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PALKKA- JA TULONJAKO-ONGELMASTA
Esite]mä, jonka Kansantaloudellisen yhdistyksen vuosikokouksessa
joulukuun 1 s päivänä 1956 piti
Erik TÖTnqvis{

Kolmasti on viimeisten sotien jälkeinen inflatorinen kehitys voitu

pysäyttää. Vuonna 1946 solmitun linnarauhan pohjalta aikaansaatu
keskeytys muodostui varsin lyhytaikaiseksi. Vuodet 1948 ja 1949 kestä-

r};.t rauhallinen kausi loppui sodanjälkeisistä vuosista ~ vuotta 1945

Iukuun ottamatta -kaikkein raivokkaimpaan inflaatiovuoteen, vuoteen
1950. Vuoden 1951 linnarauha ja vakauttamissopimus antoivat kolmen
vuod.en hengähdystauon, jota keinohengityksellä jatkettiin vuoden 1955

loppuun asti. Päättyvä vuosi näyttää taas muodostuvan inflaatiohistoriamme, ellei aivan murheellisimmaksi, niin kuitenkin vuodeksi, joka

ehkä kaikkein räikeimmin on osoittanut kyvyttömyytemme hoitaa
rahanarvopolitiikkaa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kuluva vuosi
jättää perinnöksi selvittämättömän vyyhden, jonka toistaiseksi aukaisemattomat solmut, ellei niitä yhteistuumin ja harkiten pystytä selvittämään, johtavat ensi vuoden kuluessa uuteen inflaatiovaiheeseen.
On luonnollista, että sekä elinkeinoelämän johtohenkilöiden että
poliitikkojen piirissä on leviämässä pessimismi ylipäänsä kykyymme
hoitaa talouttamme. 0len kuullut talouselämän edustajien lausuvan,
että parannusta nykytilaan ei ole saatavissa, ellei valtion johtomiehiksi

saada rehellisiä poliitikkoja. Toisaalta on ymmärrettävää, että poliitikot
katsovat lähinnä juuri talouselämän miesten velvollisuudeksi selvittää

syntyneet vaikeudet. On ilmeistä, että kummankin piirin lausunnossa

piilee halu työntää vastuu toisen kannettavaksi. Tämä on samalla
osoitus puuttuvasta luottamuksesta omaan kykyyn ja merkki siitä, että
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maamme johtavissa piireissä on syntymässä toivottomuuden ilinapiiri.
Tämä kehitys on mitä vaarallisin. Nykytilanteessa on kriisin aiheuttaman kuohunnan johdosta lisäksi noussut pinnalle erilaisia poliittisia

virtauksia ja ryhmittymiä, henkilökohtaisia ja muita vastakohtaisuuksia,
jotka suuresti vaikeuttavat asioiden rauhallista pohdintaa ja yhteisvastuullista toimintaa. Siitäkin huolimatta, että tilanne mm. mainitusta
syystä näyttää kehittyneen jo niin pitkälle, etteivät mitkään taloudelliset

järkisyyt enää bääse vaikuttamaan kehityksen kulkuun, on varmaankin
aihetta selvittää, miten nykyiseen umpikujaan on voitujoutua, ja eritellä
ne pei.ustekijät, jotka määräävät kehityksen vastaisen kulun. Tässä seurassa tunnetaan taloudellisten lakien ja sääntöjen järkähtämättömyys
ja tiedetään myös, että ellei talouspolitiikkaa hoideta näiden sääntöjen
viitoittamalla tavalla, on seurauksena joko tuotannon heikentyminen

ja elintason aleneminen taikka inflaation jatkuminen ja Suomen markan
arvon aleneminen.

Talouspolitiikan iavoiitee[ ja lulonmuodostuksen .jakaantuminen

Talouspolitiikan

tavoitteista

vallitsee

yleensä

täysi

yksimielisyys.

Valtiovallan tulee yhdessä eri tuottaja- ja kuluttajapiirejä edustavien
järjestöjen kanssa. vaikuttaa taloudelliseen kehitykseen siten,
etiä
a) i`ahanarvo pysyy vakaana, b) korkea ja tasainen työllisyys säilyy ja

c) tuotanto ja sen mukana yleinen elintaso nousee mahdollisimman
nopeasti.

Mainitut kolme

päätavoitetta on aikoinaan yksimielisesti

hyväksytty mm. talouspoliittisessa suunnitteluneuvostossa sen valmis-

taessa nyt jo osittain unohduksiin jäänyttä talouspolitiikan perusohje]-

maa. Neljäntenä päätavoitteena mainittiin perusohjelmassa tuotannon
tulosten ja elinta,son kohoamisen oikeudenmukaisen jakaantumisen
edistäminen ja valvominen. Tämä merkitsee kansantajuisella tavalla
lausuttuna, että eri väestöpiirien tulojen nousun tulee edistyvässä yhteis-

kunnassa tapahtua oikeudenmukaisesti, ts. siten, että sosiaalisten ja
moraalisten sääntöjen kannalta katsottuna jokin väestöryhmä ei saa

hyötyä ansiottomasti tai kohtuuttomasti joittenkin toisten väestöryhmien kustannuksella. Esitelmäni aiheena on lähemmin tai.kastella viimeksi mainittua tavoitetta ja sen edellyttämän talouspolitiikan merki-

tystä yleisen taloudellisen kehiiyksen kannalta. Ennen kuin ryhdyn
tähän, katson kuitenkin olevan tarpeen kosketella ensiksi

mainittuja

pALKKA-jA TULor``]AKO-ONGEI.MASTA
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tavoitteita rahan arvon vakaana pitämisestä, työllisyyden turvaamisesta
`ja tuotannon kohotta,misesta.
Rahan arvoa ei ole kansantaloudellisessa mielessä vaikeata määri-

tellä. Kuitenkin vallitsee usein väärinkäsityksiä siitä, mitä rahan arvo
todellisuudessa merkitsee. Eri intressipiirit tuijottavat nimittäin vain

omaa pientä sektoriaan ja erehtyvät tästä syystä helposti samaistamaan
rahan arvon ja käyttämiensä tavaroiden ja palvelusten hintojen ja
saamiensa tulojen välisen suhteen. On luonnollista, että eri tuloluokkien
ja eri sektoreissa toimivien kansalaisten tulojen arvo voi muuttua, vaikka
rahan arvo sellaisenaan ei ole muuttunut. Alati muuttuvassa yhteiskun-

nassa ei voidakaan olettaa hinnanmuodostuksen kehittyvän kaikilla
aloilla yhtäaikaisesti ja samassa määrin. Erilaiset hintaindeksit, joiden
kehitys tunnetusti ei aina käy yhdensuuntaisesti, ovat tästä selvänä
todistuksena. Jos tulonmuodostus, esimerkiksi palkkatulojen osalta, kytketään johonkin hintaindeksiin, tehdään yksistään sen johdosta mää-

rättyä väkivaltaa rahan arvon vakavuuden tavoitteen kannalta katsottuna. jotta rahanarvopolitiikan perustaa ei järkytettäisi, on järjellistä
harkintaa voitava soveltaa niissäkin tapauksissa, jolloin talouspolitiikassa

on turvauduttava erilaisiin sidonnaisuusjärjestelmiin. Rahan arvo on

yhtä kuin kaikkien kotimaassa käytettyjen ja kulutettujen tavaroiden
keskimääräinen hintataso ja on siten riippumaton siitä, syntyvätkö
nämä hinnat mustassa pörssissä vai vastaavatko ne laillisia, säännös-

teltyjä hintoja, eikä rahan arvo milloinkaan ole sama kuin vain määrätyn
tavararyhmän tai suppeamman sektorin hintojen keskiarvo. Näin käsitettynä rahan arvo sen kotimaisessa, sisäisessä merkityksessä on yhtä
yksikäsitteinen kuin ulkomaiset valuuttakurssit. Sodan jälkeiset kokemukset erilaisista ulkomaisista valuuttakursseista eri valuuttakaupoissa

ovat tunnetusti merkkejä kotimaan talouden sairausilmiöistä. Miten

tärkeätä on pitää kiinni rahan arvon oikeasta määrittelystä, käy selville, kun vertaa. hintatason kehitystä osoittavia indeksejä toisiinsa.

Verrattuna vuoteen 1938 virallinen tukkuhintaindeksi oli vuoden 1955
viimeisellä vuosineljänneksellä 1493 eli lähes 15-kertainen. Elinkustan-

nusindeksin vastaava luku oli n. l l-kertainen. Kansantulolaskelmien
yhteydessä lasketut indeksit, jotka osoittavat kaikkien kotimaassa käytettyjen tavaroiden ja palvelusten keskimääräistä markkinahintatasoa,

osoittavat puolestaan, että vuonna 1955 kaikkien ns. kulutustavaroiden
hintataso oli runsaasti

15-kertainen ja ns. sijoitustavaroiden hinnat
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lähes l9-kertaiset. Keskimääräinen hintataso oli maassamme siis todel-

lisuudessa v. 1955 n. 16|kertainen verrattuna vastaavaan hintatasoon
v. 1938, vaikka esimerkiksi palkkojen sidonnaisuuden perustana oleva
indeksi osoitti vain n. ll-kertaista tasoa.

Rahan arvon vakavuuden säilymisen yksinkertainen sääntö kuuluu:
yhteiskunnassa syntyvien tulojen määrän tulee kehittyä,

kaikkien

nousta tai laskea, samassa suhteessa kuin tarjolla olevien hyödykkeiden

eli siis tavaroiden ja palvelusten määrä muuttuu. Minun ei ole tässä
yhteydcssä syytä syventyä niihin talousteoreettisesti mielenkiintoisiin
ongelmiin, jotka liittyvät rahojen varastointiin eli kassanpitoon, pankki-

järjestelmän mahdollisuuksiin luoda uutta rahaa ja tuloja ilman keskuspankin myötävaikutusta, yleiseen varastojen muutoksia koskevaan suhdannepoliittiseen ongelmaan eikä myöskään säästämisen ja investoinnin
välisiin suhteisiin. Nämä kysymykset, jotka ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä

talousteoreettisessa

tutki.muksessa

olivat

etualalla,

ovat sodan jälkeisen kokemuksen valossa menettäneet suurimman osan
merkityksestään. Niillä ei olekaan merkitystä niin kauan kuin rahan
arvon vakaanapitämisen pelisääntöä aika ajoin karkeasti rikotaan,
kuten on ollut asian laita ainakin meidän maassamme sodan jälkeen,
johtamalla yleinen tulonmuodostus inflaatiota edistävään kierteeseen.
Korkean ja tasaisen työllisyyden säilyttäminen on iskulause, joka
talouspoliittiseksi tavoitteeksi muutettuna omaa nykyisessä yhteiskun-

nassa niin suuren poliittisen voiman, että tuskin voidaan kuvitella

eduskunnan epäävän hallitukselta määrärahoja työllisyyden turvaamiseksi. johtuuko tämä yhteiskunnallisen omantunnon heräämisestä työitömiä kohtaan, sosiaalisistaja poliittisista rakennemuutoksista tai muista

syistä, jääköön tutkijain selvitettäväksi. Tässä yhteydessä todettakoon
vain, että mainitun tavoitteen poliittisesia voimasta johtuen on tulonmuodostukselle pantu lattia siten, ettei missään vaiheessa esim. ulkomaankaupallisista

tai

suhdanteellisista

syistä

voida

odottaa yleisen

tulonmuodostuksen heikentyvän mainittavassa määrin. Meillä hyväksytty periaate, ettei työllisyys-ja työttömyystöissä saada maksaa vastaa-

van]aatuisissa yksityisissä tai valtion töissä maksettuja palkkoja alempia

pa]kkoja, on poista.nut sen itsesäätelevän tulonmuodostustekijän, mitä
vapaa työvoiman hinnanmuodostus eli palkanmuodostus työmarkkinoilla ja tuotannollisessa toiminnassa. merkitsee. Työpalkoille on jätett}.

ainoastaan liikkuvuutta ylöspäin, mikä aiheuttaakin sen, että palkan-

PALKKA- jA .l`L.LONjAKO-0`-GELMASTA

muodostuksen säännöt ovat nyt kokonaan toiset kuin esimerkiksi ennen
viimeistä

maailmansotaa.

