   sopivampi   kuin   kiintiöpoiminta,   siitä   voidaan   olla   eri
mieltä.  Teorian  kannalta  otanta  kvllä  on  ilman  muuta  asetettava  etu-
s.jalle,  mutta  käytännössä  sen  sov;ltaminen  nyt  kysymyksessä  olevaan
tapaukseen  olisi  voinut  osoittautua  vaikeaksi,  kun  siirtoväki  on  levit-
täytynyt yli koko maan ja asuu useir`kin  tiettömien taipaleitten  takana.
Ainoa mahdollisuuksien rajoissa  oleva keino  päästä yhteyteen todennä-
köisyysvalinnan  osoittamien  henkilöiden  kanssa  olisi  ollut  kirjeellinen
tiedustelu,   mutta   -   kuten   tutkimuksessa   huomautetaan   -   kaikki
eivät  sellaisiin  tiedusteluihin  vastaa, ja  monesti  on jouduttu  kokemaai),
että  vastaajat ja  vastaamatta  jättäneet  voivat  ed`istaa  aivan  erilaisia
piirejä  ja  erilaisia  asente,ita.  Näin  ollen  näyttää  silt,ä,   että  kiintiöpoi-
minta   tässä   tapauksessa   oli   paras   mahdollinen  aineiston  keräystapa.

Asia  erikseen  on,  olisiko  se  edustava  näyte,  johon  pyrittiin,  voitu
saada vieläkin edustavammaksi. Nyt on näyte siirtoväen osalta »sidottu»
neljässä  eri  suhteessa,   nimittäin  sukupuoleen,   ikään,   ]ähtöseutuun  ja
sijoitustiheyteen  nähden.   Eräissä  tapauksissa,  esim.  Valkeakoski-tutki-
muksessa,  on kiinnitetty huomiota myös siirtokarjalaisten aikaisempaan
sosiaaliseen   asemaan,  jolloin   on  voitu  mm.   todeta,   että  maaseudun
palkkatyöläiset  viihtyvät  uusissa  olosuhteissa  paremmin  kuin  ne, jotka
ovat  kuuluneet  itsenäiseen  maatalousväestöön.  Tämä  sosiaalinen jako-
peruste  olisi  sen  vuoksi  kernaasti  saanut  olla  yhtenä  tunnusmerkkinä
edustavaa  näytettä  poimittaessa.

Mitä  sitten  tiedustelujen  tuloksiin  tulee,  voi  jo  ennakolta  arvata,
että  siirtoväellä  ja   paikallisväestöllä   on   ollut   asioista   varsin   erilaiset
käsitykset.  On kuitenkin  pari  seikkaa, joihin nähden on vallinnut  täysi
yksimielisyys.   Niinpä   ei   yhdenkään  siirtokarjalaisen  yhtä  vähän kuin
paikkakuntalaisenkaan   mielestä   siirtoväen   sijoittaminen   ruotsinkieli-
sille   alueille   olisi   ollut   ruotsinkielisiä   kohtaan   epäoikeudenmukaista.
Päinvastoin   pidetään   epäoikeudenmukaisena   sitä,   että   iiiitä,   joiden
hallussa ovat maamme parhaat viljelysseudut,  tarpeettomasti säästettiin
maanluovutukselta.  Katsotaan,  että jos  kerran  suomenkielisen  väestön
oli  ahtauduttava  entistä  suppeammalle  tilalle,  olisi  ruotsinkielistenkin
pitänyt tinkiä entisestä väljyydestään.  Maanraivaus, jota ruotsinkielisten
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lain  mukaan  pitäisi  suorittaa  maanluovutuksen  vastikkeeksi,  ei  näytä
saaneen  siirtoväen  parissa  sen  suopeampaa  vastaanottoa.

