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]AALKKo ALHER, Suomen sotakorvaustoimitukset Newostoliitolle. Tutkimus
tavaroiden luovutusohJelrrista, niiden toteutto;rrisesta ja hyvityshnnoista.

Akat. väitöskirja, 339 s. Helsinki 1956.

]älkimaailman tiedot voitetuille maille aikojen kuluessa asetetuista
sotakorvauksista ovat yleensä sekä puutteellisia että yksipuolisia johtuen
historiallisten lähteitten niukkuudesta samoin kuin siitä, että milloin

sodat ovat päättyneet näiden maiden tuhoamiseen, asiakirjat ja muut
niihin verrattavat todistuskappaleet ovat olleet voittajavaltioiden käsityskannan värittämiä. Tämä koskee osittain myös viime maailmansodan
jälkeisiä sotakorvauksia ja erityisesti niitä, joissa Neuvostoliitto on ollut
yhtenä asiapuolena. Näissä tapauksissa on voittajan soveltaman sensuurin johdosta tietoja saatu pääasiassa vain Neuvostoliiton hyväksymässä muodossa, ja lisäksi nämä kontrolloidutkin tiedot ovat olleet san-

gen puutteellisia Neuvostoliiton noudattaman vaiteliaisuuden vuoksi.
Suomen sotakorvaukset muodostavat tästä yleisestä säännöstä ainoan
poikkeuksen, sillä niistä on saatavissa täsmälliset tiedot Suomessa sotakorvaustoimitusten yhteydessä syntyneistä asiakirjoista.
Mihinkään
täydelliseen »hstorialliseen totuuteen» ei tosin niidenkään nojal]a ole
mahdollista päästä, sillä se edellyttäisi, että myös vastapuolen arkistot
olisivat tutkijoille avoinna. Näin ei kuitenkaan ole laita, koska - kuten
tohtori z4%Gr mainitsee - »Neuvostoliiton edustajien selonteot -- sikäli
kuin niitä on laadittu ~ eivät ole olleet käytettävissä». Vasta kun tämä

puute korjaantuu, jos se koskaan korjaantuu, voidaan Suomen sotakorvauskysymystä valaista kaikilta puolilta.
Näine varauksin tekijä onkin ryhtynyt tutkimukseensa. Tämä on
iollut erittäin suuritöinen tehtävä, sillä se on vaatinut yksityiskohtaista
perehtymistä valtavaksi paisuneeseen asiakirja-aineistoon sekä sen seu-

1ontaa ja valintaa tavalla, joka antaa mahdollisimman luotettavan kuvan
Suomen sotakorvaustoimituksista. Tekijällä on ollut tehtäväänsä hyvät
ulkonaiset edellytykset sen nojalla, että hän itse joutui läheltä seuraamaan Suomen sotakorvaustoimitusten virastojärjestelyä, niissä noudatettuja menetelmiä sekä yleensäkin niiden kulkua vuodesta toiseen sa-
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moin kuin niiden loppuselvittelyä. Valmistuessaan jo kymmenkunta
vuotta sitten tähän tutkimustyöhönsä hän on lisäksi haastattelujen yms.
muodossa voinut ottaa talteen sellaisia muistitietoja, mitkä myöhemmässä vaiheessa eivät enää olisi olleet käytettävissä - onhan mm. niin
keskeinen henkilö kuin vuorineuvos Z,czcm. År2-u2-77en jo poistunut elävien

joukosta. Tutkimuksen suurin ja pysyvä ansio onkin nähdäkseni siinä,
että täten on saatu jo näin pian sotakorvaustoimitusten päättymisestä
dokumentaarinen ja tieteellisesti pätevä selvitys niistä. Myöhempi tutkimus saattaa tosin tuoda päivänvaloon uusia asiatietoja, ja arvioinnit
voivat yksityiskohdissa muuttua, mutta ei liene epäi]ystä siitä, että nyt
suoritettu tutkimus tulee antamaan vankan ja luotettavan perustan
vastaisille sotakorvauskysymystä koskeville tutkimuksille. Erityisen kiitoksen ansaitsee se objektiivisuus, mikä on lyönyt leimansa tutkimuk-

seen myös niissä kohdin, joissa on käsitelty »vastapuolen» vaatimuksia
ja toimenpiteitä.
Pelkkä dokumentaarinen teos, niin arvokas kuin sc sellaisenaan saattaakin olla, ei ole kuitenkaan viclä tiedettä, ei ainakaan kansantaloustiedettä sanan vaativammassa merkityksessä. Sellaiseksi se muuttuu
vasta, kun käsiteltyyn asia-aineistoon puhalletaan »elävää henkeä»
muokkaamalla sitä yleisiä tilastollisia ja teoreettisia menetelmiä noudattaen, niin että syy-ja vaikutussuhteet selviävät ja asetettuihin kysymyksiin saadaan mielekkäät vastaukset.
Auerin tutkimus jakaantuu varsinaiselta asiasisällöltään kahteen
osaan: 180 sivua käsittävään Suomen sotakorvausten syntyä ja kulkua
selvittelevään osaan sekä suppeampaan 46 sivun laajuiseen osaan, jossa
esitellään sotakorvaussuoritusten hyvityshintoja. Lisäksi on teoksessa
lyhyet johdanto-ja loppuluvut.

Johdanto on sikäli hajanainen, että sen kaksi osaa on löyhässä yhteydessä toisiinsa. Edellisessä, josta tosin puuttuu otsikko, luodaan katsaus sotakorvausten historiaan. Se on aivan y]eisluontoinen, kuten asiaan kuuluukin. Voidaanpa asettaa kysymyksen alaiseksi, onko se ollut
lainkaan tarpeen tai eikö se olisi voitu korvata varsinaiseen aiheeseen
liittyvällä Suomen sotakorvausten esihistorialla. Muuten moitteettomaan esitykseen on pujahtanut joitakin vähäisiä epätarkkuuksia. Niinpä
s. 2 oleva maininta, että »nykyisin jo ikään kuin itsestään selvänä pidetyn käsityksen mukaan sodassa tappion kärsinyt valtio ja sen asukkaat

säilyttävät --omaisuutensa», ei ikävä kyllä pidä paikkaansa. Samoin
on virheellistä väittää (s. 5), että se seikka, että 2. maailmansodan jälkeen vaadittiin aiheutettujen vahinkojen vain o s i t t a i n korvaamista,
olisi vastakkainen 1. maailmansodan jälkeisille sotakorvauksille. 0lisi
kenties myöa ollut aihetta mainita, että Suomi on aikaisernminkin joutunut makssmaan sotakorvauksia (vrt. Ruotsin Tanskalle suorittamia
ns. Älvsborngi lunnaita 1500-luvun lopullaja 1600-luvun alussa) .

Johdannon toisessa osassa tekijä selvittelee tutkimuksensa tarkoi-.
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tusta. Se antaa hyvän kuvan siitä, miten tekijä on suunnitellut työnsä,
mutta siitä käy myös ilmi, että monet tärkeät sotakorvaukseen liittyvät
kysymykset on sivuutettu »viittauksenomaisesti»: sellaiset kuin Suomen
maksukyky, sotakorvauksen vaikutus rahan arvoon ja ulkomaisiin maksusuhteisiin samoin kuin sen jälkivaikutukset. Tällaiseen tehtävänsä
rajoittamiseen tekijäl]ä on tietenkin ollut täysi valta, mutta nykyisellään
kirjan sisältö ei tarkalleen vastaa sen pääotsikkoa, »Suomen sotakorvaustoimitukset Neuvostoliito]le». Asiallisesti oikeampi otsikko olisi
ollut: »Tutkimus Suomen Neuvostoliiio]le suorittamien sotakorvaus-

tavarain luovutusohjelmista, niiden toteuttamisesta ja hyvityshinnoista».
Tehtävän näin s`iuri rajoittaminen on sikä]i ollut valitettavaa, että joidenkin edellä mainittujen kysymysten yksityiskohtaisempi käsitiely olisi
tarjonnut tekijälle enemmän ti]aisuutta asia-aineistonsa teoreettiseen
käsittelyyn, mikä olisi lisännyt tutkimuksen tieteellistä, painoa.
Tulen nyt tutkimuksen verrattomasti laajimpaan osaan, joka käsitteIee Suomen sotakorvausten historiallista kulkua. Tekijä luo aluksi hyvin
valaisevan katsauksen ns. perussopimuksen »syntyyn ja ehtoihin».
Puutteena on kuitenkin pidettävä, että hän on melkein kokonaan sivuut,tanut ne tapahtumat e n n e n syksyä 1944, jotka vasta asettavat
Suomen sotakorvauskysymyksen oikeaan historialliseen perspektiiviinsä. Sellainen oli Neuvostoliiton liittyminen Atlantin sopimukseen
syksyllä 1941, jossa tilaisuudessa suurlähettiläs JZJ¢n in4lcH.j`43. antoi seu-

raavan juhlallisen vakuutuksen: »The Soviet Union has applied, and
will apply, in its foreign policy the high principle of respect for the
sovereign rights of peop]es. The Sovict Union was, and is, guided in its

foreign policy by the principle of self-determination of nations. - accordingly the Soviet Union defends the rights of every nation to the
independence and territorial integrity of its country, and its right to
establish such a social order und to choose such a form of government
as it deems opportune and necessary for the better promotion of its
economic and cultural prosperity. »
Myös Suomen ja Neuvostoliiton väliset sotakorvausneu[otteJut
maaliskuussa 1944 on mainittu vain ohimennen (s.17 ja 178), vaikka
ne antavat avaimen suomalaisten syksyllä 1944 omaksumalle käsitykselle sotakorvausrasituksesta. Ja kuitenkin tekijällä olisi ollut käytettävissään ns. sotasyyllisyysoikeudenkäynnin yhteydcssä mainituista neuvotteluista julkaistut suoma]aisen neuvottelukunnan pikakirjoituspöytäkirjat, joiden mukaan ministeri EncÅ:e//in kysymykseen, miten korvauksen suorittamiseen käytettävien tavaroiden arviointi tapahtuisi, Neuvostoliiton ulkoministeri A4lo/ojou vastasi: »Käyvän arvon mukaan».
Seuraavissa luvuissa käsitellään sotakorvaustoimitusten kulkua vuosi
vuodelta tai paremminkin sotakorvausvuodesta t.oiseen. Esitys jakaantuu kolmeen lukuun, joista ensimmäinen käsittää ajan vuoden 1945
loppuun, toinen heinäkuuhun 1948 sekä kolmas sotakorvausten päätty-
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1952. Tämä jako sotakorvaustoimitusten tärkeim-

