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KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 1890-· 1915. 
Kirjoittanut 

E. l\levanlinna. 

Kansallis-Osake-Pankki, ijältään kolmas Suomen suurim

mista yksityispankeista, on tässä kuussa täyttänyt ensimäisen 

neljännesvuosisatansa. 

Tämän rahalaitoksen synty ja kehitys on yksi niitä tnonia 

todistuksia, jotka osoittavat,}kuinka läheinen riippuvaisuussuhde 

yhdistää taloudellisen .elämän vaikuttimineen ja tekoineen henki

siin voimiin ja tekijöihin, ja kuinka varsinkin sellaiset suuret hen

kiset tosiasiat kuin kansallis-kielelliset vastakkaisuudet olennai

sesti vaikuttavat taloudellisiinkin suhteisiin, yksin kun on kysy

myksessä pankkilaitoksen kehittyminen. 

Samankaltaisia esimerkkejä tapaa kyllä muidenkin maiden 

pankkihistoriasta. Mainitakseni yhden, syntyi esim. Wiirttem

bergische V ereinsbank, jonka perustamisen ja aikaisemman his

torian K ilian Steiner niin mielenkiintoisesti on kertonut (Schmol

lerin Jahrbuch 1895 siv. 911-955), suureksi osaksi yleisistä etelä

saksalaisista vapautumispyrinnöistä I 800-l uvun puolitienoossa. 

Mitä siihen suomalaiseen rahalaitokseen tulee, joka nyt oti päät

tänyt ensimäisen 25-vuotiskautensa, johtui sen perustaminen suo

ranaisesti niistä yleisistä oloista, jotka suomalais-kansallisen : liik

keen ja ruotsalaisuuden välinen taistelu oli maahamme luonut 

viime vuosisadan loppupuolella. 



2 E. Nevanlinna. 

Suomalaisuuden liikkeen tarkoituksena oli ollut Suomen 

ruotsalaiseksi muodostuneen sivistyksen edelleenkehittäminen kie

leltään ja sisällykseltään suomalais-kansalliseksi sekä siten koko 

kansakunnan tekeminen tästä sivistyksestä osalliseksi. Tässä 

tarkoituksessa suomenmieliset olivat tehneet työtä ja käyneet 

taistelua etupäässä suomen kielen kehittämiseksi sekä sen saa

miseksi käytäntöön maan opetuslaitoksissa, valtion toiminnassa 

ja yleensä maan sivistyselämässä. Vuosisadan viimeisen vuosi

kymmenen kynnyksille tultua nämä päämäärät olivat osittain 

saavutetut, mutta myös vain osittain. Sitä kansallista yhteen

sulamista, jota Snellman oli toivonut, ei ollut, ainakaan vielä, 

tapahtunut. Tänne oli syntynyt kaksi toistaiseksi useissa suh

teissa vastakkaista leiriä, suomenmielisten ja ruotsinmielisten. 

Näiden kahden kesken oli Suomessa jaettuna valta valtiossa ja 

yhteiskunnassa, samoin kuin aineelliset ja henkiset sivistysvoimat 

sekä niihin perustuvat kehitysedeflytykset. Kummassakin suh

teessa oltiin toistaiseksi ruotsalaisella taholla valtavasti voiton 

puolella, siellä kun oli suurempi osa kansakunnan historiallista 

sivistysperintöä; niin henkistä kuin aineellistakin . Mitä jälkimäiseen 

tulee, oli ehkä ratkaisevaa se, että määräysvalta maan kokoon

tuneihin pääomiin nähden oli ruotsinmielisellä taholla, sillä ne 

erilaiset laitokset, joihin nämä varat olivat kerääntyneet, olivat 

luonnollisesti i:naan johtavan kansanaineksen hoidettavina ja tä

män valtaosa oli jäänyt ruotsinmielisten leiriin. 

Näiden · laitosten joukossa oli nyt jo meidänkin syrjäisessä 

maassamme yksityisillä pankkilaitoksilla tärkeä asema ja merki

tys. Niitä ei tosin ollut monta - v. 1889 kaikkiaan neljä -

ja niiden liike oli vähäinen: silloisten yksityispankkien omat va

rat eivät 1880-luvun päättyessä tehneet yhteensä kuin noin puo

let, ja yleisön sijoitukset niihin nousivat · niinikään vain noin 

puoleen siitä, mitä kummatkin nykyään ovat yksistään Kansallis

pankissa. Tämä oli sopusoinnussa maamme silloisten vähän 

Kansa/lis-Osake-Pankki I89a-I9I.5. 
3 

kehittyneiden olojen ja vähäisten varojen kanssa. Joka tapauk

sessa yksityispankit, joiden yhteenlasketusta lainanannosta valtio

pankin lainaus jo näihin aikoihin oli vain murto-osa (v. 
1
88 ei 

täyttä 
1
/s siitä), olivat jo silloin meilläkin pääla"hde · t 

9
1
. , Jos a e 10-

keinotoiminta saattoi tyydyttää rahantarpeensa. 

Kaikki nämä laitokset olivat ruotsinmielisten hallussa. Tämä 

oli omiansa pitämään ensinnäkin liiketoiminnan, mutta välillisesti 

elämän yleensä riippuvaisuudessa ruotsinmielisyydestä. Ornau 

taloudellisen tuen puute vaikeutti toimintaa kaupan ja teollisuu

den alalla suomalaisessa kansanaineksessa. Ja kun varakkaam

pikin osa puhtaasti suomalaista kansaa enimmäkseen eli h vin 

erillään maan ruotsalaisista rahalaitoksista, eli se myös eril~ään 

yleensä uudenaikaisesta talouselämästä. Siltä puuttui m. m. se 

kasvatus, kannustin ja apuneuvo pääomanmuodostukseen jota 
yleisesti käytetyt talletuspankit edustavat. ' 

Niin kauan kuin tätä asiaintilaa kesti, ei ollut sanottavia 

toiveita suomalaisen väestön kohoamisesta sivistyneeksi, varak

kaaksi ja vaikutusvaltaiseksi kansanainekseksi. Ja kun tämä 

v~e~tö muodosti kansan valtavan enemmistön, niin oli selvää, 

m1ta sen takapajulle jääminen merkitsisi maalle ja. kansalle 
yleensä. 

Näistä oloista syntyi Kansallis-Osake-Pankki Se t t .. . . perus e -
tnn rahala,tokseksi, jonka johto olisi suomenmielisissä käsissä 

joka edistäisi pääoman muodostusta ja kerääntymistä etupääss~ 

suomenkielisessä väestössä ja kasvattaisi ja tukisi elinkeinotoi
mintaa sen keskuudessa. 

Pankki alotti vaati.· matto maila 1; · 1 • 
2 2 m1 Jonan markan osake-

pääomalla. Alkuaan ne muutamat nuoret miehet _ ennen muita 

Lauri Kivekäs ja Otto Stenroth ~• jotka ryhtyivät toimiin 

tälläisen· rahalaitoksen perustamiseksi, olivat arvelleet välttä-
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mättömäksi tyytyä vieläkin pienempään alkupääomaan, ehkä 

vain 1 1 /-J, miljonaan; arveltiin näet uhka rohkeaksi semmoista. 

ajatusta, että suomenmieliseltä taholta onnistuisi saada enempää 

kokoon tälläistä yritystä varten. Valmistava osakemerkintä, joka 

varovaisuuden vuoksi toimitettiin aivan yksityisesti eri osissa maata, 

antoi kuitenkin heti niin suotuisan tuloksen, että osakkeenmer

kitsijäin kokouksessa Helsingissä 27 p. kesäkuuta I 889 useat 

läsnäolevat tahtoivat pankin osakepääoman määrättäväksi 4-5 

miljonaan markkaan, jota he pitivät tarpeellisena, jotta pankki 

voisi kehittyä suunnitelman mukaisesti, johon m. m. kuului toi

minta yli koko maan laajan haarakonttoriverkon välityksellä. 

Kokouksen enemmistö katsoi kuitenkin edelleen epäiltäväksi, saa

taisiinko noin suuri pääoma merkityksi. Eihän sitä paitsi Suo

men vanhimman ja suurimmankaan yksityispankin osakepääoma 

vielä tuohon aikaan ollut kuin 3 miljonaa markkaa, ja Yhdys

pankki oli kuitenkin voinut kehittää liikkeensä tähän summaan 

verraten melko suureksi. 

Uusi pankki, jonka järjestysmuoto ja toimintasuunnitelma oli 

sama kuin vanhempienkin yksityispankkien, kehittyi ripeästi . 

Ensimäisen toimivuoden lopussa, joka käsitti ajan helmikuun 8 

p:stä vuoden loppuun I 890, · yleisön sijoitukset siihen jo tekivät 

lähes 7 miljonaa markkaa, ja vuotta myöhemmin ne nousivat 

12 miljonaan. Haarakonttoreja, joita pankin ystävät eri osissa 

maata heti innokkaasti itselleen pyysivät, perustettiin vv. 1890 

ja 1 89 r yhteensä kahdeksan. Näyttäytyi kuitenkin heti, että 

näissä oloissa pankin osakepääoma välttämättä oli saatava suu

remmaksi, ja se korotettiinkin jo alussa vuotta r 891 4 miljonaan 

markkaan. Kuvaavaa sille luottamukselle ja innostukselle, jolla 

suomalainen yleisö suhtautui _tähän laitokseen, oli että uudet 

osakkeet voitiin menestyksellä antaa paria 6 ° /o korkeampaan 

hintaan, vaikkei vielä ollut olemassa ainoatakaan tilinpäätöstä 

pankin toiminnasta. 

Kansa/lis-Osake-Pankki I890--I915. 5 

N uörta yritystä odotti kuitenkin ankaran koetuksen aika. 

Seurauksena osittain yleisemmistä, osittain yksityisempää laatua 

olevista syistä, jotka johtuivat pankin ensimäisen pääjohtajan 

sangviinisista ominaisuuksista, oli pankin liikettä lii;iksi laajennettu, 

Tästä seurasi ensin henkilövaihdos pankin johtavalla paikalla 

ja sitten joukko tappioita sen liikkeestä, mitkä tulivat sitä suu

remmat, kun I 890-lnvun alkupuoli, johon ne sattuivat, oli talou

dellisesti Suomessa hyvin ahdasta aikaa, jolloin muillekin pan

keille syntyi tuntuvia vahinkoja lainanannosta ja jolloin pankkien 

voitto yleisesti, jopa osinkokin osittain aleni. 

Mutta - uudistettu johto kävi tarmokkaasti vakauttamaan 

pankin asemaa. Lainanannossa ruvettiin nuodattamaan entistä 

paljon suurempaa pidättyväisyyttä ja vv. I 892-94, samoin kuin 

myös vielä kahtena seuraavana, poistettiin epäröimättä kaikki 

saatavat, jotka voitiin katsoa · epävarmoiksi. Pankki menetti. 

täten jo v. I 893 · melkein koko sen pienoisen vararahaston (vä

hän yli 100,000 markkaa), jonka oli ehtinyt koota, ei voinut vv. 

.I 893 ·· ja I 894 jakaa ollenkaan osinkoa · eikä koko ajanjaksona 

1892-97 lisätä varojaan kuin nelisenkymmentä tuhatta markkaa .. 

Suomalainen yleisö ei kuitenkaan antanut luottamuksensa 

ja harrastuksensa pankkia kohtaan näistä vaikeuksista horjua. 

Sen talletukset kasvoivat säännöllisesti ja: ripeästi, osakkeiden 

hinta markkinoilla ei milloinkaan laskenut enempää kuin noin 

5 9/o alle parin, senkin vain lyhyeksi ajaksi kevättalvella 1895, 

jonka jälkeen hinta pian nousi, ollakseen puheena.olevan ajanjak

son loppupuolella jo 50 °/o yli parin; vaikka korkein osinko, 

minkä pankki siihen asti oli jakanut, ei ollut kuin 5 ° /0 ja sekin 

oli annettu vain yhdeltä vuodelta I 897; kahdelta edelliseltäkin 

vuodelta oli tosin ja osinkoa jaettu, mutta ainoastaan vastaav. 

4ja4 1/20/o. 
Vv. 1896-97 voipi sanoa pankin vakautumisen täydelli

sesti tapahtuneen ja sen jälkeen alkoi sen elämässä nousu ja 
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paisuminen, joka meidän maassamme on yksinäinen laatuaan ja 

jolla muuallakin on vain harva vertaisensa nopeudessa. 

Kuten tunnettu, on meillä vielä enemmän kuin muualla 

yleisön sijoitusten muodostumisella ratkaiseva merkitys talletus

pankkien kehittymiselle. Jo edellä puheenaolleena vakautuini

sensa aikana Kansallispankki näiden sijoitusten puolesta oli saa

v_uttanut hyvin huomattavan aseman Suomen pankkien joukossa. 

V. 1897 päättyessä sen talletus- ja juokseva tili yhteensä tekivät 

yli 37.s miljonaa markkaa. Tämä lähenteli ja puolta siitä, mitä 

yleisön sijoitukset samaan aikaan . tekivät sekä 26 vuotta van

hemmassa Yhdys- että 18 vuotta vanhemmassa Pohjoispankissa. 

Samaan aikaan Kansallispankin haarakonttoriverkko jo oli yhtä 

tiheä kuin näiden molempien vanhinten pankkien, olipa sen kont

torien lukumäärä v. 1897 kahta suurempikin kuin Yhdyspankin. 

Kokonaisliike oli Kansallispankissa tähän aikaan, s. o. pan

kin oltua toiminnassa vain 8 vuotta, jo toista miljardia mark

kaa vuodessa (v. 1897 r ,14 miljardia), summa jonka Yhdyspankki 

ensi kerran oli saavuttanut 24-vuotenaan ja Pohjoispankki oltuaan 

olemassa 16 vuotta. Näiden pankkien kokonaisliike oli v. 1897 

vastaav. 2,16 ja 2.11 miljardia. 

Mitä siihen aikaan tulee, joka nyt seurasi, on yleisesti tun

nettu, että se on ollut suuremmoinen nousun aika yleensä Suo

men kansantaloudessa ja maan rahalaitosten elämässä. Yksityis

pankkien talletukset ovat 1 898 v:n alusta 19 I 3 1) v:n loppuun 

lisääntyneet vajaasta 230 miljonasta runsaaseen 614 miljonaan 2
) 

eli noin 38 5 miljonaa, ja niiden omat varat ovat saman ajan 

kuluessa kasvaneet vajaasta 38 miljonasta runsaaseen r 61 mil

jonaan markkaan. Kumpikin suuri nousu on ollut Kansallispan-

1) Tät ä kirjoitettaessa eivät kaikki pankit vielä ole julaiseet tietoja ase

ma shan 1914 v:n päättyessä, 
2) l\faanviljelyspankkia ja Uudenkaarlepyyn pankkia lukuunottamatta, 
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kissa suhteellisesti kaikkein suurin. Talletusten lisäyksestä tämä 

pankki yksin on saanut osalleen 134 miljonaa eli enemmän- kuin 

kolmanneksen. Sen talletukset ovat siten kasvaneet Iähipitäen 

400 °/o, silloin kun samat sijoitukset kaikissa yksityisp:mkeissa 

yhteensä ovat lisääntyneet 168 °/o ja molemmissa muissa suu

rimmissa pankeissa vastaav. I 28 ja 78 °/o. Pankin omat varat 

ovat aikakautena 1 898-191 3 kasvaneet 4 miljonasta 3 r ,1 mil

jonaan, s. o. lähes kahdeksankertaisiksi. Tulos on, että pankki 

nyt viisikolmattavuotisena yleisön sijoitusten puolesta jo on aivan 

lähellä paljon vanhempaa Yhdyspankkia, onpa aika ajoittain jo 

ollut siitä tässä suhteessa vähän edelläkin. Mitä omiin varoihin 

tulee, ei Kansallispankki kuitenkaan vielä ole voinut saavuttaa 

,muuta kuin kolmannen aseman yksityispankkiemme joukossa, 

joista Yhdyspankki on saattanut aivan harvinaisen edullisesti 

lisätä varojaan uusien osakkeiden annoissa ja Pohjoispankki jo 

alotti liikkeensä . tuntuvasti suuremmalla pääomalla. Kökonais

liike on Kansallispankissa tämän ajan kuluessa kasvanut lähes 

viisinkertaiseksi,. Pohjoispankissa vähän vähemmän ja Yhdys

pankissa vähän enemmän kuin kolminkertaiseksi. 

Omien varojen suuri. lisääntyminen on Kansallispankissa 

niinkuin muissakin yksityispankeissamme tapahtunut etupäässä 

niiden edullisten uusien osakeantojen kautta, jotka se osingon 

ja osakkeittensa markkinahinnan noustessa on voinut, muiden 

yksityispankkien tavoin, tänä ajanjaksona panna toimeen kuusi 

eri kertaa vv. 1898, 1902, 1904, _1907, 1910 ja 1912. 

Jo v. 1898 Kansallispankki jakoi osinkona 7 °/o, nosti seu

raavana neljänä vuotena tätä määrää I 0/o:lla vuosittain, kohotti 

sen v. 1906 12 °/o:iin, v. 1908 13 1/2 °/o:iin, v. 1909 15 °/o:iin ja 

v. 1912 vihdoin 16 °/o:iin 1) . Keskimäärin vuotta kohti pankin 

1) V:lta 1914 pankin hallinto, senjälkeen kun edel_lä oleva jo·oli_ kirjoitettu, 

on ehdottanut iaettavaksi vain 12 °/o. 
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osinko vv. 1898-1913 tekee 12.o~ 0/o osakepääomalle. Koko 

pankin toimiajalta sen j<1kama osinko on keskimärin vuodessa 

8.u o /0 nimelliselle ja 6.2G O /o todella maksetulle osakepääomalle. 

Pankin koko voitto on vv. 1898 - 19 r 3 ollut keskimäärin vuodessa 

1,678,000 markkaa ja voitosta on osinkona jaettu keskimäärin 

5 7 .9 o /o_. Lainauksesta tehtyjen poistojen nettosumma on Kan

sallispa~kissa ajanjaksona 1897-1913 1) tehnyt o.m 0/o keski

määräisestä vuotui.sesta lainanannosta, . semmoisena kuin tämä 

esintyy tilinpäätösten päivänä, Vertauksen vuoksi mainittakoon, 

että vastaava prosenttiluku · samalta ajalta Yhdyspankissa on 

0,529, kun tämän pankin Tampereella v. 1912 kärsimät suuret 

tappiot otetaan lukuun, 0 .119 n'1itä ilman. 

Sananen myös kustannusten suuruudesta Kansallispankissa, 

nimenomaan verrattuna samaan erään muissa suurimmissa yksi

tyispankeissamme. 

Pankin toiminnan vaikeana alkukautena kustannusten suhde 

bruttovoittoon oli hyvin epäedullinen. Tämä oli lähinnä seuraus 

siitä suhteellisesti laajasta haarakonttoriverkosta, joka pankilla jo 

silloin oli verrattuna sen liikkeen laajuuteen. Mainittu suhde 

vaihteli vv. 1891 -,97 noin 46 ja kokonaista 71 °/o:n välillä, 

s.illoin kun vastaava prosenttiluku Yhdyspankissa oli 37-41 ja 

Pohjoispankissa 33-,38. 

Liikkeen kasvaessa on tietenkin kustannusten absoluuttinen 

määrä lisääntynyt moninkertaiseksi (noin 430,000 tnarkasta v. 

1 897 noin 1,421 ,ooo mar)ckaan v. r 9 r 3). Mutta kustannusten 

suhde bruttovoittoon on luonnollisesti samalla käynyt edullisem

maksi, alentuen 46 °/o:sta 28 °/o:iin. Yhdyspankissa, jossa kus~ 

tannukset saman ajan kuluessa myös ovat kasvaneet lähes kolmin

kertaisiksi (6 19,000 markasta 1,776,000 markkaan) tämä suhde on. 

1) Tätä kirjoitettaessa ei kertomus pankin toiminnasta v. 1914 vielä ole 

ilmestynyt, eikä sanotulta vuodelta tehtäväin poistojen• suuruus sen vuoksi vielä 

ole tunnettu. 

9 

alentunut noin 37 °/o:sta niinikään 28 °,'o:iin. Kolmannessa suu

rimmassa pankissamme, johon vertaus on mahdollinen, ei liike 

ole kasvanut yhtä su~resti, joten kustannustenkin lisäys on ollut 

pienempi (vähän toista sataa prosenttia); . prosenttina bruttotu

losta Pohjoispankin kustannukset eivät ole voineet alentua sen 

enempää kuin 38 °/o:sta v. 1897 32 °;o:iin v. 1913. 

Se kuva, jota Kansallispankin kehitys osoittaa, on, kuten 

edelläesitetytkin numerot ilmaisevat, yleensä hyvin valoisa. Sil

täkään ei kuitenkaan ole puuttunut varjojansa. Katsauksemme 

pankin vaiheisiin olisi enemmän kuin luvallista puutteellinen, 

jollemme niihinkin viittaisi. 

Kun Kansallispankki alotti, oli suomenmielisellä taholla se 

differentsioituminen, joka sittemmin on vienyt ajoittain hyvinkin 

jyrkkään kahtiajakoon, jo tapahtumassa. 1890-luvun alkupuo

lella se kuitenkin näyttää vain · vähän esiintyneen tämän suomen

mielisten yhteisen rahalaitoksen elämässä, jos kohta silloinkin jo 

jonkun· kerran tuli näkyviin. Vuosikymmenen loppupuolella ja 

sitten vielä enemmän vuosisadan vaikeina taiteaikoina, samoin 

kui'n niiden jälkeen, tämä hajaannus sitä vastoin hyvin kärkevänä 

tunkee Kansallispankinkiri elämään, synnyttäen eroamisia sen joh

dosta, mielien kylmenemistä pankkia kohtaan muutamissa ryh

missä, liikevälien katkeamista sen kanssa. Eikä pankki ole viime 

aikoina voinut selvitä sijoituksistaan ilman tuntuvia tappioita. 

Poi~tot lainanannosta ovat vv. 191 1-191 3 1) olleet suhteellisen 

suuret, keskimäärin vuodessa noin 640,000 markkaa, mikä on 

o .a; 0/o (kotimaisesta) lainanahnosta (Pöhjoispankissa samaan ai

kaan o.24 0/o ; Yhdyspankin · kanssa vertaus näiltä vuosilta on 

1) Viittaamme l1_uomautukseemme, ettei tietoja ·v:lta 1914 vielä ole julki

suudessa. 
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vaikea tehdä, kun pankin Tampereen-konttorissa v. 1912 ilmi

ulleet suuret tappiot kaikki rasittavat 1913 v:n tulosta; ilman 

niistä johtuneitä poistoja tämä prosenttiluku on Yhdyspankissa 

vv:lta 1911-13 0,20}, ja sellaiset saatavat, jotka ovat konkurs

sin tai lainhaun varassa, ovat tätä nykyä Kansallispankissa suh

teellisesti melkoista suuremmat kuin muissa yksityispankeissa. 

* 

Huolimatta niistä vastoinkäymisistä, joihin viimeksi on vii

tattu, jää tosiasiaksi, josta Kansallispankki aina voi olla ylpeä, 

että se on voinut paljon lyhyemmässä ajassa _ kuin Suomen 

molemmat muut suurimmat yksityispankit saavuttaa ny

kyisen kehitysasteensa. Kun hakee selitystä tähän, on tieten

kin otettava huomioon, että Kansallispankin · olemassaolo lankee 

aikaan, joka yleensä, r 890 luvun alkupuolta lukuunottamatta, on 

Suomessa ollut ennen tuntemattoman sekä aineellisen että hen

kisen nousun aikaa. Erityinen . merkitys tulee tässä suhteessa 

varmaankin sille seikalle, että kansan suomenkielinen pääaines 

oikeastaan vasta näiden viimeisten 2 5 vuoden aikana on suurem

massa mitassa päässyt käyttämään hy:,räkseen sen kohottamistyön 

hedelmiä, jota suomalaisuuden liike oli sitä . ennen suorittanut. 

Vasta tämän ajanjakson kuluessa kansakunnan suuri enemmistö 

siten Suomessakin on voinut s.uunnilleen säännöllisten yleisten 

edellytysten vallitessa ottaa osaa ainelliseen ja henkiseen sivistys

nousuun. 

Nämä entistä edullisemmat olot ovat luonnollisesti tarjon

neet leveälle pohjalle perustetulle raha- ja luottolaitokselle, jonka 

toiminta lankee tähän aikaan, aikaisempia monessa suhteessa 

suuremmat kehittymisen ja nousun mahdollisuudet. Mutta mitä 

erityisesti . Kansallis-Osake-Pankkiin tulee, ei voine olla mitään 

epäilystä siitä, että sen saavuttamaan harvinaisen nopeaan kehi-
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tykseen on ollut · olennaisena tekijänä myötä vaikuttamassa se 

suomalaiskansallinen aate, joka täi:nän rahalaitoksen synnytti ja 

jonka merkeissä sen toiminta on tapahtunut . Se kannatus, jonka 

tämä aatteellinen pyrintö antoi pankille, oli heti alussa pankin 

vaikeina ensi aikoina · sille suurena tukena. · Sama voima on 

senkin jälkeen epäilemättömästi edistänyt pankin suurta ja nopeata 

nousua. Suomalaisella väestöllä on o1lut se tieto, että maan 

suuremmista yksityispankeista Kansallispankki on ollut ainoa, 

jonka hallinto on ollut suomenmielisten käsissä, ja tämä tietoi

suus, yhdessä pankin suomenkielisyyden kanssa, on tehnyt, että 

tähän väestöön kuuluvat ovat ollessaan tekemisissä Kansallis

pankin kanssa tunteneet olevansa erityisessä merkityksessä kotoi 

sella ja heille myötätuntoisella alueella. 

* 

Suuri rahalaitos, vaikka onkin yksityinen osakeyhtiö ja sem

moisena oikeudelliselta luonteeltaan ja välittömiltä tarkoituksiltaan 

yksityistaloudellista laatua, ei ole, ainaka·an nykyaikana, olemassa 

ainoastaan itse kehittyäkseen mahtavaksi ja osakkailleen runsasta 

voittoa antavaksi liikeyritykseksi. Voimassaoleva yksityisomai• 

suuteen perustuva taloudellinen järjestys jättää tämänkaltaisten 

laitosten asiaksi tehtäväin suorittamisen, jotka ovat yhteiskunnan 

elämälle samalla tavalla välttämättömät kuin esimerkiksi valtion 

ja muiden julkisten yhdyskuntain tekemät palvelukset. Mitä tässä 

tarkoitamme, ilmaisee Adolph Wagner oivallisella selvyydellä lau

suessaan eräässä paikassa (Grundlegung der politischen Oekono

mie, 3 pain., I, siv. 316--317) suunnilleen seuraavaa: Sellaisen oi

keusjärjestyksen vallitessa, joka tunnustaa tuotantovälineiden yk• 

sityisomistuksen ja koronoton oikeuden, pääoma taloudellisena 

kategoriana eli tuotantovarojen varastona saa enimmältä osaltaan 

yksityisille kuuluvan pääoma-omaisuuden muodon; Tämän joh-
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dosta tuotannon johto ja työvoimien käyttäminen tulee olemaan 

pääoman omistajain tai niiden käsissä, joille he jättävät pää

omansa. Pääoman yksityisistä haltijoista tulee siten kokonai

suuden (kansan) toimihenkilöitä, joiden asiana on kansallisen 

tuotantovarojen · varaston muodostaminen ja käyttäminen. -

Jos tahtoo saada käsityksen siitä, miten suuri pankkilaitos 

on täyttänyt tehtävänsä, ei siis riitä tieto sen itsensä saavutta

masta kehityksestä ja se11 omista taloudellisista tuloksista. Olisi 

myös selvitettävä, mikä ja minkälaatuinen sen vaikutus on ollut 

siihen yhteiskuntaan, jossa se on tehtävänsä suorittanut. 

Suomen yksityispankkien historia tältä kannalta on vielä 

kirjoittamatta. Voinee kuitenkin erehtymättä sanoa, että yleiset 

sosialipoliittiset näkökohdat ja tarkoitusperät, suurin piirtein kat

soen, toistaiseksi vain hyvin vähän ovat itsetietoisesti olleet mää

räämässä niin toisen kuin toisen yksityispankkimme toimintaa. 

Ainoastaan yhdessä, enemmän epätaloudellisessa suhteessa voinee 

sanoa Kansallispankinkaan tehneen tässä suhteessa poikkeusta. 

Tarkoitamme, että tällä rahalaitoksella sen perustamisesta alkaen 

on ollut itsetietoisesti ajettuna tarkoituksena Suomen suomalaisen 

kansanaineksen taloudellinen kohottaminen. 

Tämän erikoistehtävån täyttämisessä on kaiketi myös Kan

sallispankin vaikutuksen päämerkitys kansalliselle kokonaisuudel

lemme. Lisäksi voisi kentiesi mainita muutamia muita, sen yh: 

teydessä läheisesti olevia vaikutuksia, joita tämän pankin toiminta 

on ollut osaltaan mukana ·aikaansaarnåssa. 

Agathon ivleunnan vainaja ilmaisi varmaan huomattavan 

totuuden, kun hän Kansallispankin perustamisaikoirta kerran lau

.sui (»Finland»-lehti v. 1889 n:o 229, kirjoitus »Om den nya 

banken några ord» ), että maamme pankeissa siihen asti oli säi

lynyt joku ylimyksellinen tai suurporvarillinen luonne, että ne 

olivat pitäytyneet jokseenkin kaukana yleensä kansan laajemmista 

kerroksista. Tämä oli sopusoinnussa Suomen silloisen sivistyksen 
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joka suhteessa ylen kapean pohjan kanssa, joka vielä olennaisesti 

rajoittui ruotsinkieltä taitavaan virkamies- ja varakkaimpaan por

variluokkaan. Laajempien kerrosten mukaanvetäminen, olivat ne 

suomen- tai ruotsinkielisiä, oli vallalla olevalle katsantotavalle 

vieras, osittain vastenmielinenkin ajatus, joka sen vuoksi ei tullut 

mieleen siinäkään, missä sen toteuttaminen, kuten .pankkitoimessa, 

varmaan olisi voinut, yleisen hyödyn lisäksi, tuottaa yksityistäkin 

-etua asianomaisille liikkeille. Kilpailu oli pankkienkin kesken 

aivan vähäinen, semminkin kun voitto sitä ilmankin tyydytti 

vaatimukset. Kaiken tämän johdosta vallitsi Suomen pankki

-oloissa sekä laadun että laajuuden puolesta vielä näihin aikoihin 

sellainen suuri alkuperäisyys, josta Otto Stenroth kirjoituksessaan 

,> Muistelmia Kansallis- Osake-Pankin perustamisesta» (teoksessa 

»Murrosajoilta>, siv. 287-298) esittää muutamia kuvaavia yk

sityiskohtia. 

Niistä aatteista, jotka synnyttivät Kansallis-Osake-Pankin, 

seurasi, että tämä uusi rahalaitos muutamissa tärkeissä suhteissa 

tuli käsittämään tehtävänsä toisin kuin sen edeltäjät. Sen tar

koituksena oli kääntyä laajain kansankerrosten puoleen. "Käsi

tys pankkien hyödyllisyydestä oli tehtävä yleisemmäksi; tietoja 

-oli levitettävä niistå eri muodoista ja eri tapauksista, joissa ku

kin saattoi käyttää pankkia, ja siten oli vaikutettava _ei ainoas

taan siihen, että nekin, jotka silloin vielä monin paikoin säilyt

tivät koottuja varojansa korkoa kantamattomissa kaikennäköisissä 

piilopaikoissa, saataisiin uskomaan .varansa pankin huostaan, vaan 

myöskin siihen, että yleensä maan käteiset varat tulisivat niin 

täydellisesti kuin mahdollista käytetyiksi liike-elämän hyväksi», 

sanoo tästä puhuessaan mainittu Kansallispankin perustamisessa 

mukana ollut kirjoittaja. · 

Se muutos pankkiemme suhteessa yleisöön ja niiden toi

minnassa yleensä, minkä Kansallispankin perustajat täten asetti

vat pyrintöperäkseen, on sittemmin tuntuvassa_ määrässä tapah-
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tunut, ja Stenroth on epäilemättä oikeassa, kun hän lausuu ole

vansa vakuutettu, että juuri Kansallispankki toiminnallaan on 

suuresti vaikuttanut tämän kehityksen syntymiseen. Se toi sekä 

semmoisenaan että suomalaisuutensa kautta kilpailua pankkiliik

keeseen. Se on tehnyt haarakonttoriverkkonsa laajemmaksi kuin 

muut pankit. Se myös ensimäisenä vei maalaiskansan välittö

mään pankkiliikkeen yhteyteen perustamalla ennen muita kontto

reja maalaiskuntiinkin. Kaiken tämän nojalla pankki on mennyt 

syvemmälle kansan keskuuteen kuin muut suuret pankit. Tätä 

osoittavat erinäiset numerotkin. Talletusten keskimääräinen suu

ruus on Kansallispankissa sen toisesta vuodesta alkaen ollut pie

nempi kuin Yhdys- ja Pohjois pankissa. Juoksevan tilin pitäjäin 

keskimääräinen saatava on Kansallispankissa niinikään ollut pie

nempi kuin molemmissa mainituissa vanhemmissa pankeissa. 

Lainanannossakin näyttäytyy tämä Kansallispankin liikkeen kan

sanvaltaisempi luonne, jos tätä sanaa saa käyttää. Esim. »kan

sanvaltaisella» kassakreditiiviliikkeellä on Kansallispankin lainan:

annossa paljon suurempi, enemmän »suurporvarillisilla» laina- ja 

konttokurantti(kirjeenvaihtaja)tileillä paljon pienempi sija kuin 

molemmissa muissa suurimmissa yksityispankeissamme, ja hypo

teekkia vastaan annetun luoton ( » lainain ») keskimääräinen suu

ruus on Kansallispankissa kaiken aikaa ollut tuntuvasti pienempi 

kuin noissa sen kahdessa suuressa edeltäjässä. Varmuudella voi 

sanoa, että vertaus näiden kolmen pankin myöntämäin kassa-

kreditiivien välillä näyttäisi näidenkin luottojen olevan Kansallis 

pankissa keskimäärin pienempiä, vaikka julaistujen tietojen puut~ 

teellisuus tekee tämän osoittamisen mahdottomaksi. 

Kansallis-Osake-Pankki cin epäilemättä, niinkuin maamme 

muutkin luottolaitokset, voimakkaasti edistänyt kansallispääoman 

kerääntymistä ja sen tuottavaa käyttämistä. Ja niiden seik

kain · nojalla, joihin edellä on viitattu, voipi erehtymättä lausua. 

että tämän rahalaitoksen toiminta on ollut erityisesti omiansa 

Viimeaikaisest,, syntyneisyyden vähene111isestä , 

herättämään, kasvatt~maan ja nostamaan laajoja kansankerroksia 

Suomessa uudenaikaiseen taloudelliseen ajatteluun ja toimintaan. 

Tällä tavoin . kohottamalla maan suomenkielisen väestön varalli

suutta ja voimaa se on osaltaan tuntuvasti edistänyt sitä sivis

tysnousua, joka viimeksi kuluneen neljännesvuosisadan aikana 

on Suomen kansan elämässä tapahtunut. 

VIIMEAIKAISESTA SYNTYNEISYYDEN 
VÄHENEMISESTÄ. 

Kirjoittanut 

A. E. Tudeer. 

Se väestökysymys, joka nykyään herättää suurinta huo

miota, on syntyneisyyden väheneminen. Viime aikoina, suureksi 

osaksi aivan viime vuosina on syntynvt hyvin laaja kirjallisuus, 

jossa mitä erilaisimmilta näkökohdilta koetetaan valaista mai

nittua ilmiötä ja tutkia sen syitä ja seurauksia. 

Että tämä kysymys herättää huomiota Ranskassa, on luon

nollista, sillä onhan syntyneisyyden väheneminen . siellä .alkanut 

paljon aikaisemmin kuin muualla, ja onhan tämän kehityksen 

tulos se, että syntyneiden luku nykyään vain pienessä määrässä 

on kuolleiden lukua suurempi. Syntyneisyyden väheneminen on 

siis siellä johtanut siihen, että on kysymyksenalaista, tuleeko 

Ranskan väestö enää kasvamaan, vai onko se jo saavuttanut huip

punsa, jonka jälkeen se jälleen on vähenevä. Tämä on sitäkin 

enemmän pelättävissä, koska hyvinkin moni departementeista jo 

nykyään säännöllisesti osoittaa väestön vähenemistä. Ja niiden 

luku kasvaa vuosi vuodelta. Ja huonon lohdutuksen antaa sekin 

seikka, että väestö toisissa departementeissa edelleenkin on kas

vamassa, sillä nämä ovat suureksi osaksi rajadepartementteja, 
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joissa muukalaissyntyinen ~ etupäåssä italialainen ja belgialai

nen, mutta myöskin . saksalainen ja puolalainen - väestö kasvaa 

syntyperäisen ranskalaisen väestön kustannuksella. Näin ollen 

ei · ole ihmeteltävää, että isänmaalliset mi'ehet koettavat herättää 

kansaa näkemään uhkaavan vaaran ja keksiä keinoja s.en tor

jumiseksi. 

Kuitenkin on pantava merkille, että viimeaikainen tätä ky

symystä käsittelevä kirjallisuus etupäässä on saksalainen, vaikka 

syntyneisyyden väheneminen Saksassa ainakin toistaiseksi on ver

rattain vähäinen, ja_vaikka samaan aikaan tapahtunut kuolleisuu

den, varsinkin pienten lasten kuolleisquden ·väheneminen on ai

kaansaanut sen, että luonnollinen väenlisäys ei ainakaan vielä 

ole sanottavasti vähentynyt. Mutta kehityksen suunta on siellä

kin aivan selvä, ja koska ei voida odottaa, että kuolleisuus vä

henee yhtä paljon kuin syntyneisyys, on siis aika lähellä, jol

loin Saksankin väenlisäyskysymys tulee polttavaksi. Tavalli

sella perusteellisuudellaan ovat niinmuodoin saksalaiset tutkijat 

heti ryhtyneet kysymystä selvittämään siten torjuaksensa uhkaa

van vaaran. 

Mutta syntyneisyyden väheneminen ei kohdistu yksinomaan 

näihin maihin, se on päinvastoin yhteinen koko sivistyneelle 

maailmalle, vaikka toiset kansat ovat ehtineet pitemmälle kuin 

toiset, jotka vasta ovat astumassa ensimäisiä askeliaan tällä tiellä. 

Suomessakin syntyneisyyde~ väheneminen nykyään on sel

västi huomattavissa. Maamme syntyneisyys on nimittäin vuo

sina 191 1 · ja 1912 ollut ainoastaan 29.1 ° /oo keski väkiluvusta, 

siis, kahta poikkeusta lukuunottamatta, pienempi kuin milloinkaan 

ennen koko sinä yli 160 vuotta käsittävänä ajanjaksona, jota 

väestötilastomme koskee. Poikkeuksina ovat ainoastaan sota

vuosi 1 809, jolloin syntyneisyys oli 28.0 ° /oo , ja nälkävuosi 1868, 

jolloin koko ajanjakson minimi; 24.6 °/oo, saavutettiin. Muutoin 

on syntyneisyys aina ollut suurempi kuin viime vuosiria. Ja 

Viimeaikaisesta syntyneisyyden viihenemisestii. 17 

huomattava on, että mainitut syntyneisyysluvut ovat jyrkkänä 

vastakohtana lähinnä edellisten ja seuraavien vuosien syntynei

syysluvuille, jotavastoin kahtena viime vuotena saavutettu mi

nimi on tuloksena säännöllisestä kehityksestä, joka sitäpaitsi kai

kista merkeistä päättäen edelleenkin tulee jatkumaan. Lienee 

siis vain ajan kysymys, milloin sekä viime vuosina saavutetut 

että myöskin ecidlämainittuina poikkeuksellisina vuosina tavatta

vat minimit jäävät syrjään uusien minimien tieltä, joita kenties 

jo lähivuodet tuovat mukanaan. 

Nykyhetken syntyneisyyden pienuus on tuloksena säännöl

lisestä kehityksestä, sanottiin edellä. Miten pitkäaikainen tämä 

on? Tähän kysymykseen on vaikeata antaa täsmällistä vastausta.

sillä syntyneisyys saavutti I 870-luvulla huippukohdan, joka oli 

seuraus edelläkäyneitten suurten nälkävuosien aiheuttamasta väes

tön vähenemisestä. Mutta vaikka syntyneisyys esim. I 700-luvun 

jälkimäisellä puoliskolla yleensä oli tätäkin huippua korkeampi, 

ollen keskimäärin yli 40 °/oo ja nousten aina 46.9 °/oo:een saakka (v. 

1755), saa viimeaikaisesta kehityksestä väärän kuvan, jos 1870-

luvun hu.ippuluku pidetään lähtökohtana. Syntyneisyys oli ni

mittäin vuosisadan alkupuoliskolla yleensä tätä huippukohtaa 

pienempi. Niin olkn ei voida tarkalleen määrätä, milloin viime

aikainen syntyneisyyden väheneminen alkoi. Sen voi kuitenkin 

sanoa, että syntyneisyys vuosikymmeninä 1891-1900 ja 

1901-1910 oli pienempi kuin yhtenäkään edellisenä vuosikym

menenä. Viimeistään I 890-luvulla _on siis varsinainen syntynei

syyden väheneminen alkanut. 

Syntyneisyyden väheneminen on yhteinen kaikille maamme 

eri osille, vaikka vähenemisen voimakkuus tuntuvasti vaihtelee

kin. Pienin on syntyneisyys Turun ja Porin sekä Uudenmaan 

lääneissä, suurin taas Oulun ja Kuopion lääneissä. Tämäkin on 

luonnollista, sillä onhan selvää, että viime mainitut läiinit syrjäi

sen asemansa takia myöhemmin ~uin eteläiset paikkakunnat jou-
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tuvat tekemisiin uusien virtausten kanssa. Mitä erikoisesti tulee 

kaupunkien ja maaseudun väHseen suhteeseen, mainittakoon, että 

kaupunkien syntyneisyys aikaisemmin alkoi vähetä ja samalla on 

vähentynyt nopeammin kuin maaseudun, joten erotus nykyään 

on melkoinen. Vuonna 1912 oli maaseudun syntyneisyys 29.9°/oo, 

kaupunkien sitävastoin ainoastaan 24.1 °/oo. Yksityisiä kaupunkeja 

on sitäpaitsi, joissa syntyneisyys on tätäkin pienempi. 

Mistä syntyneisyyden viimeaikainen väheneminen johtuu ? 

Mikä tai mitkä seikat ovat sen aiheuttaneet? Näihin kysymyk

siin on annettu monta vastausta, jotka useimmat sisältävät jon

kun verran totuutta. Laatunsa mukaan voidaan ne jakaa kahteen 

ryhmään. Edelliseen kuuluvat vastaukset koettavat selvittää demo

graafisia syitä tutkittavana olevaan ilmiöön, jälkimäiset taas itse 

vaikuttavia perussyitä. 

Mitä edellisiin seikkoihin tulee, on ennen kaikkea koetettava 

saada selville, riippuuko syntyneisyyden väheneminen avioliittoi

suuden vai · hedelmällisyyden vähenemisestä. 

Tässä suhteessa voidaan erottaa kaksi tyyppiä, joita toiselta 

puolen Ranska ja toiselta Skandinavian maat edustavat. Ranskassa 

ei ole havaittavissa minkäänlaista solmittujen avioliittojen luvun vä

henemistä, vaan on päinvastoin pantava merkille, että avioliittoisuus 

on suurempi kuin useimmissa maissa, joiden syntyneisyys on pal

jonkin suurempi kuin Ranskan. Siellä syntyneisyyden väheneminen 

johtuu siitä, että nykyään kustakin avioliitosta syntyy paljoa pie

nempi luku lapsia kuin ennen muinoin . Syntyneisyyden väheneminen 

on niinmuodoin seurauksena siitä, että n. s. kaksilapsijärjestelmä 

voittaa yhä enemmän alaa ja että yksilapsijärjestelmäkin vuosi 

vuodelta saa yhä enemmän kannattajia. 

Toisin Skandinavian maissa. Niiden pieni syntyneisyys joh

tuu pääasiallisesti siitä, että yhä kasvava osa väestöä pysyy nai

mattomana. 

Miten on Suomen laita, kumpaako tyyppiä se lähenee ? 

Viimeaikaisesta syntyneisyyden välunemisestä. 19 

Kun tarkastaa avioliittoisuuslukuja, huomaa heti, että nekin osoit

tavat nopeata vähenemistä. Kun 1870-luvulla solmittiin 83 avio

liittoa ro,ooo asukasta kohti ja kun vastaava suhdeluku vielä 1880-

luvulla oli 73, ei vuosina 191 l ja 1912 enää solmittu kuin 60 ja 

59 avioliittoa kutakin ro,ooo henkeä kohti. Siitä siis ei voi olla 

mitään epäilystä, että aviöliittoisuuden kehitys on ollut omiaan 

aiheuttamaan syntyneisyyden vähenemistä. Se merkillinen seikka 

on kuitenkin mainittava, että avioliittoisuus on suurempi kaupun

geissa kuin maaseudulla ja että se siitä huolimatta on vähenty

nyt enemmän maaseudulla kuin kaupungeissa. Avioliittoisuus ei 

niinmuodoin voi olla syynä syntyneisyydessä ilmeneviin kaupun

kien ja maaseudun välisiin eroavaisuuksiin. 

Syyt mainittuihin eroavaisuuksiin ovat erilaisessa hedelmäl

lisyydessä. Koska yleiset hedelmällisyysluvut, jotka ovat ainoat 

väestötilastossamme käytetyt, eivät voi kyllin perusteellisesti va

laista näitä seikkoja, ne kun . liian suuressa määrin riippuvat 

siitä, miten suuri osa naimaikäisistä naisista on naimisissa, esitetään 

tässä muutamia uusia tietoja sekä aviollisesta että aviottomasta 

hedelmällisyydestä. 

Aviollinen hedelmällisyys, s. o. 20-45-vuotiasten aviollisten 

lapsensyntyttäjäin luku verrattuna kaikkiin samanikäisiin naimi

sissa oleviin naisiin, on viime aikoina koko maassa keskimäärin 

ollut seuraava : 

Vuosina 1879-1882 

1889- 1892 

1899-1902 

1909-1912 

298,9 °/oo 
288.0 » 

289,9 > 

276.4 • 

Tässä on siis huomattava selvä väheneminen, joka kuiten

kin on melkoista pienempi kui.n avioliittoisuudessa ilmenevä. Joka 

tapauksessa voidaan siis panna merkille, että hedelmällisyyskin 

osaltaan on myötävaikuttanut syntyneisyyden vähenemiseen. 
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Jos vertaa toisiim,a kaupunkien ja maaseudun aviollisia he

delmällisyyslukuja, huomaa ensiksikin, että kaupunkeja koskevat 

luvut ovat huomattavasti pienemmät kuin maaseutua koskevat ja 

toiseksi, että aviollinen hedelmällisyys on vähentynyt vain aivan 

vähän maaseudulla, .mutta kaupungeissa sitävastoin hyvinkin 

huomattavassa määrässä ja enemmän kuin kaupunkien avioliit

toisuus vastaavana aikana. Tätä valaisevat allaolevat aviollista 

hedelmällisyyttä osoittavat lukusarjat. 1) 

Kaupungit Maaseutu 

V. 1889- 1892 262.0 °/oo 290,7 °/no 

• 1899~1902 250,4 • 295,7 . 
> 1909-1912 218,5 > 286.6 , 

Huomiota herättää ennen kaikkea se seikka, että kaupun

kien aviollinen hedelmällisyys on vähentynyt lähes kolme kertaa 

nopeammin viime kuin lähinnä edellisen vuosikymmenen kuluessa. 

Kaupunkeihin nähden on siis ilmeistä, että syntyneisyyden 

väheneminen hyvin tuntuvassa määrin on johtunut aviollisen he

delmällisyyden vähenemisestä, vaikka avioliittoisuuden vähenemi

nenkin on myötävaikuttanut samaan tulokseen. Maaseudun synty

neisyyden väheneminen on sitävastoin melkein yksinomaan avio

liittoisuuden vähenemisen seurausta, koska aviollinen hedelmälli

syys sangen vähän - ja ainoastaan viime vuosikymmenen kulu

essa - on vaikuttanut tähän suuntaan. 

Mitä sitten tulee aviottomaan hedelmällisyyteen, on se niin 

pieni, että siinä tapahtuneet muutokset sangen vähän voivat vai

kuttaa yleisen syntyneisyyden suuruuteen. Mainittakoon kuiten

kin että nämä suhdeluvut ovat vähentyneet verrattain tuntuvasti , 

mitä maaseutuun tulee, mutta sitävastoin kasvaneet jonkun verran 

kaupunkeihin nähden. Tämä näkyy allaolevista lukusarjoista: 

') Vuosilta 1879-1882 ei voida laskea näitä suhdelukuja erikseen kaupun

keihin ja maaseutuun nähden, sillä vuoden 1880 väkiluvusta, jonka tulisi olla ver

tailujen pohjana, ei ole julkaistu laskelmiin tarvittavia tietoja, 
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Kaupungit Maaseutu Koko maa 

V. 1879-1882 34.0 °/oo 
> 1889-1892 , 22,2 °/oo 32,1 °/oo 30.0 • 

> 1899-1902 22, 8 » 29,s • 27_9 > 

• 1909-1912 23.s • 27,7 • 26,7 • 

Erikoisesti on se seikka, että maaseudun avioton hedelmäl

lisyys on suurempi kuin kaupunkien, omiaan herättämään huo

miota, koska on tunnettu asia, että aviottomana syntyneiden 

suhdeluku kaikkiin syntyneisiin verrattuna on lähes kaksi kertaa 

suurempi kaupunkien kuin maaseudun väestön keskuudessa. Tämä 

näennäinen vastakohta saa selityksensä siitä, että kaupunkien 

väestöön kuuluu niin tuntuvasti enemmän naimattomia parhaassa 

ijässään olevia naisia kuin maaseudun . 

Mutta mistä hyvänsä syntyneisyyden väheneminen johtuu

kin, se on varma, että se sangen voimakkaasti on vaikuttamassa 

maamme väestöliikkeeseen. Kuitenkin voidaan todeta, että sen 

seuraukset toistaiseksi eivät ole pelottavia. Kuolleisuuden vähe

neminen on nimittään aikaansaanut sen, että syntyneiden enem

myys on pysynyt verrattain muuttamattomana, onpa kuollei

suuden väheneminen kaupungeissa ollut paljoa nopeampi kuin 

syntyneisyyden väheneminen, joten syntyneiden enemmyys viime 

vuosikymmeninä on kasvanutkin. Siten täytyy myöntää, että tä

hän päivään mennessä syntyneisyyden vähenemisen seurauksena 

on ollut entistä terveempi väestöliike. Mutta että kehitys ei ole 

tähän pysähtyvä, se lienee varma. On siis tulossa aika, jolloin 

maamme väestö vuosi vuodelta lisääntyy yhä hitaammin. Ennen

kuin käydään arvostelemaan tällaisen kehityksen seurauksia, on 

parilla sanalla koetettava esittää tutkittavana olevan ilmiön, 

syntyneisyyden vähenemisen, varsinaiset perussyyt. 

Eri tutkijat ovat esittäneet suuren paljouden syitä, joiden 

luetteleminenkin tässä kävisi liian pitkäksi. Mainittakoon vain, 

että ne voidaan jakaa kahteen ryhmään sen mukaan, onko nii-
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den vaikutus syntyneisyyteen pakollinen vai ihmisten vapaasta 

tahdosta johtunut. 

Toiset tutkijat väittävät, että ihmisrotu useista syistä on 

huonontumassa, Jonka johdosta fysiologinen hedelmällisyys vähi

tellen vähenee. Tähän vaikuttavat sellaiset seikat kuin väestön 

kaupunkilaistuminen, sukupuolitautien leviäminen, kasvava kult· 

tuuri ja varallisuus y. m. y. m. 

Toiset tutkijat taas panevat paapainon sille, että syntynei

syyden väheneminen on vapaaehtoista. Nykyajan rationalisti

sesti harkitseva ihminen on huomannut, että_r sekä hän itse että 

hänen lapsensa voivat elää paremmin, päästä ylemmäksi yhteis

kunpan portailla,' jos perhe on pieni, kuin jos perheenisän ·täytyy 

ponnistaa kaiken voimansa hankkiaksensa edes riittävästi leipää 

lukuisalle lapsilaumalle. Tällaisia oppeja on n. s. uus-malthusilai

nen koulukunta levittänyt samalla neuvoen käytännöllisiä toimen

piteitä periaatteiden noudattamiseksi. 

Erinomaisen mielenkiintoista olisi koettaa selvittää sitä 

kysymystä, missä määrin eri syyt ovat vaikuttaneet Suomen 

syntyneisyyden vähenemiseen, mutta valitettavasti tuottaa sel

lainen tutkimus suuria vaikeuksia. Koska tässä sitäpaitsi ei ole 

tilaisuutta asian perusteelliseen selvittelyyn, mainittakoon vain 

eräs asianhaara, joka jossakin määrin valaisee asiaa. 

Syntyneiden väheneminen on, kuten on mainittu, kaupun

geissa tuntuvasti ja maaseudulla viime vuosikymmenen aikana 

osittain johtunut aviollisen hedelmällisyyden vähenemisestä. Mutta 

eri ikäluokkien hedelmällisyysluvut eivät osoita samanlaista ke

hitystä, kuten seuraavasta taulukosta näkyy. Väheneminen on 

huomattavissa vain korkeammissa ikäluokissa, jotavastoin alem

pien ikäluokkien hedelmällisyys on kasvanut jonkun verran. Ja 

tässä ilmenee se säännönmukaisuus, että siirryttäessä alemmasta 

ikäluokasta lähinnä ylempään hedelmällisyys ensin osoittaa yhä 

pienempää lisääntymistä ja sitten yhä suurempaa vähenemistä. 

Viimeaikaisesta syntyneisyyden vähenemisestä. 

On ilmeistä, että tämä säännönmukaisuus ei voi olla minkään 

satunnaisuuden aiheuttama, vaan että se nähtävästi on johtunut 

jostakin määrätyllä tavalla vaikuttavasta voimasta. Että tämä 

on juuri ihmisten vapaa tahto rajoittaa lasten luku, on sangen 

todennäköistä. Kun vielä ottaa huomioon, että väheneminen 

etupäässä kohdistuu kaupunkien hedelmällisyyslukuihin, samoin 

kuin sen innokkaan agitationin, jolla uus-malthusilaisia oppeja 

on levitetty meillä, varsinkin työväen piireissä, ei voine olla 

epäilystä siitä, että syntyneisyyden väheneminen osittain on luet

tava näiden oppien laskuun. 

Vuosina 

1879-1882 

1889-1892 

1899-1902 

1909-. 912 

1889 - 1892 

1899-1902 

1909-1912 

1889-1892 

1899-1902 

1909-1912 

Aviollinen ltedelmällisyys eri ikäluokissa; 0
1 oo. 

<.n 

1 ., 
0 

;< 

383.6 

377-8 

394.8 

414.0 

330.6 

361.8 

431.8 

380.9 

397-4 

412.4 

., 
0 

1 ., 
<.n 

413.2 

417.1 

413,3 

413.7 

420.1 

418.9 

418,4 

Koko maa 

361.6 

350.1 

360.1 

345.9 

Kaupungit 

348.2 

331.3 

296.s 

Maaseutu 

330 5 

319.8 

319.2 

286.1 

293.1 

277.2 

216.3 

322.s 

:;25.8 

299.5 

r.,, 
<.n 

1 
-1>o 
;< 

264.2 

254,7 

244.2 

233.s 

219,5 

193.9 

167.0 

258,4 

251.4 

244.8 

-1>o 
1 

""" V,, 

159.s 

154_3 

148.1 

140,4 

l 19.0 

!06,9 

87.4 

l 57.8 

153,S 

149.6 

26.2 

24,9 

22.4 

19.2 

18.1 

16.0 

9-9 

25.6 

23.3 

20.6 

Lopuksi mainittakoon sananen tämän ilmiön arvostelemi

sesta. Useimmat tutkijat ja ennen kaikkea ne, jotka koettavat 

keksiä keinoja syntyneisyyden vähenemistä vastaan, katsovat 

asiaa kansalliselta näkökannalta. Pieni väenlisäys merkitsee, 

tältä kannalta katsottuna, selv" . .,ti heikkoutta. Näemmekin, että 
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Ranska pelkää syntyneisyyden vähenemistä etupäässä siksi, että 

se tämän takia . väkilukuun nähden yhä enemmän jää Saksan 

jälkeen. Saksalaiset taas laskevat, paljonko sotaväkeä Venäjä 

suuremman väenlisäyksensä takia vuosi vuodelta saa enemmän 

kuin Saksa. Ja Venäjän takana häämöttää keltaisen vaaran uh

kaava peikko! 

Sanomatta onkin selvää, että kansan olemassaololle on vaa

rallista, jos sen väestö lisääntyy huomattavasti hitaammin kuin 

naapurien, jolloin helposti ulkoapäin tuleva puristus käy niin 

voimakkaaksi, etta rajaseudut vähitellen yhä laajemmalti saavat 

asujaimiston, joka kokoonpanoltaan tulee olemaan yhä vieraampi 

itse kansalle. 

Yhteiskunnalliselta kannalta katsoen on syntyneisyyden vä

henemisen arvosteleminen vaikeampaa. Ne taloustieteilijät, jotka 

uskovat, että yhä tihenevä asutus on ihmiskunnalle kokonaisuu

tena samoin kuin siihen kuuluville yksilöillekin eduksi, katsovat 

tietenkin suurta syntyneisyyttä suotavaksi. Ne taas, ja ne lie

nevät enemmistönä, jotka ovat sitä mielipidettä, että verrattain 

pian ·saavutetaan sellainen väkiluku, että kaikki sitten seuraava 

väenlisäys on omiaan vähentämään kunkin yksilön toimeentulo

mahdollisuuksia, jopa kunkin osalle tulevaa elintarpeiden mää

rääkin, ne tietysti ilolla tervehtivät nykyistä kehitystä. 