Toisaalta  ei  siirtoväessä  eikä  paikkakuntalaisissa  myöskään  ole  ollut
ketään,  jonka  mielestä  korvausten  maksaminen  siirtoväelle  olisi  ollut
aiheetonta.  Mutta kun tulee kysymys siitä,  onko  siirtoväelle maksettuja
korvauksia pidcttävä kohtuullisina vai ei, silloin ilmenee näiden kahden
väestöryhmän   välillä   suuri   vastakohtaisuus.    Paikkakuntalaisista   on
63  °/o  sitä  mieltä,  että  korvaukset  olivat  kohtuulliset,  kun  taas  65  °/o
siirtokarjalaisista  pitää  niitä  kohtuuttoman  pieninä.  Tämän  ei  kuiten-
kaan  tarvitse  merkitä  sitä,  että  näin  suuri  osa korvauksen  saajista  olisi
tyytymätön  osaansa.  On  muistettava,  että  haastateltujen joukossa  on
paljon sellaisia siirtoväkeen kuuluvia, jotka eivät ole ainakaan välittömiä
korvauksen  saajia,  esim.  nuoriso   16.  ikävuodesta  ylöspäin.   Sitä  paitsi
haastattelussa  ei  tiedusteltukaan,  oliko  kukin  saamaansa  korvaukseen
tyytyväinen,  vaan kysymys kuului :  »Ovatko  Teidän mielestänne siirto-
väelle maksetut korvaukset liian suuret, kohtuulliset, kohtuuttoman pie-
net  vai   oliko   mielestänne  väärin,   että   niitä   ensinkään  maksettiin:'»
Kysymyksessä  oli  siis  yleinen  mielipidetutkimus.  Mutta  kiintoisaa  olisi
ollut sen ohe]la kuulla korvauksensaajien mielipide omasta osuudestaan.

Tässä  ei  ole  mahdollista  eikä  tarpeellistakaan  selostaa  kaikkia  niitä
kysymyksiä,   joita   haastatteluissa   on   esitetty,   eikä   niihin   annettuja
vastauksia.  Mainittakoon kuitenkin vielä, että vastaukset eivät suinkaan
aina  määräydy  tosiseikkojen  mukaan,  vaan  ovat  siirtoväen  osalta  tyy-
pillisiä  asennoitumisen  ilmauksia.  Tutkimuksessa  osoitetaan  mm.,  että
ne  teolliseen  siirtoväkeen  kuuluvat,  jotka  eivät  viihdy  Valkeakoskella,
eivät  ole   tyytymättömiä  sen  vuoksi,   että   ovat   Valkeakoskella,   vaan
siksi,  etteivät  ole  Karjalassa.  »Kaikk'  oli  Karjalassa  parempaa.»  Koti-
seutu, jonka  kuvaa  kultaavat  etenkin  lapsuus-ja  nuoruusajan muistot,
on jäänyt  siirtoväen  miele.en  eräänlaisena  maallisena  paratiisina,  jota
mikään  muu  paikka  ei  voi  korvata.

Teoksen  loppuosassa  tarkastellaan  niitä  muutoksia,  joita  siirtoväki
on aiheuttanut suomalaisessa yhteiskumassa. Voimakkaimmin on siirto-
väkeä  vetänyt  puoleensa  jäljelle  jäänyt  Karjala   sekä  siihen  liittyvät
Kaakkois-Suomen seudut,  mutta myös  suomalainen Uusimaa ja  Etelä-
Häme.   Aikaisempia   demografisia   vastakohtia   ei   siirtoväen   tulo   ole
sanottavasti   tasoittanut,   vaan   pikemminkin   lisännyt.   Naisvoittoisilta
seuduilta  lähtenyt  väestö  on  sijoittunut  etupäässä  sinne,  missä  naisten
enemmyys jo ennestään on suuri, ja päinvastoin. Tämä on valitettavaa.
Sen  sijaan  sitä  seikkaa,  että väestö  toisaalta  alhaisen,  toisaalta  korkean
syntyvyyden   alueilta   on   siirtynyt   muille   vastaavanlaisille   seuduille,
tuskin  voidaan  pitää  väestönkehityksemme  kannalta  minään  tappiona.
Siirtoväen    asuinpaikkojen    perusteella    tullaan    tutkimuksessa    siihen
tu]okseen,   että   elinkeinolliset   rakennemuutokset   eivät   näytä   olevan
siirtoväen keskuudessa  kovin  suuret.  Vuonna  1949  asui  näet tästä väes-
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töstä   varsinaisissa   maalaiskunnissa   suunnilleen   yhtä   suuri   osa   kuin
ennen  evakuointejakin.  Tästä  asiasta   -  samoin  kuin  muistakin  siirto-
väkiasutuksen  taloudellisista  seurauksista   -   voidaan  kuitenkin  saada
tarkemmat  tiedot  vasta  sitten,  kun  vuoden  1950  väestönlaskennan ja
maataloustiedustelun  tulokset  on  saatettu julkisuuteen.