pien taitekohtien mukaan on tarkoituksenmukainen, ja lukija voi sen
pohjalla saada seikkaperäisen ja luotettavan kuvan sotakorvaustoimitusten tosiasiallisesta kulusta. Vähäisinä muodol]isina puutteina pistää
silmään, että luvulle »Toimiiusten alkuvaiheet» olisi ollut johdonmukaisempi otsikko »Toimitusten ensimmäinen jakso», koska seuraavina
ovat luvut »Toimitusten toinen jakso» ja »Toimitusten ko]mas jakso»,
sekä se seikka, että näissä jälkimmäisissä luvuissa lukija jää kaipaamaan
»Kauden tilinpäätöstä», jollaiseen ensimmäistä jaksoa käsittelevä luku
päättyy.
Mutta vaikka sotakorvaustoimitusten jako kolmeen peräkkäiseen
jaksoon onkin ]uontevaa, antaa noudatettu jäsentely kuitenkin aihetta
huomautuksiin. Kun näet jokaisessa jaksossa on käsitelty kunkin tavararyhmän toim;.tuksia erikseen asianomaisina ajankohtina, katkeilee
esitys niiden kohdalta jatkuvasti eikä ole myöskään voitu välttää siitä
aiheutuvia toistoja. Voidaan sen vuoksi asettaa ainakin kysymyksen
alaiseksi, eikö olisi päästy yhtenäisempään esitykseen, jos kukin tavararyhmä olisi alusta loppuun käsitelty yhteen menoon, jos kohta jaksoihin
jaettuna. Mutta myönneitäköön kernaasti, että tällaisellakin jäsentelyllä olisi omat varjopuolensa, joiden välttämiseksi tekijä nähtävästi on

pitänyt noudattamaansa jäsentelyä parempana tai ainakin helpompana.
Pahempi on, että tekijä ei ole voinut noudattaa jäsentelykaavaansa
johdonmukaisesti, sillä useassa tapauksessa on jouduttu rikkomaan
»raamit». Niinpä esim. »sakko-ja reklamaatiokustannuksct» on kokonaisuudessaan sijoitettu kolmanteen jaksoon, vaikka ne koskevat kaikkia
jaksoja, ja sama on laita esim. s.168 ja 172 esitettyihin tilastosarjoihin

nähden. Mitä taas tulee »Sotakorvausteollisuuden valtuuskuntaan ja
Sotevaan», ei tekijä ole yrittänytkään hajoittaa esitystään eri jaksoille,
vaan on varannut asialle oman ]ukunsa, missä hän epäilemättä on
menetellyt viisaasti. Lukija jää vain ihmettelemään, miksi hän ei ole
noudattanut samaa menettelyä myös muissa tapauksissa, joissa se olisi
ollu[ asian luonteen mukaista? F.sim. juuri sakko-ja reklamaatiotoimitukset olisi ollu[ syytä käsitellä erillisenä lukuna ja näin sitä suuremma]la syyllä, koska niistä ensi kertaa annetaan tässä tutkimuksessa seikkaperäinen selvitys.
Pahimmaksi kompastuskiveksi on tekijälle muodostunut ns. transferkysymys, joka on kenties kiintoisin sotakorvauskysymykseen liittyvä
teoreettinen probleema. Sitä on käsitelty johdannossa (s. 4), edelleen
kappaleessa »Transferpulma uudessa muodossa» (s. 74) sekä vielä
kerran kappaleessa »Transferpulman oireita» (s.156). Paitsi että tämän
tärkeän probleeman käsitte]y on täten pahasti pirstottu, se on samalla

jäänyt pinnalliseksi. Jos tekijä olisi sen sijaan varannut tällekysymykselle oman lukunsa, hänellä olisi ollut paremmat mahdollisuudet syventyä siihen. Transferkysymyksestähän on olemassa melko laaja kan-
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sainvälinen kirjallisuus, johon olisi ollut syytä huolellisesti paneutua.
Niistä probleemoista, jotka liittyvät transfer-kysymykseen tai sivuavat
sitä, mainittakoon sellaiset kuin: Miksi tätä kysymystä ei tunnettu ennen
ensimmäistä maailmansotaa? Olisiko se institutionaalisten rakennemuutostenjohdosta tullut ajankohtaiseksi, vaikka ei olisikaan esiintynyt
sotakorvauksia? Onko luontoissuoritus käytännöllisempi menetelmä
kuin rahasuoritus ja missä olosuhteissa? Mitä opetuksia tarjoaa erityisesti Suomen sotakorvaus tässä suhteessa? M.ikä olisi siirtokysymyksenä
ollut helpompi: mahdo]lisuuden mukaan säilyttää vientitavaroittemme

perinteelliset markkinat ja rakentaa uusia teollisuuksia sotakorvaustuotteita varteri. vai saada suorittaa sotakorvaukset varsinaisina vientituotteinamme, kuten Suomen taholta alunperin toivottiin ja mitä
välirauhansopimuksen sanamuotokin lähinnä näytti edellyttävän. Jne.
On vahinko, että transfer-kysymyksen käsittely on jäänyt ei vain
puutteelliseksi vaan samalla hajanaiseksi, si]lä tekijällä on siitä esitettä-

vänä joukko mielenkiintoisia ja uusiakin näkökohtia, kun ne vain noukkii csille satunnaisista yhteyksistään. Sellainen on esim. toteamus, että
Neuvostoliitto kärsi sotakorvaustoimitusten loppuaikoina tiettyjä vastaanottovaikeuksia. Tosin Neuvostoliitto ei ole tässäkään suhteessa pal-

jastanut korttejansa, ,mutta eräät tutkimuksessa mainitut indiisiot viittaavat siihen, että näin todella oli asian laita.
Luvussa »Sotakorvausteollisuuden valtuuskunta ja Soteva» esitetään sotakorvaustoimitusten suomalainen hallinto ja siihen liittyvät
seikat. Se on muuten ansiokas esitys, mutta tuntuu siltä, kuin tekijä olisi

- ehkä asemansa vuoksi - hieman arastellut ottamasta kantaa Sotevan
hinnoittelu- ja luottopolitiikkaan nähden. Hän vain pääasiassa tyytyy
referoimaan ns. rmjcz7!/ecn komitean suorittaman tutkimuksen yhteydessä syntyneitä asiakirjoja sekä viittaamaan toisten henkilöiden näistä
kysymyksistä lausumiin käsityksiin. Sotevan toiminnan lopullinen arviointi on siten ikävä kyllä edelleenkin jäänyt avoimeksi.

Luku »Sotakorvausta\.aroiden hyvityshinnat» poikkeaa muista luvLiista siinä suhteessa, että teoreettinen analyysi on siinä ulotettu syvemmälle. Se onkin nähdäkseni erittäin ansiokas tutkimussuoritus, joka on
kunniaksi tekijäueen. Siinä on luotu valaistusta moniin hämäriin kysymyksiin, joskin on toisia, jotka ovat yhä jääneet epäselviksi ja jäävät
sellaisiksi ehkä pysyvästi johtuen ennen kaikkea siitä, että »perussopimuksen näennäisesti hyvässå sovussa syntyneet kaksoset, eri]aisten
tavaraerien sisällötja niiden hyvityshinnat, eivät useissa tapauksissa olleet

juuri sukuakaan toisilleen», kuten tekijä sattuvasti huomauttaa.
F,sitetyt ]askclmat antanevat suurin piirtein oikeaan osuvan käsityksen siitä, mikä vaikutus mil]äkin seikalla on ollut Suomen sotakorvauksen rasittavuuteen rahaksi arvioituna. Tekijä on noudattanut laskelmissaan suurta varovaisuutta, ja milloin on ollut valittavana useam-

pia vaihtoehtoja, hän on valinnut alhaisimman, »sillä pyrkimyksenä
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on ollut päätyä koko tavaravalikoiman osalta mieluummin liian pieneen
kuin liian suureen loppusummaan» (s. 210). Tekijä näyttää kuitenkin
menneen tässä kiitettävässä pyrkimyksessään aske]een liian pitkälle,
sillä ainoa tieteellisesti hyväksyttävä menetelmä on tietenkin pyrkiä
mahdollisimman
oikeaan tulokseen. F.sim. s. 209 ja liitteessä 7
(tavaranimike 5) mainittujen murskaajien keskimääräiseksi markkinahinnaksi on otettu 3 098, joka on ensimmäisen suoritusvuoden keskihinta,
vaikka useamman vuoden keskihinta on todistettavasti korkeampi, koska Suomi myöhempinä vuosinajoutui luovuttamaan suhteellisesti enemmän kalliimpia murskaajia kuin alussa. Mikäli tällaisia tapauksia esiintyi
runsaasti, kuten lienee ollut laita, sisältyy, jos ne lasketaan yhteen laskelmiin ehkä tuntuvakin virhe.
Sivulla 236 alaviitteessä 1 mainittuun »1oppusummaan» nähden
olisi ollut syytä mainita, että siihen eivät sisälly hallintokustannukset,
Suomen maksamat sakkokorot eivätkä myöskään korkotappiot Sotevan
myöntämistä korottamista tai alhaiskorkoisista lainoista.
Näin laajassa teoksessa ei ole voitu välttää, että yksityiskohdissa on
joukko' epätarkkuuksia ja »lipsahduksia». Kun niitä on kuitenkin verraten vähänja kun ne eivät ole tärkeitä, sivuutan neja rajoitun vain yhden
mainitsemiseen. Teoksessa on eräitä merkkejä ja lyhennyksiä, joista
annetaan selitys alaviitteissä niitä ensi kertaa käytettäessä: esim. s. 14:
merkki*, s. 30: Soteva, s. 38: Stvja sivu 49: Shth. Teoksen käytettävyyden kannalta olisi ollut suositeltavampaa luetella tällaiset merkit ja
lyhennykset teoksen alussa.

Kokonaisuudessaan tutkimus on hyvin huoliteltua työtä (esim. paiiiovirheet puuttuvat miltei kokonaan), sanonta on asiallista ja sujuvaa sekä
kieliasu moitteetonta. Erityisen kiitoksen ansaitsevat tekstiin sisältyvät
lukuisat taulukot ja kuviot sekä teoksen lopussa olevat laajat liitteet,
joista on suurta apua vastaisille tutkimuksille. Myös lähdeluettelo on
huolellisesti laadittu, joskin olisi ollut toivottavaa, että se Suomen sotakorvauskirjallisuuden osalta olisi ollut täydellinen (siitä puuttuu esim.
JVz./r A4cz.73cznd€r3.n »Tungt skadestånd», Helsingfors 1946). Kiittävän mai-

ninnan ansaitsevat edelleen kuvioiden englanninkieliset tekstit sekä
varsin laaja »English summary»,jotka tekevät myös suomcnkieltä taitamattomille mahdolliseksi perehtyä tutkimukseen.

Vaikka jaakko Auerin esittämä väitöskirja onkin antanut aihetta
sellaisiin huomautuksiin, joista edellä on tehty selkoa ja joista painavimmat koskevat teoksen jäsentelyä ja sen teoreettista perustaa, eivät

nämä huomautukset kuitenkaan kumoa mielestäni
ensinnäki n
sitä tosiasiaa, että hänen tutkimuksellaan on pysyvä arvo Suomen sotakorvaustoimitusten historiallisena esityksenä, joka on mitä huolellisimmin laadittu ja perustuu sekä painettuihin että suurelta osalta myös julkaisemattomiin lähteisiin samoin kuin suullisesti saatuihin tietoihin,
sekä
toi s eksi
sitä tosiasiaa, että tutkimukseen sisältyvällä tilas-
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tollisella ja teoreettisella analyysillä ja iässä suhteessa erityisesti sillä

osalla, joka käsittelee sotakorvaustavaroiden hyvityshintoja, on myös
eittämätön kansantaloustieteellinen arvo.
Br.