Siitä voidaan joka tapauksessa olla yksimielisiä, että mi

käli syntyneisyyden väheneminen ei ole sen suurempi, kuin että 

vähenevä kuolleisuus kulkee rinnan sen kanssa, osoittaa tämä 

ehdottomasti tervettä kehitystä, Ja vaikka kehitys veisikin jon

kun verran hitaampaan väenlisäykseen, ei sitäkään voine arvos

tella toisin. 

Arvosteltakoon tätä ilmiötä miten hyvänsä, joka tapauk

sessa on sanottava, että se on kulttuuri-ilmiö, sillä onhan se 

todistuksena siitä, että inhimillinen järki hallitsee alalla, jossa 

sokeat vietit ennen olivat yksin määräävinä. Mutta mikäli syn-
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tyneisyyden väheneminen johtuu kasvav·asta itsekkyydestä, mu

kavuuden- ja nautinnonhalusta, pyrkimyksestä päästä hyville 

palkoille j. n. e., kohdistukoonpa tämä sitten kuhunkin yksilöön 

tai hänen jälkeläisiinsä, mikäli se on todistuksena siitä, että ny0 

kyisessä polvessa on vähemmän itseluottamusta, vähemmän us

kallusta ja elämänrohkeutta kuin menneissä polvissa, sikäli se 

on tuloksena hyperkulttuurista, joka kantaa itsessään häviönsä 

siemenen. 

SIIRTOLAISUUDEN MERKITYS MAALLEMME. 
Kirjoittanut 

K. V Hoppu. 

Siirtolaisuus on kahtena viime vuosikymmenenä vienyt 

maastamme runsaan määrän parasta työvoimaa. Ja melkeinpä 

vuosi vuodelta, muutamia poikkeusvuosia lukuunottamatta, on 

siirtolaisuus vaan näyttänyt yhä lisääntyvän. Vuodesta 1899 

alkaen, jolloin siirtolaisuus tunnetuista valtiollisista syistä äkkiä 

osoitti tavatonta nousua, on vuoden 1913 loppuun maastamme 

lähtenyt 223 576 siirtolaista. Mainitusta vuodesta lähtien vuo

teen 19 r 3 on kuitenkin takaisin palannut 86,2 l 5 siirtolaista eli 

suunnilleen 39 0/o lähteneistä. Niin kuin jo edellä viittasimme, 

on tämä maansa jättävä, ja uusia oloja itselleen hakeva joukko 

parasta työvoimaa, ainoastaan I 5 0/o on siitä alle 16 ja yli 

50 ikävuoden, kun sen sijaan I 6-30 vuotisia on . 70 ° /o. 

Jos vielä lähemmin ottaa siirtolaiset tarkastellakseen, niin on 

merkille pantava, että maalaiset ja juuri maataviljelevä väestö 

on niissä lukuisimmin edustettuna. Siirtolaisista on kuulunut 

maataviljelevään väestöön tasaisissa luvuissa laskettuna noin 600/o, 

mutta tämän vuosisadan alkuvuosina• aina 70 °/o:kin. Ja jos vielä 

lähemmin tarkastamme siirtolaisina lähteviä, niin pistää. silmään 
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se omituinen seikka, että melkein yhtä lukuisia ovat tilalliset ja 

heidän lapsensa kuin tilattomat ja heidän lapsensa. 

Mutta tämä omituinen seikka, että maataviljelevä, n. s. 

vakava väestö muodostaa maastamme lähteväin siirtolaisten suu

rimman osan, vaikuttaa myös, että siirtolaisemme ajattelevat 

lähtiessään vaan tilapäistä kotimaansa jättämistä. Kun uudessa 

maailmassa ja muka paremmissa olosuhteissa on kerätty itsel

leen sellainen pieni pääoma, että vanhanpäivän vara on turvattu, 

ajatellaan palaamista kotimaahan ja kotiseudulle. Monen toiveet, 

·sanokaamme hyvin usean palanneista, toteutuvat, mutta ainakin 

yhtä monen, jollei useamman kuvitelmat Amerikan tuomasta 

-0nnesta raukeavat tyhjiin. 

Sitä seikkaa, että siirtolaiset aikovat palata takaisin koti

maahansa hankittuaan itselleen pienen paaoman, todistavat ne 

verrattain runsaat rahamäärät, jotka he vuosittain lähettävät 

kotimaahansa, Suomen pankkeihin talletettaviksi. Kuinka suu

ret nämä siirtolaisten lähettämät rahamäärät ovat, siitä ei meillä 

-0le tähän asti hankittu mitään selvitystä. Ylimalkaisia arvioi

misia on tehty, mutta ainoastaan tri 0. K Kilpi on arvioimi

sessaan lähennellyt todellisia oloja. 1) Hän on arvioinut siirto

laisten lähettämät rahamäärät 20 miljoonaksi. Aivan harhaan

viepä on vuoden 1914 valtiopäiväin työväenasiainvaliokunnan 

arvio, jonka mukaan maahan siirtolaisuuden kautta tulisi IO mil

joonaa markkaa 2) Vähän suuremmaksi kuin mainittu valiokunta 

on siirtolaisten lähettämät rahamäärät arvioinut maisteri P. Kor

pisaari. 3
) Hän tulee siihen tulokseen, että Suomi saa Ameri

kassa olevilta siirtolaisiltaan taloudellisen » hyvän ajan» vallitessa 

1) 0. K. Kilpi Suomen siirtolaisuudesta, Oma Maa V osa sivu 706. 

') Vuoden 1914 valtiopäiväin työväenasiainvaliokunnan niietinto n:o 6, sivu 33. 
3) Kts. Kauppalehti vuonna 1911, n:o 43, siv, 640, P, K, Siirtolaisten 

rahalähetykset kotimaahan, 
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vuosittain noin I 5 miljoonaa, mutta että huonoina aikoina on 

summa useita miljoonia pienempi. 

Nämä erilaiset arvioimiset ja se seikka, että siirtolaisuus

kysymys on viime aikoina herättänyt tavallista enemmän mie

lenkiintoa - eduskunta on anonut valtion toimesta suoritetta

vaksi tutkimusta niistä syistä, jotka maastamme siirtolaisuuden 

aiheuttavat, -- ovat antaneet allekirjoittaneelle aiheen koettaa mää

rätä mahdollisimman tarkoin sen summan suuruus, joka siirtolai

suuden kautta maahamme saapuu, Maamme suurimpia pankki

laitoksia, Suomen Pankkia, Kansallis-Osake-Pankkia, Suomen 

Yhdyspankkia, Pohjoismaiden Osakepankkia ja Waasan osak~

pankkia, kuin myös Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiötä on minun 

kiittäminen siitä, että olen voinut tällaisen laskelman siirtolaisten 

rahamääristä suorittaa. Mainitsemani pankit ovat ilmoittaneet, 

kuinka paljon niiden kautta on siirtolaisilta rahaa maahamme 

saapunut. Koska · monien pienien erien laskeminen pankeissa 

olisi tuottanut tavattoman työpaljouden, olen tyytynyt viisivuo

tiskauden, vv. 1909--1913, tietoihin. 

Mainittuna viisivuotiskautena saapui maahamme siirtolai

silta Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa ja Kanadassa rahaa Suo-

men rahaksi laskettuna seuraa vain määräin edestä: 

V. 1909 Smk 17,486,000 

)) 1910 )) 21,911,000 

)) 191 l )) 23,722,000 

)) 1912 » 21,410,000 

)) 1913 }} 24,800,000 

Yhteensä Smk 109,329,000 

siis keskimäärin Smk 21 ,866,ooo eli tasaisissa summissa lausut-

tuna 22 miljoonaa vuodessa. 

Edellä olevat summat ovat lasketut niiden tietojen mukaan, 

joita olen saanut mainituilta· pankkilaitoksilta, S. H. 0. Y:ltä 
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sekä jotka saadaan postitilastosta postiosoituksina eri maista saa

puneista rahamääristä. Pienempien pankkilaitosten ja konkurs

sissa olevan Uudenkaarlepyyn Osakepankin kautta kuin myös 

postinvälityksellä kirjeissä saapuneet sekä siirtolaisten mukanaan 

tuomat Suomen rahan määrät olen arvioinut vain 500,000 mar

kaksi. Tämä viimeksi mainittu summa saattaa tuntua ehkä liian 

pieneltä, mutta kun ottaa huomioon, että mainitsemieni suurem

pien pankkilaitosten ilmoittamiin summiin sisältyvät jo täällä vaih

detut dollarit, niin en ole tahtonut summaa arvioida suuremmaksL 

Mielenkiintoa tarjoaa myös se seikka, mitä tietä siirtolais

ten lähettämät rahamäärät saapuvat maahamme. Pankkien väli

tyksellä saapui: 

V. 1909 Smk 13,998,000 

i 1910 )) 17,544,000 

)) 191 l » 19,016,000 

1912 )) 16,721,000 

)) 1913 )) 19,246,000 

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön välityksellä saapui seuraa

vat määrät: 

V. 1909 Smk 2,166,000 

» 1910 )) 2,741,000 

» 1911 )) 3,044,000 

» 1912 )) 3,019,000 

» 1913 >> 3,754,000 

Postiosoituksina saapui Pohjois-Amerikan Yhdysvalloista 

ja Kanadasta maahamme seuraavat määrät: 

V. 1909 Smk 1,322,000 

» 1910 )) 1,626,000 

» 1911 » 1,662,000 

» 1912 » 1,670,000 

)) 1913 » 1,800,000 
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Olen uskaltanut laskea postiosoituksina Pohjois-Amerikan 

Yhdysvalloista ja Kanadasta maahamme saapuneet määrät siir

tolaisten lähettämiksi sen perusteella, että kukin saapunut summa 

on verrattain pieni, keskimäärin 150 mk. ja että vientimme, joka 

muutoin Yhdysvaltoihin ja Kanadaan on hyvin pieni, tuskin 

käyttää tällaista maksujen lähetystapaa. 1) 

Suurin osa, vähän vaille 80 °/o, siirtolaisten lähettämistä 

rahamääristä on saapunut pankkien välityksellä, vähän yli 13 °/o 
Suomen Höyrylaiva O ;akeyhtiön, jolla on oma asioimista Ame

rikassa, ja vähän yli 7 0/o postiosoituksina. 

Siirtolaisilta saapuneet rahamäärät eivät näy yleensä juuri 

riippuvan siitä, onko siirtolaisten luku edellisenä vuonna ollut 

tavallista suurempi. Tätä seikkaa valaisemaan asetettakoon 

tähän vv. 1908-1913 lähteneiden siirtolaisten määrää osoittavat 

luvut: 

V. 1908 5,812 henkeä 

» 1909 19,144 » 

" 1910 19,007 )) 

» 191 l 9.372 > 

)) 1912 10,724 )) 

» 1913 20,057 )) 

Sen sijaan näyttävät ne, kuten luonnollista onkin, riippu

van Amerikan taloudellisista oloista. Siitä mainittakoon esi

merkki. V. 1912 tapahtui Yhdysvalloissa presidentin vaali, joka 

aina antaa aihetta taloudellisiin selkkauksiin, kun tahdotaan vai

kuttaa vaalintulokseen. Sinä vuonna saapui maahamme siirtolaisilta 

rahaa huomattavasti vähemmän kuin edellisenä tahi seuraavana. 

1) Vertauksen vuoksi mainittakoon, että Englannista ja Saksasta, joiden 

kanssa meidän maamme on verrattain vilkkaassa kauppayhteydessä, saapui posti

osoituksina v. 1913 edellisestä vain. 153,000 mk. ja jälkimäisestä 177,000 mk. 

Tämäkin viittaa että otaksumiseni Amerikasta saapuvista_ postiosoituksista on. oikea. 
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On vaikea raha-arvoilla osoittaa, kuinka suuri on se pää

oma-tappio, jonka me vuosittain kärsimme siirtolaisissa, sillä 

ihmisen pääoma-arvoa on vaikea laskea. Ja se johtuu siitä sei

kasta, että eri ihmisten työ on eri tavalla tuottavaa, riippuen 

tämä työkyvystä, työvoimasta, työalasta y. m. lukemattomista 

asianhaaroista. Käytännölliset amerikkalaiset ovat kuitenkin tässä 

suhteessa tahtoneet rahamäärin osoittaa, kuinka paljon Yhdys

valtain kansallisomaisuus enentyy jokaisen maahan saapuvan 

siirtolaisen kautta. He ovat arvioineet, että jokainen siirtolainen 

työllään ja toimellaan hyödyttää uutta kotimaataan 1,000 dol

larin. arvosta. Tri Aug. Hjelt on sovittanut tämän amerikkalai

sen laskelman meidän oloihimme ja arvioinut, että jokainen . alle 

16 vuotta oleva henkilö edustaa 2,000 markan ja 16 vuotta täyt

tänyt henkilö 6,000 markan pääoma-arvoa. 1) Sovittakaamme 

tämä arvio viisivuotiskautena, vv. 1909-1913, lähteneihin siirto

laisiin, niin saamme heidän pääoma-arvokseen 1 ,ooo markoin 

seuraavat määrät: 

Alle 16 v. 16 v. vanhempien Yhteensä 
pääoma-arvo pääoma-arvo 

V. 1909 3,838 I03,350 107,188 
~ 1910 3,874 102,420 I06,294 
)) 1911 2,466 48,834 5 l ,300 
)) 1912 2,642 56,118 58,760 
)) 1913 3,392 1 l0,166 113,558 

yhteensä I 6,2 I 2 420,888 437,100 

Jos laskemme kunkin siirtolaisen pääoma-arvon esitetyn 

arvion mukaan, niin näemme tappion viisivuotiskautena, vv. 1909---

1913, olleen 437,roo,ooo markkaa eli keskimäärin 87,420,000. 

markkaa vuodessa. Jos tästä summasta vähennetään siirtolaisten 

lähettämät rahamäärät, keskimäärin 22 miljoonaa markkaa vuo-

1
) Aug. Hjelt, Suomen siirtolaisuusliikkeestä. Yhteiskuntataloudellinen Aika

kauskirja v. 1905, siv. 65. 

1/Iaata!oudellisesti käytetyn maan arvovaihtelut Ranskassa I85 I-1908. 3 t 

dessa, niin saamme tappion keskimäärin vuotta kohti tasaisin 

luvuin lausuttuna 6 5 miljoonaksi markaksi. 

Niin kuin jo edellä mainitsin, on ihmisen paaoma-arvoa 

vaikea rahassa lausua. Kaikki hänen pääoma-arvokseen pannut 

määrät ovat enemmän tahi vähemmän mielivaltaisia. Sellaisina 

on myöskin pidettävä sitä laskelmaa, jonka edellä olen esittänyt. 

Sen tarkotuksena ei olekaan matemaattisesti ja raha-arvoissa 

esittää lähtevien siirtolaisten arvoa maallemme. Tarkoitukseni 

on ainoastaan havainnollisesti osoittaa, että se tappio, jonka 

siirtolaisuus maallemme tuottaa, on arvioitava moninkerroin suu

remmaksi kuin se hyöty, mitä siirtolaisilta kotimaahan saapuvat 

rahamäärät edustavat. 

MAAT ALOUDELUSESTI KÄYTETYN MAAN 
ARVOVAIHTELUT RANSKASSA 1851-1908. 

Vuonna 1914 julaistiin Ranskassa siellä toimitetun maan 
uudestaanarvioimisen tulokset. Aikakauskirja » Jahrbuch der Bo
denreform» antaa siitä laajan esityksen,1) joista allaolevat nu
merotiedot ovat otettu. 

Tämä arvioiminen saa ehkä suurimman mielenkiintoisuutensa 
sen kautta että Ranskassa on toimitettu samallaisia arvioimisia 
sekä I 8 50- että I 8 70-luvulla. Täten käy mahdolliseksi vertaa
malla arvostelun tuloksia valaista hyvinkin intressanttia kysymystä 
maanarvon vaihtelusuunnasta eräässä nykyajan suuressa kultuuri
maassa. Ranskan arvioimistoimitus on kuitenkin kohdistunut vain 
maataloudellisesti käytettyyn maahan, 2) joten se ei lainkaan koske 
kysymystä maanarvon noususta vilkasliikkeisissä kaupungeissa ja 
taajaväkisissä teollisuuspaikoissa. Tällainen rajoitus onkin se_n puo-

1) Die Neueinschätzung des unbebauten Bodens in Franknich. Vuosikerta 

1-914. s. 162 s. 

~) Maatalouden rakennusoloja ja rakennuksia ei sisälly arvioimiseen. 
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lesta hyvä, että toisistaan erotetaan kaksi aivan erillään olevaa 
kysymystä. Nykyaik;Linen kaupunkimuodostus on tapahtunut 
laajasti siinä määrin varsinaisen maaseudun kustannuksella että , 
sen vaikutus on maaseudulla osoittautunut maaseudulta pakene
misen muodossa. Tämän takia ei tietenkään · maanarvon edes 
säännöllinen · nousu kaupungeissa riittäisi todistamaan mitään siitä 
suunnasta, mikä maanarvon vaihtelulla on maaseudulla. 

Ranskan viimeinen maanarvon arvioiminen kohdistuu vuo
teen 1908.. Sitä edellinen vuoteen 1879 ja ensimäinen vuoteen 
18 5 r. Se viidenkymmenenseitsemän vuoden ajanjakso, joka siten 
on ensimäisen . ja viimeisen arvioimisen välillä, on jo itsessään 
laaja, jota paitsi tämän ajan kuluessa taloudellinen elämä, kul
kulaitosten alalla tapahtuneen kehityksen vaikutuksesta, on mitä 
suurimmassa määrin muuttunut. Nykyajan kehityksen vaikutuksen 
täytyy siis_ selvästi kuvastua näihin vuosiin kohdistuvissa nume
roissa. Ja 1879 vuoden tiedot ovat hyvänä apuna käsityksemme 
varmentamiseksi. 

Arvioiminen on tehty siten, että on pyritty saamaan ilmi 
sekä myyntihinta että vuokra-arvo hehtaaria kohti. 

Keskimäärin ovat nämät arvot vaihdelleet seuraavasti : 

1851 1879 1908 
vuokra-arvo ha:lta 38: - 53: - - 41: - fr . 
myyntiarvo )) 1,276: - 1,830: - 1,244: - )) 

Nämät numerot jo osoittavat omituista kehityksen suuntaa. 
Maanarvo on tuntuvasti ajanjakson alkupuoliskolla noussut mutta 
jälkipuoliskon kuluessa miltei samassa määrin alentunut, joten 
maataloudelliseen. tarkoitukseen käytetyn maan myyntiarvo, huo
limatta siitä, ettäsevv. 1851-- 1879nousienemmänkuin430/o: lla, 
oli Ranskassa v. 1908 keskimäärin alempi kuin v. 1851. Vuokra
arvo oli ollut samallaisen nousun alainen vv. 1851-1879ja aleni 
sekin tuntuvasti vv. 1879-1908, mutta pysyi kuitenkin suurem
pana 1908 kuin 18 5 1. Tämä erilaisuus pääomahiniian ja korko
tulon välillä johtunee siitä, että, kun maanarvo ei enää · osoita 
säännöllisesti nousevaa suuntaa, ei viljelijä pane samallaista ar
voa maan omistukseen kuin maissa, missä arvonnousu on vil, 
jelijä-omistajalle · säännöllinen palkinto. Ranskan väestöolojen 
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erikoisluontoisuus vaikuttanee sen että maaseudulla työväen puute, 
joskin viljelys yleensä perustuu pienviljelykseen, tuntuu selvästi 
kylläkin. Ranskassa on talonpoika yhtä vanhoillinen kuin missään 
muualla ja koneitten käyttöön on turvauduttu vain olojen pakosta.1) 
Tästä johtuu että viljelysoloja ei ole paljon laajennettu vaan vil
jelys kohdistettu entisiin viljely~maihin. Mutta se selittänee 
myös, minkätähden arvonalennus on kohdistunut suhteellisesti vå
hemmän parhaimpiin maihin ja peltoihin kuin huonompaan vil
jelysmaahan. 

Arvioimista varten jaetaan maa kuuteen luokkaan: 1) eri
koisen hyvät ja erikoislaatuiset viljelysmaat eli puutarhamaat, 
z) pellot, 3) viljellyt niityt, 4) viini vuoret, 5) yksityismetsät sekä 
6) jouto- ja laidunmaat (viljelemättömät). 

Ensimäisen luokan maat ovat arvonsa puolesta vaihdelleet 
seuraavasti: 

1851 1879 1908 
vuokra-arvo ha:lta 81 104 108 fr. 
myyntiarvo )) 2,815 3,382 3,013 )) 

Jos siis nopeata nousua v. 1851-1 879 onkin jälernpänä 
kautena seurannut muutos kehityksessä, niin näemme, että aino
astaan myyntiarvo on suoranaisesti alentunut,· kun sen sijaan 
vuokra-arvo on pysynyt jotenkin samana, jopa jossain määrin nous
sutkin. Tässä kuvastuu puutarhaviljelijäin halu mieluummin pi
dättää vapautensa kuin sitoa toimintansa määrättyyn alaan. Puu
tarhahoidossa voikin viljelijä lyhyemmässä åjassa saada korvatuksi 
maanparannukset ja voimaperäisen viljelyksensä aiheuttamat me
not kuin peltoviljelyksessä. Puutarhaviljelyksessä on näet vilje
lijällä suurin vapaus järjestää tuotantonsa menekin vaihtuvien . 
vaatimusten mukaan. 

Peltoviljelyksessä on tämä vapaus paljon rajoitetumpi. Vil
jelys on kauvan ylläpidettävä suurissa piirtein samallaisena, vaikkapa 
kysynnässä tapahtuisi muutoksia. Tämä seikka liittää viljelyksen 
maanomistukseen ja vaikuttaa konservatiivisesti maanarvon vaih
teluihin. Ranskassa olivat nämät vaihtelut puheenalaisena aikana 
seuraavat: 

1
) K ts. :Jules Miline: Le retour a la terre. Paris 1906. s. 244. 
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vuokra-arvo ha:lta 
myyntiarvo » 

1851 

42 

1,479 

1879 

57 
2,197 

1908 

49 fr. 
1,496 )) 

Arvovaihtelu on siis ollut samallainen, kohdistukoonpa se 
vuokraan tai myyntihintaan. Peltomaan arvo on jotenkin sama 
v. 1908 kuin 1851:kin. 

Niittyyn on varsinaisesti viimeaikainen arvonalennus koh
distunut, osoittaen joko kalliin maan kyvyttömyyttä kannattaa 
karjanhoitoa tai puuttuvan työvoiman vaikutusta. 

Seuraavat numerot kuvaavat vaihtelun. 

Vuokra-arvo 
Myyntiarvo 

1851 
ha:ta 73 

» 2,256 

1879 

97 
2,961 

1908 
65 fr. 

1,878 )) 

Vähemmän suomalaista lukijaa huvittaa viinimäkien hinta
vaihtelut, joihin viimeaikojen hyönteisvahingot tai kasvitaudit luul
tavasti ovat vaikuttaneet, mutta liitämme kuitenkin ne tähän. 

Vuokra-arvo 
Myyntiarvo 

1851 
ha:lta 73 

» 2,067 

1908 
65 fr. 

2,033 » 

Kummalliselta näyttää myös Ranskan yksisyismetsien arvon
alennus. Se johtuu kuitenkin Ranskan metsien laadusta. Ne 
ovat pääasiassa lehtimetsiä, joidenka tuotteet ennen hyvin pie
nessä määrin olivat ulkomaalaisen -- varsinkin pohjois-amerik 
kalaisen - kilpailun alaisina) mutta sensijaan ilman suurempaa kil
pailua palvelivat Ranskan hyvin kehittynyttä puusepän\iikettä. 
Olot ovat hyvien kulkuneuvojen kautta aivan muuttuneet ja siksi 
ovatkin arvot tuntuvasti alentuneet. 

1851 
Vuokra-arvo oli ha:lta 20 
Myyntiarvo » 624 

1879 
23 

745 

1908 
17 fr. 

57 2 » 

Viimeinen maaluokka, joutomaat ja viljelemättömät laidun
maat, ovat myös alentuneet, joskin on havaittavissa että alennus 
enemmän koskee vuokra- kuin kauppa-arvoa. Syynä ehkä on 
yleisempi pyrintö muuttaa näitä maita metsämaiksi. 

Ki1jallisuutta, 35 

Vaihtelut ilmoitetaan seuraaviksi: 

1851 1879 1908 
Vuokra-arvo ha:lta 5 6 4 fr. 
Myyntiarvo )) 155 207 159 )) 

Ylläolevat numerot, JOlssa kuvastuu suuren sivistysmaan 
maanarvon vaihteiut, ovat hyvinkin mielenkiintoiset. Ne uudes
taan vahvistavat sen totuuden, että maanviljelysmaa ei suu
rissa sivistyismaissakaan eikä edes maissa, missä tullit suojelevat 
maanviljelystä (Ranskassa varsinkin v:sta 1892), osoita säännöllistä 
arvonnousua. Maareformiliikkeelle on siinä uusi tosiasia, joka 
yhä selvemmin rajoittaa kannattajiensa uudistusharrastukset yksin
omaan rakennusalueisiin. 

Heikki Renvall. 

l(IRJALLISUUTT A. 

M. Tela, Kansantalouden alkeita. Kirja kotiopintolaisille ja 
itsekseen lukijoille. Werner Söderström Osakeyhtiö. Sivuja 134. 
Hinta 1 mk. 25 p. 

Ilmoitettavana olevan kirjan esipuheessa lausutaan, ettei 
sille ole asetettava suuria vaatimuksia, sehän on tarkotettu aino
astaan sellai~ille lukija piireille, joilla ei ole edellytyksiä vaikeampi
tajuisen kansantaloudellisen oppikirjan lukemiseen. Teos on ai
joittu etupiiässä kotiopintolaisille. Kuinka yksinkertaisella ja help
potnjuisella oppikirjallisuudella tätä liikettä viedään eteenpäin, 
siitä ei allekirjoittaneella valitettavasti kyllä ole tietoja, mutta 
tästä salanimi Telan kirjasesta päättäen on kotiopintolaisten edel
lytykset kirjallisuuden lukemiseen kovin vähäiset, sanoakseni liian 
vähäiset. 

Kirjoittaja on päämääräkseen ottanut välttää yleensä mää
ritelmiä ja koettaa saavuttaa tarkotuksensa lähimmästä ympäris
töstä otettujen esimerkkien kautta. Sitä paitsi kirjalle annettu 
vuoropuhelun muoto ei ole sopiva syvempään ja asiallisempaan 
esitykseen tällaisen aineen alalla. Kirjasta lukiessa huomaa, että 



Ki,jallisuutta. 

kirjoittajan tiedot kansantalouden alalta ovat kovin pintapuoliset, 
hän ei hallitse juuri ensinkään ainetta. Näin ollen ei se kuva, 
jonka hän lukijoilleen antaa, voi olla myöskään virheetön. Päin 
vastoin virheellisyyksiä käsitteiden esittämisessä voi panna mer
kille kautta koko kirjan. Ylivoimaiseksi on kirjoittajalle nähtä
västi käynyt eri kansantaloudellisten koulukuntain esittäminen, 
koskapa hän on siitä luopunut ja kuittaa asian huomautuksella 
esipuheessa, että sellainen ei ole kirjan tarkotukseen nähden vält
tämätön. Eiköhän kot.iopintoliikkeellä olisi ollut käytettävänään 
tälläisen kirjan laatimiseen sellaista kirjoittajaa, jolla todella olisi 
ollut edellytyksiä täsmällisen ja asiallisen, mutta samalla helppotta
juisen opintokirjan laatimiseen. Luullakseni sellaisia kirjoittajia 
kyllä olisi, jos kerran esim. niin helppotajuista ja kevyesti kirjoi
tettua teosta kuin Giden oppikirjaa olisi pidetty liian vaikeata
juisena. 

Telan kirjaa ei voi arvostella juuri minkään mittapuun mu
kaan. Se ilmoitetaan niin vaatimattomaksi, ettei ainakaan alle
kirjoittanut löydä sen arvostelemiseksi sellaista. Jos kirjan ansi
oista tahtoo puhua, on sanottava, että se on hyvän asian harras
tuksen vuoksi kirjoitettu, tyyli on kevyt ja sujuva. 

K. V. H. 

A. E. Tudeer. Hämeen läänin väestön lisääntyminen vuosina 
1811 - 1910. Taloustieteellisia tutkimuksia XVI. Helsingissä 1914 
Siv. VI+312. 

Yllämainitusta teoksesta on yliopiston historiallis-kielitieteel
lisen osaston määräämä virallinen tarkastaja, dosentti Edvard 
Gylling antanut seuraavan lausunnon: 

Tutkimus perustuu Suomen väestötilastollisen ensiainehiston 
detaljikäsittelyyn ja on ensimäinen Suomessa ilmestynyt laajempi 
tutkimus, jossa seurakunnittaisia tauluja on käytetty tilastollisen 
tutkimuksen ainehistona. Tämän ainehiston suuri arvo on tun
nettu, mutta se seikka, että se on vanhemmilta ajoilta erittäin 
vaikeasti käytettävissä, se kun säilytetään seurakunta-arkistoissa, 
on tehokkaasti vaikeuttanut sen käyttämistä. Ainehiston keräys 
on esillä olevassa tutkielmassa siitä syystä muodostunut varsin 
suuritöiseksi. Sittenkin on siihen jäänyt alkutaulujen häviämisen 
aiheuttamia aukkoja, joita on ollut interpoloimalla täytettävä. 
Tekijä on käyttänyt ainehistoa selvittääkseen Hämeen läänin eri 
paikkakuntien väenlisäyksen erilaisuutta ja erilaisuuden syitä. Tässä 
on menetelty siten, että eri · seurakunnat on yhdistetty suurem
miksi »luonnollisiksi» alueiksi huomioon ottamalla, että asutukse11 
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ja väenlisäyksen sekä maantieteellisen aseman puolesta saman luon• 
toiset seurakunnat on yhdistetty. Tutkimus perustuu pääasiassa 
näitä alueita koskevien lukujen vertailuun, joskin usein tulosten 
tarkistamiseksi yksityisseurakuntia koskevia huippu- ja alimpia 
lukuja on esitetty. 

Teoksen ensimäisessä luvussa osoittaa tekijä, että tutkimus
alueella 1700-luvun loppupuolella ja 1800-luvun alkupuolella vä
erilisäys ja väentiheys esiintyvät rinnakkaisilmiöinä, siten että suuri 
väenlisäys tavataan heikosti asutuilla seuduilla ja päinvastoin pie
nempi väenlisäys paremmin asutuilla. Tämä ilmiö on ennenkin 
koko maahan nähden todettu, ja on katsottu sen, kuten tekijäkin 
tekee, johtuvan uutisviljelyksen erilaisista kehitysmahdollisuuksista. 
Myöhempänä aikana, jälkeen vuoden 1870, väenlisäys ei esiinny 
enää rinnakkain väentiheyden kanssa, riippuen lähinnä siitä, että 
väenlisäyksen kehitys nykyisin on suurin teollisuus- ja liikeseu
duilla. 

Tämän jälkeen otetaan aluksi tutkittavaksi missä määrin 
nämä eri seutujen väliset erilaisuudet väenlisäykseen nähden joh
tuvat erilaisesta syntyneisyydestä, kuolleisuudesta tai erilaisesta 
muuttoliikkeestä. Tekijä tulee tässä varsin huomattavaan positii
viseen tulokseen, kun hän osoittaa, että eri alueiden erilainen luon
nollinen väenlisäys pääasiassa on eyntyneisyyden aiheuttama. Eri 
alueiden kuolleisuus vaihtelee sen sijaan paljoa vähemmän, mutta 
on kuitenkin varsin huomattava syy 1800-luvun alku- ja loppu
puolen erilaiseen luonnolliseen väenlisäykseen. Muuttoliike vai
kuttaa yleensä samaan suuntaan kuin luonnollinen väestöliikekin, 
mutta sen vaikutus on tuntuva vasta myöhempänä jaksona 
1871-1910. 

Laajassa ja tärkeässä luvussa, demografiset syyt syntynei
syydessä ja kuoleisnudessa ilmeneviin eroavaisuuksiin, on tutkitta
vana, missä määrin eri alueiden syntyneisyyden erilai1mudet joh
tuvat väestön erilaisesta kokoonpanosta ijän ja siviilisäädyn mu
kaan. Tekijä tulee siihen lopputulokseen, että suuri avioliittoi
suus esiintyy suuren syntyneisyyden kanssa rinnan, mutta ei . jäl
kimäistä kokonaan selvitä, vaan että tässä tulee erilainen avioliit
toj e,n hedelmällisyys lisäksi huomioon otettavaksi. 

Viimeisessä luvussa otetaan lopullisesti tutkittavaksi väen
lisäysilmiöiden suhde taloudellisiin oloihin, mikäli nämä ilmene
vät väestön ammattiryhmityksessä ja yhteiskunnallisessa kokoon
p:mossa eriaikoina. Tässä todetaan, kuten jo aikaisemmin samassa 
tutkimuksessa toisten seikkain nojalla oli päätelty, että kautena 
1811-60 väestön lisääntyl:'.linen pääasiassa on maanviljelysväestön 
lisääntymistä. Myöhempänä kautena on siellä, missä lisäys on 
sunrin, sen pääosa teollisuus- y. s. väestön lisäystä; mutta tekijä 
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toteaa sen ohella, että maanviljelysväestön lisääntyminen näillä 
seuduin on myöskin keskimäärää suurempi, mikä viittaa siihen, 
että teollisuuden kehitys myöskin maataloudelle ja maanviljelys
väestölle avaa uusia toimeentulon mahdollisuuksia. Teoksen lo
pussa voidaan näin ollen todeta, että eri elinkeinojen kehitysmah
dollisuudet eri paikkakunnilla eli kuten tekijä eräässä kohden 
hiukan epätarkasti sanoo, edulliset yhteiskuntataloudelliset olot, 
ovat omiaan aikaansaamaan suurempaa väenlisäystä kuin nurjat 
olot. 

Ainehisto, johon viimeinen luku perustuu, Suomen väestö
tilaston ammattitilasto, on osaksi hyvinkin puutteellista, eritoten
kin viime ajoilta, ja on tämä tuottanut tekijälle vertailuja teh
dessä melko · vaikeuksia. Vaikkakin hän on ainehiston laadusta 
tietoinen ja käsittelee sitä verrateri varovasti, antaa kuiter,kin täEsä 
kohden hänen menettelynsä muistutuksillekin tilaa. Vuoden 1910 
ammattitilastollisia tietoja ei kriitillisesti tarkasteta ja näin jää 
huomamaatta, että teollisuusväestö näissä tiedoissa esiintyy todelli· 
suutta pienempänä. Verratessa vuosien 1870 ja 1910 ammutti
tilastollisia tietoja ilmenee tämän vuoksi teollisuusväestön lisäys 
todellista pienempänä, jota virhettä lisää vielä sekin väkinäinen 
menettely, jolla tekijä koettaa saada vuosien 1870 ja 1910 toi 
sistaan melkoisesti eroavat ammattiryhtimykset vattaamaan toisi
aan. Merkittävää virhettä ei tästä · kuitenkaan aiheudu tekijän 
loppupäätelmiin, sillä teollisuusväestön kehitys kautena 1879-] 910 
on niin voimakas, että se tekijän menettelystä huolimatta antaa 
leimansa luvuille, vaikkakin tietysti hiukan heikommin kuin muu
ten olisi asian laita. 

Eräitä muitakin muistutuksia esitystä vastaan on tehtäYä. 
Si v. 42-43 olevissa tiedoissa Hämeen seurakuntien ijästä on useita 
pienempiä virheellisyyksiä (Vert. Woionmaa Muinaishistoriallinen 
Häme). Yleiskatsauksessa muuttoliikkeeseen oleva väite siv. 128-
129, että kaupunkeihin suutautuva muuttoliike olisi vuosina 1901-
1910 sivuuttanut huippukohdan, ei ole perusteltu, vaan johtuu 
tämä näennäinen tulos osaksi siitä, että muutoliike suuntautuu 
ulkopuolel!f, läänin, osaksi siitä, että Lahden kaupunki on luettu 
maaseutuun. Sivulla 130 oleva selvitys kaupunkeihin muuttoa 
koskevien lukujen erilaisuudesta 1800-luvun kuluessa ei ole aivan 
vakuuttava. Syy ehkä on haettava erilaisista muuttokirjojen otta 
mista koskevista määräyksistä. Ei myöskään ole oikea huomau
tus siv. 153, että Hollolan piiriin väenlisäys 1881-1910 johtuisi 
sisäänmuutoista, kun kerran piirin luonnollinen väenlisäys oli to
dellista väenlisäJstä suurempi, vaikkakin syntymäpaikka-väestöstä 
oli suuri osa muuttanut pois, ja näiden tilalle siirtynyt väkeä 
muualta. Myöskin tekijään aviolJista hedelmällisyyttä valaisemaan 
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käyttämät syntyneiden aviolasten keskiluvut vuosittain solmittua 
avioliittoa kohti vähemmin hyvin valaisevat tätä kysymystä, jopa 
voivat antaa harhaan johtavan kuvankin, kuten sivulla 241 olev~ 
taulu vuosilta 1871-1910. Avioliittoisuuden aletessa kasvaa rn
mittäin aviolasten luku solmittua uutta avioliittoa kohden n. s. 
mekaanisesti, syystä että vanhimmista avioliitosta johtuva s~ht~el
lisen suuri lapsiluku tulee verrattavaksi yhä alene~aan soln_uttuJen 
avioliittojen lukuun. Ne johtopäätökset, jotka siv. 241 Ja seur. 
tehdään tämän vertailun perusteella, eivät näin ollen ole katsot-
tava todistetuiksi. . 

Viimeinen huomautus ei ole kuitenkaan, yhtä vähän kmn 
edellisetkään, sitä laatua, että se muuttaisi missään oleellisesti täi:: 
keässä kohdassa tekijän johtopäätöksiä. Päinvaston katson, etta 
tekijän on onnistunut antaa tarkka ja oikea kuva niid~n väenlisä
ysilmiöiden erilaisuudest~, mitkä_ hän_ on ot~~1;1ut tu~kittavaks~en. 
Mikäli olen voinut havaita on amehiston kasittely Ja muu tilas
tollinen numerotyö suositettu huolellisesti ja tarkasti. Eräita pai
novirheitä on kuitenkin mainittavu sivv. 161, 221 ja 330. 

Tämän lisäksi on mainittava, että väitöstilaisuudessa ylimää
räinen vastaväittäjä tohtori V. Cajanus esitti huomautuksia, jotka 
kohdistuivat lähinnä siihen, että tekijän olisi ollut tutkittava esit
tämiensä tilastollisten lukusarjojen dispersioonia, osittain taas, että 
tekijän olisi eri sarjoja vertaillessa~n, sen sijan_ että hän oli käy
tännyt rinnakkaisteri sarjojen vertailevaa metodia, ollut l~~ket~av~ 
näiden sarjojen väliset korrelationisuhdeluvut. Olen yhta 1:1ielta 
siitä että tällaiset laskut luonnollisesti olisivat lisännet tutkimuk
sen 'täydellisyyttä ja tekijä olisi kenties niiden kautta v_oinu~Jo~
sain yksityiskohdassa saada johtopää_töksensä t~:_kemmm ~~a~'.
tellyksi, mutta katson myös että tutkimuksen paatulokset nahta
västi eivät olisi tämän kautta missään oleellisessa kohden muut
tuneet. On sentähden katsottava kyseenalaiseksi, olisiko senluon
toisissa tutkimuksissa kuin esillä oleva, mainitunlaisilla matemati
silla laskuilla ollut niin suurta merkitystä, että niiden tulos olisi 
korvannut niiden vaatiman suuren laskutyön. 

Kuten edellisistä on jo käynyt ilmi, katson että edellä ol_e
valla tutkimuksella on tieteellinen arvo ja voin sentähden suosit
taa sitä akateemisena väitöskiijana tiedekunnan hyväbyttäväksi. 

Samalla pyydän myös mainita, että _t_ekijär:1 v_astau~s~t h~n~ll~ 
väitöstilaisuudessa tekemiini huomautuksnn os01ttivat kasiteltavana 
olevan aineen hyvää tuntemusta. 
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Maatalous. 
Meijeriliike Suomessa v. 1912. Meijerien luku v. 1912 

oli koko maassa 652, vuoden 1911 vastaava luku oli 658. V. 1912 
oli vielä maas8amme - pääasiallisesti Turun ja Porin, Viipurin, 
_Vaasan ja Oulun lääneissä - 172 kuntaa, joisssa ei ollut mei
jeriä, ei edes sellaista piimtä kotitarYemeijeriä, jonka valmistus· 
määrä on vähintään 500 kg vuodessa. 

Mikkelin läänissä oli 4 ja Kuopion läänissä vain 3 kuntaa, 
jotka olivat ilman meijeriä.. 

Jos verrataan eri läänien meijerien lukua niiden asukaslu
kuun, saadaan, että 1 meijeriä kohti tuli asukkaita: Uudenmaan 
läänissä 6,284, Turun ja Porin läänissä 3,415, Hämeen läänissä 
5,120, Viipurin läänissä 13,340, Mikkelin läänissä 4,001, Kuo
pion läänissä 3,718, Vaasan läänissä 4,027 ja Oulun läänissä 
3,887 henkeä. 

Meijereistä oli yksityismeijereitä 188, osakeyhtiömeijereitä 
72 ja osuusmeijereitä 392. Noin 3/s rneijereistä oli siis osul)s• 
meijereitä. 

Käyttövoiman mukaan ryhmittyivät meijerit siten, että käsi
voimalla käytettiin 158, hevosvoimalla 70, vesivoimalla 23, höy
ryvoimalla 390, sähkövoimalla 11, käsi- ja hevosvoimalla 75, 
jollakin muulla käytinvoimalla 17. Yksityismeijereissä oli ylei
simpänä käytinvoimana käsivoima (42.a 0/o,) osuusmeijereissä höy
ryvoima (59.o 0/o) ja osakeyhtiömeijereissä jokin muu kuin käsi -, 
hevos-, vesi tai höyryvoima. 

Meijereistä oli voimeijereitä 553, juustomeijereitä 6 sekä 
voi-juustomeijereitä 93 . 

Vointuotannon määrä, josta on tietoja 646 meijeristä, oli 
yhteensä 12,757,253 kg. Siitä tuli yksityismeijerien osalle 890,696 
kg, osakeyhtiömeijerien osalle l,075,8Ll kg ja osuusmeijerien 
osalle 10,790,748 kg. Verrattomasti suurimman osan, 84.6 °/o, 
koko vointuotannosta valmistivat siis osnusmeijerit. 

Vointuotanto keskimäärin meijeriä kohti eri meijeriryhmissä 
oli seuraava: 

Yksityismeijerit 
Osakeybtiömeijerit 
Osuusmeijerit . 
Kaikki meijerit 

4,894 kg 
14,942 » 
27,527 » 
19,748 » 
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Voin valmistukseen käytettiin maitoa yksityismeijereissä 
22,252,347 kg, osakeyhtiömeijereissä 26,313,501 kg sekä osuus
meijere1ssa 260,531,344 kg eli yhteensä 309,097,192 kg. 

Yhteen voikiloon käytettiin maitoa yksityismeijereissä 24.98 
kg, osakeyhtiömeijereissä 24.46 ja osnusmeijereissä 24.u kg. 

Juuston valmistus oli kaikkiaan 1,813,584 kg; siitä valmis
tivat yksityismeijerit 1,162,068, osakeyhtiömeijerit 207,482 kg. ja 
osuusmeijerit 444,034 kg. 

Meijerit olivat käynnissä kaikkiaan 193,157 päivää eli kes
kimäärin meijeriä kohti 306 päivää. 

Teollisuus. 

. Työssä sattuneet tapaturmat vuonna 19u. Teollisuus-
hallituksen julkaiseman tapaturmatilaston mukaan esitetään seu
raavat luvut vuodelta 1911 verrattuina lähinnä edellisten vuosien 
vastaaviin lukuihin: 

Tapaturmia: Uusia työky- Uusia kuole- Uusia vahin-
kaikkiaan kuolettavia vyttömyys- mantapaus- gonkorvauksia 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

3,394 87 
3,252 39 
2,874 52 
3,160 53 
3,469 81 

eläkkeitä korkoja kerta kaikkiaan 
370 64 291 
362 35 342 
363 110 280 
300 28 286 
364 46 453 

Kauppa. 

Englannin ulkomaankauppa sodan aikana käy sel· 
ville seuraavista luvuista : 

Tuonti: Vienti: 
Elokuulla 42.4 milj. puntaa 24 2 milj. puntaa 
Syyskuulla 45 .1 )) )) 2ö.7 » » 
Lokakuulla 51.6 )) )) 28 6 » )) 

Marraskuulla 56.o » )) 24 .6 )) » 
Joulukuulla 67.5 )) )) 26.3 )) )) 

Tammikuulla . 67 .4 )) )) 28.2 )) )) 

Vailtaavaan aikaan lähinnä edellisenä vuotena oli tuonnin 
vähennys suurin lokakuulla, jolloin se oli 28.1 °/o , ja pienin tammi-
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kuulla, jolloin se oli vain 0.9 °/o. Viennin vähennys oli suurin 
marraskuulla, ollen 45.o O /o, ja pienin syyskuulla, jolloin se oli 
37.1 °/o. Viime tammikuulla oli vienti, 40.3 % pienempi kuin 
tammikuulla 1914. 

Liikenne. 

Rahtimarkkinat sodan aikana. Rahtimäärät ovat so
dan aikana nousseet niin korkeiksi, että uskaltaa väittää niiden 
saavuttaneen jo huippunsa. Rahtimääräin nousua kuvaavat seu
raavat luvut. Tavallisissa oloissa on maksettu vehnästä kvartte
rilta Newyorkista Itämeren läntisiin satamiin 2-2 1/2 sh., loka
kuussa maksettiin 4---5 sh. ja nyt 11-12 sh. Nousu on siis 
ollut 440-480 ° /o. Eräässä kirjelmässä, jonka brittiläiset laivan
varustajat tammikuun lopussa ovat antaneet Board of Trade'n 
presidentille, selvitellään mieltäkiinnittävällä tavalla rahtien nou
sun syitä. 

. Puheena oleva ilmiö ei kirjelmän mukaan ole johtunut lai
VOJen puutteesta. Rahtimarkkinoilta ovat tosin poistuneet Saksan 
ja Itävalta-Unkarin kauppalaivastot, jotka yhteensä edustavat 14 
prosenttia koko maailman tonnistosta, ja viides osa Englannin 
laivastosta, mikä osa vastaa 10 prosenttia maailman koko ton
nistosta, on otettu amiraliteetin palvelukseen. Toiselta puolen on 
kuitenkin Saksan, Itävalta Unkarin ja Belgian merikauppa supis
tunu~ hyvin vähiin ja Englannin kauppa on alentunut 30 .pro
senttia. Mustan meren kauppa on melkein kokonaan lakannut. 
Kun_ myöskin puolueettomien maiden kauppa on kärsinyt, on 
maailmankaupan katsottava vähentyneen ainakin 30 prosenttia. 
Varsinaisena syynä rahtien nousuun ei siten ole ollut tonniston 
puute, vaan on se etsittävissä tonniston muuttuneesta käytöstä, 
siitä että merikaupan alalla on tapahtunut jyrkkä käänne. Eu
ropa on o_llut pakotettu entistä enemmän turvautumaan kaup
paan Amenkan kanssa. Sieltä on esim. täytynyt tuoda viljaa, 
jota ennen on saatu Mustali.a mereltä, hiiliä, joita aikaiRemmin 
on hankittu Englannista ja SakRasta, j. n. e. Johtaviin Ratamiin 
on kokoonttmut suuret määrät laivoja, jotka kauan saavat odot
taa vuoroansa; lastaus- ja lossausmaksut ovat kasvaneet; matkat 
ovat miinain takia pidentyneet; palkat ja vakuutusmaksut ovat 
suuresti lisääntyneet; matkailijain luku taas on tuntuvasti vä
hentynyt. 

Nykyisten säännöttömien olojen poistamiseksi tarvitaan Eng 
!annin laivanvarustajain mielestä ennen kaikkea toimenpiteitä, 
joilla estettäisiin laivain kasaantumista tärkeimpiin satamiin. He 
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mainitsevat lukuisia esimerkkejä nykyään vallitsevista epäkohdista 
ja esittävät yksityiskohtaisen suunnitelman näiden vähentämiseksi. 

Puutavararahdit Norjan ja Englannin välillä ovat nykyään 
40--:-50 sh. standertilta, kun rauhan aikana on pidetty hyvinä 
rahtimäärinä 25-30 sh. Itämeren itäisistäkin satamista Englan
tiin ja Hollantiin. Paraimmat kivihiilirahdit Itämeren itäisiin 
satamiin olivat v. 1912, erinomaisten rahtimarkkinain aikana, 
7 /6 sh. tonnilta, nyt ei saada alle 15 sh. tonnistoa Ruotsin sata
miin. Nousu on siis 100 °;o. 

Voiton kaikista vievät Ruotsin-Suomen välisessä liikenteessä 
suoritettavat rahtimäärät. Tukholmasta tahi Geflestä Suomeen 
suoritetaan tavaran laadusta riippuen 50-80 kr. eli nykyisen 
kurssin mukaan 75--120 mk. tonnilta, eli sanokaamme 7.5--12 
penniä kilolta rahtia. Ruotsalaiset laivanvarustajat voivat, huoli
matta korkeista vakuutusmaksuista - 4 °/o meno- ja 3 °!o paluu
matkasta, - ansaita erinomaisesti. 

Raha- pankki- ja pörssiliike. 

Yleinen tila. Rahamarkkinatkin ovat vähitellen mukautu
neet maailmansodan luoman tilan mukaan. Kuukauden kuluessa 
tapahtuneet muutokset ovat kovin vähäiset. Tilanmuutoksiin vai
kuttaa myöskin se seikka, että kullan vientikielto on edelleenkin voi
massa melkein kaikisca maissa. Jos tarkastaa Europan johtavain 
maiden rahamarkkinoita nykyisten olosuhteiden vallitessa, 111111 

on niitä pidettävä tyydyttävinä. 

Englannin Pankin tilassa tapahtuneet muutokset ovat 
kovin vähäiset. Kultakassa on vähentynyt tammikuun kuluessa 
0.3 miljoonaa, setelistö 1.4 miljoonaa, ollen kultakassa tammikuun 
28 pnä 69.2 miljoonaa ja setelistö 34.7 miljoonaa. Reservin suhde 
passiivoihin oli tammikuun 28 pnä 82.1 °/o. Päivittäisrahan korko 
on ollut 1 °/o ja yksityisdiskontto kolmen kuukauden vekse
leistä 1 9 /16 % . 

Ranskan Pankin tilasta on tietoja joulukuun 10 pa1-
vältä ja tammikuun 28 päivältä. Näiden kahden tila-ilmoituksen 
välillä on kultakassa lisääntynyt 98 miljoonaa fr. ja setelistö 500 
miljoonaa fr. ollen edellinen tammikuun 28 pnä 4,234 miljoonaa 
ja jälkimäinen 10,474 miljoonaa fr Setelikate oli tammikuun 28 
pnä 40.4 °/o, eli l.1 °;o pienempi kuin joulukuun 10 pnä. 

Saksan valtakunnanpankin tilassa on pantava mer
kille, että kultakassa lisääntyi joulukuun lopusta tammikuun 23 
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patvaan 52 miljoonalla Rmk mutta että setelistö väheni samaan 
aikaan 292 miljoonaa Rmk. Kultakassa oli tammikuun 23 pnä 
2,145 miljoonaa Rmk ja setelistö 4,484 miljoonaa Rmk. 

Tila Suomessa. Rahamarkkinain tila meidän maassamme 
on suotuisa. Liike-elämän seisauksissaolo on vaikuttanut sen, että 
luotonkysyntä on huomattavasti vähentynyt. Yksityispankkien 
kassat ovat olleet niin runsaat, etteivät ne ole sellaiset vielä kos
kaan olleet. Rediskonttaus ja luotonotto Suomen Pankilta on aivan 
vähäinen. 

Suomen Pankki. Suomen Pankin tila on viikko viikon 
perästä yhä parantunut. Käyttämätön setelinanto oikeus oli joulu
kuun 23 pnä 1914 84.s miljoonaa, avista saatavat olivat siten 
14.s miljoona pienemmät metallikatetta. Kun pankkivaltuusmie
het kuitenkin joulukuun lopussa siirsivät setelinantoa yastaavista 
varoista muihin varoihin Saksassa ja Itävallassa takavarikoituja 
pankin varoja 32.s miljoonaa, aleni käyttämätön setelinanto-oikeus 
joulukuun lopussa vastaavassa määrin. Vuoden viime päi,·ältä ole
van tilakertomuksen mukaan se oli vain 50.4 miljoonaa. Sen jäl
keen on käyttämätön setelinato-oikeus viikko viikolta lisääntynyt, 
niin että se helmikuun 8 pnä oli 55.1 miljoonaa. Pankin yhä para
neva tila vaikutti sen, että pankkivaltuusmiehet alensivat tammik. 
9 pnä pankin alimman korkomäärän 51/2 °/o:ksi eli 1/2 °/o:lla. 

Talletuspankkien tila joulukuun lopussa osoitti edelli
seen kuukauteen nähden parantumista. Talletus-, juokseva ja koti
maisten kirjeenvaihtajain tilit lisääntyivät kuukauden kuluessa 
16.o miljoonaa, ollen jotilukuun lopussa yhteensä 701.1 miljoonaa 
eli 76.6 miljoonaa suuremmat kuin vastaavaan aikaan v. 1918. 
Luotonanto, vekselit, lainat, kassa.kreditiivit ja kotimaiset kirjeen
vaihtajat lisääntyi joulukuun kuluessa 3.s miljoonalla, ollen kuu
kauden lopussa 770 miljoonaa eli 31 miljoonaa suurempi kuin 
vastaavaan aikaan edellisen vuoden lopussa. Suomen Pankin E:<aa
tava talletuspankeilta oli joulukuun lopussa ainoastaan 2.1 mil
joonaa. Puhdas saatava ulkomailta oli 23.s miljoonaa eli 4.2 mil
joonaa pienempi kuin marraskuun lopussa. Talletuspankkien kas
sat olivat joulukuun lopussa 28.6 miljoonaa 

Talletuspankkien voitto-osingot. Talletuspankkimme 
voivat sota-ajasta ja siitä maamme taloudelliselle elämälle johtu
vista vaikeuksista huolimatta korjata viime vuodestakin hyvän sa
don. Vaasan Osakepankkia ja Kansallis-Osake Pankkia lukuunotta
matta ovat pankit joko voineet pysyttää tahi vieläpä lisätäkin 
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voitto-osinkojaan. Viimeisen viisivuotiskauden kuluessa ovat eri 
pankkien voitto-osingot olleet seuraavat: 

1910 1911 H.!12 1913 1914 
0/o o;o 0;0 O/o o;o 

Yhdyspankki 10 11 5 8 9 
Kansallis-Osake-Pankki 15 15 16 16 12 
Pohjoismaiden Osakepankki 12 1/2 12 1/2 12 1/2 13 13 
V aasa n Osakepankki . 8 8 9 5 
Privatbanken 12 13 13 14 14 
Turun Osakepankki 8 9 10 11 11 
Kauppapankki. 4 4 \2 5 5 1/2 6 
Tampereen Osakepankki 6 3/ .. 7 7 7 7 
Uudenmaan Osakepankki 11 11 11 ll 1/2 11 1/2 
Landtmannab:mken 3 4 5 5.(l 
Länsi Suomen Osakepankki 4 
Helsingin Osakepankki , 4 4 1/2 

Niin kuin tästä näkyy, ovat voitto-osinkojaan lisänneet Yh
dyspankki 1 °!o:lla, Kauppapankki 1/2 °/o:lla, Landtmannabanken 
O.u 0/o:lla ja Helsingin Osakepankki 1/ 2 °/o:lla. Länsi-Suomen Osake
pankki on viime vuodesta jakanut ensimäisen voitto-osinkonsa. 

Yhteiskuntapolitiikka. 

Elinkustannusten kallistuminen ja palkkain nousu 
Triestissä neljännesvuosisadan aikana. Aikakauskirjassa 
Archiv för Sozialwissenschaft und Sozialpolitik selostaa Gisela 
Michels-Lindner erästä yllämainittua ainetta koskevaa tutkimusta, 
joka sisältää varsin mieltäkiinnittäviä tietoja. 

Tutkija, Mar10 Alberti, kertoo elintarpeiden kustannusten 
Triestissä v. 1910 olleen n. 30 °/o kallimmat kuin 14 vuotta ai
kaisemmin. Asunnon vuokrat olivat aikana 1880/1910 nousseet 
n. 50 °/o. Jalkineiden hintain nousu oli 25 vuodessa 45 a 50 °/o; 
miesten hattujen 25 30 °/o. - Yksinkertaiset talousesineet mak
soivat 40 °/o enemmän kuin 25 vuotta aikaisemmin, hyvät huo
nekalut n. 30 °/o enemmän. 

Lääkärit ottivat vaivoistaan 150 °/o enemmän kuin 20 vuotta 
aikaisemmin, parturit sitävastoin 10-20 °/o enemman, ja pesijät
täret tyytyivät vain 10 °/o:lla korottamaan palkkaansa samana aika
jaksona. Permantopaikka teatterissa maksoi 25 vuotta aikaisem · 
min 80 soldia, nyt 2 kruunua. 

Seuraavat menot olivat triestiläisperheellä. 