»Työllisyyspoliittisteknillisesti»

on,

kuten

paraikaa eduskunnan käsiteltävänä olevan työllisyyslain perusteluissa
sanotaan, kuitenkin mahdollista turvata työtilaisuuksia kaikille työtä
haluaville ainoastaan, jos julkinen sektori, lähinnä valtio sekä kunnat,

varautuvat julkisilla töillä vastaanottamaan työmarkkinoilla ilmeneviä
laskukausia. Reaalitaloudellisesti on luonnollisesti aivan oikein, että

työmarkkinoille ilmaantuvat työttömät pyritään sijoittamaan tuotannolliseen työhön ja täten tuottamaan yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä
tavaroita ja palveluksia. Koska nämä julkiset työt kuitenkin yksinomaan ovat sijoitustoimintaan kuuluvaa tuotantoa, edellyttää niiden
laajentaminen, että vastaavasti kokonaissäästämistä yhteiskunnassa.
voidaan lisätä. Tämä johtaa siihen, että heikentyneiden suhdanteiden
aikana on valtion ja kuntien hankittava itsellensä lisätuloja verotusta
kiristämällä. Jotta taloudellinen tasapaino tällöin voisi säilyä, on näitä
tuloja voitava hankkia julkiselle sektorille ilman, että tämä muita teitä
johtaa yleisen tulonmuodostuksen kasvamiseen. Ts. hinnankorotukset,
jotka johtuvat kulutusverojen tai yrityksiin kohdistuvan verotuksen
kasvamisesta, samoin kuin yksityisten henkilöiden tuloveron mahdolli-

nen lisääminen eivät saa johtaa vastaaviin kompensaatiovaatimuksiin.
Tällä tavalla yleinen työllisyyspolitiikka kytkeyiyy erittäin läheisesti

palkka- ja tulonjako-onge]maan.
Tuotannon kohottaminen on mahdollista ainoastaan kahta tietä.
Itse työntekoa voidaan rationalisoida, ts. organisoida siten, että vähem-

min fyysisinja henkisin ponnistuksin saadaan enemmän tuloksia aikaan.
Toinen tie on korvata ihmistyövoimaa ja sen edustamaa energiaa muilla
energian lähteillä, rakentamalla tuotantolaitoksia, joissa koneet suorittavat työn ihmisen sijasta. Edelläjo viittasin siihen, että sijoitustoiminnan

eli juuri tuotantolaitosten ja yleisiä yhteiskunnallisia palveluksia tarjoavien laitosten, kuten kulkulaitoksen, sairaalain yms. investointitavaroi-

den tuottaminen on mahdollista taloudellista tasapainoa järkyttämättä
ainoastaan aikaansaamalla vastaavansuuruista säästämistä. Pitämällä ns.
sijoitusprosenttia eli sitä osaa kokonaiskansantulosta, joka ei mene kulutustavarain hankkimiseen, mahdollisimman suurena, voidaan myöskin
saavuttaa nopeasti edistyvä kansantalous. Kuullaan usein sanottavan,
että perussyy nykyisiin talouspoliittisiin vaikeuksiimme on siinä, että me
elämme yli varojemme. Tällä ei voida kansantaloudellisesti tarkoittaa
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muuta kuin, että kulutusta ei ole verotuksen avulla tai muulla säästämi-

seen vaikuttavalla tavalla pystytty rajoittamaan niin, että säästäminen
olisi riittävän suuri kulloinkin tarpeelliseksi katsotun investoinnin rahoittamiseksi.

Tuotannon kohoaminen on maassamme sotien jälkeen ollut erittäin
ripeä. Reaalikansantulo oli vuonna 1955 n. 40 °/o korkeampi asukasta
kohden la.skettuna kuin ennen sotia. Tämä on ollut mahdollista ainoas-

taan vilkkaan sijoitustoiminnan avulla. Säästäminen on siten myös ollut

suuri. On kuitenkin merkille pantavaa, että tämän säästämisen rakenne
on ollut huomattavasti toisenlainen kuin 1930-luvulla. Kun v.

1938

vain n. 15 °/o koko säästämisvirrasta kulki julkisen sektorin kautta, on

vastaava luku viimeksi kuluneina vuosina ollut yli 50 °/'o. Tämä kehitys

on ollut ehkä välttämätön ottaen huomioon sodanjälkeiset suuret jälleen-

rakemustehtävät, asuntojen puutteen ym., mutta on luonnollista, että
yksityisen elinkeinoelämän i`ahoitusmahdollisuudet ovat senjohdosta. su-

pistuneet. Syventymättä tässä yhteydessä enemmälti tähän mielenkiintoiseen kysymykseen todettakoon vain, että inflaatio, joka aiheutuu
yleisestä tulonmuodostuspolitiikasta, on osittain syypäänä tähänpakkol
säästämisen lisääntymiseen, koska nimellistä rahapääomaa tarjoavat lai-

nanantajat, esimerkiksi tallettajina luottolaitoksissa ja valtion obligaa-

tioiden ostajina, inflaation johdosta joutuvat suorittamaan pakkosäästämistä. Samalla pankkijärjestelmän luotonantokyky reaalisesii supistuu.

Toisena syynä, joka on supistanut yksityistä vapa.aehtoista säästämistä,
mainittakoon sotien jälkeinen sosiaaliturvapolitiikka, joka on suuressa
määrin heikentänyt yksityisten kansalaisten säästämistarvetta.

Tulonrieuodostuksen Pei-usf ee[

Vuonna 1955 oli keskimääräinen reaalitulo asukasta kohden maas-

samme siten n. 40 °/o sekä kokonaisuudessaan lähes 60 % korkeampi
kuin ennen viimeksi käytyjä sotia. Samariaikaisesti nimellinen kansan-

tulo oli kasvanut 29.6 miljardista markasta 768 miljardiin markkaan
eli 26-kertaiseksi. Erotus näiden kahden viimeksi mainitun lukusarjan
kehityskertoimien välillä osoittaa aikaisemmin mainittua keskimääräistä

tuotantokustannusten mukaista hintatason nousua.

Tuotantokustan-

nusten nousu yli 16-kertaiseksi johtuu yksinomaan siitä, ettei yleistä

tulonmuodostusta ole pyst)/.tty h(titamaan mainitsemani rahan arvon

PALKKA-jA TULON]AKo-or`'GF.LMASTA
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vakaanapitämisen pelisäännön mukaan. On ilmeistä, että näin valtavaa
nousua, jonka suhteen vielä on huomattava, että välirauhaan mennessä
hintataso nousi vain runsaasti kaksinkertaiseksi, ei voida selittää yksin-

omaan sodanjälkeisen ajan ankeuden aiheuttamaksi. Tuskin voidaan
milloinkaan erottaa, kuinka suuri syy tähän kehitykseen lankeaa sodan
tuottamalle poliittiselle uudelleensuuntaukselle ja kuinka paljon sotakorvauksen ja jälleenrakennuksen tilille.

Talousmiehen on vaikeata päästä irti siitä käsityksestä, että syypäänä

tähän onnettomaan kehitykseen on hyvin suurelta osalta intressipiirien

harjoittama häikäilemätön omien etujen ajaminen. Ei ole luotettu mahdollisuuksiin päästä sovittelutietä muiden eturyhmien kanssa ratkaisuihin, vaan kukin ryhmä on »viidakon lakia» noudattaen pyrkinyt hankkimaan itselleen niin paljon etuja kuin suinkin, välittämättä vähääkään
muista piireistäja syrjäyttämällä taloudelliset tosiasiat. Keskinäisen luotL

tamuksen puute on toisaalta kuitenkin ymmärrettävåä, koska demokraattinen järjestelmämme on ylläpitänyt jatkuvasti erilaisia yhtä vahvoja puolueryhmittymiä. Lisäksi on kantona kaskessa ollut kommunistien
cri yhteyksissä harjoittama yleisestä edusta täysin piittaamaton ryhmäpolitiikka.

Rahan arvon vakaanapitäminen on siis tavoitteena saanut väistyä
silloin, kun sitä poliittisista ja taktillisista syistä mainitsemani keskinäi-

sen epäluottamuksen ilmapiirissä on pidetty tarpeellisena. Ei ole kui-

tenkaan väheksyttävä sitä tosiasiaa, että poliittisten rakennemuutosten
lisäksi itse taloudellisessa rakenteessa on myös tapahtunut oleellisia muu-

toksia. Näihin muutoksiin viittasin osoittamana, miten täystyöllisyyden
eli korkean ja tasaisen työllisyyden ylläpitämisen tavoite on perusteelli-

sesti muuttanut palkkamarkkinoiden luonteen. Samoin on ripeästi -ehkä
liiankin ripeästi - toimeenpantu sosiaalinen uudistus uusine sosiaaliturvajärjestelmineen muuttanu`t säästämis-ja kulutusolosuhteita. Yleinen

luottamus siihen, että valtiovalta kyllä huolehtii tuotannonjatkuvuudesta
ja työllisyyden säilymisestä, tekee luonnollisesti omatoimisuuden tarpeen

enemmän tai vähemmän merkityksettömäksi. Samalla on kuitenkin
unohdettu, että valtiontaloutta on hoidettava erittäin jyrkkien -sanoisinko ylipääsemättömien -sääntöjen mukaisesti. Jokainen markka, jonka vaadimme valtiolta, on meidän tavalla tai toisella myöskin luovutettava valtiolle. Tapahtukoon tämä valtion tulojen hankinta sitten kulutusveroja ja siten hintoja korottamalla taikka yleistä tuloverotusta lisää-
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mällä, ei näistä syistä tapahtuvaa hintatason nousua tai käytettävissä

olevien tulojen vähentymistä voida korvata nimellistuloja korottamalla.
Mtinchhausenin tapaan kansakunta ei voi ensiksi päättää ruveta avustamaan huonotuloisia tai muuten syystä tai toisesta apua tarvitsevia ja
sitten kieltäytyä maksamasta näitä menoja esim. vaatimalla, että kun
hinnat nousevat, täytyy palkkoja korottaa.
Taloudellisesti ei ole mitään perustetta, jonka nojalla jotakin kansan
keskinäiseen tulonmuodostukseen vaikuttavaa toimenpidettä voitaisiin
ohjata. Voidaan ehkä väittää, että jonkin väestöryhmän avustaminen
valtion budjetin kautta tulonsiirroilla aiheuttaa ei-toivottuja tuotannollisia reaktioita tämän väestöpiirin osalta, mutta aina löytyy hyviäkin

perusteita päinvastaiseen väitteeseen. Tämän johdosta onkin jätettävä
poliitikkojen asiaksi demokraattisen järj.estclmän puitteissa päättää niistä
toimenpiteistä, jotka vaikuttavat eri väestöpiirien käytettävissä olevien
tulojen keskinäisiin suhteisiin. Järkevän talouspolitiikan kannalta voi-

daan kuitenkin asettaa kaksi vaatimusta. Ensiksi tulonsiirtojen, olkoon
ne sitten subventioiden tai joittenkin muitten menettelyjen avulla maksettuja, suoritustavan tulee olla sellainen, ettei se houkuttele väärinkäv-

töksiin ja suoranaiseen laiskuuteen. Toiseksi, jos kerran poliitikkomme

päättävät maksattaa budjetista rahaa apua tarvitseville, on meidän muiden nurkumatta alistuttava antamaan tuloistamme valtiolle niin suuri
osa kuin se tähän tarvitsee. Ellemme näin suostu tekemään ja myöskin
hintaindeksien mahdollisia muutoksia tältä pohjalta arvostelemaan,
emme voi välttyä yleisestä tulonmuodostuksen kasvusta, joka ylittää
reaaliset edellytykset ja siten johtaa inflatoriseen kehitykseen. Tämä

sääntö pätee yhtä hyvin silloin, kun on kysymyksessä maataloustulon
kohoaminen poliittisten voimien yhteispelin tuloksena, esimerkiksi tänä

vuonna yli 20 °/o enemmän kuin mitä muut tulonsaajaryhmät ovat nimellistulojansa korottaneet, kuin silloin jos valtiovarainministerin toi-

menpiteiden johdosta kahvin ja sokerin hinnat nousevat ja elinkustannusindeksi kohoaa.
Alussa mainitsemani neljännen talouspoliittisen tavoittcen sisältämä

oikeudenmukaisuus on siten lopulta samaa kuin poliittineri tark®ituksen-

mukaisuus. Emme voi muuta kuin toivoa, että poliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen sisältyisi samalla riittävä annos sosiaalista ja moraalista

todellisuudentajua.