Suvirania.

Työllisyys ja työttömyys tieteellisen tutkimuksen kohteena

Kirjoittanut
Heikki Waris.

Kun olen Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa joutunut tarkastamaan työttömyysongelmaa koskevan väitöskirjan, ösitän
seuraavassa ensin eräitä yleisiä näkökohtia työllisyys-ja työttömyyskysymyksistä tieteellisen tutkimuksen kohteina. Näihin pakostakin varsin
lyhyesti esitettyihin yleisluontoisiin näkökohtiin liitän sitten tiedekunnalle kirjoittamani lausunnon pääkohdat.

Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen on ilmeisesti alkanut
uusi aikakausi kansantalouclellisen ja sosiaalipoliittisen t`i'eteen kannanotoissa työvoimaa ja työllisyyttä koskeviin kysymyksiin. Tähän murrokseen ovat monet samanaikaiset tekijät vaikuttaneet.

Ensinnäkin, t e k n i i k a n k e h i t y s, joka toisen maailmansodah
puristuksessa kautta kaikkien teollistuneitten maitten pakotettiin entistäkin nopeampaan vaiheeseen, on tuonut samalla ihmistyövoimaa koskevat ongelmat uudella teholla etualalle. Teknillisten keksintöjen yltyvä
sarja, tuotannon kiihkeä kasvu, työmenetelmien yksinkertaistaminen ja
viimeksi iskusanaksi muodostunut automaatio asettavat kaikki ihmistvövoimalle uusia vaatimuksia.
Toiseksi on sodanjälkeisessä maailmassa länsimaisten demokratiain

piirissä asetettu ffG/7e#in ja Bwer€.c/gm teorioihin pohjautuva peruskäsite,
t ä y s t y ö 11 i s y y s
kaikkea talouspolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaå
hallitsevaksi tavoitteeksi. Englannin hallituksen vielä suursodan kestäessä 1944 julkaisema » WÅ3./G ¢cz4Gr on e773¢/oj;men/ ¢o/3.cy» nojautuu suora-

naisesti ÅrcyneJin katsomuksiin. Samoille periaatteille rakentuu Amerikan Yhdysvaltain työllisyyslaki, E777¢/o/77?mJ /lcJ, J946`. Nämä ovat olleet

muille maille suuntaa osoittamassa. Yhdistyneitten Kansakuntien taloudellisen ja sosiaalisen neuvoston työllisyyspolitiikkaa koskevassa julkilausumassa 1950 täystyöllisyydcn sisältö on pyritty entistä selvemmin
määrittelemään.
Kolmanneksi on sodanjälkeisissä oloissa, erityisesti ns. kylmän sodan
aikana taikka muuten poikkeuksellisissa oloissa, kuten Suomen osalta
sotakorvaussuoritusten ankaran paineen alla, jouduttu toteamaan t y övoiman tarjonnan uhkaava niukkuus varsinkin ammattitai-
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toisten työntekijäin kohdalla. Sodanaikainen kaikkien voimavarojen
mobilisaatio ja hyväksikäyttö on siirtynyt sodanjälkeiseen yhteiskuntaan.
Monissa maissa vallinnut ylityöllisyyden aikakausi on johtanut siihen,
että on pyritty tutkimaan, mitä mahdollisuuksia olisi saada tuotannon
palvelukseen osa-aikaistaja osatyökykyistä työvoimaa, invalideja, omassa
kotitaloudessa työtä tekeviä naisia sekä jo eläkkeelle siirtyneitä työntekijöitä.
NeEänneksi on todettu edellisen kanssa ristiriidassa oleva tosiasia.
Vallitsevan täystyöllisyyden, jopa työvoiman niukkuuden rinnalla on
tavattu
työttömyyttä
sekä
alityöllisyyttä.
Varsinkin
niissä maissa tai niillä alueilla, joissa teollistuminen ei vie]ä ole pitkällä
ja joissa huomattava osa maatalousväestöstä edelleen elää suhteellisesti
alhaisella elintasolla, vallitsee piilevää työttömyyttä, jota voisi nimittää
myös vajaatehoiseksi työllisyydeksi käyttääkseni ywrjocn ehdottamaa
ilmeikästä suomenkielistä oppisanaa. Tällaisissa oloissa osa kansakunnan
työvoiriiasta on jatkuvasti vajaatehoista pystymättä siirtymään kuitenkaan sinne, missä toiset elinkeinot mahdollisesti tarjoaisivat pysyvän ja
täystchoisen työllisyyden.
Viidenneksi pakolaiset taikka siirtoväki ovat vaikuttaneet
mullistavasti monien maitten ja alueitten työvoimatilanteeseen, minkä
vuoksi on ollut syytä tarkistaa kaikkia aikaisempia laskelmia.
Tässä mainitsemani seikat ovai olleet vaikuttamassa siihen, että toisen maailmansodan jälkeisenä aikana työvoima ja sen käyttö on tullut
suuremmassa määrin kuin koskaan aikaisemmin
tieteellisen
tutkimuksen
kohteeksi. Työvoimatutkimusten tarve on ollut
ilmeinen. Tämä on vaikuttanut myös t u t k i m u s m e n e t e 1 m i e n
nopeaan kehitykseen. Tässä suhteessä on varmaan päästy pisimmälle
Yhdysva]loissa. Sikäläisen tilastollisen päätoimiston, Bureau of the
Census, toimittama ja julkaisema työvoiman kuukausikatsaus, Monthly
Report on the Labor Force, rakentuu taitavasti, etten sanoisi nerokkaasti kchitettyyn otantatutkimukseen, jonka nojalla on saatu aikaan
»vallitsevien taloudellisten olojen luotettava barometri»[, joka ilmaisee
kaikki työllisyysasteen vaihtelut luotettavasti mitattuina ja joka lisäksi
saadaan erittäin nopeasti julkisuuteen.
Suuret kansainväliset järjestöt ovat omalta osaltaån pyrkineet kehittämään työvoimatutkimuksen menetelmiä. Jo 1948 Kansainvälinen työ-

järjestö julkaisi ensimmäisen metodisia seikkoja valaisevan selvityksensä
(Employment, unempbymei.t and laboui. force statistics) .]a kahta vuotta. rnyöhemmin ( 1950) työttömyyden vastustamiskeinoja koskevan laajan selvityksensä (4cj3.on czgcm.nsJ c/%G7724/ojJ773cn/). Myös Yhdistyneitten Kansakun-

tien taloudellinen ja sosiaalinen neuvosto (ECOSOC) on omalta osal\ ]^T3T!B & STB,wA`KT,

Man|)ou)er resources

4n¢/p/j3.j., New York & London

1951.

and utiliz,alion. Prir.ciples of zuorking force
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(Dcmograp^3.c

Aspects of Techrti,cal Assistafu;e for Economi,c Develop"ml of Underdeveloped

Co#n/ri.Gj., 1950). Samaan kansainvälisten järjestöjen sarjaan liittyy vielä

Yhdistyneitten Kansakuntien Euroopan taloudellisen neuvoston (Economic Council for Europe) julkaiscmat taloude]liset katsaukset, joista
1955 vuosikirjassa kiinnitettiin erityistä huomiota »taloudellisen kehitysasteen epätasaisuuteen eri alueitten välillä» (Eco%o77%.c D€.j¢. ¢r3.je.# o/
RGg!.on&/ D€u¢/o477#n/) . Tässä laajassa tutkimuksessa on tilastoin ja kartoin

valaistu myös Suomen eri alueitten taloudellisen kehityksen asteita. Sen
mukaan eri alueitten väliset erot Suomessa olisivat pienemmät kuin
esim. Italiassa tai Norjassa.
Suomessakin työvoimatutkimukset ovat aivan viime aikoina tulleet
kiinteän tieteellisen tutkimustyön kohteiksi. Marraskuussa 1956 voitiin
Helsingin yliopiston Metsätaloustieteellisessä laitoksessa juh]ia merkkitapahtumia, kun monien vuosien tarmokkaanja uutteran työn tuloksena
oli valmistunut seitsemäs ja samalla viimeinen nide »A4czc7jeecd%# !j;Ö.z/o€.773c7z jw/Å;!.77?2t4j3.cz» (Acta Forestalia Fennica, 63, 1-7). Tämä suurisuun-

tainen tutkimus, jonka veroista en tiedä muualla suoritetun, on tehty
professori E€.no

SczczrGn ja dosentti £d!%rc. fJG3.Å3.nÅGc.77"n johdolla.

Siihen

sisältyy yksityiskohtainen selvitys metsätyövoiman tutkimusmenetelmästä sekä maaseudun miestyövoiman arkiajan käyttöä koskeva perustutkimus. Tähän runkoon liittyvät erikoistutkimukset nuorukaisten ja
täysikäisten miesten sekä kääpiöviljelmien (0.25-4.99 peltohehtaarin
viljelmien) miesten työajasta. Metsätyömiesten asunto-oloja sekä metsä-

ja uittotyövoiman määrää koskevat selvitykset täydentävät edellisiä.
J33.f!€.mä.Gn,

yä.d.72c±.fe# ja f7e3.43.73ÅG£.773on tutkimus maaseudun elinkeino- ja

työttömyysalueista perustuu samaan perusaineistoon kuin sarjan toisetkin julkaisut. Kokonaisuutena A4¢czj`e%da(n fj/Ö.uoe.773c3% fc/ZÄe.773c/Äje£ keskit`ty-

vät Suomen työllisyys-työttömyysongelman erikoispiirteeseen, sen kaksi-

jakoisuuteen, maatalouden ja metsätalouden toisiaan täydentävään tehtävään. Koko tutkimuksen keskipisteenä on Suomen laajan metsävaltaisen maaseudun pienviljelijä, joka osa-aikaisesti on maataloudessa ja osaaikaisesti metsätaloudessa. Toisaalta hän kuu]uu siihen kääpiövilj€lmään,
jossa ei ole viittäkään hehtaaria peltoa, toisaalta savottaart., josta hän
hankkii rahatulonsa voidakseen elättää suuren perheensä.
Käsitykseni on, cttä näin ka,rtoitettu tutkimusalue tarjoaa poikkeuksellisen luotettavan ja lujan pohjan kaikelle sille tieteelliselle tutkimukselle sekä sille käytännön sosiaalipolitiikalle, joka on kohdistettava tähän
suureen väestönosaan. Vuonna 1950 näitä kaikkein pienimpään vilje]mäkokoon kuuluvia pienviljelijä-metsätyömiehiä oli 190 000, jotka asuivat
kautta maan, mutta erityisesti maan itäisissä ja pohjoisissa osissa. Tämä
väestönosa on ilmeisesti suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisesti alin kerros, nykyhetken todellinen proletariaatti Suomessa, niin kuin yd.c.nö ran73# äskettäin ]ausui. `Tatkoksi fj'G3.Ä3.nÅG£.77zo73-j?{.ffz.773d.cn tilastollisille tutki-
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mu.ksi`lle tarvitaan erityjsesti kotitaloudellista, sosiolog`ista ja sosiaali-

poliittista tutkimusta syventämään kuvaa tämän kansanosan elinehdoista ja elintavoista sekä mahdollisuuksista niittcn parantamiseen.
Seuraavassa yksityiskohtaisesti esiteltävällä maisteri Pz{/Å;Å;3.j`c?n tutki-

muksella on läheinen yhteys edellä mainittuihin. Sekä aihepiiriltään
että osalta myös tutkimustavaltaan se liittyy niihin. F,rityisesti työttömyysalueita koskevasta selvityksestä Pc//Å;Å;!.nGn on saanut myös ratkaise-

van ulkopuolisen ja riippumattomaan vertailuaineistoon pohjautuvan
varmistuksen omille tuloksilleen.
M2L±stc:r± Terho Pulkkisen väitösk±riaLn nLm.L on »Työttömy!yden levinneisyys. Sosiaatipolrittinen tutkirms työltömyyden levinneisyydestä Suomessa vuosina