Ravintocm 
Asuntoon 
Vaatteisiin 
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V. 1885 
kruunua 

60 
20 
10 

Yhteensä 90 

V. 1910 
kruunua 

78 
30 
14 

122 

Mitä palkkoihin tulee, ovat ne eri työmiespiireillä kohonneet 
paljon vaihtelevammin kuin elintarpeet. 

Työpalkkojenindeksilukukohosikirjaltajilla vt10s~_na_l8~0/ 19 ~ 0 
100:sta 181:een, kivenhakkaajilla 184:een, satamatyomieh1lla vam 
162--169:ään, muurareilla 161:een, päiväpalkkalaisilla 150:ee?, 
maalareilla 147:ään, metallityöntekijöillä 133:een, kun sitävastom 
suutarien palkka pysyi samalla kohdalla; 100:ssa. . 

. Tästä näkee, kuinka eri tavalla eri työläispiirit ovat kärsi
neet elintarvekustannusten noususta. Muutamien on ollut suoras
taan pakko alentaa elintasoansa; mutta toisten palkka on kohon
nut enemmän kuin elinkustannukset. 

Yleisen hiniain kallistumisen syinä luettelee Alberti seuraa-
via seikkoja: 

maanviljelystuotantoa kiihkeämpi väestön kasvu, 
kulutuksen kasvaminen (henkilöä kohti) 
kullantuotannon lisääntyminen ja sitä seuraava raha-arvon 

väheneminen, 
kaupunkeihin siirtymisen aiheuttama elintason nousu, 
liiaksi pirstoutunut vähittäiskauppa, 
rengas-, trusti- ja kartellimuodostu~, . . . . . 
lukuisten työvoimain siirtyminen »1mmatenahsia nautmtoJa» 

valmistaviin teollisuuksiin (esim.: elävät kuvat), 
työtaistelut, 
rautatie- ja laivarahtien kohoaminen, . 
sotavarustus- ja sotakustannusten kohoammen. 

Kunnallispolitiikka. 

Kunnalliset työväenasiain- ja sosialilautakunnat. 
KunnalliRen toiminnan laajentumisesta on usein luonnollinen seu
raus että käy tarpeelliseksi luoda. uusia elimiä, orgaaneja, huo
lehtimaan kunnallispolitiikan uusien tehtävien täytt~misestä. 
Yhteiskunnallisen kehityksen osoittaessa välttämättömäksi luopua 
ei ainoastaan valtion vaan myöskin kuntain toiminnassa indivi
dualistisen talouspolitiikan käsityksestä, että julkisoikeudellisten 
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yhdyskuntain ei tule sekaantua yhteiskunnan jäse~ten tal?udelli
seen toimintaan, mikä käsitys Suomen kaupunkien hallmnossa 
1880-luvulla kohosi vallitsevaksi, ruvettiin eräissä kaupungeissa 
ennen pitkään huomaamaan, että kaupunkikuntain uusia työväen
ja sosialipoliittisia tehtäviä varten oli tarkotuksenmukaisinta 
muodostaa erityisiä lautakuntia. Sellaiset kysymykset, joitten 
parhaiten katsottiin soveltuvan näitten lautakuntien käsiteltäviksi, 
olivat aikaisemmin kuuluneet kaupunkiemme keski.1Slautakunnan, 
rahatoimikamarin, tehtäviipiiriin, mutta kokemus oli osoittanut, 
että tällä virkakunnalla ei lukuisain muitten tehtäväinsä takia ollut 
aikaa, usein ei myöskään halua eikä tarpeellista asiantuntemusta 
tällaisten asian käsittelemiseen ja valmistamiseen. Ajatus eri
tyisten työväenasiainlautakuntain perustamisesta heräsi täällä 
Suomessa 1890-luvun lopulla, niinä vuosina, jotka mone,isa muus
sakin suhteessa olivat maassamme heräävän sosialisen harrastuk
sen ja ensimäisten sosialipoliittisten ~lotteide? ~~ka~. Ens~mäi
nen työväenasiainlautakunta perustettun Helsinkiin Ja vahvistet
tiin sille johtosääntö tammikuun 17 p. 1899. Pääkaupungin esi
merkkiä seurasivat sitten Oulu, Vaasa ja Turku. Ensiksimainitun 
kaupungin työväenlautakunnan ohjesääntö vahvistettiin syysk1:1u~ 
17 p. 1903 ja viimeksimainitnn kesäkuun 4 p. 1908. Yhte1sta 
näitten neljän lautakunnan järjestelyssä oli se, että niitten toi
minta alkuaan oli rajoitettu vain asiain valmisteluun ja neuvon
antoon, minkäänlaatuista päätäntö- ja toimeenpanovaltaa ei niille 
oltu annettu. Senjälkeen kuin Helsingin kaupunginvaltuusto 
huhtikuun 15 p. 1913 vahvisti työväenasiainlautakunnalle uuden 
johtosäännön, jolloin · sen nimi myöskin muutettiin sosiaalilauta
kunnaksi, on tämä.n lautakunnan järjestely sikäli muuttunut, että 
lautaktinta on saanut hoitaakseen myöskin eräitä hallintotehtäviä, 
nimittäin kunnallisten työväenasuntojen ja yleishyödyllisen raken
nustoiminnan edistämiseksi perustetun kunnallisen lainarahaston 
hoidon. - Asianharrastajat ovat nyttemmin saaneet tilaisuuden 
perehtyä Helsingin kaupungin työväenasiainlautakU:nnan toimin
taan niinä 15 vuotena, mitkä lautakunta alkuperäisessä muodos
Raan on ollut olemassa. Helsingin kaupungin sosialilautakunnan 
julkaisusarjan toisena vihkona on nimittäin äskettäin ilmestynyt 
lautakunnan sihteerin, .tuomari Einar Böökin laatima katsaus tuon 
aikaisemman lautakunnan toimintaan. (Helsingin Kaupunginval
tuustov työväenasiain lautakunta 1898--1913. Helsinki 1915. S. 62.) 

Julkaisu sisältää paitsi selvityksen lautakunnan perustami
sesta ja järjestelystä, myöskin yksityiskohtaisen selvityksen lau
takunnan alotteista ja toimenpitei<1tä kunnallis- ja sosiaalipoli
tiikan eri aloilla, kuten yleisessä valistustyössä, ammattiope
tuksen ja kasvatuslautakunnan toiminnan järjestämiseAsä, yleisen 
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hyväntekeväisyyden avustamisessa, työehtojen ja työväensuoje
luksen edistämisessä, työttömyyskysymyksen ja asuntokysymyk
sen aloilla, senlisäksi tehdään siinä selvää lautakunnan alottei
den ja muitten sen toimintapiiriin kuuluneitten asiain käsit
telystä kaupunginvaltuustossa ja muissa kunnallisissa virkakun
nissa. Tämän kautta saa julkaisu laajemmankin merkityksen 
muodostuen samalla yleiskatsaukseksi Helsingin kaupunkikun
nan sosialipolitiikkaan käsiteltävänä olevana aikana. Julkai
suun perehtyessä saa lukija käsityksen siitä suuresta merkityk
sestä, mikii lautakunnalla on ollut pääkaupungin korottamisessa 
siitä sosialipoliittisessa suhteessa hämmästyttävän alkuperäisestä 
asteesta, jolla tämän kaupungin kunnallishallinto vielä oli lauta
kunnan alottaessa toimintansa, nykyaikaisen länsieuropalaisen 
sosialipolitiikan toteuttajien joukkoon. Himmeämmäksi jää sitä
vastoin luonnollisesti se kuva, minkä lukija saa niistä vaikeuk
sista ja vastuksista, mitkä tällaisella lautakunnalla nykyisten ääni
oikeusolojen vallitessa on voitettavanaan. -- Muitten ylempänä 
mainittujen kaupunkien työväenasiainlautakuntien toiminnasta ei 
toistaiseksi ole samantapaisia yleiskatsauksia saatavana, mutta 
siitä huolimatta ei ole vaikeata muodostaa itselleen käsitystä niit
ten tähänastisesta merkityksestä. Ne eivät nimittäin missään 
suhteessa ole vastanneet niitä toiveita, joita niille alkuaan asetet
tiin. Mainituista lautakunnista on ainoastaan Oulun työväen
asiainlautakunta pysynyt yhtäjaksoisesti toiminnassa nykyher 
keen asti. Molempain muitten rnaaseutukaupunkien lautakuntain 
toiminta on useita vuosia ollut keskeytettynä. Turun työväen
asiainlautakunta tuskin alottikaan toimintaansa. Sittemmin on 
Vaasan työväenasiain lautakunta herätetty eloon viime vuoden 
alussa. Viime syksynä tehtiin myöskin Turun kaupunginvaltuus
tossa esitys, että aikaisemmin päätetty lautakunta jälleen elvytet
täisiin. Mitään jälkiä näitten Jautakuntain toiminnasta ei asian
omaisten kaupunkien kunnallisessa hallinnossa ole havaittavissa, 
ja kun näisRä kaupungeissa joihinkin sosialipoliittisiin toimen
piteisiin· on ryhdytty, on se tavallisimmin, melkeinpä säännölli
sesti tapahtunut työväenasiainlautakuntain myötävaikutuksetta. -
Syynä tähän näitten maaseutukaupunkien työväenasiainlautakun
tain vähäpätöiseen merkitykseen on epäilemättä suurelta osalta 
ollut laajemman sosialipoliittisen harrastuksen puute asianomai
sissa kaupungeissa. Sellaisissa oloissa, jois1,a, kuten meillä nyky
ään, niillä kansanluokilla, joitten etujen ajaminen lähinnä on 
sosialipolitiikan tarkotuksena, ei ole äänioikeusolojen takia sanan
valtaa kuntain edustuslaitoksessa eikä niin ollen mahdollisuutta 
ratkaisevasti vaikuttaa kunnalliseen toimintaan tälläkään alalla, 
sellaisissa tapauksissa jää kunnallisen sosialipolitiikan menestys ja 
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sosialisten Jautakuntain merkitys riippuvaksj siitä, kuuluuko kun
nalliseen edustuslaitokseen yksityisiä henkilöitä, joilla on tarpeeksi 
harrastusta ja tarpeeksi asiantuntemusta puheenaolevaan alaan 
kuuluvien · kysymysten ajamiseen, ja tällaisista henkilöistä näyt
ti\ä tähän asti olleen puute edellämainituissa maaseutukaupun
geissa. - Jos kohta kokemus maaseutukaupunkien työväenasiain
lautakuntain toiminnasta ei · näin ollen toistaiseksi ole ollut tyy
dyttävä, ei kuitenkaan ole syytä luopua äskettäin tehdyistä yri
tyksistä uinahtaneitteri lautakuntain eloon herättämiseksi eikä 
1;1yöskään uusien tämäntapaisten lautakuntien perustamiseksi. 
Siellä missä laajempaa sosialipoliittista harrastusta on olemassa 
ja missä 1autakuntain työhön voidaan kiinnittää asiantuntevia 
henkilöitä, siellä voi tällaisilla lautakunnilla nykyoloissakin olla 
merkityksensä kunnallisen sosialipolitiikan orgaaneissa. Sen on 
Helsingin työväenasiain lautakunna~ toiminta osoittanut. 

Työväenliike. 

Suomen Ammattijärjestö vuonna 1913. Ammattijär
jestön jäsenmäärä on viitenä viime vuonna kunkin vuoden lo
pussa ollut: 

jä:.ieniä lisäys tai vähennys 
luku o;o 

1909 19,928 3,980 16.7 
1910 13,346 4,582 23.o 
1911 19,640 + 4,294 + 28.1 
1912 20,989 + 1,349 + 6.s 
1913 28,021 + 7,032 + 33.5 

Jäsenmäärä on vuoden 1913 kuluessa vaihdellut melkoisesti, 
kuten näkyy seuraavasta: 

1 neljänneksenä 
2 • 
3 » 
4 )} 

jäseniä 

22,734 
24,468 
25,802 
28,031 

Ammattijärjestön tulot vuonna 1913 olivat 318,482 mk. 
44 p. sekä menot 221,397 mk. 54 p. Menot jakautuvat pääryh
mien mukaan seuraava8ti: 

Hoito 
Työriitaisuudet 

Smk. 

66,630: 19 
14,610: 22 

"/o 
30.1 

6.6 
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Agitatsioni . 
Kirjallisuus 
Avustukset . 
Muut menot 

Katsauksia, 

Smk. 

14,628: 36 
10,797:38 
24,9fi3: 49 
69,777: 90 

.,. 
6.6 
4.9 

11.3 
40.s 

Kertomuksessa annetaan myös tietoja työehtosopimusten luku
määrässä vuonna 1913 sattuneista muutoksista. Niiden mukaan 
saatiin 1913 aikaan 73 uutta työehtosopimusta, jotka käsittivät 
293 työnantajaa ja 4,515 työntekijää, ja samana aikana lakkasi 
voimassa olemasta 2 työehtosopimusta, jotka käsittivät 4 työn
antajaa ja 14 työntekijää. Vuoden 1913 lopussa oli voimas~a 
kaikkiaan 176 työehtosopimusta, jotka käsittivät yhteensä 521 
työnantajaa ja 13,092 työntekijää. 

Osuustoiminta. 

Osuusmeijerit v. 1913. P~inosta ästen ilmestyneen tilas
ton mukaan oli v. 1913 maassamme 370 osuusmeijeriä, joiden jä
senmäärä vuoden lopussa oli 36,789 (tietoja antaneita meijereitä 
344). Osuuksia oli kaikkiaan 240,798 eli keskimäärin 6.5 jäsentä 
kohti. Maitoa tuotiin 34 7 meijereistä 301,983,564 kg, josta val
mistetiin 12,378,606 kg voita. Niiden 303 meijerin tulot, jotka 
ovat antaneet tiedon voitto- ja tappiotilistään, nousivat yhteensä 
36,514,875 markkaan, josta summasta 34,,rn3,241 markkaa oli 
saatu tuotteista. Niiden meijerien yhteinen ylijäämä, kun ylija
koa saaneiden meijerien ylijako on vähennetty, nousi 811,796 
markkaan. Menopuolen suurin erä, »maksettu maidosta ja ker
masta sekä pidätetty varastoihin » käsitti kaikkiaan 29,761,713 
markkaa. Tilinasemaan nähden on huomattava, että meijereillä, 
vuoden ylijäämää lukematta, oli 5,571,375 markkaa erilaatuisia 
omia varoja. Tämän lisäkf'i niillä oli käytännössä 3,773,435 mark
kaa lainavaroja, siitä i,468,645 markkaa valtiolainaa. 

Osuuskaupat v. 1913. Osuuslrnuppoja oli maassamme 
äsken ilmestyneen osuustoimintatilaston mukaan v. 1913 419. 
Myymälöiden luku taas oli 379 tietoa antaneessa osuuskaupassa 
ja jäsenmäärä yhteensä 81,948 henkeä. Vuoden myynti nousi 
56,247,904 markkaan ja rnyynti-voitto (341 osuuskaupassa) 4,R89, 166 
markkaan, jonka ohessa muita tuloja oli 383,618 markkaa. Liike
kustannuks1a oli 2,814,900 markkaa, muita menoja taas 672,409 
markkaa, joten kauppojen yhteinen puhdas voitto oli 1,785,365 
markkaa. Mitä tietoja antaneen 360 kaupan tilinasemaan tu-

Katsauksia. 

lee, näkyy, että niiden omat varat tekivät yhteensä 5,396,fi61 
markkaa, vieraat pääomat taas 6;215,890 markkaa, jonka ohessa 
velkoja tavaranhankkijoille oli 10,318,848markkaa. Varojen koko
naissummasta, 24,065,931 markkaa, olivat tavaravarastot huoma
tuimpana osana, 15,689,868 markkaa. Saatavia ostajilta oli 
2,047,392 markkaa, kiinteistöjen arvo oli yli 4 milj. markkaa, 
kaluston taas noin 650,000 markkaa j. n. e. 

Vakuutusliike. 

Suomalaisilla laivoilla palvel~vien merimiesten 
tapaturmavakuutus. Kuten muistettanee vahvistettiin meillä 
23 p:nä tammikuuta 1902 »laki laivanisännän vastuunalaisuudesta 
merimiestä palveluksessaan kohtaavasta ruumiinvammasta». Tämän 
lain mukaan tulee laivanisännän turvata hänen laivassaan palve
levan miehistön oikeus vahingonkorvaukseen ottamalla vakuutus 
osakasten keskinäiselle vastuunalaisuudelle perustetussa tapaturma
vakuutuslaitoksessa Suomen merimiehiä varten. Laki astui voi
maan 1 p:nä maaliskuuta 1903 ja vakuutuslaitos alotti toimintansa 
1 p:nä joulukuuta 1902. 

Tämän lain mukaisesta merimiesten tapaturmavakuutuksesta 
on vuosittain annettu tietoja teollisuushallitukselle, mutta erinäi
sistä syistä ei niitä ole julkaistu tähän asti. Nyttemmin on 
teollisuushallituksen tilastollinen osasto kuitenkin julkaissut selon
teon tämän vakuutuksen laajuudesta, ja esitetään siitä tässä tär
keimmät iiedot. 

Niiden koneellakäyvien laivojen lukumäärä, joiden miehistö 
oli vakuutettu vuonna 1903, oli 104, yhteensä 43,577.61 nettore
kisteritonnia sekä miehistönä 1,527 henkilöä. Siitä lähtien on 
vakuutettujen koneellakäyvien laivojen lukumäärä hiljalleen kas
vanut, _niin että se oli vuonna 1913 137, yhteensä 57,580.2s netto
rekisteritonnia sekä miehistönä 2,012 henkilöä. Purjelaivoja kuului 
vuonna 1903 vakuutukseen 251, yhteensä 132,163.41 nettorekisteri
tonnia ja laiva väkenä 2,702 henkilöä. Vakuutukseen kuuluvien 
purjelaivojen lukumäärä on, päinvastoin kuin edellä oli laita, vä
hentynyt, ja oli vuonna 1913 176, yhteensä 133,229.40 netto
rekisteritonnia sekä laiva väkenä 2,175 henkilöä. Niiden laivojen 
lukumäärä, joiden laivaväki on vakuutettu tapaturman varalta 
ei, kuten näkyy, ole erittäin suuri. Asiaa tutkittaessa onkin huo~ 
mattu, että varsin suuri määrä laivoja on jättänyt miehistönsä 
vakuuttamatta, lain määräyksistä välittämättä. Merenkuluntarkas
taja on arvioinut tämän luvun 60 a 60:ksi, ja kuuluu hän ryh
tyneen toimenpiteisiin tämän epäkohdan poistamiseksi. 



Katsauksia. 

Niiden tnpatnrmien lukumäärä, joiden johdosta on myön
uetty vahingonkorvausta muodossa tahi toisesf':a, on eri vuosina ollut 

kuoleman ai· muita 
heuttaneita tapatnrmia yhteensä 
tapaturmia 

1903 2 2 4 
1904 6 15 21 
1905 4 14 18 
1906 11 11 
1907 10 18 28 
1908 & 13 18 
1909 9 9 18 
1910 5 19 24 
1911 6 8 14 
1912 4 16 20 
1913 12 16 28 

VäestöliiKe. 

Suomen väestö kasvoi vuoden 1913 kuluessa papiston 
tiedonantojen mukaan kaikkiaan 35,624 hengellä nousten vuoden 
lopussa 3,231,995 henkeen. Vaikka tätä viienlisäystä (1110/oo vuo
den keskiväkiluvusta) ei sinänsä voi pitää aivan pienenä, on pan
tava merkille, että se on huomattavasti pienempi kuin lähinnä 
edellisinä vuosina. Väheneminen johtuu pääasiallisesti syntynei
den luvun vähenemisestä. Vuonna 1913 oli nimittäin elävänä 
syntyneitten luku 87,250 eli 5,025 pienempi kuin edellisenä vuonna 
ollen samalla absoluuttisesti pienempi kuin yhtenäkään vuotena 
sitten vuoden 1903. Verrattuna kunkin vuoden keskiväkilukuun 
on syntyneisyyden aleneva suunta vieläkin jyrkempi. Vuonna 
1901 oli syntyneisyys viellä 32.5 °.·oo, mutta on sitten vuosi vuo
delta säännöllisesti alentunut saavuttaaksensa alimman määränsä 
27 .1 ° /oo vuonria 1913. Näin pientä syntyneisyyttä ei maamme 
väestötilasto ole milloinkaan ennen osoittanut, lukuunottamatta 
nälkä- ja tautivuotta 1868, joka oli aivan poikkeuksellinen. Kiel
tämätöntä on siis, että nykyajan huomattavin väestöilmiö, synty
neisyyden väheneminen, meilläkin on saanut voimakkaan vauh
din. 1) Tätä vahvistaa se seikka, että väheneminen on havaitta
vissa sekä maaseudulla (28.1 ¾o v. 1913) että kaupungeissa 

1
) Vrt. kirjoitusta • Viimeaikaisesta syntyneisyyden vähenemisestä• 

tässä vihossa. 
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(21.9 0;00 v. 1913), jälkimäisisRä kuitenkin paljon jyrkempänä. 
Vastakohtana tälle ilmiölle on kuolleisuuden samanaikainen ila
huttava väheneminen. Absoluuttisesti oli kuolleiden luku vuonna 
1913, 51,8 '/6 henkeä, tosin 231 henkeä suurempi kuin edellisenä 
vuonna, mutta suhteellinen kuolleisuus on vähentynyt hiukkasen, 
16.3 0/oo:sta 16.1 0/oo:een. Seurauksena onkin ollut, että luonnolli
nen väenlisäys, syntyneiden enemmyys kuolleisiin verrattuna, on 
osoittanut tuntuvaa vähenemistä. Vuoden 1913 lukuja 35,374 
J enkeä eli 11.o 0/oo vastaavat nimittäin vuoden 1913 luvut 40,630 
henkeä eli 12.8 "/oo. - Muuttoliike tuotti papiston tietojen mu
kaan maalle 250 hengen lisäyksen. Kuten tunnettua eivät kysy
myksessä olevat tiedot kuitenkaan . käsitä siirtolaisia j~ ~aahan 
palanneita, joten näiden väestöliikke~den tuottama tarp10, JOka ~-
1 913 nousi lähes 15,000 henkeen, e1 ole tullut huom10onotetuks1. 

TILASTOLLINEN OSASTO. 

Laivain haaksirikot v. 1912. Kuinka suuret eri mai
den purjelaivain haaksirikot ovat olleet v. 1912, jolta vuodelta 
on saatavana viimeiset tiedot, käy selville seuraavasta: 

Haaksirikkoutn- Haaksirikkoutuneita 
neiden laivoja tonnimäärä 

luku tonnimäärä 0/o:ssa 0/o:ssa 

Englanti 29 16 798 3.84 3.t~ 
)) siirtomaat 28 7 780 4.15 4.12 

Yhdysvallat 56 35 711 3,59 3.40 
Itävalta-

Unkari puuttu tietoja 
Tanska 1 1 432 3.20 2 .65 

Hollanti 1 133 l.01 0 .52 

Ranska 15 4 761 2.68 1.15 

8aksa 9 7 119 2.95 2.02 

Italia 17 11 612 3.07 4.15 

Norja 41 36 338 6.44 6.08 

Venäjä 14 4 875 2.71 2.68 

Espanja 2 783 3.12 4 .96 

Ruotsi 20 4 606 6.96 4.47 
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Höyrylaivain kärsimät haaksirikot olivat mainittuna vuonna 
seuraavat: 

Haaksirikkoutuneiden Haaksirikkoutuneita 
laivoja tonnimäärä 

luku tonnimäärä 0/o:ssa 0/o:ssa 

Englanti 108 245 258 1.27 1.38 
» siirtomaat 18 11 618 l.2 0.'79 

Yhdysvallat 8 4 085 0.68 0.23 
Itävalta-Unkari 1 2 227 0.26 0.25 
Tanska 5 6 071 0.91 0.86 
Hollanti 4 4 184 0.66 0.38 
Ranska 14 16 926 1.50 l.03 
Saksa 19 38 741 l.oo 0.91 
Italia 8 16 265 1.49 1.45 
Japani 33 27 553 3.u 2.05 
Norja 22 23 601 l.47 1.39 
Venäjä 3 1 791 0.43 0.24 
Espanja 7 12 050 1.33 1.59 
Ruotsi 10 8 094 0.99 0.93 

Suhteellisesti enimmän ovat haaksirikkoja kärsineet norja
laiset, ruotsalaiset, espanjalaiset ja italialaiset purjelaivat. Kuinka 
suuret Suomen purjelaivain kärsimät · haaksirikot ovat, siitä ei ole 
mitään varmaa tilastoa, yhtä vähän kuin meillä ei ole mitään 
luotettavaa tilastoa kauppalaivastomme sunruudestakaan. 

HELSINGIN KAUPUNGIN . ASUNTOPOLITIIKKA. 
Kirjoitianut 

Einår Böök. 

Seuraavassa tulevat pääasiallisesti selostettaviksi · ne erinäi

set asuntopoliittiset toimenpiteet, mitkä -viicpe vuosina osin . on 

Helsingin kaupunginvaltuustossa päätetty, osin kunnallisissa viras

toissa suunniteltu, vaikkei niitä vielä ole . lopullisesti käsitelty. 

Mielenkiintoa vailla ei nimittäin liene toistaiseksi toteuttamatto

mainkaan ehdotusten selostelu, milloin nämä ehdotukset osoitta

vat kunnan asuntopoliittisten pyrintöjen suuntaa. 

Ensin on kuitenkin paikallaan pikaisesti kertoa Helsingin 

kaupungin aikaisemmista asuntopoliittisista toimenpiteistä, ennen

kuin ryhdyn tarkemmin esittämään äsken mainittuja, verraten 

uusia päätöksiä ja suunnitelmia; 

Sitten · kun n. k. työväenasuntoyhtiöiden eli huo~eain ja ter

veellisten asuntojen rakentamista työväenluokalle Ja ennen kaikkea 

yhtiöiden osakkaille tarkoittavain osakeyhtjöiden ·perustaminen 

oli päässyt alkuunsa I 880-luvun jälkimäisellä puoliskolla, päätti 

kaupunginvaltuusto jo v. I 888 myöntää tällaisille yhtiöille eri

näisiä etuja tontinlunastukseen nähden. Valtiosäätyjen v. 1897 

tekemän anomuksen johdosta myönnettiin sitä seuraavina vuo

sina aina vuoteen 1904 työväenasuntoyhtiöille valtionvaroista huo

keita rakennuslainoja ensimäistä kiinnitystä vastaan, yhteensä lä

hes 3 miljoonaa markkaa, joista suurin osa eli vähän päälle 2 1/ ~ 
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miljoonaa sijoitettiin Helsinkiin. Kaupunginvaltuusto koetti puo

lestaan edistää puheenalaista rakennustoimintaa päättämällä v. 

1901, että kaupunki näissä tapauksissä tyytyy toiseen kiinnityk

seen valtiolainan jälkeen tontin koko maksamattoman kauppa

summan vakuudeksi. Tällaisella etuoikeuden siirrolla on usealta 

asuntoosakeyhtiöltä helpotettu edullisen rakennusluoton saantia. 

V. 1900 toimitti Helsingin kaupungin terveydenhoitolauta

kunta laajan tilastollisen- tutkimuksen kaupungin työväen asumus-
. . 

oloista. Ne katkerat tosiasiat, mitkä tämä tutkimus saattoi täy-

teen valoon, aiheutti kunnan viranomaisia lähinnä seuraavina. 

vuosina hyvinkin laajasti käsittelemään asuntokysymystä. Näin 

päättivät valtuusmiehet v. 1902 lainavaroista varata miljoonan 

markkaa sellaisten rakennusyritysten edistämiseen, jotka tarkoitta

vat pienten asuinhuoneistojen aikaansaamista, erittäinkin työ

väelle. Tämän määrärahan käyttöä koskevat tarkemmat perusteet 

ja - erinäiset samantapaiset toime~npiteet- joutuivat kaupunginval

tuuston lopullisesti käsiteltäviksi v. 1905, jolloinka valtuusto päätti 

ensiksikin rakennuttaa muutamia ryhmiä asuinrakennuksia kunnan 

omille työntekijöille, toiseksi että pienten (enintään 2 huonetta 

ja keittiön käsittäväin) asuinhuoneistojen rakentamisen edistämi

seksi oli tällaisille rakennusyrityksille myönnettävä se etu, että 

tontin hinta saisi pysyä kaupungin kiinnitettynä saatavana taval

lista melkoisen alemmalla korolla, ja kolmanneksi että sen lisäksi 

yleishyödyllisille rakennusyhtiöille pienten vuokrahuoneistojen ra

kentamista varten voitaisiin valtuuston kussakin tapauksessa 

erikseen tehtävällä päätöksellä suoda enempiäkin etuja, niinkuin 

suurempaa helpotusta tonttia lunastettaessa, yhtiön osakkeiden 

merkintää tai suoranaisen kunnallisen rakennusluoton myöntä

mistä. 

Asuntojen rakentamiseen kunnan omille työntekijöille käy

tettiin sitten yhteensä 735;879 markkaa, johon ei ole luettu kun

nan tähän käyttämäin tonttien arvoa r 54,220 markkaa. Asun-
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toihin kuuluu kaksi suurehkoa ryhmää yhden kerroksen puuta

loja eri osissa kaupunkia, käsittäen 112 yhden huoneen tai huo

neen ja keittiön perheasu_ntoa, sekä yksi kaksikerroksinen kivi

rakennus, jossa sijaitse~ 34 pientä kalustettua huonetta naimatto

mille miehille yhteisine pesu- ja suihkuhuoneineen ynnä lukusali. 

Alkuaan oli tässä rakennuksessa myöskin tilava kansankeittiö, 

mutta tämä ei kannattanut eikä enaa - saanut vuokraajaa, 

minkä tähden se viime vuonna muutettiin perheasunnoiksi. Muis

sakin suhteissa on tämä nuorten miesten asuntola tuottanut hoi

toviranomaisilla huolta ja vähentänyt kunnallisten työväenasunto

jen yleistä rahallista tuottavaisuutta. V. 1911 toimitettiin kun

nallisista työväenasunnoista ja niiden asukkaista tilastollinen tut

kimus, jonka tulokset seuraavana vuonna julkaistiin teollisuus

hallituksen Työtilastollisessa Aikakauslehdessä. Näissä asunnoissa 

oli silloin yhteensä 59 5 asukasta. 

Mitä muihin v. 1905 päätettyihin toimenpiteisiin tulee, ei 

niistä ole ollut sanottavia tuloksia. Tonttien kauppahinta jä

tettiin tosin työväenasuntoyhtiöille pysyväksi huokeakorkoiseksi 

kiinnitysvelaksi, mutta kun tämän etuoikeutta ei siirretty raken

nuslainan jälkeen, niin rakennusluottoa myönnettäessä noudatetut 

yleiset lainausehdot pakottivat rakennusyhtiöt kalliimmilla raken

n.uslainarahoilla lunastamaan pois huokeakorkoisemman tontin

hinnan etuoikeutetun kiinnityksen. Kunnan tarkoittama etu meni 

näin useassa tapauksessa mitättömåksi. Muita 1905 vuoden 

päätö}{sissä mainittuja tontinluovutuksen huojennuksia ei milloin

kaan toteutettu eikä kunta myöskään milloinkaan ole tullut mer

kinneeksi asuntoyhtiön osakkeita. Myöhemmin tulee tässä teh

täväksi selkoa kunnallisen rakennusluoton myöntämisestä erinäisten 

valtuuston sittemmin tekemäin päätösten johdosta. 

Vuonna 1908 lähti valtuusto edistääkseen yleishyödyllistä 

rakennustoimintaa uudelle uralle määrätessään pieniä rakennus

tontteja luovutettaviksi Ruotsin n. k. tonttioikeutta lähentelevillä 
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vuokraehcloilla. Silloin päätettiin nimittäin, että vahvistetun kau

pungin-asemakaavan ulkopuolella oleva Vallilan alue oli jaettava 

pieniksi tonteiksi ja• että nämä · olisivat luovutettavat 30 vuoden 

vuokralla ja etuoikeudella · vuokfamiehelle, ellei tonttia tarvittaisi 

muuhun kaupungin tarpeeseen, saada vuokra vielä kahdesti piden

netyksi kummallakin kerralla JO vuodeksi eteenpäin ja korotettua 

vuokramaksua vastaan, joten mahdollinen . maanarvon nousu tu

lisi kaupungin hyväksi. · Arvonnousukeinottelujen estämiseksi 

määrättiin vielä kaupunginvaltuuston vahvistamissa vuokrasopimus

kaavoissa että, jos vuokramies luovutti vuokraoikeuden toiselle, 

kaupunki oli oikeutettu; siinä . tapauksessa että rakennuksista oli 

otettu kohtuullista suurempi hinta, arvion mukaan lunastamaan ne, 

jolloin myös vuokraoikeus lakkaisi. Tätä oikeutta kaupungin 

rahatoimikamari ei kuitenkaan ole käyttänyt vielä kertaakaan, 

joskin tiettävästi ,-Vallilassa kyllä on keinoteltu tontinvuokraoi

keuksilla ja vuokratonteilla olevilla rakennuksilla. Mainituilla 

vuokratonteilla on · väki- ja mallasjuomain myynti ja anniskelu ko

konaan kieletty. Tarkoituksena oli, että asukki- eli yövuokralais

järjestelmä kokonaan kielettäisiin Vallilan asuinhuoneistoista, 

mutta sellaista kieltoa ei sitten ole annettu, ja asukkijärjestelmä 

on valitettavasti päässyt rehoittamaan yhtä vapaasti siellä kuin 

vanhemmissa kaupunginosissa. Vallan äsken on tämä kysymys 

kuitenkin otettu uuden pohdinnan ja valmistelun alaiseksi. Val

lilan alueelle kaupunginvaltuusto, jonka on valta ulkopuolella 

Keisarillisen Majesteetin vahvistamaa asemakaavaa tässä suhteessa 

menetellä kokonaan itsenäisesti, vahvisti erityisen rakennusjärjes

tyksen, joka oli laadittu pienten ja huokeain asuinrakennusten 

aikaansaamiseksi. Tällaisten rakennusten syntymistä on vielä 

edistetty siten, että v. 1902 varatun miljoonan loput, 264,250 

markkaa, sitten kun oli purettu aikaisemmin v. 1908 tehty pää

tös niiden käyttämisestä vähittäismaksuilla myytävien kunnallisten 

työväenasuntojen rakentamiseen, määrättiin lainarahastoksi Vai-
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liian rakennustoiminnan edistämiseksi. Rahastosta annetaan kuo

letuslainoja toista kiinnitystä vastaan 50:stä 7 5:een 0/o:iin raken

nusten arvosta; ensimäisiä kiinnityslainoja ennen kaupungin lai

noja on yleensä saatu Helsingissä · toimivista säästöpankeista. 

Tämä lainar'ahasto tuli pian kokonais~udessaan • sijoitetuksi. . Se 

vilkastutti aika ·tavalla pienten asuinhuoneistojen tuotantoa Valli

lassa, mutta totuuden nimessä on myös tunnustettava, että sillä 

helpotettiin ennen jo mainittua rakennus- ja talonkeinottelua tuossa 

esikaupungissa, ja moni lainannauttija on perin huolimattomasti 

hoitanut korkojen ja kuoletusten maksamista, erittäinkin tänä tal

vena, jolloin on ollut niin mukavata syyttää sotaa omista syn

neistään. Mikään vuokrapula nimittäin ei ole siellä-vallinnut, 

paitsi ihan tilapäisesti sodan alussa. 

Muista aikaisemmista asuntopoliittisista toimenpiteistä an

saitsee vielä mainitsemista, että alkaen vuodesta 1906 on Hel

singin kaupungin terveydenhoitolautakunnan menosäännössä ollut 

3,000 markan määräraha väliaikaista työväenasuntojen tarkastusta 

varten. Tarkastusta on hoitanut tähän palkattu arkkitehti, jonka 

toimintaa ei ole millään ohjesäännöllä määritelty. Tämän asunto

tarkastuksen äsken päätetystä muuttamisesta vakinaiselle kannalle 

tulee tuonnempana puhetta. 

Edellisessä luotu katsaus osoittaa, ettei tosin aikaisemmin 

ollut puutetta asuntopoliittisista yrityksistä Helsingin kaupun

gin puolelta, mutta että niitä osaksi ei ajettu loppuun, ja että 

toiset taas eivät johtaneet toivottuun tulokseen tai muuten jäi

vät vajanaisiksi. Täl_lä on kuitenkin luonnollinen selityksensä: 

kunnan asuntopoliittinen toiminta oli jaettuna eri vakinaisille lau• 

takunnille ja kunnan virastoille, nimittäin terveydenhoitolauta

kunnalle, rahatoimikamarille ja kunnan työväenasuntojen hallinto

lautakunnalle, minkä ohessa tähän kuluvain kysymysten käsittely 

ja kaupunginvaltuuston niistä tekemäin päätösten toimeenpano jä-
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tettiin milloin millekin tilapäisille valio- ja toimikunnille. Toimin

nalta siis aikaisemmin puuttui suunnitelmanmukaisuutt~, j~tku~ai

suutta ja yhtenäisyyttä. Jos tahdottiin päästä edemmäksi niillä 

-teillä, joita jo koetteeksi oli lähdetty astumaan, tuli ennen kaik

kea järjestää itse kunnan asuntopoliittinen toiminta lujemmaksi. 

Tämän tarkoituksen saavuttamise)<si ehdotti Helsingin kau

pungin jo v:sta I 898 toimessa ollut työväenasiain lautakunta v. 

19t I valtuustolle lähettämässään seikkaperäisessä mietinnössä, 

että olisi asetettava erikoisvirasto asuntopoliittisia asioita varten 

eli asuntolautakunta. Asia kulki tavallista pitkällistä kiertokulku

aan toisesta kunnan virastosta toiseen, ja lopulta kaupunginval

tuusto I 5 p:nä huhtikuuta I 913 päätti lakkauttaa sekä työväen

asiain lautakunnan että kunnallisten työväenasuntojen hallinto

lautakunnan ja niitten sijaan perustaa uuden, Helsingin kaupun

gin sosialilautakunnan nimisen lautakunnan, jonka asiana olisi 

käsitellä kunnallisia työväen- ja asuntoasioita. Uuden sosialilau

takunnan perustaminen tiesi itse asiassa vanhan työväenasiain

lautakunnan uudestaan järjestämistä antamalla sille laajennetut 

valtuudet ja velvollisuudet, erittäinkin kunnan asuntopolitiikkaan 

nähden. Sosialilautakunnan tehtävät määriteltiin tarkemmin sen 

johtosäännön 2 §:ssä seuraavasti: 

»Sosialilautakunnan on velvollisuus: 
a) se_urata kaupungin työväen- ja asumusolojen kehitystä 

,sekä tehdä" alotteita niiden parantamiseksi; 
b) antaa lausuntoja tuollaisissa asioissa; 
c) saattaa täytäntöön Lautakunnan toimialaan kuuluvat, 

Kaupunginvaltuuston päättämät toimeenpiteet; 
d) pitää silmällä kaupungissa olevia, työväenluokan parasta 

tahi asumusolojen parantamista edistäviä laitoksia, jos kunta on 
näille myöntänyt jonkinlaisia etuja; 

e) hoitaa kunnan rakennuttamia vuokra-asuntoja; 
f) käsitellä muita. Lautakunnan yleisen tehtävän yhteydessä 

-olevia ja Kaupunginvaltuuston sille antamia asioita. 
Toiminnan järjestämiseksi Lautakunnan toimialaan kuulu

vissa eri hallintohaaroissa laadittakoon tarpeen mukaan tämän 
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johtosäännön pohjalla erityisiä sääntöjä, jotka Kaupunginvaltuusto 
. noudatetta_viksi vahvistaa». 

Viimeksi kerrottu määräys on yhteydessä erään säännöksen 

kanssa johtosäännön 8 -§:ssä, jonka mukaan lautakunnan on valta 

käsitelläkseen määrättyjä · asiaryhmiä kokoontua pienempinä 

·osastoina : eli jaöstoina, joilla on oikeus päättää lautakunnan ni

messä; kuinka työt ovat jaettavat lautakunnan ja sen jaostojen 

kesken, siitä päättää valtuusto lautakunnan esityksestä. 

Sosialilautakunnan kokoonpanosta säädetään johtosäännön 

3 §:ssä, että siihen kuuluu seitsemän varsinaista ja yhtä' monta 

varajäsentä, jotka valitaan siten että kaupunginvaltuusto valitsee 

neljä varsinaista ja neljä varajåsentä sekä rahatoimikamari, ter

veydenhoitolautakunta ja vaivaishoitohallitus kukin yhden varsi

naisen ja yhden varajäsenen. Tärkeämpiä asuntopoliittisia kysy 

myksiä käsiteltäessä ovat lautakunnassa · lisä jäseninä asuntotarkas

ta ja ja kaupungin asemakaava-arkkitehti. L'lutakunnan sihteerillä, 

jonka tulee olla perehtynyt lautakunnan toimialaan kuuluviin 

asioihin sekä seurata tähän kuuluvien olojen kehitystä, on m. m. 

erittäin velvollisuutenaan: 

esiteltäviksi valmistella sekä esitellä lautakunnan käsiteltä· 
.viin kuuluvat asiat; 

vaadittaessa lautakunnalle antaa lausuntoja ja selvityksiä 
työväen- ja asumusasioissa; 

mikäli ei ole toisin säädetty, pitää lähinnä silmällä lauta
kunnan ylivalvonnan alaisia kunnallisia tahi kunnan avustamia 
laitoksia, 

Edellä jo mainittiin, että erikoisten sosialilautakunnan toi

mialaan kuuluvain asiaryhmien käsittelystä voidaan antaa erikois

säännöt. Sellainen sääntö annettiin jo samalla kertaa, kuin lau

takunnan johtosääntö vahvistettiin, ja se koskee Helsingin kau

pungin kunnallisten työväenasuntojen hallintoa. Tähän kuuluvat 

juoksevat asiat käsittelee lautakunnan sitä varten keskuudestaan 

asettama kolmimiehinen jaosto, kun taas menoarviokysymyk-
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set ja sellaiset yleiset asiat, kuin esim. vuokralaisille annettavia 

järjestyssääntöjä koskevc1,t, ovat jaoston esityksestä_ ra~kaistavat 

lautakunnan täysistunnossa. 

Samalla tavalla on järjestetty sen yleishyödyllisen rakennus-
- . . . . . . . . . . . 

toiminnan . edistä1nis-lainarahaston haUinto, jonka kaup_imginval

tuusto senaattori Otto_ Stenroth'in alotteesta ja pitkällisten, pe

rusteellisten valmistelujen jälkeen _ 29 p:nä huhtikuuta I 913 päätti 

perustaa 2 miljoonan pääomalla. _Silloin äsken asetett~yaksi pää

tetty sosialilautakunta . sai toim_ekseen kaupungi_nvaltustolle_ tehdä 

ehdotuksen tarkemmiksi lainarahaston hallinto_a koskeviksi määrä

yksiksi sekä esityksen lainausJijkkeen perusteiksi. 

Pääasiallisesti sosialilautakunnan esitysten mukaisesti kau-
• > • · , - . : · • • 

punginvaltuusto II p:nä marraskuuta 1913 vahvisti » Helsingin 

kaupungin yleishyödyllisen . rakennustoiminn_an edistämis-_lainara

haston» säännöt sekä johtosääp.nön l:1inarahaston,haJli~nolle1 joka 

uskottiin sekin sosialilautakunnan keskuudesta asetettavalle koi-··· . ' 

mimiehiselle jaostolle. Lainarahaston säännöistä ansaitsevat seu

raavat periaatteellisesti tärkeät määräyks<:t tässä toistamista: 

I §. Helsingin kaupungin yleishyödyllisen rakennustoimin
nan edistämislainarahaston tarkoituksena on osakeyhtiöille, osuus
kunnille, säätiöille, yhdistyksille ja yksityisille henkilöille myön
nettävillä kuoletuslainoilla, keinottelua estävillä ehdoilla, edistää 
terveydellisesti tyydyttäviä, enintään -kaksi huonetta ja keittiön 
käsittäviä pieniä asuntohuoneistoja sisältäväin rakennusten teettä
mistä. 

2 §. Rahastosta myönnetään lainoja toista tahi myöhempää 
kiinnitysvakuutta vastaan viidestäkymmenestä viiteenyhdeksättä 
prosenttiin kiinteistön arvosta. · 

Lainain · vuotuismaksu ori kuusi prosenttia, josta viisi ja nel
jäsosa prosenttia korkoa ja jäännös kuoletusta. 

3 §. Rahastosta myönnetään lainoja ainoastaan uutisraken
nuksen teettämistä varten tontille, jonka kaupunki on suorastaan 
\airianhakijalle luovuttanut. 

4 §. Yksityisille henkilöille ei myönnetä lainaa useampaan kuin 
yhteen kiinteistöön, eikä viittätuhatta markkaa suurem·paa lainaa. 

5 §. Yhtiön , osuuskunnan tai yhdistyksen ollessa lainanotta
jana älköön rakennusyrityksen osakkaille jaettako suurempaa 

Helsing in kaupungin ~-suntopolitiikka. 

vuosiosinkoa kuin kuusi prosenttia osakepääomalle tai muuten 
yritykseen tehdyille maksuille, -kuitenkin niin että, jos voitto jona
kin vuonna ei ole _ sallinut kuuden_ prnsentin osinkoa, erotus voi
daan suorittaa jonkun seuraavan vuoden voitosta, älköönkä muul
laista hyvitystä osakkaalle annettako. 

Liittymän, jonka tarkoituksena on antaa osakasten vähitel
len lunastaa yrityksen teettämiä omia koteja, olkoon valta lukea 
voittoa osakasten hyväksi · myöskin yksityisten asuntojen · hinnan 
osamaksuna. 1,, 
· 6 §. Yhtiön, osuuskunnan tai yhdistykst:n .. i9-sakka~lla ei ole 
oikeutta useampaan kuin yhteen asuinhuoneisföon 'lainoitetussa 
kiinteistössä. 

7 §. Asuinhuoneiston haltija älköön ilman lainarahaston 
hallituksen suostumista toiselle vuokratko huoneistoa eikä sen osaa 
älköönkä pitäkö luonansa asumassa · muita kuin oman perheen 
jäseniä. . 

8 §. Lainarahaston hallituksen tulee vahvistaa kunkin asuin-
huoneiston vuokran korkein sallittu määrä. · 

Tämän kunnallisen lainarahaston lainausliike ei kuitenkaan 

vielä ole päässyt alkuunsa. Syyt ovat olleet eri laatua erilaatui

sille rakennusyrityksille . Uutisrakennustoiminta oli vuosina 1911 

- 191 3 Helsingissä ollut erittäin vilkas, mutta jo viimeksimaini

tun vuoden jälkipuoliskolla oli pysähdys tässä liikkeessä havaitta

vissa, johtuen toiselta puolen ylituotannosta ja .ii_lenevista v_uok

rista, toiselta puolen rahanniukkuudesta. Uusia rakennusyhtiöitä 

ei juuri enää perustettu, ja sodan puhjettua o_n kaikki yritteliäi

syys tällä alalla kokonaan lamassa. Yksi rakennustoiminnan 

haara vielä keväällä 19'14 osoitti ·jatkumisen taipumuksia, nimit

täin· pienten »omainkotien» tai muutamalle harvalle perheelle tar

koitettujen pikkutalojen rakentaminen vuokramaalle; - Mutta tässä 

oli taas esteenä sopivain vuokratonttien puute, joiden vuokraeh

dot olisivat olleet edelläkerrottuja lainausehtoja vastaavia, erit

täinkin mitä tulee vuokrakauden pituuteen. Lainojen kuoletus

aika tulisi_ nimittäin olemaan vähän yli 40 vuotta, ja Helsingin 

vuokratonteilla oli tähän asti taas ollut ainoastaan 30 vuoden 

vuokrakaudet. 
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iämä seikka ei kuitenkaan ollut jäänyt sosialilautakunnalta 

huomaamatta. Heti sen jälkeen, kun lainarahaston säännöt oli 

vahvistettu, ryhtyi lautakunta valmistamaan ehdotusta . uusiksi 

vuokrasopimuskaavoiksi Vallilan suunniteltua laajentami~ta varten 

ja meni tässä ehdotuksessaan melkoista pitemmälle kuin oli menty 

aikaisemmissa v. 1908 vahvistetuissa Vallilan vuökrasopimuksissa. 

Lautakunnan tästä asiasta kaupunginvaltuustolle antaman mie

tinnön ja ehdotusten esityönä oli lautakunnan sihteerin kirjoittama 

laajahko tutkimus » Tontfnvuokrasta ulkomailla ja Suomessa», mikä 

painatettiin lautakunnan alottaman julkaisusarjan r n:ona. · Maa

liskuun I r p:nä 1914 päivätyssä mietinnössään ehdotti sosiali

lautakunta ensin, että luovutettaessa tontteja vuokralle nykyisen 

Vallilan viereen eli Uuteen Vallilaan järjestettävistä kortteleista 

noudatettaisiin seuraavia sääntöjä, jotka poikkeavat Helsingissä 

tähän asti voimassa olleesta käytännöstä; Helsingissä on nimit

täin, kuten jo edellä mainittiin, tonttien vuokrakausi tähän 

asti säännöllisesti ollut enintään 30 vuotta, ja tontteja on aina 

huutokaupalla vuokrattu , enimmän tarjoavalle. 

Vuokrakausi on oleva vähintäin 50, enintään 60 vuotta ja 
on tämä vuokrakausi yksityisissä tapauksissa niin sovitettava, 
että se ainakin saman korttelin tonteilla päättyy samaan aikaan. 

Tontteja tarjotaan vuokrattaviksi kiinteäksi määrättyä vuok
ramaksua vastaan eikä huutokaupalla, ja tätä varten ovat ne sitä 
ennen arvioitavat laatunsa ja asemansa puolesta ja vuotuinen ton
tin vuokra määrättävä viideksi prosentiksi tontille pannusta arvosta. 

Jos eri henkilöt haluavat samaa tonttia vuokratakseen, an
nettakoon etusija omankodin rakentajille ja, useamman sellaisen 
keskuudesta, ammatissaan tai työpaikassaan kauan ja säännölli
sesti työssä olleille ja muuten kunnollisiksi tunnetuille työ- tai 
palvelusmiehille taikka käsityöläisille ja, jos näistä useat ovat yhtä 
ansiokkaat, suurperheisimmälle. · 

Rakennustontteja vuokralle annettaessa on koko rakennus

yritykselle erittäin tärkeätä, miksi olot muodostuvat alkuperäisen 

vuokrakauden päättyessä ja kuinka on meneteltävä, jos kaupunki 
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vuokrakauden kestäessä käyttää oikeuttaan peruuttaa vuokrasopi

muksen yleisen edun vuoksi. 

Lautakunta sentähden koetti tehdä puheenalaisten tonttien 

ballinnan niin vakaaksi kuin mahdollista itse vuokrakauden ai

kana ja arveli luonnolliseksi ja toivottavaksi, että vuokrasopi

mus sen päättyessä uudistettai~iin. Tämän vuoksi ehdotettiin, 

-että vuokramiehellä olisi etuoikeus vuokrakauden päättyessä saa- · 

.aa tontti uudestaan vuokralle, jos se uudestaan on annettava 

asuintonttina vuokralle. Viimeistään kaksi vuotta sitä ennen tu

tisi rahatoimikamarin ilmoittaa vuokramiehelle, tuleeko tontti uudel-

1een vuokrattavaksi samaan tarkoitukseen vai eikö, ja edellisessä 

tapauksessa millä ehdoilla, jolloin vuokramaksua ei saisi korottaa 

suuremmalla määrällä, kuin minkä maan arvonnousu saattaa ai

heuttaa. Jos kaupunki näin ilmoittaisi aikovansa uudestaan an

taa tontin vuokralle ja jos vuokramies tahtoisi käyttää etuoikeut

taan siihen, olisi hänen tästä ilmoitettava rahatoimikamarille vii

meistään kuusi kuukautta ennen vuokrakauden päättymistä, uhalla 

että muuten menettää tämän oikeutensa. 

Jos tontti vuokrakauden päättyessä olisi uudestaan annet

tava vuokralle asuntotarkoitukseen, mutta vuokramies ei tahtoisi 

käyttää etuoikeuttaan uuteen luovutukseen, olisi hän velvollinen 

ilmalla kustannuksellaan poistamaan tontilla olevat rakennukset 

ja muut laitokset. Jos sitä vastoin tonttia ei enää annettaisi 

vuokralle äsken mainittuun tarkoitukseen, tulisi kaupungin lunas

taa puheen alaiset rakennukset ja laitokset arvion mukaan. 

Kaupunki pidättäisi itsellensä oikeuden alueen voimassaole

van asemakaavan muutosta tai uusien kulkuteiden avaamista taikka 

muuta sellaista kunnan yleistä tarvetta varten ennen vuokrakau· 

<len loppua peruuttaa vuokrasopimuksen, ja olisi siinä tapauk

sessa irtisanominen tehtävä r p:ksi seuraavaa kesäkuuta ja toimi

tettava vuokramiehen tietoon viimeistään ennen sitä lähinnä edel

lisen joulukuun loppua. Jos vuokrasopimus nåin purettaisiin, 
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olisi kaupungin lunastettava tontilla _olevat r~kennukset ja muut 

laitokset arvion mukaan. Toimitettaessa edellä mainittuja ar

vioita, ~i saisi o~taa lukt1u~ aita.uksia e_ikä myöskään erikoisia 

eikä selvästi ylellisiä laitoksia. 

Jos tontti palautuisi . kaupungeille ennen kahtakymmentä 

,viimeistä vuokra vuotta, suo.ritettaisiin . korvauksena täysi arvio

summa, mutta . jos tontti palautuisi kahdenkymmenen viimeisen 

vuokravuoden kuluessa, vähennettäisiin mainitusta määrästä yksi 

prosentti kultakin .täydeltä vuodelta, joka o~ kulunut tätä aikaa. 

Kun vuokrasuhde päättyisi alkuaan määrätyn vuokrakauden lo

pussa, suoritettaisiin siis lunastuksena kahdeksankymmentä pro

senttia arvio.summasta. 

Uutta vuokrasopimuskaavaketta laatiessaan sosialilautakunta 

koetti niin hyviµ kuin mahdollista turvata myöskin kiinnityksen 

haltijain oikeutta. Asuntopoliittiselta kannalta ja erittäinkin ra

kennusluoton eduksi on tärkeätä, ettei vuokrasopimusta tavalla 

tai toisella voida purkaa tai tärkeimpiä vuokraehtoja muuttaa 

vuokrakauden kestäessä. Vuokrasuhteen keskeytyminen on aja

teltavissa ja sitä on käytetty pääa~iallisesti kolmessa eri tapauk

sessa: I. sopilJlusta rikotta~ssa, 2. milloin kaupunki syystä tai 

toisesta käyttää pidättämänsä oikeutta lunastaakseen tontin vuok

raoikeuden ja sillä olevat rakennukset sekä 3. vuokramiehen lu

nastaessa tontin omakseen, jolloin hänen vuokraoikeutensa häviää 

omistusoikeuteen. 

Näistä kolmest~ tapauksesta on ehdotuksessa kaksi vältetty 

siten, .että vuokrasopimuksen rikkomista ei milloinkaan seuraisi 

vuokraoikeuden menettäminen vaan sovinto-oikeuden määrää

mät sovinnaissakot, ja että kaupunki itse vuokrasopimuk

sessa sitoutuisi olemaan vuokrakauden kestäessä tonttia myy

mättä vu<:>kramiehelle. Niissä tapauksissa taas, jolloin tontti jou

tuisi . takaisin kaupungille ja sen vuokraoikeutta ja rakennuksia 

olisi vielä rasittamassa kiinnityksiä, olisi ,kaupungin, lunastaessaan 
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rakennukset, ensin suoritettava kiinnitetyt saatavat korkoineen ja 

kuluineen suorastaan saamamiehille etuoikeuden mukaan, minkä 

jälkeen vasta jäännös maksettaisiin vuokramiehelle. 

Sosialilautakunnan ehdotus rakenn1,1stonttien uusiksi vuokra

perusteiksi lähetettiin rahafoimikat~a'riin sen lausunnon saamiseksi 

ja siellä on asia nyt jo yli vuoden ajan odottanut käsiteltäväksi 

joutumistaan - toistaiseksi turhaan . . Toivoa täytyy kuitenkil:t 

ettei Helsingin kaupungin tontinvuokrajärjestelmän tarkoitettua 

uudistamista enää koviri kauan viivytetä. 

Toisessakin suhteessa kiirehti sosialilautakunta valmista· 

maan tietä sille. pikku talojen rakentamiselle, joka on odotetta

vissa kaupungin uusilla vuokratonteilla ja yJeishyödyllisen raken

nuslainarahaston kannatuksella. Kåupunginvaltuuston suostumuk

sella lautakunta keväällä 1914 pani toimeen julkisen p ienten asunto-

j en p iirustuskilpailun. Lautakunnan vahvistama kilpailuohjelrna 

käsitti kaksi eri tehtävää :' A) erillisten , puusta tai kustannuksel

taan siihen verrattavasta aineesta tehtäväin rakennusten luonnos

piirustukset, ja B) tulenkestävästä aineesta tehtäväin pienten n. k. 

rivitalojen piirustukset. Kilpailijain vallassa oli ottaa osaa jom

paankumpaan tai molempiin näihin kilpailuihin. Toisen ryhmän 

kilpailu, joka tarkoitti Suomen oloihin sovelletun rivitalotyypin 

kehittämistä, jollaisia taloja yleisesti tavataan Englannissa, Hol

lannissa, Belgiassa, Länsi-Saksassa ja Tanskassa, ei antanut tyy

dyttävää tulosta. Itse aate nähtävästi ei ollut kyllin selvinnyt 

arkitehdeillemme ja muille rakennusten piitustajille. Sitä vastoin 

edellisen ryhmän kilpailussa saatiin joitakuita verraten onnistu

neita ratkaisuja niille neljälle talontyypille, joista piirustuksia vaa

dittiin . Ne olivat seuraavat: 1. rakennus, jossa on kaksi kahden 

huoneen ja keittiön huoneistoa eteisineen ja mukavuuksineen ; 

2. rakennus, jossa on yksi kaksi huonetta ja keittiön ja yksi huo

neen ja keittiön käsittävä huoneisto; 3. rakennus, jossa on kolme 

huoneen ja keittiön käsittävää huonestoa; · ja 4. rakennus, jossa 
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on kaksi huoneen ja keittiön käsittävää huoneistoa, kaikki nämä 

tietysti eteisineen ja mukavuuksineen. Kolme palkinnonsaannutta. 

ehdotusta sekä kaksi, mitkä sosialilautakunta lunasti, on sittem

min osaksi parannetussa asussa lautakunnan toimesta julkaistu. 

