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Ybdyspanl€in  Sl)ekki  -   tel)okaS
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Kun.  palveluksessanne   on   Yhdys-

pankin    shekkivihko,    olette    kau-

panteossa   aina   riippumaton  ajasta
-   mihin   ajkaan   tahansa,   vaikka

pankit   olisivat    suljettuina,    voitte

tehdä     hyviä     kauppoja     maksaen

shekjllä.    Lisäksi    Teillä    on    aina

kåteistä      shekkitilinne      osoittama

määrä   paikasta   riippumatta.

Shekkitilin   käyttö   tuo   Teille   lisäksi.  varmuutm,   jonka   veroista   käteisvarat

eivät   anna,  ilmaista  tuloa  koron  muodossa  ja  keskitystä  raha-asiainne  hoi-

dossa,   koska   ne   kajkki   hoidatte  vaivattomimmin   juuri   pankin   välityksellä.

Pistäytykää  Yhdyspankissa  neuvottelemassa  lähemmin  shekkitilistä !
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KANSANTALOUSTIETEEMME  NYKYINEN  Tll
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Esitelmä, jonka  Kansantaloudellisen  Yhdistyksen  kokouksessa
maaliskuun  15  päivänä  1955  piti

La;ufi 0 .  af Heurlin.

Koska  tämän yhdistyksen  tarkoituksena on mm.  kansantaloustieteel-
lisen  tutkimuksen  edistäminen,   lienee  paikallaan,   että  emme  kiinnitä
täällä huomiota ainoasta.a,n kansa,ntaloutemme vaan myös kansantalous-
tieteemme  bila.nssiin ja  siihen  liittyviin  tulevaisuuden  odotuksiin.  Vas-
tattavien puolella tässä bila,nssissa esiintyvät ne suuretja monilta tahoilta
tulevat  vaatimukset, joita  nykyaikainen  yhteiskuntaelämä  asettaa  kan-
santaloustieteelle.  Näiden  vaa,timusten  suuruutta  voidaan  ehkä  parhai-
ten mitata kansantaloustieteellisen koulutuksen vaativien virkojen luku-
määrällä.  Tällöin on otettava huomioon sekä jo perustetut virat että ne,

`joitten  perustaminen  olisi  tarpeen  vaatima.  Vastaavien  puolella  ovat
kaikki ne voimavarat, jotka on käytettävissä yhteiskunnan kansantalous-
tieteelle   asettamien  vaatimusten   täyttämiseksi.   Näiden   voimavarojen
volyymiä ilmaisee käytettävissä olevien tieteellisesti koulittujen henkilöi-
den  lukumäärä,  mutta  näiden  henkilöiden kyvyt ratkaisevat lopullisesti
sen arvon, jota kansantaloustieteelliset voimavarat edustavat.

Tarkastellessamme   kansantaloustieteen   nykyistä   tilaa   maassamme
on  meidän  valitettavasti  heti  todettava,  ettei siinä  tällä  hetkellä  vallitse
tasapainoa yhteiskunnan sille asettamien vaatimusten ja käytettävissäm-
me olevien tieteellisten voimavarojen välillä.  Mainittakoon esimerkkinä,
että maamme  13 kansantaloustieteen professorin-ja yhdestä apulaispro-
fessorinvirasta on puolet eli  7  tällä hetkellä avoinna ja samansuuntainen
on  tilanne  muidenkin  tieteellisten  virkojen  kohdalla.  Sitäpaitsi  on  huo-
mattava,  että  useat  kansantaloustieteellisten  virkojen  haltijat joutuvat
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käyttämään  suurimman  osan  voimiaan juoksevien  tehtävien  lisäksi  päi-
vän  talouspolitiikan  asettamien  tärkeiden ja  kiireellisten  tehtävien  täyt-
tämiseksi,  joten  niin  sanoakseni  kansantaloustieteellisen  peruspääoma.n
kehittäminen jää  vähäisemmäksi  kuin  mitä  olisi  toivottavaa.

Ehkä   hiukan   lohdullisemmilta   tuntuvat   tulevaisuu(len   odotukset,
sillä  pääsuunta  kansantaloustieteen  kehityksessä  näyttää  tällä  hetkellä
olevan   nouseva,   vaikkakin   lievästi.   Tulevaisuuden   arviointi   on   tosin
tälläkin   alalla  kovin  vaikeata,   mutta  jonkinlaisena   viitteenä   voidaan
kuitenkin pitää väitöskirjojen  lukumäärää ja  niiden  yleistä  tasoa.  Tässä
suhteessa  on kieltämättä  havaittavissa  ilahdutta,vaa  nousua.  \Tiinpä  vii-
meksi kuluneina  kymmenenä  vuotena  on  kansantaloustieteellisiä  väitös-
kirjoja   hyväksytty  suunnilleen   sama   määrä  kuin   1920-ja   30-luvuilla

yhteensä,  ja  käsitykseni  mukaan  on  niiden  tasokin  yleisesti  katsottuna
selvästi korkeampi.  Suureen  optimismiin  ei kuitenkaan  ole  aihetta,  sillä
merkit Suomen kansantaloustieteen  tilan  paranemisesta ovat  toistaiseksi
vähäisiä.

Syy  kansantaloustieteen  niin  sanoakseni  alinormaaliin  tilaan  maas-
samme  on  osittain  etsittävä  melko  kaukaa  menneisyydestä.  Valistuksen
eli,  kuten  sitä  Pohjoismaissa  nimitettiin,   hyödyn  aikakautena  oli  Suo-
messa  huomattavia  taloustieteen  edustajia  C/Lyc7".%kJgn,  Å'cz/mc.n ja  Cczc/d3.n

vain  mainitaksemme.  Tosin  taloustiede  käsitettiin  paljon  laajemmaksi
alaltaan  kuin  nykyään.  Hyödyn  aikakautta  seurasi   l800-luvulla  aika-
kausi,  joka  halveksi  kansantaloustiedettä,  koska  se  piti  sitä  a.ineellisuu-
den  palvojana  eikä  katsonut  sitä  kyllin  arvokkaaksi  pyyteetöniä  kult-
tuuria  palvelevien  tieteitten  seuraan.  Vaikka  maassamme  olikin  viime
vuosisadalla  monia  avarakatseisia  miehiä, jotka  käsittivät  taloudellisen
tutkimustyön  arvon,   ei  kansantaloustieteelle   annettu  silloin   maamme
ainoassa  yliopistossa  omaa  oppituolia  ennen  kuin  vasta  vuonna   1907.L
Täten  oli  maamme  kansantaloustiede  myöhästynyt  pahasti jo  lähdössä,
sillä  suurissa  sivistysmaissa  l800-luku  merkitsi  sen  suurta  nousua.  Tällä
myöhästymisellä  oli  sitäkin  kohtalokkaammat  seuraukset  sen johdosta,
että juuri  silloin,  kun  kansantaloustiede  sai  uudelleen jalansijaa  maas-
samme, oli historiallinen koulukunta vallalla Saksassa, mistä siihen aikaan
saimme  enimmät  tieteelliset  vaikutteet.  Siellä  historiallinen  koulukunta

1   K:s.   H:uGo  E.   Prpp"G,   Kalsaiis   kansaTitaloiistieteen   opetukseen   11elsingin  yliopi5iossa

zw.    /628-/949.    Kutsu   Valtiotietcellisen   Tiedckunnan   maistcrin-ja   tohtorinpro-
mootioihin  toukokuun  31   pnä  1950.  Hclsinki  1950,  s.`.10-12.
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kieltämättä  oli  terveellisenä  vastapainona  liiankin  abstraktiseksi ja  elä-
mänvieraaksi muodostuneelle itävaltalaiselle koulukunnalle,  mutta  mei-
dän olemattomaan kansantaloustieteeseemme sillä oli lamauttava vaiku-
tus.  Käsitykseni  mukaan  historiallisen  koulukunnan  dominoiva  asema
maassamme  tämän vuosisadan alussa  ehkäisi pitkiksi ajoiksi  teoreettisen
kansantaloustieteen omaperäisen  edistymisen,  vaikkakin sen  ansiosta  on
syntynyt  monia  arvokkaita  erikoistutkimuksia.

Sen seikan, että kansantaloustiede ei tämän vuosisadan ensimmäisinä
vuosikymmeninä  päässyt  maassamme  kohoamaan  samalla  tavalla  kuin
monet  muut  tieteenalat,  on  usein  katsottu johtuneen siitä,  että kansan-
taloustieteen  tärkein professorinvirka oli pitkät ajat sellaisen miehen  hal-
lussa,  jolla  monien  yhteiskunnallisten  tehtäviensä  tähden  ei  ollut  tilai-
suutta   kiinnittää   huomiota  uuden  tiedemiespolven  kasvattamiseen  ja
muuhun  edustamansa  tieteen  edistämiseen.  Tässä  suhteessa  ei  minun
asiani  ole  olla  tuomarina,  mutta  haluan  kuitenkin  korostaa,  ettei  vas-
tuuta kansantaloustieteemme jälkeen jäämisestä voida panna yhden mie-
hen  harteille.  0lihan  kansantaloustiede  keskeisen  oppiaineen  asemassa
useissa   muissakin   akateemisissa   oppilaitoksissa   kuin   Helsingin  yliopis-
tossa,  jonka  vanavedessä  ne  olivat  liiankin  valmiita  kulkemaan.  Tästä
on  osoituksena  se,  että  vanhentuneet  tutkintovaatimukset  olivat  miltei
samat  k}t-seisissä  oppilaitoksissa.

Itsenäistymisernme  tuomat  monenlaiset  tehtävät,  ulkoasiainhallinto
niihin  luettuna,  merkitsi,  että  kansantalousko\ilutuksen  saaneita  lahjak-
kaita  miehiä  yhtäkkiä  tarvittiin  tehtävissä, jotka  katsottiin  kiireellisem-
miksi ja  tärkeämmiksi  kuin  aikaa  vaativa ja  tuloksia  hitaasti  osoittava
tieteen kehittäminen. Viime sodissamme menetimme myös eräitä lupaa-
via   kansantalousmiehiä,   joista   tässä   mainittakoon   Pcz%/c.   Å'or¢€.Jczcw.£  ja

£czc#Z   J4'cz/dc'n.  P\Täiden  korvaamattomien  menetysten  lisäksi  sota  ehkäisi

ja  viivästytti  siitä  palanneidenkin  tieteellistä  työskentelyä.
Mikä sitten lieneekin syynä siihen;  että kansantaloustieteemme ei ole

päässyt riittävästi kehittymään, on meidän suunnattava katseemme tule-
vaisuuteen ja pyrittävä etsimään keinot taloudellisen tutkimuksen kohot-
tamiseksi  tasolle,  jolla  se  pystyisi  täyttämään  yhteiskunnan  sille  asetta-
mat  yhä  kasvavat   tehtävät.   Tavoitteeksi  olisi   asetettava  se,   että   me
täällä  Suomessakin  voisimme  antaa  oman  panoksemme  kansantalous-
tieteen  kansainvälisessä  kehittämisessä,  niin  kuin  olemme  saavuttaneet
mainetta  sekä  fyysillisen  että  henkisen  kulttuurin  monilla  aloilla.
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Aluksi  on  ehkä  syytä  tarkastella,  mitä  yleisiä  edellytyksiä  meillä  on
kansantaloustieteen  harjoittamiseen.  Kansantaloustiede  on  poliittisena
tieteenä  hyvin  arka  vapaudestaan ja  riippumattomuudestaan.  Yleisesti
katsottuna meidän demokratiamme,jossa sallitaan samanaikaisesti useam-
manlaisia   poliittisia   aatesuuntia,   on   sellaisenaan   edullinen   maaperä

poliittisen tieteen harjoittamiselle. Kukin yksilö voi, jos vain itse haluaa,
olla  tutkimustyössään riippumaton  valtiollisista  puolueista ja  yhteiskun-
nallisista  etupiireistä.

Suomalaiset  suhtautuvat  yleensä  tieteeseen  sekä  suopeasti  että  kun-
nioittavasti. Lahjakkaan pojan tai tyttären pyrkiminen tieteelliselle uralle
on  varsinkin  aikaisemmin  katsottu  hyvin  toivottavaksi  kaikkien  yhteis-
kuntaluokkien keskuudessa.

Ennakolta   ei   mielestäni   ole   mitään   syytä   olettaa,   etteikö   meillä
'Suomessakin  olisi  riittävästi  lahjakasta  ainesta  kansantaloustieteen  tut-

kijoiksi kansainvälistäkin mittapuuta käyttäen.  Kansa,ntaloustieteen  tut-
kimuskohde on  laaja ja sen  tutkimusmenetelmät vaihteleva,t historiallis-
deskriptiivisestä  luetteloinnista  äärimmäiseen  abstraktiseen  deduktioon,

joten se voi käyttää hyväkseen mitä .erilaisimpia tieteellisiä taipumuksia.
0lemmehan  saaneet  iloksemme  havaita,  että  suomalaiset  tutkijat  ovat
saavuttaneet   kunnioitettavia   tuloksia   monien   tieteiden   aloilla,   jotka
käyttävät samantapaisia tutkimusmenetelmiä kuin nykyaikainen kansan-
taloustiede.

Tässä  yhteydessä  ei  ole  mahdollisuutta  eikä  syytäkään  perusteelli-
sesti eritellä, minkälaista tulisi tiedemiesaineksen olla, mutta sallittakoon
mainita joitakin näkökohtia. Yleensä edellytetään,  että tiedemiehellä on
kohtalainen älyllinen taso, taipumusta varsinkin abstraktiseen ajatteluun
sekä luovaa mielikuvitusta.  Nämä ominaisuudet ovatkin välttämättömiä
sellaiselle,  joka  vie  tiedettä  eteenpäin  tekemällä  uusia  tieteellisiä  kek-
sintöjä.  Näin  ollen  ei  mielestäni  saisi  tinkiä  älyllisistä  vaatimuksista  sel-
1aisen  kohdalla,  jolle  annetaan  ulkonaisia  etuja  tieteen  harjoittamista
varten,   koska  mahdollisuutemme   tässä  suhteessa   ovat  rajoitetut.   Sen
sijaan voidaan pitää hyvinkin suotavana, että tiedettä harjoittavat omalla
kustannuksellaan  myös   harrastelijat  siinäkin   tapauksessa,   että  heidän
älyllinen  tasonsa  ei  vastaisikaan  itsenäisen  luovan  tieteellisen  t}'ön  aset-
tamia  vaatimuksia,  sillä  he  voivat  materiaalin  kokoamisessa ja  muiden
tutkijain ajatusten  eklektisessä esittämisessä tehclä arvokkaita palveluksia
tieteelle.
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Paitsi  intellektuaalisia   ominaisuuksia  vaaditaan   tiedemieheltä   tie-
tynlaista  sitkeyttä ja  kärsivällisyyttä, jotta  hän  toisaalta  malttaisi  odot-
taa  tieteellisen  työn  yleensä  hitaasti  syntyviä  tuloksia,  toisaalta jaksaisi
viedä  kehittämänsä   teorian  onnelliseen  päätökseen.   Hänen  on  myös
kyettävä suuntaamaan katseensa uusille  urille,  silloin  kun  hän  huomaa
teoriansa johtavan umpikujaan.

Usein,  varsiiikin  aikaisemmin,  suuren  yleisön  keskuudessa  liitettiin
tiedemiehen   ominaisuuksiin   mielellään   hajamielisyys  ja  jonkinlainen
epäkäytännöllisyys.   Nämä   ominaisuudet   eivät   suinkaan   sellaisenaan
edistä tiedettä eikä näiden ja muiden tiedemiehen ominaisuuksien välillä
ilmeisesti vallitse positiivista korrelaatiota. Tällaisia ominaisuuksia omaa-
vat henkilöt saattavat kuitenkin usein  olla  uskollisempia tieteen  harjoit-
tamisessa  kuin  sellaiset, joilla  on  menestymisen  mahdollisuuksia  talou-
dellisesti  edullisemmillakin   elämänurilla.

Yleisen   käsityks6n   mukaan   tiedemiehen   ominaisuutena   pidetään
myös   tietynlaista   spartalaisuutta  suhtautumisessa  ulkonaisiin  elämän-
ehtoihin.  Tämä. ominaisuus  ei  ole  tietenkään  välttämätön  tieteen  har-

joittamiselle   muuta   kuin  sellaisen  kansakunnan   keskuudessa,  joka   ei
voi  tai  ei  ainakaan  katso  voivansa  taata  tiedemiehelle  samaa  elintasoa
kuin  muiden  yhtä  suuria  kvalifikaatioita  vaativien  ammattien  harjoit-
tajille. Jotkut jopa ikäänkuin tuntuvat edellyttävän tiedemiehen tehneen

jonkinlaisen  kerjäläismunkkijärjestön  lupauksen  pysyä  ikänsä  köyhänä,
ehkäpä naimattomanakin.  Valitettavasti eivät kaikki käsitä,  että vintti-
kamarifilosofien  aikakausi  on  mennyttä,  mikäli  yhteiskunta-tieteissä  sitä
koskaan  on  ollutkaan.   P\Tiin  kunnioitettavaa  kuin  oman  mukavuuden

ja hyvinvoimin uhraaminen tieteen alttarille saattaisikin olla,  ei tieteen
tulevaisuutta voida jättää vain sen hurskaan toiveen varaan,  että  tällai-
siin  uhrauksiin valmiita  ihanteellisia  yksilöitä  olisi  riittävästi saatavissa.
Saattaisi sitäpaitsi käydä niinkin, että jos joku tällainen askeettinen tiede-
mies vielä ilmestyisikin, hän elämäntapojensa vaatimattomuuden vuoksi

joutuisi yhteiskunnallisesti niin syrjäytetyksi, että hän jäisi vaille sitä kos-
ketusta ja  niitä  tietoja, jotka  ovat kansantaloustieteen  menestykselliselle
harjoittamiselle  tärkeitä.   Parasta  on  siis  tiedemiesainesta  valikoitaessa
turvautua normaalia ja  tavanomaista elintasoa  tavoitteleviin yksilöihin.