/948-53», laajuudeltaan se on 286 sivua sekä 44 karttaa.L
Tutkimus nojautuu Kulkulaitostenja yleisten töiden ministeriön työvoima-asiainosaston arkistossa oleviin työttömyyskortistotilastoihin, joitten nojalla tekijä on koonnut kirjan otsakkeessa mainituilta viideltä vuo-

delta tarkat absoluuttiset työttömien määrät sekä näitten nojalla laskenut
kunkin Suomen kunnan »työttömyysasteluvun». Tämä on saatu siten,
että työttömyyskortistoihin hyväksyttyjen miesten määrä on laskettu tuhanneksina kunkin kunnan työikäisestä (15-64 vuotta) miespuolisesta
henkikirjoitetusta väestöstä. Kunnittainen työikäisten miesten määrä on
taas saatu siten, että asianomaisen vuoden henkikirjoitetun miespuolisen
väestön luvusta on otettu niin suuri sadannes kuin vuoden 1950 väestölaskennan mukaan työikäiset miehet käsittivät kunkin kunnan koko
micsväestöstä (s. 57). Tekijä on valinnut tutkittaviksi ainoastaan ne
kunnat, joissa työttömyysaste on ollut vähintään 21 °/oo, vaikkakin hän
tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa on käyttänyt myös korkeampia
raja-arvoja erottaakseen työttömyysasteen vaihtelut eri aikoina ja eri
alueilla. Tämän aineiston nojalla tekijä on pyrkinyt »etsimään ja kartoittamaan Suomen työttömyysalucet. Työttömyyden intensiteettiä mittaamalla kunnittaisen työttömyystilaston avulla määritellään ne alueet,
maamme talouselämän arat seudut, joissa työttömyys on ollut vaikeinta
vv.1948-53. Senjälkeen tutkimuksen ekologisessa osassa kuvataan löydettyjen' työttömyysalueitten eräitä sellaisia maanticteellisiä ja väestörakenteellisia ominaisuuksia, joilla voidaan ajatella olevan vaikutusta
työttömyyden syntyyn. Näitä seikkoja alueittain mittaamalla ja tarkas-

telemalla pyritään tutkimaan, onko niiden ja työttömyyden määrän
välillä vaikutusyhteyttä» (s. 40). Näin on tutkimuksen tehtävä selvästi

määritelty. Tätä määrittelyä tekijä on noudattanut johdonmukaisesti ja
analysoinut käytettävänään olevan lähdeaineiston luotettavuuden ja
edustavuuden.
Tekijä on tyytynyt varsin lyhyesti käsittelemään työllisyys-ja työttömyyskäsitteitten kansantalousteoreettisen perustan tutkimuksensa alussa,
1 Teos ilmestyy myös Sosiaalipoliittisen yhdistykscn tutkimusten sai`jassa (no. 3).

KiRTALLisuuTTA

355

ja kiinnittänyt päähuomion laajan numeroaineistonsa yksityiskohtaiseen
analyysiin sekä piirtämiensä lukuisten karttojen tulkintaan. Samoin tekijä on vain varsin suppeasti käsitel]yt työttömyyden aikaisempaa historiaa Suomcssa. Itse asiassa hän on rajoittunut ainoastaan työttömyyskortiston synnyn ja sisällön selvittämiseen sekä erillisessä luvussa tarkastanut työttömyyspolitiikan mahdollista vaikutusta työttömien tilastoituun määrään. Tekijä on tyytynyt siteeraamaan eräitten johtavien työvoimaviranomaisten lausuntoja, joista ilmenee, että voimassa oleva järjestelmä osaltaan voi vaikuttaa työttömyyskortistoon ilmoittautuneitten
lisääntymiseen ja että siten voidaan puhua »hallinnollisesta työttömyydestä». Tekijän tarkastelu ulottuu työttömyysvuoden 1952-53 loppuun
saakka, siis uuden työllisyyspolitiikan kynnykselle,josta lähtien tilastollinen aineisto on toinen eikå ole välittömästi aikaisempaan kauteen
verrattavissa.

Tekijä on rajoittanut tutkimuksensa siten, että hän tarkastaa ainoastaan avointa työttömyyttä ja siis niitä henkilöitä, jotka työn puutteen
vuoksi on hyväksytty kuntien työttömyyskortistoihin. Näin ollen eivät
ne henkilöt ole lainkaan tulleet mukaan, joiden työn puute ei ole tullut
työviranomaisten tietoon. Tähän työn puutteeseen sisältyy myös se aika,
josta tekijä fJe3.k3.73ÅG3.mon mukaan käyttää kansanomaista nimitystä »lup-

poaika», ja sisällyttää siihen »oman tilan vähämerkityksellisillä töillä
peitetyn työttömyyden ajan talvi-ja kesäkauden töitten välimailla, jolloin ansiotyöt useimmiten ovat vähäiset ja oman tilan töitä ei etenkään

pienillä tiloilla ole riittävästi koko perheelle». Tekijä on jättänyt tutkimuksensa ulkopuolelle kokonaan Ahvenanmaan sillä perusteella, että
sieltä ei ole saapunut Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle
samanlaisia työttömyysilmoituksia kuin maan muista osista. Väittäjäistilaisuudessa tekijä ilmaisi, ettei hän ollut pcrehtynyt siihen, olisiko
Ahvenanmaalta ollut saatavissa muuta paikallista aineistoa, joka olisi
tehnyt mahdolliseksi työttömyyden tutkimisen myös tässä valtakunnan
osassa. Käsittääkseni olisi Ahvenanmaan sisällyttäminen tutkimukseen
ollut asiallista. Suurempana aukkona aineistossa pidän kuitenkin sitä,
että tekijä osaksi aineiston laadusta johtuen ei ole voinut saada yhtä

paljon tietoja kaupunkien ja kauppaloitten kuin maalaiskuntien kohdalta. Tällä tavoin huomattava osa nimenomaan kausiluontoista työn
puutetta on jäänyt käsittelyn ulkopuolelle. Rajoituksena pidän myös
sitä, että tekijä on tyytynyt pelkkään hallinnolliseen jakoon toisaalta
kaupunkien ja kauppaloitten, toisaalta maalaiskuntien välillä pyrkimättäkään ryhmittämään maalaiskuntia niitten teollistumisasteen mukaisesti
eri ryhmiin voidakseen siten määritellä näitten työttömyyden luonteen.
Tekijä on tarkastanut työttömyyden levinneisyyttä viitenä työttömyysvuonna 1948-53, joista ensimmäinen, toinen ja viides olivat vaikean, kun taas kolmas ja neljäs lievän työttömyyden aikoja. Tekijä on
esitellyt tutkimuskauden sääsuhteita sekä taloudellista taustaa varsin
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yksityiskohtaisesti tilastoin ja kuvioin, mutta ei ole riittävässä määrässä
kytkenyt työttömyysilmiötä näin esitettyyn taustaan.
Tutkimusmenetelmää koskevassa luvussa tekijä on laajanlaisesti esittänyt tietolähteensä ja tarkastanut niiden luotettavuutta kiinnittäen huomiota sekä systemaattisiin että satunnaisiin virheisiin. Tämä lähdekritiikki on asiallisesti suoritettu. 0lisi kuitenkin ollut syytä pitää toisistaan erillään ne kunnat, jotka ovat jättäneet ilmoittamatta työttömyytensä, kuten esimerkiksi useimmat ruotsinkielisen Pohjanmaan kunnat
koko ajalta tai Utsjoki alkuvuos].lta (vertaa ss. 254, 129). Todennäköistä
on, että tämä tuskin olisi antanut aihetta tarkistaa numerotietoja, koska
ilmenee, että esim. mainitut ruotsinkielisen Pohjanmaan kunnat myös
väestönlaskennan yhteydessä suoritetussa metsätyöväen tutkimuksessa
ovat antaneet sellaisia tuloksia, jotka ovat yhdenmukaisia Pulkkisen saamien tulosten kanssa.
Tekijän analyysi rakentuu pääasiallisesti sen laajan tilastoaineiston
varaan, joka on hänen tutkimuksensa pohjana. Lukuisilla kartoillaan
tekijä esittää työttömyyden ulottuvuuden neljän eri dimension kohdalta,

joiksi hän on valinnut:
1. Työttömyyden alkaminen
2. Työttömyyden päättyminen
3. Työttömyysasteiden kausihuippujen korkeudet
4. Työttömyyden kesto.
Näistä neljäs ulottuvuus »työttömyyden kesto» pyrkii yhdistämään
kaksi muuta työttömyyden ulottuvuutta, työttömyyskauden pituuden ja
työttömyysasteen korkeuden, ja siten se ehkä parhaiten kuvastaa työttömyyden vaikeusastetta. Tältä osalta tutkimus rajoittuu ainoastaan niihin kuntiin, joissa työttömyysaste on ollut 50 °/oo tai enemmän. Niissä
kartoissa, jotka kuvaavat työttömyyden kestoa, kunnat on varjostettu
sen mukaan, kuinka monen kuukauden aikana niiden työttömyysaste
on ollut joko alemmassa (50-150 °/oo) tai ylemmässä (yli 150 °/oo) luo-