Tutkimuksen lopputuloksena on toteamus,  että siirtoväen mukautu-
minen  uusiin   oloihinsa  ja  sopeutuminen  uusiir]   naapureihinsa  oli  w.
1949-1951   edistynyt jo  niin  pitkälle,  että  maalaissiirtoväen  huomat-
tava enemmistö ilmoitti aikovansajäädä uudelle asuinpaika lleen. Saman-
suuntaisen  vastauksen  antoivat  teollisuustyössäkin  olevat  siirtokarjalai-
set,  joiden  piirissä  eräiden  ryhmien  sopeutuminen  olj  edistynyt  muita
nopeammin.  Merkille  pantavaa  on,  että karjalainen  siirtoväki  ei  näytä
sanottavasti    osallistuneen    vuosien     1950-1951     uuteen    siirtolaisuus-
aaltoon,   mikä  todistaa  sen  olevan  kiintyneen  ei  yksin  kotiseutuunsa,
vaan  myös  syntymämaahansa.

Teoksen  esitystapa  on  selvä, johdonmukainen ja  luistava.  Sen  nau-
tittavuutta  lisäävät  monet  tiedusteluvastauksista  poimitut  otteet,  joissa
nasevasti  ja   usein  myös  leikillisesti   tuodaan   esille  vastaajan   näkemys
asiasta.  Mutta  kirjoittajat  ovat  tarkoin  varoneet  ottamasta  kantaa  sen
paremmin  siirtoväen  puolesta  kuin  sitä  vastaankaan.  Siitä  huolimatta
uskoisin,   että  jo   pelkkä   tutustuminen   siirtokarjalaisten   vaiheisiin  ja
vaikeuksiin  saa  monen  lukijan  tuntemaan  entistä  suurempaa  ymmär-
tämystä tätä paljon kovaa kokenutta, mutta silti huumorintajunsa säilyt-
tänyttä  kansamme  osaa  kohtaan.

Teokseen  sisältyy  43  piirrosta, jotka  onnistuneella  tavalla  elävöittä-
vät  ja   havainnouistavat   esitystä.   Pari   vähäistä   huomautusta   niiden
johdosta  kuitenkin voidaan tehdä. Kuviossa  12  (sivulla  1 l9), joka esittää
maanhankintalain  nojalla  hankitun  maan  kasvua  vv.1946-1950,  on
viimeistä  edellinen  pylväs  ilmeisesti  liian  pitkä, ja  myöskin  vapaaehtoi-
sesti  luovutettua  maata  koskevaan  esitykseen  lienee  tullut jokin  virhe,
koska  sen  määrä  sekä  30.  6.1947  että  31.12.1949  on  suurempi  kuin

puoli  vuotta  myöhempänä  ajankohtana.  Asutukseen  hankitun  pellon
alaa  osoittavassa  kuviossa  14  taas  on  suhteel]isuuden  mittana  ilmeisesti
käytetty  ympyrän  sädettä  ympyröiden  alojen  asemesta.

Ne  pienet  puutteellisuudet,  joita   teoksesta   tarkkaan  etsimällä  voi
löytää,  merkitsevät  kuitenkin  vähän  sen  perusteellisuuden  ja  huolelli-
suuden  rinnalla, jolla  tutkimus  muuten  or]  suoritettu.  Paljon  työtä ja
harkintaa  se  on vaatinut,  mutta  niinpä  sitten  onkin  tuloksena  tieteelli-
sesti ansiokas esitys kiintoisasta aiheesta.  On ilahduttavaa,  että tutkimus
on  voitu  suorittaa  siksi  varhaisessa  vaiheessa,  että  »evakkoajan»  koke-
mukset ja  mielialat  vielä ovat olleet  tuoreina  siirtoväen  muistissa.  Näin
on  luotu  perusta  muille  samaa  kysymystä  sivuaville  tutkimuksille, j(tita
seurannee  ennen  pitkää.
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Teoksen  esipuheessa  mainitaan, että tarkoituksena  on  saada  se lähi-
aikoina julkaistuksi Yhdysvalloissa englanninkielisenä.  0lisi toivottavaa,
että  se voitaisiin julkaista  myöskin  Saksassa,  missä  kiinnostussiirtoväki-
kysymystämme  kohtaan  tiettävästi  on varsin  suuri.