Toi.saalta  ei kannata suurten  taloudellisten etujen avulla houkutella
valmistautumaan tieteelliseen työhön sellaisia, jotka eivät muuten tunne
siihen viettymystä,  vaikka he taipumustensa puolesta siihen hyvin sovel-
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tuisivatkin.  Siitä  olisi  vain  seurauksena,  että  tällaiset  henkilöt  parhaassa
tapauksessa  suorittaisivat minimivaatimuksia  edellyttävän  opinnäytteen

ja    sitten    nopeasti    hakeutuisivat    paremmille    markkinoille.    joitakin
uhrauksia   on   siis  oikeus   ainakin   nuorelta   tieteenharjoittajalta   vaatia
hänen   tieteellisen   uransa   hyväksi.   \Tiinpä   toimeentuloon   määräajaksi
tarkoitettujen  stipendien  suuruus  ei  koskaan  saisi  ylittää  korkeimpien
tieteellisten  virkojen  yhtä  pitkän  ajan  palkkaa.

Voisi  tietysti  luetella  monia  hyviä  ominaisuuksia, jotka  ovat  tieteelli-
selle työlle eduksi, mutta mitä suuremmat vaatimukset me asetamme tie-
teenharjoittajalle,  sitä  pienemmäksi  tulee  se  aines,  joka  pystyy  nämä
vaatimukset täyttämään.  r\Täin ollen ei voida mennä liiallisuuksiin vaati-
muksia  asetettaessa,  vaan  on  tunnustettava,  että  tiedemiehet  niin  kuin
muittenkin   ammattien   harjoittajat   on   valittava   vajavaisten   ihmisten

joukosta.
Jotta  kansantaloustieteen  harjoittamiseen  saataisiin  riittävästi  työn-

tekijöitä,  on  siis  probleema  toisaalta  siinä,  että  tieteelliseen  työhön  pys-
tyvää  akateemista  nuorisoa saadaan opiskelemaan kansantaloustiedettä,
t(>isaalta  siinä,  että  se  valmistauduttuaan  tieteelliseen  t}'öhön jää  siihen

joko  kokonaan  tai  ainakin  »leipäammatin»  ohella.
Kansantaloustiede on ilmeisesti saanut ainakin tähän asti suhteellisen

vähäisen  osuuden siitä  akateemisissa oppilaitoksissa opintonsa alkaneesta
nuorison  aineksesta, jolla  on  tieteellisen  työn edellyttämiä intellektuaali-
sia  ja   moraalisia   ominaisuuksia  ja  joka   itsekin  joko   heti   opiskelunsa
aloittaessaan  tai  ainakin  sen  aikana  pitää  silmällä  mahdollisuutta  tulla
sitten joskus  alansa  tieteellisen  työn jatkajaksi.  Syy  t:ähän  valitettavaan
seikkaan    lienee    ensiksikin    niissä    laajalle    levinneissä   ja    piintyneissä
ennakkoluuloissa,   joita   vieläkin   monet   tuntevat   kansanialoustiedettä
kohtaan.   Humanistista  kulttuuria   palvovissa   piireissä   pidetään  joskus
vieläkin   kansantaloustiedettä   jonkinlaisena   kauppiastieteenä,   joka   ei
ansaitse  samaa  yhteiskunnallista  arvonantoa  kuin  vanhat  henkitieteet.
Toisaalta  abstraktiin  ajatteluun  taipumuksia  omaava  nuoriso  ei  ehkä
tiedä,  kuinka  eksaktia  teoreettinen  kansantaloustiede  monilta  tärkeiltä
osiltaan  on,  ja  siksi  hakeutuu  mieluummin  matematiikan  ja  luonnon-
tieteiden  pariin.  Tästä  on  ollut  seurauksena,  että  kansantaloustiede  on
saanut   kärsiä   kvalitatiivista   \-aikkakaan   ei   kvantitatiivista   puutetta
opiskelijoista.

Edellä  mainitun  syyn  voima  on  kuitenkin  heikentynyt,  sitä  mukaa



KANSANTALOUSTIETEEMME   NyKyiNEN   TiLA                                                23 7

kuin  kansantaloustieteen  todellinen  luonne  on  selvinnyt  ulkopuolisille

ja  sen  arvovalta  yhteiskunnassa  kohonnut.  Sen  sijaan  paljon  voimak-
kaammin  saattaa  kansantaloudellisten  opintc>jen  karttamista  aiheuttaa
se,  että  monilla muilla  aloilla  vallitseva  »numerus  clausus»  houkuttelee

puoleensa lahjakkainta opintonsa alkavaa nuorison osaa.  Moni laudatur-
ylioppilas   ajattelee   useinkin   aivan   oikein,   että   päästyään   »numerus
clausuksen»  ahtaan  portin  lävitse  hänellä  on  turvattu  tulevaisuus,  kun
sen   sijaan  hän  saattaisi  kohdata  tungosta  aloilla,  joissa  opiskelijoiden
lukumäärää  ei  rajoiteta.  En kuitenkaan akateemisen vapauden  kannat-
tajana   halua  suositella   »numerus  claususta»  kansantaloustieteen  opis-
kelussa,  vaikka  onkin  olemassa  se  vaara,   että  tiedekunnat,  joissa  sitä
opetetaan,  tulevat  lahjoiltaan  heikon  opiskelija-aineksen  miehittämiksi.
Parhain  houkutus  lahjakkaille  olisi  ehkä  sittenkin se,  että  kansantalous-
tieteen  korkeammat  arvosanat  pidettäisiin  riittävän  ankarien vaatimus-
ten  takana.

Tieteelliseen  työhön  pystyvän  akateemisen  nuorison  saaminen  opis-
kelemaan  kansantaloustiedettä  on kuitenkin vasta  ensi  askel  sen  edistä-
miseksi.   Tutkija-aineksen   ohjaamiseen  sille  tielle,  joka   lopulta  johtaa
luovaan  tieteelliseen  työhön,  olisi  kiinnitettävä  entistä  enemmän  huo-
miota  jo   kandidaattitutkintoon   tähtäävässä   opetuksessa.   Emme   enää
voi  tuudittautua  siihen  ajatukseen,  että  akateemisen  nuorison  korkeim-

pana p}-rkimyksenä on päästä palvelemaan tiedettä.  Säät}/--yhteiskunnan
aikana  olivat  valtion  ylimmät  virat ja  henkisen  kulttuurin johtoasemat
akateemisen   nuorison   korkeimpana   tavoitteena.   Yhteiskunnassamme
tapahtunut demokratisoituminen  sekä siinä  esiintyneet  rakennemuutok-
set  ovat johtaneet,  kuten  oikein  onkin,  siihen,  että  monet  muut  tärkeät
tehtävät,  kuten  talouselämän ja  vapaiden  kansalaisjärjestöjen johtoase-
mat  ovat  tulleet lahjakkaimman akateemisen  nuorison  elämän päämää-
räksi.   Ovatpa  ne  monessa  tapauksessa  suorastaan  syrjäyttäneet  talou-
dellisten   etujensa  ja   yhteiskunnallisen   näkyvyytensä   puolesta   paljon
vaatimattomammalta  tuntuvan  tiedemiehen  aseman.   Liiallinen  oppi-
neisuuden kunnioittaminen on vieläpä  monen silmissä saattanut  heilah-
taa toiseen äärimmäisyyteen.

Opiskelijoiden  lukumäärän voimakas  lisääntyminen on  samalla joh-
tanut siihen,  että akateemisen opettajan ja oppilaan välinen kosketus on
heikentynyt.  Sääty-yhteiskunnassa  yliopiston  opettaja  näki  lahjakkaassa

ylioppilaassa tulevan kolleegansaja työnsäjatkajan. Oppineesta säädystä
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syntyisin olevat ylioppilaat hän saattoi tuntea ennakolta ainakin nimeltä,

ja alemmista säädyistä syntyisin olevat ylioppilaat herättivät  usein  huo-
miota suuren opinhalunsa ja harvinaisten luontaisten lahjojensa tähden.
Kun akateeminen opetus tähtää nykyään syystäkin paljon muuhun kuin
tieteenharjoittajain kasvatukseen, on ymmärrettävää, että tiedemiesaines

jää helposti vaille sitä erikoishuomiota, jota se tarvitsee.  Useinkin nimit-
täin  parhaat  luovaan  työhön  soveltuvat  opiskelijat  eivät  ole  vai`moja

päämääristään ja  tietoisia  kyvyistään,  vaan  luonteeltaan  hiljaisina  ja
vaatimattomina tarvitsevat rohkaisua tieteellisen työn edellyttämän itse-
luottamuksen   saavuttamiseksi.   Vaikka   opiskeluvaiheessa   onkin   vielä
vaikeata  sanoa,  kenellä  on  halua  ja  taipumusta  tieteellisiin  tehtäviin,
opettajien suorittama huolellinen  tarkkailu voi kuitenkin antaa joitakin
vihjeitä siitä, kenen kohdalla kandidaattitutkinnon jälkeen yhteiskunnan
kannattaa riskeerata uhrauksia asianomaisen kouluttamiseksi  tieteellisen
työn tekijäksi.

Ilahduttavaa  on  todeta,   että  kansantaloustieteellinen  koulutus   on
sentään  kohonnut  siitä   tasosta,  joka   vallitsi   esimerkiksi   1930-luvulla.
Tutkintovaatimukset  on  uudenaikaistettu, ja  niitä  on pyritty  pitämään
ajan tasalla.  Seminaariopetusta on  tehostettu ja jatko-opetukseen kiinni-
tetty enemmän huomiota kuin ennen.  Suuriarvoinen asia on myöskin se,
että  tilastotieteen  opetus  kansantalouden opiskelijoille on vihdoin saatu

järjestetyksi.  Ohjattaessa  opiskelijoita sekä  ennen  että jälkeen  lopputut-
kinnon  tieteelliseen  työhön  on  tietenkin  oltava  mahdollisimman suvait-
sevaisia ja  annettava  oikeutus  kaikille  koulukunnille ja  tutkimusmene-
telmille, jotka ovat milloinkaan saavuttaneet menestystä. Kun Suomessa
ei  nykyisin ole  mitään  vallitsevaa koulukuntaa,  ei jonkin erityisen  oppi-
suunnan  suosimisen  vaara  ole  mielestäni  kovin  suuri.

Nähtävästi  historiallisen  koulukunnan  ja   tieteemme  saksalaissuun-
tauksen  ajoilta  olemme  kuitenkin  perineet  erään  vaaran kansantalous-
tieteen  itsenäisen  kehittymisen  kannalta,  nimittäin  lähdekirjallisuuden
liiallisen  suosinnan  ja  paisutetun  huomion  kiinnittämisen  dogmihisto-
riaan.  On tietenkin välttämätöntä,  että nuori opiskelija opetetaan käyt-
tämään  lähdekirjallisuutta,  mutta  sen  käyttäminen  ei  saa  tulla  itsetar-
koitukseksi.  Tutkijan  omaperäisyys  kärsii  siitä,  että  hyvä  suomalainen
väitöskirjatyyli vaatii  mahdollisimman monta  sivua  kirjallisuusluetteloa
eli  lähdekirjallisuutta,  jota  nimitystä  useimmissa  kansantaloustieteelli-
sissä  väitöskirjoissa  tyypillistä  k}/.llä  kä}.tetään.  Perusopintojensa jälkeen
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on  väitöskirjan  kirjoittajan  tietenkin  perinpohjin  tutustuttava  sen  tie-
teenhaaran kirjallisuuteen, jonka piiristä hän on aikonut valita tutkimus-
aiheensa.  Sen sijaan itse tutkimusaiheen erikoiskirjallisuuteen tutustumi-
seri pääasiallisena tarkoituksena  ei mielestäni ole vaikutteiden saaminen
muilta, vaan päinvastoin pyrkimys välttää kollisiota muiden tutkimusten
kanssa.  Itse tutkimustyön suorittamisen ja työkäsikirjoituksen laatimisen
tulisi  sitten  tapahtua  itsenäisesti ja  aikaisemmasta  kirjallisuudesta  niin
riippumatta kuin suinkin mahdollista.  Tämän jälkeen,  työn viimeistely-
vaiheessa  tapahtuvassa kirjallisuuden  lukemisessa kunniantuntoisen  tut-
kijan, jolla on halua sekä viedä tiedettä eteenpäin että tunnustaa muiden

prioriteetti,  tuntee siitä,  että  hän  suhtautuu kuin verkonpaikkaaja  työ-
hönsä:  etsii,  etsii,  mutta ei soisi löytävänsä.

Kansantaloustieteemme kehitystä on käsitykseni mukaan hidastanut
myös se,  että varsinkin ennen toista maailmansotaa väitöskirjat ja muut
tutkimukset ovat olleet liian yksipuolisesti käytännöllisluontoisia kansan-
taloustieteen  sovellutuksia.  Niin  ansiokkaita  kuin  tällaiset  tutkimukset

joskus saattavatkin olla,  vasta käyminen käsiksi teorian keskeisiin ongel-
miin  voi  kohottaa  kansantaloustieteen  maassamme  sille  tasolle, jolla  se
sanokaamme  muissa  pohjoismaissa  on.

Väitöskirjoillemme saattaisi niinikään  olla  eduksi,  että  ne käsittelisi-
vät keskitetympiä aiheita kuin usein nykyisin. Ehkei olisi syytä kokonaan
unohtaa,   että  alunperin  väitöskirja  vastasi  todellakin  nimeään,   toisin
sanoen sen  todistelu liikkui yhden ainoan  teesin eli väitöksen ympärillä.
Laaja  tutkimusaihe  soveltuu  kyllä  varttuneille  tutkijoille,  mutta  aloit-
televan  tiedemiehen  käsissä  se  voi  paisua  sellaiseksi,  että  koko  aihepiiri
luisuu   hänen   ulottuviltaan,  ja   väitöskirja  jää   loppujen   lopuksi   vain
hyväksi  yritykseksi.  Vaikka  väitöskirjan  kvalitatiivisesta  tasosta  ei  saisi
lainkaan  tinkiä,  ei  niiden  tarvitsisi kooltaan  olla  niin  laajoja  kuin  usein
nykyään.

Suhtautuminen  vieraiden  maiden  kansantaloustieteen  saavutuksiin
muodostaa   tärkeän   lukunsa,   silloin   kun   tarkastelemme   aloittelevien
tutkijaiii   ohjaamista   tieteen   maailmaan.   Kansantaloustieteemme   on

peräisin  ulkomailta, ja  oman  maamme  panos  kansainvälisessä  kansan-
taloustieteessä on vielä  nykyäänkin suurin piirtein olematon. Jopa oppi-
kirjoistammekin  on  suurin  osa  ulkomaalaisten kirjoittamia.  Näin  ollen
on  luonnc)llista,  että  maassamme  tunnetaan  kunnioitusta  kansantalous-
tieteen johtavia maita kohtaan ja  halutaan olla  niihin jatkuvassa koske-
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tuksessa, vaikka joudummekin toistaiseksi olemaan vain vastaanottavana

puolena.  On tietenkin  tärkeätä,  että  nuoret kansantalouden  tutkijamme
pääsevät  myös  henkilökohtaisesti  saamaan  vaikutteita  ulkomailta,  nyt-
temmin   eniten   Englannista  ja  Yhd}.svalloista,  joilla   on  tällä   hetkellä
suurin  osa  aikamme  huomattavimmista  kansantalousmiehistä.  Tuntuu
kuitenkin joskus  siltä,  että  ulkomaisten  opintomatkojen  merkit\.stä  liioi-
teltaisiin.  Kyllä kirjojenkin avulla voi  tutustua  vieraiden  maiden saavu-
tuksiin, ja  liiallinen  ulkomaanpalvonta  voi johtaa  epäitseiiäiseen  ajatte-
luun  ja  kansalliseen  aliarviointiin.   Opiskelu   ulkomailla  tulee  sentään
matkoineen  siksi  kalliiksi,  ettei  mielestäni  ole  s}-}'tä  antaa  loputtomasti
stipendejä   nimenomaan   sitä   varten,   vaan   on   pidettävä   huolta   siitä,
että   niillä,  joilla   on   vakaa   aikomus   kirjoittaa   \-äitöskirjaa.   tai   tehdä
muuta   tieteellistä   työtä,   on   maamme   kirjastoissa   tilaisuus    rauhassa
tutustua  alansa  kirjallisuuteen.

Vähintään  yhtä  tärkeä  kuin  henkilökohtc..inen  kosketus  ulkomaiden
tutkijoihin ja  opiskelijoihin  on  nuoren  väitöskirjci.n  kirjoittajan  kosketus
oman alansa edustajiin kotimaassa. Tällöin en tarkoita ainoastaan hänen
varsinaisia  opettajiaan,  joiden  taholta  tapahtuva  hänen  t)'önsä  myötä-
mielinen  seuraaminen  on  tietenkin   tärkeä.   Hänen  tulisi  mvöskin  olla
kosketuksissa sekä  hänen omaan että vanhempaan  ikäpolveen  kuuluviin
kansantalouden   tutkijoihin  ja   kä}'tämön   miehiin.   Kosketus   varsinkin
vanhempaan  polveen  voi  tapahtua  siten,  että  nuorelle  väitöskirjan  kir-

joittajalle  annetaa  esim.  jokin  komitea!isihteerin  tehtävä, joka  ei  liiaksi
häiritse   häntä   hänen   varsinaiseksi   tehtäväkseen   ka,tsottavassa   väitös-
kirjat}Jössä.