Ne kolme suurta toimenpidettä, joista viimeksi on ollut pu

hetta, nimittäin lainarahaston perustaminen, uusien tontinvuokra

sopimusten laatiminen ja asuntopiirustusten hankkiminen, ovat 

johtuneet toinen toisestaan ja täydentävät toisiaan. _ Jonkun ver

ran erilaatuinen on toimenpide, joka taas on johtunut sosialilau

takuntaa perustettaessa tehdyistä päätöksistä ja kuuluu kunnan 

asuntopoliittisen toiminnan järjestelyyn. Tarkoitan v:lta 1906 

väliaikaisesti toimineen asuntotarkastuksen saattamista vakinaiselle 

kannalle. Samalla kuin sosialilautakunta päätettiin asetettavaksi. 

antoi kaupunginvaltuusto . terveydenhoitolautakunnan toimeksi 

valmistaa valtuustolle ehdotuksen tehokkaan asuntotarkastuksen 

aikaansaamiseksi. Yksin neuvoin sosialilautakunnan kanssa ter

veydenhoitolautakunta keväällä 19 r 4 laati ehdotuksensa, ja viime 

maaliskuun 2 päivänä valtuusto sen hyväksyi vähin korjauksin. 

Tämän päätöksen mukaan tulee 1916 vuoden alusta asetettavaksi 

vakin.ainen asuntotarkastaja ynnä yksi mies- ja yksi naispuolinen 

tarkastusapulainen sekä kanslia-apulainen. Asuntotarkastajalla tulee 

olla hyvät tiedot asuntokysymystä koskevista, terveydellisistä ja 

sosialisista asioista, miespuolisen apulaisen omata teknillisiä tie

toja rakennusammatissa ja naispuolisen apulaisen olla perehtynyt 

yhteiskunnalliseen menestystyöhön. 

Kaupunginvaltuuston vahvistaman johtosäännön mukaan on 

asuntotarkastus terveydenhoitolautakunnan johdon- ja valvonnan 

alainen. Sen tehtävänä on pitää silmällä kaupungin asumusoloja, 

ja tulee asuntotarkastuksen sitä varten erittäinkin: 

tarkastaa asuntojen terveydellisiä oloja ; 
avustaa asianomaisia kunnan viranomaisia niiden asuntoyri

tysten silmälläpidossa, joille kaupunki on määräehdoin myöntä
nyt jonkinlaisia etuja; 
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ryhtyä _ tarpeellisiin toimenpiteisiin tarkastuksissa ilmisaatu-
jen epäkohtain poistamiseksi; sekä . 

ylipäätään toimia asumusolojen parantamiseksi sekä asunto/ 
jen laatua ja hoitoa että niiden käyttöä silmällä . pitäen. 

Tarkastus käsittää jokaisen asuinhuoneiston, jossa sen 
laillisesti saa toimittaa, ja on mikäli mahdollista toimitettava vä
hintään kerran vuodessa työväenasunnoissa sekä huoneissa, jotka 
työnantaja on luovuttanu~ · apulaisten, tY,öntek,ijäin ja . opp,i_lasten 
makuupaikaksi, niin myös sellaiselle tontille rakennetuissa huo
neistoissa, jota luovutettaessa tarkastusvalta on kaupungille varattu. 

Tarpeen vaatiessa ulotetaan asuntotarkastus tekeillä oleviin 
asuinrakennuksiin. 

Asuntotarkastus käsittää myös sellaiset asunnon ympäristössä 
esiintyvät · seikat, jotka voivat vaikuttaa asunnon terveydellisiin 
oloihin. 

Sosialilautakuntaa perustettaessa oli kaupunginvaltuusto 

myöskin päättänyt antaa kaupungin tilastokonttorille toimeksi 

lausunnon ja ehdotuksen antamisen asuntotilaston ensi-aineiston 

keräämistä ja;järjestelyä koskevasta asiasta sekä sosialilautakunnalle 

kunnallista asunnonvälitystä koskevan kysymyksen tarkemman val

mistelun ja seikkaperäisen ehdotuksen laatimisen siitä valtuustolle. 

Kumpikin asia on vielä valmistelujen varassa. Mikäli kaupungin 

tilastokonttorista on kuultu, on siellä ajateltu, että yleistä asunto

tilastoa olisi hankittava joka viides vuosi toimitettavilla tiedusteluilla. 

Mitä taas asuntoj en välitykseen tulee, voi sillä olla tärkeä 

merkitys, sen jälkeen kun asuntotarkastus on tehty _ vakinaise,ksi 

ja saatu tehokkaasti toimimaan. On nimittäin välttämätöntä, 

että kunnan viranomaiset, julistaessaan jonkun asunnon tarkoituk

seensa kelpaamattomaksi ja velvoittaessaan asukkaat muuttamaan 

siitä pois, voivat näille osoittaa toiset saatavissa olevat ja sopi

viksi havaitut huoneistot. Sosialilautakunta ei kuitenkaan ole 

vielä laatinut mitään ehdotusta asunnon välityksen järjestämi

seksi, vaan on odottanut tarkastuskysymyksen edistymistä ja sillä 

välin omistanut voimansa kahdelle toiselle, edellä selostetulle pää

tehtävälle, nimittäin kunnallisen lainarahaston järjestelylle ja uu

sien rakennusalojen avaamiselle soveliailla luovutusehdoilla. Nyt 
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on kuit~nkin jo asuntovälityksen järjestämistä koskeva mietintö 

valmisteltavana sosialilautakunnan siihen. asettamassa valio

kunnassa. 

Edellisessä ei ole selostettu sellaisia ~unnail_isi_a toimenpi

teitä, joilla on ainoastaan välillinen, joskin huomattava merkitys 

asuntopoliittisessa suhteessa, niinkuin Helsingin-kaupungin 1naan

ostoja viime vuosikymmeninä, sen asemakai/-van laajenm,iksia, 

Helsingin -raitiotieosakeyhtiön osakkeiden enemmistön lunastamista, 

sähkövirran toimittamista kunnallisesta sähkölaitoksesta huvilayh

dyskunnille, jotka sijaitsevat kaupungin lähistöllä mutta ei~ät kau

pungin maalla y. m. s. Sellainen aineen laajennus olisi joh

tanut liian . pitkälle. Mutta jo nekin suoranaiset asuntopoliit

tiset. toimenpiteet, joista nyt on kerrottu, - sosialilautakun

nan asettaminen kunnan asuntopolittiseksi erikoisvirastoksi, yleis

hyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahaston perusta

minen, tontinvuokra-säännöstön kehittäminen, työväenasuntopii

rustusten teettäminen yleisellä . kilpailulla, asuntotarkastuksen jär-

jestäminen vakinaiselle · kannalle todistavat, että Helsin-

gin kaupunkikunta viime vuosina keskeymättömästi on omis

tanut huolta asumusolojen parantamiselle, että tähän toimin

taan on tullut suunnitelmanmukaisuutta ja yhtenäisyyttä, ja että 

rtäiJ:i ollen Suomen pääkaupungin asuntopolitiikasta voi toivoa 

enempää tehoa kuin aikaisemmin. On liian aikaista odottaa tästä 

heti näkyviä tuloksia. Roomaa ei rakennettu yhdessä päivässä, 

eikä asuntokykymystä ratkaista yhdessä vuodessa eikä vuosikym

menessäkään. Parhaitakin pyrintöjä voivat lannistaa ylivoimai

set valtiolliset ja taloudelliset olosuhteet. Mutta sittenkin: on 

selvinnyt päämäärä, ja selviämässä . ovat keinot, joilla siihen on 

pyrittävä. 

Ldhteitii: Helsingin kaupunginvaltuuston painetut asiakirjat, esityslistat ja 

päätökset. 
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Harva maamme virallisesta tilastosta on niin perinpohjaisen 

parannuksen ja uudistuksen tarpeessa kuin merenkulkutilasto. 

Tätä tilastoa on oikeastaan kaksi sarjaa: merenkuluntarkastajan 

viisivuotiskausittain julkaisema Suomen laivakalenteri ja sitä vuo

sittain täydentävät Lisäykset laivakalentenin sekä tullihallituksen 

tilastollisen konttorin julkaisema Merenkulku, Suomen laivaliike 

Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Näistä edeHisen pitäisi antaa 

tarkka ja yksityiskohtainen kuva· kauppalaivastostamme ja siinä 

vuosittain tapahtuvista muutoksista. Jälkimäinen antaa yleiskat

sauksen kauppalaivastoon sekä tiedot laivaliikenteestä. 

I. 

Laivakalenterista saadaan tiedot laivain nimestä, signaali

kirjaimista, lajista ja taklauksesta, brutto- ja nettokantavuudesta, 

koneiston voimakkuudesta, pää-isännistä, kotipaikasta, rekisteröi

mispaikasta ja -numerosta, rakennuspaikasta ja -vuodesta, pää

mitoista, s. o. pituudesta, leveydestä ja syvyydestä, rakennus

aineesta ja -lajista, korjauksista, sekä siitä, mihin luokitusyhdis

tykseen ja tämän luokkaan laiva mahdollisesti kuuluu. Se suun

nitelma, jonka mukaan kalenteria pitäisi toimittaa, on siis mel

koisen yksityiskohtainen ja tarkka, ja jos kalenteri vaan huolel

lisesti toimitetaan, ei sitä vastaan voitaisi erittäin paljon muis

tuttaa. Mutta niin ei ole valitettavasti asianlaita. Tämän kirjoittaja 

on · aikaisemmin julkisuudessa tehnyt huomautuksia julkaisun 

muodolliseen puoleen.1) Mutta myöskin viimeksi ilmestyneen, 

1
) Vrt. Yhteiskuntataloudellinen Aikakauskirja v. 1912, siv. 178, K. V. 

Hoppu, Muutamia ehdotuksia merenkulkutilastomme edistämiseksi. 
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Teodor H.Jeltin toimittaman kalenterin tiedot ovat senlaatuiset, 

että täytyy ihmetellä sitä huolimattomuutta, minkä julkaisua lä

hemmin tarkastaessa j?utuu merkille panemaan. Tämä virallinen 

tilasto on toimitettu ja .siihen aines kerätty niin hutiloimalla, 

että sille saa hakea vertaista kuitenkaan sellaista löytämättä. 

Olen pannut merkille, että kalenteri sisältää yksistään yli 200 

purjelaivaa, joita ei ole vuosikausiin ollut olemassa. Sellaisia 

proomuja, joita ei ole vuosikymmeniin ollut, se saattaa sisältää 

sadottain, ehkäpä myös höyrylaivojakin. Toiselta puolen siitä 

puuttuu kauppalaivastoomme kuuluvia laivoja. 1) Sitten sisältää 

kalenteri noin 200 purjelaivaa, joiden omistajat ovat jo monesti 

vaihtuneet, vaikka laivat ovat vuosikymmenen kalenterissa kul

keneet alkuperäisen omistajan nimissä. Ei liene rohkeata väit

tää, että v. 1912 ilmestynyt laivakalenteri sisältää noin 400 lai

vaa, joita ei ole olemassa, ja että siitä puuttuu joukko laivoja, 

jotka kuuluvat kauppalaivastoomme. 

Tässä koskettelemamme epäkohta johtuu siitä, että kau

punkien maistraatit ovat erittäin huolimattomasti hoitaneet viral

lisia laivarekistereitään, joiden tietoihin laivakalenteri perustuu. 2) 

Epäkohdan toistuminen voidaan välttää ainoastaan siten, että se 

viranomainen, - jonka tehtävänä on laivakalenterin toimittaminen, 

tarpeeksi suurella huolella valvoo maistraattien laivarekisterien 

1
) Nykyisen merenkuluntarkastajan, vpherra G. Wreden allekirjoittaneelle 

antaman .tiedon mukaan omistaa m. m. eräs tehdaslaito! useampia höyrylaivoja, 

joita ei löydy virallisessa laivarekisterissä eikä laivakalenterissa, 
2
) Laivanomistajain olisi joka vuosi esitettävä laivansa kansallisuustodistus 

maistraatille merkiksi siitä, että laiva todella on edelleenkin olemassa, Tämän 

velvollisuuden ovat useimmat laivanomistajat laiminlyöneet eivätkä maistraatitkaan 

ole puolestaan mitään tehneet laiminlyönnin korjaamiseksi. Merenkuluntarkastajan 

tämän kirjoittajalle antaman tiedonannon mukaan on tähän asti merenkuluntarkas

taja kehottanut 17 maistraattia nostamaan 1,187 laivanomistajaa vastaan syytteen 

sen johdosta, että he eivät ole vuosika~1siin , toiset koskaan, näyttäneet laivansa 

kansallisuustodistusta maistraatille. 
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hoitamista. Mutta kalenterin .sisältö antaa aihetta paljon suo

rastaan toimittajan huolimattomuudesta johtuviin muistutuksiin. 

Useiden laivain bruttokantavuus on jätetty mainitsematta, vaikka 

sellainen pitäisi voimassa olevan asetuksen mukaan selvitä mais

traattien laivarekisteristä. Sitäpaitsi olen pannut merkille lukuisia 

tapauksia, joissa laivan bruttokantavuus on ilmoitettu kuutiomet

reissä tahi kuutiojaloissa, kun taas nettokantavuus ilmoitetaan 

rekisteritonneissa. Miten voi tällaisessa tapauksessa brutto- ja 

nettokantavuutta verrata toisiinsa, kun ne ilmoitetaan eri mitoissa? 

Ja · miten on käsitettävä, että merenkulkuun perehtynyt ammatti

mies on antanut kalenteriin joutua lukuisan joukon tällaisia vir

heitä . Ja vielä eräs merimiesten kannalta tärkeä muistutus, ka

lenterin eri laivaluettelojen signaalikirjaimet eivät monessa ta

pauksessa lyö yhteen, kalenterin mukaan laivalla saattaa olla 

kahdet signaalikirjaimet. Ainakin yhden sellaisen tapauksen olen 

vielä pannut merkille, että höyrylaiva on merkitty purjelaivaksi. 

Itse kalenterin suunnitelmassa kaipaisi myöskin erään tär

keän uudistuksen. Nyt esitetään laivojen nimenmukaisessa luet

telossa laivat perätysten, jakamatta niitä ryhmiin kuljetusvoiman 

perusteella. · Eri lajit, kuten höyrylaivat, purjelaivat (ja niiden 

taklaus) ja proomut ilmoitetaan erikoisessa sarekkeessa kirjain

merkillä. Mielestäni olisi seurattava tässä suhteessa Ruotsin 

»Skeppslistan» esimerkkiä ja jaettava laivat kuljetusvoiman pe

rusteella: moottorialukset, höyrylaivat, purjelaivat ja proomut. 

Pää-isäntien mukainen luettelo olisi myöskin tehtävä käytännöl

lisemmäksi. Kun siinä nyt noudatetaan rekisterialueiden mukaista 

jakoa, olisi sen sijaan otettava käytäntöön paikkakuntain mukai

nen jako, sekä kunkin paikkakunnan nimen alle merkittävä, mi

hin rekisterialueeseen paikkakunta kuuluu, kuten on aikais~mmin 

meneteltykin kapteeni 0. W . Andstenin toimittamissa vuosiker

roissa. Näin menetellen olisi tällä luettelolla jotain käytännöllistä 

merkitystä. Vielä voitaisiin kalenteriin liittää · pää-isän~istä aak-
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kosellinen luettelo, jossa olisi pää-isännän ja laivan nimi sekä 

viittaus, millä sivulla laivain nimenmukaisesta luettelosta tarkem

mat tiedot ovat saatavina. 

Lopuksi kaipaisi laivakalenterissa tilastollista yleiskatsausta 

kauppalaivastoomme. Tässä katsauksessa olisivat laivat ryhmitet

tävät sekä kuljetusvoimansa ja rakennusaineensa, että myöskin 

rakennusvuotensa ja kenties myös rakennuspaikkansa mukaan. 

Edellä mainitsemamme virheet korjaten ja ehdottamamme 

uudistukset huomioonottaen tulisi laivakalenteri tarkoitustaan vas

taavammaksi kuin tähän asti, sitäpaitsi voisi kalenterin toimit

taja ehdottamamme uudistukset toimeenpanna, ilman että ne 

kaipaisivat voimassaolevan laivarekisteristä annetun asetuksen 

muuttamista. 

II. 

Tullihallituksen tilastokonttorin julkaisemasta merenkulku

tilastosta saadaan tiedot Suomen kauppalaivaston luvusta, kanta

vuudesta ja ijästä. Laivat jaetaan siinä kahteen ryhmään: nimit

täin purjelaivoihin, joihin myöskin on luettu hinattavat proomut, 

sekä höyrylaivoihin, joihin on luettu moottorialukset. Meren

kulkuliikettä koskeva osa antaa tiedot Suomen ja ulkomaan vä

lisestä merenkulusta, karilleajoista ja haaksirikoista sekä purjehdus

ajasta Suomen satamissa. Taulustoa täydentämään on teksti

osastoon liitetty paljon tietoja, jotka ovat olleet erittäin tarpeen

vaatimia. Niinpä tekstiosastossa mainitaan Suomen huomatuim

mat laivanvarustajapaikkakunnat ja annetaan historiallinen katsaus 

kauppalaivaston kehitykseen. Vielä mainitaan tekstissä maahamme 

ostetut ja maasta myydyt tahi muuten poistuneet suurimmat laivat. 

Tätä tullihallituksen julkaisemaa merenkulkutilastoa varten 

on kahdesti valtion komitea laatinut ehdotuksen uudistuksiksi ja 

parannuksiksi, mutta kumpikaan ei ole vienyt toivottuun tulok

seen. Varsin yksityiskohtainen ja perusteellinen on se ehdotus, 
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jonka kauppatilastokomitea julkaisi mietinnössään n:o 2 jo v. I 89 5. 

Mainittuun ehdotukseen viitaten on tilastokomitea mietinnössään 

n:o 2 v. I 903 myös ehdottanut huomattavia muutoksia meren

kulkutilastossa toimeenpantavaksi. Toistaiseksi ei kumpikaan 

mietintö valitettavast\ kyllä, ole antanut aihetta mihinkään toimen

piteisiin. Näyttää siltä kuin tehdyt, ehdotukset ennättävät van

hettua, ennen kuin ne joutuvat toimeenpantaviksi. 

Tullihallituksen julkaisemaa merenkulkutilastoa vastaan voi

daan huomauttaa, että se, nojautuen virallisiin laivarekistereihin, 

sisältänee joukon laivoja, joita ei enää ole olemassa. Laivojen 

ryhmitys on virheellinen siinä suhteessa, että siinä proomut 

viedään purjelaivoihin vaikka ne käyttävät aivan erilaista kul

jetusvoimaa. Mielestämme olisivat laivat ryhmitettävät siinäkin,. 

kuljetusvoimaa silmällä pitäen, seuraavasti: moottorialukset, höyry

la ivat, purjelaivat ja proomut. Vielä pitäisi jakaa sekä höyry

että purjelaivat rakennusaineen mukaan, olisi erotettava rauta

ja teräslaivat sekä puiset laivat. 

Kauppalaivaston tilaa valaisevan taulun pitäisi kuvastaa 

oloja vuoden alussa, sekä vuoden kuluessa tapahtuneita muu

toksia, sen olisi siis sisällettävä tiedot myöskin lisäksitulleista ja. 

poistetuista laivoista, kuten. tehdään esim. Ruotsin merenkulku

tilastossa, eikä niin kuin meidän tilastossamme ainoastaan tilasta 

vuoden viimeisenä paivänä. Taulustossakin pitäisi näkyä vuoden 

kuluessa kauppalaivastossa tapahtuneet muutokset. 

Kauppalaivaston tilaa koskevi~ta tiedoista puuttuu meidän 

merenkulkutilastossamme tiedot laivaston raha-arvosta. Nykyään 

ei meillä ole mitään • varmaa käsitystä, kuinka suurta pääoma

arvoa kauppalaivastomme todella edustaa. Meillä on tehty jon

kiulaisia arvioimisia kauppalaivastomme pääoma-arvon määrää

miseksi, mutta ne tuskin ovat, allekirjoittaneen mielestä, vieneet 

edes likimäärinkään oikeaan tulokseen. Kauppalaivastomme pää

oma-arvon selvillesaaminen olisi merenkulun ja sen kannattavai-
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suuden kannalta erittäin tärkeäå. Ja sen selvillesaaminen ei luul

tavasti kohdanne erittäin suuria vaikeuksia. 

Jos sitten tarkastamme merenkulkuliikettä koskevaa osaa 

tilastosta, niin olisi siinä ensin saatava sellainen uudistus aikaan, 

että siinä olisi tiedot myöskin kotimaisesta _laivaliikenteestä, joka 

maamme laajalla rannikolla on verrattain huomattava. Sitäpaitsi 

ei myöskään saisi puuttua tietoja suomalaisten laivain ulkomaan 

satamain välillä harjoittamasta merenkulusta. Esimerkin vuoksi 

mainittakoon, että noin 30 °/o purjelaivaimme tonnimäärästä har

joittaa merenkulkua yksinomaan ulkomaiden satamain välillä, 

käymättä juuri koskaan kotimaassa. Tässäkin suhteessa kelpaa 

meille hyväksi esimerkiksi Ruotsin merenkulkutilasto vuodelta 

1912. 

Tärkein uudistus, · mikä merenkulkutilastoon olisi saatava, 

olisi tiedot kauppalaivastomme ansaitsemista rahtimääristä. Nor

jan tilasto on jo vuosikausia sisältänyt nämä tiedot ja samal

laiset ovat myöskin Ruotsin merenkulkutilastossa. Ehkä joltain 

taholta voitaisiin huomauttaa, että tällaisten tietojen antaminen 

saattaisi antajat epäilemään että heidän liikesalaisuutensa joutu

vat tiedoista kärsimään. Väitettä vastaan on ensin huomautet

tava, ettei meidän oloissamme ole mitään uutta se, että erinäi

siltä elinkeinonharjoittajilta vaaditaan tietoja heidän ansionsa 

bruttomääristä. Mainittakoon vaan, että teollisuudenharjoittajain 

on teollisuustilastoa varten annettava tiedot tuotantonsa suuruu

desta, apulaisilleen suorittamain palkkain määristä y. m. seikoista. 

Suurimmissa kaupungeissa on taas väestölaskuissa hankittu tie

dot vuokrain suuruudesta. Näin ollen ei olisi mitään uutta ja 

erikoista, jos laivanomistajat myöskin velvotettasiin antamaan 

tiedot rahtituloistaan. Toiseksi tiedot käsiteltäisiin virkasalai

suutena, joten ei pitäisi olla pelkoa, että ne joutuvat syrjäisille 

tahi kilpailijoille. 

Kauppalaivastomme rahtituloja koskevissa tiedoissa olisi 
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erotettava tulot kotimaisesta liikenteestä, kotimaan ja ulkomaan 

välisestä sekä yksinomaan ulkomaiden satamain välillä tapahtu

neesta liikenteestä. Kyselykaavake näiden tietojen hankkimi

seksi olisi niin laadittava, että sen kautta kävisi selville, kuinka 

paljon maalle koituu rahtituloja · kunkin maan kanssa tapahtu

vasta laivaliikenteestä. Norjan ja Ruotsin tilastot antavat tällai

set tiedot. 

Laivan pää-isännän olisi joka vuosi määrätyn ajan kuluessa 

jätettävä laivastaan määrätyn kaavakkeen mukaiset tiedot lai

vansa pääoma-arvosta ja rahtituloista. Tilastoa laativan viran

omaisen olisi varattava erityinen kaavakevihko, jossa olisi kaa

vakkeita määrätyiksi vuosiksi. Kolmivuotiskausi olisi ehkä tässä 

suhteessa sopivin. Kaavakevihko osoitettaisiin suoraan laivan

omistajalle ja olisi hänen joka vuosi täytettävä määrättyä vuotta 

koskeva kaavake sekä osoitettuna se tilaston laatijalle, kaupun

geissa maistraatin tai järjestysoikeuden sekä maalla kunnallis

lautakunnan tahi sitten merimieshuoneiden välityksellä palauttava 

viimeistään maaliskuun kuluessa, jollei hän ole sitä palauttanut 

pois mynsträtessään miehistöä syksyllä. Ruotsissa · toukok. 24 

pnä 1901 ja jouluk. 4 pnä 1903 annetut asetukset määräävät, 

että pää-isännän on tilastotiedot laivastaan jätettävä jo ennen 

maaliskuun I päivää, ja on siellä v. 1912 saatu tarvittavat tie

dot kaikista laivoista paitsi viidestä purje- ja neljästä höyrylai

vasta, joiden yhteenlaskettu kantavuus oli 1,427 tonnia. 

Mitään tietoja ei meillä ole saatavana merimiesten palkoista. 

Tosin niistä on laaja aineisto merimieshuoneiden arkistoissa, 

mutta jos niistä tietoja haluaisi, ei niiden hankkiminen, jos sel

laisia haluaisi eri osista maata, ole aivan helppo tehtävä. · Meren

kulkutilastoon pitäisi ottaa myöskin taulu, · joka valaisisi meri

miesten, niin hyvin päällystön kuin miehistön palkkausoloja, 

samoin kuin maataloustilasto .antaa tietoja maanviljelystyöväestön 

palkoista. 
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Tilastoon olisi myöskin lisättävä taulu, joka antaisi tiedot 

satamain purjehdusajan lisäksi myöskin laivain purjehdusajasta. 

Haaksirikkoja ja karilleajoja valaiseva taulu pitäisi saada entistä 

tarkemmaksi. 

Tärkeätä olisi myöskin, että tilastoon lisättäisiin taulu, jossa 

annetaan tiedot suomalaisilla laivoilla merimiehiä kohdanneista 

tapaturmista. Tiedot olisi saatava ei ainoastaan tapaturman

varalta vakuutusvelvollisilla, vaan myöskin muilla laivoilla tapah

tuvista tapaturmista. 

III. 

Kahden edellämainitun jo ilmestyvän merenkulkutilaston 

lisäksi olisi meillä saatava aikaan vielä esim. kuukausittain ilmes

tyvä julkaisu, jossa annettaisiin lyhyet ja opastavaiset tiedot 

rahtimarkkinoista ja rahtimääristä. Tietojen antaminen tähän 

julkaisuun pitäisi jäädä vapaaehtoiseksi. Alussa ehkä tietojen 

hankinta. kenties kohtaisi vaikeuksia, mutta huomattuaan julkai

susta koituvan hyödyn useat ·laivanomistajat mielihyvällä tulisi

vat sitä tiedoillaan avustamaan. 

Julkaisussa, joka purjehduskauden aikana ilmestyisi kerran 

kuukaudessa ja muina aikoina kenties harvemmin, tulisi olla 

lyhyet tiedot maailman rahtimarkkinain tilasta. Sitten sen tulisi 

sisältää tietoja suomalaisten laivain ulkomaiden satamiin päättä

mistä rahtimääristä, mainitsemalla mistä satamasta ja mihin sata

maan rahti on päätetty, laivan suuruus ja rahtitavaran laatu, 

mutta ei laivan nimeä. Tärkeätä olisi myös koettaa saada tie

toja Suomen ja Pohjanlahtien purjelaivain rahtimarkkinoista ja 

rahtimääristä. Tällä purjehdusalueella ovat olot näet aivan jär

jestymättömät ja kilpailu sellainen, että se ei ole eduksi laiva

liikkeemme kannattavaisuudelle. Jos rannikkoliikettä harjoittavat 

laivanomistajat voisivat saada säännöllisesti tietoja päätetyistä 

rahtimääristä ja purjehdusalueensa rahtimarkkinoista, olisi heidän 
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paljon helpompi määrätä menettelynsä, nyt sen sijaan Venäjän 

ja Ruotsin satamiin rahdinkuljetusta harjoittavat laivat ovat ko

konaan riippuvaiset tavaranlähettäjistä. Sikäli kuin useat laivan

omistajat ovat tämän kirjoittajalle kertoneet, ovat rahtimäärien 

vaihtelut olleet kovin vähäiset. Kaikki laivan kustannukset ovat 

kyllä nousseet, mutta rahtimäärät ovat pysyneet jotakuinkin sa

moina vuosikymmenen ajan. 

Ryhtymättä tässä yksityiskohtaisen suunnitelman laatimi

seen tällaista julkaisua vastaan, on huomautettava, ettei sen tar

vitse olla kovin laaja, joten kustannuksetkin siitä eivät nousisi 

kovin suuriksi. 

IV. 

Niin kuin edellä jo on viitattu, toimittaa merenkulkutilastoa 

kaksi viranomaista. Jos se suunnitelma, joka on edellä esitetty, 

toteutettaisiin, nousee kysymys, eikö olisi syytä keskittää koko 

tilasto yhden ainoan viranomaisen, tässä tapauksessa merenkulun

tarkastajan viraston tehtäväksi. Epäilemättä tilaston kokonaisuus 

siitä voittaisi, jos niin tapahtuisi, kuitenkin edellytyksellä, että 

merenkuluntarkastajan virastoon asetetaan tilastotyöhön tottunut 

henkilö työtä johtamaan ja hoitamaan. Mielestämme jo laiva

kalenterin toimittamista varten olisi virastoon saatava tilastomies, 

silloin tämä julkaisu voisi ilmestyä kokonaisuudessaan vuosittain 

eikä niin kuin nyt viisivuotiskausittain, sekä julkaisun asu ei 

varmaankaan antaisi aihetta niin painaviin muistutuksiin kuin 

mitä edellä on esitetty. Mutta erinäiset käytännölliset seikat 

puolustanevat sellaista työnjakoa, että merenkulkutilastot toimi

tetaan edelleenkin kahden viranomaisen toimesta. Työnjakoa 

olisi kuitenkin entisestään tarkistettava ja siinä tehtävä muutok

sia. Se osa tullihallituksen julkaisemasta merenkulkutilastosta, 

johon alkutiedot saadaan tullikamarien välityksellä ja joka sisältää 

laivaliikenteen koti- ja ulkomaan satamain välillä, olisi edelleenkin 
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toimitettava tullihallituksen tilastollisessa konttorissa, kun taas 

muu osa toimitettaisiin merenkuluntarkastajain virastossa. Tilasto 

ilmestyisi yhtenä julkaisuna. Työnjaosta olisi ensiksikin se etu, 

että siinä voitaisiin käyttää hyväksi niitä ammattitietoja, joita 

merenkuluntarkastajan virasto edustaa, ja joita ehdottamamme 

uudistus monessa kohdin edellyttää. Toiseksi siitä olisi se seu

raus, että tilasto voitaisiin saada jonkin verran aikaisemmin 

ilmestymään. Sitä paitsi lienee tullihallituksen tilastollisella kont

torilla jo niin runsas työtaakka, ettei sitä käyne juuri lisääminen, 

jos halutaan kauppatilaston julkaiseminen tapahtuvaksi kyllin 

ajoissa. Ehdottamamme suunnitelman toteuttaminen siis vaatisi 

konttorin työvoimain lisäämistä. Mutta toiselta puolen, kuten 

jo huomautettiin, tarvittaisiin merenkuluntarkastajan virastoon 

laivakalenteria varten erikoinen tilastoroies ja tämän tehtäväksi 

voitaisiin uskoa osa merenkulkutilaston laatimista. 

SYNTYNEISYYS JA LASTENKUOLLEISUUS 
SUOMESSA VIIME VUOSIKYMMENINÄ. 

Kirjoitta1:ut 

Edv ard . Gy lling. 

Tämän aikakauslehden viime numerossa oli syntyneisyyden 

väheneminen Suomessa tarkastettavana eräässä kirjoituksessa, jossa 

erikoisesti oli tutkittavaksi otettu mikäli syntyneisyyden aleneminen 

johtui aviollii:.en ja aviottoman hedelmällisyyden viimeaikaisesta 

kehityksestä maassamme1). Seuraavassa otetaan tarkastettavaksi 

toinen samaa seikkaa koskeva asianpuoli , nimittäin syntyneisyy

den ja lastenkuolleisuuden välinen suhde viime vuosikymmeninä. 

1
) A . E,. Tudee1·, Viim_eaikaisei ta syntynei syyden vähen emisestä, siv. 15-25. 

Syntyneisyy s ja lastenkuolleisuus Suomessa v i ime vuosikymmeninä, 8 1 

Kuten tiedetään ei syntyneisyyden aleneminen suinkaan 

aina ja varsinkaan ei esiintymisensä alkuaikoina ole johtanut 

väenlisäyksen heikkenemiseen. Sen rinnan on nimittäin esiin

tynyt kuolleisuuden aleneminen, joka eräissä maissa on ollut 

niinkin suuri, että ·1800-luvun loppuvuosikymmenet, alemmasta 

syntyneisyydestä huolimatta; ovat osoittaneet suurempaa luon

nollista väenlisäystä kuin saman vuosisadan aikaisempi osa. Näin 

Saksassa, Ruotsissa ja meillä Suomessakin. Totta kyllä on että 

syntyneisyyden aivan viime aikoina eri maissa jatkaessa entistä 

nopeammin alenevaa kehitystään kuolleisuuden aleneminen ei 

ole jaksanut pysyä yhtä voimakkaana, joten syntyneisyyden ja 

kuolleisuuden välinen erokin, luonnollinen väenlisäys, on alkanut 

pienetä. Mutta syntyneisyyden alenemisen aikaisempi jakso ei 

vielä osoittanut tätä väenlisäykselle epäedullista seurausta. Niinpä 

Suomen . syntyneisyys I 880-luvulla oli 3 S .5 ja tämän vuosisadan 

ensi vuosikymmenenä 3 I .1 väestön I ,ooo henkeä kohti, kun sen

sijaan luonnollinen väenlisäys aleni samana aikana vain 13 .9 :stä 

1,000 henkeä kohti 13.2:een. 

Kuolleisuuden aleneminen saattaa tapahtua kahdessa eri 

muodossa. . Sikäli nimittäin kuin kuolleisuus alenee lapsuusvuo

sina aiheuttaa se että uudet sukupolvet, alenevasta syntyneisyy

destä huolimatta, lapsivuosien pienemmän kuolleisuuden johdosta 

täysikäisiksi tullessaan ovat aikaisempiin vuosiluokkiin verraten suh

teellisesti lukuisammat kuin syntymän aikana. Täten siis on lapsivuo

sien kuolleisuuden pieneneminen suorastaan vastavaikuttava tekijä 

syntyneisyyden alenemiselle ja, sikäli kun tämä kuolleisuuden alene

minen on suuruudeltaan samanveroinen kuin syntyneisyyden alene

minen, merkitsee se että väestö uusiintuu ja kasvaa yhtä ripeästi kuin 

ennen ilman sitä suurta voimien haaskausta, mitä suuri syntyneisyys 

ja siihen liittyvä suuri lastenkuolleisuus merkitsevät, Sikäli kuin kuol

leisuuden aleneminen tapahtuu vain vanhempina ikävuosina mer

kitsee se tosin väestön eliniän kasvamista, mutta ei kykene es-
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tämään, että syntyneisyyden aletessa uudet ikäpolvet täysikäisiksi 

tullessaan ovat väkilukuun verraten suhteellisesti heikommat kuin 

ennen tai jopa osoittavat suoranaista vähenemistäkin edellisiin 

vuosiluokkiin verraten. 

Siihen merkitykseen nähden, mikä lastenkuolleisuuden ke

hityksellä on syntyneisyyden viimeaikaisen alenemisen arvostele

miselle, onkin senvuoksi tärkeätä tarkastaa samanaikaista lasten

kuolleisuutta syntyneisyyden vähennemisen yhteydessä. 

Aluksi muutama sana lastenkuolleisuuden laskemisessa nou

datetusta menettelytavasta. Lastenkuolleisuus on seuraavassa las

kettu siten, että kuhunkin vuosiluokkaan kuuluvat ennen viidennen 

ikävuoden täyttämistä kuolleet lapset on verrattu syntyneiden 

lukuun ja täten saatu suhdeluku, joka osoittaa montako · synty

neistä kuoli alle viiden vuoden ikäisinä. Samalla tavoin on 

erik~een laskettu montako syntyneistä kuoli ennen ensimäisen 

ikävuoden täyttämistä s. o. pienten lasten kuolleisuuden suuruutta 

osoittava suhdeluku. Myöhempien kuin 5 ensimäisen lapsuus

vuoden kuolleisuutta ei tämän syntyneiden ja kuolleiden välittö

män vertailun kautta hyvin voida laskea, syystä että muutto

liikkeen vaikutuksesta menettelytavan tulokset käyvät vanhem

missa ikäluokissa epävarmoiksi, kun sensijaan ensimäisinä ikä

vuosina sen vaikutukset todennäköisesti koko maan väestössä 

tuntuvat varsin vähän. Menettelytapaan nähden on vielä mai

nittava eräs seikka. Meidän julkaistu väestötilastomme sisältää 

vuosittain kuolleet ryhmitettynä erikseen ikävuoden ja erikseen 

syntymä vuoden mukaan. Mutta siitä ei _ suorastaan käy esille 

miten kunkin ikävuoden kuolleet ryhmittyivät syntymävuoden 

mukaan, s. o. esim. v. 1886 kuolleista 1-2 vuoden ikäisistä lap

sista ei ilmoiteta, kuinka monta niistä oli syntynyt vuonna 188 5, 

montako vuonna 18841). Tämän voi tosin taulujen nojalla las-

1) Seurakunnittainen ensiainehisto kootaan tosin niin yksityiskohtainen, että 

siitä snorastaan nämäkin seikat käyvät esille, mutta lukuja julkaistaessa, nähdäk-

Syntyneisyys ja laste11kuo!leisuus Suomessa viime vuosikymmeninä, 

kea, mutta seikan laskeminen vuosittain kunkin viiden ensimäisen 

ikävuoden osalta on sangen paljon työtä vaativaa. Seuraavassa 

esitetyt luvut on senvuoksi suorastaan lasketut tilastollisessa pää

toimistossa säilytetyistä käsikirjoituksista. 

Syntyneisyyden alenemista Suomessa viime aikoina tarkas

tettaessa on 1870-luku jätettävä huomioonottamatta, syystä että 

edellisen vuosikymmenen katojen johdosta syntyneisyys 1870-

l uvulla epäilemättä oli jonkun verran epäsäännöllisen suuri. Tästä 

syystä ja senkin vuoksi että riittävän yksityiskohtaisia tietoja 

kuolleista on vasta vuodesta 1878 lähtien olemassa, on myöskin 

syntyneisyyden ja lastenkuolleisuuden vertailu alettu I 880-luvulta. 

Seuraavat absoluuttiset luvut osottavat syntyneiden ja vii

den ensimäisen ikävuoden kuolleisuuden suuruuden viisivuosittain 

vuosien I 88 I ja 190 5 välisenä aikana. 

Niistä k uo Ii 
Elävänä 

ennen ensi- kaikkiaan 
Viisi ikävuot-

Viisivuotis- en-
synty mäisen ikävuo- 1-4 vuoden nen viidennen ta täyttänei-

kaudet, 
neitä. den täyttä- ikävuoden den luku. ikäisenä. 

mistä. täyttämistä, 

18s1-85 378,143 60,285 40,506 100,791 277,352 

1886-90 396,213 57.020 44,888 101,908 294,305 

1891-95 389,580 55,049 37,220 92,269 297,311 

11896- 190_01427, 789 60,256 42,581 102,837 324,952 

11901-05 438,933 [ 56,62 I 36,526 93,147 345,786 

Viisivuotiskautena 1906-10 oli elävänä syntyneiden luku 

463,993 ja näistä kuoli ensimäisenä ikävuotenaan 54,508. Tie

toja ei vielä ole siitä, montako näistä syntyneistä kuoli ennen 

viidennen ikävuoden täyttämistä; osa ei vielä ole tätä ikärajaa 

saavuttanutkaan. 

seni ilman olennaista aihetta, jaetaan ijän- ja syntymävuoden mukainen kuolleisuus 

eri tauluihin, 
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Edellä olevista luvuista näkyy selvään, että lastenkuollei

suus on kyseessä olevana aikana melkoisesti alentunut. Kun syn

tyneiden luku vuosina 190(--05 oli 60,790 suurempi kuin vuo

sina l 881-8 5 oli ensimäisellä ikä vuodellaan kuolleiden luku 

vastaavassa ryhmässä sensijaan 3,664 pienempi ja kaikkiaan en

nen viidennen_ ikävuoden täyttämistä kuolleiden luku 7,644 pie

nempi. Tämä aleneva kehitys tosin ei ole ollut tasainen . Var

sinkin on huomattava viisivuotiskausina 1886--90 ja 1896-1900 

syntyneiden suuret kuolleisuusluvut '1-4 ikävuosien välillä. 

Näinä viisivuotiskausina syntyneistä kuoli osa vasta seuraavan 

viisivuotiskauden aikana ja kuten tunnettu, viisivuotiskausille 

1891-95 ja 1901-05 sattuu kummallekin katovuodet ja epä

edulliset taloudelliset ajat. Nämä aiheuttivat nähtävästi edelli

sinä viisivuotiskausina syntyneiden joukossa esiintyvän suuren 

kuolleisuuden . Tästä suuresta kuolleisuudesta oli mu1m muassa 

seurauksena, että vaikka vuosina 1886-90 syntyneiden luku 
, 

oli lähes 7,000 suurempi kuin seuraavana . viisivuotiskautena 

syntyneiden, esiintyi viisi vuotta täyttäneiden luvussa jo päinvas

tainen suhde. 

Seuraavaa taulukko esittää suhdeluvuin eri viisivuotiskau

sina syntyneiden lasten kuolleissuuden. 

1ooo·sta vierellä mainittuna viisivuotiskautena 
syntyneestä lapsesta 

Viisivuotiskaudet, kuoli ennen kuoli 
kuoli kaikkiaan 

ensimäisen 1-4 viidennen täytti viisi 
vuoden ikäi -

ennen 
ikävuoden 

senä. 
ikävuoden täyttä- vuotta. 

täjttämistä. mistä -
1881-85 159,4 107,1 266.5 733,5 

1886-90 143,9 1 l 3.3 2.57 .2 742.s 

1891-95 141,3 95,5 236.s 763,2 

1896-1900 140,9 99.s 240,4 759,6 

1901-05 129.0 83,2 212 .2 787_.s 

Syntyneisyy s ja lastenkuoileisuus Suomessa viime vuosikymmeninä, 

Viiden ensimäisen ikävuoden kuluessa · kuolleiden luku on 

näin ollen kyseessä olevana aikana alentunut runsaasti neljännestä 

osasta kaikista syntyneistä runsaasti viidennekseen. Elossa ole

vien viisi vuotta täyttäneiden luku taas oli suhteellisesti melkoista 

suurempi vuosina 1901-05 syntyneiden joukossa kuin syntymä

vuosiryhmässä 1881---8 5. Tätä kehitystä on viime vuosinakin 

jatkunut. Niinpä vuosina 1906-10 kuoli 1,000 syntyneestä ensi

mäisellä ikävuodellaan vain 117.s. 

Ilmeistä on siis, että viime vuosikymmeninä pienenneen 

lastenkuolleisuuden · johdosta huomattavasti suurempi osa synty

neistä kuin ennen on saavuttanut viiden vuoden iän . Virallisessa 

tilastossa julkaistuista eri ikäluokkien kuolleisuusluvuista viime 

vuosikymmeninä näkyykin, että viimeaikainen kuolleisuuden ale

neminen Suomessa ennen kaikkia on esiintynyt juuri lapsuusvuo

sien kuolleisuuden alenemisen. Niinpä alle 10 vuoden 1assä 

kuolleiden poikalasten vuotuinen luku 1,000 keskiväkiluvun hen

keä kohti aleni 47.s:sta vuosina 1881-85 30.2:een vuosina 

1906-10 eli enemmällä kuin kolmannella osalla, mutta sitä van

hemmissa ikäluokissa alen~minen on ollut täh_än verraten varsin 

vähäinen. Naispuoliin nähden on suhde sama. 

Tähän nähden onkin erikseen mielenkiintoista · ottaa selvi

tettäväksi, missä määrin tämä lastenkuolleisuuden aleneminen on 

kyennyt vastavaikuttamaan samanaikaista syntyneisyyden vähe

nemistä. Viiden ensimäisen ikävuoden kuolleisuuden alenemi

sen vaikutus selviää seuraavista luvuista. 

Syntymävuo~iluokat. 

1881-85 

1886-90 

1891-95 

1896 - 1900 

1901- 05 

Elävänä 
syntyneitä 
1000 henkeä 

kohti. 

3~ .5 

34.s 

3 1.8 

32.6 

3 1 .3 

Niistä 
kuolleita ennen viisi vuotta täyt-

viidennen ikävuo- täneitä. 
den täyttämistä. 

9 .5 26.0 

8.9 2 5.6 

7.s 24,3 

7.s 24.8 

6.6 24.1 
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Jos viisivuotiskausina 1881-85 ja 1901-05 syntyneiden 

suhdelukuja vertaa keskenään, näkyy että syntyneisyys on alen

nut 4.2 °/oo, viiden ensimmäisen ikävuoden kuolleisuus 2.9 °/oo 
ja viidennen ikävuoden täyttäneiden suhdeluku I.3 °/oo. Viiden 

ensimäisen ikävuoden kuolleisuuden aleneminen ei näin ollen ole 

kokonaan kyennyt tekemään syntyneisyyden alenemisen vaiku

tusta tyhjäksi, mutta erittäin tehokkaasti on se kuitenkin sen vai

kutusta vähentänyt, sillä eri syntymävuosiryhmiin kuuluvien viisi 

vuotta täyttäneiden suhdeluku on vain hyvin vähänjahitaastialentu

nut. Tämän lisäksi on vielä huomattava, että myöskin kuollei

suus myöhempinä lapsuusvuosina, varsinkin ennen 10:nnen ikä

vuoden täyttämistä, niinikään on alentunut. Nähtävästi siis nyt 

tutkitut syntymävuosiluokat 10 tai 15 vuotta täytettyään osot

taisivat, että syntyneisyyden alenemisen vaikutus kuolleisuuden 

vähenemisen johdosta on lapsuusvuosien kuolleisuuden vähenemi

sen johdosta vieläkin jonkun verran supistunut. 

Näin edullinen rinnakkain alenevan syntyneisyyden ja las

ten.kuolleisuuden välinen suhde ei kuitenkaan todennäköisesti vas

taisuudessa tule jatkumaan. Syntyneisyyden väheneminen on 

nimittäin aivan viime vuosina tapahtunut erinomaisen nopeasti·. 

Elävänä syntyneiden kokonaisluku vuonna 1909 oli 95,002, suu

rin luku, minkä meidän tilastomme koskaan on osoittanut. Sen 

jälkeen ei yksikään vuosi ole kohonnut tälle tasolle ja vuonna l 9 l 3 

oli elävänä syntyneitä vain 87,250 eli vain 27.1 °/oo. Syntynei

syyden näin suuren alenemisen vaikutusta ei lastenkuolleisuuden 

väheneminen, vaikka sitä jatkuisikin, nähtävästi kykene tyhjäksi 

tekemään. 

Sii1·t0/aisuuskysy111ys merkantilis111in aikakaudella. 

SIIRTOLAISUUSKYSYMYS MERKANTILISMIN 
AIKAKAUDELLA RUOTSI-SUOMESSA. 

Kun Ruotsin hallitus oli per1:1stanut ensimäisen siirtokunnan 
Amerikaan, Uuden Ruotsin Delavarejoen suuhun vuonna 1638, 
saadakseen siitä rikkaudenlähteen, joka edistäisi kotimaan vauras
tumista, ja johtaakseen huonon, levottoman kansanaineksen valta
kunnasta pois, niin useita suorastaan pakoitettiin siirtymään 
sinne. 1

) 1700-luvulla, merkantiiliajan valtakaudella Ruotsissa, 
olemme sen sijaan nähneet aivan päinvastaisen käsityksen olleen 
vallitsemassa. Väenlisäystä silmälläpidettäessä kiinnitettiin aina 
huomio siihen surulliseen tosiseikkaan että suurin osa väestöstä, 
jopa vv. 17 54-57 24, c 77 eli 8,059 henkilöä vuotta kohti, 
jätti kotimaansa ja siirtyi muihin vieraisiin seutuihin. Tämä 
merkitsi suurta vähennystä samalla myöskin valtion rahas
tossa, sillä merkantiiliajalla arvosteltiin jokaista yksilöä valtiolle 
rahaa tuottavana »koneena». Ephraim Otto Runebergin v. 1759 
tekemien laskujen mukaan tuotti se, joka aiheutti jonkun terveen 
työntekijän jättämään kotimaansa, yhteiskunnalle 1,195 taalarin 
suuruisen tappion jokaisesta siirtyneestä naimattomasta henkilöstä 
ja 2,391 taalarin tappion jokaisesta naineesta. Jos siis tämän 
mukaan laskemme sen tappion, jonka nuo 8,059 vuosittain aikaan
saivat, riiin saamme tulokseksi 9 1/2 miljoonaa taalaria edellisessä 
ja 19 miljoonaa jälkimäisessä tapauksessa. 2) 

Jo paljon aikaisemmin kuin nämä numerot siirtolaisuuden 
suuruudesta ja siitä johtuvista tappioista tunnettiin, -oli muuta
malta taholta huomautettu siirtolaisuuden ilman niitäkin valtavilta 
näyttävistä epäkohdista. Samalla_ käännyttiin hallituksen puoleen 
ja anottiin näitten epäkohtain poistamista. Ensimäisinä tekivät 
tässä alotteen Suomen Kuninkaallinen Talouskommissioni ja Ku
ninkaallinen Maanmittauskonttori, jotka jättivät kuninkaalle ala-

1
) Nordisk Familjebok 16 sivu 1626, 

') Ephraim Otto Runeberg: ,Försök t ili en politisk värderirig på Iand 
och folk, i anledning af Laihela socken i Österbotten 1759 sekä 1761 vu~den 
Relatsiooni. 



88 Siirtolai:uuskysyinys merkantilismin aikakaudella. 

maisen esityksen asiasta. 1) Jo varemmin, 1739 vuoden palkol
lissäännössä, oli kyllä annettu määräyksiä, joitten tarkoituksena 
oli estää siirtolaisuutta. Pantiin käytäntöön ankara passijärjes
telmä niille, jotka siirtyivät maasta, ja heidän oli velvollisuus 
palata takaisin kotimaahan. Joka viipyi ulkomailla kaksi tai 
kolme vuotta ilman laillista syytä, menetti perintö- ja alamais
oikeutensa. 2) · Mutta nåmä määräykset · eivät olleet tehonneet, 
ne unohtuivat eikä niitten olemassaolosta edes tiedetty. Niinpä 
Wargentin'in taulukomrnissioni 17 5 5 vuoden mietintöön liittämäs
sään meinorialissa ilmaisee tietämättämyytensä lainsäädännöstä 
tässä asiassa. Mutta samalla hän ehdottaa annettavaksi uusia 
määräyksiä, osoittaen siten yhä enemmän tietömättämyyttään, 
koska hänen ehdotuksensa olivat suureksi osaksi samallaisia kuin 
ne säånnökset, jotka löytyivätjo 1739 vuoden palkollissäännössä. 
Kuitenkin tuo hän esille uusiakin näkökohtia. Hän arvelee sopi
vaksi määrätä sakkoja vanhemmille tai muille asianomaisille, jotka 
ovat tietäneet l.astensa. tai palvelijainsa aikeista siirtyä rajan yli 
eiv~tkä· ole _heftä tästä estäneet. ) Kisällien ja muitten, jotka saa
vat passin, oli annettava vakuus (caution) siitä, että he tulivat 
määrätyn . c1-jah kuluttua takaisin, jos silloin vielä elivät. Jollei 
tällaista · vakuutta voitu hankkia, oli asianomaista estettävä lähte
mästä ulkomaille,. Lisäksi oli estettävä maalaisväestön siirtymi
nen Tukholmaan ta,i muihin kaupunkeihin, sillä kun ensin pääs
tiin kaupunkiin, oli sieltä tie J:l.elposti vapaana ulkomaille., Sa
malla oli houkuteltava; ulkolaisia Ruotsiin. 

Nåistä·: Wargentinin ehdotuksia ei nimeksikään toteutettu 
vielä seuraavan vuoden (1756) syyskuun 8. päivän julistuksessa. 
Siinä vain määrättiin, että jokainen, , joka houkutteli tehdastyö
väkeä :pois maasta, sai maksaa sakkoå : 2,000 'taalaria ja oli vel
völlinen toimittamaan . houkutellun takaisin kotimaahan. Mutta 
sekin, joka'. oli: houkutuksiin suostunut, sai vetää. sakkoa 1 ,ooo 
taalaria.; 3) · Vasta helmikuun 18. p:nä V. 1768 annettu kuninkaal
linen asetus, joka koski salaa maasta poistuvia, toteutti Wargen
tinin v. 17 5 5 lausumat toivomukset. Asetuksen mukaan _sai vuo-

1) Betänkandei':.o rri: ·Tabellverket' 1755, 
·.· :, •. , 2) Notdisk Fanf,iljebok 16 sivu 1626: 

3
) Modee 1755- 58 sivu 3980. 
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sityöläinen,. joka oli syypää tällaiseen rikokseen, suorittaa sakkoa 
ensi kerralla 2,000 hopetaalaria, • toisella · kerralla 4,000 taalaria; 
kolmannella kerralla sai hän maksaa rikoksen hengellään. Lai
vankuljettajan oli tuotava matkalta palatessaan kotimaahan aivan 
sama miesjoukko, joka hänellä oli ollut matkalle lähtiessään. Jo
kaista poisjäännyttä miestä kohti sai hän vetää sakkoa • 1 ,ooo 
hopeataalaria. Synnynnäisellä ruotsalaisella ef ollut oikeutta vär
vätä, lahjoittaa tai muuten luovuttaa ulkomaalaiselle sotaväkeä. 
Jos taas joku ulkomaalainen rikkoi tässä suhteessa, menetti hän 
värväämänsä miehistön ja sai korvata rikoksen 2,000 taalarin sa
kolla. Lisäksi oli hänen suoritettava 2,000 taalaria jokaisesta 
värvätystä ·miehestä. Niinikään oli asetuksen mukaan annettava 
takuu siitä, että. palaisi takaisin kotimaahan passissa määrätyn 
ajan kuluttua. 1) - Vuonna 1781 annettu julistus oli viimeinen 
käsiteltävänämme olevalta ajanjaksolta. Siinä vain määrättiin. 
että käsityöläiskisällien, työntekijäin j~: palvelijain · oli saatava 
kauppakollegin (kommersekollegium) suostumus ulkomaanmat
kaan, ja takaisinpaålamisesta oli mentävä takaukseen. 2) 

Nykyaikana käsitetään siirtolaisuus ihmisen vapaaehtoiseksi 
asiaksi, eikä sitä pyritä millään kielloilla rajoittamaan. Tällainen 
käsityskanta. . astuu esiin myöskin puheenaolevalla ajanjaksolla 
Ruotsissa, vaikkei sitä käytännössä voitukaan toteuttaa. Taulu
kommissionin valtiopäiväkertomuksessa v. 1761 vastustetaan ni
mittäin kieltojen ja rangaistusten käyttämistä sijrtolaisuuden ehkäi
semiseksL »Siirtolaisuuden · ehkäiseminen kieltojen ja rangaistus
ten avulla », sanotaan siinä, »ei ole kohtuullista, varovaista eikä 
mahdollista. Ei ole kohtuullista estää ihmistä etsimästä itselleen 
maan päällä löydettävissä olevaa onnellisinta elämää tai kiinnit
tää viatonta kansalaista johonkin määrättyyn paikka-ån. Ei ole 
varovaista herättää kielloilla uteliaisuutta, sillä pikemmin on val
mis uskomaan, että siellä, minne ei ole lupa mennä, kenties on 
jotain erityfaiä etuuksia tarjolla. Mahdollista taas ei ole vartioida 
rajojamme ja rantojamme. Muitten kansain esimerkki osoittaa 
niinikään, että kieloilla ei ole voitu saada tässä suhteessa mitään 

1
) Modee 1768'-72 sivu -5, 

2
) Nordisk Familjebol< 16 sivu 1626. 
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aikaan». - · - »Sensijaan tuo kieltämätön totuus, että posita 
ca~ssa ponitur effectus 1) osoittaa, ettei löydy muuta keinoa kuin 
raivata tieltä ne poliittiset syyt, jotka kuolettavat isänmaanrakkau
den ja saattavat elämän omassa maassa raskammaaksi kuin vie
raissa valtakunnissa» : 

Ne maat, joihin ruotsalaisia erittäin siirtyi, olivat Tanska, 
Venäjä, Preussi, Liivirimaa, Norja, Englanti, Italia ja Saksa. 
Ulkomailla käyneet ruotsalaiset saattoivat vakuuttaa, miten 
ulkoi:naan kaupungeissa oli paljon ruotsalaista työväkeä. Näit
ten tiedonantojen mukaan oli Köpenhaminassa melkein yhtä pal
jon ruotsalaisia kuin oman maan kansalaisia käsityöläisinä, pal
velijoina ja laivamiehinä. Pietarissa, Dantzigissa ja Liivinmaan 
kaupungeissa oli myös paljon ruotsalaisia, vieläpä niinkin etäällä 
kuin Moskovassa oli tavattu ruotsalaisia renkeinä ja palvelustyt· 
töinä. Norjan kaupungeissa oli rnotsalaisia työmiehiä ja meren
kulkijoita. Tanskan ja Englannin siirtomaissa tapasi usein ruot
salaista työväkeä. Kun v. I 7 5 7 toimitettiin luettelo Lontoon 
laivamiehistä, oli niistä 5,000 ruotsalaista. Saksan kaupungeissa 
oli niinikään paljon sekä ruotsalaisia että suomalaisia käsityö
läisiä. 2) 

Taulukommissionin valtiopäiväkertomuksessa v. I 761 luetel
laan joukko syitä siihen, miksi ruotsalaisten isänmaanrakkaus oli 
niin kylmä, että he joukoittain hylkäsivät kotimaansa ja siirtyi
vät ulkomaille. Syy oli kokonaan talous-, politia-, kameraali- ja 
oikeusasetuksissa: 1) Ei oltu ryhdytty tarpeellisiin varokeinoihin 
katoa vastaan. 2) Kaikki työt teetettiin niin vähäisillä työvoi
mille kuin suinkin, ja tästä oli seurauksena tavarain kallistuminen 
ja väen siirtyminen ulkomaille . 3) Kun oli edistetty ensi sijassa 
ylellisyyselinkeinoja, mutta vasta toisessa tai kolmannessa sijassa 
maanviljelystä, saattoivat ylellisyysammattieh harjoittajat maksaa 
parempia palkkoja työväelle, jota alkoi joukottain tulvailla maalta 
kaupunkeihin ja niistä taas ajan pitkään ulkomaille. 4) · Se epä
kohta, että la.ki määräsi kuinka paljon palvelusväkeä sai olla eri
suuruisissa taloissa, synnytti maaseudulle työttömäin luokan, jonka 

1) Suomeksi: Kun ei ole syytä, ei ole seurauksiakaan. 