Reino Lento

The   Scandinavian   Ecoiiomic   History   Review.  Vo\.1.  No.   L.  The  Sc2LrLd.L-
navian   Society   for   Economic   and   Social   History   and   Historical
Geography.   Almqvist & Wiksell,   Stockholm   1953.

Ylläolevaa   nimeä   kantava   aikakauskirja   on   äskettäin   julkaissut
ensimmäisen   niteensä.    Sen   julkaisijana   on   pohjoismainen   yhdistys
talous-  ja  sosjalihistoriaa  sekä  historiallista  maantiedettä  varten,  joka
perustettiin  viime  vuonna.  Tarkoituksena  on  saattaa julkisuuteen  poh-
joismaisten  historiantutkijain  tutkimuksia  ja  selostaa  tämän  alan   kir-
jallisuutta.  Katsoen  näiden  kysymysten  kansainväliseen  mielenkiintoon
tapahtuu  julkaiseminen  englannin  kielellä.

Puheena   olevan   yhdistyksen   johtoon   kuuluu   tutkijoita   kaikista
Pohjc>ismaista.  Suomea  edustavat  dosentti  4. J.  4/a7%n  sekä  professorit
E. 7ztf3.kÄcz/cz ja  £o/o  jrrc#3.z"4Åre736erg, joista  keskimmäinen  kuuluu  aika-
kauskirjan  toimitukseen.   Päätoimittajana   on   professori  E7.nj`f  SÖ.c7Gr/c(nd
Tukholmasta.  Toimitustyötä varten  Suomeen  on  perustettu  tytäryhdis-
tys.  Lehden  tilaaminen  tapahtuu  tämän  yhdistyksen  rahastonhoitajan,
konttoripää]likkö  fJ.  So3.nc.nz/a!cwcm  kautta.

Nyt i]mestynyt ensimmäinen  nide  tekee kunniaa  äskettäin  poismen-
neelle  Ruotsin  tämän  alan  suurmiehelle E/3. F.  fJ#ÅJc/iGrille, jonka  kuva
on  ensimmäisellä avauksella.  Lyhyen  nekrologin obella julkaistaan sitä-
paitsi  eräs  professori  Heckscherin  viimeisiä  kirjoitelmia,  ta]oudellisesta
keskustelusta   Ruotsissa   vuosina    1875--1950.   Tämän   niteen   muusta
sisällyksestä  on  lähinnä  mainittava  profefsori  Jutikkalan  vuoden   1800
omaisuusvcrotukseer`   perustuva  mielenkiintoinen   tutkielma  varallisuu-
den   jakaantumisesta   maassamme   mainittuna   ajankohtana.   Pohjois-
maista kauempana, mutta historiallisesti ei ittäin mielenkiintoisia aiheita,
Muhamed,  Kaarle  Suuri ja  Rurik  sekä  Hollannin  ltä-Intian  Komp-
panian japanilaisen  kuparin  kaupasta  vuosina  1645-1736,  käsittelevät
professori  Sfz%  Bo/3.% ja  mag.  art.  jrr3.f}o/. G/om¢n73  avaten  perspekt;ivejä,
jotka    ovat    uusia    tavallisille    taloudellisten    kysymysten    pobtijoille.
Lopuksi   niteessä   on   pari   esittelyä   taloushistoriallisista   tutkimuksista,
molemmat  Suomesta.

Kansantalouden ja  taloushistorian vä]inen  raja  on  erittäin  epämää-
räinen.   Siitä  on  todistuksena  mm.   Heckscherin  elämär)työ,   hän  kun
onnellisel]a  tavalla  yhdisti  kansantaloustieteen  peruskysymysten  selvit-
telyn ja  laajojen  taloushistoriallisten  tutkimusten  suorittamisen.  Ja  oli-
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han  meillä  vanhempi  kansantaloudellinen  kirjallisuus,  kun  oppili-irjan
luonteiset   teokset  jätetään   syrjään,   pääasia]lisesti   lähinnä  katsottava
taloushistoriaksi.  Tosiasia  onkin,  että  kansantalousteoria  ilman  talous-
historiallista  taustaa  helposti  muodostuu  abstraktiseksi,  tosiasioille  vie-
raaksi.  Tähän  katsoen  voidaan  suositella  nyt  esiteltävänä  olevaa  aika-
kauskirjaa kaikille niille, jotka tutkimuksissaan liikkuvat kansantalouden
ja taloushistorian aloilla tai ainakin seuraavat näiden alojen saavutuksia.