Korostettakoon  tässä  yhte}-dessä,  että  vanhemman  polven  suhtautu-
misessa  nuoreen  väitöskirjan  kirjoitta.jaan  on  kaksi  vastakkaista  vaaraa.
Moni   luonteeltaan  vaatimaton  ja  itseään  \'ähän   esille  tuova   maisteri

joutuu  nykyisen  opiskelijatulvan  aikana  helposti  s}/-rjään  kaikista  niistä
moraalisesti  rohkaisevista  tehtävistä, joita  voidaan  hyvällä  tahdolla jär-

jestää   lahjakkaaksi   arvioidulle   tiedemiehenalulle.   Tästä   saattaa   olla
seurauksena  se,  että  hän,  saamatta  kosketusta  kansantalousmiesten  kes-
keisiin  piireihin,  vieraantuu  tieteellisestäkin   työstään.

Toisaalta  taas  moni lahjakas väitöskirjaa kirjoittava  maisteri  saattaa

joutua  niin  monelta   taholta   tulevien   houkutusten,  jopa  painostuksen
kohteeksi,  että  tieteellinen  työ  häneltä jää.  Hänen  hallintokoneiston ja

politiikan  johtohenkilöitten  keskuudessa  saa\.uttamansa  suosio   saattaa
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temmata   hänet   siihen   inäärään   talouspoliittisten   selvitystehtävien  ja
kokousten pyörteisiin,  ettei hänellä ole mahdollisuutta eikä lopulta enää
haluakaan  irroittautua  hiljaiseen  lukukammioon.

Sekä  kansantaloustieteen  edistämisen  että  talouspoliittisen  suunnit-
telutyön  kannalta   olisi   tärkeätä,   että   mahdollisimman   monet   nuoret
tiedemiehenalut  saisivat  heille  soveltuvia  erikoistehtäviä,  kuten  valtion
komiteoitten sihteerin  tehtäviä ja  talouspoliittisia  selvityksiä.  Tosin  siten

joudutaan  tällaisia  tehtäviä  antamaan vielä  koettelemattomille  voimille
useammin,   kuin  jos  ne  keskitettäisiin  samojen  henkilöitten  käsiin.   En
kuitenkaan pitäisi asian varjopuolena,  että tämän tapainen työ saattaisi-
kin   näin  joskus  joutua   siihen   kykenemättömäksi   osoittautuvalle.  Jos
epäonnistuminen  johtuu  siitä,   että  asianomaisella   ei  vastoin   odotusta
ole  minkäänlaisia   teoreettisen  tai   käytännöllisluontoisen   tutkimustyön
edellyttämiä  intellektuaalisia ja  moraalisia  ominaisuuksia,  ei  hän  myös-
kään  pysty kirjoittamaan  hyväksyttävää  väitöskirjaa,  minkä  seikan  pal-

jastuminen  mahdollisimman  aikaisessa  vaiheessa  on  sekä  hänen  itsensä
että yhteiskunnan kannalta mitä toivottavinta. Jos epäonnistuminen taas

johtuu  siitä,   että  asianomainen   tosin  kykenee  puhtaasti   teoreettiseen,
mutta  ei käytännöllisluontoiseen työhön,  mikä kansantalousmiesten kes-
kuudessa  on  harvinaista,  niin  on  parempi,  että  tämäkin  seikka  ajoissa

paljastuu, jottei asianomainen sitten, saatuaan hyväksytyksi väitöskirjan,
saa  muodollisten  ansioittensa  nojalla   esim.  käytännöllisluontoista  val-
tionvirkaa,  vaan  että  hänet  pyritään  ohjaamaan  puhtaasti  tieteellisiin
tehtäviin.  Siitä,  että mahdollisimman monet tiedemiehen ominaisuuksia
omaavat maisterit vedetään edes osittain mukaan myös käytännölliseen
talouspoliittiseen  tutkimustyöhön,  on  myös  se  etu,  että  saadaan  koulu-
tetuksi   reserviä,  joka  jossain   kiireellisessä   tilanteessa   voi   osoittautua
hyvinkin  tarpeelliseksi.

Paitsi  mainittujen  sivutehtävien  avulla  nuori  tiedemiehenalku  voi
saada   kosketusta   ulkomaailmaan  ilman  että  hänen  väitöskirjatyönsä

jää   syrjään,  siten  että  hän  esittää  siihen  liittyviä  sivuaiheita  ja  jopa
pääteemankin asiasta kiinnostuneille sekä oman että vanhemman suku-
polven  kansantalousmiehille.  Julkisuus  on  se  karkaisu,  jota  yksinäisyy-
dessä   kypsytetty   tieteellinen   työ   välillä   tarvitsee,  jotta   se   saavuttaisi
välttämättömän  kiinteyden ja  jotta  sen  todellinen  arvo  tulisi  paljaste-
tuksi.  Tietynlainen julkisuus  on  tärkeä  tieteelliselle  työlle jo  sen  kypsy-
misvaiheessa.  Tällöin  tulevat  lähinnä  kysymykseen  keskustelut ja  väit-
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telyt  alan  muiden  edustajien  kanssa.   Oppineiden  kiistelyt  olivat  men-
neinä   vuosisatoina   niin   luonteenomaisia   tiedemiehille,  että  ne  tulivat
komedioitten  ivan  kohteeksi.  `T}'kyään  sen  sijaan  ei  kiinnitetä  tieteelli-
sessä   kasvatuksessa   riittävästi   huomiota   keskustelu-   ja   väittelytaidon
kehittämiseen.   Vaikka   yleensä   ei   varsinaisesti   uutta   saadakaan   esille
väittelytilaisuuksien  avu]la,  niin  pakko  tehdä  muille  selväksi  omat  aja-
tuksensa  selventää  niitä  asianomaiselle  itsellensäkin,  samalla  kun  toiset
voivat ainakin välillisesti paljastaa  tieteellisessä päättelyssä mahdollisesti

piileviä  heikkouksia.   Ilman  että  tieteenharjoittajan  vastuuntunto  siitä
välttämättä  heikkenee,  voidaan  puhutun ja  kirjoitetun  sanan  Vastuun-
alaisuuden välillä myöntää olevan sen verran  eroa,  että väittelytilaisuu-
dessa esille heittämistään ajatuksista voi jokainen perääntyä paremmassa

järjestyksessä  kuin  kirjoitettuun  tekstiin  pujahtaneista  virheellisyyksistä
tai  epätarkoituksenmukaisista  käsitteistä.

Tieteellisten kykyjen etsinnässä ja  heidän  esille saamisessaan merkit-
see  paljon  paitsi  vanhemman  polven  suhtautuminen  myös  se,   osaako
nuori  polvi  oikealla  tavalla  suhtautua  omassa  keskuudessaan  piileviin
avuihin.  Nuorisolla  ei  ole  oikeutta  vaatia  luottamuksenosoituksia  van-
hemmalta  polvelta, jollei  se  itse  usko  itseensä.  Meillä  on  tavallista,  että
nuorten akateemisten kansalaisten perustamat yhdistykset hakevat arvo--
valtaa  ulkoapäin ja  täten  totuttavat jäsenistönsä  siihen,  että  esitelmän

pitäjinä ja muissa näkyvissä  tehtävissä pitää olla  etupäässä vanhemman
polven jo  huomattavan  yhteiskunnallisen  aseman  saavuttaneita  henki-
löitä.  Täten saavat jäsenet yhdistyksissään kuulla niitä samoja ajatuksia,`

joita  heillä  on  tilaisuus  kuulla  muutenkin, joten  heidän itsenäinen  ajat-
telutapansa  ja   omaperäisyytensä   tästä   kärsii.   Pahinta   kuitenkin   on,,
että  nuoren  polven  omat  lahjakkaat  edustajat  eivät  pääse  eivätkä  näin
arvovaltaisessa  seurassa  lopulta  uskallakaan  tulla  esille.

Harvinaisena,  mutta  sitä  ilahduttavampana  poikkeuksena  mainitta-
koon  vastavalmistuneiden  kansantalouden  maistereiden  vuonna   1936

periistama  Taloustieteellinen  Kerho.  Se  nimittäin  alunperin  lähti  siitä
periaatteesta,  ettei  se  aio  turvautua  lainavaloon,  vaan  pyrkii  tuomaan
esille  tieteelliseen  työhön  pystyvää  nuorta  polvea  uskoen,  että  se  täten

parhaiten  palvelee  kansantaloustieteemme  tulevaisuutta.  Tämän  vaati-
mattoman kerhon piirissä ovatkiii monet,  tällä hetkellä vastuunalaisessa.
asemassa olevat miehet saaneet kansantaloudellisille ajatuksilleen ensim--
mäisen  kuiilijakuntansa.
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Koska  Taloustieteellinen  Kerho  edelleenkin  haluaa  olla  etupäässä
nuorten tieteenharjoittajien ajatusten forum,  heittäisinkin tässä ohimen-
nen  sen  ehdotuksen,   että  Kansantaloudellisen  Yhdistyksen  puitteissa,
mahdollisesti  yhteistoiminnassa  Ekonomiska  Samfundetin  kanssa,  koe-
tettaisiin koota epävirallinen väittelykerho varttuneita tieteenharjoittajia
varten.  Tämä  olisi  ajatusten  hiomona  tieteellisten  tutkimusten  esittelyä
varten jo  niiden  kypsyttelyvaiheessa.

Palatakseni taas väitöskirjan kirjoittajaan todettakoon, etteivät hänen
vaikeutensa  ole  päättyneet vielä silloin,  kun  hän  on jättänyt sen  tarkas-
tettavaksi.  Hänen  kannaltaan  on  ensiarvoinen  kysymys  saada  se  myös
hyväksytyksi. Yhteiskunnan kannalta sen sijaan on tärkeätä,  että heikko
tai epäitsenäinen väitöskirja hylätään, mutta hyväja omaperäinen hyväk-
sytään,  koska heikoimpien hyväksyttyjen väitöskirjojen  taso  voi helposti
tulla vallitsevaksi.  Probleema onkin siis siinä, miten saataisiin takeet väi-
töskirjan   mahdollisimman   objektiivisesta   arvostelusta.   Kansantalous-
tieteen laajuudesta johtuu,  että varsinkin kaikkein itsenäisimpien väitös-
kirjojen  arvostelemiseen on  vaikeata  löytää  pienestä  maastamme asian-
tuntijoita.   Varsinkin   jos   tutkimusmenetelmä   on   outo,   on   olemassa
vaara,  että väitöskirja saa ansaitsemattoman tuomion.  Maamme tieteen
historia   tietää  kertoa  muilta   aloilta  valitettavista   tapauksista,  jolloin
ansiokas  väitöskirja  on hylätty ja siten yhteiskunnan vahingoksi  on  kat-
kaistu omaperäisen tiedemiehen ura. Väitöskirjan epäoikeudenmukaisen
arvostelun   vaara   vähenisi   huomattavasti,  jos   maamme   yliopistot  ja
korkeakoulut  katsoisivat  olevansa  riippumattomampia  toisistaan ja  jos
toisessa akateemisessa oppilaitoksessa hylätty väitöskirja haluttaisiin ottaa
ennakkoluulottoman  tarkastuksen  kohteeksi jossakin  toisessa.

Tarkasteltakoon  vielä  kaiken  tieteellisen  työn  erästä  välttämätöntä>
vaikkakaan  ei  itsessään  riittävää  ehtoa,  nimittäin  taloudellisten  edelly-
tysten  luomista  sen  harjoittamiseen.   Tällä  tarkoitetaan  toisaalta  sitä>
että  tieteellistä  työtä  tekevän ja  siihen  valmistautuvan  tulee  saada koh-
tuullinen toimeentulo,  toisaalta sitä, että tieteestäjohtuvat muut kustan-
nukset  saadaan  korvatuiksi.  Koska  kansantaloustieteessä  eivät  kokeilut
ole  mahdollisia,   ei  siinä  esiinny  niitä  kokeilukustannuksia  kuin  esim.
luonnontieteissä.   Sen   sijaan   sellaiset   kansantaloudelliset   tutkimukset,

jotka edellyttävät laajan tilastomateriaalin hankintaa ja käsittelyä, vaati-
vat  huomattavasti  varoja.  Näin  ollen  on  meillä  edellytyksiä  tällaisiin
tilastollisiin   tutkimuksiin   ainoastaan  siinä   tapauksessa,   että  valtio   tai
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yksityinen  laitos  saadaan  kiinnostuneeksi  tutkimuksesta.  Sen  sijaan  on
yksityisellä   tieteenharjoittajalla    enemmän   mahdollisuuksia    sellaiseen
kansantaloustieteen   tutkimiseen,   joka   ei   vaadi   paljoa   tilastoa,   vaan

pääasiassa  tutkijan  omien  aivojen  työtä.
Taloudellisesti  tärkein  kysymys  on  kuitenkin  se,  että  tieteenharjoit-

tajiksi  pystyville ja  aikoville  henkilöille  saadaan  turvatuksi  riittävä  toi-
meentulo, jotta  he  taloudellisten  seikkojen  tähden  eivät luopuisi  tieteel-
lisestä työstä, jonka vaatimat sisäiset ominaisuudet ovat aina harvinaisia.

Jokapäiväisessä   puheessa   esitetään   asia   tavallisesti   niin,   että   köyhille
on annettava samat mahdollisuudet tieteelliseen työhön kuin rikkaillekin.
Tämänjohdosta käytän tässä yhteydessä nimityksiä rikasja köyhä huoli-
matta   niiden   tieteellisestä   epätarkkuudesta.    Ensiksikin   on   tärkeätä,
että kaikki poikkeuksellisen älykkäät lapset saisivat oppikoulusivistyksen
vanhempien varallisuudesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.
Kansantaloustieteen  näkökulmasta   tämä  seikka   on  ehkäpä   vielä   tär-
keämpi  kuin  monen   muun  kulttuurin  alan  kohdalla,   koska   suurten
kansantalousmiesten   joukossa    ei    ole   juuri   itseoppineita,   vaikkakin
heidän  joukossaan  on  monia,  jotka  ovat  siirtyneet  kansantaloustietee-
seen   muiden   tieteiden   aloilta.   Oppikoulusivistyksen   laajeneminen  ja
tutkintojärjestelmämme  intellektuaalisille  ominaisuuksille  antama  arvo
merkitsevätkin melko tyydyttäviä takeita siitä,  että harvinaisen älykkäät

pääsevät  oppikouluun,  kunhan  heidän  vanhempansa  vain  suhtautuvat
siihen  suopeasti.  Sen  sijaan  opintojen  myöhemmässä  vaiheessa,  siis  yli-
oppilasvuosina ja,  sen jälkeen, saattaa  varattomuus  ehkäistä tieteelliselle
uralle  antautumista  ehkäpä  vielä  enemmän  kuin  esim.  viime  vuosisa-
dalla.  Siihen  aikaan  teki  velaksi  opiskelu  mahdolliseksi  monen  lahjak-
kaan ja  varattoman  miehen  tieteellisen  uran,  kun  sen  sijaan  nykyään
akateemisten   ammattienharjoittajain   taloudellisen   aseman   huonontu-
misen vuoksi  nimenomaan opiskelun aikainen velkaantuminen  muodos-
taa  suorastaan  esteen  tieteellisille jatko-opinnoille.  Maksaakseen  opinto-
velkansa joutuu moni vastavalmistunut maisteri nimittäin nykyään otta-
maan  niin paljon  sivuvirkoja,  että väitöskirjan tekeminen siirtyy tulevai-
suuteen.  Tästä  on  usein  seurauksena,  että  huolimatta  monen  vilpittö-
mistä   aikomuksista   väitöskirjan   kirjoittaminen  jää   vuodesta   toiseen,
kunnes  haaveet  siitä  kaikessa  hiljaisuudessa  haudataan.

Paitsi tiedemiehiksi soveltuvat varattomat on myös yhtä suuret kvali-
fikaatiot  täyttävät  ns.  rikkaat  pyrittävä  saamaan  tieteen  piiriin.   Suo-
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messa  ei  ole  enää  eikä  oikeastaan  ole  koskaan  ollutkaan  sellaista  passii-
visten   pääomanomistajain   koroillaan   elävää   luokkaa,   joka   saattaisi
kokonaan  ansiotyöstä  vapaana  antautua  kulttuurin  palvelukseen,  niin
kuin  monissa  vanhoissa  sivistysmaissa  oli  ainakin  ennen  sotia.  Käytän-
nössä  ns.  rikas  opiskelija  varattoman  vastakohtana  tarkoittaa  useinkin
vain sitä,  että asianomaisen vanhemmat asuvat yliopistokaupungissa ja
että heillä on hyvätuloinen virka tai liiketoimi. Tällainen opiskelija saat-
taa nimittäin ilman velkaa ja ilman ansiotyötä suorittaa rauhassa loppu-
tutkintonsa,  vieläpä  ainakin  naimisiin  menoonsa  asti  voi  suhteellisen
vaatimattomien  sivutulojen  turvin  harjoittaa  jatko-opintoja.  Kysymys
taloudellisten  etujen  antamisesta  tässä  tapauksessa  on  arkaluontoinen.
Ehkä  ei  olisi  syytä  antaa  apurahoja  ennen  loppututkintoa  sellaisille,

jotka,   saattavat  ilman  velkaa   opiskella  vanhempiensa   kustannuksella.
Sen  sijaan  väitöskirjan  kirjoittajien ja  muiden  tieteenharjoittajien  apu-
rahat  olisi  myönnettävä  täysin  riippumatta  asianomaisen  varallisuus-
asemasta.  Koska  kaikilla  muillakin  aloilla  varakas  henkilö  saa  saman
korvauksen  työstään  kuin  hänen  varaton  virkaveljensä,  ei  ole  mitään
syytä  poiketa  tästä  periaatteesta  tieteen  kohdalla,  sillä  muuten  saattaa
olla seurauksena, että varakkaat alkavat karttaa tieteelliselle alalle ryhty-
mistä.  Saattaahan sitäpaitsi olla niin,  että asianomaisella  ei ole itsellään
varallisuutta, joten vanhempien hänen henkilökohtaisia menojaan varten
antamat  avustukset  voivat  olla  hänelle  itselleen  kiusallisia, sillä meidän
maassamme,  niin  kuin  oikein  onkin,  ei  aikaihmisen  elämistä  vanhem-

piensa  kustannuksella katsota yhteiskunnallisesti sopivaksi.  Sitäpaitsi on
muistettava, että korkeassakin yhteiskunnallisessa asemassa ja sen tähden
rikkaan  maineessa  olevat  henkilöt saattavat  olla  taloudellisissa vaikeuk-
sissa  progressiivisen  verotuksen ja  edustusvelvollisuuksien  tähden.  Niin
sanottujen  rikkaiden saaminen harjoittamaan tiedettä, siinä tapauksessa
että  he  pystyvät  täyttämään  sen  asettamat  vaatimukset,  on  tärkeätä
myös siksi, että ala, jota rikkaisiin tai muuten huomattavassa yhteiskun-
nallisessa asemassa  oleviin  perheisiin kuuluvat karttavat,  ei  usein myös-
kään  houkuttele  sitä  lahjakkainta  nuorisoa, jonka  syntyperä  on  vaati-
mattomampi. Toisaalta ei tietysti saa tulla kysymykseenkäån, että yhteis-
kunnallista asemaa väärinkäytettäisiin epäoikeutettujen etujen saavutta-
miseksi ja  että  tieteelliseen  työhön kykenemätön  saisi  stipendejä  tai  tie-
teellisiä virkoja  huomattavassa  asemassa  olevien  vanhempien  vaikutus-
vallan  tai  ansioiden  nojalla.