kassa. Tämä on ainoa kohta, missä minulla on tekijän huolellisten,
perusteellisten ja erittäin havainnollisten karttojen kohdalla varsinaista
huomautettavaa. Kartoista no. 16~-20 ei näet ilmene, kuinka monen
kuukauden aikana ylempään edellä mainituista luokista kuulunut kunta
on kuulunut myös alempaan työttömyysasteen kategoriaan. Tekijän huomautus väitöstilaisuudessa, että tämä ei kartografisesti ollut mahdo]lista
esittää, on kyllä paikkansapitävä, mutta tämä vaikeus ei kuitenkaan olisi
estänyt tekijää ilmoittamasta noita alemman työttömyysasteen kuukausien lukumäärää siinä laajassa taulukossa (liitetaulukko 4), jossa kaikki
muut perustiedot ovat.
Toinen asialliselta kannalta painava huomautukseni koskee teoksen
ekologista tulkintaa. Tekijä on asiallisesti ja järjestelmällisesti tarkastanut
iriitä maantieteellisiä, metsätaloudellisia ja maataloudellisia tekijöitä,
joilla on ollut oletettavaa yhteyttä työttömyyden alueelliseen levinnei-
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syyteen, mutta väestöllisten tekijöitten vastaavassa tarkastelussa on mielestäni ilmeinen aukko todisteluketjussa. Tekijä on tosin tutkinut toteamiensa työttömyysalueitten väentiheyttä (ss.165-167) mutta sivuuttanut tärkeämmän tekijän, väestön muutto]iikkeen vain lyhyellä maininnalla (s. 167). Näin maassamuutto ja maastamuutto suhteellista liikaväestöä lieventävinä ja alueen väestönpainetta helpottavina tekijöinä
ovat jääneet yksityiskohdissaan tutkimatta.
Muilta osiltaan tämä ekologinen tarkastelu on riittävä. Erityisesti
on syytä antaa tekijälle tunnustusta siitä, että hän johdonmukaisella ja
järjestelmällisellä tavalla on tilastollisesti testannut työttömyysalueitten
väestön ammattiryhmityksen (maanviljelijät, maatyöntekijät, metsä-ja
uittotyöntekijät, rakennustyöntekijät) vertaamalla työttömiä miehiä
kaikkiin työikäisiin miehiin (ss.170-189).
Kun lopuksi kokoan arviointini eräisiin pääkohtiin, päädyn seuraaviin päätelmiin:
1. rc/fÄ3.773c/Äfen c!.Åe on ajankohtainen ja keskeinen kaikkialla toisen

maailmansodan jälkeisessä maailmassa, jossa aivan viime vuosina on
kiinnitetty yhä lisääntyvää huomiota kansakunnan työvoiman tarkkaan
laskentaan ja sen käytön tehon mittaamiseen. Tekijä ei tosin ole hahmotellut tutkimustaan palvelemaan välittömästi valtakunnan työllisyyspolitiikkaa, mutta monien maantieteellisten, metsä- ja maataloudellisten
sekä väestöllisten ilmiöitten vaikutussuhteita tieteellisesti tarkastelemalla
tek;jä on voinut tarjota arvokasta perustietoa positiivisen työllisyyspolitiikan ja valtakunnansuunnittelun kehittämiselle.
2.

rztjÄ!.mwj`77tG/odc.czcz7z tekijä on kehitellyt työnsä kolmessa peräkkäi-

sessä vaiheessa, ensin kandidaatin, sitten lisensiaatin ja nyt tohtorin
arvoa varten laadituissa opinnäytteissä. Täten hänelle on tarjoutunut
mahdollisuus toisaalta laajentaa perusaineistoaan ja saada se todistusvoimaisemmaksi, toisaalta syventää metodista otettaan, erityisesti mittausvälineitään. Tekijälle on ilmeisesti ollut suureksi avuksi se, että hän
on saanut olla kiinteässä yhteistyössä pienen tutkijaryhmän kanssa, joka
samanaikaisesti on tutkinut erästä keskeistä työvoiman lohkoa osaksi
toisten tieteitten näkökulmasta tarkastaen.
3. r#!Ä3.773z4fcz3.ÅGcn rczjo!.!!om3.%en koskemaan ensisijaisesti työttömyyden

alueellista levinneisyyttä on ollut asiallisesti perusteltua. Näin tutkimuksesta on tullut laadussaan ensimmäinen yritys Suomessa koettaa koko
maan osalta tutkia toisaalta luonnonmaantieteellisten, toisaalta sosiaalisten ilmiöitten levinneisyyttä ja vaikutussuhteita. Niin kuin Bezw3.c/g6
Englannin osalta on tekijä voinut vakuuttavasti osoittaa, että Suomessakaan erot työttömyydessä eri alueitten välillä eivät näytä katoavan suhdanteitten vaihdellessa ja yleisen työllisyystilanteen muuttuessa, vaan
että meilläkin on eräitä sel]aisia ympäristöstään selvästi erottuvia alueita,

joissa kausityöttömyyskin on luonteeltaan rakenteellista. Tekijä on voinut kuvaannollisesti puhucn kartoittaa Suomen sosiaalisen maaston
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vesiperäiset alueet, jotka korkeasuhdanteen kuivinakin kesinä pysyvät
vetisinäja upottavina. Tekijän tulokset eivät suinkaan ole aivan uusia tai
yllättäviä oivalluksia, vaan viisailla hallintomiehillä on varmaan ollut
»sormituntuma» näistä asioista. Tekijän johdonmukaisella todistelulla

ja alueitten rajojen täsmentämisellä on paitsi huomattava tietcellinen
arvonsa myös merkityksensä käytännölliselle sosiaalipolitiikalle.
Tutkimusaiheen rajoittamiseen liittyy myös sen huomattavin rajoitus. Tekijä on siinä määrin keskittynyt tarkastamaan työttömyyden
alueel]ista levinneisyyttä maalaiskunnissa, että kaupunkien, kauppaloitten ja yleensä väestökeskusten työttömyysilmiö on pyrkinyt jäämään
varjoon. Näin on annettu osittain yksipuolinen kuva Suomen työttömyydestä, kun esim. kaupunkien rakennustyöntekijäin kausityöttömyys
on tullut vain pintapuolisesti käsitellyksi, mikä osalta johtuu tekijän
lähdeaineiston laadusta.
Samoin on maalaiskuntien ja kaupunkien tai muitten väestökeskusten vä]inen muuttoliike sekä siirtolaisuus jonkin alueen väestönpainetta,
suhteellista liikaväestöä lieventävänä tekijänä jäänyt riittävästi tehostamatta.
4. £ä.Åc7eÅ'r2./z.3.Å4z. ja erittäin laajan lähdeainciston hallinta on yleensä

ollut huolellista. Tekijä on kyllä todennut mahdo]liset systemaattiset
virhelähteet, mutta ei aina esim. työttömyyttä ilmoittamattomien kuntien kohdalla ole ilmeisesti kiinnittänyt niitten tarkasteluun riittävää
huomiota. Lähdeaineistonsa luotettavuuden tekijä on kuitenkin saanut

täysin varmennetuksi, kun hän on voinut verrata omia tuloksiaan hänen
omasta lähdeaineistostaan riippumattomaan tietolähteeseen, vuoden
1950 maaseudun työvoiman tutkimukseen pohjautuvaan fJe€.kz.nÅG3.77ton
ja f33.J/3.773c±.en suorittamaan analyysiin.

5. Tutkimuksen tulosten zJcr773w#JczJ/c#cz vahvistaa suuresti myös se,

että hänen johtopäätöksensä eivät perustu yksinomaan yhden ainoan
vuoden poikkileikkaukseen, vaan että hän on ulottanut tutkimuksensa
käsittämään viiden vuoden ajanjakson, johon kuului sekä matala- että
korkeasuhdanteen vuosia ja jolta on ollut saatavissa yhdenmukaisin
perustein koottu työttömyyskortistotilasto.
6. Laajan perusaineiston /ow/2/4o3.n/!. samoin kuin lukuisat tilastolliset
laskelmat ovat tottuneen tilastomiehen huole]lista ja tarkkaa työtä. Samaa voi sanoa niistä graafisista piirroksista, joilla numeroaineistoa on
havainnollistettu.
7. ffczr/Zcz-cz3-ncz.JZo, yhteensä 44 karttaa, joista 41 on suurikokoisia liite-

karttoja, ansaitsee erityisen maininnan. Kun tekijä lisäksi on omakätisesti piirtänyt suuren osan näistä tekotavaltaanja havainnollisuudeltaan
korkealaatuisista kartoista, ansaitsee hän erityisen tunnustuksen sekä
tavattomasta työmäärästä että sen ainutlaatuisesta suorituksesta. Ne
läpinäkyvät kuultiokartat (kartat 43 ja 44), jc`itten avulla on mahdollista
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todella kunnan tarkkuudella tarkastaa levinneisyyskarttoja,
muunkin kartta-aineiston käytettävyyttä.

3 .r, 9

lisäävät

8. JOÅ/o4ä.d./Ö.4Je"ä. työttömyyden ekolog.iaa koskevassa laajassa loppu-

luvussa tekijä on esittänyt monin varauksin. Varovainen tutkija on
todennut tarkastelemiensa ilmiöitten monitahoisuuden ja välttänvt vksiselitteisyyden kiusaukset, ja niin häncn on täytynyt jättää cräitt`en`keskeisten korrelaatiosuhteitten tulkinta avoimeksi. Pidän varovaisuutta
tällä kohdalla tieteellisen kypsyneisyyden näytteenä. Vain teoksensa johdantoluvussa käsitellessään kansantalousteorian kehitystä kovin lyhyesti
tekijä on harhautunut riittämättömästi perusteltuihin väitteisiin.
Lopputuloksen laajasta analyyttisestä tarkastelusta tekijä on koonnut tiiviiseenja selvään kokoomataulukkoon (ss.198-201), jossa todettujen työttömyysalueitten ominaisuudet on csitetty selvästi niiltä osilta,
joilta ne on numeroin ja symbolein ilmaistavissa. Kaksi karttaa (no.
26 & 43) esittää kartografisesti neljän eri analyyttisen karttasarjan kokoavan synteesin.
Tekijän hyvää suhteellisuudentajua todistaa se, että hän osoittaa,
että hänen laskemansa työttömyysasteet, suhdeluvut, joihin koko ekologinen analyysi rakentuu, eivät työllisyyspo]itiikan kannalta olc ratkaisevat, vaan että »koko maan kannalta vakavin ilmiö» (s. 125) on laajin

ja väkirikkain työttömyysalue, Oulun läänin lounaisosa. Näin talousmaantieteellisen tarkastelun painopiste on toinen kuin toimintaa vaativan työllisyyspolitiikan.
9. Teoksen kieliasu on moitteeton. Ei`ityisen tunnustuksen teki`jä ansaitsee siitä, että hän on laatinut myös hakemiston, joka suuresti helpottaa tämänlaisen teoksen käytettävyyttä. Teoksen englanninkielinen tiivistelmä on siksi yksityiskohtainen ja laaja (18 sivua), että sen ja kaksikielisten taulukoitten ja karttojen nojalla suomea taitamatonkin lukija
voi saada selvän käsityksen tutkimuksesta.
Maisteri Pulkkisen nyt tarkastettu työ on osoittautunut pääongelmaansa tiiviisti keskittyväksi ja johtopäätöksiltään luotettavaksi suomalaisen yhtciskunnan rakenteen tutkimukseksi. Mielestäni teoksella on
huomattava tieteellinen arvo.