Ilahduttavaa on, että Suomi on mukana toimittamassa tätä julkaisua,
joka toivottavasti arvokkaana renkaana liittyy yhä laajenevaan pohjois-
maiseen  yhteistyöhön.  Tärkeätä  on  myös,  että  nämä  pienet  maat  tällä
tavalla  koettavat  osoittaa  suurelle  maailmalle,  että  täälläkin  tehdään
tieteellistä  työtä ja  että  sen  tulokset  voivat  tuoda  huomioon  otettavia
lisiä  kansainväliseen  keskusteluun.

A. E. Tudeer
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The  I}conomical  lmportance  of  the  New  lndustrial  P]ants  in  Finland.

By  Professor  O/jo  ycz/Jc.

Experimcnts   and  researches  in  Finland  have  proved  that  winter
turnip  rape  is  the  most  valuable  of the  oil  plants.  Winter  rape,  which
has  spread  most  widely  in  Sweden  does  not fare  sufficiently  well  over
winter  here,  while  on  the  other  hand  spring  rape  and  spring  turnip
rape of the spring oil plants are very liable to pests, with their oil content
poorer than that of the winter turnip rape.

The growning of winter turnip rape has expanded with consider3ble
rapidity.  In  1950  the  harvest  area  was  as  small  as  ca.  200  ha,  in  1951
about 5 000 ha, in 1952 about 13 000 ha, the area which will be harvested
in  summer  1953. being  ca.   16 000  ha.  In  accordance  with  government
resolution  the  area  for  the  g.rowing  period   1954  will   be   17 200  ha.
Winter  turnip  rape  has  from  the  growing  point  of view  some  rather
valuable  qualities;  the  cost  of sowing  is  low,  as  seed  is  sown  only  ca.
8  kg/ha ;  thc crop  ripens very  early:  generally already in the middle  of
]uly  when  the  harvest  conditions  are  favourable,  and  on  account  of
early ripening winter turnip rape can be g.rown up to north Finland,  to
the level of the Oiilu-river.  In the more heavily snowed area of Middle
and  East  Finland  winter  turnip  rape  does  not  do  so  well  over  winter,
however.  During  the  last  3  years  the  average  yield  of the  area  under
winter  turnip  rape  was  ca.   1  300  kg/ha.

For the extracion of oil there has been built at Raisio a special firm
(Kasviöljy  Oy),  which  is  a joint  stock  company  owned  by  ca.   15 000
farmers.  The  extracting  department  is  already  in  operation  and  the
refining  and  solidifying  departments  under  construction  will  soon  be
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completed.  This  industry  manages  to  handle  all  the  seed  of oi]  plants
grown  in  Finland.

Turnip  rape  oil  is mainly used  for manufacturing margarine and  it
has  been  ef tjmated  that  ca.  40 °/o  of the  fat  mixture  of margarine  was
liquid or solidified  turnip rape ojl,  50  °/o  coconut fat and  10  °/o  blubber.
At  present  the  consumption  of margarine  in  Finland  amoiints  to  ca.
18  million  kg  per  year.  The  food-stuff  industry  uses  2-3  million  kg
industrial margarine and lard, which at present are wholly manufactured
from  the  home  raw materials.

It  is  important  from  the  point  of view  of national  economy  that
about  one  half of the  raw  material  of margarine  and  other  vegetable
oils can be produced in Finland, as for example in  1952 when the import
of  the  raw  materials  for  the  margarine  industry  amounted  to   1  900
million   marks.   In  addition   a  very  valuable   concentrate,   viz,   turnip
rape  meal,  is  produced as a  by-product.  The proportion of turnip  rape
meal  is ca. 50 °/o of the seed  weight.  As different  concentrates have  been
imported  be,fore  now  -  the  total  amount  of concentrate  imported  in
1952   was   valued  2600   inillion   -winter   turnip   rape   saves   on   the
importing  of  that  as  well.