2
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Näin ollen ei voida yleensä lähteä siitä, että väitöskirja kirjoitettaisiin

yksinomaan kirjoittajan oman omaisuuden, hänen vanhempiensa tulojen
tai velkavarojen avulla. Asiallisesti jäävät siis jäljelle seuraavat mahdolli-
suudet, joiden  avulla  väitöskirjan  kirjoittaja  voi  saada  toimeentulonsa.
Ensiksikin on se mahdollisuus, että väitöskirja kirjoitetaan vapaa-aikana
leipätyön  ohella.  Tätä  voidaan  suositella  väitöskirjatyön  alkuvaiheessa,
silloin kun aihe ei ole vielä täysin kiteytynyt. Siitä on kuitenkin se haitta,
että   väitöskirjan   valmistuminen   helposti   viipyy,   mikä  johtaa   usein
samalla  siihen,  että  se jää  lopullisesti  tekemättä.

Toiseksikin  voidaan  väitöskirjan  kirjoittajalle  järjestää   stipendejä,

joiden avulla asianomainen voi määräajan ansiotyöstä vapaana valmis-
tella  väitöskirjaansa.   Paitsi  että  maassamme  voidaan  jakaa  stipendejä.

yleensäkin  vain  rajoitetusti,  on  niiden  heikkoutena  niiden   tilapäinen
luonne, joten  tuskin  kukaan  voi järjestää  elämäänsä  koko  väitöskirjan
kirjoittamisen  ajaksi  stipendien  varaan.   Sen  tähden  olisikin  stipendit
lähinnä varattava väitöskirjatyön viimeistelyvaiheeseen, vuoden tai kah-
den ajaksi.

Kaikkein   paras   tapa   turvata  tieteellinen  jälkikasvu  on   mielestäni
kuitenkin se,  että nuorille lahjakkaille maistereille järjestetään riittävästi
virkoja, joihin liittyy sekä mahdollisuus että velvollisuus tehdä tieteellistä
työtä ja nimenomaan kirjoittaa väitöskirjaa, samalla kuin ei ole lainkaan
haitaksi, jos virkaan kuuluu jonkin verran muitakin velvollisuuksia. Täl-
laisia  erinomaisia virkoja  ovat  Suomen  Pankin Taloustieteellisen  Tutki-
muslaitoksen   tutkijanvirat,  jotka   ovatkin  jo   osoittautuneet   edullisiksi
kansantaloustieteen  edistämisen. kannalta.  0lisi  myös  toivottavaa,  että

yliopistoihin ja  korkeakouluihin  saataisiin  perustetuksi  enemmän  kan-
santaloustieteen  alempia  opettajanvirkoja,  joihin  kohtuullisen  opetus-
velvollisuuden  lisäksi  kuuluu   velvollisuus  väitöskirjan  kirjoittamiseen.
0lisi  myös  suotavaa,  että  yksityiset suuryritykset löytäisivät  omien  hal-
lintovirastojensa puitteissa mahdollisuuksia järjestää toimia, jotka sellai-
senaan  eivät  vie  toimenhaltijan  koko  aikaa ja joihin  liittyy  velvollisuus
kansantaloustieteelliseen  työhön.

0lisi  luonnollisestikin  tärkeätä,  että  edellä  kuvattuihin  tutkijanvir-
koihin  olisi paljon  pyrkijöitä, jotta voitaisiin valita  niihin vain  sellaisia,

joilta melko suuren todennäköisyyden mukaan on syytä odottaa ainakin
kohtalaiset tieteelliset ansiot täyttävän väitöskirjan kirjoittamista.  Uskoi-
sin kyllä,  että tutkijanviran perusajatuksen,  opinnäytteen kirjoittamisen
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virkatehtävänä, pitäisi houkutella miltei jokaista, joka tuntee viettymystä
tieteelliseen   työhön.   Virkaan  valitsemisen  perusteena   tulisi  mielestäni

pitää,  paitsi  hyvin suoritettua loppututkintoa,  itsenäistä  tieteellistä ajat-
telua  osoittavia  tutkielmia.  Saattaisihan  ajatella,  että joskus järjestettäi-
siin  vaikkapa  kilpakirjoituksia  nuorten  maistereiden  kesken  karsintojen
suorittamiseksi.

Mainittujen  tutkijanvirkojen  luonteeseen  kuuluu  ehdottomasti,  että
tutkija olisi nimitettävä niihin vain määräajaksi, jonka tulisi vastata. koh-
tuullista, väitöskirjan kirjoittamisen vaatimaa aikaa. Ei ole tarkoituksen-
mukaista,  että  nimenomaan  nuorta  tieteenharjoittajaa  varten  perustet-
tuun  virkaan jää jonkinlaisesta jatkuvuudesta.  sellainenkin, joka  väsäh-
täneenä  tieteelliseen työhön  tai muusta syystä ei enää pystykään kirjoit-
tamaan väitöskirjaa tai vastaavaa tutkimusta. Koska kenestäkään ei voida
etukäteen varmasti sanoa,  onko asianomaisella  tosiaan tiedemiehen omi-
naisuuksia  vai  ei,   olisi  jo  alunperin  koetettava  järjestää  kunniallinen

perääntymistie väitöskirjatyössään  epäonnistuneille,  mutta muuten kan-
salaiskuntoa ja  muita  kykyjä  osoittaville  tutkijanviranhaltijoille.  Täten
voisivat   tällaiset   nuoret maisterit  saada   kasvojaan   menettämättä   toi-
meentulonsa  heille  paremmin  soveltuvissa  viroissa,  ilman  että  he  vilpit-
tömän  yrityksensä  johdosta   olisiva,t  joutuneet  ainakaan  kovin  paljon
huonompaan asemaan kuin ne kyvyiltään heidän vertaisensa ikätoverit,

jotka  eivät  ole  yrittäneetkään  tieteellistä  työtä.  Siten  ei  heidän  tarvitse
koko  iäkseen jäädä  alempaan  tieteelliseen  virkaan,  jossa  he  eivät  tule
kuitenkaan   saamaan   samoja   toimeentulomahdollisuuksia   kuin   heille

paremmin   soveltuvilla   aloilla,   samalla   kuin   nämä   virat   vapautuvat
ajoissa  uuden  ikäpolven  tieteellisille  yrityksille.  Jos  taas  heidät  ilman
kunniallista   perääntymistietä   erotetaan,   saattaa   tämä   pelottaa   toisia
koettelemasta  voimiaan  tiedemiehen  erikoislaatuisia  edellytyksiä  vaati-
vassa  tehtävässä.

Varttuneille  kansantalouden  tutkijoille  on  Suomessa  tieteellisiä  vir-
koja enemmän kuin monella muulla tärkeällä alalla.  Niinpä ta.loudellis-
ten  tutkimuslaitosten johtajien ja osastopäälliköiden virkoja on huomat-
tava  määrä,  puhumattakaan jo  edellä mainituista kansantalouden  pro-
fessorinviroista.  Professorien  varsinaiseen  tieteelliseen  työhön  vaikuttaa
tosin  häiritsevästi  se,  että  niihin  liittyy  melko  raskas  opetusvelvollisuus
opiskelijoiden  suuren lukumäärän johdosta ja  että  professorit  ovat jou-
tuneet   ottamaan   paljon   sivutehtäviä   palkkojen   pienuuden   tähden,
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järjestelemällä  akatemia-apurahat  tarkoituksenmukaisella  tavalla  saa-
daan  professorien  luovalle  tieteelliselle  työlle  hyvät  edellytykset.  Niitä

jaettaessa tulisi kiinnittää huomiota ennen kaikkea siihen, kuinka hedel-
mällistä  asianomaisen  tieteellinen  työ  on  ollut  aikaisemmin  sekä  enncm
virkaan  nimitystä että varsinkin sen jälkeen. Asianomaisen virkavuosien
lukumääi`ä ei saisi vaikuttaa apurahan saamiseen. Akatemian  apurahan
uudelleen saamisen ehdottomana edellytyksenä olisi mielestäni pidettävä
ansiokkaan tieteellisen tutkimuksen julkaisemista joko edellisen apurahan
kolmivuotiskautena  tai  sen jälkeen.

Kansantaloustieteellisten virkojen lukumäärä ei vielä ilmaise ansiok-
kaiden  väitöskirjojen  toivottavaa  määrää,  sillä  kokemus  on  osoittanut,
että   kansantaloustieteellisen  koulutuksen   saaneita   miehiä   on   tarvittu
in\.ös  monissa  muissa  kuin  tieteellisissä  tehtävissä.   Näin  ollen  ei  liene
lähitulevaisuudessa   pelättävissä   kansantaloustieteellisten   väitöskirjojen
liikatuotantoa,  varsinkin jos  niiden  taso  pidetään  riittävän korkeana.

Kansantalouden   tutkijan   tehtävä  yhteiskunnassa   on   erikoislaatui-
nen, ja  kuten  muihinkin yhteiskunnallisiin  tehtäviin liittyy siihen  eräitä
oikeuksia ja  eräitä  velvollisuuksia.  Kenelläkään  ei  ole  oikeutta  luopua
velvollisuuksistaan   eikä   velvollisuutta   luopua   oikeuksistaan.   Keskei-
simpiä kansantalouden tutkijan tehtäviä on lausuajulkisesti mielipiteensä
hänen   erikoisalansa   puitteissa   myös   päivän   kansantaloudellisista   ja
talouspoliittisista  ongelmista.  Tällöin hänellä  ei kuitenkaan  ole  velvolli-
suutta  antaa  vastausta  sellaisiin kysymyksiin, joihin  hänellä  ei  ole  ollut
tilaisuutta perehtyä tai jotka ovat luonteeltaan liian poliittisia.  Toisaalta
ei hänellä ole oikeutta alistua siihen,  että hänen mielipiteitään halutaan
kuunnella vain silloin,  kun ne ovat mieluisat kulloinkin vallassa olevalle

i)oliittiselle   suunnalle.    Kansantaloustieteen    tehtävänä    on    nimittäin
nykyään   usein  olla   terveellisenä  vastapainona  yhä  kasvavalle  valtion
auktoriteetille.  Kansantalouden  tutkija  ei  luonnollisestikaan  voi  koko-
naan  kieltäytyä  yhteiskunnallisista   luottamustehtävistä,   mutta   hänen
tulisi  varoa  sellaisia,  jotka  sitovat  liiaksi  hänen  tieteellistä  vapauttaan,

ja ennen kaikkea hänen tulisi rajoittaa niiden määrä sellaisiin puitteisiin,
että  hänelle jää  aikaa  myös  omaa  tieteellistä  työtään varten.  Erityisesti
on syytä korostaa, että silloin kun kansantalousmies puhuu nimenomaan
tiedemiehen  ominaisuudessa,  tulee  hänen  edustaa  yksinomaan  tieteel-
listä  totuutta,  eikä  hän  saa  sitoutua  minkään  etupiirin,  järjestön  tai
aatesuunnan  edustajaksi.  Kansantaloustieteen  tutkijain  tulee  luonnolli-
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sestikin  olla  yhteistoiminnassa  myös  talouselämän  johtajien  sekä  raja-
tieteiden edustajien kanssa, mutta heidän tulee s:kä yksilöinä etiä yhtei-
sesti  varoa  hakemasta  itselleen  suojelijoita  vieraiden  alojen  edustajien

joukosta,  olkoon  näiden  asema  yhteiskunnassa  kuinka  korkea  tahansa.
Kuten  edellä  olevasta  esityksestä  ilmenee,  ei  ainakaan  minun  käsi-

tykseni  mukaan  Suomen  kansantaloustieteen  kehittymisen  esteenä  ole
mitkään   perustavaa   laatua   olevat   heikkoudet,   vaan   useinkin   melko
vähäisiltä  vaikuttavat  syyt,  joiden  poistamisen  ei  pitäisi  olla  missään
suhteessa  ylivoimaista.  Tällöin  on  tietenkin  pidettävä  arvossa  kaikkea
sitä  taloudellista  tukea,  jonka  yhteiskunta  voi  suinkin  kansantaloustie-
teen  hyväksi  antaa.   Samalla  on  kuitenkin  muistettava,  että  kaikkina
aikoina  on  tieteen  edistyminen  riippunut  enemmän  kuin  ulkonaisista
eduista siitä  alttiudesta ja  uskollisuudesta, jota  todelliset  tutkijaluonteet
ovat  tieteen  hyväksi  osoittaneet.  Luonnollisestikin  on  annettava  tä)'si
arvo  niiden  usein hyvinkin etevien miesten  tutkimuksille, joille kansan-
taloustiede merkitsee portaita ja  akateemiset opettajanvirat jonkinlaisia
lepotasoja  matkalla  kohti  korkeuksia,  toisin  sanoen johtavaan  asemaan

politiikan,  talouselämän tai hallinnon aloilla. Uskaltaisin kuiteikin väit-
tää,   että  kansantaloustieteen  eteenpäin  viemiseksi  tarvitsisimme  vielä
enemmän sellaisia luonteeltaan, vaikkakaan ei kyvyiltään vaatimattomia
miehiä ja naisia, joille  tiede merkitsee korkeinta elämän kutsumusta.



RAHAPÄÄOMAN  MUODOSTUS  MAASSAMME
SODAN  JÄLKEEN.

Esitelmä, jonka  Kansantaloudellisen  Yhdistyksen  kokouksessa
huhtikuun  26.  päivänä  1955  piti

0.  Toikka.

Kysymystä rahapääoman muodostuksesta maassamme sodan jälkeen
sekä  siihen  vaikuttaneita  tekijöitä  on  valaistu  eri  yhteyksissä  tässäkin

piirissä. Kun tästä huolimatta rohkenen esittää joitakin mietteitä asiasta,
niin  teen  sen  ennen  kaikkea  sen  takia,  että  pankkimiehen jokapäiväi-
sessä  työssä  on  tämä  ongelma  nimenomaan  sodan jälkeen  ollut  mitä
keskeisin.   Minulla  on  myös  se  käsitys,  että  tämän  kysymyksen  vaka-
vuutta ei ole kaikkialla täysin oivallettu,  ehkä  ei aina edes  haluttu ym-
märtää,  ei varsinkaan niissä piireissä, jotka sodanjälkeisinä vuosina ovat
olleet vastuussa maassamme harjoitetusta talouspolitiikasta.

Vaikka  maamme  on  aina  ollut  köyhä  pääomista,  oli  rahapääoman
lisäys sodan edellisinä vuosina silloisiin tarpeisiin verrattuna jotakuinkin
riittävä, ja rahamarkkipoilla kysyntä ja tarjonta olivat melko hyvin tasa-

painossa.  Rahalaitoksiin  kertyneiden  varojen  määrään  nähden  vuotui-
nen  kasvu  oli  tyydyttävä,  eräinä  vuosina  jopa  hyvä.   Kuvaavaa  sille
taloudelliselle ajattelulle, joka kehittyi sen  ajan  hyvinvoinnin merkeissä,
oli, että edullisten suhdanteiden rohkaisemina ryhdyimme kuolettamaan
ulkomaisia velkojamme, jotka tulivatkin jotakuinkin kokonaan maksuun.