Viime aikoina on varsin yleisesti ruvettu puhumaan välttämättömy}.-
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destä jakaa tuottavuuden kasvusta aiheutuva hyöty eri kansalaispiireille
ja varsinkin työtätekeville. Tällöin ei milloinkaan tehdä selväksi, mitä
oikeastaan tarkoitetaan tuottavuudellaja sen muutoksilla. Eräät tutkijat

ovat jo useamman vuoden ajan laskeneet, mikä on tuottavuuden nousu
maataloudessamme, pääsemättä toistaiseksi kuitenkaan mihinkään tulokseen. Koko kysymys tuottavuuden noususta on joka tapauksessa luonteeltaan sellainen, että sitä ei voida sivuuttaa tulonmuodostuspolitii-

kassa. Mainitsin aikaisemmin, että tulonmuodostukselle on asetettu lattia
täystyöllisyyspolitiikan seurauksena. Vakaan rahanarvon vallitessa, ts.

keskimääräisen hintatason pysyessä muuttumattomana, tuotiavuuden
kasvu ilmenee tulonmuodostuksessa nimellistulojen nousuna tai sosiaa-

1isten olojen parannuksina. Voidaankin sanoa, että nimellistulojen ko-

hoaminen on juuri tuottavuuden kasvun mukainen silloin, kun ansioiden ja muiden tulojen kohoamisesta huolimatta hintataso ei muutu.
Edellyttäen, että vallitsisi vapaa hinnanmuodostus ja hintakilpailua rajoittavat tekijät eivät sallisi yrittäjien voiton liiallista kasvua, voitaisiinkin koko keskustelu nimellistulojen korottamisesta tuottavuuden kasvun

mukaan leimata täysin turhaksi. Vapaiden työmarkkinoiden ja vapaiden
hintamarkkinoiden vallitessa voidaan uskoa ansioiden kohoavan juLri
niin paljon kuin kannattavuus ja vakaa hintataso antaa myöten. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa ei kuitenkaan enää työpalkkapolitiikan keski-

tyttyä järjestöjen käsiin,

maataloustuotteiden hintapolitiikan ollessa

enemmän tai vähemmän tuottajajärjestön ja sitä tukevien poliittisten
ryhmien päätettävissä, uskota näiden itsesäätelevien voimien tehokkuuteen. Tältä pohjalta on ilmeisesti ymmärrettävää,

cttä

mm.

SAK

sekä sen puheenjohtaja ovat (>ttaneei ns. tutittavuuskoi`t]tusten läpivie-

misen järjcstönsä ohjelmaan.
Mikäli tuottavuuskorotuksista, niiden mei`kityksestä ja tavasta, jolla

niitä voidaan laskea ja käsitellä työmarkkinaosapuolten ja valtiovallan
kesken, voidaan päästä yksimielisyyteen, on tavallaan koko palkka-

ongelma saanut ratkaisunsa. Nämä korotuksethan merkitsevät oikeastaan juuri vain sitä, mitä yleisillä nimellispalkkojen koroiusvaatimuk-

silla ja tulojen korotuksilla muutenkin pyritään aikaansaamaan, nimittäin reaaliansion nousua siinä suhteessa ja sitä mukaa kuin kans.antalouden ja eri tuotannonalojen tuottavuus paranee. Tätä suurempia korotuksia ei milloinkaan voidakaan saada aikaanja inflaatip, joka aiheutuu
tulonmuodostuksen liiallisesta kasvusta, johtuu juuri siitä, ettei rajoi-
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tuta korottamaan nimellispalkkojaja ansioita tuottavuudcn kasvun määräämissä rajoissa. Tämä periaatteellinen näkemys antaa aiheen myös
käytännössä syventyä mahdollisuuksiin palkkakysymykscn hoitamiseen

tuottavuuskorotusten pohjalla.

Sen johdosta, että valtion määrättävissä on verotuksen toimeenpano
sekä tulonsiirtojen suorittaminen, valtiovallan panos reaaliansioiden tosiasiallisessa kehityksessä on erittäin suuri. Sikäli kun veroja ja tulonsiir-

toja voitaisiin käyttää vapaasti

talousp()liittisina aseina,

olisi

myös

-ainakin teoreettisesti -mahdollista verotus-ja tulonsiirtotietä määritellä kulloinkin vallitsevassa kehitysvaiheessa tarkoituksenmukaiset reaali-

ansioiden korotustavoittect.] Tämä edellyttäisi kuitenkin että vei`otusja yleensä budjettipolitiikka todella kytkettäisiin ylcisecn talouspolitiikkaan nykyistä huomattavasti kiinteämmin. Toinen edellytys on, että

myös ne muutokset hintatasossa ja elinkustannuksissa, jotka aiheutuvat
näittcn budjettipoliittisten a.scitten käyttämisestä, erotettaisiin cri luok-

kaan, milloin palkkojen ja hintatason kesken on inuodossa tai toisessa
suoritettu kytkcntä.
Ansto[ulojen kehil)is vuo(len 1938 jälkeen

Vuoden 1955 lopussa vallinneeseen ansiotasoon veri`attuna koko kan]

santalouden

eri

alojen

keskimääräinen ansiotaso on Tilastollisessa

paatoimistossa arvioitu kuluvan vuoden kolmannelta neljannekseltä
n. 15 °/'o korkeammaksi. Teollisuustyöntekijäin ansiotason nousu kuluvana vuonna on vastaavasti n. 14 %. Elinkusta.nnusindeksin nousu
samana aikana on yli

10 % ja inarraskuuhun menncssä n.

17 °,/o.

Sen sijaan tukkuhintojen nousu on rajoittunut alle 9 prosenttiin, mutta
esimerkiksi verrattuna vuoden 1951 tukkuhintojen tasoon sanotut hinnat

eivät ole keskimäärin muuttuneet kuin noin 3 °/o. Verrattuna vuoden
1951 keskiai.voon yleisen an'siotason nousu tällä hetkellä on n. 37 °/o,

elinkustannusindeksin vastaavan nousun ollcssa 22 °/o. Jos taas vertaus

suoritetaan vuoteen 1948, huomataan, että yleinen ansioiaso on kohonnut 138 °/o, kun esimerkiksi vastaava kansantulolaskclmien yhteydessä
laskcttu kaikkien kulutustavai`ain keskimääräincn hintataso on vuodesta
1948 noussut tähän mennessä arviolta vain n. 85 °/o. Ei-tjavuus ansiotason
1 Vrt. BENT HAr`'sE\T, /+`7.n4n`f/)o/t./i.Å-cyn €Å-ot!oni{.`fÅ-o /Go/.!., Uppsala 1955, Kap. FinansT

politik

och

lönepolitik,

s.

296.
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nousun ja kulutustavarain hintaiasojen välillä on vieläkin suurempi,
jos vertailukohieeksi otetaan vuosi 1938. Yleinen ansiotaso on nykyään
n. 25-kertainen sodan edelliseen aikaan verrattuna, kun vastaavasti

kulutustavarain hinnat ovat nykyhetkeen mennessä nousseet runsaasti
17-kertaisiksi ja elinkustannusindeksi vajaat 12-kertaiseksi. Teollisuus-

työntekijän osalta ansiotason r,ousu on vieläkin suurempi kuin keski-

määrin koko maan kaikkien työntekijäin kohdalla. Teollisuustyöntekijäin ansiotaso on tällä hetkellä arviolta vajaat 28-kertainen. Suui`immat
korotukset ovat tähän mennessä saaneet metsätyöntekijät, joiden ansio-

taso lienee noin 30-kertainen, maataloustyöntekijät ja rakennustyöntekijät, kuten iarkemmin käy selville alla olevasta asetelmasta.
An``io-ja hiiilaiitdeksiei. tiertailu

IV.

Muutos

1 9 5 5

IV.1955111.1956

1938 --- 100

1948 = 100 '11951 = 100
1

Ansioindeksi t

',,
1

Maatalous

.

Metsata`ous, ::::t,åt`ä::|;:

|

Teollisl"`S>::::::t]:::i;.t:.....!
Rakennusioim., työntekijai

.

toiinihenkilöt

i
.

!

Liikenne

Kauppa
Julkinen hallinio
Muul . .
Yhteensä . . .
Hiniaindeksit

Tukkuhinnat

1493

.

1087

Elinkusiannukset . .
„

(ilman \,.äliitömiä vei`oja
ja lapsilisiä)

. .

1183

Kotimaassa käytetyt ta\'arat:`
KulutustavaraL

Sijoitustavarat
1 Koko \.uttsi

..

.

lq55.

1505
1872

%

1+
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Kansantulotilastot osoittavat selvästi, cttä palkkatyöntekijät ovat

sodan ja sodanjälkeisen inflaation aikana hyvin voineet pitää puo]iaan.
Kun palkkojenja muiden työtulojen osuus kokonaiskansantulosta v. 1938
oli 50 °/o, vastaava luku oli v.1955 61 °/o ja lienee tällä hetkellä jopa

jonkin verran viimeksi main.ittua lukua suurempi.

Tämän l.e[ken vakaul laii.isongeliml

Edellä mainituista luvuista käy selville, että kuluvan vuoden tapahtumat palkkamarkkinoilla eivät ole koituneet työntekijöille hyödyksi.

Mainittua keskimäärin 15 °/o :n yleisen ansiotason nousua vastaa 17 °/o :n

elinkustannusindeksin nousu, johon vielä tulee jo tiedossa olevien koro-

tusten vuoksi lisä.ä tammikuun loppuun mennessä n. 3 %. Elinkustannukset ovat siis y-hteensä nousseet lähes 20 °,/o. Kehitys on mielestäni

näyttänyt selvästi,

että palkkakysymyksiä ja

tulonjako-ongelmia ei

voida ratkaista yksinomaan tuijottamalla virallisen elinkustannusindeksin lukuihin. Kuten aikaiscmmin jo mainitsin, valtiontaloudellisct toi-

menpiteet ovat, sikäli kuin ne vaikuttavat clinkustannuksiin, aivan
toisessa asemassa kuin iniiut indeksiin vaikuttavat hintojen kohoainiset.
Samaa voidaan myöskin sanoa huoneenvuokrien noususta ja a.sunto-

indeksin kohoamisesta.

On miclenkiintoista todeta, cttä mainitusta

20 prosentin noususta kokonaista 12 % aihe`ituu joko valtiontalouden

tei.vehdyttämiseksi jo suoritetuista toimenpiteistä taikka asuntoindek-

sistä.

Subventioiden eli hinnanalennuskorvausten vähentäminen on

korottanut indcksiä 3.7 pistettä, kahvin, sokerin ja eräiden muiden
valtiovallan määrättävissä olevien hintojen korotukset 4.3 pistettä, ja

asuntoindeksin nousu puolestaan on kohottanut kokonaisindeksiä, jo

päätetty mutta vasta tammikuussa toteutuva huoneenvuokrien koi.otus
mukaan luettuna, yhteensä 4 pistettä. Lähtien yksinkertaisuuden vuoksi
siitä sopimuksesta, joka työmarkkinain osapuolten välillä viime vuoden
mari`askuussa tehtiin elinkustannusindeksin nousun kompensoimisesta,

voidaan todeta, edellä suoritettu periaatteellinen tarkastelu huomioon
ottaen, että esimerkiksi teollisuustyöntekijäin ansiot ovat nousseet 14 °/o,

kun elinkustannusindeksin tammikuuhun mennessä tapahtuvasta noususta korkeintaan 8 % on sellaista, mikä voidaan »kompensaatioajattelun» mukaisesti koi`vata.