') Taulukommissionin valtiopäiväkertomus v. 1761 siv. 67. 
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oli pakosta muuttaminen ulkomaille, kun ei pantu toimeen tilojen 
lohkomista, jolloin olisi syntynyt uusia talouskuntia maalle ja työt
tömät olisivat saaneet työtä. 5) Ne, jotka olivat tällaisten laeissa 
vallitsevien epäkohtien vuoksi joutuneet irtolaisiksi, pakotettiin 
lisäksi toisten yhtä väärien lakien mukaan sotaväkeen, mutta 
olihan sanomattakin selvää, että he ennemmin jättivät isänmaansa. 
6) Kruununtilojen epävarma omistusoikeus (besittning) ja maa
alaan eikä työtätekevien käsien tuloksiin perustuva veronlasku
tapa vähensivät maanviljelijäin intoa ja synnyttivät halun siirtyä 
vieraille maille. 7) Rikoslain ankaruus, niinkuin esim. ruumiin
rangaistus luvattomalla ajalla pyydystetystä teirestä tai tammen 
kaatamisesta, synnytti myöskin nurjaa mieltä oman maan asetuk
sia ja lakeja kohtaan. Samoin tuomioissa ja oikeudenhoidossa 
vallitsevat epäkohdat kylmensivät osaltaan kansalaisten isän
maallisia tunteita ja edistivät siirtolaisuutta. 

20 vuoden kuluessa 1 760-80 oli siirtolaiskysymystä innolla 
seurattu Ruotsissa, ja yleensä se suunta, joka ilmenee 1761 vuo
den valtiopäiväkertomuksessa, oli koko tämän ajan vallitsemassa. 
Tiedeakatemiakin oli v. 1763 julistanut kilpakysymyksen: »Hvad 
kan vara orsaken, att sådan myckenhet Svenskt Folk årligen 
flyttar utur landet?», ja kaikki kirjoittajat olivat . varmoja siitä, 
että Ruotsista oli siirtynyt vuosittain melkoinen joukko, noin 
6,000 ruotsalaista ulkomaille. Vasta 20 vuoden kuluttua paljasti 
Per Wargentin v. I 780 asian todellisen laidan ja osoitti, että 
luultu suuri siirtolaisuus perustui erehdykseen, joka oli johtunut 
taulujen epätäydellisyydestä, varsinkin kolmannen taulun, josta 
näkyi väkiluku jakaantuneena sukupuoliin, ikään ja säätyyn. 

Tarkasteltaessa jonkun maan väestöluetteloa joukun ajanjak
son kuluessa, on tänä aikana syntyneitten, sekä miesten että nais; 
ten lukumäärä melkein aina suurempi samana aikana kuolleitten 
lukumäärää. Kun tämä ylijäämä lisätään ajanjakson ensimäisen 
vuoden väkilukuun, saadaan selville ajanjakson kuluessa tapahtu
nut luonnollinen väenlisäys. Kun sitten vielä vertaillaan näin 
saatua summaa todelliseen väkilukuun kysymyksessäolevan · ajan
jakson lopussa, niin voi summa olla joko pienempi kuin todelli. 
nen väkiluku, jolloin erotuksen aiheuttaa maahanmuuttaneiden 
suurempi luku poissiirtyneihin verraten, tai myöskin suurempi, 
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jolloin erotuksen aiheuttaa maastamuuttaneiden suurempi luku
määrä maahansiirtyneihin verrattuna. Niitten vertailujen tuloksena, 
joita Wargentin toimitti eri ajanjaksoilta saadakseen selvän siirto
laisuuden todellisesta suuruudesta, oli, että mainittu summa oli 
säännöllisesti _suurempi kuin todellinen väkiluku aina miesten luo
kassa, osoittaen siis sen luonnostaan selvän asianlaidan, että mie
het siirtyivät enemmän ulkomaille kuin naiset. Naisten luokassa 
oli sensijaan enimmäkseen päinvastoin, jopa niin silmiinpistävästi, 
kuten vv. 17 54-66, että Wargentinin oli mahdoton selittää, 
mistä tämä oli johtunut. Wargentinin vertailujen tulos näkyy seu
raavasta taulusta: 

Vuosi Miehiä N aisia 

175i-72 2,6881 1,9 20 
Vuotta kohti 1,280 92 

Yhteensä 

28,80 1 

1,372 
20;488 

1 ,I 38 
6,788 

453 )) 

» 

)) 

)) 

1751 - 69 22 ,600 -- 2,112 
1,255 

1751---66 12,358 

1751 - 63 16,165 

1754-72 22,234 
1,236 

1754-69 17,953 

117 
- 5,570 

- 5, 27 3 

- 1,249 
70 

- 5,283 

1754-66 7,71 1 -8,741 

1754-63 11 ,948 -8,012 

I0,892 
908 

20,985, (20,983) 
1,166 

12,670 

845 
- 1,030 

86 

3,936 

437 

Keskiluku vuotta kohti 77 9 

Tämä taulu osoittaa, että entisen 6,000-8,000 maasta
muttaneen sijaan nyt saatiin panna 1,372-779 vuosittain muutta
_nutta. Vieläpä ajanjaksolla 1754-66 maahanmuuttaneiden luku 
nousi 1,030 ___ eli vuosittain 86 suuremmaksi maastamuuttaneiden 
lukumäärää. 
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Vielä laski W argentin siirtolaisuuden suuruuden läänittäin 
saman ajanjakson kuluessa I 7 5 I -72, vaikka hän, saadakseen 
laskunsa tarkemmiksi, vertaili tämän ajanjakson pienempien osien 
siirtolaisuuslukuja, joista hän sitten otti keskiarvon koko ajanjak
solta · 17 5 l -72. Tämä keskimääräinen siirtolaisuus oli valta
kunnan pääosissa seuraava: 

Suomi - 3?6 
koko valtakunta + 922. 
On huomattavaa, sanoo Wargentin lopuksi - tähän tah

domme mekin esityksemme lopettaa - että kysymyksessäolevan 
ajanjakson niinkin suurelta näyttävä siirtolaisuus kuin Wargentin 
oli osoittanut, oli . selitettävissä siten, että Ruotsin joukot olivat 
taistelleet Pommerissa 5 vuotta ja paljon miehiä oli kuollut tänä 
aikana taisteluissa. Lisäksi monet kuolivat ollessaan merimat-
koilla ulkomailla, monet taas palvelivat Ruotsin Pommerissa ja 
olivat siis Ruotsin alamaisia. Monet pahantekijät, · petturit y. m. 
pakenivat maasta, . mutta sellaiset kyllä joutivatkin menem_ään. 
Monet kuolivat vuosittairi kotonaan järviin ja erämaihin, ja kun 
heidän ruumiitaan ei löydetty eikä ha_udattu, jäivät he merkitse
mättä kuolinluetteloihin. Tällaiset seikat huomioonottaen voi mel
kein sanoa, että maastamuuttaneiden lukumäärä ei noussut ensin
kään maahanmuuttaneiden lukua suuremmaksi. Ruotsalaisia oli 
kyllä paljon ulkomailla, varsinkin Englannissa ja Hollannissa, 
mutta Ruotsissa oli melkein saman verran ulkomaalaisia. Ulko
maan miehiä oli vähän aikaisemmin ollut vielä lukuisammin Ruot
sissa, mutta sen jälkeen kuin Ruotsissa oli ruvettu opettamaan 
omia lapsia kaikkiin käsitöihin, jolloin maanviljelystyöväki alkoi 
siirtyä kaupunkeihin, karkottuivat ulkomaalaiset samalla pois 
maasta. 

Kyösti Ingman. 
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l(IRJALLISUUTT A. 

Eino Kuusi, Talvityöttömyys, sf'/rt esiintyminen, syyt ja ehkäisy
toimf'/rtpiteef Siwmen suurimmissa kaupungeissa. Tampereella 1914. 
547 siv. 

Tästä teoksesta, joka on ilmestynyt yliopistollisena väitöskir
jana, on virallinen tarkastaja, prof. J. H. Vennola antanut seuraavan 
lausunnon: 

Se kysymys, jota tekijä on ottanut käsitelläkseen, on sosiali
politiikkamme tärkeimpiä. · Se ei ole kuitenkaan meillä vielä 
aikaisemmin tullut tieteellisen käsittelyn alaiseksi, niin uudistu
vasti kuin se käytännöllisessä sosialipolitiikassa on tullutkin esille. 
Sen käsittely on kuitenkin niin hyvin tieteellisen sosialipolitiikan 
kuin käytännöllisen sosialisen toiminnan kannalta erittäin tärkeä 
ja tekijä on sentähden ottaessaan sen tutkimuksensa aiheeksi 
tehnyt moleaimille palveluksen. 

Tutkimuksessa on rajoituttu käsittelemään työttömyyskysy
myksestä ainoa1:1taan sen esiintymistä, syitä ja ehkäisytoimenpiteitä. 
Syntyneen työttömyyden poistamista, työttömyysavustusta ja eri
laisia vaikuntusmuotoja ei tekijä ole tässä yhteydessä käsitellyt. 
Rajoitus on aivan oikeutettu, koska tutkimus näinkin rajoitettuna 
muodostaa kokonaisuuden ja koska se aineen laajuuden ja tie
teellisen käsittelynkin kannalta hyvin vastaa tutkimuksen tar
koitusta. 

Varsin suuria vaikeuksia on tekijällä ollut voitettavana ot
taessaan tutkimuksen I osassa määrätäkseen työttömyyden laajuu
de1_1 ja _laadun. Erilaisten tilastollisten lähteiden avulla on tekijä 
kmtenkm koettanut suoriutua tästä toiselta puolen epäsuoranaisten 
lähteiden, kuten maan yleistä liikeasemaa ja varallisuudentilaa, 
työmarkkinoita, köyhäläisyyden suuruutta osoittavan tilaston avulla, 
toiselta puolen suoranaisten lähteiden., kuten työnvälitystilaston, 
työttömäi.n avustustoimissa saadun ja varsinaisen työttömyysti
laston avulla. Selittäessään II osassa esiintyneen työttömyyden 
syitä, on tekijä hakenut niitä rakennustoiminnan omituisesta luon
teesta, rakennustyöväen lukumäärän lisääntymisestä, konjunktuuri
vaihteluista, samoinknin työmarkkinain järjestymättömästä tilasta, 
työväen henkilökohtaisista ominaisuuksista ja olosuhteita. Kun 
tekijä sitten III osassa ryhtyy käsittelemään toimenpiteita työt
tömyyskysymyksen ratkaisemiseksi, niin hän johtaa työttömyyden 
syntymistä ehkäisevät toimenpiteet juuri näiden syiden poista
misesta. 
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Sitä tarkoitusta varten, johon puheenaoleva tutkimus on 
aijottu, nimittäin akateemiseksi väitöskirjaksi, olisi paljon suppe
ampi tutkimus puheena olevan kysymyksen alalta ollut riittävä. 
Tekijä on kuitenkin tahtonut käsitellä kysymyksen kokonaisuu
dessaan ja mikäli mahdollista tyhjentävästi. Ei voine kieltää että 
tutkimuksen keskitys on tästä 'jonkun verran kärsinyt, vaikka 
toiselta puolen tekijä on meikäläiselle sosialipoliittiselle kirjallisuu
delle tehnyt suuren palveluksen. Ja erityiseksi suureksi ansioksi 
on tekijälle luettava että hän vaivoja ja aikaa säästämättä on 
tutkimukseensa koonnut kaiken sen aineiston, mitä meillä puheena
olevasta työttömyydestä varsin erilaisista lähteistä on olemassa 
ja että tekijä on tätä aineistoa yleensä katsoen kriitillisesti käyt
tänyt tutkimustarkoituksiin. Se kuva, minkä tekijä tämän tilasto
aineiston perustuksella on antanut työttömyyden kvantitatiivisesta 
suuruudesta on hajanainen, mutta vika on aineiston; tekijä on 
itsetietoinen aineiston rel:itiivisesta laadusta eikä hairahdu sitä 
arvioimaankaan paremmaksi kuin se on. Sen käyttely sillä perin
pohjaisuudelle kuin tekijä on sen tehnyt on kuitenkin omiansa 
suuressa määrin selventämään puheena olevan kysymyksen tieteel
listä käsittelyä. 

On luonnollistä että niin laajassa tutkimuksessa kuin tässä 
on kysymys, on aihetta yksityiskohtaisille muistuksille. Niinpä 
- muutamia esimerkkejä mainitaksemme - tekijältä on jäänyt 
perustelematta, miksi hän juuri ne kaupungit, jotka ovat tutki
muksen esineena, on lukenut Suomen suuremmiksi, miksi vielä 
joitakin muitakin. Asiallisesti tutkimuksen ei tässä suhteessa ole 
tarvinnut muuttua, mutta metoodiselta kannalta katsoen olisi se 
ollut tehtävä. Ei ole myöskään ollut kyllin perusteltua että tekijä 
esiintyneen työttömyyden laatua y. m. (vrt siv. .215 ja seur.) 
esittäessään on rajoittunut miltei kokonaan miespuolisiin työt
tömiin, koska naispuolisten työttömien asema on tullut sosiali
politiikassa yhä valtavammin esille ja vaatii huomiota. Vertailu 
rakennustoiminnasta kerrosluvun perustuksella on luonnollisesti 
varsin vähäarvoinen, tekijän ei olisi ollut syytä tällaiselle aineistolle 
omistaa niin paljon huomiota kuin tekijä on tehnyt. Muistutet
tava on myöskin eWi tekijä on aivan liian keveästi sivuuttanut 
esikaupunkien väestön, jolla kuitenkin työttömyyskysymyksen 
kannalta on suuri merkitys. Työpalkkatilastoa (siv. 88 ja seur.) 
käsitellessään olisi tekijän ollut kiinnitettävä huomionsa myös 
raha-arvon vaihteluihin samaan aikaan, sillä siitäkin riippuu palk
kojen vaihtelun merkitys työväen taloudessa. Tekijän väite että 
Jastrow'in käyttämä metoodi verrata työhakemusten ja tarjottujen 
työpaikkojen keskinäistä suhdetta yksinomaan tai etupäässä käsi
tettynä antaisi väärän kuvan työsuhteiden vaihteluista, ampuu 
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yli maalin, sillä näin saadulla selvittetyllä on tietysti aina ansionsa: 
voi sanoa että saatu kuva ei ole kaikissa suhteissa tyhjentävä, 
mutta ei voi sanoa että se olisi väärä. Tekijän arvioiminen että 
ammattitaidon taantuminen on esiintynyt »jossain• määrin» myös 
Suomessa ei mielestämme sano asian todellista laitaa, koska am
mattitaidonpuute meikäläisissä oloissa tavallisesti on laaja ja pal
jon vaikuttava ilmiö. Tekijän_EJtailu Sl,lQmen taJQ1.1dellisen kehi-1 tyksen,.,J~~lmmaiden,_konjun~tuurjv!lihtelujen välillä. työttöIE_yys-

• 4~gi,Yksen y!iteydessa on koym ~skallettua, koska keskimääräinen 
d1skonttokorko esim. Ranskan pankista ei suinkaan aina suhteellisen 
vähäisen vaihtelevaisuutensa takia kelpaa mittapuuksi, samoinkuin 
ulkomaiset pulat, kuten oli laita esim. 1873, usein riippuivat sei
koista, jotka olivat satunnaista laatua. Tekijän olisi pitänyt erot
taa taloudellisen elämän yleisestä organitsatsionista etsittävät ja 
satunnaisesti esiintyvät syyt • toisistaan. Tekijän varmana esi
tettyä lopputulosta (EJiv. 283) e.i siis suinkaan voi pitää ratkaistuna. 
Tekijän todistelu (siv. 362 ja seur:) saada maalaisväestön kau
punkiin muuttamista pysymään oikeissa rajoissaan ja ehkäistä työt
tömyyttä työpäivän pitentämisen kautta 10 tuntiseksi on koko 
saavutetun kehityksen vastainen ja jää tietysti tekijän · omaan 
laskuun. Mielestämme olisi tekijä tehnyt viisaammin, jos 
olisi tämän todistelunsa jättänyt esittämättä. Monista kysymyksistä 
voi luonnollisesti niiden käytännöllisten toimenpiteiden toteutta
misesta, joita tekijä on esittänyt, olla eri mieltä, vaikka on myön
nettävä että tekijä on yleensä tunnustettavalla tasapuolisuudella 
ja perinpohjaisuudella käsitellyt tehtäväänsä. Suppeampi esitys 
monessa kohdassa ei olisi vahingoittanut teoksen arvon. 

Huolimatta näistä ynnä muista yksityiskohtaisista muistu
tuksista, joita voidaan tehdä, on tekijä teoksellaan tuonut varsin 
huomattavan lisän tieteelliseen kansantaloudelliseen kirjallisuuteen. 
Tunnustusta ansaitsevalla sitkeydellä ja perinpohjaisuudella on 
tekijä koonnut eri lähteissä hajallaan olevan aineiston ja luonut 
sen perustuksella ensi kerran esitetyn yleiskatsauksellisen kuvan 
työttömyyden laajuudesta ja laadusta suurkaupungeissamme. Tekijä 
on myöskin onnistunut yleensä välttämään ne salakarit, joita 
tällaisen tilasto.aineiston käsitteleminen tarjoo. Aineen käsittely 
on perinpohjaista, ja joskin tekijä on joissakin kohdin hairah
tunut tapeettomaan laajaperäisyyteen, niin on tutkimuksen tyhjen
tävä Iuonne toiselta puolen itse tutkimuksen ja Ren hyödyn kan
nalta eduksi . . Jokin yksityiskohtainen Hiciittelu ei mtrnta sitä että 
t~kijän aineen käsittely on asiallista, aineeseen syventyvää ja har
kittua. Olen sitä mieltä että teoksella on tieteellistä arvoa ja voin 
sentähden suosittaa 13itä hyväksyttäväksi. · 

Puollustus väitöstilaisuudessa oli asiallinen jo osoitti hyvää 
perehtymistä aineeseen. 1) 

1 ) Vrt. oikaisua sivulla 108. 

Katsauksia. 9i 

Carl Ballod, Grundriss de;r Statistik, enthaltend Bevölke;rungs-, 
Wirtschafts-, Finanz- und Handels-Statistik. Berlin 1913. J. Gut
tentag, Verlagsbuchhandlung. Sivuja 348. Hinta 9 Rrok. 50 pf. 

Esitettävämme teos on syntynyt tekijän Berliilin yliopistossa 
pitämistä. luennoista. . Se ei ole mikään varsinainen tilaston oppi
kirja. Tilaston teoria on siinä hyvin lyhyesti ja puutteellisesti 
esitetty. Kirjan päätarkoituksena on tilastollisten tietojen anta
minen eri aloilta, ja näiden tietojen runsaus on teoksen varsinai
nen ansio. Etenkin kirjan toinen osa, jossa taloudellista tilastoa 
käsitellään ja joka on verrattomasti laajin, sisältää paljon arvok
kaita tietoja. Siinä tehdään m. m . selvää lukuisten tavarain tuo
tannon ja kulutuksen kehityksestä. Numeroita esitetään usein 
pitkältä ajalta, ja erityistä huomiota luodaan taloudellis-maan
tieteellisiin, ilmastollisiin ja teknillisiin seikkoihin, mikä tuntuvasti 
lisää esityksen arvoa. Vähemmän mielenkiintoisia ovat teoksen 
ensimäinen osa, jossa väestötilastoa käsitellään, ja kolmas osa, 
joka on esitys finanssitilastosta. Neljättä osaa, kauppatilaston esi
tystä, joka sisältää tietoja eri maiden tärkeimpäin kauppatavarain 
tuonnista ja viennissä useitten vuosikymmenien aikana, haittaa ti
laston metoodeja ja esitettyjä luku.ja selittävän tekstin täydellinen 
puute. Ne numerot, jotka teoksessa eri aloilta mainitaan, eroavat 
kyllä, mikäli allekirjoittanut on saattanut havaita, usein muissa 
teoksissa, esim. Sundbergin »Apercus internationauxi esitetyistä. 
En kuitenkaan ole tarkemmin tutkinut, mistä eroavaisuudet joh
tuvat. 

Vaikka Ballodin teosta tilaston oppikirjana ei voida suosit
taa, ansaitsee se kuitenkin arvokkaana materialikokoelmana tun
nustusta. Esitys on myösll:in yleensä sujuvaa. 

0. A-e. 

KATSAUKSIA. 

Maatalous. 

Annettujen perintökirjain lukumäärä 1913 oli 286, 
kun se v. 1912 oli. 335, v. 1911 305 ja v. 1910 354. Vv. 1861 
-1913 on annettu perintökirjoja kaikkiaan 36,615, josta Uuden
maan läänin osaksi tulee 735, Turun ja Porin 907, Hämeen 1,467, 
Viipurin 19,874, Mikkelin 3,232, Kuopion 4,326, Vaasan 1,682 
ja Oulun 4,392 perintökirjaa. 



Katsauksia. 

Metsätalous. 

Kruununmetsien pinta-ala oli vuoden 1913 lopussa 
12,616,556 hehtaaria, josta määrästä oli viljeltyä peltoa ja kar
tanopaikkoja 12,218 hehtaaria, niittyä ja suoviljelyksiä 69,356 
hehtaaria, kasvullista metsämaata 5,361,547 hehtaaria, kehnokas
vuista metsämaata, nevoja, soita, kallioita y. m. 6,705,894 hehtaa
ria ja vesiä 477,541 hehtaaria. Pinta-alasta oli kruunun liika
maata 10,621,468 hehtaaria, kruununpuistoja 1,949,915 hehtaaria 
ja kruunun omista.maa veronluontoista maata 45,173 hehtaaria. 

Kruununmetsien hirsipuuvarastot. Rruununmetsien 
hirsipuumäärä arvioitiin tammikuun 1 p:nä 1914 155,088,338 
puuksi. Tästä määrästä oli hirsipuita 92,113,575 kpl. ja hoikem
pia hirsi puita 62, 974,763 kpl. Edellisen vuoden alussa arvioitiin 
kruununmetsien hirsipuumäärä 141,410,449 puuksi, josta hirsipuita 
oli 58,781,445 kpl. ja hoikempia hirsipuita 82,629,004 kpl. 

Raha- pankki- ja pörssiliike. 

Yleinen tila. Mitään erikoista muutosta ei rahamarkki
nain tilassa ole tapahtunut. Se kulkee edelleenkin sodan mer
keissä. Kaikkialla on havaittavissa rahanrunsautta, kun liike
luoton kysyntä kaikkialla on ollut vähäinen ja myynti tapahtuu 
yleensä käteiskaupalla. Englannissa oli yksityisdiskontto vuoden 
alussa 1 1 /2 ° /o, mutta maaliskuun keskivaiheilla oli havaittavissa 
kiristymistä ja yksityisdiskontto nousi kolmen kuukauden vekse
leistä 2 1/2 ° /o:iin. Tosin sen jälkeen oli huoma~tavissa jonkin 
verran helpponemista, mutta vuosineljänneksen vaihteessa taas 
uudelleen kiristymistä. 

Englannin pankin kultakassa on osoittanut vähentymistä, 
4/2 se oli 67.7 miljoonaa .:fl, 18/2 65.6 miljoonaa .:fl, 4/3 60 n;iil
joonaa .:fl, 18/s 59.5 miljoonaa ja 1/4 53.9 miljoonaa .:fl. · Liik
keessä obva setelistö on pysynyt melkein samana aina maalis
kuun loppuun. Se on vaihdellut seuraavasti: 4/2 34.s miljoonaa .15, 
18/2 34.2 miljoonaa at, 4/3 34.5 miljoonaa at, 18/3 34.1 miljoonaa at 
ja 1/4 35.2 miljoonaa .:fl. Luotonkysyntä keskuspankilta on lisään
tynyt kuukausi kuukaudelta. Vekselisalkkn oli 4/2 108.1 mil
joonaa cB, 18/2 101.7 miljoonaa. .:fl, 4/3 118.2 miljoonaa .:fl, 18/3 
115.s miljoonaa .:fl ja 1/4 140 miljoonaa at. Reservin suhde sitou
muksiin on alentunut, 4/2 se oli 31.5°/o, 18/2 samoin 31.5°/o, 4/3 25.7 °/o, 18/3 25.6 °/o ja 1/4 vain 18.3 °/o. · 
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Saksan valtakunnanpankin kultakassa oli 7/2 2 195 
miljoonaa Rmk, 23

12 2 254 miljoonaa Rmk, 6/s 2 21:l4 miljoonaa 
Rmk, 23/3 2 330 Rmk ja 31/3 2 338 miljoonaa Rmk. . Liikkeessä 
oleva setelistö on myöskin osoittanut huomattavaa lisääntymistä, 
se oli 7/2 4 672 miljoonaa Rmk, 23/3 4 635 miljoonaa Rmk, 6/3 
4 905 miljoonaa Rmk, 23/3 4 944 miljoonaa Rmk ja 31/3 5 624 
miljoonaa Rmk. Näihin määriin ei sisälly pankin operatsioonit 
Belgiassa. Keskuspankin luotonanto on lisääntynyt seuraavasti: 
7/2 se oli 3 860 miljoonaa Rmk, 23/2 4 026 miljoonaa Rmk, 6/s 
4 261 miljoonaa Rmk, 23/3 4 875 miljoonaa Rmk ja 31/3 6 860 
miljoonaa Rmk. 

Tila Suomessa. Rahamarkkinain tila Suomessa on erit
täin suotuisa. Kun liike-elämä palvelee vain välttämättömiä teh
täviä ja kauppa ulkomaiden kanssa on kovin rajoitettu, ei luoton
kysyntäkään ole ollut omiaan lisääntymään, päinvastoin se on 
osoittanut vähentymistä. Pankkien käteiset, korkoatuottamatto
mat varat ovatkin tavattoman suuret, mikä seikka yhdessä kor
kean talletuskoron kanssa on omiaan pysyttämään lainauskoron 
korkeana. Kun Suomen Pankki tammikuussa alensi korkomää
riään, katsoi neljä suurinta talletuspankkia sopivaksi alentaa 
helmikuun alusta talletuskorkoaan 1/4 °;o:lla, sovelluttaen maini
tusta ajasta 4 ¾ 0 /o:n· korkeinta talletuskorkoa. 

Suomen Pankin tilassa eivät muutokset helmi-huhtikuun 
aikana ole olleet erittäin huomattavat. Setelikate oli 15/2 188.1 
miljoonaa mk, 27

/2 191.4 miljoonaa mk, 15/3 190.9 miljoonaa mk, 
31/s 204.s miljoonaa mk ja 15/4 207.4 miljoonaa mk. Kahden 
kuukauden kuluessa on setelikate siis lisääntynyt 19.3 miljoonaa 
mk. Kotimainen luotonanto oli 15/2 87.2 miljoonaa mk, 27/2 
89 miljoonaa mk, 15/3 87 .5 miljoonaa mk, 31/s 84. 7 miljoonaa mk 
ja 15/4 84 5 miljoonaa mk, vähennys on siis ollut 2.7 miljoonaa 
mk. Käyttämätön setelinanto-oikeus on osoittanut lisääntymistä, 
ollen se 15/2 55.2 miljoonaa mk, 27/2 53.6 miljoonaa mk, 15/3 
55.5 miljoonaa mk, 31/3 58.6 miljoonaa mk ja 15/4 59.5 miljoo
naa mk. Avista sitoumukset ovat siis enää vain vähä yli 10 
miljoonaa mk metallikatetta suuremmat. 

Talletuspankkien tila on vuoden ens1ma1sen neljannek
seri kuluessa osoittanut yhä edelleen parantumista. Talletus-, 
juokseva ja kotimaisten kirjeenvaihtajain tilit ovat neljänneksen 
kuluessa lisääntyneet yhteensä 19.2 miljoonalla markalla, ollen 
maaliskuun lopussa 720.9 miljoonaa mk. Edellisenä vuonna vas-
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taavaan aikaan oli lisäys 26.4 miljoonaa ja talletusten yhteen_las
kettu määrä maaliskuun lopussa 696. 7 miljoonaa mk. Talletus
pankkien luotonanto, joka vuosineljänneksen kahtena ensi kuukau
tena osoitti lii;ääntymistä, oli maaliskuun lopussa l.1 miljoonaa pie
nempi kuin joulukuun lopussa. Maaliskuun lopussa olivat vek
seli-, laina-; kassakreditiivi- ja kotimaisten kirjeenvaihtajain tilit 
yhteensä 768.9 miljoonaa mk, kun edellisenä vuonna vastaavaan 
aikaan rie olivat 761.7 miljoonaa mk ja luotonannon lisääntymi
nen rieljä.1;meksen kuluessa 22.7 miljoonaa mk. Talletuspankkien 
lainaus Suomen Pankilta oli vuosineljänneksen lopussa ainoastaan 
noin 30,000 mk, jollaisena se ei ole ollut sitten helmikuun 1896, 
Suhde ulkomaihin on vuosineljänneksen kuluessa vähän huonon
tunut. Puhd_as saatava ulkomailta on vähentynyt 0,6 miljoonalla 
markalla; .ollen maaliskuun lopussa 21.2 miljoona.a. Talletus
pankkien kassat olivat maaliskuun lopussa 41.3 miljoonaa mk. 

Suomen Pankin setelit. Huhtikuun 11 p:nä annetun 
määräyksen mukaan on Suomen · Pankki kielletty lunastamasta 
seteleitään kultaan sota-aikana. Tämä on tiettlivästi ensimäinen 
kerta kun pankki ei lunasta seteleitään . 

Saksan pankit eivät sodan . vuoksi ole voineet vuodesta 
1914 jakaa niin suuria voitto-osinkoja kuin edellisenä vuonna. 
Suurimpien pankkien voitto-osingot v. 1914 ja 1913 ovat olleet 
seuraavat: 

Reichsbank 
Deutsche Bank 
Discorito-Gesellschaft 
Dresdner Bank . 
Darmstädter Bank . 
Berliner Handels-Gesellschaft 
Nationalbank 
Kommerzbank 
Mitteldeutsche Kreditbank 

1914 1913 

19.24 
10. 
8 
6 
4 
5 
0 
4 1/2 
5 1/2 

8.43 
12 l /2 
10 

8 1/ 2 
6 1 2 

8 1/t 
6 
6 
6 1 2 

Helsingin pörssf. Helsingin arvopapenporssi avattiin 
maaliskuun ·8 priä . . Kauppoja on tehty vähän. Tärkein merki
tys pörssin avaamisella on arvopaperien noteeraminen. Pörssin 
ollessa suljettuna voivat näet arvopaperikauppojen välittäjät käyttää 
myyjäin ja ostajain tietämättömyyttä keiriottelutarkoituksiinsa. · 
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Liikenne. 

Ruotsin merenkulkuelinkeino. Aikakauskirjassa »Kom
mersiella Meddelanden» ori äskettäin julkaistu ennakkotietoja Ruot
sin merenkulkuelinkeinosta vuonna 1913, joista tiedoista tässä 
esitettäköön muutamia. 

Ruotsin kauppalaivastoon kuului . mainitun vuoden_ lopussa 
2,938 laivaa, kantavuudeltaan 891,389 nettotorinia, joiden laivain 
yhteinen arvo oli 195.7 milj. kruunua. Laatunsa mukaan jakaan
tuivat laivat seuraavasti:. 

Luku Nettotonnia Arv.o, mi]j ; kr. 

höyry laivoja 1,269 713,653 178.9 
moottorilaiyoja 44 7,686 3.o 
purjelaivoja, apukoneella 

varust .. 66 3,288 0,7 
purjelai voja, ilman apu-

konetta. 1,443 148,579 11.s 
rekisteröityjä proomuja. 116 18,183 1.s 

Vertauksen vuoksi mainittakoon, että Suomen kauppalai~ 
vastö vuonna 1913 käsitti 3,617 laivaa, kantavuudeltaa:n 432, 717 · 
uettotonnia. Laivoista oli höyrylai voja 540, kantavuudeltaan 
76,581 tonnia, ja purjelaivoja 3,077, kantavuudeltaan 356,136 
onnia. 

Huomattava on, että Ruotsin tilastossa vuonna 1913 moot
torilaivat ja apukoneella varustetut purjelaivat ensimäisen kerran 
on erik13een mainittu sekä että rekisteröidyt proomut ensi kerran 
on luettu kauppalaivastoon. Tieto kauppalaivaston arvosta on 
myöskin uusi. 

Varsinaises8a kauppamerenkulussa 1913 vuoden kuluessa 
toimineista 2,783 laivasta, joiden yhteinen kantavuus oli 902,862 
tonnia, välitti 1,022 laivaa, kantavuudeltaan 84,286 tonnia, yksin;_ 
omaan kotimaista liikennettä. Yksinomaan ulkomaista taikka koti
ja ulkomaista liikenettä välittävistä laivoista oli höyry- ja moot
torilaivoja 715, kantavuudeltaan 682,194 tonnia, purjelaivoja 1,025, 
kantavuudeltaan 13_1,554 tonnia, ja proomuja 21, kantavuudeltaan 
4,828 tonnia. · 

Kauppalaivaston miehistöön kuului puheei:ia olevan vuoden 
päättyessä 21,565 henk.ilöä (päällystöä ja merimiehiä), joiden li-
säksi tulee 1,764 naispuolista palvelijaa. . 

Kauppamerenkulussa toimivan laivaston tuottamat pruttotu
lot nousivat Vll()nna · 1913 yhteensä löl.1 milj. kruunuull', jo'sta 
24.1 milj . saatiin kotimaisessa ja 137.6 milj . ulkomaisessa meren-
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kulussa. Viimeksimainitusta määrästä 124.o milj. kr. oli brutto
rahtimaksuja tavarain kuljetuksesta, 12.5 milj. aikarahtimaksuja 
ja l.1 milj. kr; matkustajamaksuja. Kauppamerenkulkua harjoit
tavan laivaston koko arvosta vastasivat bruttotulot 86 ¾. 

Tavallisen vuositilaston rinnalla on Ruotsin Kommerskolle
gium'ssa suoritettu verrattain yksityiskohtainen erikoistutkimus 
erinäisten ruotsalaisten laivanvarustusliikkeiden tuloista ja me
noista vuonna 1913. Tutkimus kohdistui varsinaisesti niihin liik
keisiin, jotka höyry- tai moottorilaivoilla mainittuna vuonna har
joittivat ulkomaisten laivaliikettä. Käsiteltyjen liikkeiden kokonais· 
tulot vuonna 1913 olivat 137.s milj. kruunua, menoJen ollessa 
115.5 milj. kruunua. Puhdas voitto oli siten 22,3 milj. kruunua. 
Ainoastaan 6 liikettä, jotka yhteensä omistivat 9 laivaa, tuotti 
tappiota, jonka koko määrä ei kuitenkaan noussut 30,000 kruunuun. 

Eri liikenneryhmien osalle jakaantui puhdas voitto seuraavasti: 

Liikennettä Itämerellä harjoittavat liikkeet voittoa 0.9 milj. kruunua 
» Pohjanmerellä » » » 10.3 » ,. 
» muille Europan 

vesillä » » » 7.s » » 
Valtameriliikennettä > » • 3.o >> » 

Malminkuljetusta » » » 0.s » , 

Laivaliikkeen tuottamista menoista jäi ulkomaille suunnil
leen 48.s milj. kruunua eli 42 °/o. 

Vakuutusliike. 

Henkivakuutusyhtiö Suomi 25-vuotias. Toukokuun 
2 p:nä tuli kuluneeksi 25 vuotta Keskinäiseu Henkivakuutusyh
tiön Suomen toiminnan alkamisesta. Suomi-yhtiön kehitys kulu
neen neljännesvuosisadan aikana on ollut meidän oloihimme näh
den_ suuremmoinen. Tämän kehityksen selittää se seikka, että 
yhtio perustettiin ajamaan suomalaisuuden asiaa henkivakuutus
alalla, siis aatteelliselle pohjalle, samalla kuin yhtiöllä muutoin
kin oli laajat toimintamahdollisuudet, melkein koko suomenkielinen 
yleisö työkenttänään. Myöhemmällä kehityskaudellaan yhtiö on 
omaksunut enemmän puhtaiden liikeperiaatteiden mukaisen toimin
tatayan, ja on kehitys edelleenkin jatkunnut keskeytymättä. Yh
tiön vakuutuskanta on ollut eri ajankohtina: 
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V. 1895 11,781. henkilöä, 45,070,009 markkaa 
» 1900 26,069 » 85,650,583 » 
)) 1905 44,908 » 147,940,091 » 
» 1910 92,780 » 302,043,474 )) 

» 1914 177,126 )) 442,065,626 » 

Yhtiön vakuutusrahasto v:n 1914 päättyessä oli Smk. 
109,262,593 . markkaa ja omat rahastot Smk. 7,061,673, lukuun
ottamatta hoitorahastoa, Smk. 1,287,586. Kuolemantapauksista 
yhtiö viime vuonna suoritti Smk. 3,102,404 ja vakuutuksenotta
jille voitto-osuuksina Smk. 3,040,531. Ei ainoastaan omalla er~
koisalallaan, vaan taloudellisella alalla yleensäkin on Suomi
yhtiöllä merkitsevä asema maassamme. 

Osuustoiminta. 

Osuustoiminnalliset keskusliikkeet v. 1914. Vaikka 
1914 vuoden taloudellinen toiminta maailmansodan syttymisen 
kautta joutui sangen vaikeisiin, tavallisuudesta poikkeaviin oloihin, 
ovat maamme osuustoiminnalliset keskusliikkeet · äskettäin jul
kaisemiensa vuosikertomusten mukaan toimineet ilahuttavan hy
vällä menestyksellä. Eikä ihmekään, sillä osoittivathan eräät 
niistä · sodan syttyessä erikoisen suurta yritteliäisyyttä ja kykyä 
keksiä keinoja toiminnan järjestämiseksi poikkeuksellisten olosuh
teiden vaatimrniten mukaan. 

Suurin keskusliikkeistä on edelleenkin Suomen Osuus'Jtauppo
jen Keskusosuuskunta, jonka myynti v. 1914 nousi 24,285,756 mark
kaan eli Aiis runsaasti 1,300,000 markkaa suuremmaksi kuin edel
lisenä vuotena. Myyntivoitto kasvoi yli p:uolella miljoonalla mar
kalla eli 1,446,659 markkaan, ollen siis 5.96 °/o myynnistä (4.os 0/o 
v. 1913). Nettovoittokin oli paljon suurempi kuin milloinkaan en
nen eli 577,287 markkaa, mikä vastaa 2.38 ¾ myynnistä. Kes
kuskunnan hyvään tulokseen on ollut myötävaikuttamassa se seikka, 
että vuosikokoukset säännöllisesti kiitettävällä tavalla ovat siirtä
neet voitovoroja · vararahastoon. Tämä onkin nopeasti kasvanut 
nousten, jos voitonjakooehdotns hyväkeytään, 1,750,000 markkaan. 
Omia varoja on sitäpaitsi 196,800 markan osuuspääoma (sen li
säksi 59,350 markkaa maksamatonta osuuspääoma) sekä 768,600 
markan takuurahasto, niihin voidaan lisätä 0. Y. Liikevoiman 
pääoma 98,200 markkaa. 

Liikevaihtoon nähden pyrkii Voinvientiosuusliike Valio kilpai
lemaan edellisen kanssa. Kokonaismyynti nousi nimittäin v. 1914 
23,558,042 markkaan, mikä. osoittaa . lähes 2,400,000 markan lisä
ystä edelliseen vuoteen verrattuna. Erikoista huomiota herättää 
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juusto- ja munakaupan nopea kasvaminen. Kysymyksessä olevan 
vuoden kuluessa Valio välitti 157,462 astiaa eli 17,556 astiaa 
enemmän kuin edellisenä vuotena. Kun maamme kokonaisvienti 
Hangon ja Rauman kautta samaan aikaan väheni 216,896 asti
asta 193,208 astiaan, osoittaa Valion välittämä .voimäärä suurta 
suhteellista lisäystä; v. 1914 se jo oli 81.4 °/o koko viennistä. 
Valion nettovoitto oli ;;ekin suurempi kuin koskaan ennen eli 
544,409 markkaa. Vuoden lopussa oli Valiolla seuraavat rahas
tot: osuusmaksura.basto 59,193 markkaa, takuurahasto 349,500 
markkaa, vararahasto 20,000 markkaa, käyttörahasto 451,106 
markkaa, rakennusrabaston 85,000 markkaa sekä voitto- ja tappio
tilillä 41,428 markkaa eli kaikkiaan omia varoja alun toista mil
joonaa markkaa. 

Keskusosuusliike Hankkija ei tosin suuruudessa voi kilpailla 
edellä esitettyjen keskusliikkeiden kanssa, kuitenkin osoittaa 
sekin huomattavan nopeata kehitystä. Kokonaismyynti nousi 
nimittäin v. 1914 7,022,995 markkaan, ollen siis lähes 900,000 
markkaa suurempi kuin edellisenä vuotena. Myyntivoitto oli 
588,942 markkaa, nettovoitto taas 116,033 markkaa. Hankkijan 
rahastot nousevat nykyään seuraaviin summiin: osuuspaaoma 
102,400 markkaa, takuurahasto 409,600 markkaa, vararahasto 
175,000 markkaa, käyttörahasto 11,603 markkaa, sekä 0. Y. Pää
omanhankkijan pääoma 50,000 markkaa eli yhteensä noin 750,000 
markkaa. 

•· . . . . .. 
Osuuskassojen Keskuslainarahasto Osakeyhtiön to1mmta on rup-

puvainen sellaisista seikoista, jotka eivät ollenkaan vaikuta muihin 
keskusliikkeisiin. Keskuslainarahaston mahdollisuus laajentaa luo
tonantoaan on nimittäin - on ainakin tähän asti ollut - aivan 
läheisesti riippuvainen siitä, missä määrin yhtiö itse on saanut 
lainaa valtiolta. Vuoden 1914 päättyessä oli Keskuslainarahasto 
myöntänyt luottoa ö,319,909 markkaa, (5,552,600 markkaa v. 
1913), mistä summasta 5,341,618 markan (4,710,593 markan 
v. 1913) luotto oli käytetty . Mainitun vuoden voitto- ja tappio
tili osoittaa 40,931 markan voittoa. Yhtiön rahastot nousevat 
seuraaviin määriin: osakepääoma 300,000 markkaa, vararahaeto 
100,000 markkaa, A-rahasto 53,449 markkaa, jotapaitsi epävar· 
mojen saatavien varatilillä on 5,000 markkaa ja eläkerahastossa 
yli 8,000 markkaa. 

Yhteiskuntapolitiikka. 
Työntekijäin apukassat vuonna 1913. Selonteko työn

tekijäin apukassojen toiminnasta v. 1913 sisältää tietoja 256 var~ 
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sinaisesta kassasta ja 260 renkaasta, eli yhteensä 516 apukassasta. 
Vuoden lopussa oli kassojen osakasluku 61,358, joista miehiä 
40,990 ja naisia 20,368, sekä renkaitten osakasluku 40,&!7, joista 
miehiä 20,625 ja p aisia 19,922. Kaikissa apukassoissa yhteensä 
on vuoden kuluessa sattunut 11,763 taudintapausta ja 2,508 kuo
lemantapausta. Sairauspäivien yhteenlaskettu määrä on ollut 295,105. 
Eläkkeensaajain luku . on ollut 1,690. 

Taudintapauksista on ollut kustannuksia yhteensä Smk. 
(:;65,605: 39, josta rahassa suoritettua sairasapua Smk. 466,108: 36 
ja lääkärin, lääkkeitten ja sairashoidon kustannuksia Smk. 199,497 :03. 
Hautausapua on suoritettu Smk. 340,218: 67 . Vuoden kuluessa 
ovat apukassat suorittaneet osakkailleen erilaisina apumaksuina 
Smk. 1,233,843: 57 ja samana aikana ovat osakkaat maksaneet 
kassoihin Smk. 1,035,553: 68. Tämä suhde o n paljon epäedulli
sempi renkaissa kuin kassoissa, sillä samalla kun varsinaiset kas
sat olivat suorittaneet jäsenilleen · erilaisina apumaksuina Smk. 
206,432: 27 enemmän kuin osakkaat olivat niihin suorittaneet, ovat 
renkaitten osakkaat samana aikana saanneet maksaa renkaisiin Smk. 
8,142: 38 enemmän kuin ovat niistä saaneet apumaksuina. 

Selonteon tekstiosastossa valaistaan suhdeluvuilla kassojen 
ja renkaitten toiminnan eri puolia viitenä viime vuonna sekä esi
tetään vertailuja renkaitten ja kassojen toiminnasta. 

Kunnallispolitiikka. 

Palkkiot kunnallisista luottamustoimista. Koska 
kysymys palkkion myöntämisestä kunnallisista luottamustoimista 
viime aikoina on ollut periaatteellisen keskustelun alaisena eräissä 
maamme sanomalehdissä, mutta tietoja siitä, miten laajalti maan 
kaupunkikunnat nykyään myöntävät palkkiota luottamustoimissa 
oleville kuntalaisille, ei ole ollut asianomaisten kirjottajien käy
tettävinä, julaistaan seuraavassa lyhyt selvitys siitä, millä kannalla 
puheena olevat olot maamme kaupunkikunnissa kuluvana vuotena 
ovat. - Aivan yleistä on nyttemmin, että rahatoimikamarin 
puhe en johtaja nauttii palkkiota toimestaan. Ainoastaan Porvoon 
ja Loviisan rahatoimikamarin puheenjohtajilla ei ole palkkiota. Sitä 
paitsi maksavat verrattain useat kaupungit palkkiota myöskin 
rahatoimikamarin jäsenille. Puheenjohtajan vuosipalkkiot on: 
Viipuri 12,000 mk (asiain valmistelu kuuluu täällä ensi sijassa 
puheenjohtajan tehtäviin, kun tämä yleensä muualla on on raha
toimikamarin sihteerin virkavelvollisuutena), Helsinki 6,000, Turku 
4,500, Pori 2,500, Vaaaa 2,000, Joensuu 1,500, Tampere 1,000 ja 
lisäksi 10 mk kokoukselta, Hanko 1,200 ja lisäksi 5 mk kokouk
selta, Kotka, Pietarsaari, Rauma, Lahti (vakinaista 600, henkilö-
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kohtaista 400), Kokkola, Savonlinna, Lappeenranta ja Sortavala 1,000, 
Hämeenlinna 900, Hamina ja Maarianhamina 800, Oulu, Mikkeli, 
Uitsikaupuuki ja Raahe 600, Kuopio ja Kristiinankaupunki 500, Tam
misaari ja Naantali 400, Iisalmi, Kemi, Tornio, Heinola ja Uusi
kaarlepyy 300, Jyväskylä, Kajaani ja Käkisalmi 200 sekä Kaskinen 
100 mk. Palkkiota raha toimi kamari n jäsenille makset~an 
seuraavissa kaupungeissa: . kultakin kokoukselta suoritettuna Hel
singissä 25 mk, Viipurissa 15, 1'urussa, Tampereella ja Vaasassa 10, 
Oulussa 8, Kotkassa, Hangossa ja· Uudessakaupungissa 5 mk sekä 
vuosipalkkiona Raumalla 500, Hämeenlinnassa 180, Kuopiossa ja 
Savonlinnassa 150, Naantalissa 100 ja samoin Mikkelissä sekä lisäksi 
5 mk kokoukselta, jota paiksi palkkiota maksetaan myöskin Po
rissa, Pietarsaaressa, Joensuussa, Jyväskylässä· ja Kajaanissa, vaikka 
kulunkiarvioista ei käy selville miten suuri palkkio on. •- Jo
tenkin yleistä on, että myöskin köyhäinhoitohallituk
s en esimies saa palkkiota toimestaan. Niinpä suoritetaan 
hänelle Helsingissä 3,000 vuodessa, Viipurissa 2,500, Vaasassa 
2,000, Porissa 1,500, Kotkassa 1,200 (josta 700 vakinaista ja 
500 kenkilökohtaista), Jyväskylässä 1,000, Lahdessa (jossa esimies 
toimii myöskin sihteerinä) 900, Hämeenlinnassa, Uudessakaupungissa 
ja Raahessa 500, Savonlinnassa 400, Kokkolassa 200, ja Hangossa 
100 mk. - Niissä kaupungeissa, joihin on perustettu ta ks o i t u s
v al m is te luku n ta, maksetaan yleensä valmistelukunnan pu
heenjohtajalle ja jäsenille palkkiota. Palkkion suuruus on jäse
nille Helsingissä 20 mk kokoukselta (puheenjohtaja on täällä am
mattivirkamies), Turussa ja Viipurissa puheenjohtajalle 20 ja 
jäsenille 15 mk kokoukselta, Tampereella puheenjohtajalle kerta 
kaikkiaan 150 ja jäsenille 300 kullekin, Vaasassa puheenjohtajalle 
2,400 kerta kaikkiaan ja jäsenille 10 mk kokoukselta sekä Kuo
piossa puheenjohtajalle 150 ja jäsenille 100 kerta kaikkiaan. ~ 
Mitä muitten kunnailisten luottamushenkilöitten palkkaukseen 
tulee, niin ei tässä suhteessa vielä minkäänlaatuista yhdenmu
kaisuutta ole havaittavissa. Seuraavassa mainitaan sentähden ku
takin kaupunkia koskevat tiedot erikseen. Helsingissä maksetaan 
terveyshoitolautakunnan ja majoituslautakunnan puheenjohtajalle 
3;000, kasvatuslautakunnan puheenjohtajalle 2,400 ja musiikkilau
takunnan puheenjohtajalle 1,500 mk vuodessa; yleisten töitten 
hallituksen, teknillisten laitosten hallituksen ja sosia.lilautakunnan 
puheenjohtajalle 30 mk kokoukselta; terveyshoitolautakunnan, 
taksoitusvalmistelukunnan, teknillisten laitosten hallituksen, yleisten 
töitten hallituksen, kasvatuslautakunnan ja sosialilautakunr:ian jä, 
senille sekä köyhäinhoitohallituksen piiriosastojen puheenjohtajille 
20 mk kokoukselta; sekä köyhäinhoitohallituksen, tämän piirio
sastojen ja sosialilautakunnan. hallintojaostojen jäsenille 15 _mk 
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kokoukselta. Turussa saavat n. k. sähkökomitean jäsenet palk
kiota 10 mk kokoukselta. Tampereella nauttii sähkölaitoksen hal
litus palkkiona 2 °/o nettovoitosta ja jaetaan tämä määra siten 
että puheenjohtaja saa siitä puolet. Vaasassa suoritetaan hol'. 
houslautakunnan puheenjohtajalle 500 mk vuodessa, Porissa saman 
lautakunnan puheenjohtajalle 1,500 mk vuodessa · ja jäsenille 5 
mk _koko~kselta. Raumalla on samoin holhauslautakunnan · pu
heenJohtaJalla 650 mk vuodessa. Porvoossa on teknillisten lai
tosten hallituksen puheenjohtajalla palkkiota 15 ja jäsenillä 
10 mk . kokoukselta. - Ylläolevat tiedot ovat Kunnallisen Kes
kustoimiston kokoomat. 

Köyhäinhoito Suomessa vuonna rgn. Painosta ilmes
tyneen köyhäinhoitotilaston mukaan oli avunsaajien lukumäärä 
Suomessa 

v. 1910 v. 1911 
Kaupungeissa . 11,079 11,606 
Mal)seudulla 60,827 61,679 

Koko maassa . 71,906 73,285 

Näihin lukuihin eivät sisälly muut kuin ne, jotka itse vä
littömästi ovat vastaanottaneet avustuksen. 

Verrattuna väkilukuun oli avunsaajain määrä O /o:na väki
luvusta 

v. l 902 v. 1910 v. 1911 
Uudenmaan läänissä 1.90 2.01 2 .12 
Turun ja P_ )) 2.36 2.39 2.40 
Hämeen » 2.32 2.52 2.60 
Viipurin )) l,49 1.64 1.68 
Mikkelin • 3.53 3.21 3.40 
Kuopion » 3 ,51 3.29 3.2s 
Vaasan » 2.05 1.s1 1.15 
Oulun " 3.07 2.53 2.46 
Kaupungeissa 2.32 2.42 2 .47 
Maaseudulla 2.41 2 .29 2.30 
Koko maassa 2.40 231 2.32 

Huomiota herättää Vaasan läänin, maan suurimman siirto
laisuusläänin pieni avunsaajain määrä. · · 

0 
Köyhä~n~oito_laitoksissa . h?idettuja oli kaikista • avunsaajista 

l_!,-1 /?• _y~s1ty1sh01toon ~nnettnJa 33.6 °/o, »ruotuvaivaisia> 0.1 0/0, 
sa_~nn~lhsta apua saaneita 25.4 ja satunnaisesti avustettuja 22·.6 • 

Vume1sten 10 vuoden kuluessa on varsinaisissa köyhänhoitolai
toksissa hoidettujen köyhäin suhteellinen määrä kohonnut; yksi: 
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tyishoitoon annettujen ja satunnaisesti avustettujen määrä suh
teellisesti vähentynyt. 

Maaseudulla on yksityishoitoon annettujen määrä suhteelli
sesti melkein puolta suurempi kuin kaupungeissa. Kaupungeissa 
ovat avunsaajat taas suhteellisesti puolta lukuisemmin sijoitetut 
köyhäintaloihin. Nuorista 15 v. täyttämättömistä on kokonaista 
8,5 ° /o yksityishoidossa. 

Köyhäintaloja oli v. 1911 absolutisesti ja suhteellisesti enim
män Kuopion läänissä. 

Köybäinhoidon aiheuttamat kustannukset kutakin asukasta 
kohden olivat 

Kaupungeissa Maaseudulla Yhteensä 
mk. mk. mk. 

Uudenmaan läänissä 4: 12 3: 10 3:55 
Turun ja P. )) 5:59 2: 65 2:99 
Hämeen )) 5: 17 i:92 3: 30 
Viipurin )) 4:96 2: 10 2:37 
Mikkelin » 4:81 3:02 3:07 
Kuopion )) 4: 24 2:94 3:03 
Vaasan )) 5: 22 1:85 2: 13 
Oulun )} 4:23 2: 17 2:37 

Koko maa 4: 72 2:46 2: 79 

Kutakin avunsaajaa kohti olivat köyhäinboitokustannukset 
suurimmat Uudenmaan läänin maaseudulla, pienimmät Oulun lää
nin maaseudulla. 

Kaupungeista olivat ne suurimmat Jyväskylässä (290 mk. 
41 p.), pienimmät Lahdessa (66 mk. 19 p.) Helsingissä olivat ne 
210 mk. 32 p. Turussa 217 mk. 37 p., Tampereella 174 mk. 
73 p., Viipurissa 215 mk. 5 p. · 

Avunsaajain ammattiryhmitys ei valaise paljoa niin kauvan 
kuin jätetään antamatta tilaisuus verrata sitä koko väestön mää
rään eri ammattiryhmissä. Sama koskee kaikkia muitakin erikois
tilastoja, joissa säännöllisesti ammattiryhmitys on aina eroa
vainen. 

Oikaisu. 
Painatustyössä sattuneen erehdyksen takia on osassa painosta siv. 

94-96 jääneet seuraavat painovirheet, jotka lukijan hyväntahtoisesti pyy
detään oikaisemaan: S i v. 9 4: 4:jäs rivi alhaalta: toimenpiteita pro toimen-

. piteitä; s i v. 9 5: ensi kappaleen lopusta lukien 4:jäs rivi: perinpohjaisuu
delle pro perh;ipohjaisuudella, toisen kappaleen alusta lukien l:si rivi : 
luonnollistä · pro luonnollista, 5:des rivi: esineena pro esineenä, suurem
miksi pro suurimmiksi, miksi pro miksei: saman kappaleen lopusta lukien; 
5:des rivi: siitäkin pro siitähän, 2:nen rivi: käsitettynä : käytettynä; s i v. 
9 6: ylhäältä lukien l:si rivi: asionsa pro ansionsa, 2:nen rivi kaikeissa 
pro kaikissa, 4:jäs rivi: tuntuminen pro taantuminen, 10:nes rivi: keskus
pankista pro Ranskan pankista, 15:des rivi : satunaisesti pro satunnaisesti, 
sivun lopusta lukien 2:nen rivi: Puolustus pro Puollustus. 