Sodan jälkeen  on kehitys  ollut aivan toisenlainen.  Se,  että rahapää-
oman muodostus ei ole  ollut  tyydyttävä,  käy ilmi yhtämittaisesti jatku-
neesta  tasapainon  puutteesta  pääoman  kysynnän ja  tarjonnan  välillä.
Tämä  tulee esiin erityisesti liikepankeissa, joiden antolainaus pitkät ajat
on ollut ottolainausta niin paljon suurempi, että ne ovat joutuneet usein
huomattavassakin määrin turvautumaan rediskonttauksiin.  Tasapainon
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puute johtuu  tietenkin siitä,  että  toiselta  puolen  inflaatio  on  hävittänyt
pankkeihin kerättyjä säästöpääomia enemmän, kuin mitä uutta tällaista
pääomaa  on  ennättänyt  kertyä,  mutta  toiselta  puolen  sen  on  saanut  .
aikaan myös  entistä  paljon suurempi pääoman  tarve.  Emme saa  unoh-
taa sodan seurauksia ja sen aiheuttamia rasituksia. Jälleenrakennustehtä-
vät, sotakorvaus, asutustoiminta sekä asuntojen rakentaminen ovat vaa-
tineet ja vaativat edelleen valtavia pääomia. Niistä asuntotuotanto tulee
todennäköisesti vielä  kauan rasittamaan  rahamarkkinoita.  Ennen  kaik-
kea  on  mainittava  tuotantoelämän  taholta  tuleva  pääoman  kysyntä,
sillä onhan tuotantoelämän elvyttäminen ollut sodan jälkeen ratkaiseva
tekijä  kansantaloutemme  suotuisalle  kehitykselle ja  tuleehan  elinkeino-
elämä  vastaisuudessakin  tarvitsemaan  huomattavia  pääomia.   Vaikka
teollisuuden  tuotanto  on sodanedellisistä  vuosista jo lähes kaksinkertais-
tunut,  on Suomi monessa suhteessa vielä suhteellisen kehittymätön maa,

jonka jatkuvaan  teollistamiseen  on  kiinnitettävä  huomiota.  Myös  tuo-
tantokoneistomme  pitäminen  tyydyttävällä  teknillisellä  tasolla  kilpailu-
kykyisyyden  säilyttämiseksi  tulee  vaatimaan  paljon  pääomia.  On  niin-
ikään  ilmeistä,  että  tuleva  teknillinen  kehitys  yhä  lisää  pääoman  tar-
vetta.  Toiselta puolen ei ole unohdettava,  että tähänastiset  epänormaa-
lit  olot ja  ulkomaankaupan säännöstely ovat synnyttäneet sekä teollisuu-
dessa  että  muilla  elinkeinoaloilla  yritteliäisyyttä,  jolla  ei vapaan kilpai-
lun vallitessa  ole  elinmahdollisuuksia ja jota  kansantaloutemme  ei  kai-

paa, mutta joka melkoisessa määrin on ollut lisäämässä rahan kysyntää.
Mainitsin edellä inflaation vaikutuksen.  Pitkät inflaatiokaudet ovat syn-
nyttäneet  enemmän  tai  vähemmän  näkyviä spekulaatioilmiöitä.  Myös
nämä  ovat  lisäämässä  luoton  kysyntää,  mutta  ne  eivät  varmaankaan
ole  aiheuttaneet suuressa  määrin  antolainauksen  kasvua.

Eräästä  vuosi  sitten julkaistusta  selvityksestäL  käy  ilmi,   että  teolli-
suuden rahoituksesta saatiin vuosina  1947-1952 keskimäärin 7  °/o osake-
antien kautta, 37 °/o itserahoituksellaja loput eli 56 °/o luotoilla. Viimeksi
mainitusta  erästä  lähes  2/3  tuli  liikcpankkien  osalle,  kun  taas  Suomen
Pankki vastasi vajaasta viidenneksestä. Nämä luvut antavat selvän kuvan
teollisuuden rahoitusongelmasta, joka joutuu rahalaitosten, lähinnä liike-

pankkien ratkaistavaksi.  Kysynnästä siis ei  ole puutetta.  Miten on sitten
tarjonnan laita?

• PENT" HALNSKi -PENTTi PouzcKA,   Teollisuiiden rahoilus uuosiita   1947 -1952. Ta\ou-

dellinen  tutkimuskeskus,  sarja  8:  16.  Helsinki  1954.
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Kun seuraavassa käsittelen rahapääoman muodostusta,  rajoitan esi-
tykseni  koskemaan  ensi  sijassa  sitä  rahapääoman  lisäystä,  joka  vuosit-
tain  virtaa  raha- ja  vakuutuslaitoksiin.  0len  täysin  selvillä  siitä,  että
rahapääomaa  muodostuu  myös  muulla  tavalla  ja  että  paitsi  tätä  ns.
näkyvää säästämistä  on olemassa myös sellaista rahapääoman muodos-
tusta, joka tapahtuu enemmän  tai vähemmä.n näkymättömästi.

Ennen kuin ryhdyn tarkastelemaan ns.  näkyvää säästämistä,  haluan
kiinnittää huomiota siihen huomattavaan näkymättömään säästämiseen,

joka  tapahtuu  luottojen  kuoletuksina.  Ruotsalainen  kansantalousmies,
professori  SzJG73  Br3.j`man  kirjoitti  aikoinaan  tästä  varsin  mielenkiintoisen
tutkielman,    jossa    hän    väitti,    että   suurin   osa   siitä   säästämisestä,

joka  tapahtuu liikepankkien välityksellä,  ei synny talletusten vaan luot-
tojen kuoletusten muodossa.] Tätä rohkeaa väitettään professori Brisman

perusteli eräillä arvioluvuilla, joitten mukaan luottojen kuoletukset Ruot-
sin  liikepankeissa  olivat  lähes  kaksi  kertaa  niin  suuret  kuin  talletusten
kasvu.  Meillä  on  mm.  tohtori  j3G3.no  f2ojj`3.  ansiokkaasti  käsitellyt  samaa
kysymystä.  Eräässä  muutama  vuosi sitten julkaistussa  kirjoituksessa2  tri
Rossi tuli siihen  tulokseen,  että myös meidän maassamme rahalaitosten
kautta  virtaava  »näkymätön»  säästäminen  on  sekä  »näkyvään»  raha-
säästämiseen   että   koko   bruttosäästämiseen   verrattuna  suuruudeltaan
erittäin  merkittävä.   Miten  suuressa  määrin  siihen  sisältyy  varsinaista
uutta  säästämistä,  ei  kylläkään  valitettavasti  ole  laskettavissa.  Selvityk-
sessään  tri  Rossi  arvioi luottojen keskimääräiseksi  takaisinmaksuprosen-
tiksi  n.   10-13, joten  kokonaiskuoletukset  luottolaitoksissa  tutkittavana
olleena   vuonna    1948   nousivat jotakuinkin  yhtä  suuriksi  kuin  ottolai-
nauksen  nettolisäys  rahalaitoksissa.

Kun  kummankin  edellä  mainituista  tutkijoista  on  ollut  turvaudut-
tava arviolukuihin, liikutaan tietenkin tilastollisesti jossain määrin hata-
ralla  pohjalla. joka  tapauksessa  voidaan  todeta,  että  tällä  näkymättö-
mällä rahapääoman muodostuksella on huomattava merkitys rahalaito3-
ten ja nimenomaan liikepankkien luotonantokykyyn nähden. Tämä tosi-
asia tahtoo usein unohtua, koska meillä ottolainauksesta ja sen kehityk-
sestä  on  aina  hyvä  tilastollinen  kuva.  Eri  asia  on sitten,  onko  luottojen

1  SvEN  BRisMAN,  jra43.fc!/6!./d;!!.ng  ocÅ  spmcrnde.  Studier  i  svenskt näringsliv tillägnadc

]akob  Wallenberg.  Tukholma  1942.
2 RF,iNo  Rossi,  »JV%y.`Åj/Ä» ja  »nÄÅy77iä%mäj!Ö»  jääf/äm!.j:cj`!ä.  Kansantaloudellinen

aikakauskirja   1:  1950.
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kuoletusten   muodossa   tapahtuva   pääoman   muodostus   rinnastettava
uuteen säästämiseen vai ei.

Uutena  säästämisenä  voidaan joka  tapauksessa  pitää  melkein  kaik-
kea  sitä  rahapääomanmuodostusta, joka  on  ns.  näkyvää  rahan  säästä-
mistä.  Huomattavimman  osan  tästä  muodostavat  rahalaitosten  ottolai-
]i.aus  ja  siitä  varsinkin  talletukset,   kun  toiselta  puolen  shekkitilejä  on

pidettävä kassavaroina.  Nykyään on kuitenkin miltei mahdotonta vetää
selvää  rajaa  shekkitilivarojen ja  talletuksien  välille,  koska  kummankin
ryhmän  kiertonopeus  on  melko  lyhyt.   Viime  vuosina  tästä  tehdyistä
sclvityksistä  voidaan  mainita,  että  keskimääräinen  talletusaika  rahalai-
toksissa nyt on huomattavasti lyhyempi kuin ennen sotaa ; liikepankkien
osalta on keskimääräinen talletusaika lyhentynyt n. 40  °/o ja säästöpank-
kien  osalta  n.   50  °/o   verrattuna  sotaa  edeltäneisiin  vuosiin.L  Tätä  sil-
mällä  pitäen  olen  seuraavassa  näkyvään  rahan  säästämiseen  lukenut
rahalaitosten ottolainauksen kokonaisuudessaan, sellaisena kuin se tavan-
mukaisissa  tilastoissa  esitetään,  sekä  vakuutusyhtiöiden ja Kansaneläke-
laitoksen vakuutusmaksurahastot.  Sitä vastoin  ei ole laskettu postisiirto-
tileillä   olevia  varoja,   koska  ei  ole   tilastoja  käytettävissä  siitä,   kuinka

paljon  niistä  on  valtion ja  kuinka  paljon  yksityisten.  On  myös jätetty
pois  obligaatiot,  koska  valitettavasti  ei  ole  läheskään  tarkkaa  selvitystä
siitä,  miten  paljon  niistä  on  yksityisten  ja  miten  paljon  rahalaitosten
hallussa, ja koska jälkimmäisessä  tapauksessa  niiden  osuus jo  tulee  esiin
ottolainauksessaja vakuutusmaksurahastoissa. Niiden poisjättämistä puo-
lustaa  myös  se,  että  suurin  osa  yleisön  hallussa  olevista  obligaatioista
on   korvausobligaatioita,  joita   ei  voi   pitää   alkuaan  säästöpääomana.
Näkyviin säästöihin  olisi edelleen laskettava osakeyhtiöitten  omien  pää-
omien  kasvu,  mutta ne  on kuitenkin jätetty laskelmissa  huomioon  otta-
matta.  Kun  sanotunlaiset  näkyvät  säästöt  ovat  kehittyneet,  niin  kuin
tiedetään, meillä epäedullisesti,  eivät niitä koskevat numerot olisi kuvaa
kaunistaneet,   vaan  päinvastoin.   Mainittakoon  tässä  vain,   että  osake-

pääomien  nimellinen  arvo  vuonna   1954  oli  ainoastaan  7  kertaa  niin
korkea kuin vuonna  1938.

Rahapääoman muodostuksen valaisemiseksi olen antanut laatia muu-
tamia   taulukoita,  joista  sodanjälkeinen  kehitys  käy  ilmi.   0len   niissä

yrittänyt  selvittää,  miten  edellä  mainitsemani  rahapääoma  on  kehitt\.-

1  NiLs  MEiNANDER,   ra//cfi4S!!./!.ctj  kj!y//ö.  Talo`idellisia  Selvityksiä  1953.
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nyt ja  miten  se  on jakautunut  eri  pääomaryhmien  osalle.   Sen  lisäksi
on   erikseen  selvitetty  rahalaitosten   ottolainausta,   ko5ka   tämä  ryhmä
muodostaa siitä huomattavimman osan. Tällä tavalla saadut luvut anta-
vat  jo  eräänlaisen  kuvan  kehityksestä.  Lähemmäksi todellisuutta pää-
semme  kuitenkin, jos  vertaamme  näitten  säästöpääomien  muodostusta
kansamme käytettävissä olleisiin kokonaistuloihin.

Taulukko  1,   Rahalaiiosteii oitolainaus yleisöliä vuosir.a  1935-1954,  milj.  mk

Nimclliset  luvut  muunnettu  »reaalisiksi», ts.  vuoden  1935  lukuja  vas.taaviksi, käyitä-
mällä  tukkuhintaindeksin joulukuun  arvoa  kunakin vuonna.

Pääoma uuodeii lo|)iusa            Vuosittairun lisäys

V„oJ3'

1935............

1936............

1937............

JV-imellinen      Reaalinen

13851                13851

15  300              14037

17  700              14508

/938   ................             19864               17579

/939   ................             19754               14419

J940   ................            23235               13202

J94J    ................            25066               11993

/94?   ................            29468               11290

1943...... 36  520             12  550

J944   ................            44462               14160

J945   ................            61263               10093

1946................

1947    .  .

1948....

1949    .  .

1950....

1951....

1952    .  .

1953....

1954    .  .

69 898              9 641

85 260             8 442
100596                9112

126568               11122

143  621                 9  981

202  933             10526

230116              13038

266  669            15  604
313  285             18  604

Nirnellimen     Reaalinen
505                505

1449              1329

2  400             1967

2164               1915
-110        -80

3481               1978

1831                    876

4402             1687

7  052            2  423

7  942            2  529
16801              2  768

8635               1191

15362                1521

15336              1389

25972             2  282
17053                1185

59312             3076

27183               1540

36553             2139

46616             2  768

Ei  voida  kieltää,  että  varsinkin  ensi  silmäyksellä  saa  verrattain  va-
1oisan kuvan rahalaitosten ottolainauk§en kehityksestä. Sehän ei ole ollut
niin  epätasaista  kuin  voisi  luulla  sen   olleen  menneinä  vaiherikkaina
vuosina.  Huomaamme  kuitenkin,  että  tuloksiin  nähden  on vielä  paljon
toivbmisen  varaa,  sekä  että  rahapääoman  muodostuksessa  on  tapahtu-
nut   varsin    huomattavia  rakennemuutoksia.    Taulukosta    1  näemme,
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että kaikkien rahalaitosten ottolainauskanta viime vuonna ensimmäisen
kerran  reaalisesti  ylitti  vuoden   1938  vastaavan  luvun.  Niinikään  huo-
maamme,  että vuodesta  1949 lähtien vuosittainen ottolainauksen reaali-
nen  lisäys  on  paria  huonoa  vuotta  lukuun  ottamatta  ollut  sodanedel-
1isten vuosien keskimääräistä lisäystä suurempi.  Sekä kehitys että saavu-
tettu tulos näyttävät  näin  kohtalaisen  h)viltä,  mutta toiselta puolen on
huomattava,  että  ottolainauskannan  reaalinen  kasvu  ei  vastaa  edes  sa-
mana  aikana  tapahtunutta  väestön  lisäystä,  tuotannon  noususta  puhu-
mattakaan.  Ottolainauksen vertailu bruttokansantuloon saa meidät va-
kuuttuneiksi  siitä,  että  tulos  on  ollut  varsin  laiha.  Esimerkiksi  vuonna
1938  ottolainauksen  lisäys  oli  6.7  °/o  koko  kansantulosta ja  27.5  °/o  koti-
maisista bruttoinvestoinneista, toisin sanoen reaalisäästämisestä. Vuonna
1953  ottolainauksen lisäyksen suhde kansantuloon  nähden oli supistunut
5.2  °/o:iin ja  investointeihin  nähden  14.9  °/o:iin.

Mihin  rahat  sitten  ovat  menneet? Jos  tarkastelemme  valtiovarain-
ministeriön kansantalousosastossa suoritettuja selvityksiä kansantulon ke-
hityksestä  siinä  muodossa, kuin  ne  on julkaistu  vuoden   1955  budjetti-
esityksen  liitteenä,  huomaamme,  että  kansamme  käytettävissä  olevasta
kokonaistulosta meni julkiseen sektoriin vuonna  1938  noin  13  °/o,  mutta
1953  kokonaista  25  °/o.  Samaan kehityssuuntaan viittaa myös se seikka,
että  kun  kokonaissäästöjen  prosenttinen  osuus  käytettävissä  olevista  tu-
loista  oli  suunnilleen  yhtä  suuri  mainittuina  vuosina,  niin  yksityisessä
sektorissa muodostuneen säästön prosenttinen osuus oli supistunut 23:sta
15:een. Jajos nyt tätä taustaa vasten tarkastelemme ottolainauksen kehi-
tystä,  niin  havaitsemme,  että  vuosittaisen  lisäyksen  prosenttinen  osuus
kokonaissäästöistä mainittuina vuosina oli supistunut noin puolella.

Tauliik.ko  2,   Rahalaito5teii  o[tolainatLs  yleisöllä  sekä  uakuuluslaitosleii  raiia£tot

1938

mmk          O/o
Yksityistenrahalaitostenottolainaus..19  362        82.9

Postisäästöpankin  ottolainaus ........              502           2.2

Vakuutusyhtiöitten  vakuutusmaks``-ja
korvausrahastot   ................          3485          14.9

Kansaneläkelaitoksen   keräämät   varat                6          0.0

1953

m mk           O/o
239  595         66.1

37746*      10.4

38  893         10.8

461lz         12.7

Yhteensä     23355100.0                362346100.0

*)  Talletuksct  +  yleisön  siii`totilit
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Taulukosta   2  käy   selville,   että   rahalaitosten   ottolainaus  muodos-
taa  huomattavimman  osan  näkyvistä  säästöistä. Tämä  osuus  on kuiten-
kin melkoisesti laskenut sodanedellisistä vuosista.  Kun kaikkien  rahalai-
tosten ottolainaus, yleisön postisiirtotilit mukaan luettuina, tekivät vuonna
1938  85.1  °/o,   oli  vastaava  luku  vuoden   1953   päättyessä  vain   76.5  °/o.
Samalla voimme  todeta,  että  Postisäästöpankin  osuus  on  ii.oussut  tuona
aikana  2.2  °/o:sta  10.4  °/o:iin,  mikä merkitsee,  että yksityisten  rahalaitos-
ten osuus on alentunut vielä huomattavasti paljon enemmän kuin edellä
mainittiin.   Edelleen   huomaamme,   että   vakuutusyhtiöitten   vakuutus-
maksu-ja  korvausrahastojen  osuus  on  alentunut  14.9  °/o:sta  10.8  °/o:iin,
kun  sitä  vastoin  Kansaneläkelaitoksen  keräämät  varat  ovat  kasvaneet
mitättömästä  määrästä  12.7  °/o:iin.