Vaikka nyk}'hetken vakauttamisongelmassa mclkein yksinomaan
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onkin kysymys indeksisidonnaisuusjärjestelmän olemassaolosta ja sen
mukaisesta »kompensaatiosta», on syytä todeta, että ongelmalla on erittäin laajakantoiset vaikutukset koko talouselämän vastaiseen kehityk-

seen. Tällä kertaa on vakauttamisemme historiassa käynyt selväksi, ettei

palkkoja ja yleistä tulonmuodostusta koskevia ratkaisuja voida tehdä
ottamatta huomioon samanaikaisesti valtiontalouden piirissä välttämättömiä saneerauksia ja valtiontaloudelle muuten asetettuja vaatimuksia.
Niinikään palkka- ja tulonjako-ongelma kytkeytyy entistä selvemmin
tuotannon ja investointien rahoituskysymyksiin sekä työllisyysasioiden
hoitoon. Ulkomaankauppamme näköalat ovat tällä hetkellä sellaiset,
ettei hinta- ja kustannustason nousua voida pienimmässäkään määrin
sallia ilman, että sc välittömästi heijastuu työttömyyden lisääntymisenä.
On turhaa kuvitella, että valtiontalous kestäisi sellaista työllisyysmenojen
lisäystä, joka aiheutuisi ulkomaankaupan lamaantumisesta.
On myös syytä todeta, että palkka-asiain ratkaisusta tällä hetkellä,
riippuu edelleen säännöstelytaloutemme vastainen kohtalo. Ellei nyt

suoritettavissa ratkaisuissa pystytä näkemään metsää puilta ja ottamaan
huomioon välttämättömyyttä pikimmiten vapautua ulkomaankaupan
lisensioinnista ja valuuttasäännöstelystä, ei ole myöskään toiveita siitä,
että talouselämämme voitaisiin terv€hdyttää ja liittää taloutemme kilpailukelpoisena maailmantalouteen.

ONKO NS. VARSINAISTEN MAATALOUSTuljoJEN
VEROTUKSEMME UUDISTUKSEN TARPEESSA?
Esitelmä, jonka Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa
helmikuun 6 päivänä 1957 piti

Retno I_,enio

Varsi)}aislen maalalouslulojen käsi[e

Maassamme on tullut tavaksi jakaa maatalouskiinteistöstä saadut
tu]ot kahteen pääryhmään, varsinaisiin maataloustuloihin ja maatalouden sivutuloihin. Edellisillä tarkoitetaan pellon, luonnonniityn ja metsän

antamia tuloja, joiden verotus tapahtuu pinta-alan perusteella ja erityisen menettelyn avulla määrättyjen keskimääräisten normien mukaan,
jälkimmäisillä taas muita maatalouskiinteistöstä ta.i maatalouden yhte}.dessä tavallisesti harjoitetuista ansiotoiminnoista saatu.ja tuloja, joita
verotetaan todellisen nettotulon perusteella.] Varsinaisten maatalous-

tulojen verotus on siis luontee]taan t u o t t o v e i` o t u s t a ja muodostaa siten poikkeuksen muuten yleisesti sovelletusta tuloverotuksesta.

Pinta-alam"ika;isen veroiuksen käytäniöönot[o ja myöhempi kehiiys

Verolainsäädännön kehitys on ylcensä kaikkiallajohtanut tuottovero-

tuksesta tuloverotukseen, ja niin kävi Suomessakin viime vuosisadan-

vaihteessa. Vuonna 1898 annetun maalaiskuntain kunnallishallintoa

koskevan asetuksen mukaan verotusperusteena tuli vastedes olemaan
yksinomaan tulo, joten esim. siihenastinen manttaaliin tai henkilöön
perustuva verotus ei enää ollut luvallista. Vuodesta 1916 lähtien kannettiin valtiolte tulosuosiuntaa kunnallisverotuksen pohjalla.Ja kun maamme

[ ÅARNE REKOLA, /+/¢&/cz/o!/J4i.4.n/Gc.j/Ö.f/å `fcz#dwn /w/ow u€7.o//¢/)i/`JCJ/¢. Korkc'in hallinto-

oikcus

1918-19.13.

Helsiiiki

1943` s.

242.
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ensimmäinen tulo-ja omaisuusverolaki saatiin aikaan v. 1920, verotus-

perusteena tuli senkin mukaan olemaan verovelvollisen todellinen nettotulo myös maatalouskiinteistöstä saatujen tu]ojen osalta.

Syynä siihen, että maassammc tämän jälkeen lähdettiin kulkemaan
päinvastaiseen suuntaan, tuloverotuksesta tuottoverotukseen, oli se, että
maataloustulojen verotus tuloveron puitteissa oli käytännössä osoittautunut vaikeaksi. Tulojen ilmoittamisvelvollisuutta ei ollut, ei liioin maa-

talouskirjanpitoa, joka olisi voinut o]la apuna verotustyölle. Sen vuoksi
komitea, joka pankinjohtaja 7e/Åcznc. 4).czj.d.7.uen johdo]la v. 1920 asetettiin

valmistelemaan kunnallisverotuksen uudistamista, ehdotti scuraavana
vuonna valmistuneessa mietinnössään, että sanottujen tulojen osalta
kokonaan luovuttaisiin siihenastisesta järjestelmästä.

0li

tyydyttävä

määräämään maataloustulot kunkin maatilan tuottoa ilmaisevien ulkonaisten tunnusmerkkien mukaan, so. tilusten pinta-alan, laadun ja aseman perusteella. Täten tulisi lai]listetuksi se käytäntö, joka vastoin voi-

massa olevia ]akimääräyksiä oli omaksuttu lukuisissa kunnissa eri puoli]la maata.L Pääasiallisesti komitean ehdotukselle rakentui se maalais-

kuntain kunnallisverotuksen uudistamista koskeva esitys, jonka hallitus

vielä samana vuonna antoi eduskunnalle ja joka miltei muuttamattomana tuli hyväksytyksi. Tasavallan presidentti vahvisti lainmuutokset
tammikuussa 1922, ja niitä sovel]ettiin jo vuoden 1921 tulojen verotukseen.

Huomiota herättää se nopeus, jolla siirtyminen verotusjärjestelmästä
toiseen toteutettiin. Sitä kaaosta, johon kunnallisverotus kuntien oma-

valtaisen menettelyn johdosta oli joutunut, ei valtiovallan toimesta
yritettykään mui]la keinoilla selvittää. V. 1919 tosin säädettiin tulojen

ilmoittamisvelvollisuutta koskeva laki, mutta siirtyminen uuteen järjestelmään toteutettiin jo ennen kuin tämän lain vaikutuksista oli ehditt}.
saada riittäviä kokemuksia. Eduskunnassa asiaa käsiteltäessä lausuttiin-

kin julki ihmettely sen johdosta, että verotusjärjestelmään mentiin teke-

mään näin perustavaa laatua olevia muutoksia, vaikka kysymyksessä oli,
kuten komitean mietinnössä mainittiin, vain kunna]lisverolakien väli-

aikainen korjaaminen. Komiteaa moitittiin siitä, ettei se ollut asettanut
edes sihteeriä hankkimaan tarpeellista ulkomaista aineistoa, vaikka olisi
ollut syytä tutustua ainakin siihen seikkaperäiseen t}.'öhön, jota Ruotsissa
1 Å~omi./cfln7n7.c/i.n/ö 1921 : 18` 3-8.
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täl]ä alalla oli suoritettu. Muutenkin asiaa pidettiin liian hätäisesti ja
pintapuolisesti harkittuna.L

Ankarinta arvostelua herätti kysymys pinta-alanmukaisen verotuksen
ulottamisesta myös metsätaloutta koskevaksi. Tästä asiasta oli senaattori
.4. Ojzu. Kcz4.7.amo liittänyt komitean mietintöön vastalauseen, jossa hän

mm. huomautti, että maatalous ja metsätalous ovat luonteeltaan siksi
erilaisia, että menetelmää, jota toiselle voidaan pitää mahdollisena,
ei ilman muuta voida puoltaa myös toiselle. Ehdotettu metsien pintaalanja vuotuisen lisäkasvun mukainen verotus merkitsi hänen mie]estään
sellaisen menettelyn hyväksymistä, jota tuskin mikään taksoituslautakunta oli ajatellut mahdolliseksi saatikka yrittänyt käytännössä toteuttaa..2 Komitean puheenjohtaja Arajärvi oli tältä osalta yhtynyt Kaira-

mon vastalauseeseen, mutta eduskuntakäsittelyssä hän piti parempana,
että hallituksen esitys hyväksyttäisiin sellaisenaan ja että sitten myöhem-

min korjattaisiin sanottu samoin kuin jokin muukin tarpeelliseksi katsottu kohta.
Vielä nopeammin ja yllättävämmin kuin kunnallisverotuksessa pinta-

alanmukainen verotus otettiin käytäntöön valtionverotuksessa. Kun valtiovarainvaliokunta vuoden 1924 valtiopäivillä käsitteli hallituksen esi-

tystä eräistä tulo-ja omaisuusverolakiin tehtävistä muutoksista, huomautettiin valiokunnassa, että maataloustulon määrääminen verotusta varten oli kohdannut suuria vaikeuksia. Toisaalta kunnallisverotuksessa
käytäntöön otettu tuottoverotus oli valiokunnan saamien tietojen mukaan
antanut varsin hyviä tu]oksia. Näin ollen valiokunta otti lakiesityksen
10 §:ään ne maalaiskuntain kunnallisasetuksen kohdat, jotka koskivat
pinta-alanmukaista verotusta, eräin poikkeuksin.
Eduskuntakeskustelussa paheksuttiin sitä, että valiokunta oli mennyt

tekemään verotukseen näin suuren ja mullistavan muutoksen. Eräät
edustajat vastustivat käsitystä, ettei maatalouden todellista tuloa voitaisi
arvioida i]man pinta-alanmukaista verotusta, ja olivat sitä mieltä, etteivät taksoituslautakunnat kykenisi määräämään verotusperusteita oikein
varsinkaan metsän lisäkasvun osalta. Lopuksi lainmuutos kuitenkin
hyväksyttiin suurella ääntenenemmistöllä.3
L Rr3TNo T.ENTo, Moatalouskiinleistostä saolujen tulojen vei.otus jinanssipolitiikassa> Varn-

mala 1956,100-102.
2 Å~om3./camm{.e!3.nJÖ.1921 :

3 LENTo, mt.102-107.
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Myöhemmin pinta-alanmukaisessa verotuksessa on pantu toimeen

eräitä uudistuksia lähinnä kolmen asiaa pohtineen erikoiskomitean
suositusten mukaisesti. Jo v. 1925 asetettiin eräs komitea maanmittaus-

hallituksen y]itirehtöörin Åj;ö.JJz. f7aazajm puheenjohdolla valmistele-

maan ehdotusta sen menettelytavan kehittämisestä, jota noudatettiin
maatalouskiinteistöistä saatujen tulojen arvioimisessa. Komitean mietintö valmistui kaksi vuotta myöhemmin. Vuonna 1942 ilmestyi prof.
f'j/.Ö. J/z/effcz/on johdolla toimineen metsäverotuksen uudistamiskomitean
mietintö ja v.1953 sen komitean mietintö, joka pääjohtaja yd.3.#Ö.<4Å/m

johdolla oli harkinnut kysymystä, »kuinka maatalouskiinteistöjen pintaalojen mittaus ja ]uokitus voitaisiin sekä kunnan että valtion verotusta
varten saada yhdenmukaiseksi koko maassa sekä muussakin suhteessa

verolainsäädännön vaatimukset täyttäväksi».

Komiteoiden asettamista voidaan jo pitää merkkinä siitä, että ko.
verotuksessa oli ilmennyt suuria puutteita, ja tämä asiaintila käy selvästi
i]mi myös komiteoiden mietinnöistä. Epäilykset siitä, että taksoituslauta-

kunnat eivät kykenisi määräämään verotusperusteita oikein, olivat osoit-

tautuneet

aihee]lisiksi. Tästä

eräitä

esimerkkejä.