Winter turnip rape is of considerable consequence in cases of import
iiregularities and it secures self-sufficiency for fat in this country.  Owing
to  the  simplicity  of its  growing  and  thanks  to  the  modern  extracting
establishment,  it  is  easy  to  increase  the  production  to  the  level  of the
fat demand.

The  price  of margarine  is  now  124  marks  per  kg,  that  being  28 °/o
of  the  price  of  butter,   which  is  440  marks  per  kg.  In  the  1930's  the
price  of  margarine  was  at  least  50  °/o   of  the  price  of  butter.   If the
price  of margarine  should  be  raised  to  prewar  levcl,  the  production  of
wjnter  turnip  rape seed would need no support from the  State.  Finnish
margarine available at present is of so bad a quality that it is not suitable
for  table  use.

The  Elcctricity  Coiisuinption  and  the  Standard  of  Living.

By  rcz#no  BcrgÅo/773,  Manag.ing  Director.

The  object  of  the  electrification  is  to  facilitate  working,  to  create
new opportunities  for prodiictive activity and  to  make  the life of people
more  comfortable.  The  annual  consumption  of  electricity  in  industry
gives  us  an  idea  of the  industrial  de\-elopment  of the  country,  and  the
quantity  of  electrical   energy   used   per   person   in   households   can   be
considered  to  indicate  the  standard  of  living.

In   1951   the  total  consumption  of electrical  energy  in  Finland  was
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approx.  4100  million  kwh,  approx.  400  million kwh  representing the
energy   used   for   electric   boilers.   The   energy   distributed   for   private
consumption,  i.e.  households,  farms,  small  industrial  and  commercial
enterprises  and for public use  totalled  545  million  kwh  or  15  °//o  of the
total  primary  energy  consumed.   In   ho`iseholds  and  farms  only,   300
million kwh or  8  °/o  of the  total  primary  consumption were  used.

In   statistics   the   specific   consumption   of   electricity   in   different
countries  is  often  given  as  the  total  consumption  per  inhabitant.  This
does  not,  however,  give  a  coirect  picture  of the  standard  of living,  as
the specific  consumption of different kinds of industries  (mc.tal industry,
chemical  industry,  wood  working  industry)  varies  a  great  deal.  Better
and  more reliable  results  can  be  obtained  on  comparing  the  quantities
of energy used  per inhabitant in private  households.  Even this  compar-
ison can in certain cases prove misleading.  In Finland it is customary to
state   the   annual   consumption   per   rcz/3.ng   24nc.£,.   the   number   of  rating
units  depends  on  the  number  of the  rooms  in  the  household  and  the
cultivated  area  in  the  consumer's  posession.

In Finland we have developed a  standardized distribution rate with
a  fixed  annual chargc  per  rating  unit  and  a  charge for each kwh con-
sumed.  It has been our experience that this type of rate makes  it  possible
to   control   the  consumption   to  some   extent,   by  altering  the  relative
values  of  these  two  component  charges.

What  is  to  be  comidered  the  normal  consumption  of e]ectricity  per
inhabitant  (or  per  rating  unit)  depends  on  our  opinion  of the  general
standard  of living of the country.  In  3rd congress of UNIPEDE  (Inter-
national Association of the Electricity Supply Undertakings)  at Rome in
September   1952  the  question  of  »``tilisation  optimum»  was  discussed.
In  this  meeting  the  author  stressed  the  difference  of meaning  between
the  »utilisation optimum» and the  »utilisation maximum».

In    1951    the   total   national   income   per   inhabitant,   investments
excluded,  amounted  to  Sl  500  in the United  States,  Sl 200  in  Canada,
800-1000   dollars  in   England,   Sweden   and   Switzerland,   500~600
dollars  in  France  and  Finland,  $400  in ltaly etc.  The author considers
that    of   different    countries    the    normal    consumption    (»utilisation
optimum»)   of electricity  per  inhabitant  in  private  households  should
vary  accordingly.

Internal  Migration  in  Finland.

By  Ge/73nar  Fo!/gffGdf,  Pol.D.