Kaikki tämä viittaa siihen  huomattavaan ja kaikille  tunnettuun  ra-
kennemuutokseen, joka  on  havaittavissa  ns.  näkyvän  säästämisen  muo-
dostuksessa.  jos  tämän  lisäksi  tarkastelemme  eri  rahalaitosten  osuutta
ottolainaukseen  yleisöltä,  voimme  todeta,  et,tä  liikepankit ja  säästöpan-
kit  ovat joutuneet  antamaan  sijaa  Postisäästöpankille ja  osuuskassoille.
Nimenomaan  talletusten  osalta  kehitys  on  liikepankkien  kannalta  ollut
epäedullinen.  Vuonna  1938  oli  liikepankkien  osuus  yleisön  talletuksista
42.7  °/o sekä säästöpankkien osuus 43  °/o, vastaavien lukujen oltua Posti-
säästöpankin ja  osuuskassojen  kohdalla  2.8 ja  7.5.  Viime  vuonna  ]iike-

pankkien  osuus  oli  supistunut  30.8  °/o:iin ja  säästöpankkien  34  °/o:iin,
kun taasen Postisäästöpankin osuus oli noussut  11.1  °/o:iinja  osuuskasso-

jen  osuus  19.1  °/o:iin.  Syyt  tähän  kehitykseen  ovat  tunnetut.  Tämä  ra-
kennemuutos on luonnollisesti ollut omiaan heikentämään liikepankkicn
lainanantokykyä, jota päinvastoin  olisi  ollut  vahvistettava.

Vaikka  liikepankeissa  shekkitilit  näyttelevät  huomattavaa  osaa,  on
varsinaisi]la talletuksilla kuitenkin ensisijainen merkitys.  Lähinnä niiden
kehityksestä  riippuu  pankkien  antolainauskyky.  Tästä johtuukin  erityi-
sesti viime vuosina kiristynyt kilpailu talletuksista. Ohimennen voin mai-
nita,  että  näin  näyttää  olevan  eräissä  muissakin  mai`ssa,  mm.  pääoma-
rikkaassa Ruotsissa, jossa suuret liikepankit monin tavoin koettavat edis-
tää talletustoimintaa.  Merkille pantavaa on myös, että Saksan liikepank-
kien  osuus  yleisön  talletuksista siellä  on viime  vuosina  noussut.

Kun kerran  on  puhe  talletuksiin  kohdistuvasta kilpailusta,  en  malta
olla  sanomatta,  että kilpailumomentti  ei  ole  ollut  vaikuttamatta  siihen,
että   rahalaitokset   hiljattain   yksimielisesti   päättivät   hyväk3yä   indeksi-
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ehdon  noudattamisen määrätynlaisiin  talletuksiin  nähden.  Puuttumatta
tässä  lähemmin  asiaan  sinänsä  tahdon  vain  mainita,  että  sen jälkeen
kun  indeksiehtoa  sovelletaan  muilla  aloilla  niin  laajassa  määrin, kuin
nyt tiedämme maassamme tapahtuvan, sen käyttäminen talletustoimin-
nassa on luonnollista. Siten tehdään myös oikeutta säästäjille, jotka ovat,
mikäli   ei   ole   kysymys   melko   tuoreista  säästöistä,   kärsineet   inflaation
takia suuria tappioita.  Mutta toiselta puolen indeksiehdon soveltaminen

pankkitalletuksiin ja vastaavasti luottoihin tulee varmaan merkitsemään
varLsin  suuria   niin  teknillisiä  kuin   muitakin  vaikeuksia.   Indeksiehdon

puolesta ja  sitä  vastaan  voidaan  esittää,  monia  perusteita.  Sen  käytön
onnistuminen tulee kuitenkin riippumaan suuressa  määrin siitä,  voimis-
tuuko  inflaatio ja, jos  se  voimistuu,  niin  missä  määrin.  Vasta  kokemus
tulee  osoittamaan,  onko  tehty  ratkaisu oikea.

Haluan  vielä mainita  eräästä seikasta, joka  oli lisäsyynä siihen,  että
rahalaitokset  ottivat käytäntöön indeksiehdon  talletuksissa.  Eräät  raha-
laitokset  olisivat  olleet  halukkaita  ratkaisemaan  kysymyksen  laskemalla
liikkeeseen indeksiehtoisia obligaatioita, jolloin indeksiin sidotut talletuk-
set  eivät  olisi  olleet  tarpeellisia.  Ne  asiakkaat,  jotka  olisivat  tahtoneet
rahoilleen   indeksitakuun,   olisivat   olleet   tilaisuudessa   ostamaan   näitä
obligaatioita ja  rahaa  tarvitessaan  he  olisivat  voineet  myydä  niitä  va-

pailla  markkinoilla.   Indeksioblig.aatioilla  olisi  indeksiehtoisiin  talletuk-
siin  nähden  ollut se  etu,  että  rahalaitokset olisivat aina  etukäteen  tietä-
neet,  kuinka paljon indeksiin sidottua  antolainausta  tarvitaan säästäjien
velvoitusten  suorittamiseen,  sen  sijaan,   että  pankeilla  ei  nyt  koskaan
ole  tietoa siitä,  miten  paljon indeksitalletuksia kerääntyy ja kuinkå  pal-

jon vastaavasti antolainausta  on indeksikorotuksin veloitettava.  Omasta
puolestani  olisin  mieluummin  nähnyt  asian  ratkeavan  obligaatiotietä.
Tämän  teki  kuitenkin  mahdottomaksi  valtioneuvosto,  joka  kuten  tie-
dämme   noin  vuosi  sitten  kieltäytyi  antamasta  pankeille  lupaa  indeksi-
ehtoisten obligaatioiden liikkeeseen laskemiseen. Siten valtio asetti itsensä
monopoliasemaan obligaatiomarkkinoilla.

Kuten jo viittasin, tämä vei siihen, että rahalaitokset tekivät päätök-
sen  indeksiehtoisten  talletusten käytäntöön  ottamisesta,  mutta   viimeksi
mainittu  toimenpide  näyttää  aiheuttaneen  jälleen  vastatoimenpiteitä.
Muutama  päivä  sitten  valtioneuvosto  esitti  eduskunnalle,  että  indeksi-
ehtoiset talletukset saatettaisiin veronalaisiksija että toisaalta verovapaus-
säännöstä  sovellettaisiin  kaikkiin  valtion  liikkeeseen  laskemiin  Suomen
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markan  määräisiin  obligaatioihin,  siis  nyt  m}-ös  indeksiin  sidottuihin,
riippumatta  siitä,  omistaako  obligaation  luonnollinen  henkilö  vai  muu

yhteisö  kuin  rahalaitos.  Lakiesityksen  tarkoituksena  tietenkin  on  saada
valtion   rahantarve   tyydytetyksi,    mutta   ei   voi    välttyä   ajatukselta,
että  sen  tarkoituksena  on  myös  ra,joittaa  indeksiehdon  käyttöä  rahalai-
toksissa.   Mikäli  kysymys  on  indeksiehtoisten  talletusten  verovapauden

poistamisesta,   on  hallituksen  esitys  hyvin  ymmärrettävä,  mutta  vero-
vapauden myöntäminen  kaikille valtion  oblig.aatioille  tuntuu  vähintään
kohtuuttomalta.  Yhtenä ja  ehkä  huomattavimpana seurauksena  on, jos
lakiesitys  hyväksytään,  että  pääomaa  virtaa  entistä  enemmän  yksityi-
sestä  sektorista  valtion  sektoriin.

Niistä  positiivisista  tekijöistä, jotka  ovat  vaikuttaneet  rahapääoman
muodostukseen,   mainittakoon   ensiksi  sodan  jälkeen  varsin   tuntuvasti
nouseet  ansiot.   Parista  lyhyestä  laskukaudesta  huolimatta  vientiteolli-
suutemme   suhdanteet   ovat   sodan  jälkeen   olleet   yleensä   suotuisat  ja
»terms  of trade»  on  suurin  piirtein  koko  ajan  ollut  maallemme  varsin
tyydyttävä.  Varsinkin  ns.  metsärahat  ovat vaikuttaneet  elvyttävästi tal-
letustoimintaan.  Sen havaitsemme jokapäiväisessä pankkiliikkeessä niillä

paikkakunnilla, joilla on suoritettu huomattavia metsänmyyntejäja -hak-
kuita.   Epäilemättä   ovat   hyvät   suhdanteet   l}'öneet   leimansa   myöskin
kaupungeissa ja asutuskeskuksissa tapahtuneeseen talletustoimintaan.

Suhteellisen korkea korkokanta ei ole voinut olla vaikuttamatta sääs-
tötoimintaan  edullisesti.  Viime  vuosina  käydyssä  talouspoliittisessa  kes-
kustelussa  on  paljon  kiistelty  siitä,  missä  määrin  korkea  korko  on  vai-
kuttanut  talletustoimintaan.  Tiedän,  että  uudempi  kansantaloudellinen
tutkimus  melko  yleisesti  on  asettunut  sille  kannalle,  että  korkealla  ko-
rolla ei aina ole sanottavaa vaikutusta talletustoimintaan. Tämän koulu-
kunnan  taholta  on  väitetty,  että  ihmiset  tuskin  säästäisivät  enemmän,

jos  korko  olisi  hieman  korkeampi.  Tässä  yhteydessä  on  viitattu  siihen
tunnettuun  tosiasiaan,  että  nykyään  pidetään  myös  talletuksia  melko

yleisesti  kassavaroina.  Käytännön  miehenä  haluaisin  tähän  sanoa,  että
näissä  spekulaatioissa  liikutaan  epävarmalla  pohjalla,  enkä  ole  missään
tapauksessa valmis  hyväksymään sitä  halveksivaa suhtautumista korko-
kannan  merkitykseen, joka  eräillä  tahoilla  on  tullut  melkeinpä  muoti-
asiaksi.  Joskin   kaikille   talletuksille  ja   niiden   korkotuloille   aikoinaan
myönnetyllä  verovapaudella, joka  toteutettiin  rahalaitosten  aloitteesta,
varmaan on ollut suurempi merkitys säästämiselle kuin suhteellisen kor-
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kealla korkokannalla, koron elvyttävä vaikutus on kuitenkin ollut ilmei-
nen.  Toiselta  puolen on myönnettävä,  että  myös sen jälkeen kun  talle-
tuskorko vuoden  1952 alusta alenncttiin,  oli talletustoiminta suhteellisen
vilkasta.  Mutta siitä  lähtien  onkin  rahanarvo  pysynyt  melko  vakaana.
Kaiken todennäköisyyden mukaan normaaleina aikoina koron korotuk-
sen  pitäisi  meidän  oloissamme  vaikuttaa  elvyttävästi  säästämiseen  ja

päinvastoin.
Näillä  toteamuksilla  en  ole  halunnut  taittaa  peistä  sinänsä  korkean

korkokannan puolesta, vaikka se on ollut ja  on jatkuvasti meillä välttä-
mätön, koska entisiä pääomia on vähän ja pääoman muodostus on heik-
koa.  Ennen  kaikkea  inflaatio  on ollut syynä  korkeaan  korkoon.  Valtion
suuri  osuus  kertyviin  pääomiin ja  siitä johtuva  elinkeinoelämän  pää-
oman   puute   ovat  olleet  korottamassa  korkotasoamme.   Mainittakoon
tässä  yhteydessä,  että  koron  säännöstely  on  melkoisessa  määrin jäädyt-
tänyt korkotasoa.  0lisi ollut varmaan kehitykselle edullisempaa, jos olisi

joustavammin  noudatettu liikkuvan  koron  politiikkaa.  Silloin  olisi  ollut
mahdollisuuksia   mm.   koron   differentioimiseen   aivan   toisessa  mitassa
kuin  mitä  nyt  on  asian  laita.

Pääoman muodostukseen vaikuttaneita negatiivisia tekijöitä on ennen
kaikkea  ollut  inflaatio.  Säästämisen  tärkein  edellytys  on  luonnollisesti
luottamus  rahanarvoon.  Ellei  sitä  ole,  merkitsevät  korkea  korkokanta,
verohelpotukset   yms.   seikat   melko   vähän.   Negatiivisena   tekijänä  on
syytä mainita myös se eri muodoissa tapahtunut pakkosäästäminen, joka
on  riistänyt   huomattavat  summat  rahalaitoksilta.   Verorasitus  meillä
Suomessa  on  varsin  korkea. Jo  valtion veroina  maksettiin vuonna  1953
29  °/o  kansantulosta  sen  sijaan,  että  veroihin  vuonna  1938  meni  15  °/o.
Sitä  paitsi  on muistettava,  että verot  ovat  erityisen  korkeat juuri  niille

piireille, joilla  on  suurimmat  edellytykset  pääoman keräämiseen.  Myös
kunnat  ovat  lisänneet  menojaan  ja  vastaavasti  verojaan  suhteellisesti
enemmän  kuin  yleinen  tulotaso  on  noussut.  Ilmeistä  myöskin  on,  että
rahasäästämistä  olisi  ollut  paljon  enemmän,  ellei  kansan elämän vaati-
muksissa  olisi  tapahtunut  huomattavia  muutoksia  ja  kulutustaso  olisi
noussut.  Mainitut  tekijät  ovat  niin  painavia,  että muita syitä  säästötoi-
minnan huonoihin tuloksiin tuskin kannattaa etsiä.

Edellä  on  osoitettu,  että  rahapääoman muodostus  on sodan jälkeen

ja vielä viime vuosikymmeninäkin ollut suhteellisesti huomattavasti hei-
kompi  kuin  sotaa  edeltäneenä  aikana.  Alussa  tuli jo  mainituksi,  että
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rahapääoman  tarve  useastakin  syystä  on  entisestään  suuresti  kasvanut.
r\-äin   ollen   eivät   käytettävissä   olevat   rahapääomat   lähestulkoonkaan
riitä  tyydyttämään  edes  nykyistä  hyväksyttävän  luoton  tarvetta.  Kysy-
tään varmaan, miltä tulevaisuuden perspektiivit pankkimiehen näkökul-
masta  tällä  hetkellä  näyttävät.  Tuleeko  kehitys  ehkä  olemaan  suotui-
sampi,  kuin  se  viime  vuosina  on  ollut,  vai  muuttuuko  se  päinvastoin
ehkä  vielä  epäedullisemmaksi?  Koetan  seuraavassa  esittää  eräitä  kehi-
tykseen vaikuttavia seikkoja.

Rahamarkkinat olivat viime vuonna melkoisen helpot, ei tosin siihen
nähden,  mihin  ulkomailla  on  totuttu,  mutta  meidän  olosuhteisiimme
verraten.  Tämä  näkyy  useistakin  rahamarkkinoita  kuvaavista  lukusar-

joista.  Vaikka  rediskontot  vuoden  1954  päättyessä  olivat  aivan samalla
tasolla kuin vuotta aikaisemmin, oli niitä viime vuonna kuitenkin yleensä
huomattavasti vähemmän  kuin vuonna  1953.  Valuuttavaranto  kehittyi
\.iime  vuoden  aikana  suotuisasti ja  oli  lisäämässä  sekä  ostovoimaa  että
liikkeessä olevaa setelistöä. Tämä kasvoikin tuntuvasti.  On merkille pan-
tavaa,  että  valtion  nettovelka  Suomen  Pankille  aleni  samanaikaisesti ja
että  se  ei  näin  ollen  päässyt  lisäämään  ostovoimaa,  vaan  valtion  tilin
kehitys  päinvastoin  vaikutti  kontraktiivisesti.  Kun  kehitys  oli  tällainen

ja  kun  valtion  nykyinen  talouspoliittinen  suuntaus  merkitsee  kokonais-
kysynnän lisääntyvää kasvua,  on luonnollista,  että  Suomen  Pankin joh-
don täytyi ryhtyä nopeisiin toimenpiteisiin liiallisen ostovoiman vetämi-
seksi  pois  markkinoilta.  Tähän  ovat  tähdänneet  mm.  kassareservimää-
räykset ja  pikavaluuttojen  myöntäminen.  Saavutetaanko  näillä  mieles-
täni  oikeilla  toimenpiteillä  niiden  tavoite,  ei  valitettavasti  riipu  yksin
niistä,  vaan myös ja vielä suuremmalta  osalta muista tekijöistä,  lähinnä
siitä, miten valtion raha-asioita ja finanssipolitiikkaa hoidetaan.  Keskus-

pankin toimenpiteet merkitsevät rahalaitosten luotonantokyvyn pienen-
tämistä  tai  ainakin  sen  kasvun  hillitsemistä  sekä  ostovoiman  vähentä-
mistä  lähinnä  elinkeinoelämän  sektorissa.  Sitä  vastoin  ne  eivät  samassa
määrin  eikä  tarpeeksi  ajoissa  vähennä  sitä  ostovoimaa,  jonka  valtio
suurelle  yleisölle  antaa syönti-ja muina  tukipalkkioina,  erilaisina  avus-
tuksina jne.  Voidaan  siis  sanoa,  että  keskuspankin  politiikalla  tukitaan
muutamia  vuotoja,  mutta  niin  kauan  kuin  valtion  talouspolitiikassa  ei
tapahdu huomattavaa muutosta, ei kaikkia reikiä.  Keskuspankin politii-
kan seurauksena tulee kaikesta päättäen valitettavasti olemaan,  että eri-
tyisesti  tuotantoelämän  kehittämisen  mahdollisuudet supistuvat, saman-
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aikaisesti  kun  kulutussektorissa  ostovoima  joko  säilyy   entisellään   tai,
niinkuin  on  todennäköisempää,  kasvaa.  Tuloksena  on  näin  ollen  vino-
suuntaus, joka  merkitsee  mm.,  että  meidän  tuotantolaitoksemme  ovat
entistä  vähemmän  tilaisuudessa  hankkimaan  uusia. koneita,  tekemään
laitoksissaan  tarpeellisia  uudistuksia,  lisäämään  tuotantokapasiteettiaan

ja parantamaan kilpailukykyään.  Ei voida myöskään  alentaa  tuotanto-
kustannuksia  siten  kuin  olisi  tarpeellista.  En  tarkoita,  että  tähän jou-
duttaisiin  keskuspankin  politiikan  takia,  vaan  siis  siitä  syystä,  että  val-
tion raha-asioita ei hoideta niin kuin pitäisi.  Siinä  ej  ole kiinnitetty tar-

peeksi  huomiota  rahanarvon  säilyttämiseen  eikä  osattu  tai  uskallettu
ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin kuin olisi ollut tarpeen ja niin kuin myös
useimmissa  maissa  on  tehty.  Viitattakoon  tässä  vain siihen  kovakourai-
suuteen,  millä Tanskan valtion finansseja ryhdyttiin hoitamaan sen jäl-
keen,  kun  oli  huomattu,  että  »antaa  mennä» -politiikka  oli  johtanut
umpikujaan.