Maaherra Gg#f4/

/L€»czJ3.2Ä kiinnitti jo v. 1923 huomiota siihen, miten eri tavalla verotus-

perusteet eri kunnissa ja lääneissä määrättiin. Eräissä kunnissa verotus
oli toimitettu kokonaan puoluehengessä. Niinpä eräässäkin Kuopion
läänin kunnassa ta]ollisten äyrimäärät olivat 20:n paikkeilla, kun taas

kansakoulunopettajat joutuivat maksamaan 65 äyristä. Samassa kunnassa talollisten poikien ja tyttärien verotus säännöllisesti jätettiin yhteen

veroäyriin.r Verotuksen cpätasaisuudesta esitti myös Haatajan komitea

monia esimerkkejä. Niinpä esim. kolmannen luokan metsämaan verotettava tuotto oli v. 1923 arvioitu Huopalahden kunnassa 100 markaksi,

Helsingin maalaiskunnassa 25 markaksi ja Harjavallassa 1 markaksi
hehtaarilta. Myös viljelysmaan osalta arvio monessa kunnassa oli useita

kymmeniä, jopa satakin prosenttia suurempi kuin naapurikunnassa.2
Ilvessalon komitea taas päätyi siihen tulokseen, että verotuksen yleinen
taso oli metsän osalta jäänyt kohtuuttoman alhaiseksi. Tutkimukset
osoittivat, että metsätalouden kantohintatuloista oli jäänyt verottamatta
40 °,/o ja enemmänkin.3
\ GusTAF IGNATius, Kunnallisuerotu5 oikeudenmiikaiseksi. Maalaiskunta. 1923, s. 9.
2 Å~o77#./em77n.G/?.n¢

1927: 6, ss.14-15.

3 Komiieanmie(iniö 1942.. 6, ss. 30-38.
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\''aikka Haatajan komitea totesikin maataloustul()jen Verotuksessa

olevan monia ja pahojakin puutteita, eivät nämä puutteet sen mielestä

kuitenkaan johtuneet itse järjestelmästä, vaan tämän epätyydyttävästä
s()veltamisesta käytäntöön. Sen vuoksi komitea puolsi pinta-alanmukai-

sen verotuksen säilyttämistä niin hyvin maatalouden kuin metsätaloudenkin osalta.` Ilvessalon komitean käsitys sanotusta järjestelmästä ei

ollut yhtä myönteinen, mutta sen mielestä ei ollut s}J-ytä ryhtyä muutta-

maan järjestelmää kokonaisuudessaan, ei ainakaan silloisissa sodanaikaisissa olosuhteissa. Sen vuoksi komitea ehdotti, että osa pinta-alanmukai-

sesta verotuksesta korvattaisiin metsäntuotteiden myynnistä saatujen
tulojen verotuksella siten, että edellinen käsittäisi kaksi kolmannesta ja

jälkimmäinen yhden kolmanneksen verotuksesta.2

Tämä ehdotus ~ samoin kuin moni muukin komiteain ehdotus on jäänyt toteuttamatta. Toteuttamatta on jäänyt Haatajan k()mitean
ehdotus

kunnallisista

arvioimislautakunnista, joiden

tehtävänä

olisi

arvioida kunnan kiinteistöt joka kymmenes vuosi ja tarpeen vaatiessa
välivuosinakin, sekä veroneuvostosta, so. keskusvirastosta, jollc kuuluisi

verotuksen ylin johto ja valvonta. Toistaiseksi toteuttamatta on myös

Ahlan komitean ehd ttama verohehtaarijärjestelmä, jonka avulla voitaisiin poistaa nykyinen tilusten luokkajako, j()ka aiheuttaa verorasituksen

äkillisen ja kohtuuttoman suuren nousun tai laskun luokasta toiseen
siirryttäessä.3

Eräitä muutoksia lainsäädäntöön on kuitenkin saatu aikaan. Ovatko
nämä uudistukset aina olleet samal]a paraimuksia, siitä voidaan olla eri

mieltä. Tämä koskee varsinkin maa-ja metsätalouden puhtaan tuot(>n

verottamista kolmen viimeksi päättyneen talous- tai hakkuuvuoden
keskiarvojen perusteella. Ajatuksen tästä esitti alkuaan Haatajan komitea, joka perusteli ehdotustaan sillä, että niissä maissa, joissa maataloutta

verotettiin tuoton mukaan, veron määräämisperusteena säännöllisesti
oli usean vuoden keskimääräinen tuotto. Lainvalmistelukunia vastusti
ehdotusia verolakien uudistamista koskevassa mietinnössään v.

samoin llvessalon komitea omassaan,]
L f(-o»zt.!ea/!/n!e(;/iJÖ

1927: 6,

1934,

inutta tästä huolimatta hallitus,

21-30.

•-Komiteanmieiintö 1942.. 6, 76.
3 ffon!!./Gcznmi.c/2.n!ö

1953:

6,18---21.

± Komiteanmieitntö \927.. 6, s. 26. -Laim:almisiehikiinrian .jiilk.
Komiiearunieiiniö \942.. 6. s. 7 \ .

1934.. `2` s. \48. --
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antaessaan eduskunnalle esityksen uudeksi tulo- ja omaisuusverolaiksi
v.

1943, ehdotti, että sanottu järjestelmä otettaisiin käytäntöön sekä

kunnan että valtion verotuksessa. Näin myös tapahtui. Ilmeisiä paran-

nuksia ovat olleet ne uudet periaatteet, jotka llvessalon komitean ehdotuksesta otettiin käytäntöön metsämaiden mittauksessa, luokituksessa ja

tuottoperusteiden määräämisessä, samoin maatalousmaan verojyvitys-

menetelmä, jota jo Haaiajan komiiea oli ehdottanut ja josta sitten Ahlan
komitean suosituksesta oLettiin seikkaperäiset säännökset v. 1954' annet-

t.uun uuteen maa]aiskuntain kunnallisverotusta koskevaan asetukseen.

Vei.olusrneneltely ja sen Puutteef

Va`-sinaisten maataloustulojen vcrotus on järjestetty pääpiirteissään

seuraavalla tavalla. Kunnan taksoituslautakunnan on ennen lokakuun
15. päivää tehtävä päätös siitä, »mihin määriin arvioidaan viljel]yn

maan ja luonnonniityn verovuonna päättyneenä ja kahtena sitä edeltäneenä ta]ousvuotena antaman puhtaan tuoton keskimäärin nousseen
hehtaaria kohti, luokitettuna erikseen maan laadun ynnä tilusten sijoituksc.n ja, mi]loin se tarpeelliseksi katsotaan, erikseen kiinteistön aseman

mukaan ]iike-ja kulutuspaikkoihin, sckä mihin määriin arvioidaan eri-

laisen ja eri osissa kuntaa sijaitsevan metsän vastaavien hakkuuvuosien

keskimääräinen puhdas tuotto hehtaaria kohti». Ellei verovelvollinen

tyydy taksoituslautakunnan päätökseen, hänellä on kahden viikon kuluessa tilaisuus tehdä muistutuksensa sen johdosta. Valtioneuvoston on
- olipa taksoituslautakunnan päätöstä vastaan esitetty muistutuksia

tai ei - tehtävä verotusperusteisiin ne muutokset, jotka ovat tarpeen,
jotta verotus tulisi oikeaksi ja koko maassa yhdenmukaiseksi, ja s€n

jälkecn vahvistettava ne. Tämän jälkeen taksoituslautakunnan ~ samoin
kuin va]tion verotuslautakunnankin -tulee määrätä kunkin maatalouskiinteistön puhdas tuotto.L

Verotusmenette]yssä voidaan erottaa viisi päävaihetta: 1) maiden

mittaus ja luokitus, 2) vyöhykejako, 3) verotusperusteiden määrääminen,
4) verotusperusteiden vahvistaminen ja 5) varsinainen taksoitus. Kukin
niistä antaa aihetta kriitillisiin huomautuksiin.

] jlfc/#j ma4/cz!.JÅ-%/z/o!.n

kokoelma

1943, n:o 889).

Åi(n/!a//i.j/2a//i.nnoJ!¢

15/61898, § 82, kohdai 2 ja 3 (Asretus
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1. Lain mukaan pelto ja luonnonniitty on verotusta varten jaettava

kolmeen ja metsämaa kuuteen luokkaan. Tiedot maatalouskiinteistöjen
ja niiden tilusten p i n t a -a 1 o i s t a j a h y v y y s 1 u o k i s t a ovat
kuitenkin näihin aikoihin asti olleet melko puutteelliset. Vuodesta.1947

on ollut käynnissä tilusten uudelleenmittaus ja -luokitus, jossa metsämaiden jako veroluokkiin on toi`mitettu vakiintuneiden metsätyyppien

perusteella, maata]ousmaan ]uokittelu taas verojyvityksen avul]a. Menetelmä on varsin monimutkainen, paljon työtä, aikaa ja kustannuksia
vaativa, mikä ilmenee jo siitäkin, että valtiovarainministeriön asiasta

julkaisema ohjevihkonen sisältää alun kolmattakymmentä sivua.1 Työ
tulee vaatimaan toistakymmentä vuotta ja kustannukset nousevat ainakin 1500 miljoonaan markkaan.2 Kaiken lisäksi tulokset vanhenevat no-

peasti, sitä nopeammin, mitä ]ähempänä liikenteen valtaväyliä kunta on.
Pahinta kuitenkin on toimituksen yksipuolisuus. Menetelmä pyrkii

toteamaan erään maatalouden tuottoon vaikuttavan tekijän, maan laadun, miltei pedanttisel]a tarkkuudella, kun taas eräät muut tekijät,
esim. tuotantopääoma ja viljelmien koko, jätetään me]kein kokonaan
huomioon ottamatta. Meisien luokitus suoritetaan pintakasvi]lisuuden
perusteella kiinnittämättä sanottavaa huomiota itse puupääomaan, so.
puustoon, ja viljelysmaiden osalta jää viljelyn voimaperäisyys huomiota
vaille. V i 1 j e 1 m ä n t a 1 o u d e 1 1 i n e n s u u r u u s ei kuitenkaan

riipu yksinomaan maan laadusta ja laajuudesta, vaan myös viljelyn
voimaperäisyydestä. Edellistä voidaan pitää -kuten prof. Å^. 7-.`7#/3./¢

eräässä tutkielmassaan huomauttaa -viljelmän taloudellisen suuruuden
kantana, jälkimmäistä sen korkeutena.3

Näin ollen verojyvitysasteikko

tarvitsisi täydennyksekseen toisen asteikon, johon viljelmät sijoitettaisiin

vi]jelynsä voimaperäisyysasteen mukaan. Ts. verotuksessa olisi otettava

huomioon myös sellaiset seikat kuin maan käyttö-ja viljelytapa, varuspääoma, pitoe]äimet ja niiden hoitotapa, tuotantokustannusten suhteellinen suuruus ja rakenne ym.

2. L i i k e a s e m a n merkitys maatilan kannattavuudelle on ol]ut
yleisesti tunnettujo J. f7. z/on rhz.t.7!cnin päivistä a]kaen. Pitkätja hanka]at
L 0lLjeel maalalouskiiiilei5löjeri verojyvilysla ja luokilusta vai.leii. \raL\iovzLrzLirN:rin.\sLcriön

veroasiainosaston julk. n:o 50, Helsinki

1954.