PAA.vo KAARLEHTo,

On the economic nalure of cooperation. Reprintcd £rom

Acta Agriculturae Scandinavica VII:4. Almqvist & Wicksells boktryckeri Uppsala 1956. Siv. 114. Väitöskirja.

Fjsiteltävä teos on tieteellisen osuustoimintakirjamsuutemme piirissä aikajärjestyksessä toinen yritys esittää osuustoiminnan taloutta
kansantaloustieteen käyttämien käsitteiden avulla. Osuuskunta taloudellisena käsitteenä voidaan määritellä j.oko operationaalisesti tai aprio-
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ristisesti. Emi)iirisissä tutkimuksissa on välttämätöntä käyttää operatio-

naalista määrittelytapaa;

tällöin ilmoitetaan, mitä tunnusmerkkejä

tutkija katsoo osuuskuntina käsittelcmillään talousyksiköillä olevan.
Aprioristinen osuuskunnan määrittely on vapaamuotoisempi. Tällöin

tutkija ilmoittaa, mihin päämääriin ja minkälaista taloudellista käyttäytymistä noudattaen hän katsoo osuuskunnaksi määrittelemänsä talousyksikön pyrkivän. Tällöin voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, miten
osuuskunta käyttäytyy annetuissa tilanteissa. F,siteltävän teoksen tekijä
on ilmoittanut tutkimuksensa tavoitteen monimerkityksellisesti sanoessaan s. 13 »A scientific theory of cooperation should therefore involve
a generalized, logical and systematic interpretation of the nature of
cooperation and its goal, so developed that the consequences of different
practice can be evaluated from the economic aspect». Tekijä on lähtenyt liikkeelle staattisista ja lyhyen tähtäimen yrityksen malleista. Hän
määrittelee osuuskunnat epäitsenäisiksi yrityksiksi, ts. yrityksiksi, jotka

eivät itse aseta tavoitteitaan, vaan joiden päämäärän asettavat muut
taloudenpitäjät tarpeidensa mukaan. Tämän jälkeen tekijä täsmentää
määritelmäänsä seuraavasti (s. 31) »The cooperative is an agency
formed by a plurality of firms or households ~ the members of the
cooperative ~ the object of which is to act as firm of its members by
c,arrying oiit economic activities directly serving of its members' operations in a manner most advantageous for all of them». Tämä määritelmä
on käsittääkseni sovellettavissa työnantajajärjestöihin (osto-osuuskunnat) ,
ammattijärjestöihin (myyntiosuuskunnat), kartelleihin ja pooleihin.
Omistussuhteita koskevalla lisäyksellä saataisiin ehkä järjestöt suljetuksi
määritelmän ulkopuolelle, mutta kartellit ovat em. määritelmän mukaan riidattomasti osuuskuntia.
Osuuskuntien käyttäytymistä koskevassa teoksen osassa tekijä tar-

kastelee

osuuskuntia, jotka

ostavat

annettuun

keskimääräishintaan

jäsentensä tuotoksen ja markkinoivat sen (myyntiosuuskunta) tai myyvät jäsenilleen niiden tuotannossaan käyttämää hyödykettä (ostoosuuskunta), jolloin oletetaan, että jäsenet tuottavat muuttumattomin
keskimääräiskustannuksin. Koska osuuskunta on jäsentensä ja itse
osuuskunnan muodostaman taloudellisen integraatiomuodostelman osa,
on selvää, että tämän integraation optimitilanne saavutetaan annettujen tuotantokustannusten vallitessa silloin, kun osuuskunnan keskimääräisen tuoton ja keskimääräisten kustannusten ero on maksimissaan,
ts. ylijäämän palautus osuuskunnan välityksellä myytyä tai osuuskunnalta ostettua tuoteyksikköä kohden on suurin. Täten saadaan selitetyksi osuuskunnan ja »tavallisen» yrityksen välinen eroavuus. Koska
oletetaan tuotteen kysyntä, osuuskunnan kapasiteetti ja kustannukset
yksikköä kohden annetuiksi, samoin kuin jäsenten oman tuotannon
yksikkökustannukset, jää ainoaksi muuttujaksi tuotettu määrä. Koska
jäsenten oman tuotannon keskimääräiskustannukset o\j.at samoja oletta-
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muksen mukaan, sisältää tämä olettamusjoko sen, että kaikkien jäsenten
kustannusfunktiot ovat samat tai että kaikki jäsenet tuottavat samoin
kustannuksin yhden hyödykkeen, jolloin jäsenten lukumäärä ± tuotettu (ostettu) määrä. Tästä epärealistisesta olettamuksestaan tekijä on
kuitenkin luopunut ja olettaa, että jäsenten oman tuotannon kustannusfunktiot ovat annettuja, mutta ne voivat olla keskenään erilaisia.
Sillä alueella, missä osuuskunnan keskimääräisen ylijäämäpalautuksen
funktio saa suurenevia arvoja tuotemäärän noustessa, voidaan optimitilanteeseen päästä lisäämällä jäsenten lukumäärää. Jotta osuuskunnan
tuotannon optimipiste saavutettaisiin, on samalla siis oletettava, että
kunkin jäsenen tuotanto on optimaalinen ja jäsenten lukumäärä (jäsenten yhteenlaskettu tuotanto) riittävä osuuskunnan optimitason saavuttamiseksi. Kunkin jäsenen optimituotannon määrää osuuskunnan

ylijäämäpalautuksen ja jäsenen tuotannon rajakustannusten leikkauspiste. Tässä yhteydessä voidaan kysyä, onko tekijän olettamus lyhyen
tähtäimen staattisest,a tasapainosta riittävän rcalistinen. On vaikeata
uskoa, että osuuskunnan kapasiteetti on »lyhyellä tähtäimellä» hankalammin muutettavissa oleva tekijä kuin jäsenten lukumäärä. Tekijän
analyysin pohjalla osuuskunnan jäsenten lukumäärää on kuitenkin
pienennettävä sillä alueella, jossa keskimääräisen ylijäämäpalautuksen
funktio saa laskevia arvoja tuotannon lisääntyessä. On vaikeata kuvitella, että osuuskuntä voisi vähentää »lyhyellä tähtäimellä» jäsentensä
lukumäärää helpommin, kuin suorittaa »pitkän tähtäimen» kapasiteetin muutoksia. Tällöin ei enää lyhyen tähtäimen analyysi ole relevanttia muuttumattoman kapasiteetin olettamuksen ollessa voimassa.
Tekijä ei ole olet.tanut, että osuuskunnan tuotanto ja jäsenten tuotanto olisivat samanaikaisia (s. 33). Tätcn on siis mahdollista, että joko

jonkun jäsenen tai osuuskunnan kustannusfunktioissa tapahtuu muutt)s
perättäisinä periodeina, jolloin osuuskunnan optimituotannon ja ylijäämäpalautuksen maksimin tasapaino muuttuii, ts. osuuskunnan kysyntä- tai tarjontafunktio muuttuu ja tuotanto joutuu cob-web-teorian
mukaiseen heilahteluun, ilman että integi`aation tuotteiden kokonaiskysynnässä on tapahtunut mitään muutoksia. Tätä mahdollisuutta ei
tekijä ole lainkaan käsitellyt staattiseksi olettamassaan analyysissa.
Kauneusvirheenä itse analyysissa on mainittava edelleen se, että tekijä
määrittelee sekä tuotto- että kustannusfunktiot epäjatkuviksi, mutta
käyttää piirroksissaan funktioita, jotka ovat.jatkuvia. Kuvioanalyysin

perusteella saadaan optimipiste, määi.itclmän yhtälöiden perusteella
saadaan optimivyöhyke.
Tekijän esittämän lyhyen tähtäimen staattisen mallin selityskyky lienee suhteellisen huono, jos se testattaisiin. Empiirisessä osassaan tekijä
on käyttänyt varsin omalaatuisia »testausmenetelmiä» kutsuen esimerkiksi s. 82 olevia pistediagrammoja korrelaatioiksi. On hyvin vaikeata,

jollei suorastaan mahdotonta huomata, miten riippuvuussuhteen puut-
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tuminen voidaan nähdä »hyvin selvästi», kun korrelaatiokertoimia tai
regressioita ei ole edes yritetty laskea.

Moderni yrityksen teoria on edustettuna kirjallisuusluettelossa kahden kirjan ja kahden artikkelin voimalla. Sen vuoksi on vaikeata ymmärtää seuraavia kömmähdyksiä. »Tuotto ja kysyntä (yrityksen kannalta) ovat läheisiä sukulaiskäsitteitä (s. 19)». »Kaikissa muissa mark-

kinatilanteissa (lukuun ottamatta puhdasta kilpailua) keskimääräinen
tuotto vähenee tuotoksen kasvaessa (s.18).» Viimeksi mainittu väite on
olettamuksena yleisesti käytetty, mutta sitä, että tämä on olettamus, ei
ole esiteltävässä teoksessa ilmoitettu. Missään ei ole myös eksplisiittisesti
oletettu, että keskimääräisen tuoton väheneminen olisi tuotoksen lineaarinen funktio, vaikka tähän olettamukseen perustuu koko analyysi. Varsin yllättävä on edelleen väite »Koska molemmat jäsentyypit (kotitaloudet ja yritykset) koettavat parhaansa mukaan hyötyä osuuskunnasta,
ei ole mitään erityistä syytä käsitellä niitä erikseen yleisessä teoriassa»
(s. 34). Edellä siteerattu virke tosin selittää, miksi tekijä ei ole käsitellyt

kuluttajain osuuskuntia lainkaan. Täysin käsittämätön on väitc »Monopolistisen kilpailun vallitessa ei tyypillinen yritys voi saada voittoa . . .»
(s.

98).

Teoksen kirjallisuusviittaukset ovat merkilliset. Yleensä ne on merkitty tekstiin sulkeissa, mutta sivunumeroita on niiden yhteydessä käytetty varsin säästeliäästi. Lukijan on varsin vaikeata lähteä hakemaan

jotakin väitettä, jonka lähdeviittauksena on esim. Boulding: Economic
Analysis, koska tässä kirjassa on 884 sivua.
Koska osuustoiminnan taloudellinen teoria on toistaiseksi varsin
alkeellisella kannalla, on tekijän yritystä käsitellä osuustoiminnan taloudellisia probleemeja yrityksen teorian käsiteapparaateilla pidettävä rohkeana .ja sen vuoksi kiitettävänä. Sen sijaan perusteellisempi tutustuminen yrityksen teoriaan olisi epäilemättä koi`jannut paljon sattuneita
kömmähdyksiä.
jussi Linno,mo.

KERTOMUS KANSANTALOUDELLISEN YHDISTYKSEN
TOIMINNASTA VUONNA 1956.
Kertomusvuoden aikana on yhdistys tavalliseen tapaan pitänyt
kokouksensa,joita oli 4 kevät-ja 4 syyskaudella, Tieteellisten Seurain
talossa.