Miten pääomanmuodostusta sitten pitäisi edistää? Rohkenen seuraa-
vassa kiinnittää  huomiota  muutamiin  keinoihin  säästöpääomien kerää-
miseksi.

Kuvatessani   edellä   rahapääoman   kehitystä  jätin   mainitsemastani
syystä  laskelmista  pois  yhtiöiden  omina  varoina  keräämät  pääomat,

jotka nekin edustavat rahapääomaa, vaikka ovatkin luonteeltaan toisen-
laisia  sikäli,  että  niitä  vastaamassa  on  tavallisimmin  reaaliomaisuutta.
Mielestäni olisi tämän säästämismuodon kehittämiseen kiinnitettävä en-
tistä paljon suurempaa  huomiota.  Elintason kohoamista silmällä pitäen
on  ensiarvoiscn  tärkeätä,   että  tuotantoa,   ennen  kaikkea  teollisuutta,
kehitetään.  Sen  tähden on myös koetettava huolehtia sen rahoituksesta.
On  tunnettu  tosiasia,  että  maamme  liikeyrityksistä  suurin  osa  työsken-
telee liian pienin omin varoin.  Näin ei ole asiaii laita ainoastaan pieniin

yrityksiin  nähden,  vaan  usein  myöskin  suuriin. Jo  yritysten vakavarai-
suutta  silmällä   pitäen   olisi  osakepääomia  lisättävä.   Osakeomistuksen
huomattavasta laajenemisesta ei kuitenkaan ole toiveita, niin kauan kuin
valtiovalta  suhtautuu  siihen  siten,  kuin  se  meillä  nykyään  tekee.  Vero-
tetaanhan samoja tuloja sekä yhtiöiltä suoraan että osakkeenomistajilta.
Myös korkea leimavero osakeanneissa ehkäisee osakepääomien korotusta.
Mutta  osakeomistuksen  saaminen  kansanomaiseksi vaatii  toimenpiteitä
myös  yhtiöiden  taholta.  Niiden  tulisi  määrätietoisesti  pyrkiä  tekemään

3
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osakeomistus  kansanomaiseksi ja  saada  siten  laajat  piirit  tukemaan  toi-
mintaansa.

Myös obligaatioita on pidettävä sopivana säästöjen sijoituskohteena.
Useissa  maissa  ne  edustavatkin  erittäin  merkityksellistä  rahapääoman
muotoa,  kun ne sitä vastoin meillä ovat aina jääneet täysin taka-alalle.
Sotavuosina  valtion  obligaatiot  tosin  lisääntyivät  suuresti  ja  menivät
voimaperäisen propagandan avulla kaupaksi yleisöllekin.  Sodan jälkeen
liikkeeseen lasketut korvausobligaatiot olivat omiaan tekemään obligaa-
tiot laajoille piireille tunnetuiksi, mutta korvausobligaatiot eivät edusta-
neet säästämistä eivätkä siten varmaankaan ole suuresti edistäneet  tätä
säästämismuotoa. Valitettavasti meillä ei ole käytettävissä varmoj a tilasto-
tietoja  siitä,  missä  määrin  suuri  yleisö  on  merkinnyt  liikkeeseen  lasket-
tuja  obligaatioita.  Mutta joka  tapauksessa  näyttää  selvältä,  että  sodan

jälkeen tämä sijoitusmuoto on taantunut, ellei oteta lukuun viime vuonna
edullisin  ehdoin liikkeeseen laskettuja valtion  obligaatioita.  Kun valtio
nyt laskee liikkeeseen  indeksiin sidottuja  obligaatioita  entistä  edullisim-
min  ehdoin,  on  todennäköistä,  että  obligaatio-omistus  ainakinjossain
määrin  kansanomaistuu.  Mutta seurauksena  on,  että pääomat siirtyvät
entistä  enemmän  yksityisestä sektorista valtion käyttöön ja että se vino-
suuntaus, josta edellä puhuin,  vain pahenee.

Talletustoiminnan kehittämiseksi voitaisiin  ajatella esimerkiksi vero-
helpotuksia siihen tapaan kuin Saksassa, missä määrätyin ehdoin tehdyt
talletukset  saadaan  vähentää  verotettavasta  tulosta  ja  missä  näin  on

päästy  erittäin  hyviin  tuloksiin.  Mutta  talletustoimintaa  samoin  kuin
obligaatiosijoituksia on vaikea edistää,  ellei rahanarvo  ole vakaa.

Siitä huolimatta, ettei Suomen kansa ole enää läheskään niin säästä-
väistä  kuin  se  oli  esimerkiksi  vuosisadan  alkupuolella,  on  käsitykseni,
että  se  edelleen  pystyy  saamaan  aikaan  melkoisia  säästöjä,  jos  se  vain
voi luottaa siihen,  että se,  mitä se säästää,  pysyy arvossaan.  Sitähän  to-
distaa  reaaliomaisuuden  varsin  huomattava  kasvu, ja  tälle  käsitykselle
saadaan myös  tukea esittämistäni  tilastoista.

Svenska Handelsbankenin nyttemmin eläkkeelle siirtynyt pääjohtaja
Broz4)czJcZÅ  mainitsee  esitelmässään,  jonka   hän   hiljattain  piti   pankkinsa

yhtiökokouksessa mm. :
»Voimme kaikki  olla  yhtä mieltä siitä, että talouspolitiikkamme pää-

pyrkimyksenä tulee olla luoda mahdollisimman hyvät edellytykset jatku-
valle  taloudelliselle  kehitykselle ja siten  kansamme  aineellisten  elinehto-
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jen   asteittaiselle  parantamiselle.  Ottaen  huomioon  ennen  kaikkea  riip-
puvaisuutemme  kansainvälisistä  kilpailumahdollisuuksistamme  ei  tämä
ajan  mittaan  ole  mahdollista,  ellemme  pysty  säilyttämään  rahamme
arvoa  vakaana.  Myös  yksityisen  sektorin  piirissä  tapahtuvan  säästämi-
sen  kehitykse]le, joka  loppujen  lopuksi  on  tuotantoelämämme  edistyk-
sen ehdoton  edellytys,  on rahanarvon säilymisellä ratkaiseva merkitys.»
Hän jatkoi:  »Kiinteä rahanarvo ja vireä säästötoiminta ovat välttämät-
tömiä, jotta pankit voisivat täyttää tärkeän tehtävänsä elinkeinoelämän

ja taloudellisen kehityksen  palveluksessa».
Miten  hyvin  nämä  ajatukset  sopivatkaan  meille!  Jos  Ruotsissa  on

syytä  teroittaa  vakaan  rahanarvon  merkitystä,   on  siihen  paljon  suu-
rempi syy meidän maassamme.
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1.    Historiallinen  johdanto.

Sekä  alkukantaisissa  että  kehittyneissä  yhteiskunnissa  elävien  ihmis-
ten  keskeisissä  suhteissa  on  ilmaantunut  kaksi  eriävää perusasennetta.
On  ollut  kilpailua ja  halua  hyötyä  toisten  kustannuksella  sekä  näihin

pyrkimyksiin  liittyvää  epäluuloisuutta  tai  suoranaista  vihamielisyyttä
muita kohtaan.  Toisaalta taas on ollut yhteistyötä ja avuliaisuutta sekä
tämän keskinäisen solidaarisuuden pohjana olevaa myötätuntoa. Moraa-
listen  tunteiden ja  käsitysten  kehittyminen  on  osaltaan  vaikuttanut  ih-
misten   keskeisten   suhteiden   muotoutumiseen.    Kulloinkin  vallitsevat
uskonnolliset  käsitykset  ovat  puo]estaan  vaikuttaneet  ihmisten moraa-
liseen  asennoitumiseen.  Myötätunnon,  moraalin ja  uskonnon  keskinäi-
sen vuorovaikutuksen käsittely veisi kuitenkin tässä syrjään pääteemasta.

Tiettyjen  yksilöiden  tai  määrättyjen  väestöryhmien  avuntarve  on
vaihdellut.  Yhteiskunnan  kehittyminen  on  saattanut jo  sinään  merkitä
eri  ihmisten  elintasossa  ilmenevien  eroavuuksien  suurentumista.  Elin-
tavoissa  ja   tuotantoprosessissa   tapahtuneet   muutokset   ovat   voineet
väliaikaisesti  huonontaa joidenkin  väestöryhmien  taloudellista  as€maa.
Huono sato on merkinnyt etenkin alkeellisissa oloissa laajalti vaikuttavaa
onnettomuutta.  Teollistuneissa valtioissa  taas  lama-ja pulakaudet ovat
aiheuttaneet  suurille  väestöryhmille   tuntuvja   taloudellisia  vaikeuksia.

Mikäli varhemmin annettiin apua niille, jotka eivät itse voineet tyy-
dyttää välttämättömiä tarpeitaan,  tapahtui tämä yleensä vapaaehtoisen
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armeliaisuuden   muodossa.   Armeliaisuutta   eivät   harjoittaneet   ainoas-
taan  yksityiset  henkilöt,  vaan  myös  uskonnolliset  yhdyskunnat.  Niinpä
keskiajalla katolisen  kirkon  valtapiirissä  erittäinkin  munkkikunnat  huo-
lehtivat puutteeseen joutuneista. Tilanne vaikeutui kuitenkin uudenajan
alussa.   Feodaalijärjestelmän  heikontuessa maaseudu.n vähäväkiset eivät
työn  ja  elannon  saannjssa  enää  voineet  turvautua  entisessä  määrässä
linnanherroihin.  Toisaalta  kirkkokin  sil]oin  heikontui,  joten  sen  autta-
mismahdollisuudet  vähenivät.1

Kirkon ja  aateliston  heikontuessa vahvistui valtiovalta.  Valtion  teh-
täväpiirin laajeneminen  ilmeni  mm.  siinä,  että  se  alkoi  huolehtia  puut-
teessa  olevista.  Aluksi  valtio  ryhtyi  vain  valvomaan  kerjäämistä ja  irto-
laisuutta  sekä  määräsi  kirkolle   tai  kunnille   tiettyjä  avustamisvelvolli-
suuksia.   Englannissa   cnsimmäiset   tämänsuuntaiset   lait   säädettiin  jo
1500-luvulla.  Käänteentekevä oli  kuitenkin vasta kuningatar  Elisabetin
aikana  v.   1601   säädetty  köyhäinhoitolaki.2

17-ja   l8-satalukujen   vaihteessa   alkanut   koneteolliskausi   aiheutti
suuren  taloudellis-yhteiskunnallisen  mu]listuksen, joka  ilmeni mm.  teol-
lisuustyöväestön huonoissa elinehdoissa.  Pian todettiin välttämättömäksi
ryhtyä   erikoisiin   lainsäädäntötoimenpiteisiin   teollisuustyöläisten   suo-

jelemiseksi.   EnsimmäineTi  tällainer`   erikoislaki  oli  v.   1802   Englannissa
lapsityöläisten suojaksi  säädetty laki.  Tämä lainsäädäntö  laajeni sittem-
min  sekä  Englannissa  että  mi`ualla.   Suojelutoimenp.i`ieet  kohdistuivat
emin  lapsiin ja  naisiin,  sitten  yleensäkin  kaikkien  työturva]lisuuteen ja
työtapaturmien   korvaamiseen,   sen  jälkeen  työaikaan,   työsopimuksiin,
t\'öttömyyteen   ym.3

Työväestöä ja sen  työoloja koskevan  lainsäädännön kehittyminen eri
maissa   ei   muodostunut   yhdenmukaiseksi   enempää   ajankohdan   kuin
sisällönkään     suhteen.     Näillä    lainsäädännöllisillä    eroavuuksilla    oli
useitakin  syitä.   Eri  maissa  vallitsevat  olosuhteet  poikkesivat  toisistaan.
Eritoten  saattoi  tietyn  maan  teollistumisen  vaihe  olla aivan  toinen  kuin

jonkin  muun maan.  Eri  kansojen  kesku``dessa  vallitsevat erilaiset talou-
dellispoliittiset     katsomukset   vaikuttivat   osaltaan   niiden   sosiaalisella

1  Vrt.   tarkemmin   esim.   ÅRTHUR   E.  FiNK,    77!G  /!.c/d  o/  j:ocG.c!/   zt/o/Å.,   New   York

1947,  s.  3 ja  seur.
3  FiELD,  m./.,  s.  4 ja  seur.

3 Vrt.  tzLrkemrri\n  es.\m.  E. HiTTONEN,  La  comp6lence  de  l' Organisalion  lnlernationale

d{/   rrau¢?./  /,   s.    1   ja  sei`i..   sekä   niillä   mainitut   erikoisteokset.
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alalla    suorittamiin   toimenpiteisiin.   Niinpä   anglosaksisissa  maissa voi-
makkaat kansanvaltaiset perinteet ja niissä viime vuosisadan  alussa val-
litsevaksi  päässyt  taloudellinen  liberalismi johtivat siihen,  että  apua  tai
suojaa  tarvitsevien  asemaa  koetettiin  parantaa  ensisijaisesti  yksityisten

ja heidän järjestöj.ensä  tai  kuntien  toimesta ja vasta viimekädessä valtio-
vallan  toimenpiteillä.1

Saksassa   maaseudun   väestö   sjirtyi   viime   vuosisadan alkupuolella
laajlssa  mittakaavassa  kaupunkeihin.   Tämä   nopea  urbanisoituminen
aiheutti  sinään  vaikeuksja.  Saksan v.1870 Ranskaa vastaan käymä sota
tuotti  ensin  mainitulle  silloisissa  oloissa  valtavar]  sotakorvauksen,  joka
ensin aiheutti nopeaii ja voimakkaan noususuhdanteen ja sitten vaikean
talouspulan.  Teollisuustyöväestön  tyytymättömyys  kasvoi ja  vastaavasti
myös työväenliikkeen kannatus.  Saksan eri valtiomuodostelmissa ja erit-
täinkin  Preussissa  hallitusvalta  oli  silloin  keskitetty ja  auktoritatiivinen.
Nimenomaan   83.jmczrc4   oli  toteuttanut  suunnitelmansa  kansanedustus-
1aitoksen   toisensuuntaisista   mielipiteistä   välittämättä.   Mutta   hänkin
totesi vastustuksen lisääntyvän.  Hän piti työväenliikkeen oppositiota vaa-
rallisimpana  hallitussuiinnalleen.  Siksi  hän yhdistymisvapautta  rajoitta-
malla   yms.   toimenpiteillä   yritti   kokonaan   ehkäistä   työväenpuolueen
toiminnan.  Jottei   hallitusta  vastaan   kohdistuva   oppositio   näissä   olo-
suhteissa  muodostuisi  vaarallisen  voimakkaaksi,  Bismarck  halusi  tyyn-
nyttää  laajoja  väestökerroksia  toimeenpanemalla  huomattavia  yhteis-
kunnallisia  uudistuksia.  Kun  Saksassa  yleisesti  pidettiin  valtiota  sellai--
senaan  koko  kansakunnan  arvovaltaisena  edustajana,  oli  luonnollista,
että  nämä  sosiaaliset  toimenpiteet  annettiin  valtion  tehtäväksi.  Merkit-
tävimmät ko.  reformeista  olivat vv.1883--89 säädetyt sosiaalivakuutus-
lait, jotka  kauan  aikaa  olivat  esikuvina  muiden  maiden samansuuntai-
sille   uudistuspyrkimyksille.2

11.    Sosiaalipolitiikan  käsiiieen määrittely-yrilyksiä  Saksassa.

Saksassa    viime    vuosisadan    jälkipuoliskolla    vallinneetolosuhteet
aikaansaivat  toisaalta  tiukentuvaa vastustusta  manchesterilaisen libera-
Iismin oppeja ja  niiden käytäntöön soveltamisesta aiheutuvia seurauksia

1  Vrt.  FiELD,  m./.,  s.10 ja  seur.

8 Vrt.  tzirkernmjirL  es.\m.  P^uL DUF\AND,  La  Politique  coiilemporaine  de  söcurit6 Sociale,

s.   54 ja  seur.
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vastaan,   toisaalta  lisääntyvåä  harrastusta  yhteiskunnallisiin   uudistus-

pyrkimyksiin. Tällöin oli kyseessä osaksi vastavaikutus, jonka Bismarckin
vähemmän demokraattinen politiikka synnytti.  Osaksi oli aiheena huoli
siitä,  että  voimakkaiksi  muodostuvat  yhteiskunnalliset  ristiriidat  saat-
taisivat olla vaarallisia kansakunnan sisäiselle lujuudelle ja valtakunnan
ulkonaisen  mahdin  kehittymiselle.  Puhtaasti  tieteellisetkin  näkökohdat

johtivat uusien käsitysten muodostumiseen. Tiedemiehillä olikin merkit-
tävä  osuutensa  uudistuspyrkimysten  voimistumiseen.1

Monet tunnetut tjedemiehet olivat etunenässä, kunv.1873 perustettiin
V e r e i n  f ii r  S o z i a 1 p o 1 i t i k.  Yhdistys  alkoi julkajsta  aikakaus-
lehteä   Schriften    des    Vei`eins    ftir    Sozialpolitik.
Melkoinen  osa  tämän  korkeatasoisen  aikakauslehden  palstatilasta  käy-
tettiin  jatkuvasti  sosiaalipolitiikan  käsitteen  selvittämiseen.   Muissakin
Saksassa seuraavina vuosikymmeninä j ulkaistuissa ticteellisissä aikakaus-
lehdissä   tai   teoksissa  käsiteltiin  tätä   probleemaa.   Yhtenään   esitettiin
uusia määritelmiä sosiaalipoljtiikasta. Mikään määritelmä ei saavuttanut

yleistä  kannatusta.  Monet  määritelmistä  erosivat  olennaisestikin  toisis-
taan.2   Lähinnä   tuon   kauden  määritelmiä  silmälläpitäen  Gäi72fÅer  luo-
kitteli   sosialipolitiikan   käsitteestä   esitetyt   monilukuiset   määrite]mät
13   eri   pääryhmään.3

Useimmissa määritelmissä olijossain muodossa esilläsosiaalipolitiikan
alan  ulottuvaisuus.  Tämä  taas  tavallisesti  riippui  siitä,  mikä  asetettiin
sosiaalipolitiikan  tarkoitukseksi.  Päämäärän  asettelussa  teoreetikotkaan
eivät   yleensä   voineet   vapautua   yleisten   taloudellisten,  valtiollisten ja

yhteiskunnallisten   käsitysten   eikä   edes   moraalisten   jauskonnollisten
näkemysten   vaikutuksesta.   Niinpä   alkuperäisen,   jyrkän   liberalismin
kannattajat   suhtautuivat   pidättyvästi   koko   sosiaalipolitiikkaan. Myös
marxilaisen   näkemyksen   omaksuneet   sosialistit   olivat   eritoten   aluksi
välinpitämättömällä  tai  suorastaan  kielteisellä  kannalla  sosiaalipoliitti-

1jo  varhemminkin  Saksan  tiedemiehet  olivat  osoittaneet  kiinnostusta  sosiaali-

siin  kysymyksiin.   Vrt.   esim.  J.   FRÖBEL,   fyJjcm  c/er  Jojcc.czJcn  Po/3.!2.Ä,   2.   Aufl.,   Mann-

heim   1847.
9  Sosiaalipolitiikan   määrittely-yritysten  historiikkia  valaisevat  erittäinkin KARL

PRiBRAMin  aLrtikke\it..   Die  Wandlungen  des  Begri{f f ls  der  Sozialpolitik,  Wirtsc,t\a{tswissen-

schaft  nach  dcm  Kriege  11,  Festgabe ftir  Lujo  Brentano.  Mtinchen-Leipzig  1925.
Die  Sozial|}olitik  als  theoretische  Disciplin,  ArchLv  [Ur  Soz.izLlw.isscnscha[tcn,  55.,  He[t  6.