2 LENTo, mt.124.

8 T<. T. ]uTiLA. Viljelinäri laloudellisen suurutiden; lekijöiJlä ia

Yhteiskuntataloudcll. Aikakauskirja

1923, 322.

näiden

määrääniiseslä.
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matkat osto- ja myyntimarkkinoille lisäävät tuntuvasti maatilalle han-

kittavien tuotanto-ja kulutustavaroiden hintaa ja vähentävät tuotteista
saatua hintaa. Epäedullisesti sijaitsevan tilan taloutta voi rasittaa huomattava `yksityinen tienrakennuskustannus, ja kaiken lisäksi tulee vielä
se vaiva ja ajanhukka, jonka aiheuttavat pitkät matkat postiin, pankkiin,
kouluun, kunnan virastoihin ym. Liiketulos voi näin o]len olla muuten
samanlaisten, mutta erilaisessa liikeasemassa olevien tilojen osalta hyvin
eriiainen. L

Tämä liiketuloksen erilaisuus pyritään ottamaan verotuksessa huo-

mioon v y ö h y k ej a o n muodossa. Jos maataloustuotteiden menekkisuhteet tai puutavaran kantohinnat ovat eri osissa kuntaa huoumattavasti
erilaiset, voidaan kunnan alue maan puhtaan tuoton tarkempaa selvittelyä varten jakaa kahteen tai kolmeen vyöhykkeeseen. Jaon toimittaminen tuottaa kuitenkin käytännössä melkoisia vaikeuksia. Lisäksi on
otettava huomioon, että vyöhykejako ei ole viljellyn maan ja luonnonniityn osalta pakollinen, vaan taksoituslautakunnan harkinnasta riippuvainen.2 Näin ollenjako jää toimittamatta monissa sellaisissakin tapauksissa, joissä se olisi tarpeen jo yksistään kunnan laajuudenkin vuoksi.3
3. V e r o t u s p e r u s t e i d e n m ä ä r ä ä m i n e n kuu]uu lain
mukaan kuntien taksoituslautakunnille. Tehtävä on kuitenkin osoittautunut niille ylivoimaiseksi, minkä vuoksi verotusperusteet tosiasiallisesti

määrätään y]empien viranomaisten, lähinnä valtiovarainministeriön toimesta. Ehdotus, jonka ministeriö asiasta valtioneuvostolle antaa, perustuu maatalouden osalta niihin tietoihin, joita on saatavissa maata]oushallituksen kirjanpitotilojen kannattavuudesta. Esitys on viime vuosina
laadittu siten, että viljellyn maan 11 veroluokan hehtaarituotoksi on
katsottu 80 °/o kirjanpitotilojen keskimääräisestä puhtaasta tuotosta
Etelä-Suomen ja Pohjanmaan tutkimusalueilla. I ]uokan verotusperusteet on sitten määrätty noin 50 °/o korkeammiksi ja 111 luokan verotusperusteet saman verran alhaisemmiksi kuin 11 ]uokan. Kunnat on viljelysolosuhteisiinsa nähden »jyvitetty» maatalousseurojen suorittamien
laskelmien pohjalla, ja tämän perusteella määrätty niiden verotusperusteiden keskinäinen suhde. Mitä metsän verotukseen tulee, verokuutio1 K. D. j. SALONEN,

V/öÅLyÅGja4o

7na4/¢i.jÅun/&t.n t;croJztÅjcjfa. Maalaiskunta

38-40.
2 Asetus lwmallisverotuksesia maalaiskurmissa 26|2 \954 (83/\954) § 7 .
3 LENTo,

mt.134.

1936,
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metrin hinnat maamme kunkin kunnan osalta ovat viimc vuosina nouclattaneet sen lausunnon linjoja, jonka metsäntutkimuslaitos vuosittain
on valtiovarainministel`iölle antanut.

~\4aatalouden kannattavuustutkimus muodostaa kuitenkin verotuspci.usteiden määräämiselle heikonlaisen lähtökohdan. Sen tutkimusaineisto on tarkoitukseen riittämätön, eikä se liioin ole edustava. Minkä

verran kirjanpitotilojen keskitaso poikkeaa koko maan tilojen keski-

tasosta, siitä ei kellään näytä olevan varmaa tietoa, ja todennäköisesti
ko. suhde vaihteleekin kirjanpitotilojen ]uvusta ja laadusta riippuen.
Lisäksi maa-ja metsäta]ous liittyvät siksi kiinteästi toisiinsa, että niiden

tuloja ja liikekustannuksia on usein vaikea kirjanpidollisesti erottaa

toisistaan.

Ilmeiseltä näyttää, että maatalouden menojen määrä ja

rakenne olisi monessa tapauksessa toisenlainen, ellei se toimisi metsä-

talouden yhteydessä. Näin ol]en olisi tärkeää tutkia ei vain maatalouden

vaan koko maatilata]ouden kannattavuutta.

Metsän verotuksessa verokuutiometrin hinta lasketaan määrätyn

rakennekaavan mukaan. Tämä on kaikissa veroluokissa sama, kun taas
hakkuun rakenne vaihtelee metsälöstä ja ajankohdasta riippuen huomattavasti. Seuraukscna on, että todellisen ja verotuksessa sovelletun

puukuutiometrin välillä voi olla suuri ero. Veroluokituksen edustamaan
kohtuuttomuuteen liitetään siis verotusperusteita määrättäessä toinen
kohtuuttomuus.

Veroluokituksessa

samaan

metsätyyppiin

kuuluvien

maiden vuotuinen lisäkasvu katsotaa.n kunnassa yhtä suureksi, olipa
sitten kysymyksessä melkein paljaaksi hakattu alue tai hyvin hoidettu

ja parhaassa iässä oleva metsälö. Yhdenmukaista verokuutiometriä käyl
tettäessä taas edellytetään, että vuotuinen lisäkasvu aina sisältää samassa

määrässä järeää tai pyöreää puutavaraa, vaikka toinen metsälö todellisuudessa saattaa tuottaa vain pienpuuta toisen kasvaessa maan vankinta
metsää .1

4.

Verotusperusteiden

vahvistamincn

on

vuo-

desta 1943 lähtien ollut valtioneuvoston tehtävänä. Onko tämä paras
mahdollinen ratkaisu, siitä voidaan olla eri mieltä. Valtioneuvosto on

poliittinen elin, joten sen tekemä päätös voi puolueiden voimasuhteista
riippuen saada erilaisen sisällön. Suuremi)aa luottamusta verotusjärjestelmäämme
1 LE[\TTo,

varmaaii. tiinnettaisiin
mt.142,147,152.

kaikissa

kansalaispiireissä, jos
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maatalouden verotusperusteiden vahvistaminen olisi uskottu sellaiselle

epäpoliittisel]e, asiantuntijoiden muodostamalle veroneuvostolle, jota

jo Haatajan komitea ehdotti. r\Tykyinen järjestelmä on omiaan aiheuttamaan sen käsityksen, että maataloudenharjoittajain veroista päättää
valtioneuvosto, muiden veroista eduskunta.
5. V a r s i n a i s e s s a

taksoi tuks essa

voidaan yksityisiin

verovelvollisiin nähden eräissä tapauksissa soveltaa vahvistettuja verotus-

perusteita lievempää tai ankarampaa verotusta. Laissa säädetään, että
jos maatalouskiinteistöllä käytetty v i 1 j e 1 y s t a p a olennaisesti poikkeaa paikkakunnalla yleensä käytetystä viljelystavasta, on täten saatu

]isätulo kohtuullisessa määrässä myös otettava huomioon taksoituksessa.

Käytännössä sanotun]aiset lisätulot eivät kuitenkaan sanottavasti ole
joutuneet verotuksen alaisiksi, sillä viljelystapaa on pidetty kunnassa
}-leensä käytetystä viljelystavasta poikkeavana vain silloin, kun kysymyksessä on tavallisuudesta poikkeavien kasvien viljely. Viljelyn voima-

peräisyys ja vi]je]märi koko eivät siis tätäkääii tietä pääse vaikuttamaan
veronalaisen tuoton määrään. Viljelyn voimaperäisyyshän ilmenec kuten edellä jo mainittiin - monessa muussakin muodossa kuin vain
viljely-skasvien valinnassa.

Edellä sanotusta johtuu, että varsinaisessa taksoituksessa tapahtuva

v e 1 a n k o r k oj e n v ä h e n t ä m i n e n on useimmissa tapauksissa
aiheetonta. Jos maanviljelijä ottaa ]ainan tuotantotoimintansa tehostamiseksi, esim. traktorin ja muiden koneiden ostoa, rotukarjan hankintaa

tms. varten, se lisää hänen bruttotuloaan ja todennäköisesti nettotuloaankin. Hänen verotettava tulonsa ei senjohdosta kuitenkaan yleensä nouse>
vaan päinvastoin pienenee, kun hän saa verotuksessa vähentää velkojensa korot, valtionverotuksessa kokonaan, kunnallisverotuksessa osittain.
Siis samalla kun hänen tulonsa suurenevat, hänen veronsa pienenevät.[
Varsinaisten maataloustulojen verotusjärjestelmä kokonaisuudessaan

antaisi aihetta moniinkin huomautuksiin, mutta seuraavassa rajoitutaan
koskettelemaan vain tärkeimpiä niistä.
Keskimääräisten tulojen verotus

.

Keskimääräisen tulon verotus merkitsee aina sitä, että toisia verotetaan liian ankarasti, toisia liian lievästi. Tämä käy ilmi seuraavasta esi1 LEN.ro` mt.153-162.
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merkistä. Maataloutemme kannattavuustutkimuksen mukaan liikeylijäämä hehtaaria kohti oli Etelä-Suomen tutkimusalueen viljelmillä tilivuosina 1951/52~1953/54 keskimäärin 5094 mk. Tähän verrattuina
liikey]ijäämän eroavuudet eri viljelmäsuuruusluokkien osa]ta o]ivat: 1uokassa I (johon kuului pääasial]isesti 5~10 peltohehtaarin viljelmiä)
-2707 mk, Iuokassa 11 (10-25 ha) -1518 mk, luokassa 111 (25-50 ha)
+1030 mk ja luokassa IV (yli 50 ha) +988 mk. Jos veronalaiseksi tulokseksi hehtaarilta määrätään 80 °/o mk:sta 5094: - eli 4075 mk, se
tulee todelliseen liikeylijäämään verrattuna olemaan pienimpien viljelmien osalta 1688 mk ja toiseksi pienimpien osalta 499 mk liian suuri,
kun se taas viljelmien llI:ssa suuruusluokassa on 2049 mk ja IV:ssä
2007 mk liian pieni. Tässä esimerkissä on kiinnitetty huomiota vain
v i lj e 1 m i e n k o k o o n. Samanlaista eroavuutta on kuitenkin olemassa viljelmien välillä myös niiden h y v y y t e e n nähden.] Parempien maiden viljelijät pääsevät kussakin viljelmäsuuruusluokassa yleensä
suhteellisesti vähemmillä veroilla kuin muut sen vuoksi, että heidän viljel-

miensä kokonaistuotto hehtaarilta on tavallisesti suurempi ja kustan-

nukset ehkä alhaisemmat kuin muiden.
Keskimääräisten tulojen mukaista verotusta on puollettu sillä, että

on oikeudenmukaista, kun tilaansa huonosti hoitava maanviljelijä saa
maksaa veroa enemmän kuin mitä hänen todellinen tu]onsa edellyttäisi,
kun taas toinen, joka hoitaa tilaansa erikoisen hyvin, pääsee todelliseen

tuloonsa nähden verraten vähäisellä verolla.2 Tämän väitteen esittäjät
kuitenkin unohtavat, että tilan kunnolliseen hoitamiseen ei pelkkä hyvä

tahto riitä. Hyvään tulokseen pääseminen edellyttää hyvää maanlaatua,
tarkoituksenmukaisia talousrakennuksia, elävää ja elotonta irtaimistoa,

rahaa siementen, lannoitteiden, rehujen ym. ostamiseen ja työvoiman

palkkaamiseen, hyvää terveyttä, työkykyä ja ammattitaitoa jne. joku
viljelijä voi kaikissa näissä suhteissa o]la muita huonommassa asemassa

eikä hän sen vuoksi kykene, kaikesta ahkeruudestaan ja ponnisteluistaan

huolimatta, koko elämänsä aikana kohottamaan tilaansa sille tasolle,

kuin mitä verotusperusteet edellyttävät, varsinkin kun kohtuuttoman
ankara verotus 'on hänellä alituisena kiusana. Lyhyesti sanoen: keskimääräisen tulon verotukse]le on ominaista, että se rankaisee kovaosaista
[ LF,NTo, mt.197-198.
Q Komtieanii.ieiinlö 1927.. 6, 20. ~ Laii.valmistelukui.nan julk. \934.. 2, s.1`23.
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viljelijää, mutta antaa luonnon ja olosuhtciden muutenkin suosimalle
€tuja vielä verotukseenkin nähden.
Kokonaisuudessaan keskimääräisten tulojen verotuksen tulee olla
verraten lievä, koska muussa tapauksessa ne verovelvolliset, joiden todel1iset tulot jäävät verotuksessa sovel]etun keskimäärän alapuolelle, joutuvat sietämättömän liikarasituksen alaisiksi. Sitä mukaa kuin verotusta
on pitänyt tehostaa maataloustulojenkin osalta, valtio on joutunut eri
muodoissa antamaan yhä enemmän taloudellista tukea varsinkin pienten
viljelmien haltijoille. Toisin sanoen verorasitusta on jouduttu siirtämään

muiden veronmaksajapiirien kannettavaksi. Todennäköisesti tämä verotustapa myös on ollut omalta osaltaan edistämässä ns. »maaltapakoa».