T ALLETUSPANKKIEMME LUOTONOTTO suo~ 
• MEN PANKISTA. 

Kirjoittanut 

Paavo Korpisaari. 

Talletuspankkien merkitys on viime vuosikymmeninä kai

kissa maissa suuresti kasvanut. Ne ovat muodostuneet raha

markkinain pääorgaaneiksi. Suuret keskuspankit ovat ainakin 

näennäisesti menettäneet hallitsevan asemansa, eivätkä enää ky

kene kilpailemaan talletuspankkien kanssa. 

Keskuspankista on sensijaan useimmissa maissa muodostu

nut pankkien pankkL Se on talletuspankkien ja muitten luotto

laitosten luotonantaja. Niinpä rajoittuu Englannin pankin luo

tonanto nykyään suurimmaksi osaksi luotonantoon pankeille, 

pankkiireille, vekseli- ja pörssivälittäjille. Ranskan pankin dis

konttaamista vekseleistä on noin 70 ° /o pankkilaitosten jättämiä. 

Reichsbankin diskonttaamista vekseleistä oli v; 1906-191 o keski

määrin 53.75 luottolaitosten jättämiä. Venäjän ·valtakunnanpan

kin koko vuotuisesta luotonannosta oli v. 1910-1913 keski

määrin 69.s 0 /o luottolaitoksille myönnettyä. Ruotsin Riksban

kenin vekselindiskonttauksesta oli. v. 1906-1911 keskimäärin 

86.32 °/o,, 1912 90,05· 0/o, 1913 92,90 °/o talletuspankkien redis

konttaarnia vekseleitä. 

Talletuspankkien luotonotto keskuspankista johtuu pääasial

lisesti neljästä syystä.- Ensiksikin on keskuspankki talletuspank

kien likviditeetin ainoa turva. Talletuspankit eivät pula-aikoina 

kykene hankkimaan talletusten takaisinmaksamiseen tarvitsemiaan. 
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varoja, elleivät ne keskuspankissa voi rediskontata vekseleitään 

ja lainauttaa arvopapereitaan. Niitten täytyy aina ahdinkoon 

joutuessaan turvautua keskuspankkiin. 

Toiseksi johtuu talletuspankkien säännöllinen luotonotto 

keskuspankista siitä, että niitten täytyy keskuspankista hankkia 

varoja ·. lucitönaritoansa varten. . Talletuspankit . pyrld vat . monasti 

pitämään niin pientä kassaa . kuin mahd_ollista. Ne eivät sentakia 

kykene tyydyttämään asiaystäväinsä luotonkysyntää, jos luoton

tarve on jossain määrin poikkeuksellinen. Neljännes- ja kuu

kausivaihteessa täytyy tallet~spankkien monessa maassa hakea 

kassanvahvistusta ' keskuspankista. Nousevan konjuiikt~urin ai

karia sijoittavat talletuspankit usein varansa niin, että ovat pa" 

koitetut hakemaan säännöllisesti . kassarilisäysta keskuspankista; 

Kolmanneksi , johtuu talletuspankkien luotonotto keskuspan· 

kista siitä, että talletuspankit käyttävät keskuspankkia vekseliensä 

perijänä. 'Ne rediskonttaavat vekseleitä sitä varten, että niitten 

periminen jäisi keskuspankin ·huoleksi. Muutaman päivän dis

korittokorori' maksaminen . tulee eräissä ta.pauksissa huokeammaksi 

kuin · vekselien suoranainen periminen. 

· Vihdoin johtuu talletuspankkieri luotonotto keskuspankista · 

siitä; · että keskuspankki tietoisesti pyrkii vetämään ne asiaystä

vikseen. · .Sitä varten myöntää keskuspankki talletuspankeille 

huokeainman koron kuin muille asiaystävilleeri. Myöskin vaati~ . 

mus kolmesta vekselivelallisesta on omiaan saattamaan talletus 

pankit k~sk~spankin luotonnauttijoiksi. 

Oriko • Suomessa . keskuspankki siinä määrin kuin eräissä 

muissa maissa .muodostunut pankkien pankiksi? Johtuuko · talle

tuspankkiemme luotonotto Suomen Pankista samoista syistä kuin 

p~1{kkieri luotonottö keskuspan:kista ulkomama ? 

.Ryhtyessämme selvittämään Suomen Parikin merkitystä· 

pårikkien . pankkina on ensiksi huomautettava, että · Suomen Pankki 

anta~·. p·aljon . vähemmän · tietöja toiminnastaan kuin monet muut 

Tal/etuspankkiemme iuotonoito Suomen Pankista, 

keskuspankit. Niinpä ei Suomen Pankki ilmoita, missä määrin 

se myöntää luottoa talletuspankeille )a muille luottolaitoksille. 

Saadaksemme tässä asiassa selvyyttä on meidän turvauduttava 

talletuspankkien kuukausibilarisseihin. Niissä on erät »rediskon: 

tattuja v~kseleitä» ja »otettuja lainoja». Vertaamalla näitä eriä 

Suomen Pankin kotimaiseen luotonantoon voi jossain määrin· 

saada selville; kuinka suuren osan keskuspankkimme · koko luo-. 

tonannosta luotonanto talletusparikeille muodostaa. Tosin saat: 

taa mainittuihin eriin sisältyä muualtakin kuin Suomen Pankista 

otettua luottoa. Mutta tämä osa lienee kuitenkin jotenkin vä

häinen . . Huomioon on myöskin otettava, että tulisi tietää talb 

tuspankkien rediskonttaamien vekselien ja nfitten ottamien lainain 

vuotuinen kokonaismäärä ja· verrata ·sitä keskm,pankin koko vuo

tuiseen kotimaiseen luotonantoon, jotta tarkoin . voitaisiin laskea, 

missä määrin Suomen Pankista on muodostunut · pakkien pankki. 

Kun näitä numeroita ei ole saatavissa, täytyy tyytyä edellämai

nittuun menettelytapaan, vaikka se todennäköisesti osoittaa talle

tuspankkien luotonoton keskuspankista!llme hieman pienemmäksi 

kuin se todellisuudessa on. 

Talletuspankkimme julkaisevat v. I 891 alkaen bilanssinsa 

yhtenäisen kaavakkeen mukaan, jossa kaavakkeessa on myöskin 

erät »rediskontattuja vekseleitä> ja »otettuja lainoja». Eräät sei

kat oikeuttavat kuitenkin epäilemään, että mainitun vuoden jäl

keisinäkin aikoina otettu luotto, erikoisesti kassakreditiivilainain 

muodossa otettu, merkittiin passiivapuolelle kotimaisten kirjeen

vaihtajien tiliin. Ennen v. i 89 1 tapaa bilansseissa hyvin harvoin 

mainittuja eriä. Mutta siitä ei ole vedettävä sitä johtopäätöstä, 

että talletuspankimme eiv.ät varhaisimpina aikoina olisi käyttäneet 

Suomen Pankin apua. Päinvastoin on syytä olettaa, että ne 

alusta alkaen ovat lainauttaneet arvopapereitaan Suomen Pankissa. 

Tämä on ·sitäkin todennäköisempää, kun pankkiemme silloin oli 
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vielä vaikeampi kuin nyt hankkia muualta käyttövaroja ja ne 

monasti olivat suuressa ahdingossa. 

Mitä tulee vekselien rediskonttaamiseen ei sitä liene. ylei

semmin harjoitettu ennen vuotta I 890. Mainittuna vuonna tuli 

rediskonttaus Ruotsissakin yleisemmäksi. Meillä otti Kansallis

pankki alkuvuosinaan tämän luötonottomuodon yleiseen käyttöön. 

Jo 1890 rediskonttasi pankki 5.s milj. mk., seuraavana vuonna 

3 milj. mk. Johtajanvaihdoksen jälkeen tämän pankin luotonotto 

keskuspankista väheni, mutta oli vielä 1890-luvun loppupuolella

kin huomattava. Vähitellen ryhtyivät muutkin pankit käyttä

mään rediskonttausta. Mutta aina 1900-luvulle saakka käyttivät 

talletuspankkimme Suomen Pankin apua pääasiallisesti arvopa

perien lainauttamisen muodossa. Sittemmin on rediskonttaus 

vähitellen muodostunut yleisemmäksi kuin lainanotto, kykenemättä 

sitä kuitenkaan kokonaan syrjäyttämään. 

Missä määrin talletuspankkien luotonotto Suomen Pankista 

on v. 1891 jälkeen kasvanut, selviää allaölevasta taulukosta, 

jossa pankkien kuukausibilanssien (12) nojalla laskettuna · esi

tämme Suomen Pankin vuotuisen kotimaisen luotonannon, talle

tuspankkien rediskonttaamat vekselit ja ottamat lainat vuotuisena 

keskimääränä, sekä jälkimäisten suhteen ensinmainittuun 

Suomen Pankin Talletus pankkien Jälkimäiset pros. 
kotim. luotonanto redisk. veks. ja otet. edellisestä. 

tuh. mk. lainat tuh. mk. 

1891 41,676 1,336 3.2 

1892 40,179 1,095 2.7 

1893 38,012 710 l.9 

1894 35,202 195 0.6 

1895 

1896 33,278 931 . 2.s 

1897 35,035 4,045 11.6 

1898 44,207 9,802 22.a 

Talletusj>ankkiemme luotonotto Suomen Pankista. II3 

Suomen Pankin Talletuspankkien Jälkimäiset pros. 

kotim. luotonanto redisk. veks. ja otet. edellisestä. 

tuh. mk. lainat tuh. mk. 

1899 50,426 9,449 18 .9 

1900 60,213 _l 1,830 19.1 

1901 57,248 9,098 15 -9 

1902 47,519 5,737 12.0 

1903 47,377 5,402 1 l.4 

1904 52,062 6,290 12.t 

1905 52,062 4,629 8-9 

1906 54,797 3,259 . 5-9 

1907 70,522 l 1,101 1 5.1 

1908 81,595 17,667 21.6 

1909 71,421 4,073 5 .7 

1910 80,716 9,258 l 1.5 

1911 82,916 5,384 6.6 

1912 104,109 l 3,588 13 .1 

1913 l 13,600 24,169 2 I.2 

1914 103,800 9,258 8.9 

Viisi vuotiskausittain laskettuna oli talletuspankkiemme luo-

tonotto keskuspankista ja tämän luotonoton suhde keskuspankin 

koko luotonantoon: 
Rediskont. ·veks. ja otetut Prosentteina keskusp. 

lainat vuos. tuh. mk. kotim. luotonannosta. 

1891-1895 834 2.2 

1896-1900 7,2 l l 16.1 

1901-1905 6,231 12 .2 

1906-1910 9,072 l 2.6 

1911~1914 13,010 12 8 

Edelläesitetyistä numeroista selviää ensiksikin, että Suomen Pankki 

ei ole muodostunut siinä määrin pankkien pankiksi kuin monet 

ulkomaiset keskuspankit. Vaikkakin oletamme, että talletus-
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pankkiemme luotonotto keskuspankista laskettuna suhteessa kes

kuspankin koko vuotuiseen luotonantoon saattaa olla joitakin 

prosentteja suurempi kuin esittämämme suhdeluvut, muodostaa 

luotonanto talletuspankeiHe jotenkin vähäpätöisen erän Suomen 

Pankin koko luotonanno~fa. Jos termin »pankkien pankki» kä

sittää kirjaimellisesti, ei . Suomen Pankkia ensinkään voi kutsua 

pankkie11 pankiksi. Keskuspankkimme luotonanto on edelleen 

suurimmaksi . osaksi luotonantoa kaupalle ja teollisuudelle suo

rastaan. 

Mainitsemistamme numeroista voi tehdä toisenkin merkittä

vän johtopäätöksen. . Suomen Pankin merkitys talletuspankkien 

luotonantajana ei viime ?0 .vuotena ole ensinkään kasvanut. Päin

vastoin oli talletuspankkien ylim. luotonotto v. 1911-1914 noin 

3-3 prnsenttia pienempi kuin V. 1896-1900. Tämän vuosisadan 

kahtena ensi viisivuotisjaksona pysyi tuo suhde jotenkin paikal

laan, kolmannella viisiyuotisjaksolla on jo kuluneen ·neljän 

vuoden keskimäärä miltei saman suuruinen kuin kahden edellisen 

viisivuotisjakson, koko kuluvan viisivuotiskauden keskimäärä muo

dostunee tuntuvasti pienemmäksi. Meillä ei siis ole mitään merk

kejä ·· huomattavissa, jotka osoittaisivat .. Suomen Pankin olevan 

kehittymässä pankkien pankiksi, pikemmin päinvastoin. Tässäkin 

suhteessa kulkee kehitys ulkomailla toiseen suuntaan, siellä kun 

nimittäin talletuspankkien luotonotto keskuspankista näyttää vuosi 

vuodelta kasvavan. 

Tämä seikka on sitäkin huomattavampi, kun ottaa huo

mioon, että talletuspankkien luotonotto yleensä, s. o. niitten talle

tukset, ovat vuosi vuodelta kasvaneet. Sen nojalla saattaisi odot

taa, että inyöskin talletuspankkien tarve hankkia kassanvahvis

tusta keskuspankista olisi kasvanut. Jos vertaa talletuspankkiemme 

luotonottoa . ke~lmsp~11kista niitten talletu_ksiin, huomaa, . että t!-}on 

tl, ~- ._ ylimiiäräisen lu9tonoton suhte_e\lin_en merkitys on väheqty

nyt. ·, Talletuspankkiemrpe talletukset (talletus-, juokseva-, säästö-

Talletuspankkiem11u luotonotto. Suomen Pankista • 

kassatilit) kuukausibilanssien mukaa11 la;skeytuna vuotuisena keski

määränä sekä ylimääräisen luotonoto_n suhde talletuksiin oli: 

Talletukset Ylimääräinen luotonotto 

tuh. mk. prosentte!~a tallet. 

1891 _;; I07,Si)50 r: 2 

1892 . 115_,158 , o.~- • 

1893 12 5,61,s . q,6 ;' . 

, 1894 _139,894 '9.1 

1895 ,,· 

1896. 202,545 o.~ 

,1897 .. ~ . 234, 15'4 I.7 

1898 266,222 3•7 

,1899 294;667 3.-2 

1900 3n,409 J s 

. 1901 320,570 2.8 

1902 328_,183. 1.7 

1903 ;346,009 . l.l, 

1904·_ 358,<566, L7 , 

1905: 377,919 q 

_1906 401,041 0.8 

1907 461,845 2.4 

1908 501 ,236. 3,5 

1909 529,125 . 0 .7 

· 1910 564,899 . I.6 

191 .l qo9,374 0 .9 

1912 628,819 2,2 

1913 643,408 3-7 '. 

1914 671,180 I. s 

Viisivuotiskausittain • laskett1.1na oli ylimääräinen lm;,ton<:>tto 

prosentteina talletuksista: 
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1896-1900 

1901 - 1905 

1906-1910 

1911-1914 

2.4 

I .6 

I.s 

1.6 

Ylimääräisellä luotonotolla oli siis v. 1896-1900 talletuspankeille 

suhteellisesti suurempi merkitys kuin viime vuosina. 

Mistä johtuu, että Suomen Pankista ei siinä määrässä ole 

muodostunut pankkien pankki kuin monesta ulkomaisesta keskus

pankista? Voidaksemme löytää vastauksen tähän kysymykseen 

on meidän ensinnä tarkastettava, missä tarkoituksessa talletus

pankkimme turvautuvat Suomen Pankin apuun. 

Mitä ensiksikin . tulee Suomen Pankin tehtävään toimia tal

letuspankkien . tukena silloin, kun ne talletusten takaisinmaksa

mista varten tarvitsevat varoja tavallista enemmän, on keskus

pankillamme puhtaasti teoreettisesti arvostellen vielä suurempi 

merkitys talletuspankeillemme, kuin ulkomaisilla keskuspankeilla 

sikäläisille talletuspankeille. Suomen talletuspankeilla ei ole liki

mainkaan siinä määrin mahdollisuuksia hankkia muualta varoja, 

kuin talletuspankeilla eräissä muissa maissa. Arvopaperit, joita 

eräissä maissa on totuttu pitämään varnin likvidisinä sijoituksina, 

jotka helposti voidaan pörsseissa muuttaa rahaksi, eivät Suo

messa oikeastaan koskaan ole tässä merkityksessä olleet likvi

disiä. Arvopaperimarkkinat ovat meillä olleet ja ovat vieläkin 

hyvin kehittymättömät. Pörssi on toiminut vasta muutamia vuosia 

eikä siellä voitane muuttaa suuremmassa määrässä arvopapereita 

rahaksi, olivatpa ne kuinka likvidisiä tahansa. Keskinäinen kil

pailu on pankkiemme keskuudessa o!lut siksi kiivas, ettei luoton

saantimahdollisuutta toisista talletuspankeista yleensä ole ollut. 

Ulkomailta on kyllä luottoa silloin tällöin saatu, mutta jos vertaa 

meikäläisten pankkien nauttimaa ulkomaista luottoa niihin mää

riin, joita esim. , Ruotsin pankit ovat miltei · säännöllisesti• nautti

neet, jää se suhteellisesti . vähämerkitykselliseksi. Kun pankkien 
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myöntämä luotto meillä yleensä on verrattain pitkä-aikaista, ei 

ole lyhyessä ajassa voitu suuriakaan summia periä myönnetystä 

luotosta. Luotonotto keskuspankista on näin ollen ollut miltei 

ainoa keino, joka ori ollut käytettävissä. 

Mutta siitä huolimatta ei pankkiemme talletusten liike ole 

huomattavammin vaikuttanut niitten luotonoton suuruuteen kes

kuspankista. Yksityisten pankkien bilansseista selviää kyllä, että 

ne silloin tällöin · talletusten vähetessä ovat lisänneet luotonottoa 

keskuspankista . Mutta myöskin päinvastainen ilmiö on ollut 

huomattavissa: ylimääränen luotonotto vähenee talletusten vähe

tessä. Jos tarkastaa pankkibilansseja kokonaisuudessaan, huomaa, 

että luotonotto· Suomen Pankista vuotuisena keskimääränä on suurim0 

millaan talletusten tuntuvasti ·kasvaessa. V. 1898-1901, jolloin yli

määräinen luotonotto oli suhteellisesti suuri, oli talletusten vuotuisen 

keskiinäärän lisäys 13 .5 , l0.7, 5.7, 7.2 prosenttia; v. 1907-1908, 

jolloin luotonotto Suomen Pankista myöskin oli suuri, kas.voivat 

talletukset 15 .ija 5.s prosentilla, 1912-1913 2.4 ja 2 s prosentilla. 

V. 1902 ja 1905, jolloin talletusten kasvu puheena olevalla ajalla 

oli pienimmillään, oli ylimääräinen luotonotto siitä huolimatta suh

teellisesti pieni. Talletuspankkiemme on hyvin harvoin ja sil

loinkin suhteellisesti vähäisessä määrässä täytynyt turvautua Suo

men Pankin apuun kyetäkseen maksamaan takaisinvaadittuja 

talletuksia. Talletusten joukkovaadinta on meillä, silloin kuin 

sitä joskus on esiintynyt, ollut ·hyvin lievä. : Sellaisetkin tapauk

set, kuin Maanviljelyspankin ja Uudenkaarlepyyn pankin kumoon

menot, Idmanin kavallukset, maailmansodan syttyminen ovat ai

heuttaneet niin yksityisissä pankeissa kuin talletuspankeissamme 

kokonaisuildessaan vain mitättömän, tuskin prosentin suuruisen 

talletusten poisvaadinnan. Suomen talletuspankkien nauttima 

luottamus, niitten ; niin sanottu · psykologinen · reservi, on erittäin 

suuri, suurempi kuin useimmissa muissa maissa. Tästä seikasta 

johtuu, ettei pankkiemme luotonotto keskuspankista talletusten 
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•takaisinmaksamista varten joukkovaadinnassa ole muodostunut 

,huomattavaksi, mikä taasen puolestaan on osaltaan vaikuttanut 

_ylimääräis.en luotonoton kokonaismäärän vähäisyyteen. 

Siirrymme nyt tarkastamaan, missä · määrin talletuspankit 

• käyttävät Suomen Pankin apua kyetäkseen tyydyttämään luo

. tonkysyntää, 

Jos tarkastaa ylimääräisen luotonoton suuruutta eri vuosina 

talouselämän yleistä kehitystä tarkaten, hU<)maa heti, · että yli

. määräinen .luotonotto on, suurimmillaan voimakkaan konjunktuurin

nousun ja sitä seuraavan pulan aikana. Niin olivat vuodet 

. I 898-1900 meidän oloissamme harvinaisen voimakkaan nousu

. konjunktuurin aikaa, 1901 taas oli pulavuosi. V. 1907-.-1908 

olivat konjuktuurin huippuvuosia, samoin v. 1912-1913. Yli

,määräinen luotonotto liikkuu jotenkin säännöllisesti yleisten kon

junktuurien mukaan. Niinpä voimme todeta, että ylimääräinen 

luotonotto on vähäistä depressionin aikana (1902-,-1903, 1909), 

_mutta kasvaa säännöllisesti konjunktuurien noustessa. Talletus

pankkimme eivät kykene noususuunnan aikana tyydyttämään 

kasvanutta luotonkysyntää,. vaan ovat pakoitetut, kuten ulkomai

setkin pankit, turvautumaan keskuspankkiin. 

Tämä ilmiö on luonnollinen ja esiintyy kaikissa maissa. 

Mutta mikä on. syynä siihen, ettei talletuspankkimme luotonotto 

Suomen Pankista asiaystäväinsä luotontarpeitten tyydyttämiseksi 

pyri kasvamaan? Eikö voisi olettaa, että talletuspankkien luo

tonannon laajetessa myöskin luotonkysynnän vaihtel_ut kasvaisivat 

ja sen mukana tarve käyttää keskuspankin apua?. 

Syy siihen, ettei yksimääräinen luotonotto ole kasvanut 

luotonannon laajetessa, on osittain löydettävissä. pankkitalletus

temme nopeasta kasvusta. Viime vuosikymmenenä ovat talle

tukset. kasvaneet yleensä ·nopeammin kuin _luotonkysyntä. Pan

keille . on niitten tuottava sijoittaminen tuottanut vaikeuksia. 

Sentähden ovat ne myöskin helposti kyenneet tyydyttämään 
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luoton kysyntää. tarvitsematta siinä . määrin turvautua keskuspank

kiin kun talletuspankit eräissä muissa maissa .. 

UlkomaHla johtuu talletuspankkien luotonotto keskuspatJ

kista oman luot9nantogs,a laajenta~iseksi osittain siitä, että pan_kki, 

pääoma pyrkii ,keskittymään muutamiin rahakeskuksiin, erikoi

sesti. pääk~upunkiin. • Tästä johtuu, että paikallispankit, .varsinkin 

maaseudulla, kärs.ivät varain ·puutetta ja ovat pakoitetut sään~ 

nöllisesti käyttämään keskuspankin apua. PaikalHset pienpankit 

kiinnjttävät myöskin usein varansa niin, .. että ovat tuon tuostakin 

kassan puutteessa. Näin. ollen näyttää Juotonotto keskuspankista 

osittai.n riippuvan siitä, onko tällaisia varain puutetta kärsiviä 

paikallispankkeja lukuisasti. ·, 

Meidän pankkiolomme eroavat siinäkin suhteessa eräitten 

muitten -maitten pankki oloista, että pien pankkeja on_ suhteellisesti 

vähän. Niinpä vaihteli talletuspankkien luku Ruotsissa v. 1909 

-1912 84-78:n, Norjassa 133-138:n, Venäjällä 1909-1913 

3 1-45:n, mutta Suomessa 10-'-I 3 välillä. Talletuspankkiemme 

suhteellisesti. vähäinen. luotonotto keskuspankista johtuu kieltä

mättä osittain siitäkin, että pankkeja on vähän; Huolimatta 

siitä, että pankkipääoma meilläkin pyrkii keskittymään pää

~aupunkiin, eivät pienet ja keskikokoiset paikallispankkimrne 

ole .seisahtuneet kehityksessään, päinvastoin on niit.ten kehitys 

viime aikoina ollut . erittäin nopea. Että kuitenkin niistäkin yksi 

ja toinen on silloin tällöin kärsinyt pääoman puutetta, selviää 

siitä, että jotkut niistä ovat varsin säännöllisesti ja suuressa 

määrin käyttäneet keskuspankin apua. Maanviljelyspankki käytti 

miltei _koko toimikautenaan Suomen Pankin apua siinä määrin, 

kuin se oli mahdollista. · Viime aikoina on taas Turun osake

pankki säännöllisesti ja suuressa määrin käyttänyt keskuspank

kimme apua. 

Eräissä maissa, erikoisesti Saksassa ja Ranskassa, johtuu 

talletuspankkien rediskonttaus osaksi siitä; että pankit haluavat 
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jättää vekseliensä perimisen keskuspankille. Monessa tapauksessa 

tulee pankeille edullisemmaksi maksaa muutaman päivän korko, 

kuin itse toimittaa kustann~ksia kysyvä periminen. Meillä har

joittanee vain pari pankkia tuota menettelyä, mutta nekin niin 

vähäisessä määrässä, ettei voida katsoa tuosta syystä tapahtuvan 

luotonoton sanottavasti vaikuttavan pankkien luotonoton kokonais

määrään· keskuspankistamme. Talletuspankkiemme haarakont

torien lukuisuus - v. 1914 oli niitä 165 - ja toiselta pubien 

keskuspankkimme haarakonttorien vähäisyys· (niitä on nykyään 

15), on syynä siihen, ettei Suomen Pankista ole muodostunut 

talletuspankkien vekselien perijää. Tämä seikka taas on osaltaan 

vaikuttanut siihen, että talletuspankkiemme luotonotto keskus

pankista on jäänyt pieneksi. 

Meidän on vielä tarkastettava, missä määrin Suomen Pankki 

on tietoisesti pyrkinyt vetämään talletuspankit asiaystävikseen. 

Keskuspankin suhtaut~misella talletuspankkeihin yleensä on nim. 

varsin suuri vaikutus jälkimäisten luotonoton suuruuteen siitä. 

Ranskan pankin harjoittama suuri rediskonttaustoiminta johtuu 

varsin suuressa määrin siitä, että se asettaen vaatimuksen kol

mesta vekselivelallisestå diskonttauskelpoismiden ehdoksi, taval

laan suorastaan edistää vekselien rediskonttaamista. Yksityisten, 

joilla yleensä on vaan kaksi· nimeä vekselissä, on varsin vaikea 

päästä liikeyhteyteen Ranskan pankin · kanssa, jonka tähden niit

ten täytyy luovuttaa vekseiinsä talletuspankeille tai pankkiireille, 

jotka puolestaan panemalla oman nimensä vekseliin entisten li

säksi muodostavat vekselin rediskonttauskelpoiseksi keskuspan

kissa. Kun Suomen Pankki, samoinkuin useat muutkin 'keskus

pankit, ei aseta diskonttauskelpoisimden ehdoksi tällaista ehtoa, 

eivät talletuspankkimme ole tulleet sellaisiksi välikästksi kuin 

esim. Ranskan talletuspankit. 

Keskuspankit pyrkivät myöskin toisella tavalla vetämään 

talletuspankkeja asiaystävikseen, nim. siten; että ne myöntävät 
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niille helpommat diskonttausehdot kuin muille asiaystävilleen. 

R uotsissa on talletuspankkien suuri rediskonttaus osaksi johtunut 

siitä, että Riksbanken y. 1902 alkaen on diskontannut tal_letus

pankkien vekseleitä n. s. yksityisdiskontosta, joka on korkeintaan 

1/2 °/o virallista diskonttoa alempi. Tämä korkohelpoitus myön

nettiin alkuaan yksityisille pankeille korvaukseksi siitä, että ne 

luopuivat setelinanto-oikeudestaan. V. 19 IO oli määrä-aika lop

puunkulunut, jonka kuluessa yksityisten pankkien tuli nauttia 

tuota helpoitusta, mutta _siitä huolimatta on Ruotsin keskuspankki 

edelleen sitä myöntänyt. Täten on rediskonttaus tullut Ruotsin 

talletuspankeille varsin edulliseksi rahainhankkimiskeinoksi. -·Myös

kin eräät muut keskuspankit myöntävät talletuspankeille erinäisiä 

helpoituksia niin korkomääriin kuin yleisiin luotonantoehtoihin 

nähden. 

Suomen Pankki. on jo vuosikymmeniä noudattanut sitä me

nettelytapaa, että. se on c:liskontannut talletuspankkien vekseleitä 

alimmasta diskontostaan, siis samasta diskontosta kuin kolmi

kuukautisia tavaravekseleitä. Kun lisäksi vekseleitä rediskonta

tessa ei huomiota kiinnitetä vekselin alkuperään ei){ä siinä oleviin 

muihin nimiin, ovat siis talletuspankkimme olleet »eniten suositun> 

asemassa. Mutta se erikoishelpoitus, jonka Suomen Pankki on 

myöntänyt talletuspankeille, on verrattuna esim. Ruotsin talletus

pankkien nauttimaan helpoitukseen ollut varsin vähäinen. Pank

kiemme luotonottoa keskuspankista ei se ole kyennyt sanottavasti 

lisäämään. Näin ollen voidaan tässäkin löytää selitys talletus

pankkiemme suhteellisesti pieneen luotonottoon keskuspankista. 

Selvitettyämme edellä niitä syitä, joitten vaikutuksesta tal

letuspankkiemme luotonotto keskuspankista on jäänyt suhteel

lisesti vähäiseksi on meidän tarkastettava, miten vallitsevaa tilan

netta on arvosteltava luottorakenteemme kokonaisetua tarkaten. 

Eikö voitaisi pitää suotavana, että ta]letuspankkien luotonotto 

Suomen Pankista kasvaisi? 
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Ulkomailla on talletuspankkien runsas luotonotto keskus

pankist.i johtanut siihen, . että keskuspankin suoranainen yhteys 

liike-elåmäii kanssa· · on tullut ·vaikeaksi. ··Sen johdosta taas on 

setelinarinon sovittaminen kansantaiouden vaihtelevä.in · tarpeitten 

mukaiseksi tullut varsin hankalaksi. . Mutta· toiselta puolen ·on 

tallettispankkien runsas luotonotto keskuspankista antanut· jälki

mäiselle · voimakkaan aseen, jolla se voi pakoittaa talletuspaiikit 

noudatta111aan diskcinttopolit:iikkaansa ja voittaa takaisin rrienettä.,: 

mänsä aseman rahamarkkinoilia. Luotonkieltämisen kautta ky

kenee kesktispankki hallitsemaan talletuspankkeja, jotka ovat tot

tuneet käyttämään sen apua säännöllisessä toiminnassaankin. Se 
seikka, että keskuspankit eivät vielä · tuota vaitaansa käytä, ei tee 

sitä olemattomaksi, vaan todistaa ainoastaan; etteivät keskuspan~ 

kit vielä ole ehtineet sopeutua muuttuneisiin oloihin. 

Suomen Pankki on, kuten edellä :_osoitettiin, · vielä suhteelli

sesti våhäisessä määrässä pankkien pankki. Sen luotonanto on· 

edellee1f pääasiallisesti luotonantoa kaupalle ja teollisUudelle suo

rastaan.· Tämän nojalla saattaisi odottaa, että Suomen Pankin 

asema ja vaikutus rahamarkkinoilla olisi vakavampi kuin ulko

maisten keskuspankkien, että sen · ,diskontfopolitiikka olisi tehok

kaampi. Yleisesti tunnettua on, ettei asia ole niin. Huolimatta 

siitä, että Suomen Pankin luotonanto on suurimmaksi osaksi suo

ranaista luotonantoa, että sen varoja on viime vuosina tuntuvasti 

lisätty, on sen · merkitys rahama~kkinoillamme yhä vähentynyt. 

Suomen Pankin koko kotimainen . luotonanto, talletuspankkien 

kotimainen luotonanto ja edellisen suhde koko luotonantoon oli 

vuoden lo.pussa: 

Suomen Pankin Talletuspankkien Suomen · Pankin 
luotonanto luotonanto luotonanto 0/ 0 koko. 

luotonannosta 

1890 4!.4 milj . mk. ·· 96.s milj. mk. 30 0 0/o 
1895 3 1.6 » » 143. 7 ,. » I 8 1 O /o 
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· Suomen Pankin Talletuspankkien Suomen Pankin 

luotonanto luotonanto luotonanto O /o 11:oko 
luotonannosta 

1900 59 3 » » 314.1 » » 15_.9 °/o 

1_905 5 5 .1 » )) 385 .1 » » 12.6 °/o 

19 10 92 3 » » 653 .9 >) » 12 .s 0/o 

1914 
.. . . 

rö:4 °/o 9O.a » » 773 4 » » 

Seuraus Suomen Pankin luotonannon suhteellisesta vähene

misestä on ollut, että talletuspankit · viime vuosina -ovat: varsin 

vähän ·välittäneet keskuspankkimme diskonttopolitiikasta, · eikä 

keskuspankkirnme ole voinut niitä pakoittaa sitä n6udattari1aan.: 

Kysymys Suomen · Pankin aseman vahvistamisesta on . viime 

vuosina ollut päiväjärjestyksessä. Tosin ei talletuspankkiemme 

meriett<!ly olla noudattamatta keskuspankin diskonttopolitiik\caa 

tuota meilla . sellaisia vaaroja kuin eräissä muissa maissa siitä 

syystä, • että pankkimme kyllä noudattavat keskuspankin diskon

ton koroitusta, mutta eivät alennusta. Ulkomailla taas talletus

pankit useasti . pyrkivät diskonttaamaan keskuspankin diskonttoa 

alemmasta diskontosta ja siten ehkäisevät ne keskuspankin pyr

kimystä rajoittaa luotonkäyttöä ja estää pulia tuottavaa luoton

jännitystä syntymästä. Mutta myöskin talletuspankkien menettely 

pysyttää oman voittonsa eduksi luotonantokorko korkeana saat-: 

taa tuottaa kansantaloudellisesti haitallisia seurauksia. Keskus

pankin merkityksen vahvistaminen on siis tälläisissäkin oloissa 

suotava. 

Suomen Pankin voittovarat on viime vuosina yleensä siir

retty pankin rahastoihin. Ne on siten saatu kohoamaan noin 

100 milj . markkaan. Kun lisäksi pankin kattamaton setelinanto

oikeus hiljakkoin on koroitettu 40 miljoonasta 70 milj. markkaan, 

on keskuspankkimme luotonantokyky viime vuosina tuntuvasti 

kasvanut. Suomen Pankin asema rahamarkkinoillamme ei kui

tenkaan senkautta voine sanottavasti muuttua. Pankin on yleensä 
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pidettävä käyttämätön setelinartto-oikeutensa suurempana kuin se 

tähän asti on ollut. Näin ollen ei pankin luoton'.antokyky todel

lisuudessa kasva sillä määrällä, kuin edellämainituista numeroista 

saattaisi päätellä. Kun lisäksi talletuspankkiemme pääomavoima 

todennäköisesti tulee edelleen nopeasti kasvamaan, voidaan olet

taa, että Suomen Pankin merkitys kaikista vahvistamistoimenpi

teistä huolimatta tulee läheisessä tulevaisuudessa edelleen vähe

nemään. 

Näin ollen näyttää ainoa käytettävissä oleva keino keskus

pankkimme merkityksen lisäämiseksi olevan siinä, että keskus

pankkimme Ruotsin pankin esimerkkiä seuraten pyrkii tietoisesti 

vetämään entistä enemmän talletuspankit asiaystävikseen, myöntä

mällä niille tuntuvan korkohelpoituksen. Poistamalla tuon helpo

tuksen ja kieltämällä luoton kokonaan kykenee keskuspankkimme 

sitten pakoittamaan talletuspankit noudattamaan diskonttopolitiik

kaansa. Kokemus Ruotsista osoittaa, että tämäntapainen järjes

tely on tepsivä. Suomen Pankki pääsisi tämän järjestelyn kautta 

myöskin vanhoilta ajoilta periytyneestä pitkäaikaisesta luoton

annosta teollisuudelle ja kaupalle, · joka varsin vähän soveltuu 

keskuspankille. Talletuspankkien · luotonantajana sen luotonanto 

muodostuisi niin varmuutta kuin likvidisyyttä tarkaten sellaiseksi, 

jollaisen keskuspankin. luotonannon . tulee olla. 

Palvelfjapolitiikasta Suomessa z8. vuosisadalla, 

PALVELIJAPOLITIIKASTA SUOMESSA 18. VUO
SISADALLA. 1 ) 

Kirjoittanut 

Topi Kallio. 

Suomessa r 8. vuosisadalla harjoitetun palvelija politiikan 

tutkimiselle tarjoutuu runsaasti lähteitä, joista .palvelijapolitiikan 

synnyttämät asiakirjat ja kirjallisuus ovat tärkeimmät. Näiden 

lähteiden luotettavuus on erilainen eri tapauksissa etenkin sen 

mukaan, mitä kysymyksiä niiden avulla otetaan valaistaviksi. 

Käytettäessä ansaitsevat puheenaolevat lähteet yksityiskohtaista 

kritiikkiä. 

Tilastollista selvitystä r 8. vuosisadan palvelija politiikan alalla 

voidaan saada ainoastaan kysymykseen, kuinka suuri merkitys 

palvelijaryhmällä oli yhteiskunnassa lukunsa perusteella. Tar

joutuvia tilastollisia lähteitä ovat tabellilaitoksen tiedot ja kame

raaliset luettelot. Tabelleja täytettiin epäjohdonmukaisesti eikä 

niistä selviä yhtenäisesti koko palvelijalukua. Sen sijaan '(Oidaan 

tutkimuskauden kameraalisista luetteloista koota nimi nimeltä 

poimimalla tiedot palvelijaluvusta. Tällä tavoin on palvelijaluku 

näistä luetteloista kerätty vuosilta r 7 ro, 17 49 ja I 80 I talouk

sittain. Tutkimusalue on vuoden 1743 jälkeinen Ruotsin Suomi, 

kuitenkin poisjätettyinä ne pitäjät, joista osa kuului Venäjälle. 

Tutkimusalue on jaettu maakuntiin ja nämä ala-alueisiin . 

. Palvelijaryhmän henkikirjoihin merkitsemisessä oltiin tark

koja, jote~ palvelijaluvusta yllämainitulla tavalla kerätyt tiedot 

ovat yleensä luotettavia, mitä myöskin osoittaa numeroiden sisäi

nen kriteerio. 

I. 
Palvelijalainsäädäntö oli Suomessa osaksi samaa kuin Ruot

sissa, osaksi poikkesi siitä. Pääasetukset, joilla palvelijapolitiik-

1) Tämä esitys perustuu tekijän julkaisemaan tutkimukseen Palvelijapolitii

kasta Suomessa 18, vuosisadalla. 
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kaa Suomessa Ruotsin vallan aikana koetettiin toteuttaa, olivat 

Ruotsin valtakunnan palkollissännöt elok. 30 p:ltä I 664, marrask. 

23 p:ltä 1686, elok. 6 p:ltä 1723, elok. 21 p:ltä 1739 ja toukok. 

I 5 p:ltä 1805. 

Palvelijakysymykseil alalla synnyttivät vastakkaiset edut 

ryhmäharrastuksia, jotka pukeutuivat erilaisiin muotoihin. Aluksi 

estettiin palveluspakolla köyhät työkykyiset henkilöt joutumasta 

köyhäinhoitorasitukseksi yhteiskunnan koossapitävälle ryhmälle, 

talonpojille, ja pakotettiin tekemään näille hyödyllistä työtä, 

Myöhemmin muodostui useita yhteiskuntaa koossapitäviä ryhmiä, 

eri säätyjä. Luontaistaloudellinen palkkausjärjestelmä teki halli

tuksen riippuvaksi etenkin aatelistosta, jonka etuja palvelijain 

saannissa hallitus valvoi siten, että aatelisten tiluksille asettuneet 

pääsivät sotaväenotoista vapaiksi. 

Mutta tällaisen etuoikeuden lopetti aatelistolta vahvistuva 

kuningasvalta Kaarle XI:n aikana. Tämä hallitsija masensi aa

teliston, jonka tiluksille väestö· lakkasi asettumasta vakinaisen 

sotamiehenpidon foltua, koska muuallakin oltiin sotaväenotoista 

vapaita. Suuren Pohjan sodan jälkeen oltiin Ruotsin valtakun

nassa pakotettuja luopumaan sotaisen suuruuden tavottelusta ja 

harrastamaan etupäässä sisällistä kukoistusta. Näin oli aatelis

toltakin vielä entisestään vähentynyt sen erikoistehtävä säätynä. 

Sille samoinkuin papistolle ja kaikkillekin säädyille avautui toi-· 

miala elinkeinojen, etenkin maanviljelyksen harjoittamisessa, Sil

loin koetettiin saada helppoa palvelusväkeä maanviljelykseen, .ja 

säätyläiset palvelijapuutteen vuoksi supistivat talonpoinkain työ

voimaa. 

Luokkaharrastusten toteutuminen palvelijapolitiikassa riippui 

suureksi osaksi tähän vaikuttaneista valtasuhteistä, joista luodaan 

yleiskuva. 

Vuoden r 664 palkollissäännön asetti hallitus lopulliseen 

muotoonsa säätyjen annettua ehdotuksesta lausuntonsa. Vah-
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vistuva kuningasvalta esiintyi silloin eri luokkien yläpuolella alin

tenkin suojelijana. Taas vuoden 1686 palkollissäännössä, joka 

julkaistiin säätyjen sitä käsittelemättä, rajoitti kuningas talonpoi

kien miespalvelijain luvun tiloilla, mutta ei toteuttanut tätä toi

menpidettä vaatineen aateliston toivomusta, että n. s. liiat pal

velijat olisivat joutuneet ilmiantavan aatelisen pajjelukseen; liiat 

miespalvelijat määrättiin nimittäin sotamiehiksi, mikä tuki kunin

kaan poliittisia tarkoituksia ja teki talonpojille sotamiehenpidon 

helpommaksi. 

Vapauden ajalla ei kunink~us kyennyt rajoittamaan luokka0 

harrastusten toteutumista palvelijapolitiikassa. Silloin oli kaikki 

valta säätyjen käsissä. Vuosien 1723 ja 1739 palkollissäännöt 

olivat koko suunnaltaan epäedullisia palvelijoille ja etenkin vuo

den r 7 39 palkollissääntö samalla talonpojille, Säädyt, erittäinkin 

ylimmät, käyttivät vapaudenaikaista valtaansa hyväkseen. Ne 

asettivatkin palkollissäänöt lopulliseen muotoonsa, jossa kuningas 

ne ainoastaan allekirjoitti. 

Yleensä ylinten säätyjen harrastamat pakkomääräykset pal

velijaryhmää ja talollisiakin kohtaan olivat kuitenkin toteutuneet 

ainoastaan lainsäädänriössä, mikä johtui useista syistä. Kun 

ylimmät säädyt halusivat tiukentaa vapauden ajan loppupuolella 

palvelijapolitiikkaa samaan suuntaan kuin ennenkin, ei se tapah

tunut niin paljoa tyytymättömyydestä vuoden r 7 39 palkollis

sääntöön kuin sen noudattamattomuuteen. Kuitenkin "ajoivat 

aatelisto ja papisto politiikkaansa niin räikeässä muodossa, että 

sen määräykset olisivat koituneet myöskin pörvaristolle vahin~ 

goksi, joka sääty yhdessä talonpoikain kanssa ryhtyi vastusta

maan ylempien säätyjen politiikkaa. Niin pysähtyi lainsäädäntö, 

vaikka palvelijakysymys oli esillä kaikilla vapauden ajan valtio

päivillä vuoden I 7 39 palkollissäännöri. ilmestymisen jälkeen. 

r 8. vuosisadan lopulla kuninkaat Kustaa III ja Kustaa IV 

asettuivat palvelijaryhmän puolelle. He käsittivät palkollissään-
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nön julkaisemisen kuuluvan omaan lainsäädäntöpiiriinsä ja toi

mivatkin riippumatta säätyjen kannasta. Kustaa III:n aikana ei 

kuitenkaan uutta palkollissääntöä julkaistu, vaan vasta Kustaa 

IV:n hallitessa, vuonna 1805 . .. Tällöin ei enää palvelijapolitii

kassa esiintynytkään kovin räikeitä ylempien säätyjen luokka

harrastuksia eikä kannatettu ankaria pakkomääräyksiä. 

Esitetyt tosiasiat osoittavat, että palkollissääntöjen lainsää

däntöjärjestys ja sisällys eivät ole olleet riippumatta valtiomuo

don vaihteluista, kuten yleensä tähän asti on luultu, ,samalla kun 

on esitetty, että mikään vuoden 1805 palkollissääntöä edeltä

neistä palkollissäännöistä ei ollut säätyjen yksityiskohtaisen kä

sittelyn alaisena. 

Kansantaloudelliset mieiipiteet vaikuttaesssaan palvelijapo

litiikan suuntaan olivat vuorovaikutuksessa ryhmäetuja tavoitte

levien harrastusten kanssa. Kansantaloudellisista ajatussuunnista 

merkantilismi pyrki ajamaan isäntäin, etenkin ylempiin säätyihin 

kuuluvien, etuja ja vapaussuunta palvelijaryhmän ja yleensä vä

häväkisten etuja, kun taas valistusohjelmassa yritettiin yhteistää 

mainittujen vastakkaisten ryhmien edut. 

Nämä suunnat tunnustivat olevansa tietoisia näistä erilai

sista tarkoituksistaan. Kuitenkin oli eri suunnilla tavallaan yh

teinen päämäärä, nimittäin yleinen hyvä, mutta kukin suunta 

käsitti sen suhteen, jossa yleinen hyvä oli eri yhteiskuntaryh

mien etuihin, omalla tavallaan. 

Merkantilismin kannalta oli tärkeää, että tuli rikkauksia 

valtakunnan sisäpuolelle, mikä tapahtui sitä mukaa kuin elinkei

not kukoistivat ja näiden harjoittajat onnistuivat yrityksissään. 

Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi oli suotavqa, että oli helppo

palkkaista työvoimaa runsaasti saatavana. Näin sopi kansallis

rikkauden asfa enemmän yhteen elinkeinonharjoittajain kuin työ

läisten edun kanssa: 

Merkantilistinen suunta kannatti pakkomääräyksiä, jotka 
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kyllä rajoittivat isäntäinkin vapautta, mutta tämä rajoitus koski 

etupäässä vain heidän taloudellista asemaansa, kun taas palve

lijaryhrhän koko personallinen vapaus oli kysymyksessä. Ei 

siis ollut mikään ihme, että pakkomääräykset tarkoituksensa 

mukaisesti koituivat palveHjaryhmälle vahingoksi. Sen vuoksi 

palvelijain puoltajat omaksuivat vapauden kannan. 

· Vapaussuunta nousi taisteluun ylempien ryhmien poliittista, 

mutta ei sosialista ylivaltaa vastaan. Se ei pitänyt tarpeellisena 

sosialipolitiikkaa yhteiskunnan vähäväkisten hyväksi, koska se 

luuli asiain itsestään kehittyvan hyvälle tolalle pelkän vapauden 

toteuttamisen kautta. Eri säätyjen esiintymisen johdosta valtio

päivillä I 8. vuosisadan puolivälin tienoilla voidaan todeta, että 

aatelisto ja papisto yleensä kannattivat palvelijapolitiikassa pakko

määräyksiä, mutta porvaristo ja talonpojisto vapautta. Tämä 

johtui siitä, että viimemainitut säädyt käsittivät vapauden toteut

tamisella ajavansa vähäväkisten etuja. 

Fysiokraatit kannattivat palvelijakysymyksessä vapautta. 

Kustaa III kuuluen fysiokraatteihin omaksui vapaamieliseltä ta

holta tehdyn ehdotuksen palkollissäännöksi ja esiintyi palvelija

ryhmän puoltajana. 

I 8. vuosisadan lopulla ruvettiin kokemuksen ja ajattelun 

avulla huomaamaan, että pakkomääräykset eivät ehdottomasti 

koidu isäntäin eikä vapaus palvelijain eduksi. Mielipiteiden kal

listumista vapauden puolelle vaati isäntäinkin etu, jota ei kuiten

kaan enää asetettu pääsilmämääräksi; sillä isäntäin ja palvelijain 

sekä yhteiskunnan edut käsitettiin yhteisiksi. Jo vapaussuunnan 

taholta ajateltiin, ettei yksityisen oikeus valvoa omaa etuaan ole 

ristiriidassa yhteisen edun kanssa, mutta eri kansalaisryhmäin 

harrastukset käsitettiin vielä vastakkaisiksi. Fysiokraattiselta . ja 

etenkin valistuskannalta teroitettiin yhteiskuntasidettä, jonka muo

dostaa ihmisten yhteinen heidän tuntemansa intressi. 

Kun merkantilismin taholta oli palvelijakysymyksessä mitä 
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kylmimmin asetettu ratkaisevaksi taloudellisten etujen vastakohta, 

niin oli myöskin koetettu vieroittaa helliä patriarkaalisia suhteita 

isäntä- ja palvelusväen väliltä. Mutta valistusajalla elvytettiin 

myöskin isäntäin patriarkaalista huolenpitoa palvelijoista. 

II . 

Palvelijapolitiikan pääkeinoja oli palveluspakko, joka alkuaan 

oli johtunut köyhäinhoitoperiaatteesta. Aivan varattomat, joista 

saatettiin pelätä yhteiskunnan jäsenille köyhäinhoitorasitusta, pa

kotettiin Ruotsin vanhojen lakien mukaan palvelukseen. Mutta 

kun yhteiskunta rupesi vaatimaan koossa pitäviltä ryhmiltään, itse

näisiltä talonpojilta, entistä runsaampia uhrauksia etenkin verojen 

muodossa, niin jätettiin köyhän väestön valittavaksi, tahtoiko se 

olla mukana veronmaksussa vai palvella veroamaksavia yhteiskun

nan jäseniä. Alku~an olivat yhteiskunnan koossapitävänä ryh

mänä talonpojat, joiden luona työskentelemällä siis palvelijatkin 

hyödyttivät yhteiskuntaa. Kun myöhemmin muodostui useampia, 

valtakuntaa koossa pitäviä säätyjä, jotka hyödyttivät suoranaisesti 

yhteiskuntaa ja joiden kesken tässä suhteessa vallitsi tehtäväin 

jako, niin käsitettiin, että palveluspakko hyödyttäessään kaikkia 

säätyjä oli yhteiskunnalle eduksi. 

Vapauden ajalla tuli valtion suoranaisen hyödyttämisen ase

mesta säätyjen yhteiseksi tehtäväksi n. s. yleisen talouden edis

täminen elinkeinojen kautta, jotka toivat rikkauksia valtakunnan 

sisäpuolelle. Elinkeinojen harjoittajaa oli siis autettava niiden, 

jotka n. s. eivät hyödyttäneet yhteiskuntaa. Yleensä muut, paitsi 

elinkeinonharjoittajat, määrättiin menemään palvelukseen tai jou

tumaan irtolaisuuden seuraamusten alaisiksi. 

Vaikka palvelijoita pitävät ryhmät useimmiten käsittivät 

etunsa palvelijaryhmän eduille vastakkaisiksi, eivät ne kuitenkaan 

kaikki suhtautuneet samalla tavalla palveluspakkokysymykseen. 

Usein palvelijapolitiikan pakkomääräykset olivat suunnatut talon-
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poikain ja porvariston palvelijain saantia vastaan ja j<:nitui pal

veluspakko koskemaan talollisluokkaakin, kun vuoden · I.7 39 pal

kollissäännössä määrättiin, että talollisten lapsista liikain oli 

mentävä vieraalle palvelukseen. Lisäksi kuului talonpoikain lä

heisiä sukulaisia palvelusvelvollisiin. Talonpojisto ja sen kanssa 

liittoutunut porvaristo asettuivat vapautta puoltaessaan vastus

tamaan myöskin palveluspakkoa. Tämän lieventämiseksi vaikutti 

myöskin se seikka, että väestöpolitiikassa eri suuntain taholta 

asetettiin tavoteltavaksi yhteinen päämäärä, nimittäin väestön 

lisäys, jota vapauden toteuttamisella käsitettiin voitavan edistää. 

Kun aikaisemmin oli kielloilla, jotka koskivat muuttoa valtakun

nasta, koetettu toteuttaa palveluspakkoa, niin ruvettiin tätä nyt 

väestönlisäystarkoituksessa lieventämään ja avaavaan asukkaille 

uusia elinkeinomahdollisuuksia kuten edistämällä tilain jakamista, 

uudisasutusta ja torppain perustamista. · Lisäksi suosittiin vuosi

sadan loppupuolella vapaan työväen olemassaoloa sen vuoksi, että 

rahan arvon alennuttua kannatti paremmin sille maksaa hyvä 

palkka osalta vuotta kuin elättää · palvelijoita ympäri vuoden. 

Näistä syistä palveluspakko lieveni vähitellen siinä määrin, 

että kaikkien kunniallisesti itseään elättävien työläisten olemassaolo 

tuli luvalliseksi. Vuoden 1802 värväys5äännössä ei irtolaisiksi 

eikä irtolaisuuden seuraamusten alaisiksi juiistettu henkilöitä, jotka 

saivat vakinaisen ylläpidon omasta tai toisten huolenpidosta tai 

olivat maalla naimisissa, hengille kirjoitettuja ja asuivat vakinai

sesti paikoillaan. , Palveluspakkoa kannatettiin enää etupäässä 

vain oikeusturvallisuuden kannalta. 

III. 

Palveluspakolla ei onnistuttu läheskään täysin tyydyttämään 

palvelijatarvetta. Niin syntyi kysymys palvelijain työvoiman 

jakamisesta paikkakuntien, elinkeinojen ja talouksien kesken. 



132. Topi Kallio. 

Kaikki palvelusvelvolliset, lukuunottamatta pakkopalvelus

velvollisia, olivat merkantilistisen kannan mukaan sijoitettavat 

siten, että he parhaiten hyödyttivät yhteistä hyvää. Ehdotettiin 

sen vuoksi palvelijamäärän jakamista tai välittämistä eri paikka

kuntienkin kesken. Historiallisesti oli peritty menettely, että 

vastustettiin palvelusväen valtakunnastamuuttoa. Jotta nimen

omaan Suomesta ei olisi muutettu valtakunnan ulkopuolelle, jär

jestettiin 5/s l 583:n asetuksella suomalaisten tilaisuutta muuttaa 

muualle valtakuntaan. Mutta myöhemmin kehittyi erikoisten 

seutujen ja nimenomaan Suomen ja sen eri läänien etuoikeudeksi 

saada pitää väestönsä. Suomesta muuttaminen ilman maaherran 

lupaa kiellettiin 18/11 1693 ja usein myöhemminkin. Sotamie

henpito-ohjesäännöissä kiellettiin l 690-luvulla Suomen alhaista 

väestöä muuttamasta läänistä toiseen, mitä kieltoa myöskin uu

sittiin. Palvelijaniäärän jakaminen sopivassa suhteessa vaati, että 

väkiköyhät seudut, kuten Suomi saivat pitää väestönsä. 

Valtakunnan sisäpuolella muuttamista koskevat kiellot lak

kautti kuningas v. 1766 talonpoikais- ja porvarissäädyn valitus

ten johdosta. Mutta senkin jälkeen haluttiin usein estää muut

toa Suomesta ehdottamalla täkäläinen muuttopäivä vuoden 

ajaksi, jolloin meri olisi ollut jäässä ja muuttaminen mahdotonta. 

Kauvan aikaa oli palvelijapolitiikassa suosittu maalaiselin

keinoja kaupu.nkilaiselinkeinojen edellä. 25/2 1 546:n, 4/4 1546:n 

ja 4/1 1577:n asetuksilla oli kielletty liian väen suojel~s kaupun

geissa. Samaan suuntaan kävi lainsäädäntö 1700-luvulla (Poh

janmaan sotamiehenpitosopimus 12/ 12 1733 ja vuoden 1739 pal

kollissääntö). Tehtaidenkin työväen määrää haluttiin rajoittaa, 

jotta maanviljelijöillä olisi ollut palvelijoita. Verotuksella koetet

tiin myöskin estää maalaistyöväen muuttoa kaupunkeihin ja sa

massa tarkoituksessa ehdotettiin eri muuttoaikaa kaupungeille ja 

maaseudulle. 

Ruotsissa ja Suomessa olivat muiden säätyjen, paitsi por-
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variston, harrastukset maanviljelyksen puolella. Se merkantilis

min suunta, joka suosi kaupunkilaiselinkeinoja, ei siis saanut 

mahdollisuuksia toteutua täkäläisessä pal~elijapolitiikassa. Tällä 

alalla pakkomääräyksiä kannatettaessa esitettiin useimmiten 18. 

vuosisadan k~skivaiheilta alkaen maanviljelys tärkeimpänä elin

keinona. Mutta palvelijapolitiikan alalla talonpoikain etujenyh

teisyys porvariston kanssa sai edellisetkin kannattamaan elin

keinojen tasa-arvoisuutta. Kysymys työvoiman jakamisesta eri 

elinkeinojen kesken sai tavallaan ratkaisunsa, kun kuningas 

vuonna 1766 porvaris- ja talonpoikaissäädyn valitusten johdosta 

soi rahvaalle luvan etsiä elatustaan valtakunnan sisäpuolella, missä 

parhaaksi näkee. 

Palvelijapolitiikka suosi etupäässä maanviljelyselinkeinoa. 

Mutta koska kaikkien tätäkään elinkeinoa harjoittavien ryhmien 

palvelija.tarvetta ei voitu tyydyttää, niin syntyi pyrkimys tasoit

taa palvelijalukua yksityisten talouksien kesken. Tämä tapahtui 

määräämällä korkeimman palvelijaluvun tiloilla näiden suuruuden 

mukaan. Mutta tarkoituksena ei ollut huolehtia samalla tavalla 

kaikkien maanviljelystä harjoittavien palvelijain saannista, vaan 

pyrittiin rajoittamaan määrättyjen ryhmien palvelijalukua toisten 

ryhmien hyväksi. 