1926.   D!.e  Dee(jz/ngGn   dcr   Soz3.a/4o/i./c.Å;,   Schmollers  Jahrbuch   56.,11.   1932.
8  AD.  GÖNTHER,  Theorie  der  Sozialpolilik  1,  Bcr\in  1922,  s.  467  Jai  seur.



268                                                                              E.   HiiTONEN

siin toimenpiteisiin.  Toisaalta taas myöhemmät liberaaliset suuntaukset

ja inyös monet vanhoilliset piirit olivat enemmän  tai vähemmän myötä-
mielisiä  sosiaalipolittiselle  toiminnalle,  samoin  myös   suuri   osa  katoli-
laisista.   Kullakin  näistä  ryhmistä  oli  omat  perustelunsa,   tietoiset   tai
tiedottomat,    näille   kannanotoilleen.

I,iberalismin  alkuperäistä ja jyrkintä  muotoa  on nimitetty atomisti-
seksi,  koska se oikeastaan otti huomioon  vain yhteiskunnan alkutekijän,
erillisen   ihmisyksilön.   Kaikkien   kollektiivisten   muodostelmien,   viime
kädessä  valtionkin  tehtävät  oli  supistettava  niin  vähiin  kuin  suinkin.
Tuotannon määrä kasvoi maksimaaliseksi ja kunkin yksilön hyvinvointi
sekä  myös  yleinen  kehitys  muodostui  mahdollisimman  edulliseksj,  jos

yksilöiden  toimintavapauden  rajoitukset  pysytettiin  minimaalisina.   Ei
edes joidenkin  heikossa  asemassa  olevien  yksilöiden suojeleminen  ollut
riittävä  peruste  sille,  että  valtio  olisi  yleisesti rajoittanut kaikkien  mui-
den toimintavapautta.  Mikäli jotkut yksilöt olisivat puutteessa,  oli heitä

pyrittävä   auttamaan   lähinnä   muiden   henkilöiden   yksityisen   hyvän-
tekeväisyyden muodossa.  Kunnallisetkin avustustoimenpiteet olivat suo-
siteltavampia  kuin  valtion  yleiset ja  yhdenmukaiset  toimenpiteet.  Täl-
laisesta   näkökulmasta   ei   sosiaalipolitiikan   laajentaminen   tietenkään
ollut  suotavaa.

Vähitellen   yhä   useammat   liberaalit  havaitsivat,  että  muodollinen
vapaus   ei   merkinnyt   tosiasiallista  vapautta.   Eihän  esim.  työtä  vailla
ollut henkilö voinut vapaasti valita itselleen uutta työpaikkaa eikä mää-
rätä  haluamaansa  palkkaa.   Hänen  oli   pakko  hyväksyä  se   työ  ja  se

palkka,   minkä  joku   työnantaja   o]i   suostuvainen   tarjoamaan häne]le.
Todella  vapaita  olivat  ihmiset  vasta  sitten,  kun  heillä  oli  tasavertaiset
mahdollisuudet  hyväksyä  tai  hyljätä  tehdyt  tarjoukset.  Tällä  pohjalla
monet  liberaalit  alkoivat  vaatia,  että  valtion  oli  puututtava  talouselä-
määnkin   tasojttaakseen   eri   yksilöiden   asemassa   olevia   liiallisia  eroa-
vuuksia  ja  nimenomaan  järjestääkseen  kaikille  yhtäläiset  edellytykset

päästä  eteenpäin  elämässä.  Tässä  tarkoituksessa  valtion  oli  eri  tavoin
valvottava   tuotannon   tulosten  jakoa.  Tätä  ajatustapaa  on   nimitetty
sosiaalipoliittiseksi  liberalismiksi.   Myöhemmin  monet liberaalit jälleen
alkoivat  panna  pääpainon  tuotannon  edistämiseen  ollen  sitä   mieltä,
että  oma  vastuu ja  keskinäinen  kilpailu  kannusti  useimpia  suurimpiin
mahdollisiin  saavutuksiin.   Kehittyvä  teollisuus  vaati  kuitenkin  tehos-
tettua  työtahtia  sekä  lisääntyvää  ammattitaitoa.  Tämä  edellytti  sekä
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hyvää  ruumiillista  kuntoa  että  tiettyä  sivistystasoa.  Valtion  oli  tämän
vuoksi  huolehdittava  yleisten  terveydellisten  olosuhteiden  parantami-
sesta ja  kaikkien  kansalaisten  työkyvyn  säilymisestä  sekä  kansan  sivis-
tystason  kohottamisesta   Tätä suuntausta  on  kutsuttu  uusliberalismiksi.
Liberalismin molempien viimeksimainittujen muotojen kannattajat suh-
tautuivat  myötämielisesti  valtion  sosiaalipoliittisen  toiminnan  laajenta-
miseen.   Heidän  mielestään  tarkoituksenmukaisuus  ratkaisi,  mitkä  täl-
]aiset  toimenpiteet  olivat  hyväksyttäviä,   mitkä  eivät.1

A4lczr#e.7z   sosialististen   oppien  kannattajat  suhtautuivat  aluksi  täysin
kielteisesti  ns.  kapitalistisen  järjestelmän  silloisiin  ilmenemismuotoihin.
He  olettivat,  että  voimassa  olevan talousjärjestelmän epäkohdat lisään-
tyisivät   jatkuvasti ja  otaksuivat,  että  tilanne  voisi  työläisten  kannalta

parantua  vain   tuhoamalla   vallankumouksellisesti   koko   kapitalistinen
järjestelmä ja perustamalla sitten sen tilalle sosialistinen talous-ja yhteis-
kuntajärjestelmä.  Tästä  näkökulmasta  olivat  kapitalistisen järjestelmän

pohjalla  suoritetut  reformit  hyödyttömiä.  Ne  saattoivat jopa laimentaa
työväestön vallankumouksellista intoa ja siten heikentää vallankumouk-
sen  mahdollisuuksia.  Vähitellen  demokraattinen,  rauhalliseen  kehityk-
seen luottava suuntaus kuitenkin levisi sosialistien keskuudessa niin hyvin
Saksassa  kuin  muuallakin.  Etenkin  äänioikeuden  yleistymirier)  ja  kan-
sanedustuslaitosten    vaikutusvallan    lisääntyminen  vahvisti  sosialistien
keskuudessa   luottamusta   parlamentaaristen   menetelmien    tarjoamiin
mahdollisuuksiin.   Tämä   sosialismin   demokraattinen   suuntaus  oli val-
litsevana  Saksan  työväenpuolueessa jo  ennen  1  maailmansotaa,  samoin
monien   muidenkin   maiden   työväenpuolueissa.   Nämä   demokraattiset
sosialjstit  suhtautuivat  aluksi  hyväksyvästi,  si[temmin  jopa  innokkaan
vaativasti  sosiaalipolitiikan  alan  laajentamiseen.  Perusteissa saattoi kyl-
läkin   olla   eroavuuksia.    Eräiden    mielestä    sosiaalipo]iittiset   toimen-

piteet   lisäsivät    työväenluokan   voimaa  ja   siten   myös   sen   mahdolli-
suuksia  taistella työnantajia vastaan. Joidenkin muiden mielestä sosiaali-

politiikan    avulla   voitiin  edistää   sosialismin asteittaista toteuttamista.2
Eräät  vanhoilliset   piirit,   sosiaalikonservatiivit,   kuten   asianomaisia

joskus  on  nimitetty,   harrastivat  sosiaalipoliittisia  toimenpiteitä,   koska

1  Vrt.  tarkemmin  esim.   BR.   SuviRANrA,   Vczpaczr7.;c/z.ngn  o4P!.j.%z/n/cz,  Valtiotieteiden

Käsikirja    IV,   s.   470-478,   sekä   GusTAv   CAssEL,   Soci.ci/Po/?./!.4,   3.   `ippl.,   Stockholm

1923,  s.  20 ja  seur.
9  Vrt.  esim.  PRiBRAM,  Jn.a../.
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otaksuivat  täten  vahvistavansa  kansallista  kokonaisuutta,  lähinnä  sitä
edustavaa valtiota.  He  halusivat eräillä uudistuksilla lieventää eri yhteis-
kuntaluokkien  välisiä  vastakohtaisuuksia  ja   siten   heikentää   työväen-
liikettä.  Kun  ko.  piirit  arvioivat,  että  vallitsevaa järjestelmää ja omis-
tavia luokkja  uhkaava vaara  oli suurin  työväenliikk€en  taholla,  oli  nii-
den  mielestä sosiaalipoliittiset  toimenpiteet yleensä rajoitettava vain työ-
läisiä  koskeviksi.   Sosiaa]ipolitiikan  kustannukset  eivät  saaneet  kuiten-
kaan muodostua niin suuriksi, että ne rasittivat tuottajien ym. yrittäjien
toimintaa.

Katoliset  piirit  uskoivat  ikuisten  eetillisten  normien  olemassaoloon

ja katsoivat niiden vaativan ameliaisuuden, oikeudenmukaisuuden yins.
moraalisten toimintaohjeiden noudattamista myös valtion kohdalla. Sik-
sipä   katolilaiset   periaatteessa   hyväksyivät   sosiaalipolitiikan,  joskin he
käytännössä  yleensä suhtautuivat pidättyvästi sen  alan olennaiseen  laa-

jentamiseen.i
Kun  eri  ajatussuuntien  lähtökohdat  olivat  näin  etäällä  toisjstaan,

oli  ymmärrettävää,  että  oli  vaikeata  löytää  kaikille  yhteistä  määritel-
mää  sosiaalipolitiikan  perusteista,  sen  tehtävis.tä,  sen  alan laajuudesta
sekä sen  perimmäisistä päämääristä.  Useimpiin esitetyistä määritelmistä
sisältyi  kuitenkin  ajatus,  että  sosiaalipolitiikan  tarkoituksena  oli  vahvis-
taa  voimassa olevaa  taloude]lisyhteiskunnallista järjestelmää  sekä  koko
kansakuntaa  edustavaa  valtiota  lieventämällä  eri  yhteiskuntaluokkien
välisiä  vastakohtaisuuksia.   Monien  määritelmien  mukaan  sosiaalipoli-
tiikan  tuntomerkkinä oli  tämän  lisäksi se,  että  sen  avulla suojattiin  hei-
kossa   asemassa   olevia   yksilöitä   tai   parannettiin   määrättyjen   väestö-
ryhmien,  lähinnä  teollisuustyöväestön,  asemaa.å

111.    Varhaisimmat   käsitleelliset   komnanotot   eräi,ssä  muissa  maissa.

Ranskassa yhteiskunnalliset uudistukset yleensä  tapahtuivat hitaam-
massa   tahdissa  kuin  Saksassa.   Sosiaalisiin  reformeihin  kohdistuva  tie-
teellinen  selvittely  oli  aluksi jo  tästä  syystä vähemmän  laajaa  kuin Sak-
sassa.   Sosiaalipolitiikkaa   vastaavaa   termiä   ei   käytetty.   Aikaisemm'in
käytetti±n   saLnonta.a,   Pr6voyance   sociale    (ha.rverrLmLn   Pråvoyance    collectitie).

1  Vrt.   PRiBRAM,   14/lc}nd/wngGn.

2  Vrt.   yksityiskohtaisemmin   PRiBRAMin   mainittuja   artikkeleita  ja   niissä   esitet-

tyjä  kii.jallisuusviittauksia.
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Sanonta  tarkoitti eräänlaista omaa apua, lähinnä apu-ja säästökassojen

puitteissa   tapahtuvaa.   Kyseessä   oli   siis   ahtaasti   rajoitettu   toiminta-
muoto.  Muissa maissa ei vastaavaa toimintaa edes ole aina luettu sosiali-

politiikan alaan kuuluvaksi. Valtion rahalliseen apuun perustuva varsinai-
nen sosiaalivakuutus saatiin Ranskassa aikaan vasta  1920-luvun lopulla.

Jo  varhain  käytettiin  Ranskassa  myös  sanontaa  /c'g3.f/aj€.o%  c.nJ%j`frc.e//c.
Sekään  ei  vastannut  sosiaalipolitiikan  käsitettä,   vaan   oli  osittain  ah-
taampi,  osittain  laajempi  kuin  tämä.  Myöhemmin  alettiin  käyttää  ter-
miä cJ)`o3.j o%z/7-i.G7..  Se  oli  sisällöltään  ahtaampi  kuin  sosiaalipolitiikka  eten-

kin   tämän   termin   myöhemmässä   merkityksessä.   Sittemmin   alettiin
myös käyttää sanontaa /c'g3.f/czj3.on cZz/ /r¢u¢c.J, joka oli käsitteeltään laajempi

kuin  droit  ouvrier.  Kolme  viimeksi  mainittua termiä tarkoitti vain  tiet-
tyä  lainsäädännön  alaa.  Ne  vastasivat lähinnä sitä, mitä meillä nykyisin
tarkoitetaan  käsitteellä  työoikeus.[ Sosiaalipolitiikka on laajempi käsite.
Viimeksimainittu   sisältää   sellaisiakin  lainsäädännöllisiä  toimenpiteitä,

jotka eivät mahdu työoikeuden puitteisiin.  Sosiaalipolitiikkaan sisällyte-
tään sitäpaitsi usein muitakin kuin lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, mm.
monenlaista kuntien  omassa määräysvallassa  olevaa toimintaa.  Monien
mielestä jopa  tietynlaiset järjestöjen   tai  yksityistenkin  kansalaisten  toi-
menpiteet  voidaan  lukea  sosiaalipolitiikan alaan kuuluviksi.  Sikäli kuin
Ranskassa ennen 1 maailmansotaa pyrittiin määrittelemään mainittujen
termien  merkitys,   rajoituttiin   tavallisesti  siihen,   että  selitettiin,   mitkä
lainsäädännölliset  toimenpiteet  oli  luettava  r`.iiden  tarkoittamaan alaan
kuuluviksi.  Ko.  toimenpiteiden  perusteisiin  ja  niiden  päämääriin  puu-
tuttiin   harvoin  ja   silloinkin   yleensä   vain  jonkin   ohimennen   esitetyn
huomautuksen  muodossa.  Varhempi  ranskalainen  tieteisoppi  edellytti
kuitenkin yleisesti,  että ko.  lainsäädäntö kohdistui ainoastaan  teollisuus-
työlåisiin.2

Englannissa  ei  ollut  aluksi  mitään  termiä,  joka  edes  lähimain  olisi
vastannut    sosiaalipolitiikkaa.3   Alkuperäisin   käsite   oli   Poor   £czz//,   siis

]    Vi.t.    ARvo   SipiLÄ,    Swo/nen    4yöo!.ÅGwdcn    4öj.!./c  ja  jö;`./.€j./e/mä,   Helsinki    1938   sekä

E.  HiiTONEN,  Hiemon  lyölainsäädämön  käsilteeslä,  Lakirn£es  1929,  N..ot  4 -5.
2   Vert.    tarkemmin   esim.   DURAND,   main.teos,   ja   PAUL,   Pic,    rra2.fe'   e'/e'men!c!2.7e

de   16gislation   indiistrielle,   Les   lois   ouuriöm,   6e    6d.,   Paris    1931-33,    sckä   HiiTONEN,

Co/)!4G'!cn#  ja  niissä  kussakin  esitetyt  laaj.at  lucttclot  muusta  kirjallisuudesta.
3   Vrt.   cs.\m.   H.    WAR.is,   Sosiaalipolitiikka   tieteeriä   ja   käytännössä,   T<ansa.rLtalou-

dcllinen   aikakauskirj.a,   1948,  4.