Helm`ikuun 6 päivänä esitclmöi prof. 47z//£. A4d-k3. aiheesta »Minkä-

lainen hintajärjestelmä soveltuu Suomen maatalouteen».
Maaliskuun 6 päivänä piti fil.tri j?G2.no J?oj.j`3. esitelmän »Suhdanne-

politiikan päämääristä ja keinoista».
Huhtikuun 17 päivänä esitelmöi pääjohtaja J'. J.

Sz/4j`G/cz8.ncn, ja

hänen aiheensa oli »Kansaneläkkeiden rahoitus».
Toukokuun 15 päivänä piti pääjohtaja recm 4cm esitelmän aiheesta
»Vuoden 1956 yleislakko talouspoliittisena tapahtumana».
Syyskauden ensimmäisessä kokouksessa syyskuun 17 päivänä selosti valtiovarainministeri 4or7.e S£.monc73 uutta budjettiesitystä. Esitelmän

otsikkona oli »Vuoden 1957 budjettiesitys ja valtiontalouden näköalat».
Lokakuun 23 päivänä kuultiin hallitusneuvos Jo%n3. fJcz4kczrc%.fG7! esi-

telmä »Ensi vuoden työllisyysnäkymät ja työllisyyspolitiikka».

Marraskuun 27 päivänä piti prof. jr. r. 7ctj4./cz esitelmän aiheesta
»Maatalouden tuotantosuunta ja valuuttapolitiikka».

Joulukuun

18

päivän kokouksen ohjelmassa on osastopäällikkö

Erz.Å; rö.rn7zn.j/3.n esitelmä »Palkka-ja tulonjako-ongelmasta».

Yhdistyksen julkaisusarjaan

on

päätetty

ottaa

tri

fiG3.no

£e7tnon

tutkimus »Maatalouskiinteistöistä saatujen tulojen verotus finanssipolitiikassa», joka ilmestyy vuoden 1957 puolella. Kansantaloudellinen
Aikakauskirja ilmestyy tavanmukaisesti neljänä niteenä, ja sen toimitus-

kuntaan ovat kuuluneet prof. z4. E. rz{dGw päätoimittajana ja fil.tri
j2e2.7m j3off3.

toimitussihteerinä,

sekä

toimituskunnan muina jäseninä

pro[. Lauri 0. aj` rieurlin pro[. Matti Lep|]o, k2msler.i Br. Swira;ta, pro[.
A43.4ko rcz7727733.%cn ja fil.tri jr/cz%f 14/lczr3.j`. Painatuksesta ja jakelusta on huo-

lehtinut Sanoma Oy.
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KERTctMUS KANSAN-TALctL.DELLISEN yllDIS1.yKSEN

T0IMINNASTA

1956

Yhdistyksen kirjasto on edelleen Tieteellisten Seurain Kirjaston
yhteydessä,ja siihen on liitetty eri tahoilta saadut lahjoitukset. Yhdistys
on puolestaan vaihtokappaleina lähettänyt julkaisujaan ulkomaisille
tutkimuslaitoksille.

Yhdistyksen tilit vuodelta 1955 ovat

tarkastaneet valtiot.lis. 0. E.

Niitamo JZL F\.rn2L.\st. Heikki Valvame.

Kuluneen vuoden aikana on Yhdistykseen hyväksytty seuraavat
uudet jäsenet: valtiot.maist. f3z.J/o 4Åo, ekonomi ffczr3. Cczj/rc'n, dipl.ins.

UTho HakkcLTainen, v2L+iLot.rna:\st. Timo Helelä, varat. Erkki Laakso, va+iiot.
maist. Pe44ci £3.nÄo, valtiot.maist.

Pe44cz £o2/7zczJ`a/o,

k<|uppat.kand. 0//3.

Luikko, 2Lgr. Tapio Mo;llila, \rimopink2md. Hamu Multia, d:ipl.ekon. Bo
Ohls, ha\Litusncuvos Pauli Palomäki, lzikitl±s. Veikko Reinikainen, vzLlt±ot.

malst.

Håkan

Sandström, va\t±ot.maist. jouko

Tallinen, johta,iaL V. j.

Tervo JZL ekon. 0la,vi Vikman.

Kun Yhdistyksen jäsenistä on vuoden aikana kuollut 14 ja eronnut
3 henkeä, oli sen jäsenmäärä vuoden päättyessä 722.
Yhdistyksen esimiehenä on ollut pankinjohtaja 0.
esimiehenä kansleri Z}7..

ro€.Å4¢, vara-

S%zJ€.ron/cz sekä johtokunnan muina jäseninä

pro[. A. E. Tudeer, pro[. Matti Leppo .]a z+gr,ronom.\ E. j. Korpela. S.\hteerinä on toiminut valtiot.lis. J3cz3.7no' //oJÄ2.u3. sekä rahaston- ja kir-

jastonhoitajana yliaktuaari //mcirz. rG7j-w/a.

Helsingissäjoulukuun ls pnä 1956
Raimo llaskivi.

TALOUSTIETEELLINEN KERHO TOIMINUT
20 VUOTTA
Taloustieteellisen Kerhon perusiamiscsta on syksyllä 1956 kulunut
kaksikymmentä vuotta.

Kuten professori £cz%ri. 0.

cz/ f7G%r/3.n toteaa

Kansantaloudellisessa Aikakauskirjassa esittäessään v. 1946 katsauksen

Kerhon kymmenvuotistoimintaan, oli kansantaloustieteen opiskelijoiden
keskuudessa 1930-luvulla tunnettu yhdistyksen perustamisen tarpeellisiius. Kun v. 1936 pidettiin Tu'.{holmassa nuorten kansantaloustieteili-

jäin pohjoismainen kokous, osallistui siihen kymmenkunta suomalaistakin osanottajaa. Tässä kokouksessa päätettiin, että seuraava kokous

pidetään Helsingissä kesällä 1937, ja tätä varten tarvittiin nuorten kansantaloustieteilijäin yhdistys. Tämän yhdistyksen perustava kokous
pidettiin sitten syksyllä 1936 ja päätcttiin yhdistyksen nimeksi ottaa
Taloustieteellinen Kerho. Näin kci.ho sai jo heti perustettaessa sangen

vaativia tehtäviä.
Kerhon tarkoituksena on sääntö`jensä mukaan taloustieteellisen tut-

kimuksen edistäminen ja suomalaisen tutkija-aineksen kchittäminen.
Varsinaiseksi jäseneksi voi päästä akatecmisen loppututkinnon taloustieteellisissä aineissa suoritianut tai siihen valmistautuva henkilö, jonka

kc.rhon yleinen kokous hyväksyy. Kei`hon toimintaa johtaa johtokunta,

johon kuuluu puhccnjohta`ja, varapuhcenj(]htaja, kolme jäscntä ja kaksi
vai`ajäsentä.

Tärkeimpänä toimintamuotona on ()llui esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Esitelmänpitäjäi on pyritty aina hankki-

maan kerhon omicn `jäsenten keskuudesta, ja eräänä päätarkoituksena
()n tällöin ollut j.äsenten omien tutkimusten ()tiamincn keskustelun poh-

jaksi kokouksissa. Näin kerhon jäscnct ovat voineet saada arvokasta
apua kritiikin muodossa tutkimustöitänsä suorittaessaan. Toimintaperiaatteisiin on kerhossa kuuliinut myös se, että esitelmien ei tarvitse
olla viimeisteltyjä, vaan voidaan csitcliniä piiää j() keskcneräisistä,
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kypsyttelyvaiheessa

olevista

tutkimuksista.

Vaikka

esitelmien

aiheet

ovat usein käsitelleet ajankohtaisia ongelmia, on niissä pääpaino ollut
kuitenkin luonteeltaan tieteellinen. Esitelmien aiheet ovat olleet sangen

monitahoisia käsitellen usein myös kansantaloustieteen ja muiden tie-

teenalojen rajamailla olevia kysymyksiä. Tällä tavalla kerhon työkenttä

on muodostunut laajaksi antaen jäsenille mahdollisuudcn tutustua mitä
moninaisimpiin kansantaloudellisiin kysymyksiin.

Kun Taloustieteellisen Kerhon pyrkimyksenä on ollut edistää jäsentensä taloustieteellistä opiskelua ja tutkimus[yötä läheisesti Yliopistoon

ja muihin korkeakouluihin liittyneenä, on tervehclittävä tyydytyksellä
sitä ratkaisua, jolla tehtiin mahdolliscksi nykyisen lisensiaatin tutkinnon

suorittaminen. Tätä tutkintoa varten tapahtuva opiskelu Yliopistossa
ja muissa korkeakouluissa korvaa osittain sitä tehtävää, joka kerholla
oli alunperin. Kuitenkin on jo osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi

kerhon jatkuva työskentely tämän korkeakouluopiskelunkin täydentäjänä. Ovathan monet lisensiaattitutkimukset saaneet ensikäsittelyn

kerhon kokouksissa. Tätä uutta tutkintoa ajatellen on kuitcnkin ymmärrettävissä viime vuosien pyrkimys monipuolistaa kerhon toimintaa järjestämällä mm. tutustumiskäyntejä erilaisiin keskusjärjestöihin ja laitoksiin. Tällä tavalla jäsenten tietopiiriä on voitu tehdä yhä laajemmaksi.
Suuri merkitys nuorille kansantaloustieteilijöille on ollut myös sillä,

että kerhon kokouksissa jäsenet ovat saaneet tilaisuuden tutustua omaa
ammattialaa edustaviin henkilöihin. Kerhossa on toiminu[ lisäksi tut-

kijapiiri, jonka ovat muodostanee[ aktiivisimmat jäsenet. Lukuvuosina
1951-1952 ja 1954-1955 on kerho järjestänyt matematiikan kui`sscja,
joiden tarkoituksena on ollut lisätä kansantaloustieteen edustajien tietoja matematiikan suomista käyttömahdollisuuksista taloustieteissä.

Edellä jo mainittiin kerhon järjestämästä toiscsta pohjoismaisesta
nuorten kansantaloustieteilijäin kokouksesta kesällä 1937. Tämän jäl-

keenkin suhteet muihin pohjoismaiden vastaaviinjärjestöihin ovat pysyneet kiinteinä. Niinpä useat jäsenet osallistuivat kolmanteen pohjois-

maiseen kokoukseen Kööpenhaminassa 1939, neljänteen kokoukseen
Oslossa 1947 ja viidenteen kokoukseen Upr)salassa 1948. Vuonna 1950

oli Taloustieteellinen Kerho jälleen r)ohjoismaisen kokoukscn isäntänä.