Edellä mainitut vuoden 1686 palkollissäännön määräykset 

tilojen palvelijaluvusta eivät koskeneet Suomea, mutta vuoden 

1723 palkollissäännön määräykset ulottuivat muihin Suomen lää

neihin, paitsi Pohjanmaahan ja viimemainittuunkin lääniin vuo

desta 1733 alkaen. 

Kun kuningas Kaarle XI:lle oli ollut tärkeää, että sota

miesten saamiseksi rajoitettiin miespalvelijain luku tiloilla, niin 

lainsäädännössä edustetut säädyt vuoden 17 2 3 palkollissäännössä 

ulottivat · saman menettelyn naispalvelijoihinkin, koska tällainen 

toimenpide elinkeinon kannalta oli niille tärkeä. Kun vuoden 

1686 palkollissäännössä oli lii~t palvelijat säädetty sotaväkeen 
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joutuviksi, määrättiin heidät vuoden 1723 palkollissäännössä ilmi

antajan palvelukseen. Lisäksi säädettiin, että jos omien lasten 

luku täytti sallitun palvelijamäärä,n, njin ei .saanut ottaa . palveli

joita. Vihdoin vuoden 1739 palkollissäännössä kiellettiin talon

pojat pitämästä omia lapsiaankaan muuta kuin yhden pojan ja 

tyttären yli sallitun palvelijaluvun. 

Mutta talonpoikaissäädyn tahdosta ja etenkin väestönlisäys

tarkoituksessa suotiin vuonna I 7 47 talonpojille lupa pitää kaikki 

lapsensa luonaan. Sen jälkeen koetettiin entistä tarkemmin saada 

kiinnitetyksi säätyläisten palvelukseen se osa väestöä, joka edel

leen oli. palvelusvelvollista. 

Ehdotettiin sitä varten pakkopalvelusta, joka kuitenkaan ei 

saanut yleistä kannatusta. Lapsia ei pitänyt synnyttää ja kas

vattaa vanhempia, vaan yhteistä hyvää varten. Oikeus köy

häin vanhempain kasvattamiin lapsiin kuului tilanhaltijoille yleensä, 

joita kuningas ja valtakunta tarvitsi. Vaikka vanhemmat tässä 

tapauksessa olisivat olleet minkä tilan alustalaisia tahansa, käsi

tettiin heidän lastensa kuuluvan n. s. yhteiseen palvelija varastoon, 

joka oli jaettava tilanhaltijoiden kesken. Sen sijaan oli yksityi

sellä elinkeinonharjoittajalla oikeus käyttää hyväkseen määrättyyn 

ikään asti sekä omien lastensa että kasvattamiensa köyhien las

ten palvelusta. Kuinka isännälle käsitettiin kuuluvaksi oikeus 

hänen kasvattamiensa lasten palveluksen nauttimiseen, näkyy m. 

m. siitä, että tällaista oikeutta ehdotettiin myötäväksikin. 

Muut palvelusvelvolliset muodostivat n. s. yhteisen palve

lijavaraston, joka joskus ehdotettiin jaettavaksi tiloille näiden 

suuruuden mukaan arvalla. Arpomisehdotukset olivat päiväjär

jestyksessä yH 30 vuotta I 7 40-luvun lopulta alkaen. 

Talonpoikaissäädyn ja vapaamielisen suunnan vastustuksen 

vuoksi ei niitä kuitenkaan valtiopäivillä olisi saatu hyväksytyiksi. 

Sen sijaan yritettiin paikkakunnittaisilla päätöksillä saada arpo

minen aikaan. Mutta Kustaa UI oli palvelijain vapauden puo-
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!elia ja kumos.i Helsinglandin maakäräjäin tällaisen päätöksen, 

jolle päinvastaisessa tapauksessa olisi ilmestynyt seuraajia. Ky

symys jäi näin pois päiväjärjestyksestä. 

18. vuosisadan lopulla lisääntyi väestö nopeasti, joten pal

velijain saanti helpponi. Määräykset palvelijaluvusta tiloilla lak

kasivat saamasta yleistä kannatusta. Vihdoin vuonna 1789 ku

ningas vakuuttaessaan Ruotsin ja Suomen talonpoikien vapaudet 

ja oikeudet antoi näille luvan pitää niin monta palvelijaa kuin 

kukin piti tarpeellisena. 

IV. 

Jotta palveluspakosta olisi ollut palvelijain pitäjille tarkoi

tettu hyöty, oli jo ennen palkollissääntöjen ilmestymistä Ruot

sissa julkaistu palkollistaksoja, vaikka niitä ei, enempää kuin 

muitakaan palvelijoita koskevia lainsäännöksiä, käsitetty tarvitse

van Suomessa noudattaa, tuskinpa ne olivat tunnetuitakaan. 

Ruotsissakin joutuivat palkkaustaksat useimmiten unohduksiin. 

Vuoden 1 686 palkollissäännössä määrättiin, että kukin maa

herra saisi laatia !ääniään varten taksaehdotuksen, joka joutuisi 

kuninkaan vahvistettavaksi. Tämän johdosta sai Turun ja Porin 

lääni palkkaustaksan vuonna 1697, ja vuoden 1723 palkollis

säännön ohella vahvistettiin palkkaustaksat valtakunnan kaikkia 

eri osia, siis Suomenkin läänejä varten. Näitä vuoden I 7 2 3 

taksoja muutettiin jonkun verran vuoden 1739 palkollissääntöä 

julkaistaessa. Viimemainitun vuoden taksat olivat voimassa vuo

den 1805 palkollissäännon julkaisemiseen asti, jolloin ne lakkau

tettiin. Kuitenkin myös vuoden I 7 39 jälkeen ehdotettiin taksoja 

usein muutettaviksi. 

Palkat lienevät osapuilleen pysyneet taksojen määrissä I 8. 

vuosisadan keskivaiheille asti, mutta sen jälkeen ne kaikkien ku

vausten mukaan runsaasti kohosivat, mikä kuitenkaan ei osoita 
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palkkausolojen tos.iasiallista parenemista, vaan johtui rahan arvon 

alenemisesta. 

Aluksi pidettiin isäntäin puolelta palkkain kohoamista epä

oikeutettuna. Mutta lain määräämät palkat eivät voineet riittää 

palvelijain menoihin, minkä vuoksi nämä koetettiin saada mah: 

dollisimman pieniksi. Palvelijain menobudgetti aiottiin rajoittaa 

muutamiin harvoihin erun. Kun palvelijain elin- ja sivistys

tasoa koetettiin pysyttää alhaisena, eivät he kaivanne.et usein 

muuta kuin ruokaa, vaatetta ja joutohetkikseen ajanvietettä. 

Ajanviettotarpeet ja halullisten sivistystarpeet koetettiin tukah

duttaa pitkillä työpäivillä. Ajanvietto- ja nautintotarpeiden tyy

dytystä kustannettiin myöskin usein isäntäväen puolelta, jotta 

palvelijain rahalliset menot olisivat olleet pienemmät. Ravinto

tarpeet taas eivät lainkaan koskeneet palvelijain rahapalkkaan. 

Siis rahapalkka oli tarkoitettu etupäässä vain vaatetusmenoihin, 

joita erikoisesti koetettiin supistaa. 

Mutta palvelijain menoja supistamallakaan ei saatu taksoja 

noudatetuiksi. Pakkomääräysten kannattajain taholta haluttiin 

vielä saada aikaan noudatettavat taksat korottamalla niiden mää

räämiä palkkoja. 

Mutta 18. vuosisadan lopulla hävisi se ristiriita, joka val

litsi palkkauskysymyksessä isäntäin etujen ja vapaussuunnan 

·periaatteiden välillä. Kun vapauden toteuttamisesta oli odotet~ 

tavissa väestön lisäys ja palkkain helpponeminen, hävisi palk

kaustaksain kansantaloudeHinen tarkoitus hyödyttää yhteisen hy

vän edustajia, elinkeinonharjoittajia. Vuoden 1805 palkollissääntö 

laillistutti asianomaisten oikeuden sopia palkasta. 

V. 

Yleensä palvelijapolitiikassa otettiin pakkotoimenpiteiden 

kannattajain taholta määrääväksi yhteinen etu ja yhteisen edun 

nimessä isäntäin etu, ja palvelijain aseman he halusivat muodos-
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tuvaksi heidän asemansa silmämäärän, yhteisen hyvän mukaan. 

Heidän taholtaan ei, kuten nykyisessä yhteiskuntapolitiikassa, 

käsitetty yleisen edun vaativan juuri alimman väestöryhmän hy

vinvointia, vaan johduttiin päinvastoin siihen kantaan, että yhteis

kunnan etu vaatii alimman yhteiskuntaryhmän asemaa huonoksi. 

Jotta elinkeinoilla olisi ollut ruusaasti helppoa työvoimaa saata

vana, pidettiin tärkeänä, että oli paljon köyhää väestöä, ja joh

duttiin siihen, että »köyhä väestö on maan rikkaus». 

Vapaussuunta sen sijaan käsitti ajavansa palvelijaryhmän 

etuja. Sillä nimittäin ei ollut, kuten myöhemmällä liberalismilla, 

vastustettavana vähäväkisten hyväksi harjoitettu uudistuspolitiikka, 

vaan toimenpiteet, jotka juuri heitä sortivat. Vapauden puolta

jat pitivät pahana, että rikkautta ja hyvinvointia oli vain har

voilla ja köyhyyttä suurimmalla osalla väestöä. Edullisemmaksi 

tilaksi käsitettiin, ettei kukaan ole rikas, mutta kaikilla on riit

tävä toimeentulonsa. Tämän määritellympää ohjelmaa ei vapau

den puoltajilla ollut palvelijaryhmän hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Asiain he käsittivät vapauden vallitessa .. kehittyvän itsestään hy

välle kannalle. 

Mitä tulee valistuneeseen patriarkalismiin, piti se isännälle 

ja yhteiskunnalle eduUisena, että palvelijat saivat vapauden pa

rantaa etujaan ja tulevaisuusmahdollisuuksiaan. Mutta positiivi

seksi ohjelmaksi asetettiin ainoastaan, että oli kasvatettava pal

velijaryhmää ja uudistettava entiset patriarkaalisen hyvät suhteet 

isäntä- ja palvelusväen välillä. 

Käytännössä palvelijain asema I 8. vuosisadalla suhteelli

sesti huononi. Sen sijaan, että valtiovalta ja sovinnainen 

ajatustapa olisi rajoittanut ylinten ryhmäin luokkaitsekkyyttä; 

oli valtiovalta useimmiten heidän ohjattavissaan ja heidän eduk

seen muovatut kansantaloudelliset mielipiteet sysäsivät syrjään 

entiset oikeuskäsitykset. Se seikka, ettei ainoastaan kunkin talou

denpitäjän etu käytännöllisesti, vaan myöskin merkantilismin 
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V. 1710 

Palveli-
Palvelijoita 

joita 

pitäviä Yhteensä Miesp. Naisp. 
. talouksia 

Aatelisto. 342 1 292 700 592 

Papisto 451 1 212 577 635 

Muut säätyläiset 385 1 072 5II 561 

Säätyläiset yhteensä I 178 3 576 1 788 I 788 

Talonpoikaisto·. 7 531 IO 832 3 536 7 296 

Pcirvar'isto • 
' 599 962 276 686 

Kaikki säädyt 1 9 308 1 15 376 1 5 600 1 9 770_ 

mukaan maan yleinen rikkaus ja kauppabalanssi våativat tuotta

mista myötäväksi, aiheutti, ettei enää taloudenpitäjä jakanut 

työläistensä kanssa tasan elinkeinonsa tuottamaa hyvinvointia: 

Palvelijain asemaa kohotti se seikka, että he olivat ylimeno• 

luokkaa ja että he usein saattoivat päästä onnellisempiin oloihin, 

jonka vuoksi he eivät käsittäneet olevansa riippuvaisia palvelus

toimesta. Ja usein palveluspakolla tarkoitettiinkin totuttamista 

itsenäiseen talouden pitoon, johon he saattoivat joutua perinnön, 

sukulaisuussuhteiden tai isännån avustuksen kautta taikka talojen 

tai torppien tullessa vapaiksi. · 

Sairaasta ja kauvan palv'elleesta vanhasta palvelijasta mää

räsi laki isännän huolehtimaan, mutta asia riippui isäntäin varal

lisuudesta, ja· aikana, jolloin sekä valtakunnan että isännän kan• 

nalta asetettiin taloudenpidon päämääräksi tuottaa paljon ja ku~ 

luttaa vähän, oli työttömän palvelijan hoitaminen suuri uhraus 

varhaisempaan aikaan verrattuna, jolloin liikatuotteilla ei ollut 

menekkiä ja näistä siis mielellään suotiin palvelijain nauttia. 

Jotteivat palvelijat olisi päässeet korottamaan palkkaansa 

tai siirtymään toisille aloille, ehdotettiin pitempiaikaisia pakollisia 
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V. 1749 ! V. 1801 

Palveli- Palvelijoita 
Palveli-

Palvelijoita 

joita joita 
pitäviä Yhteensä Miesp. Naisp. pitäviä Yhteensä Miesp Naisp • 

talouksia talouksia 

1 

454 2 234 I 010 l 224 612 3 391 1 292 2 099 

581 2 019 875 ·' 144 665 2 612 977 l 635 

986 2 722 I 078 1 I 644 2 018 6 279 2 298 3 981 

2 021 6 975 2 963 4012 3 295 12 282 4 567 7 715 

l l 535 18 143 7 652 I0 491 28 828 SI ._,96 24 617 26 979 

932 1 766 589 l 177 I 626 3038 832 2 206 

14 488 1 26 884 1 I l 204 1 15 680 11 33 749 1 66 916 1 30016 1 36 900 

palvelussopimuksia; vieläpä haluttiin," ettei palvelija pääsisi kos

kaan vapaaksi palveluksestaan hankkimatta sijalleen niin hyvää 

palvelijaa, että isän.tä voi olla tyytyväinen. Tämänlaatuiset 

ehdotukset eivät tulleet laiksi. Eikä muutenkaan palvelijoita 

liene saatu suostumaan kauemman kuin vuoden kestäviin palve

luskausiin. He eivät tahtoneet menettää tilaisuutta vaatia vuo

sittain suurempaa palkkaa, vaikkakaan he eivät aina periaatteelli

sesti · ottaneet huomioon tällaisista sopimuksistå heidän vapau

delleen koituvaa vaaraa. 

Palvelijain asemaa huononsi puheenåollut ·pakkopalvelus 

kasvatusvelast~, samoin kuin yritykset muodostaa pakkopalvelus

velvollista palvelijaluokkaa. Samaan suuntaan olisi vaikuttanut 

ehd~tettu palvelijain arpominen, mutta. se ei tu1Iut la.illa hyväk

sytyksi. Myöskään· eivät toteutuneet ehdotukset, joide~ muk~an 

palveiijain rikkomukset palvelussopimusta vastaan olisivat olleet 
. . 

ratkaistavat pitäjittäisissä tuomioistuimissa. Joskus haluttiin kun-

takoko'ukset tällaisiksi tuomioistuimiksi. Täten ·. olisi isäntäin 

ryhtr1ä esiintynyt sekä syyttäjänä että tuomarina. ja palvelijain 

ryhmä· ainoastaan syytettynä. 
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Palvelijain sivistystason kohoamista eivät pakkomääräysten 

kannattajat yleensä suosineet. Täällä ei haluttu köyhien, kuten 

rakuunien ja torpparien, lapsia pidettävän koulussa kauvemmin 

kuin että oppivat tarpeellisen määrän kristinoppia, jonka jälkeen 

heidät olisi ollut lähetettävä maanviljelyksen palvelukseen. Näin 

tahdottiin toteuttaa palveluspakkoa ja estää säätykiertoa. Ja 

etteivät palvelijat olisi kyenneet valvomaan omia etujaan, halu

sivat pakkomääräysten kannatt~jat heidän saavan tietää laista 

ainoastaan velvollisuutensa, mutta ei oikeuksiaan. 

Palvelijain poljettu asema oli oini~an alentamaan heidän 

velvollisuudentuntoaan, eivätkä pakkomääräysten kannattajat 

välittäneet siitä, vaikka palvelijat tunsivatkin kärsivänsä vää

ryyttä. Muiden · suuntien taholta, paitsi pakkomääräysten kan

nattajain, koetettiin sen sijaan nostaa palvelijaryhmän poljettua 

kunniantuntoa. Pidettiin tärkeänä, että palvelijoita kohdellaan 

arvonannolla ja heihin koetettiin vaikuttaa siveellisesti innosta

villa keinoilla, valmistaa heille tilaisuutta sopiviin kunniallisiin 

toimiin j. n. e. 

V. 

Sillä tutkimusalueella, jolta tekijä on kerännyt tilaston pal

velijaluvusta ja joka hänen teoksensa johdannossa ja liitteessä 

on määritelty, oli vuosina 1710, 1749 ja 1801 sivuilla 138 ja 

139 olevan taulun osoittamat määrät palvelijoita pitäviä talouk

sia ja palvelijoita. 

Vuoden 1710 ympärillä väheni palvelijaluku suuren Pohjan 

sodan aikana, jonka jälkeen se taas alkoi ainoastaan vähitellen 

lisääntyä, . kohoten laskuvuotena 17 49 jönkun verran suurem

maksi kuin se oli ollu! vuonna 17_10. Ei siis qllut mikään ihme, 

että juuri palvelijaluku oli palvelijapolitiikan esineenä, ei ainoas

taan vapauden ajan alussa, vaan vielä kauan 18. vuosisadan 

puolivälin jälkeenkin. Sen sijaan osoittaa palvelijaluku huomat-
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tavaa lisäystä vuosisadan lopulla, jolloin myöskin sen merki

tys palvelijapolitiikan esineenä väheni. 

Pääsyynä palvelijaluvun lisäykseen oli yleinen väestön 

lisääntyminen, jota nimenomaan koetettiin edistää silmälläpitäen 

palvelijapolitiikan valtio- ja kansantaloudellisia tarkoituksia. 

Mutta väestön lisäännyttyä ja kaikkien säätyjen saatua 

palvelijatarpeensa tyyöytetyksi väheni, kuten mainittiin, palvelija

politiikan palvelijalukuun kiinnittämä huomio. Samoihin aikoihin 

ruvettiin kannattavaisuussyistä suosiinaan muun työvoiman käyt

tämistä palvelijain asemesta. Ja 18. vuosisadalla vähenikin luul

tavasti palvelijarynmän merkitys säätyläisten harjoittamassa maan

viljelystuotannossa. Vaikkakin palvelijaluku palvelijoita pitävää 

taloutta kohti hiukan lisääntyi entisestään, niin oli muun maa

työväen lisäys vielä runsaampi. 

VALTION MAANOSTOT WMSAN LÄÄNISSÄ. 

Alotteen valtion maanostoihin Waasan läänissä antoi sikä
läisten tilattomien pyyntö saada avustusta valtiolta maan hankki
miseen. Tätä tarkoitusta varten perustettiin erityinen rahasto 
v. 1892 . Kolmena vuonna perätysten siirrettiin valtion varoista 
50,000 mk. tuohon »rahastoon tilusten lohkomisen ja maan ·pals
tottamisen edistämiseksi» .1 

Noilla rahoilla ostettiin yksinomaan Waasan läänissä pieniä 
tiloja tilattomille jaettaviksi. Tiloja ostettiin kaikkiaan 12. Lai
nojen kuoletus tapahtuu 191/ 2 vuoden kuluessa ja on kuoletus
prosentti näinollen suuri - 31/2°/o. Korkoa lainoista maksetaan 
4 °/o, joten koko maksuprosentti on 71/2. Mitään_ yhteismetsiä 
ei tiloille muodostettu ja kuten myöhemmin esitettävistä taulu
koista selviää, oli tilain pinta-alat sangen pieniä. 

Tilojen suuruus ennen isonjaon järjestelyä ja hinta selviää 
seuraavasta ( 1 tila on jätetty huomioonottamatta) : 

1) Kamaritoimituskunnan julkaisuja 7. 
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Pinta-åla ha 

pitäjä Mantt, 
Pelt. \ Niitt,. \ Kaikk 

Osto- Osto-

vuosi hinta 

Jurva 1/16 2O,oo l 5.oo 101 1892 6 509 
Laihia 7

/48 4 50 5.so 32,5 1895 6 500 

> 5/24 6.so 13,50 60 • 7 500 

> 86/192 9.00 13,50 .45 1894 6 300 

> 17/96 2 •• JI SS 41.s 1895 8oco 

• •;rn 16.so 10,00 53,5 > 14 000 

-• 11/so 8;00 6.oo 36 > 5 600 

> '/6 21.ss 0,80 141.43 • 8 000 

> •• Ii•• 1O.oo 24,45 84 55 1893 7 000 

Pihlaja vesi '/n 2.00 - 250 1892 3 500 

Himajoki o,u;s, 48.00 48,00 1 56_79 1895 35 000 

Yht. 1 - 1 149.10 148,1s 1 1 002 1 - 107 900 

Ison jaon jälkeen ovat numerot seuraavat: 

Hnta-ala ha 

Pitäjä Taloja 
Pelt.1 Niitt. \ Kaikk. 

Laihia 8 65 106 757 
Jurva 1 8 22 97 

Ilmajoki 

1 

1 109 4 157 
Pihlaja vesi 1 -21 - 250 

Yht. 1 II 203 1 132 1 1,261 

Uutistalojen keskisuuruus oli: . 

peltoa. 
niittyä. 
viljelykseen kelp. maata 
metsämaata 
joutomaata 

91 

Talo-
Nyk .. osto-

jen 
hinta luku 

83 268 34 

9 7°5 9 
61 180 17 

5 168 10 

159 321 1 70 

alkup.' talossa 70 

l.64 ha 
l.64 » 

0.52 » 

6.31 » 

0.91 l) 

Keski-
hinta Osia 

ha:lta 

65 13 
200 2 

125· 5 
140 9 
185 5 
265 10 
1 55 2 

57 8 

84 10 

14 10 

224 17 

107 1 91 

Pikku-
Hinta tilojen 

ha:lta keski-
hinta 

110 2 449 
101 1 078 

39o 3 598 
20 516 

126 1 -2,276 

talossa 1909 

2.90 ha 
I ,88 » 

l .32 » 

l l.91 » 

yht. r I.02 ha r 8.11 ha 
keskihinta taloa kohden J,186 mk.,, 2,:?76 mk. 
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Kuten edellisestä selviää, on taloja suuressa määrässä myyty. 
Tähän on selvästi vaikuttanut se seikka, että talot alkuperäisesti 
suunniteltiin liika pieniksi. Yhdistelyjen ja isonjaon järjestelyjen 
jälkeen oli talojen pinta-ala huomattavasti entisestään suurentunut 
1 I.62-- l 8.11 ha:riin. Pikkutaloissa tapahtuneet omistajamuutokset 
ovat seuraavat: 

Asutusryhmä 
1 · Tilat vaihtaneet omistajaa 

1. kerr. j 2 kert. l 3 kert. l 4 kert. 5 kert. 

Laihia 14 7 2 - 1 

Jurva 5 3 - 1 -
Ilmajoki 8 2 - - -

Pihlajavesi 5 2 - - -

Yht. 1 32 1 14 1 2 1 1 1 1 

Noin suuri omistajain vaihteleminen näyttää sangen arve
luttavalta. Yhtenä syynä siihen voidaan vielä mainita puuttuva 
tarkastus valtion puolelta. Ilmajoella muodostettuihin pikkutaloihin 
nähden sopii . tässä suhteessa olla tyytyväisiä, sillä omistajain 
vaihdoksia on siellä tapahtunut harvemmin. V:teen 1905 oli 
siellä tapahtunut 6 vaihdosta, joista 4:jään oli syyl}ä kuolema. 

Ilmajoella ja Pihlajavedellä asuvain 27 pientilallisen omai
suus tekee keskimäärin: 

Omaisuutta: 

Maan ostohinta . 2 438: -
Rakennukset . 878:-
Eläimet 583:-
Koneet ja työaseet 241:-
Huonekalusto 164:-
Rahaa ja saatavia . 148: - . 4 452: --

Velkoja: 

Valtiolle 830:-
Muita velkoja I 400: - 2 230: -

Netto-omaisuus Smk. 2 222: -
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70 pikkutilallista, joihin tutkimus ulotettiin v. 1907, sai 

36 eli 5 r. s 0/o toimeentulonsa maanviljelyksestä 
24 >> 34.s 0/o » maanvilj:stä + satunnaisista tuloista 
7 » 10.0 °/o » satunnaisesta työstä 
3 » 4.4 °/o » oli liikemiehiä. 

Pikkutalojen yhteensä 203 ha:n suuruinen peltoala tuotti 
v. 1908 satona: 

547 hl rukiita a 14: - mk . . 
3 3 1 » ohria » 9: - » 

805 » kauroja » 7: - » 

1 390 » perunoita» 4: - » 

206 » turnipsia » 50 p:nta 
244 400 kg kylvöheiniä a 6 p:niä 

2 300 » kuivaa vihantarehua a 7 p:niä 

7 658: -
2 979: -
5 635:-
5 560: -

103: -
20 664: -

161: -

· Smk. 42 760: -,-

Ha:lta tekee se keskimäärin 2 I I mk. Tämän lisäksi kor
jattiin vielä niitty heiniä r 4 1 70 kg. 

Pikku taloissa elätettiin kaikkiaan 61 hevosta, 12 varsaa, 
172 lehmä'å, 104 joutoeläintä, 23 sikaa, 258 lammasta ja 67 
kanaa, joista 100 ha kohti peltoa ja niittyä tulee seuraavat 
määrät: 

Hevosia. 18.4 kpl. 
Varsoja . 3 7 » 

Lehmiä . 5 1,.9 )) 

Joutaimia 3 I.o )) 

Sikoja 7.0 » 

Lampaita 78 0 )) 

Kanoja 20.0 » 

Perheenjäsenten lukumäärästä saatiin v. 1909 tutkimuksen 
aikana tiedoksi, että joka perheessä oli keskimäärin 5.1 jäsentä 
ja että palvelijoita oli 381 hengestä ainoastaan I 5. 

Tätä valtion toimenpidettä Vaasan läänin asutusolojen pa
rantamiseksi on arvosteltu sangen ankarasti. Sitä on m. m. ni-
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mitetty tuolla pahalta kuulostavalla nimellä ,Giiterschlächterei». 
Epäkohtina tuossa asutustyössä on esiintuotu että: 

a) lainan kuoletusaika on liian lyhyt ja kuoletusmaksu liian 
rasittava; 

b) että lainainsaajat . ovat olleet henkilöitä, joilla ei ole ollut 
mitään säästövaroja; 

c) että muodostetut tilat ovat liian pieniä; 
d) että lainojen anomisessa on harjoitettu petollisuutta, sillä 

henkilöitä, joilla ei ole ollut mielessäkään ottaa itselleen maa
palstaa, on ollut hakijoiden • joukossa, jotta laina muka useampien 
pyytäessä helpommin saataisiin. 

Syynä siihen, että tämä asutuskoe, kuten edellisistä taulu
koista näkyy, sekä pikkutilallisten varallisuuteen että pikkutilojen 
lopullisiin oloihin nähden sentään jotakuinkin onnistui, arvelevat 
suorittajat olevan tuon paikkakunnan terveet yhteiskunnalliset 
olot, jotka itse pyrkivät parantamaan sitä vammaa, minkä valtion 
toimenpide yritti saada aikaan.1 

L. Pentti. 

l(IRJALLISUUTT A. 

0. W. Louhivuori: Kunnallinen köyhäinhoitorasitus Suonien 
suurininiissa kaupungeissa ennen nykyistä kunnallishallitusta. Helsinki 
1915, VIII + 299 siv. + 89 siv. liitteitä. 

Tästä tutkimuksesta, joka on julkaistu akateemisena väitös
kirjana, on virallinen tarkastaja, professori J. H. Vennola antanut 
seuraavan lausunnon: 

Niin tärkeä kuin köyhäinhoitorasitus kunnallistaloudessamme 
sekä taloudelliselta että sosialiselta kannalta onkin, on se tähän 
saakka tullut verrattain vähän käsittelynalaiseksi. Tekijä on pu
heena olevassa tutkimuksessaan ottanut valaistakseen suurimmissa 

1
) Asetuskokoelmat vv. 1883, 1886. 

') v. 1895. 
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kaupungeissamme·· vallinnutta kunnallistaloutfa ennen nykyistä 
kunnallishallitusta tai paremmin ennen nykyistä kunnallishallitus
järjestelmää, jonka nykyinen kunnallisasetus 8 p:ltä joulukuuta 
1873 astuen voimaan v. 1875 alusta sai aikaan maassamme. 
Aineisto on ollut hyvin vaikeasti koottavissa. Tekijän on täyty
nyt tilikirjoista, jotka eri kaupungeissa ovat hyvinkin eritavalla 
säilytetyt uHakoilla ja kellareissa koota aineistonsa. Se on vaa
tinut tekijältä useamman vuoden kestävää sitkeää työtä, samoin
kuin kritiikkiä käytellessään erilaisista lähteistä saatuja alkutietoja. 
Tuloksena on kumminkin ollut, että tekijä on saanut esille tilas
tollisen aineiston, joka yleispiirteissä katsoen verrattain hyvin pys
tyy valaisemaan puheena olevan rasituksen kvantitatiivisia suh
teita, samoinkuin eri veromuotojen ja tapojen kehitys on tullut 
selvitetyksi. Sikäli kuin olen voinut tarkistaa tekijän aineiston 
keräystä, on tämä toimitettu tarkkuudella ja huolella. 

Tutkimuksensa jakaa tekijä viiteen eri lukuun, joista hän 
ensimäisessä käsittelee kunnallisen köyhäinhoitorasituksen esiinty
mistä lainsäädännössä vuoteen 187 4, nimittäin ensinnäkin sen 
kehittymistä kunnalliseksi rasitukseksi ja sitten sen muodostumista 
näissä puitteissa. Toisessa luvussa esitetään kunnallisen köyhäin
hoidon järjestäminen ja yleiset muodot, ja saamme silloin tutus
tua köyhäinhoidon paikallisiin ohjesääntöihin, johtoon ja avustetta
vien laatuun sekä köyhäinhoidon yleisiin muotoihin, joista tekijä 
eroittaa päämuotoina: ruotujärjestelmä, kotihoito, elätteelleanto ja 
laitoshoito. Kolmannessa luvussa esitetään verotus köyhäinhoitoa 
varten, sen edellytykset ja organisatsiooni s. o. köyhäinhoitovero
tuksen yhteiskunnallinen peruste, verotuksen muodot ja veron ja
kautuminen. Neljännessä luvussa käsitellään köyhäinhoidon muita 
tulolähteitä ja viidennessä itse köyhäinhoitorasituksen kehitystä, 
s. o. köyhäinhoitorasituksen suuruutta ja vaihteluita samoinkuin 
eri tulomuotojen merkitystä ·rasituksen peittämisessä. 

. On ymmärrettävissä, että se rikas historiallinen aineisto, 
mrnkä tekijä köyhäinhoitorasituksen laadusta ja laajuudesta on 
saanut esille, on tutkimuksessakin vaatinut huomattavan osan 
varsinkin kun verotusmuodot ja sen toimeenpano oli eri kaupun'. 
geissa erilainen. Olisi kuitenkin ollut eduksi tutkimukselle,· jos 
tekijä olisi tätä esityksensä puolta supistanut ja antanut enemmän 
tilaa yleisten teoreettisten näkökohtien pohtimiselle kuin mitä te
kijä on tehnyt. Tutkimuksesta käy kyllä selville, että tekijä on 
näistä tietoinen, mutta käsittely tässä suhteessa olisi voinut olla 
eri kohdissa laajempi, aineisto olisi siihen ·kyllä antanut tilais1rntta. 
Tästä huolimatta on se tunnustus annettava, että esitys on yleensä 
kypsynyttä ja hyvin h~rkittua. 

Yksityiskohtaisista muistutuksista merkittäköön esim., että 

Ki?jallisuutta, 147 

hikijän Dahlbergin mukaan omaksuma kanta (siv. 10), että vaikka 
viljakymmenyksistä maakuntalakien aikana tavallisesti 2/9 oli mää: 
rätty köyhien avustamiseen, jonka talolliset saivat jakaa köyhille 
niin kuitenkin köyhäinhoidoUa oli arvatenkin »pelkästään yksi
tyisen hyväntekeväisyyden luon.ne», ei ole herättämättä epäilyksiä, 
koska se seikka, että vero oli määrätty ja, kuten Dahlbergkin tun
nustaa, talonpojat eivät saaneet sitä its:e pitää, vaan oli se jaettava, 
sisälsi pakkomomentin. Tämä niin sanoaksemme puolinainen 
pakkoperiaate tai sanoisimmeko pakollinen vapaaehtoisuus näyttelee 
sitten seuraavilla vuosisadoilla tärkeää osaa köyhäinhoidon järjes
telyssä, vaikka ehdoton pakkosysteemi vasta 18:lla vuosisadalla 
{hospitaalijärjestyksessä vuodelta 1763) tuli laissa määrätyksi. 
Tämä kehitysprosessi olisi mielestämme ansainnut enemmän sel
vittelyä, varsinkin kun siihen liittyy sellaisia käänteitä, että 1624 
hospitaalijärjestyksessä määrätään kuntien köyhäintuvat hävitettä
viksi, mutta jo 1642 kerjuujärjestyksessä palataan entiselle kan
nalle ja valtio siis tunnustaa, järkevästi kylläkin, ettei se tule toimeen 
ilmiön järjestelyssä ilman kuntien apua, ja sama pakkoperiaatteen 
pyrkimys synnyttää sellaisen lakiehdotuksen kuin Dahlbergin jul
kaisema (v. 1.649 tahi 1650), jossa asetutaan lakimääräisen köy
häinhoidon kannalle. Olisi ollut myöskin eduksi, -jos tekijä olisi 
kosketellut kehitystä sellaisten kehitysprosessien näkökulmalta kuin 
köyhän oikeuden kehitys saada avustusta, yhteiskunnan velvolli
suuden kehitys antaa avustusta· ja vaatimuksen esilletuleminen 
vaatia työhönkykenevältä köyhältä korvausta annetusta avusta. 
Olisi ollut myöskin syytä, jos tekijä kerran hylkää jakoperusteen 
suljettu ja avonainen -köyhäinhoito (siv. 7 4), ryhmittää koti-eläte, 
ja laitoshoito yleisempieu näkökulmien. mukaan eikä tyytyä ilmiöi· 
den esilletulemiseen sinänsä. Olisi ollut myöskin syytä, että te
kijä olisi virkamiesten pyrkimyksiä päästä vapaaksi tai mahdol0 

lisimman _vapaaksi köyhäinhoitorasituksesta, käsitellyt sosialisen 
ryhmätaistelun kannalta, koska ilmiö siihen tarjoaa tilaisuuden. 
Väite, että silloisia verojärjestelmiä tutkiessa on tärkeämpi ottaa 
huomioon verosubjektien ·asema kaupungin asukasten joukossa 
kuin veromuotojen finanssiteoreettinen yhteenkuuluvaisuus (siv. 
159) ansaitsee huomautuksen, että molemmat ovat tärkeät, vaikka 
eri näkökannoilta, edellinen sosialiselta, jälkimäinen finanssiteo
reettiselta kannalta. Tekijän siv. 131 ja seur. esittämästä äyri
luvun mukaisesta verosta on huomautettava, että koska, kuten 
käy selville, suuri osa väestöä esim. työvaestöä verotettiin luokka
järjestelmän mukaan, se pikemmin oli sekamuoto molempien vä
lillä kuin varsinainen äyrivero. TekUän esitys siv. 212, _että vielä 
tärkeämpi kuin oli kysymys siitä, kohtasiko vero kaikkia asuk
kaita vai jäikö joku pienempi osa heistä verottamatta, oli kysymys 

.. 
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veron oi~eudenmukaisuudeöta, on erehdyttävä, koska veron oikeu
d:ninukai~uusperiaatteeseen sisältyy myös veron yleisyys s.o. kaik
kien y_h~eisku?takerro~!~n mukaantuleminen. Tarkempaa peruste
lua ?hsi vaa~i~~t te~iJan omaksuma ~anta siv. 220 maksujen ja 
veroJen keskmaisesta suhteesta. Tekijän numeroesityksestä siv .. 
241 ja seur. on muistutettava, ..että tarkempi selonteko aineiston 
laadusta o~isi ollut suotava; keskimäärien laskeminen köyhäinhoi
don men01sta sekä henkikirjojen että kirkonkirjojen mukaan on 
tarpeeton, koska absolutisten lukujen eroavaisuudella eri lähteissä 
löyt?'Y luonnollinen selityksensä (vrt. siv. 249) ja koska Cln luon
nollista, että keskiroäärätkin silloin eroavat toisistaan. Jotkut nu
meromäärät tauluissa kaipaavat selitystä kuten Tampereen eläte
ja kotihoito ynnä muut avustuskustannukset v. 1866-70 siv. 267 
samoinkuin Helsingin suuret verotulot ja muut tulot samalla ajan
jaksolla siv. 281. Muodollisesti olisi ollut tarkoituksenmukaista, 
että tekijä olisi otsakirjoituksilla varustanut taulut sivuilla 146 ja 
148, samoinkuin ei olisi ollut haitaksi, jos tekijä olisi saanut f:lel
vempään muotoon puet.tiksi taulun siv. 178 -179. 

Yksityiskohtaiset muistutukset, joita teosta vastaan voidaan 
tehdä, eivät kuitenkaan voi muuttaa sitä tosiasiaa, että tässä ol
laan tekemisissä ansiokkaan tutkimuksen kanssa, jossa tekijä alku
peräisiin paljon työtä kysyviin lähteisiin nojaten on selvittänyt 
varsi.n tärkeää finanssitieteellistä ja kunnallispolitista kysymystä. 
Teoksen suunnittelu vastaa u1ielestäni tutkimuksen tarkoitusta 
päivänvaloon ensikerran tuotu laaja tilastollinen aineisto on tut~ 
kiroukselle hyödyksi, sitä on yleensä kriitillisesti käytelty samoin
kuin itse teoksen esitys osoittaa kypsynyttä harkintaa, hyvää ai
neeseen_ per_~h~ymistä ja arvosteluky~yä. Finanssitieteellisten ja 
kunnalhspoluttisten kysymysten kehityksen selvittämiselle antaa 
tutkimus lisävalaistusta. Näin ollen on teoksella tieteellistä arvoa 
ja voin sitä sentähden suosittaa lisensiaattiväitöskirjana hyväksyt
täväksi. 

W. Vogel, Der Handelsteil der Tagespresse. Berlin 1914. 
Frans Siemenroth. Sivuja 205. 

Esitettävänä oleva teos on yhtä paljoi1 aijottu sanomalehti
miehille kuin liikemiehillekin. Sen tarkotuksena on antaa tarkka 
ja yksityiskohtainen kuva maailman johtavan sanomalehdistön 
kauppaos_astojen teknikasta, tehtävästä ja merkityksestä. Teoksen 
sisältö on lyhyesti kerrottuna seuraava. Johdannossa selvitetään 
ylei_s_ön .. j_a sanomalehd!stön keskinäinen suhde, kauppaosastojen 
lukiJap1m, kauppalehd1stön objektiivisuus, uutiset ja niiden tun
temus . sekä kauppaosaston kieli. Seuraa sitten selvitys tiedon
antotoiminnasta ja sen välineistä, katsaukset arvopaperi-, raha- ja 
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hypoteekkimarkkinoihin, osakeyhtiöihin, vilja-, sokeri-, kahvi-,. 
puuvilla-, villa- ja kautsukkimarkkinoihin, kivihiili-, rauta-, me
talli-, puutavara- ja rahtimarkkinoihin. Konjunktuurikatsaukset 
ja_ s~nomalehtien viikko: ja n~uut katsauk~et, liikkeiden vuosi- ja 
t01mm~~kerto~~sten selostammen, konsuhen, kauppakamarien ja 
yhtyroam t01mmta saavat osakseen runsaan huomion. Esitetään 
sitten_ kauppaosastojen kritiikki ja kauppaosastojen toimittajan 
merkitys taloudellisessa elämässä: hän on kansantalouden ohjaaja .. 
Teos päättyy lyhyellä katsauksella saksankielellä ilmestyvään 
kauppalehdistöön ja sen toimittamisen arvosteluun. 

Teos on etupäässä aijottu oppaaksi sellaiselle, joka haluaa, 
perehtyä sanomalehdistön kauppaosastoihin ja seurata niitä. Te
kijän esitys on tarpeeksi yksityiskohtainen ja riittävä antamaan 
selvän käsityksen. maailman sanomalehdistön kauppaosastoista sel
laisellekin, joka ei aikaisemmin ole niistä ollut perillä. Sitä paitsi 
teoksessa varsin riittävästi esitetään monta maailman taloudellisessa 
elämässä esiintyvää ilmiötä, joista esim. meikäläisellä sanomalehti
miehistöllä ei ole aavistustakaan, mutta joita tuon tuostakin voi. 
panna merkille ulkomaiden sanomalehdissä. Valaiseva on myös· 
kin esitys siitä, mistä sanomalehdistö ammentaa kauppaosastossaim 
julkaisemat tietonsa. Lopuksi en voi olla panematta erityisesti 
merkille erästä seikkaa, joka selventää ja havainnollistuttaa te
kijän esitystä, nimittäin lukuisia otteita · sanomalehtien katsauk
sista, kirjoituksista ja vieläpä uutisistakin. 

Tätä teosta olisi suoRiteltava meikäläisille Hikemiehille, joilla 
kaikilla tuskin on aavistustakaan, minkälaisen· palveluksen heille 
·sanomalehdistön kauppaosastot oikeastaan voivat tehdä, jos ne 
ovat tarkotustaan vastaavasti toimitetut. Mutta yhtä paljon teos 
tarjoo mielenkiintoa myöskin meikäläiselle san-0malehtimiehelle, 
joka on vasta aivan viime aikoina nähnyt jotain merkitystä an
nettavan sanomalehtien kauppaosastoille. Oikeastaan meillä ei voi 
vieläkään puhua mistään sanomalehtien kauppaosastosta siinä 
merkityksessä kuin monen ulkomaan pienehkönkin sanomalehden. 
Onhan asianlaita valitettavasti niin, että meidän pääkaupunkimme 
suurten sanomalehtien kauppaosastot ovat vailla kaikkea suunni
telmanmukaisuutta ja kokonaisuutta. Niissä on uutisia ja katsa
uksia sikäli kuin toimitussihteeri näkee poliisi- ja yhteenajouutis
ten jälkeen tilan sallivan. Sitä paitsi sisältävät meidän sanoma
lehtiemme »kauppaosastot» kaikennäköistä, mikä niihin ei kuulu .. 
Maaseutulehtiemme kauppaosastoista ei kannata puhuakaan. Sel
laiselle, joka haluaa saada kuvan, miten jokapäiväisen sanoma
lehden kauppaosasto on toimitettava, jotta se vastaisi tarkotustaan, 
tarjoaa Vogelin kirja paljon mielenkiintoa. · 

Teos on saatavana Helsingin suomalaisesta kirjakaupasta ja 
maksaa 8 mk. 25 p. 
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Maatalous. 

Vuodentulo v. 1913. Vuodentulo v. 1913 oli sekä vilja-, 
juurikasvi- että heinäsatoon nähden joko keskinkertainen tai kes
kinkertaista parempi. Eri viljelyskasvien satomäärät, verrattuna 
.aikaisempien vuosien vastaaviin määriin, olivat hehtolitroissa il
moitettuina seuraåvat: 

keskimäärin 
1913 1912 1906-1910 1896-1905 

Vehnä 58,186 42,283 46,532 48,613 
Ruis 3,618,429 3,656,630 3,985,302 4,075,325 
-Ohra 1,724,611 1,795,005 1,793,352 1,763,880 
Kaura 7,759,711 7,416,030 6,942,182 6,049,080 
Seka vilja 267,938 260,502 175,108 146,082 
Herneet ja pavut 114,862 105,301 92,016 123,727 
Tattari 2,398 2,334 3,163 8,138 
Perunat 6,466,998 6,630,110 6,484,408 5,968,854 
Nauriit ja muut 

juurikasvit 2,948,702 3,292,899 5,422,331 916,436 

Vaikkakin sadon paljous saattaa eri vuosina ilmastollisten
kin seikkain takia vaihdella, voidaan edellä olevista lukusarjoista, 
niissä vallitsevan säännönmukaisuuden nojalla todeta, että vehnän 
viljelys viimeisen 18 vuoden kuluessa on pysynyt jotenkin pai
kallaan, rukiin viljelys on tuntuvasti vähentynyt, ohran pysytel
lut entisellään, kauran lisääntynyt, samoin muiden karjanrehuna 
käytettyjen viljelyskasvien: seka viljan ja juurikkaiden, tattarin 
vähentynyt, herneiden ja papujen sekä perunain milloin lisään
tynyt milloin vähentynyt. · 

Kehruukasvien pellavari ja hampun sato oli desitonnein lau
suttuna: v. 1913 10,968, .v. 1912 12,667, keskim. vv. 1906-1910 
13,037 ja keskim. vv. 1896-1905 19,160. Näiden kasvien sato 
-on siis viimeisen 18 vuoden kuluessa vähentynyt lähes puoleen. 

Heinäsato oli v. 1913, verrattuna erinäisiin aikaisempiin 
vuosiin, desitonneissa ilmoitettuna: v. 1013 23,902,616, v. 1912 
23,676,469, v. 1911 18,723,020 ja keskim n. 1908-1912 
20,214,445. V. 1913. oli heinäsadosta kylvöheiniä 12,248,168 
-desitonnia ja luonnonheiniä 11,654,448 desitonnia. 
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Sadon arvo rahaksi arvioituna oli seuraava: 
1913 

Jyväsadon 
Kehruukasvien sekä olki- ja 

heinäsadon 

161,207,989 mk 

154,114,711 » 

1912 
164,530,267 mk 

176,204,678 » 

Maamme koko sato edustaa siis nykyään yli 300 milj. mk:n 
suuruista rahapääomaa. 

Raha- pankki- ja pörssiliike. 

Yleinen tila. Johtavain rahamarkkinain tila . on edelleen
kin ollut hyvin suotuisa, rahaa· on ollut runsaammin kuin halut
tuja sijoituksia. · Englannissa oli heinäkuussa huomattavissa kiris
tymistä uuden sotalainan johdosta, yltsityisdiskontto kohosi ·kol
men kuukauden vekseleistä 4 3/1--5 °io, vastaten 2 7/s 0/o ennen 
sotalainan markkinoille tuloa. 

Tila Suomessa. Rahamarkkinain tila Suomessa on mitä 
suotuisin. Suomen Pankin avista sitoumukset ovat melkein kate
tut ja lainananto hyvin alhainen. Yksityispankkien kassat to
distavat tavatonta rahanrunsautta ja sopivien sijoitusten vähyyttä. 
Estääkseen käteisten vå rojensa kasvamista ovat kaikki yksityis
pankit, paria pienintä pankkia lukuunottamatta, · alentaneet talle
tuskorkonsa kesäkuun alusta 4 1/2 °/o:ksi , Esimerkkiä ovat nou
dattaneet myöskin kaksi maamme suurinta säästöpankkia, alen
tamalla talletuskorkoansa, Turun säästöpankki 4 ½ ja Helsingin 
Säästöpankki 4 3/4 °/o:ksi, edellinen sen lisäksi alentaen lainaus
korkoaan 1 /2 ° /o:lla. 

Suomen Pankki. Suomen Pankin metallikate oli : 30/ 4 

221.6 miljoonaa mk., 1,5/5 227.1 'miljoonaa mk., 31/5 239.o miljoo
naa mk., 15/6 243.s miljoonaa mk., 30/6 258:s miljoonaa mk. ja 
15/ 1 2öl.6 . miljoonaa mk. Käyttämätön setelinanto-oikeus oli: 
30/4 61.1 miljoonaa mk., 15/r, 62 .s miljoonaa, 31/ 5 64.6 miljoonaa, 
15/6 64.6 miljoonaa, 30/6 66.s miljoonaa ja 15/1 67.6 miljoonaa. 
Suomen Pankin kotimainen luotonanto oli: 30/4 82.1 miljoonaa, 
15/5 81.1 miljoonaa, 31/5 81.2 miljoonaa, 15/6 80.6 miljoonaa, 30/ 6 

79 r, miljoonaa 15/ 7 78.1 miljoonaa. Pankin tila on kuukausi 
kuukaudelta parantunut. Setelikate on lisääntynyt, samoin käyt
tämätön setelinanto-oikeus, kun taas kotimainen luotonanto on 
vähentynyt. 

Talletuspankit. Talletuspankkien tilassa on vuoden toi, 
selJa rieljänneksellä jatkunut sama suunta kuin aikaisemminkin : 
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talletukset ja korkoa tuottamattomat käteiset varat lisääntyvät, 
luotonkysyntä on pysähdyksissä. Talletus-, juokseva- ja kotimaisten. 
kirjeenvaihtajain tilit ovat vuosineljänneksen kuluessa lisääntyneet 
35.s miljoonalla ja olivat kesäkuun lopussa yhteensä 757.9 mil
joonaa. Edellisenä vuonna lisääntyivät talletukset toisen vuosi 
neljänneksen kuluessa 14 miljoonaa, ollen kesäkuun lopussa 68& 
miljoonaa. Talletusten lisäys kesäkuun lopusta 1914 saman kuun 
loppuun 1915 on ollut 71.9 miljoonaa. 

Talletuspankkien luotonanto on kuluvan vuoden toisella vuosi
neljänneksellä lisääntynyt ainoastaan 4.9 miljoonaa, ollen kesäkuun 
lopussa vekseli-, lainain, kassakreditiivien ja kotimaisten kirjeen
vaihtajain tili yhteensä 773.s miljoonaa. V. 1914 kesäkuun lo
pussa olivat nämä tilit 770.2 miljoona ja luotonannon lisäys toi
sen vuosineljänneksen lopussa 8.5 miljoonaa. Talletuspankkien 
laina ns Suomen Pankilta ~li noin 3,000 mk. Ulkomailta puhdas 
saatava, joka edellisen vuosineljänneksen lopussa oli 21.2 miljoo
naa, oli toisen neljänneksen lopussa vain 12.9 miljoonaa. Talletus
pankkien kassat olivat kesäkuun lopussa 73.1 miljoonaa eli 31.s 
miljoonaa suuremmat kuin maaliskuun lopussa. Eri talletuspank
kien talletus ja juoksevat tilit olivat kesäkuun lopussa miljoonin 
markoin seuraavat: 

Suomen Yhdyspankki . . . 
Kansallis-Osake-Pankki. . . 
Pohjoismaiden Osakepankki . 
Privatbanken . . . 
Vaasan Osakepankki 
Turun Osakepankki . 
Suomen Kauppapankki 
Landtmannabanken . . . 
Uudenmaan Osakepankki-. 
Tampereen Osakepankki . 
Länsi-Suomen Osakepankki 
Helsingin Osakepankki 

199.s 
184.3 
156.4 
4!l.1 
46.& 
2'l.o 
21.t 
17.7 
14 8 

14.7 
5.6 
3.9 

Lisäys 
1/1-81/1 

+7.9 
+4.2 
+8., 
+3.o 
+ l.6 
+3.o 
+2.s 
+ 1.s 
+ 0.6 
+ 1.3 
+ l.2 
+ 1.o 

Lisäys 
'/1-80/r,. 
+ 12.s 
+ 4.1 + 16,6 
+ 6.2 + 0,9 
+ 7.7 
+ 3.J 
+ 2.6-
+ 1.s + 1.6 
+ la 
+ 1.8 

Säästöpankit. Säästöpankkien talletukset ensimäisen vuosi
neljänneksen lopussa olivat 317.9 miljoonaa eli 11.s miljoonaa 
suuremmat kuin vuoden . 1914 lopussa. Säästöpankkien lainan
anto, joka vuosineljänneksen kuluessa lisääntyi 5.2 miljoonalla, 
oli maaliskuun lopussa 313.3 miljoonaa. 

Kauppa. 
(S._H.) Ruotsin ulkomaankauppa sodan aikana. »Kom
mersiella Meddelanden» nimisessä aikakauskirjassa olevien tieto
jen mukaan on Ruotsin tuonnin arvo sodan alusta maaliskuun 
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loppuun ollut 571.9 milj. kruunua. Vastaavina kuukausina 1913 
ja 1914 oli tuonnin arvo 560.3 milj. kruunua. So_dan alu~s~ 
tuonti kyllä suuresti väheni. Niinpä oli elokuun tuonti 42.1 milJ. 
kruunun arvoinen tuonnin arvon edellisen vuoden elokuulla ollessa 
72.8 milj. kruunua. Syyskuulla oli suhde vielä melkein saman
lainen, tuonnin arvon noustessa 45.6 (vast. 75.7) milj. kruunua. 
Melkoinen parannus oli jo huomattavissa loka- ja marraskuulla. 
Edellisen kuukauden kuluessa tuotiin tavaroita 65.6 (vast. 88.3) 
milj. kruunun ja jälkimäisen kuukauden aikana 64.5 (vast. 77.4) 
milj. kruunun arvosta. Joulukuulla oli tuonti jo suurempi kuin 
vastaavana aikana vuonna 1913, ollen arvoltaan 67.7 (vast. 64.o) 
milj. kruunua. Seuraavina kuukausina osoitti tuonti myöskin 
lisäännystä, ollen tammikuulla 65.8 (vast. 60 7) milj., helmikuulla 
~4.6 (vast. 54.1) milj. ja maaliskuulla 126.o (vast. 67.3) milj. 
kruunun arvoinen. 

Vienti ei ole pysynyt yhtä suurena sotakuukausina kuin 
vastaavana aikana ennen sotaa. Sen koko arvo elokuun alusta 
maaliskuun loppuun oli 463.8 milj. kruunua, vastaavan määrän 
vuosina 1913 ja 1914 ollessa 516.t milj. kruunua. Varsinkin 
elokuulla osoitti vienti suurta vähennystä; oltuaan 79.4 milj. kruu
nua edellisen vuoden elokuulla oli viennin arvo vain 27.2 milj. 
kruunua elokuulla 1914. Syyskuulla oli vienti jo 62.3 (vast. 76.5) 
milj. kruunun arvoinen, ja lokakuulla se jo oli suurempi kuin 
edellisenä vuotena, nousten 86.9 (vast. 85.1). milj. kruunuun. 
Kaikkina seuraavinakin kuukausina paitsi joulukuulla osoitti vien
nin arvo lisäännystä. Marraskuulla arvioitiin vienti 73.6 (vast. 
7::l.4) milj., joulukuulla 58.t (vast. 65.o) milj., tammikuulla 48.1 
(vast. 45.o) milj., helmikuulla 50.3 (vast. 44.5) milj. ja maalis
kuulla 57.3 (vast. 48.2) milj. kruunun arvoiseksi. 

Sotakuukausia koskevien lukujen suhteen on huomattava, 
että hintain suuri nousu on tuntuvasti korottanut niitä. Jos 
tuonti ja vientimäärät otettaisiin huomioon, osoittautuisi varmaan, 
että tuontikin, samoinkuin vienti, sota-aikana on ollut pienempi 
kuin vastaavana lähimpänä aikana ennen sotaa. 

Englannin ulkomaankauppa helmi-kesäkuulla 
1915. Kaupan arvo oli puheena olevina kuukausina ja vastaa
vana aikana 1914 seuraava: 

Tuonti: Vienti: 
1915 1914 1915 1914 

Helmikuulla 65.s milj. p. st. 62.1 milj. p. st. 26.2 milj. p. st. 41.3 milj. p. st.. 
Maaliskuulla 75.6 > > > ö6.9 >. • > 30.2 > > > 44.s • » > 

Huhtikuulla 73.7 • > » 61.6 > > • 32.2 > > > 39.9 > » > 

Toukokuulla 71,6 > • > 59.1 > > > 33.6 > > > 42.1 > > > 

Kesäkuulla 76.1 > • > 58.3 » • » 33.2 • > > 39.9 > > > 
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Tuonnin arvo on siten. kaikkina puheena olevina kuukau
sina ollut suurempi kuin edellisenä vuonna, mikä kuitenkin pää
asiassa johtunee muuttuneista hintasuhteista. Vienti taas on 
pysynyt pienempänä kuin vastaavina: kuukausina 1914. 

Teollisuus. 

Suomen ammattien tarkastus v. 1913. Ammattien
tarkastuksen alaisten laitosten lukumäärä v. 1913 oli ammattien
tarkastajan luettelojen mukaan 12,924 ja niissä oli työntekijöitä 
158,032. Näistä laitoksista tarkastettiin vuoden varrella 3,774 
eli 29.3 °/o. Edellisinä vuosina on vastaava prosenttiluku ollut 
33.5 °/o v. 1912, 31.7 °/o v. 1911 ja 37.5 °/o v. J 910. Tarkaste
tui_ssa_ työpaikoissa oli kaikkiaan 87,261 työntekijää, r,li 55 2 0/0 
kaikkien tarkastuksen alaisten laitosten työntekijöistä. 

Tarkastuskäyntien lukumäärä on ollut yhteensä . 4,304 ja on 
näistä tehty tapaturmavakuutusvelvollisissa työpaikoissa 2,441 
käyntiä sekä ei-tapaturmavakuutusvelvollisissa 1,863 käyntiä: 

Tarkastuksenalaisissa työpaikoissa on tehty säännöllisesti 
yötyötä 494:ssä laitoksessa. 40 tarkastuskäyntiä on tehty yöllä. 

Naispuolisten ammattientarkastajain tarkastuksen alaisten 
laitosten lukumäärä oli 3,648 ja niissä oli naisia ja alaikäisiä yh
teensä 42,602. Vuoden varrella tarkastivat naispuoliset tarkastajat 
1,064 työpaikkaa, eli 29.2 °/o kaikista ja niissä oli naisia ja ala
ikäisiä 22,647. 