The  aims  of  the  internal  migration  statistics  are  grouped  by  the
author  as  follows:
1)  information on the number of immig.rants and emigrants of each area ;
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2)  information on the direction of internal migration ;
3)  information on the structural composition of the migrative population ;
4)  information  which  shows  when  and  how  the  migrants  have  moved

in  the  paqt;  some  kind  of information  on  this  matter  is  obtainable
from  the  places  of birth  records;

5)  other   information   illustrating   rcasons   and   direct   results   of   the
migration.
Since   1775   there   has   been   collected   in   Finland   information   of

].nternal migration and, since 1921, some data of the direction and length
of  the  migrations.   In   1951   a   renewal  of  the  migration  statistics  was
carried out,  the object of wl)ich wab to illustrate the matters mentior)ed
above under the points 2 and 3. Along with the previous total materia],
detailed  reports of some 10 °/o of all internal migrants have been collect-
ed.  Among other  things information has been obtained on the grouping
according to age,  marital  status,  place of birth,  occupation, and family
status in  addition  to  the  compoqition  of migrating families.

The  examination  of  the  internal  migration  statistics  in   1936-38
and 1949 -50 gives i.a. the following results: Before the war the mobility
of the town population was somewhat greater  than  that  of the  country
population whcreas it since the war has been heavier among the country
population.  The  mobility  of women  has  generally  been  greater  than
that of men.  Migrants both from the towns and from the country have
chiefly  migrated  to  the  country.  The  frequency  of  migration  to  the
country   of  the   town   population   was   about   twice   the   frequency  of
migration  to   towns  of  the  country  population.   In  spite  of  this   the
migration  has  caused  absolute  gain  by  mig.ration  to  the  towns,   this
being due  to  the fact  that the  country  population is  much bigger  than
the  town population.  The migration from  the  towns takes place chiefly
to  other  counties  whereas  the  migration  from  the  country  principally
occurs  within   the   county.   Accordingly  the  town  population  moved
farther,  -  one may  say more  daringly.

When  comparing  the  data  on  internal  mig.ration  one  observes  that
in  the  counties  where  the  rate  of birth  is  low  and  the  emigration  to
foreign  countries  great  there  are  comporatively  few  migrants  to  other
coun.ties of Finland.  The  main  part  of the  internal  migrants  belong  to
the  age  groups of 15-34 years.  Thus  in  1951  74  °/'o  of the  rise  in  town
population,  caused  by  migration,  belonged  to  those  age  groups.

Individuals  without  families  and  heads  of families  represent  some
47  °/o  of the total amount of the internal migrants in  1951.  As it  can  be

generally  assumed  that  the  migration  of  wives  and  children  is  of  a
secondary kind, due to the internal migration of the head of the family,
it can be said that this secondary phenomenon  causes more than a half
of the  whole  migration  stream.
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An  Attempt  to  Compare  Consumi}tion  Levels.

By jr¢/eo3. J,ogcÄ,  Mag.Phil.

International  comparisons are  always  more or  less va`gue  and  many
theorists  are  very  critical  of  them.  Yet  in  international  co-operation
various comparisons  have proved necessary and now especially national
income  estimates  are  often  used  as  valuable  indicators  in  comparing
different  countries  as  to  the  stage  of  economic  development,  despite
poor statistics,  price fluctuations,  and controlled foreign  exchange  rates.

Very   rare   and   intricate   are   the   comparisons   of  non-monetary
consumption and levels of living because already the concept of the terms
depend  very much  on  national  ways  and  habits,  geographical  circum-
stances   and  individual  valuations.   The  national  consumption  habits
and  objectives  are,  however,  becoming  standardized  in  the  same  way
all over the  civilized world. The author has therefore tried to compare a
certain  baqic  consumption  per  capita  in  6  countries  to  indicate  roughly
the  real national  consumption levels:  the United  States,  Sweden,  Unit-
ed Kingdom,  Denmark,  Norway,  and Finland. The comparison  showed
that  the  rankin`g  of  the  nations  was  the  same  as  that  of the  national
income figures  but  the  differences wcre smal]er with respect to  the  non-
monetary consumption comparison.  In the figure on page  379  the  black
pillar  shows  national  income  and  the  white  one  the  real  consumption
level  per  capita.
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