Kolmen Peräkkäisen i)uoden keskia,].von mukainen uei.otus

Kolmen vuoden keskiarvon mukaista verotusta on puollettu ennen
kaikkea valtion ja kunnan etuihin vedoten. Verotuksen tuotto muodostuu sen ansiosta eri vuosien osalta tasaisemmaksi, mikä on omiaan hel-

pottamaan varsinkin kuntien taloudenhoitoa. Mutta samalla tämä vie
siihen, että huonoina vuosina joudutaan maksamaan hyvien vuosien
veroja ja hyvinä vuosina huonojen vuosien vähäisiä veroja. Sekä Haatajan että Ahlan komiteat ovat mietinnöissään maininneet järjestelmän
eduksi sen, että maataloutta sen ansiosta voidaan verottaa katovuotenakin.] Merkilliseltä kuitenkin vaikuttaa sellainen verotus, joka vaatii
verot hyvien vuosien tuloista vasta sitten, kun verovelvollinen on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin. Deflaatiokautena tällaisella verotuksella

voi olla kohtalokkaat seuraukset.
Nykyaikaisen finanssipolitiikan periaatteiden mukaan verotusta pitäisi nousukautena kiristää, jotta väestön liiallinen ostokyky saataisiin

sidotuksi ja talouselämän pyrkimys ylityöllisyyteen ja inflaatioon siten

ehkäistyksi. Lamakautena verotusta taas pitäisi helpottaa, koska se olisi

omiaan lisäämään väestön kulutusmahdollisuuksia ja auttamaan täystyöllisyyden ylläpitoa. Yleensä prog.ressiivinen tulovero jo itsestään,

automaattisesti, toimii näiden toivomusten mukaisesti, koska sen antama
tuotto progressiivisen asteikon ansiosta nousee ja laskee enemmän kuin

L Komiieanmieili.[ö 1958.. 6, s. 9. -Koii.iiearimieiiniö \927 .. 6` s. 26.
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Mutta `jos verotuksen kohteena on kolmcn peräkkäisen

vuoden keskiarvon mukainen tulo, vaikutus on aivan päinvastaincn.

Täl]öin huomattavat tuloerät jäävät nousukautena verottamatta, kun
taas verotettu tulo lasku-ja lamakautena on todellista tuloa smirempi.
Kun ottaa huomioon esim. sen ratkaisevan vaikutukscn, mikä metsistä.
saaduilla kantorahatuloilla on maamme suhdannekehitykselle, voi hel-

posti käsittää, miten suurta aukkoa suhdanncpolitiikassamnm merkitsee
se, kun näistä moniin kymmeniin miljardeihin nousevista tuloista voi

jonakin korkeasuhdanteen vuotcna puoletkin jäädä verotuksen ulko-

puolel]e, kun taas veronalainen määrä huonoina vuosina saattaa olla
monia miljardeja markkoja metsänomistajien todellisia tuloja suurempi.
Mei.kille pantavaa on, että ko. vei.otusmenetelmä ei koskc kaikkia
epäsäännöllisen tulon lajeja eikä cdes niitä, joiden tasoittamista eri vuo-

sien kesken on pidettävä välttämättömimpänä kuten esim. taiteilijoiden>

kirjailijoiden ym. vapaiden ammattien harjoittajain tuloja. Maataloudessa sanotunlaista tasoitusta tapahtuu jo siinä muodossa, että pel]on

ja luonnonniityn verotus toimitetaan keskimääräisen tuoton mukaan ja
metsän verotus vuotuisen lisäkasvun, ei todellisten myyntitulojen perustcella. Ruotsissa ei ole katsottu aihee]liseksi yleisesti suorittaa tastjitusta

edes metsätalouden osalta, vaikka metsän vei.otus sielLä tapahtuukin
todellisten myyntitulojen mukaan..2

Kolmen peräkkäisen vuoden keskiarvon mukainen verotus on inflaation jatkuessa merkinnyt maataloudenharjoittajille huomattavaa taloude]lista ctua, kun heidän veronalaisen tulonsa arviointiin eivät vaikuta

ainoastaan verovuoden puolivälissä päättyneen talous-ja hakkuuvuoden
tulot, vaan myös kahden sitä ede]täneen vuoden markkamääräiscsti pienemmät tulot. järjestelmä merkitsee siis varsinkin valtion verotu]ojen

tuntuvaa supistumista ja muiden veronmaksajaryhmien rasituksen kasvamista. Lisäksi järjestelmä ylläpitää tyytymättömyyttä ei vain muiden

verovelvollisten, vaan myös maataloudenharjoittajain omassakin piirissä. Kokemus osoittaa, että kohta kun suhdannekehitys kääntyy las-

kuksi, alkavat valitukset ja vaatimukset, että verorasitusta on maa-ja

metsätalouden osalta helpotettava. Eivätkä nämä vaatimukset aina
aiheettomia olekaan. Syytä tyytymättömyyteen on etenkin niillä maa-

` PAUL A. SA}iL.F,Lso\.` J?fo/io;7i!.c)` 2. cdition` London 1952, 398'-399.

2 LENTo` mt. 76-77.
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talouden harjoittajilla, joilla ei noususuhdanteen aikana ole ollut tilai-

suutta myydä metsää ja jotka sitten huonoina vuosina joutuvat maksamaan veroa tulosta, jota heillä ei ole ollutkaan. Saadakseen rahaa maaja metsätalouden veroihin on ehkä monen heistä pakko hakkauttaa
metsiään silloin, kun puutavaran hinnat ovat alimmillaan, mikä ei ole
sen paremmin yksityistalouden kuin kansantaloudenkaan etujen mukaista.

Me[sän uuo[uisen lisäkasuun vei.olus

Edellä jo viitattiin siihen, että metsätalous on huomattavasti yksin~

kertaisempi tuotantomuoto kuin maatalous. Jälkimmäisessä tuotteiden
luku on suuri, kun taas metsätaloudessa tuotteita on oikcastaan vain
yksi, nimittäin puu, jonka myynti ja kotikäyttökin on melko helposti
valvottavissa. Todellinen nettotulo voidaan näin ollen määrätä helpom-

min ja tarkcmmin metsälön kuin viljelmän osalta. Toisin sanoen keski-

määräisen tulon mukaiseen verotukseen ei metsätaloudessa ole samaa
aihetta kuin maataloudessa. On siis suorana;sta työvoiman, ajan ja

rahan tuhlausta, kun nykyinen metsäverotusjärjestelmämme monien
kiertoteiden ja kalliiden mittaus-, 1uokitusL, vyöhykejako- ym. toimi-

tusten avulla pyrkii päämäärään, joka vähemmällä vaivalla olisi saavutettavissa esim. yksinkertaisten, verovelvollisen tekemien muistiinpano-

jen sekä niitä täydentävien metsänhoitolautakuntien hakkuuilmoitusten
tms. avulla. Kaiken lisäksi mainituille toimituksille rakentuvicn verotus-

perusteiden yhteys metsänomistajien todellisiin tuloihin voi monessa tapauksessa olla miltei olematon.
Vuotuisen lisäkasvun verotus on ristii.iidassa sen verotuksessa yleisesti

noudatetun periaatteen kanss , jonka mukaan tulosta on maksettava
vero vasta sitten, kun se on saatu, realisoitu. Veroa joudutaan maksa-

maan ehkä vuosikymmenien ajat, ilman että metsästä saataisiin mitään
tuloja. Lopulta voi käydä niin, ettei ko. tuloa saada ollenkaan, jos metsä

esim. tuhoutuu vakuuttamattomana, ennen kuin se on ehditty kaataa.
järjestelmä suosii etenkin keinottelijoita, jotka noususuhdanteen vallitessa »kuorivat» metsästä kaiken mahdollisen hyödyn, maksavat tulois-

taan hyvin vaatimattoman veron ja myyvät sitten miltei paljaaksi hakatun metsän muille.
Sanottu verotusjärjestelmä v(>i myös viedä siihen, että metsänomista-
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jan on pakko muuttaa metsäänsä rahaksi liian varhain ja ehkä epäedul]isinakin ajankohtina. Muutenkin voi vuotuiseen lisäkasvuun perustuva.
verotus muodostua metsänomistajalle raskaammaksi kuin todellisten
myyntitulojen verotus, jos näet hänen vuotuisille veronsuorituksilleen
laskettava korkokin otetaan laskelmissa huomioon. Mitä pitemmän aikaa
veroa on ]isäkasvun perustee]Ia maksettava, ennen kuin hakkuuseen voidaan ryhtyä, sitä epäedullisemmaksi tämä verotustapa verovelvollisel]e
muodostuu myyntitulojen verotukseen verrattuna. Asiaan vaikuttaa kuitenkin myös verovelvollisen mctsätulojen suuruus sekä niiden ja hänen
muiden tulojensa välincn suhde, veroasteikon progressiivisuus sekä vallitseva korkokanta.[

Lisäksi on huomattava, että metsän biologinen kasvu, johon verotus
perustuu, ja sen taloudellinen tuotto ovat kaksi eri asiaa. Metsän ns.
juokseva kasvu on - kuten prof. j?3.#o S¢4).!. on tähdentänyt - vain
vaippa, joka syntyy puun }mpäril]e. Mutta metsän arvonlisäys puiden
kasvaessa on aivan toinen kuin mainittujen kasvuvaippojen arvo. Puun
kasvaessa ei vain sen tilavuus suurene, vaan koko puu siirtyy uuteen
arvoluokkaan, ts. saa tilavuusyksikköä kohden uuden arvon sen vuoksi>

että järeä puutavara on suhteel]isesti kalliimpaa kuin pienpuu. Metsän
taloudellinen tuotto olisi näin ollen määrättävä hakkuusta eikä kasvusta
käsin.2

Onko uudisfus toH.Peen?

Yleisai.vosteluna varsinaisten maataloustulojen verotusjärjestelmäs-

tämme voidaan sanoa, ettei se enää oikcin vastaa ajan vaatimuksia.
järjestelmä saattaa olla paikallaan sellaisessa yhteiskunnassa, jossa vi]jelysolot ovat suurin piirtein muuttumattomat ja eri tiloilla jotensakin

samanlaiset. Viime vuosikymmeninä on kuitenkin meidän maataloutemmekin voimakkaasti kehittynyt sekä teknillisesti että liiketaloudellisesti, ja rationa]isointi sekä erikoistuminen on viety yhä pitemmäl]e.

Tämän vuoksi sellainen verotusjärjestelmä, joka ci sanottava.sti kiinnitä

] LENTo, mt.

181-184.

2 EiNo SAARi, Swm nj;Å..iJf.jc# j7!e{fä.z,'cto/!{Å-fm /o).Å.oj/e/wo.
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1933, 206-207. -En\To SAARi, »ff¢ji'i{7z o).i'o» j¢ »J#o//oÄ!(!(fi.o»!€!).!.». Metsätal. aika-

kauslehti 1940, 204-207.
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huomiota maataloustuotannon monipuolisuuteen ja voimaperäisyyteen,
vaan luokittelee maatilat lähinnä maan ]aadun ja aseman perusteel]a,
ei voi johtaa tasaiseen, maksukyvynmukaiseen verotukseen.
Näin o]len olisi syytä ottaa harkittavaksi siirtyminen todellisten tu-

lojen mukaiseen verotukseen. Tämä poistaisi monet nykyisen järjestel-

män puutteet ja kohtuuttomuudet ja tekisi verotuksen samalla yhtenäisemmäksi, sillä vei`otetaa.nhan maatalouden sivutulot jo nyt puhtaan
tulon perusteella. Tanskassa ja Ruotsissa maatalouskiinteistöjä on verotettu puhtaan tulon perusteella jo puolen vuosisadan ajan, ja Norja
seurasi niiden esimerkkiä viisi vuotta sitten. Vastaava muutos oman
maamme lainsäädännössä ei tuottane käytännössä voittamattomia vaikeuksia. Pikemminkin on pelättävissä, että nykyinen verotusjärjestelmämme on omiaan antamaan ulkomaalaisille maataloutemme tasosta
ja maanviljelijäimme valistuneisuudesta liian huonon kuvan.