Osanottajia oli kaikkiaan 92 henkilöä, joista 70 Suomesta. Kööpenhaminan kokoukseen 1951 otti Suomesta osaa 15 henkilöå, Tukholman
kokoukseen 1953

12 henkilöä ja Oslossa viime kesäkuussa pidcttyyn
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yhdeksänteen pohjoismaiseen kokoukseen 14 henkilöä. Näissä kokouksissa monet kerhon jäsenet ovat voineet saada kosketuksen muiden poh-

joismaiden nuoriin kansantaloustieteen edustajiin.
Kotimaassa on kerho pitänyt yhteyttä moniin kansantaloustiedettä
lähellä oleviin yhdistyksiin, joiden jäseninä kerhoon kuuluvat henkilöt
ovat sangen monissa tapauksissa olleet. Näistä yhdistyksistä iiiainitta-

koon ennen kaikkea Kansantaloudellinen Yhdistys, joka on aina suhtautunut suopeasti kerhoon ja tukenut sitä mm. taloudellisesti. Kansantaloudellisen Aikakauskirjan lehdillä on moni kerhossa pidetty esitelmä

saanutjulkisuuden. Turun Statsvetenskap]iga Klubben on muodostanut
kerhoa vastaavan yhdistyksen Turussa.
Taloustieteellisen Kerhon piirissä toimineista monista henkilöistä
mainittakoon kanslcri Br. S2/zJ3.rczn/cz, joka oli mukana kerhoa perustet-

taessa ja on jatkuvasti seurannut scn toimintaa. Ensimmäiseksi puhcenjohtajaksi valittiin maisteri Pcz#/!. Åror¢!.jczczrz., lupaava kansantalousmies,

joka kaatui kesällä 1941. Toinen raskas menetys kerholle oli maisteri
Lczc/r3.

Wcz/Je7!in kaatumincn sodassa kesällä

1944. Vuonna

1940 tuli

puheenjohtajaksi nykyinen professori A43.Åko ronim2.%en, vuonna 1945
kaupallinen neuvos PaazJo £'ltz7.nz.o ja vuonna 1946 professori /,czw3. 0.

cz/ f7Gw-/z.n. Näiden henkilöiden työpanos kerhossa on ollut erittäin kun-

nioitettava sekä puhecnjohtajina että muussa kerhon toiminnassa. Erit-

täin ilahduttavaa on, että sekä professori Tamminen että professori

af Hcurlin ovat aivan näjhin päiviin saakka seuranneet kiinteästi kcrhon
toimintaa. Ryhtymättä yksityiskohtaisesti lucttelcmaan niitä monia
henkilöitä, jotka ovat olleet kerhossa hyvinkin keskeisessä asemassa ja

joidcn ansiona on kerhon menestyksellinen toiminta menneinä vuosina,
voidaan todeta, että monet näistä henkilöistä ovat saavuttaneet korkeimman akateemisen oppiarvon taloustieteiclen alalla.

Viimeksi kuluneen kymmenvuotiskauden toiminnasta voidaan mainiia, että jäsenmäärä on ollut runsaasti toista sataa henkilöä. Kokouksia
kerho]la on ollut vuosittain vähintäin viisi, minkä lisäksi on tehty tutus-

tumiskäyntejä eri

keskusjärjestöihin ja laitoksiin. Jäsenmäärästä on

kokouksiin osallistunut n. 10-30 °'; ja osanotto keskusteluun on ollut
tunnetusti vilkasta ja asiallista. Lisäksi kerho on vuosina 1947-1956

osallistunut kuuteen

nuorten

kansantaloustieteilijäin pohjoismaiseen

kokoukseen.

Taloustieteellisen Kerhon pjirissä suoritetun työn arvosteleminen
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jääköön kunkin kerhon entisen ja nykyisen jäsenen tehtäväksi. Koska
tällainen yhdistys on kuitenkin jatkuvasti pystynyt toimimaan pääasiallisesti tieteellisten ongelmien parissa ja monet sen jäsenet jo nyt

kerhon 20-vuotispäivänä ovat saavuttaneet huomattavan yhteiskunnallisen aseman, on Taloustieteellisen Kerhon työ nuorten kansantalousmiesten hyväksi ollut ilmeisesti erittäin tuloksellista.
Pe'ltlt Viita.
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SUMMARY

The 1957 Budget Proposal and the prospects of State f inances.
By 4czr7t? SG.773onGn, Minister of Finance.

Government expenditure is expected to total nearly 260 000 million
marks for 1956. The expendi[ures included in the Budget Proposal for
1957 stay more than 10 000 million marks below those anticipated for
1956. Yet, the 1957 Budget balances only provided that 18 000-19 000
million marks less wi]l be used for price subventions than in 1956. There
is still another factor that artificially makes the Budget balance, i.e.
the fact that enough has evidently not been proposed for the maintenance
of full employment. Thus expenditures of more than 30 000 million marks
have been left out of the Budget. (Since this view was presented in
a lecture, certain Government measures have reduced expenditures by
the necessary 30 000 million marks.)
The author strongly critizes the slackness ruling State finances in
the post-war years and stresses that a dead-end road has been reached
from which the return is inevitable.

The trend of agricultural production and the foreign exchange
situation,
By Pro[c:ssor K. T. jutila.
Export income is expected to drop from 181000 million marks in
1955 to about 177 000 million in 1956. On the other hand, imports are
likely to rise from 177 000 million to about 190 000 million marks. Thus
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the export surplus of 4 000 million marks of 1955 will turn into an import
surplus of about 19 000 million.

An important reason for this has been the expanding imports of
consumer goods, cereals playing an essential role in the process. The
imports of cereals averaged 8 300 million marks in 1951-1955 and
will continuously burden the balance of payments.
The great imports of cereals, which besides have taken place mainly
from one single country, the USSR, have been occasioned by the bad
decline in domestic production the self-sufficiency being only 40 per cent
in the crop year 1955/56 as against 90 per cent in 1938/39.

Another unsound and risky phenomenon is the post-war increase
in the imports of concentrated cattle food and the excess output of eggs
and pork, in part at least based on liberal feeding of concentrated
fodder. This has called for exports of these products, but so low prices
have been obtained that the processing of imported concentrated fodder
into butter etc. is of questionable benefit to the exchange reserve.
The author considers that, to improve the situation from the point
of view both of foreign exchange policy, the security of the domestic
economy and the profitableness of agriculture, the price relation between
cereals and milk should be essentially changed in favour of cerea]s.

Forest and field in Finnish economy and economic policy.
By Å~. D. j. Scz/onen, Mag.phil.

Forestry has had a relative share of 45 per cent in the total output
of forestry and agriculture on an average in the post-war yeai`s. The
author finds that the economic policy applied has, however, substantially
raised the output of agriculture and correspondigly reduced that of
forestry by acting on the prices. Considering such circumstances as the
limited possibilities of increasing agricultural production in Finland and
the great long-run rise in the prices of forest products, the author arrives
at the conclusion that the economic policy of the last few years was
headed amiss and injured economic interest by discriminating against
forestry.

The theory of the formation of the price of standing timber.
By ye{.ÄÄo f7cz/me, Dr.phil.

The article gives a tentative outline of some problems in connection
with this theory. Generally the domestic prices of timber have been found
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in its main lines to follow the world market prices of wood products.
The price of standing timber again is a residual of the price of timber
as delivered at the place of processing less transportation and other costs.
How great this residual will have to be in order to bring about sales
of standing timber in a quantity corresponding to the demand for timber
at any time, will evidenLly depend not only on calculations of the profitableness of long-term forest economy but also on the forest owners'
need for cash for investments and consumption. In Finland the farmers
get a substantial part of their cash income from timber sales. Thus
they continuously weigh the realization of their forest into money against
its preservation as property. The importance of such liquidity preferences
to the formation of the price of standing timber has not been thoroughly
investigated theoretically. Light could probably be thrown upon the
question by means of liquidity analyses of the kind used in economic
theory and statistics of the prices of standing timber and by certain
methods of inquiry. The actual results of the investigation will be considered in a latcr article.

Why the railways run at a deficit.
By J. Wcz//G7%.c4f, Mag.phil.

The profit and loss account of the State railways has shown a deficit
for most years since 1945. Although the total benefit of a public utility
enterprise to society cannot be measured by its booked surplus only,
a survey of the factors of which the costs and returns and thus also
the profit or loss of the railways depend may be of interest.
The real operating costs are high for the following reasons. The railways have fixed obligations of transportation having to take care of all
the carrying offered on the whole network of tracks. The economy of
the railways is firmly tied to the rest of the State economy. State authorities may some year force the railways to greater saving than traffic
allows. This has been thc case in regard to maintenance costs in particular. Therefore booked expenditure does not equal real consumption.
The technical producer goods of the railways are worn out, uneconomic
and of small effect, which depends on the investment period being too
long even normally, and on the expansion of capacity at the expense
of sound replacements.
Running costs have risen 2l-fold since 1938 owing to the great
increase in the costs of personnel while tariffs have increased only 12-fold.
Thc wages of the technical staff seem to be 13 per cent higher than the
corresponding average in industry. An additional 35 per cent of the
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wages paid for the working hours was demanded by different social costs.
Yet, the real value of the costs of personnel have increased by 35 per cent
only since 1938, while traffic has more than doubled.
The real value of the transport charges received (the volume of
traffic) indicate that structurally tra,ffic has developed unfavourably to
the railways, apparently due to the increase in competition on the part
of motor traffic and structural changes in the demand for transportation
facilities. By their tariff policy the railways have tried to maintain
their previous traffic, to acquire new traffic, and to restrict costs by
somewhat reducing tariff rates especially in 1952-1955. The effect
of these measures was reduced by bottlenecks in the carrying capacity
and by the prevailing boom.
When the cost level rapidly rose in the years of inflation, traffic rates
`
lagged. The author believes that it should be possible to raise the railway
rates without reducing the demand for transportation. In comparison
to 1935 home market prices had increased 17.5-fold and export prices
2l-fold by 1955, but railway rates 14.3-fold only.

The author considers that, from the point of view both of the national
economy and the economy of the railways, it would be favourable to
expand and renew the technical capacity of thc railways by sufficient
investments. Considering the present difficulties of State finances it
seems appropriate to raise the railway rates so much that at least
ordinary expenditurc (including dcpreciation) would be covered by
transportation charges. In order to eliminate or reduce the disadvantages
relating to the Budget and the present competition, the railways should
be g`iven economic autonomy and their management greater authority.
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tähdensi jo pari sataa vuotta sitten kuuluisa Kokkolan OEirkköherra ,i4n#£ CAyderizc. Hänen joh!ava, ajatuksensa oli, että kansani hyvi.nvoimmin oi'kea pohja on

kaupan ja elinkeiinojen vapaus. Hän korogti myös, että vapaus ja kilpailu edistävät
suurempaa taloudeuism tasa-arvoisuutta ja e«ci etuoikeutetuille tällöin jää samoja `
mahdollisuuksia toimettomaan ja hyödyttömään elämään.

Taloudellimen vapaus turvataan vain määrätietoisella työllä ja säästärisellä. Aih
tekee työtä säästäjän hyväkti : korkoa kasvaen pienistäkin säästöeristä muodoBtuu
jatkuvasti karstuva pääoma, joka, takaai omistajalleen taloudellisen riåppuznattomuu`dcn.
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