MAATALOUSTULOJEN VEROTUS ]
Lisänäkökohtia esittän}.t
J .au)-i 0 . af Heui.lin

Tohtori fie!./!o £e/z/o on esitelmässään »Onko ns. varsinaisten niaata-

1oustulojen verotuksemme uudistuksen tarpeessa?» tarttunut tärkeään

verotuksemme erikoiskysymykseen. Tämä ongelma onkin ajankohtainen,
nyt kun verotuksen uudistaminen on muutenkin esillä. Tohtori Lento
puolustaa selvästi ja varauksitta sitä,

että maatalousverotuksemme

perustuisi todellistuloihin nykyisen pinia-alaverotuksen sijasta. Hän ()n
esittänyt kaikki perustelut todellistuloverotuksen puolesta ja ystävälli-

sesti jättänyt siten korreferentille niiden näkökohtien esille tuomisen,

jotka puhuvat joko nykyisen järjestelmän puolesta tai ainakin hänen
esittämäänsä järjestelmää vastaan. Tartun minulle annettuun tilaisuuteen

vastaperustelujen

esittämiseksi

h2`juamatta

silti

kiistää

toht(>ri

Lennon esittämien perustelujen paikkansa.pitävyyttä. Pei`iaatteessa olisi

mitä toivottavinta, että maanviljelysväestö pääsisi samanarv()iseen asemaan muun väestön kanssa. siten, että kaikkien yhteiskuntaryhmien tul()-

ja omaisuusverotus rakentuisi samalle pohjalle.
Potentiaalituloverotus, jota pinta-alaverotuskin

()n, olisi työhalun

ja työtehon kannalta tietenkin paljon edullisempi nykyistä verotusta
yleisestikin toteutettuna, jos sc olisi muiden kuin maa,nviljelijöiclen kohdalla käytännössä mahdollista. Potentiaalituloverolla tarkoitan tässä
sitä,

että

kutakin verovelvollista verotettaisiin

todellistulojen sijasta

niiden tulojen mukaan, jotka hänen voidaa,n edellyttää normaalityöajassa ja kohtuullisella työteholla saavan hänen saamansa, ammattikoulutii.ksen, hänen ikänsä ja terveydentilansa sekä hänen omaisuutensa
perustcella. Täten verotus merkitsisi yllykettä työtehon parantamiseen.
1Tohtori

heenvuoro.

LENNON

esitclmatilaisuuclessa

6.

2.1957

käytetly

c.nsimmäinen

pu-
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Käytännössä ei kuitenkaan voida. määritellä useimpien ammattien
potentiaalituloa, joten siihen nojautuva verotus voisi muodostua liian
vaikeaksi riitakapulaksi eri yhteiskuntaryhmien välillä. Onhan mahdotonta arvioida esim. runoilijan tai filosofin potentiaalituloa, vain pari
äärimmäistä esimerkkiä mainitakseni.
Toisaalta haluan tulevaisuutta silmällä pitäen ilmaista käsityksenäni,
että tuloverotuksella on ilmeisesti loistavimmat päivänsä takanaan.
Tuloverotus soveltui erinomaisesti ns. sosiaaliliberalistiseen yhteiskuntaan, jossa tulonmuodostus ja yritteliäisyys oli vapaata ja jossa vasta
jälkikäteen haluttiin prog.ressiivisella verotuksella tasoittaa tällaisen

talousjärjestelmän aiheuttamia, epäoikeudenmukaisiksi katsottuja liiallisia tuloeroja. Mitä ankarammaksi tuloverotus on tullut, sitä selvemmiksi ovat kuitenkin tulleet sen pahimmat haitat, nimittäin sen työ-ja
ansiohalua lamauttava vaikutus sekä suuri veropetoksen vaara. Kun
yhteiskunta toisaalta on tulossa yhä valtionjohtoisemmaksi, joutuu
valtiovalta välittömästi puuttumaan tulonmuodo;tukseen. Näin ollen
se voi paljon suuremmassa määrässä kuin ennen jo alun perin järjestää
eri yhteiskuntaryhmien etujen lopullisen jakaantumisen ja yhteiskunnallisen differentiaation sellaiseksi, mitä se pitää tarkoituksenmukaisena,
ja ennen kaikkea sellaiseksi, mikä vastaa kulloinkin vallitsevia poliittisia
voimasuhteita. Siten ei ankarasti progressiivisella tuloverotuksella ole

enää tulevaisuudessa todennäköisesti samaa merkitystä kuin nykyään.
Näin ollen tulee ilmeisesti olemaan pakko kehittää kansantulon kasvun
kannalta edullisempia verotusmuotoja, kuin mitä nykyinen tulo- ja
omaisuusverotus on. Täten saadaan tuloverotuskin ehkä vihdoin ja
viimein alenemaan ja luodaan siten entistä parempi pohja sellaiselle
verotusjärjestelmälle, joka on yhdenmukainen kaikkien yhteiskuntaryhmien, siis myös maanviljelysväestön kohdalla, ja jota minunkin
mielestäni kaukaisempaa tulevaisuutta silmällä pitäen tulisi tavoitella.
Tällä hetkellä on kuitenkin erittäin painavana perusteluna nykyisen
maatalousverojärjestelmän puolesta se, että monista erilaisista syistä
sellainen todellistulojen selville saaminen, jota tuloverotus edellyttää,
on vielä vaikeampaa maanviljelyksen kuin monen muun elinkeinon
kohdalla. Jo sekin, että itsenäinen maa.nviljelysväestö on hyvin suuri

.ja erilainen koulutukseltaan ja että viljelmät ovat hyvin erilaisia niin
kokonsa kuin laatunsa puolesta, aiheuttaa tässä suuria vaikeuksia.
Vaikka kansansivistys Suomessa on korkea ja vaikka maanviljelysväes3
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tömme onkin valistunutta, ei se useinkaan ole tottunut kirjanpitoon eikä
yleensäkään asennoitunut kirjallisiin töihin. Ensimmäinen tehtävä,
jota tohtori Lennon ehdottama uudistus edellyttäisi, olisi kirjanpitotaidon ja siihen liittyvän kirjallisen ajattelun kasvattaminen monisatatuhantisen itsenäisen maanviljelysväestön keskuuteen. Vaikka tällainen
taito ja siihen liittyvä taloudellinen harkinta olisi muissakin suhteissa
kuin vain verotuksen kannalta tärkeä, on kirjanpidon opettaminen
kaikille maanviljelijöille ainakin toistaiseksi ylivoimainen tehtävä, eikä
sitä tekisi helpommaksi se, että sen ensisijaisena tarkoituksena olisi
verotulojen hankkiminen valtiolle.
Maanviljelyksen luonteeseen kuuluu myös sellaisia seikkoja, jotka
vaikeuttavat luotettavan ja oikean tulostaseen selville saamista. Näitä
ovat mm. pääoman hidas vaihtuminen sekä luonnosta ja markkinatilanteesta johtuvat nopeat kulujen ja tuottojen vaihtelut. Paitsi maanviljelyksen teknillisestä luonteesta myös siitä, että suurin osa viljelmistä
hoidetaan oman perheen työvoimalla ja että miltei kaikilla maatiloilla
on johtotyö omistajan käsissä, johtuu, että maanviljelijällä olisi ehkä
suuremmat mahdollisuudet kuin muilla yrittäjillä salata tulojaan. Kun
lisäksi otetaan huomioon, että maassamme valitettavasti vallitsee keskinäistä epäluuloa maanviljelysl ja muun väestön välillä, tultaisiin vero-

ilmoitusten paikkansapitävyyttä epäilemään suuremmassa määrin, kuin
mitä siihen todellisuudessa olisi aihettakaan. Sen tähden tultaisiin käy-

tännössä varmastikin käyttämään hyväksi harkintaverotusmahdollisuutta, jonka verotuslainsäädäntö tulee ilmeisesti hyväksymään myös
valtionveron kohdalla. Täten liu'uttaisiin todennäköisesti takaisin pinta-

alan perusteella suoritettavaan verotukseen. Kun se ei tällöin kuitenkaan nojautuisi täsmällisille säännöksille, vaan perustuisi harkintaan,

jonka tulos jäisi riippuvaksi mm. kussakin kunnassa vallitsevista yhteiskunnallisista ja poliittisista voimasuhteista, toteutettaisiin maatalous-.

verotus varmastikin epäjohdonmukaisesti ja epätasaisesti sekä kunkin
verolautakunnan puitteissa että varsinkin koko maan huomioon ottaen.
Verotus tulisi vieläkin epätasaisemmaksi kuin nyt ja antaisi aihetta

suurempaan tyytymättömyyteen kuin nykyinen järjestelmä sekä maanviljelys- että muun väestön keskuudessa. Lisäksi se johtaisi loputtomiin

verovalituksiin ja rasittaisi siten verovelvollisia ja eri verovalitusportaita
suuresti.

Siksi mielestäni olisi toistaiseksi koetettava vain

lieventää

nykyiscen järjestelmään sisältyviä puutteellisuuksia ja epäkohtia.

MAATALOUSTULojEN VEROTUS

35

Tohtori Lennon esitelmästä kuulsi se ajatus, että maatalous koko-

naisuutena pääsee liian alhaisilla veroilla. Kun kirjanpitotilat, joiden
tulostaseisiin pinta-alaverotus perustuu, edustavat korkea,mpaa tasoa

ja parempia tuloksia kuin viljelmät keskimäärin, ei maanviljelys ilmeisesti pääse helpommalla verotuksella kuin muutkaan elinkeinot. Tämän
seikan selville saaminen olisi tietenkin mitä toivottavinta, mutta se
edellyttäisi perusteellisia tutkimuksia. Sitä paitsi emme ole ainakaan
toistaiseksi kovin paljoa mahtaneet sille valitettavalle tosiasialle, että
maanviljelys yleisesti katsottuna kannattaa huonosti ja antaa pienet
tulot, joten sen maksama osuus valtion verotuloistakin on pienempi
kuin maanviljelysväestön osuus koko väestöstä.
Haluan tässä ohimennen kiinnittää huomiota erääseen tohtori
Lennon esittämään väitteeseen, että nykyinen verotustapa edistäisi

pakoa maalta ja maataloudesta. Hän ei ole lähemmin perustellut
väitettään,` ja sen paikkansapitävyys onkin vaikeasti todistettavissa.

jos asian laita kuitenkin on niin, kuin tohtori Lento väittää, niin katson
sen pikemminkin puoltavan nykyistä verotustapaa. Sillä väestön siirtyminen pois maanviljelyksestä muihin elinkeinoihin on historiallinen
välttämättömyys ja suurten kansanluokkien elintason nousun ensimmäinen ehto. Mielestäni on vihdoinkin aika luopua ainakin tieteen
maailmassa käyttämästä riaalta ja maataloudesta paon käsitettä, joka
tunneperäisenä ja väritettynä on epätieteellinen. Tietenkin jokaiseen
yhteiskunnalliseen muutosprosessiin sisältyy vaikeuksia ja epäkohtia,

joita on pyrittävä lieventämään. Mutta itse ilmiötä, maanviljelysväestön
relatiivista ja absoluuttista vähenemistä, ei historian tässä vaiheessa
ole syytä vastustaa, puhumattakaan siitä, että tämän kehityksen pysäyttäminen on käytettävissämme olevilla poliittisilla ja taloudellisilla
keinoilla mahdotonta.