Vakuutusliike. 

Ehdotus henkivakuutusliikkeen valtion haltuun siir
tämisestä Norjassa. Viime toukokuun lopussa oli Norjan 
suurkäräjäin käsiteltävänä kysymys henkivakuutusliikkeen siirtä
misestä valtion monopoliksi. Sosialidemokraattiselta taholta oli 
ehdotettu, että hallitusta pyydettäisiin hankkimaan selvitys kysy
myksestä. Mutta raha-asiain valiokunnan enemmistön mielestä 
olisi ehdotus ollut vain asiakirjoihin liitettävä. Ehdotuksen tekijä 
Bonnevie perusteli kantaansa mainitsemalla, että useissa valtioissa, 
kuten »Italiassa, Uudessa Seelannissa ja amerikkalaisissa ja sak
salaisissa valtioissa>, henkivakuutus on valtion monopolina tahi 
harjoittaa valtio muutoin henkivakuutusliikettä. Valiokunnan 
puheenjohtaja Ameln lausui, ettei olisi ryhdyttävä hankkimaan 
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selvitystä.,. jonka tulos jo ennakolta tiedetään. Ehdotuksen tekijä 
oli viitannut Italian esimerkkiin, mutta juuri Italian kokemukset 
valtionmonopolista henkivakuutusalalla ovat olleet hyvin lamaut
tavia. Oli laskettu saatavan vakuutuksia 500 miljoonaa liiraa. 
mutta saatiinkin vain 50 miljoonaa, jonka vuoksi on herännyt. 
kysymys monopolin lakkauttamisesta. Muista puhujista huomautti 
Konow-, että hänestä ajatus henkivakuutusmonopolista oli sangen 
epäselvä. Hallituksella oli tärkeämpiä ~ysymyksiä käsiteltävänä 
kuin sellaisen kysymyksen selvitys. - Aänestyksen jälkeen pää
tettiin kuitenkin lähettää ehdotus hallituksen harkittavaksi. 

Henkivakuutustilasto v. 1913. Äskettäin on painosta. 
ilmestynyt vakuutustarkastajan kertomus vakuutusoloista Suomessa. 
vuodelta 1913, osa -A. Sen mukaan maamme henkivakuutuskanta ' 
v. 1913 lopussa voidaan arvioida noin 818 miljoonaan, niistä 735-
miljoonaa kotimaisissa yhtiöissä. Vakuutettujen luku on noin 
333.t tuhatta. Keskimääräinen henkivakuutussumma vakuutettua 
kohden on kotimaisissa yhtiöissä 2,625 mk. oltuaan v. 190& 
3,532 mk. ja v. 1891 5,934 mk. Ulkomaisten yhtiöiden keski
määräinen vakuutnskanta vakuutettua kohden oli v. 1912 (v:lta. 
1913 ei ole tietoa) 7 ;140 mk. Tämä osoittaa, että kotimaiset yh
tiöt työskentelevät yleensä kansan syvien rivien joukossa, jota 
vastoin ulkomaisten yhtiöiden toiminta rajoittuu varakkaampaan 
väestöön. Vakuutussumma kutakin vakuutettua kohden on viime 
vuosina noussut verrattain nopeasti. Oltuaan v. 1892 48.4 mk., 
oli se v. 1900 79.9 mk., V. 1905 103.s mk., V, 1910 184.6 mk. 
ja v. 1913 249.1 mk. V:n 1913 kuluessa ovat maassamme toi
mivat henkivakuutusyhtiöt suorittaneet vakuutussummina kuole
man tahi päättyneen vakuutusajan johdosta Smk. 7,582,568: 65. 
Vertauksen vuoksi mainittakoon, että kaupunki- ja maalaiskuntien 
köyhäinhoito .v. 1912 tuli maksamaan kunnille 9.2 miljoonaa. 
markkaa, ja että maamme kaikki yleiset eläkelaitokset yhteensä 
maksoivat eläkkeinä v. 1913 Smk. 2,980,389. Niinkuin tästä voi 
päätellä, on maamme henkivakuutusliike jo nyttemmin kehittynyt. 
erinomaisen tärkeäkRi tekijäksi maamme taloudellisessa elämässä. 

Sen sijaan henkivakuutusyhtiöiden elinkorkovakuutus näkyy 
vain vähitellen voittavan alaa maassamme. Vakuutettujen kor
kojen vuotuinen määrä oli v. 1913 vain 810,211 mk. ja oli edel
lisestä vuodesta lisääntynyt vain noin 5,000 mk. Elinkorkojen 
koko lukumäärä oli kertomusvuonna alle 2,000:n ja elinkoron 
keskimäärä 412 mk. Että elinkorkojen ottaminen maassamme
on niin harvinaista kuin nämä numerot osoittavat, riippunee osit
tain siitä, että elinkoron ottaminen edellyttää yleensä suurempia. 
säästösRä olevia varoja toisell_a puolen ja kehittyneempää säästä-
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väisyyden harrastusta toiselta puolen kuin henkivakuutus. Osittain 
-on siihen syynä myöskin se seikka, että maamme kuolevaisuus
olojen takia, kun kuolleism1s väestön keskuudessa on nopeasti 
alenemassa, henkivakuutusyhtiöiden täytyy asettaa elinkorkova
kuutusten maksut verrattain kalliiksi. 

Kotimaisten henki vakuutusyhtiöiden vakuutusrahastot v. 1913 
tekivät, vakuutuskirjalainat Smk. 60,629,098 poisluettuina, Smk. 
88,862,293. V. 1913 oli vakuutusrahaston kasvu, ilman vakuutus
kirjalainoja, Smk. 13,026,375. 

Vakuutusyhtiöiden kokoomat vakuutusmaksut. 
Vakuu tustarkastajan kertomuksen mukaan kantoivat kotimaiset 
ja ulkomaiset vakuutusyhtiöt v. 1913 vakuutusmaksuja seuraavat 
.määrät (palovakuutusyhtiöihin ei tässä ole luettu paikallisia palo
.apuyhdistyksiä): 

Kotimaiset yhtiöt Ulkomaiset yhtiöt 

lifmki- ja korkovakuutusyhtiöt 23,160,604 1,28-6,154 
Tapaturma vakuutusyhtiöt 2,123,131 89,654 
Palovakuutusyhtiöt 7,943,147 963,606 
Meri ja kuljetusvakuutusyhtiöt 1,761,293 289,011 
Lasi vakuutusyhtiöt 33,646 150 --- ------------.;._ _______ _ 

Yhteensä Smk. 35,021,821 2,628,585 

Kun otetaan huomioon, että ulkomaisten yhtiöiden kanta
roien vakuutusmaksujen määrää vastaavat mainittujen yhtiöiden 
,suorittamat vahingonkorvaukset ja niiden maahan jäävät hoito
kustannukset ja vähennetään ne pois edellisestä, niin · saadaan 
tulokseksi, että ulkomaisten yhtiöiden Suomessa harjoittama liike 
v. 1913 on aiheuttanut varojen siirtoa ulkomaille ainoastaan Smk. 
-50, 949. Niin ollen on maamme vakuutusliike nykyisin todelli-
1,uudessa melkein kauttaaltaan kotimaista liikettä. Huomattava 
kuitenkin on, että näihin numeroihin eivät sisälly kotimaisten 
yhtiöiden ulkomaille antamat jälleenvakuutukset, joiden määrästä 
~i -ole tietoja olemassa. 

Väestöliike. 

Suomen väestön jakaantuminen syntymäpaikan 
mukaan. Ne tiedot väestön · jakaantumisesta syntymäpaikan 
mukaan; jotka äskettäin ilmestynyt virallisen tilaston julkaisu 1) 

. 1) Suomen virallinen tilasto VI. Väestötilastoa 45. Suomen \"äki-
luku 31 p:nä joulukuuta 1910. I Nide. Helsingissä 1915. 

!e,,, 
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sisältää, herättävät mielenkiintoa varsinkin kahdesta syystä. Toi
selta puolen ne nimittäin ovat omiaan antamaan valaistusta väes
tön yhtenäisyyttä koskevalle kysymykselle, toiselta puolen ne taas 
valaisevat sisäistä muuttoliikettä. 

Maamme koko väestöstä oli mainitun tilaston mukaan v.1910 
ainoastaan 36,244 henkeä eli 11.6 °/oo syntynyt Suomen ulkopuo
lella. Nämä muualla syntynt:iet osottavat huomattavaa pyrki
mystä kaupunkeihin, joiden kirkonkirjoihin enemmän kuin kol
masosa niistä oli merkitty. Kaupunkien väestöstä oli nimittäin 
13,842 henkeä eli 30.3 °/oo syntnyt maamme rajojen ulkopuolella, 
kun maaseutua koskevat vastaavat luvut olivat 22,402 henkeä ja 
8.4 °/oo. Eri läänien välillä on huomattavissa erinäisiä selviä 
eroavaisuuksia. Kaupunkien väestöstä on suhteellisesti eniten 
maan ulkopuolella syntyneitä Uudenmaan ja Viipurin lääneissä 
mikä johtuu toiselta puolen pääkaupungin vetovoimasta, toiselt~ 
puolen Viipurin asemasta. Maaseudulla taas on eniten vieraissa 
maissa syntyneitä henkilöitä tavattavissa Viipurin ja Vaasan sekä 
sitä lähinnä Oulun läänissä. Tämä tietenkin, mitä kahteen jäl
kimäiseen lääniin tulee, johtuu niiden suuresta siirtolaisuudesta, 
mikä parhaiten ilmenee siitä, että huomattava osa, Vaasan lää
nissä runsaasti kolme neljäsosaa, maan ulkopuolella syntyneistä 
on syntynyt Amerikassa, s. o. he ovat palanneiden siirtolaisten 
toisessa maanosassa syntyneitä lapsia. 

Jos taas erikoisesti tarkastetaan Suomessa syntyneiden koti
paikkaa, voidaan väestö jakaa kolmeen luokkaan sen mukaan, 
onko kukin henkilö syntynyt 1) samassa kunnassa, jossa hän 
väenlaskuvuonna oli kirkonkirjoissa, 2) saman läänin jossakin 
toisessa kunnassa vai 3) jossakin toisessa läänissä. Kun väestö 
jaetaan tämän perusteen mukaaan, voidaan todeta, että ehdotto
masti suurin osa väestöstä, 2,153,099 henkeä eli 761.8 °/oo väen
laskuvuonna kuului syntymäkuntaansa. Jälelläoleva väestö ja
kaantui siten, että 335,349 henkeä eli 150.9 °/oo oli kirkonkir
joissa jossakin toisessa syntymäläänin kunnassa ja 146,434 hen
keä eli 87.3 °/oo oli siirtynyt johonkin toiseen. lääniin. Myöskin 
nyt tarkastettavana olevaan ilmiöön nähden on huomattavissa 
suuri erilaisuus kaupunkien ja maaseudun väestön välillä. Kau
punkien väestöstä oli nimittäin vain 429.o 0/oo väenlaskuvuonna 
kirkonkirjoissa syntymäkunnassaan, jotavastoin 291.7 °/oo kuului 
toiseen ja 279.3 °/oo kolmanteen .väestöluokkaan. Maaseudun väes
töstä sitävastoin vain 55.5 ° /oo oli siirtynyt läänistä toiseen ja 
myöskin saman läänin jonkin toisen kunnan kirjoissa oli vain 
127.3 °/oo; valtavin osa eli 817.2. 0/oo maaseudun väestöstä oli niin
muodoin edelleenkin syntymäkuntansa kirkonkirjoissa. Ylläolevat 
luvut osoittavat selvästi, että maaseudun väestö meillä on hyvin 
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paljon liikkumattomampaa kuin kaupunkien ja että jälkimäisten 
väestö suureksi osaksi on kotoisin saman, jopa jonkin toisenkin 
läänin maaseudulta. 

Mitä yksityisiin lääneihin tulee, osoittaa väestön jakaantu
minen huomattavia erilaisuuksia. Koska nämä osittain johtuvat 
siitä, että kaupunkilaisväestön suuruus eri lääneissä on erilainen, 
on syytä tarkastaa erikseen kaupunkien ja erikseen maaseudun 
väestöä. Kaupunkien väestöön kuului eniten muualta tulleita 
väestöaineksia Uudenmaan läänissä, jossa noin kaksi viidesosaa, 
405.1 ° /oo väestöstä oli syntyisin läänin rajojen ulkopuolella. 
Runsaasti yksi viidesosa 207 .o O /oo oli syntyisin läänin muista 
kunnista, joten ei täyttä kahta viidesosaa, 387.9 °/oo, tämän lää
nin kaupunkien väestöstä ollut kirkonkirjoissa syntymäkunnas
saan. Viipurin läänin kaupungit seuraavat toisella sijalla muu
alla syntyneen väestön runsauteen nähden. Näiden vastakohdan 
muodostavat Turun ja Porin sekä Oulun läänit, joiden kaupun
kilaisväestöstä yli puolet oli kirkonkirjoissa syntymäkunnassaan. 
Etenkin ovat edellisen läänin kaupungit saaneet kovin pienen 
väenlisäyksen, 82.4 °, oo läänin ulkopuolella. 

Myöskin mitä maaseudun väestöön tulee, osoittaa Uuden
maan lääni suurinta muualla syntyneiden suhde lukua. Niinpä 
kokonaista 110.3 °/oo tästä väestöst_ä oli syntynyt maan muissa 
lääneissä. Myöskin Viipurin läänin maaseudun _väestöstä tuntuva 
osa, eli 94.6 °/oo, on syntyisin muista lääneistä. Sitävastoin Kno
pion läänin väestöstä vain 23.1 °/oo on syntynyt läänin rajojen 
ulkopuolella. Jos taas· huomio erikoisesti kiinnitetään väestön 
liikkuvaisuuteen ahtaammissa rajoissa, mikä Hmenee syntymäkun· 
nassaan kirkonkirjoissa olevien suhdeluvuista, havaitaan, että maan 
vanhat viljelysalueet, Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen 
läänit muodostavat alueen, joka tuntuvasti eroaa maan· muista 
osista. Näissä lääneissä oli nimittäin 711. 7-7 60.o O Joo väestöstä 
kirkonkirjoissa syntymäkunnassaan. Kaikissa muissa lääneissä 
tämä väestöosa on huomattavasti suurempi, 820.a 0/oo:n (Viipurin L) 
ja 892.o O /oo:n (Kuopion 1.) välillä. Että. eri paikkakuntien kul
kulaitosten kehitys syvälti on painanut leimansa näihin suhdelu
kuihin, on selvää. 

Yhteiskuntapolitiikka. 

Maanvuokraolot Suomessa v. 1913. Painosta on il
mestynyt vuoden 1913 maanvuokratilasto senaatin maanvuokra
asiain esittelijän, lakit. kand. Kyösti Haatajan toimittamana. 
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Vuonna 1913 olivat edellisen vuoden lopussa valitut uudet 
vuokralautakunnat ensimäistä vuotta toiminnassa. Vuokralauta
kuntien lukua näyttää useissa kunnissa vähennetyn. Myöskin on 
4-jäsenisten vuokralautakuntien sijaan asetettu entistä enemmän 
2-jäsenisiä. Suhteellisesti paljon on vaalien kautta tullut uusia 
jäseniä valituiksi entisten tilalle. Tämä riippunee niistä raskaista 
oloista, joissa ensimäisten vuokralautakuntien, kaikkien asiain 
ollessa outoja, oli toimittava. 

Uusien vuokralautakuntien jäsenten sivistysmäärään nähden 
on huomattavissa, että korkeampi sivistys on nyt ollut jonkun
verran vähemmän edustettuna, mutta myös kokonaan koulun
käymättömien prosenttimäärä, varsinkin mitä puheenjohtajiin tulee, 
on alentunut edellisestä. Julkaisussa lausutaan arvostelu, että 
muutokset eivät ole vaikuttaneet epäedullisesti työn tuloksiin. 

Siirtymisiä päivätöistä rahamaksukannalle on tapahtunut 
336 torpalla ja lampuotitilalla sekä 136 mäkitupa-alueella. Vuok 0 

ranantajan vaatimuksesta on tämä tapahtunut 42:ssa, vuokramie
hen vaatimuksesta 55:ssä ja molempien vaatimuksesta 3:ssa ta
pauksessa 100:sta. 

Torppien ja lampuotitilojen vuokrasopimuksia oli päättynyt 
-kaikkiaan 586, mäkitupa-alueiden 343. Noin 80 °/o oli näistä 
ennen vuoden 1904 alkua. tehtyjä; 5-12 °/o tämän ajan ja 
uuden maanvuokra-asetuksen voimaanastumisen välillä tehtyjä ja 
4-7 °/o jälkeen 30/s 1909 tehtyjä sopimuksia. 

Vuokrasopimuksen päättymisen aiheena on: torpansopimuk
sien 38.1 °/o:ssa ja mäkitupasopimubien 49.2 °/o:ssa päättymista
pauksista ollut joko vuokra-alueen siirtyminen vuokramiehen 
omaksi tai vanhemman sopimuksen vaihtaminen 1909 v:n ase
tuksen mukaiseen sopimukseen. Vuokramiehen vapaaehtoisen 
luopumisen takia on päättynyt 29.2 °/o torpansopimuksista ja 
21.6 °/o mäkitupasopimuksista. 17.7 °/o torpansopimuksista ja 
15.s 0/o mäkitupasopimuksista on päättynyt irtisanomisen tai hää
dön vuoksi vuokranantajan puolelta tai hänen käyttäessään lunas
tusoikeuttaan (kaikkiaan 157 tapausta). 

Vuokralautakunnat ovat. vahvistaneet uusia vuokrasopimuksia 

torpista ja 
lampuotitiloista 

v. 1910 810 
1911 731 
1912 615 
1913. 721 

1913
ftalon lähellä 34 7 

v. \takamaalla 374 

mäki tupa· 
alueista 

1,965 
1,906 
1,636 
2,045 
1,432 

613 
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Torpilla ja lampuotitiloilla, joille ~opimus on .:tatb~ist~~:: 
. .. .. . 1 "hän yli 2 ha 3a luonnonnn ya va 

on kesk1maarm petoa va . .. .. .. k k' .... "t nouse 
. 2 ha Mäkitupa-alueilla e1vat namat es imaara 

va1_lle O . b . . . Edellisillä on vuotuinen vuokramaksu 1 ~a 
kmn n. .2 a.nn. • .... · 24 k· niin hyvm 

~orti f..~~~fä l:~~:tt~ak~:i:~1/e::;~:~:r k:sirah: talon lä~ellä 
a o~4 a k- takamaalla 10 mk. Mäkitupa alueella on vuotm~en 

n. m , . .. .. . enemmän kuin kaksikertaa edellasa
vuokram~~~~ . kes~unaann t tin läheisyydestä liikekeskuksiin. 

ottu maara 3a rnppunee se on . . k ks 
n yr 60 0;0 keskimäärin maksetaan v~otmsesta_ vuo :aro~/ 1 . t' 1 ill . mäk1tupa-alueilla yh 80 o. 
susta rahassa torppa- ~a la~puo ia ~e. a, ·a lampuotitilain vuokra-

66 o /o:ssa vahvistetuista torppien J o; t k . ta sitä 
sopimuksista on aika 50 vuotta; lähes 30 o:ssa apau s1s 

lyhempi. k l t k ·11a o11· v·n 1913 kuluessa soviteltavana tai 
Vuo ra au a unm · k- - · 

äätettävinä kaikkiaan 1,967 asia~, Niistä 1 375 kos 1 torppia 3a 
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• ~ • T" ·· antaa lauta-
päätettäviksi jätettyjen a~iam koko luvuSta· ama 
kuntain toiminnasta edullisen kuvan. 

PÄÄOMA-KÄSITE KANSANT ALOUSTIE
TEESSÄ. 

Kirjoittanut 

Aarne Grotenfelt. 

Kansantaloustieteen pääoma-käsitteestä on tutkijain kes

ken suurta erimielisyyttä. Sen syynä on ensinnäkin, että pää

omalla s.anan merkityskehityksen johdosta on jouduttu tarkoit

tamaan vaikeasti yhteei1sovitettavia, erilaisia asioita, ja toiseksi, 

että pääoma-käsitteen rajat pakostakin ovat häilyvät. 

Alkuaan sanalla kapitaali ( . pääoma) ymmärrettiin lainat

tuja esineitä, etenkin rahaa, Keskiajan latinaan muodostettiin 

nimittäin näitä tarkoittava sana capitale = capitalis pars de

biti = velan pääosa, sen koron vastakohtana. Suomalainenkin 

ana pääoma ( = pääasia jonkun omasta) on kapitaali-sanan 

malliin muodostettu. Tuolle. lainaesineitä tarkoittavalle pää

omalle oli tunnusmerkillistä, että sillä sai ansiota, nimittäin 

koron muodossa. Nykyäänkin pääoma jokapäiväisessä puheessa 

tavallisesti merkitsee lainarahaa, jolla omistaja voi korkoina 

saada uutta rahaa ilman omaa työtä. 

Nyt kiinnyttiin tutkimaan, miksi raha tuotti korkoa, ja 

vähitellen selvisi, että se johtui tuotannossa käytettyjen .esi

neiden tuottavaisuudesta ja että omaisuus siis saattoi paitsi 

rahakorkojen muodossa tuottaa jotain tälläkin tavalla. Viime 

mainitusta syystä ruvettiin IJ:nnellä vuosisadalla sanomaan 
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pääomaksi paitsi lainattavia esineitä sitäkin irtainta omaisuutta, 

jolla omistaja hankki ansiota omissa tuotanto- vieläpä muissa

kin liiketoimissaan. Tässä merkityksessä lienee englantilainen 

Malynes ensimäisenä käyttänyt sanaa kapitaali eli pääoma. 

Näin ymmärtää pääoma-sanan tavallaan Adam Smithkin, 

tavallaan taas ei. Pääasiassa samoin hän pitää pääomana tuo

tantotoimiin tarvittavia tuotettuja hyödykkeitä ja niitä kulu

tukseen tarkoitettuja, jotka kelpaavat monta kertaa yhä 

uudelleen käytettäviksi ja siis vuokra-ansion hankkimiseen. 

Viimemainitut ovat toisin sanoen vuokrattavia kulutushyödyk

keitä. Mutta ohimennen Smith huomauttaa, että nämä ovat 

ainoastaan yksityiselle fääomaa; koko yhteiskunnalle saadaan 

uusia hyödykkeitä eli ansiota vain tuottamalla tuotantoväli

neiden avulla. Hänen pääoma-käsitteensä jää kuitenkin siitä 

syystä epäselväksi, että hän samalla pääoma-nimellä toisinaan 

tarkoittaa yksityisen, toisinaan ja tavallisesti yhteiskunnan 

pääomaa. 

Smith tuli täten ajatelleeksi pääpmalla etusijassa tuotanto

välineitä ja hänen antamansa esimerkin mukaan alettiin yhä 

enemmän kääntää huomio pääomaan tuotannon välineenä. 

Lopulta ei enää muistettukaan, että alkuaan oli liitetty tuotanto

välineet pääoma-käsitteen alaisiksi ansion välineinä, koska 

ne ikäänkuin tuottivat korkoa, vaan niitä pidettiin päåomana 

teknillisen tuottavaisuutensa takia. Kun pääomalla kuitenkin 

silloin tällöin ajateltiin vuokrattavia, ansiota tuottavia esineitä, 

syntyi helposti sekaannusta. Auttaakseen asiaa ovat useat 

18:nnen vuosiadan kansantaloustieteilijät koettaneet laatia 

selvän ja yhtenäisen käsitteen, jonka alana heidän mielestään 

oli pidettävä vain juuri tuotantovälineitä. Toisaalta on taas 

ajateltu, että on palautettava alkuperäinen lainaraha-pääoman 

käsite, koska sana pääoma on tässä merkityksessä juurtunut 

jokapäiväiseen puheeseen. 

Pääoma-kisite kansantaloitstieteessä. 

Kummankaan viimemainitun käsitteen yksinomaisella 

hyväksymisellä ei voi täysin tyydyttävästi ratkaista kysymystä 

pääoma-käsitteestä. Jos näet sanotaan vain tuotantovälineitä 

pääomaksi, niin tähän ei ku:ulu jo pääoma-nimellä vakiintunut 

lainaraha, ja lainaraha-pääomaan eivät kuulu tuotantovälineet. 

Siksi lukuisat kansantaloustieteilijät ovat arvelleet paraiten 

päästävän pääoma-käsitteiden moninaisuudesta siten, että 

laaditaan yhtenäinen ja tarkoin määritelty käsite, jonka alana 

mahdollisuutta myöten tulee olla kaikki pääoma-sanalla eri 

aikoina tarkoitetut asiat. Mainitun käsitteen pitäisi näet sopia 

kaikkialle. 

Monet tähän pyrkivistä 18:nnen ja 19:nnen vuosisadan 

tutkijoista ovat miltei kokonaan liittyneet toiseen aikojen ku

luessa esiintyneistä pääoma-käsitteistä, jota m . m. Malynes 

oli käyttänyt. He pitävät pääomana niitä esineitä, joita käy

tetään tuotannossa ja muissa ansiotoimissa. Pääoman omista

jan näillä toimilla saamia hyödykkeitä on sanottava ansioksi. 

Tämän tuottamista he useiden tavoin pitävät pääomalle tunnus

merkillisenä. Sitä eivät siis ole omistajansa tarpeita välittö

mästi tyydyttävät kulutushyödykkeet. Tämä pääoma-käsite 

muodostuu kumminkin verrattain laajaksi ja osiltaan erilaiseksi, 

niin ettei voi antaa yleistä selitystä puheena olevan pääoman 

synnystä ja tarkoituksesta, ja sitäpaitsi aiheutuu ristiriitaisuuk

sia. Siten on huomaamatta sekotettu pääomaan korkoa antavaa 

ja tuottavaa ominaisuutta. Esim. on monikin milloin lausunut, 

että arvopaperi on pääoma; milloin taas, ettei se ole sitä. 

Myöhemmistä kansantaloustieteilijöistä pitää m. m. Her

mann pääomana kaikkia monesti käytettäviksi kelpaavia hyö

dykkeitä. Hänen mielestään omistajan näistä saama etu suu

resti eroaa heti tuhoutuvien hyödykkeiden antamasta. Vain 

ensinmainittua jatkuvaa etua voi sanoa oikeaksi ansioksi, minkä 

tuottamista hänkin pitää pääoman tunnusmerkkinä. Puheena-
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pääomaksi paitsi lainattavia esineitä sitäkin irtainta omaisuutta, 

jolla omistaja hankki ansiota omissa tuotanto- vieläpä muissa

kin liiketoimissaan. Tässä merkityksessä lienee englantilainen 

Malynes ensimäisenä käyttänyt sanaa kapitaali eli pääoma. 

Näin ymmärtää pääoma-sanan tavallaan Adam Smithkin, 

tavallaan taas ei. Pääasiassa samoin hän pitää pääomana tuo

tantotoimiin tarvittavia tuotettuja hyödykkeitä ja niitä kulu

tukseen tarkoitettuja, jotka kelpaavat monta kertaa yhä 

uudelleen käytettäviksi ja siis vuokra-ansion hankkimiseen. 

Viimemainitut ovat toisin sanoen vuokrattavia kulutushyödyk

keitä. Mutta ohimennen Smith huomauttaa, että nämä ovat 

ainoastaan yksityiselle :r;ääomaa; koko yhteiskunnalle saadaan 

uusia hyödykkeitä eli ansiota vain tuottamalla tuotantoväli

neiden avulla. Hänen pääoma-käsitteensä jää kuitenkin siitä 

syystä epäselväksi, että hän samalla pääoma-nimellä toisinaan 

tarkoittaa yksityisen, toisinaan ja tavallisesti yhteiskunnan 

pääomaa. 

· Smith tuli täten ajatelleeksi pääomalla etusijassa tuotanto

välineitä ja hänen antamansa esimerkin mukaan alettiin yhä 

enemmän kääntää huomio pääomaan tuotannon välineenä. 

Lopulta ei enää muistettukaan, että alkuaan oli liitetty tuotanto

välineet pääoma-käsitteen alaisiksi ansion välineinä, koska 

ne ikäänkuin tuottivat korkoa, vaan niitä pidettiin pääomana 

teknillisen tuottavaisuutensa takia. Kua pääomalla kuitenkin 

silloin tällöin ajateltiin vuokrattavia, ansiota tuottavia esineitä, 

syntyi helposti sekaannusta. Auttaakseen asiaa oyat useat 

r8:nnen vuos.iadan kansantaloustieteilijät koettaneet laatia 

selvän ja yhtenäisen käsitteen, jonka alana heidän mielestään 

oli pidettävä vain juuri tuotantovälineitä. Toisaalta on taas 

ajateltu, että on palautettava alkuperäinen lainaraha-pääoman 

käsite, koska sana pääoma on tässä merkityksessä juurtunut 

jokapäiväiseen puheeseen. 

----=-~-,...,,.=--·--

Pää,ima-kfisi'.te kansantaloustieteessä. 

Kummankaan viimemainitun käsitteen yksinomaisella 

hyväksymisellä ei voi täysin tyydyttävästi ratkaista kysymystä 

pääoma-käsitteestä. Jos näet sanotaan vain tuotantovälineitä 

pääomaksi, niin tähän ei kuulu jo pääoma-nimellä vakiintunut 

lainaraha, ja lainaraha-pääomaan eivät kuulu tuotantovälineet. 

Siksi lukuisat kansantaloustieteilijät ovat arvelleet paraiten 

päästävän pääoma-käsitteiden moninaisuudesta siten, että 

laaditaan yhtenäinen ja tarkoin määritelty käsite , jonka alana 

mahdollisuutta myöten tulee olla kaikki pääoma-sanalla eri 

aikoina tarkoitetut asiat. Mainitun käsitteen pitäisi näet sopill. 

kaikkialle. 

Monet tähän pyrkivistä r8:nnen ja rg:nnen vuosisadan 

tutkijoista ovat miltei kokonaan liittyneet toiseen aikojen ku

luessa esiintyneistä pääoma-käsitteistä, jota m. m. Malynes 

oli käyttänyt. He pitävät pääomana niitä esineitä, joita käy

tetään tuotannossa ja muissa ansiotoimissa. Pääoman omista

jan näillä toimilla saamia hyödykkeitä on sanottava ansioksi. 

Tämän tuottamista he useiden tavoin pitävät pääomalle tunnus

merkillisenä. Sitä eivät siis ole omistajansa tarpeita välittö

mästi tyydyttävät kulutushyödykkeet. Tämä pääoma-käsite 

muodostuu kumminkin verrattain laajaksi ja osiltaan erilaiseksi, 

niin ettei voi antaa yleistä selitystä puheena olevan pääoman 

synnystä ja tarkoituksesta, ja sitäpaitsi aiheutuu ristiriitaisuuk

sia. Siten on huomaamatta sekotettu pääomaan korkoa antavaa 

ja tuottavaa ominaisuutta. Esim. on monikin milloin lausunut, 

että arvopaperi on pääoma; milloin taas, ettei se ole sitä. 

Myöhemmistä kansantaloustieteilijöistä pitää m. m. Her

mann pääomana kaikkia monesti käytettäviksi kelpaavia hyö

dykkeitä. Hänen mielestään omistajan näistä saama etu suu

resti eroaa heti tuhoutuvien hyödykkeiden antamasta. Vain 

ensinmainittua jatkuvaa etua voi sanoa oikeaksi ansioksi, minkä 

tuottamista hänkin pitää pääoman tunnusmerkkinä. Puheena-
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oleva käsite tulee kumminkin varsin laajaksi, sillä sen alaan 

kuuluvat paitsi pysyviä, tuotannossa tai muissa ansiotoimissa 

käytettyjä hyödykkeitä, pysyvät kulutushyödykkeetkin. Mutta 

käsitteen ulkopuolelle jäävät heti käytettäessä tuhoutuvina 

esim. teollisuudenharjoittajain raaka-aineet, joita näiden vält

tämättä käytännöllisessä elämässä täytyy pitää pääominaan. 

Sen johdosta m. m. Knies luki jonkun pääomaksi kaikki hänen 

omistamansa ja tuleviin tarkoituksiin varaamansa esineet. 

Täten pääoma-käsite tulee sekaannuttavan laajaksi ja vielä 

muiden, m. m. Fisherin, sitä laajentaessa se melkein tai koko

naan yhtyy omaisuus-käsitteeseen, mikä on epätarkoituksen

mukaista ja aiheuttaa sekaannuksia. 

Kaiken tämän johdosta on, ei suinkaan yksimielisesti, 

mutta varsin usealla taholla ajateltu, että on mahdotonta tehdä 

yksi ainoa sopiva pääoma-käsite ja että siis on laadittava monta 

käsitettä, joista kukin osoittaa jotain yksityistä pääoma-sanalla 

ennen tarkoitetuista lukuisista asioista. Kullekin käsitteelle 

on annettava eri nimityksensä (esim. tuotantopääoma), jonka 

loppuosana on sana pääoma ja alkuosana käsitteen erikoisuutta 

osoittava sana. Yksistään sana pääoma ei monien vakiintunei

den merkitystensä vuoksi sovi tarkoittamaan mitään noista 

käsitteistä. 

Yhdeksi erikoiskäsitteeksi tulee n. s. tuotantopääoma. 

Tämä on sama kuin se jo puheenaollut käsite, jonka tavallaan 

Smith ja selvemmin monet hänen jälkeisensä 18:nnen vuosisadan 

kansantaloustieteilijät olivat esittäneet, tosin ainoana pääoma

käsitteenä, lukien siihen tuotetut tuotantovälineet. Toiseksi 

käsitteeksi saadaan n. s. ansiopääoma, sisältönä tuotannossa 

ja muissa ansiotoimissa käytetyt hyödykkeet. Tämä käsite 

on jokseenkin sama kuin järjestyksessä toinen m. m. Malyne

sin kannattama käsite ja aivan sama kuin edellä puheenaollut 

useiden 18:nnen ja 19:nnen vuosisadan tutkijain laatima vas-

Pääoma-käsite kansantalo1;stieteessä. 

taava käsite. Kuten mainittiin, tulee se miltei ristiriitaisen 

laajaksi, mutta on arveltu, että se sittenkin on hyväksyttävä: 

Tämä pääoma-käsite on näet, kun sen alaan kuuluvat kaikki 

omistajalle ansiota tuottavat esineet, selvästi yhtenäinen, ja 

puhuttaessa tuotantovälineistä käytetään yleensä erikoista 

tuotantopääoma-käsitettä, mikä estää. sekaannuksia synty

mästä. Vielä selvemmäksi arvelevat muutamat asian käyvän, 

jos pidetään tuotantopääomaa ansiopääoman osana, koska 

tuottamallakin yleensä ansaitaan. Silloin jäisivät ansiopää

oman toiseksi osaksi muunlaisissa ansiotoimissa kuin tuotan

nossa käytetyt esineet. Kun tuotanto ja ansiopääoma silloin 

olisivat tietyissä suhteissa toisiinsa, saisi myös niiden nimien 

loppuosan käytännön pakosta saama yhtäläisyys oikeutuksensa. 

Ei liene kuitenkaan sopivaa hyväksyä aivan näitä käsite

suhteita. Tuotantopääoma ei kokonaisuudessaan sovi ansio

pääoman lajiksi. Moniaalla harjoittavat näet yksityiset hyvän

tekevässä tarkoituksessa ja julkiset yhdyskunnat yleisetujen 

nimessä tuotantotointa, jonka on määrä hankkia muille, eikä 

tuottajalle, tuotteita tai näillä ostettavia tavaroita. Nämä ovat 

tosin poikkeuksia, mutta periaatteessa täytynee sanoa, ettei 

tuotantopääoma tarkoittaessaan sellaistakin, millä omistaja 

ei hanki ansiota, kokonaisuudessaan sovi ansiopääoman lajiksi. 

Joka tapauksessa voi laatia ansio- ja tuotantopääoman käsit

teet. Jos tahtoisi jakaa omistajalle ansiota tuottavan ansio

pääoman kauttaaltaan osakäsitteisiin, niin tulisi näiksi sellainen 

tuotantopääoma, jolla hän saa ansiota, ja muunlaisissa ansio

toimissa kuin tuotannossa käytetty ansiopääoma. Mutta nuo 

osakäsitteet olisivat väkinäisesti muodostetut ja vailla käytän

nöllistä merkitystä. Ansion hankkimiseen käytettyyn tuotanto

pääomaan liittyy elimellisesti muukin tuotantopääoma: Muun

laisiin ansiotoimiin kuin tuotantoon käytetty ansiopääoman 

laji olisi ylen hajanainen ja siitä syystä on lisäksi vaikea keksiä 
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sille sopivaa nimeäkään. Tarkoituksenmukaisinta lienee siis 

muodostaa vain tuotanto- ja ansiopääoman käsitteet. Tällöin 

on suurin osa edellisestä ymmärrettävä j älkimäisen osaksi. 

Kuten yllä esitettiin, hankkii yksityinen ansiopääoman 

omistaja tällä haltuunsa uusia hyödykkeitä tahi ansioita. Tuo

tanto- ja ansiopääomasta käyttävät monet yksinomaan tai 

näiden nimien rinnalla, jotka osoittavat niiden tarkoitusta, nimiä 

yhteiskunnallinen ja yksityispääoma, viitaten siihen, kuka saa 

niistä ansiota. Näitä nimityksii:i on myös vastustettu. Yksi

tyispääomaa omistaa yhteiskunta itsekin esim. valtiona ja 

yhteiskunnallinen pääoma on etusijassa yksityisillä. Erakko 

käyttää ainoastaan yhteiskunnallista pääomaa ja juuri se yksi

tyispääoma, joka ei yhteiskuntaan tuota uusia hyödykkeitä, 

esiintyy vain yhteiskunnassa. Tuntuu myös omituiselta, että 

suurin osa yhteiskunnallista pääomaa on yksityispääoman osa. 

Tosin ajattelevat monet näitä toisistaan aivan riippumattomina 

käsitteinä. Edellisiin huomautuksiin voi sanoa, että yhteis

kunnalla on suhteellisen pieni osa yksityispääomasta ja ettei 

pääomaa käyttävä erakko nykyään tule kysymykseen, ei aina

kaan kansantaloustieteessä, joten yhteiskunnallinen pääoma 

tavataan juuri yhteiskunnassa. Siksi ei myöskään paljoa aja

tella, että yksityispääoman tulisi esiintyä yhteiskunnan ulko

puolella erakon hallussa: . Sitäpaitsi lausuvat sanat yksityis

ja yhteiskunnallinen pääoma alkuperäisen ja epäilemättä säily

tettävän suhteen, mikä näillä käsitteillä on toisiinsa ansion 

tuottamiseen nähden. Lienee siis tarkoituksenmukaisinta käyt
tää näitäkin nimiä. 

On vielä ehdotettu muitakin erikoiskäsitteitä, nimittäin 

n. s. kulutuspääomaa, sisältönä monesti käytettävät kulutus

hyödykkeet, ja n. s. arvopääomaa, merkits.emässä sitä rahamää

rää, minkä arvoiset jonkun omistamat esineet ovat. Näitä 

käsitteitä ei kannateta läheskään yhtä yleisesti kuin käsitteitä 

Pääoma-käsite kansantaloustieteessä. 

ansio- ja tuotantopääoma. Arvopääomaa ei ole ajateltu suh

teelliseksi edellisiin, sillä se ei tarkoita esineitä, vaan niiden 

abstraktista arvoa, eikä kulutuspääomaa ole tarkoitettu millään 

tavoin ansiopääoman alaiseksi, sillä se laajentaisi sitä ylenmäärin. 

Yhtenä erikoiskäsitteenä on ylempänä mainittu tuotanto

pääoma. Se sisältää tuotetut tuotantovälineet, ollen siis tuo

tantoväline luonnon ja työvoiman rinnalla. Nykyään kaikki 

kolme tavallisesti vaikuttavat yhdessä, niin myös yleensä itse 

pääomaa tuotettaessa. Jotta syntyisi tuotantopääoma, täytyy 

tuottajalta vielä säästyä sen luomiseen välttämättömiä hyö

dykkeitä. Suurin merkitys on puheenaolevalla pääoma-käsit

teellä edellisen mukaisesti tuotanto-opissa. 

Tuotantopääoma on joko liikkuvaa eli liikepääomaa, joka 

tuhoutuu heti käytettäessä, tai pysyvää eli pohjapääömaa, 

jota voi käyttää lyhemmän tai pitemmän ajan. Jälkimäisen 

saattaa vielä jakaa kiinteään pääomaan, jota ei voi siirtää pai

kaltaan ja irtaimeen, jota voi siirrellä. 

Liikkuvaa tuotantopääomaa ovat raaka-aineet (vieläpä 

kylvösiemenet), puolituotteet ja apu-aineet (esim. kivihiili), 

jotapaitsi muutamat lukevat siihen kauppiaan myytävät tava

rat, vieläpä ihmistyön tai ravinnoksi kelpaavat kulutushyö

dykkeetkin. Raaka-aineet ovat pääomaa eikä luontoa, sillä 

ne ovat tuotettuja, koska niiden luonnosta hankkimiseen ja 

muista aineista erottamiseen on tarvittu työtä. Kauppatava

roita taas pitävät jotkut tuotantovälineinä ja siis pääomana, 

toiset eivät. Lienee syytä sulkea ne pois pääomasta ja rajoittaa 

ne varsinaisiin välituotteisiin. Työtä voisi ehkä sanoa työvoi

man tuottamaksi tuotantovälineeksi ja siis pääomaksi, mutta 

yleensähän tuotteet ovat itse työn eikä työvoiman tuottamat. 

Työ työvoiman tekemänä palveluksena verrataan myös sopi

vimmin pääoman tekemiin palveluksiin kuin itse pääomaan. 
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Sitäpaitsi työn erottaminen pääomasta on perin selvittävää 

ja tärkeätä tieteelle. 

Mitä tulee kulutushyödykkeisiin, niin Ricardo, Say ja useim

mat muut senaikuiset kansantaloustieteilijät lukivat pääomaksi 

kaiken senkin, mikä ylläpitää tuottajia, kunnes tuotteet ovat 

valmiit. He arvelivat näet, että tämän saattaa lukea pääomaksi 

samoin kuin höyrykoneiden polttoaineet, ja työeläinten ruuan. 

Varsinkin Jevons lausui mainitun ajatuksen kärjistetyssä muo

dossa, pitäen tätä ainoana todellisena pääomana. Voi kyllä 

tavallaan puhua tuotannosta ja sen mukaan tuotantopääomasta 

näin laajassa merkityksessä, mutta koko kansantaloustieteelle 

on perin tarpeellista, että kulutus ja kulutushyödykkeet käsi

tellään erikseen varsinaisesta tuotannosta ja tuotanfopääomasta, 

etenkin kun kulutuksella on aivan erikoinen asema kaiken talou

dellisen toiminnan päämääränä. On myös vaikea sanoa, olisiko 

tuotantopääomaan luettava vain tuottavaan työhön voimia 

antava muona, vaiko kaikki ravinto, tai asuntokin j. n. e. tai 

kaikki kulutushyödykkeet, koska tuskin voi erottaa tuotannolle 

välttämättömiä muista. Viimemainitussa tapauksessa tuotanto

pääoma epätarkoituksenmukaisesti sisältäisi kaikki hyödykkeet 

paitsi velkasaatavia y. m., siis kaikki koko yhteiskunnan hyö

dykkeet. 

Muutamia hyödykkeitä voi käyttää sekä tuotantoon että 

kulutukseen. Tämmöisistäkin ovat jotkut heti käytettäessä 

tuhoutuvia, toiset monesti käytettäviä. Edelliset ovat tuotan

toon käytettyinä tässä puheenaollutta liikkuvaa tuotantopää

omaa; kuten esim. maito juuston valmistuksessa. mutta kulu

tukseen tarkoitettuina kulutushyödykkeitä, kuten maito suo

raan nautittuna. Jälkimäisiä voi vuorotellen käyttää toisella 

tai toisella tavalla. Siksi ei ole helppo ratkaista, miksi niitä on 

sanottava: Oikeinta lienee nimittää niitä juuri tuotantoon 

käytettyinä pysyväksi tuotantopääomaksi. Niitä on kiinteitä, 
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kuten huone, jossa asutaan ja sitäpaitsi tehdään työtä, ja myös 

irtaimia, kuten sekä työ- että huviajoon käytetty hevonen. 

Otetaan nyt käsiteltäväksi muukin pysyvä tuotantopääoma. 

Pysyvän tuotantopääoman kiinteää lajia ovat maanparan

nukset, maatalous- ja useimmin liikerakennukset y. m. Niistä

kin on eri mieliä. Vieläpä on ajateltu, eikö myös inaata ja muuta 

luontoa ole luettava pääomaksi, jona silloin pidettäisiin kaikkia, 

tuottamattomiakin tuotantovälineitä. On kuitenkin huomat

tava, että luonto ja varsinainen pääoma· ovat olennaisesti eri

laiset ja että niiden pitäminen erillään joka tapauksessa on var

sin tärkeää ja hyödyllistä kansantaloustieteelle. Mutta vaikka 

erotetaankin luonto, m. m. parantamaton maa, pääomasta, niin 

voi vielä olla eri mieliä siitä, kuinka maa on siihen luettava. 

Siten ajattelivat kansantaloustieteilijät ensinnä parannettua 

maata kokonaisuudessaa11 samalla kertaa pääomaksi ja luon

noksi. Myöhemmin on oikein kyllä luovuttu tästä ja toiset 

pitävät pääomana tuota maata kokonaisuudessaan, toiset vain 

itse parannusaineita ja -laitteita, arvellen maan luonnollisen 

ja keinotekoisen tuottoisuuden erottamista toisistaan mahdolli

seksi ja välttämättömäksi maa- ja pääoman-koron erilaisuuden 

ja maan erikoisaseman vuoksi. Joka tapauksessa tuottaa tämä 

erottaminen melkoisia vaikeuksia ja onhan yleensä viljelty maa 

kokonaisuudessaan muokattu, joten sitä voinee sanoa pääomaksi. 

~ Mitä taas erilaisiin rakennuksiin tulee, niin niitä on maa

talouteen ja kotiteollisuuteen käytettyinä sanottava tuotanto

pääomaksi, ja jos, kuten nykyään tavallista, l~etaan tuotan

noksi myös kauppa- ja taloudellista luonnetta olevain aineet

tomain palvelusten teko, on pääomaan lisäksi luettava kauppa

huoneistot konttoreineen, tavaramakasiinit, tuottavasti käyte

tyt tiedonantolaitokset, koulut tarpeineen ja taloudelliset tai 

tieteelliset kirjastorakennukset kirjoineen y. m . Useat eivät 

kuitenkaan pidä noita eri palvelusten välineitä pääomana. 
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Pysyvän tuotantopääoman irtainta lajia ovat työkalut, 

yleensä koneet, tuottavasti käytettyinä kotieläimet, kulku

neuvot ja tieteelliset koneet sekä muutamien mielestä raha tai 

vieläpä _kehitetyt kyvyt. Kulkuneuvot ja tieteelliset koneet 

ovat tuotantopääomaa, koska kuljetusta ja taloudellisia palve

luksia on pidettävä tuotantona. Rahaa toiset eivät hyväksy 

tuotantopääomaksi, toiset taas pitävät sitä sellaisena, lukien 

kuten tavallista kaupan tuotannoksi ja pitäen rahaa kaupan 

välineenä mittojen ja painojen tavoin. Rahalla ei sentään yleen

sä mitata tavaroita ostajan tarvitsemiin eriin, vaan se on aino

astaan maksun väline. Ei siis liene syytä pitää sitä tuotanto

pääomana. Kehitettyjä kykyjäkin pitävät jotkut tuotanto

pääomana, arvellen niitä muunkin tuotantopääoman tapaan 

työllä tehdyiksi. Yleensä ei pidetä sopivana lukea niitä tuo

tantopääomaksi, koska ne ollen sisäisiä ja yleensä aineettomia 

hyödykkeitä eivät ole omaisuuden osana eivätkä kelpaa vaih

dettaviksi sekä ovat työvoimasta; ei luonnosta, muodostettuja. 

Sitäpaitsi pääomankorko ja työpalkka ovat perin erilaiset ja 

vaihtelevat aivan eri tavoin. 

Toinen erikoiskäsite on jo mainittu ansiopääoma. Sillä 

tarkoitetaan niitä hyödykkeitä, joiden avulla omistaja hankkii 

itselleen ansiota, Ansiopääoma sisältää näinollen ansaitsemi

seen käytetyn tuotantopääoman hyödykkeet ja tuotantoon 

kuulumattomissa ansiotoimissa käytetyt hyödykkeet. Noita 

hyödykkeitä saa yksityinen juuri ansiotoimilla. Jotta syntyisi 

suuria ja pysyviä ansiopääomia, täytyy häneltä vielä säästyä 

hyödykkeitä tulojen suuruuden tai menojen supistamisen takia. 

Suurin merkitys on ansiopääoma-käsitteellä hyödykkeiden 

jakaantumisessa. 

Ansiopääomaa on kelpaamisajaltaan hyvin erilaista. Sitä 

on liikkuvaa eli liikepääomaa, joka tuhoutuu heti käytettäessä, 

pysyvää eli pohjapääomaa, jota voi käyttää kauemmin, ja ikuis-
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takin tai oikeammin yhtä pitkä-ikäistä kuin yhteiskunta, mikäli 

se hyväksyy kyseessäolevan pääoman omistuksen. 

Ikuista ansiopääomaa on, parannukset poisluettuina, kaikki 

tuottava tai vuokrattava maapohja, jonka tosin jotkut sulkevat 

pois ansiopääomasta, lukiessaan siksivain tuotetut tuotanto

välineet. Ei sentään liene syytä sulkea tuottamattomia hyö

dykkeitä pois ansiopääomasta. Vielä ovat tätä ansiopääoman 

lajia ne velkavaatimukset, jotka tuottavat korkoa ja jotka 

omistaja voi kuinka pitkän ajan perästä tahansa vaihtaa muiksi 

hyödykkeiksi, yleensä rahaksi, kuten ikuiset velat y. m. Velka

vaatimuksetkin sulkevat jotkut pois ansiopääomasta. 

Pysyvää ansiopääomaa ovat pysyvään tuotantopääomaan 

kuuluvat ja ansion hankintaan käytetyt hyödykkeet, tuotan

toon kuulumattomiin ansiotoimiin jatkuvasti käytettävissä 

olevat esineet, vuokrattavat hyödykkeet, paitsi maapohja, 

ja määräajan voimassa olevat korkoa tuottavat velkavaati

mukset. Vuokrattavia hyödykkeitä voi myös erikoisnimellä 

sanoa vuokrapääomiksi. Pysyvä ansiopääoma on joko kiinteää, 

jota ovat ansion tuottamalla hankkimiseen tai vuokrattaviksi 

tarkoitetut parannetut maa-alat ja rakennukset, vakuutus

yhtiön liikerakennukset y. m., tai irtainta, jota ovat tuottavat, 

ansaitsemiseen käytetyt työkalut, koneet ja kotieläimet, saman

laiset tai vuokrattavat kulkuneuvot, pankin irtaimistot, määrä

aikaiset korkoja antavat velkavaatimukset y. m. Vielä on 

pysyvään ansiopääomaan luettava liiketoimille hyödylliset 

oikeudet ja edut. Mikäli viimemainitut ovat epävarmoja, olo

suhteista riippuvia ja siis helposti voivat lakata olemasta, sano

taan niitä valepääomiksi. 

Liikkuvaa ansiopääomaa ovat liikkuvaan tuotantopää

omaan kuuluvat ja samalla ansion hankkimiseen käytetyt hyö

dykkeet, tuotantoon kuulumattomiin ansiotoimiin pannut juok

sevat kustannukset sekä mitkä vaihtoon kelpaavat hyödykkeet 
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tahansa silloin kuin ne myytäessä tuottavat entiselle omista

jalleen joitakin muita hyödykkeitä. Viimemainittua ansio

pääomaa voi myös sanoa myyntipääomaksi. Liikkuvan ansio

pääoman pääasiallisena sisältönä ovat tuotannollisesti ja samalla 

ansaitsemiseen käytetyt raaka-aineet, puolituotteet ja apuaineet, 

raha, joko tavarain ostoon tai esim. palkkioihin, myytävät 

tavarat ja velkapaperit. Velaksi myynti tapahtuu velkapape

ria vastaan. Siitä on erikoistapauksena n. s. lainapääomana 

olevan rahan lainaaminen. Tässä on oikeastaan kyseessä erään

lainen myyminen ja lainapääoma on myyntipääoman osa. 

Viime vuosisadalla ovat muutamat kansantaloustieteilijät, 

ensinnä Say, ehdottaneet jo mainittua kulutuspääoman käsi

tettä. · Heidän ehdottamansa pääoma, · sisältönä monesti käy

tettävät kulutushyödykkeet, on aina pysyvää, käsittäen sekä 

kiinteitä esineitä; kuten asuinrakennukset, että irtaimia, kuten 

huonekalut. On paljonkin eri mieliä siitä, onko tätä käsitettä 

otettava käytäntöön. Kulutuspääoma-käsitteen puolesta sen 

kannattajat esittävät seuraavaa. Omistajan kulutushyödyk

keestään saamaa hyötyä voi jollakin syyllä sanoa eräänlaiseksi 

ansioksi, vaikka tämä kyllä on aivan toisenlaista kuin ansio

pääomasta saatu. Varsinaistakin ansiota voi tämmöisen mo

nesti käytettävän kulutushyödykkeen omistaja hankkia 

itselleen vuokraamalla sen. Käyttäessään sitä taas omaksi 

hyväkseen hän ei tosin saa ansiota, vaan pysyvää hyötyä, mutta 

tälle hän antaa huomattavan arvon, usein suuremmankin kuin 

äskenmainitulle ansiolle. Tästä Einarsen mainitsee seuraavan 

esimerkin. Naimaton mies, jolla on rahaa pankissa ja siis kor

koja, on ennen vuokrannut kalustetun huoneen, mutta ottaa 

sitten rahat pankista, ostaa niillä omat huonekalut ja vuokraa 

halvemman kalustamattoman huoneen, koska hän on huoman

nut sen edullisemmaksi itselleen. Häneltä ovat tulot vähenneet, 

mutta vieläkin enemmän menot. Huonekalut muodostavat 
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silloin hänen kulutuspääomansa. Täytynee sentään sanoa, 

että tämä ajateltu kulutuspääoma on verrattain tarpeeton ja 

vailla yhteyttä pääoman vakiintuneiden merkitysten kanssa. 

Se ei siksi riäytä käytäntöönotettavalta. 

On vielä pantu ehdolle ylempänä mainittu arvopääoman 

käsite. Siihen nähden ei, kuten edellisissä käsitteissä, ole kiin

nytty esineisiin, vaan niiden arvoon. On näet sanottu; että 

ihmisillä on pääomansa sidottuna heidän omistamiinsa maa

tiluksiin, laivoihin, velkapapereihin y. m. ja että kunkin pää

oma on se rahasumma, minkä arvoiset nämä esineet yhteensä 

ovat. 

Muutamat tutkijat kannattavat arvopääomaa, vieläpä aino

anakin pääomana. Niin esim. Fetter pitää pääomana rahassa lau

suttuja omaisuushyödykkeitä. Clark taaskin erottaa pääoma" 

hyödykkeet varsinaisesta pääomasta, mitä on jonkun omista

mien ansiohyödykkeiden koskaan vaihtumaton summa. Sitä

paitsi käsittävät jotkut ansiopääoman enemmän tai vähemmän 

arvopääoman tavoin. Arvopääomaa puolustetaan sillä, että 

sen avulla voidaan verrata hyödykkeiden erilaista jakaantumista, 

eri ihmisten varakkuutta ja kilpailukykyä sekä eri taloudellisten 

alojen tuottavaisuutta. Toiset kansantaloustieteilijät, kuten 

Knies ja Böhm-Bawerk, pitävät taas koko arvopääoman käsi

tettä aivan epäonnistuneena. Lieneekin myönnettävä, että 

arvopääoman perin abstraktinen käsite ei näytä ehdottoman 

tarpeelliselta, joten sitä tuskin on otettava käytäntöön. 

Pääomasta on esiintynyt lukuisia eri käsityksiä. Paraiten 

saataneen yhtenäisyyttä ja selvyyttä aikaan siten, että laaditaan 

tarpeelliset erikoiskäsitteet, nimittäin tuotanto- ja ansiopääoma. 

Jotkut ehdottavat tosin vielä muitakin erikoiskäsitteitä. Täm

möisellä erittelyllä voitaneen pääoman niin vaikeaan käsittee~ 

seen luoda valoa. 
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FERDINAND LASSALLEN MERKITYS SAKSAN 
TYÖVÄENLIIKKEESSÄ. 

Kirjoittanut 

Onni A. A. Repo. 

I. 

Samaan aikaan kuin suuret mullistukset 18:n vuosisadan 

lopulla ja 19:n alkupuolella pahasti järkyttelivät Europan 

ruhtinaiden valtaistuimia, tapahtui taloudellisella ja yhteis

kunnallisella alalla kumous, joka perinjuurin muutti silloiset 

olot. Tämän kumouksen aiheutti höyryvoiman keksiminen ja 

sen käytäntöön otto teollisuuden: palveluksessa. Taloudellisella 

alalla se merkitsi käsiteollisuuden ja merkantilismin väistymistä 

suurteollisuuden ja taloudellisen liberalismin tieltä. Yhteis

kunnallisella alalla oli vanha feodalis-ammattikuntalaitos tuo

mittu häviämään, samalla kun aatelinkin ja pikkuporvariston 

merkitys lakkasi ja näiden raunioille muodostuu uusi yhteis

kunta uusine säätyluokkineen, joista merkillisemmät ovat: 

suurteollisuuden harjoittajat ja työväestö. 

Uusien olojen kehittyessä alkavat pian näkyä myös tämän 

kehityksen varjopuoletkin. Työmies saa tosin suuremman 

palkan kuin ennen, mutta se taloudellinen varmuus, joka oli 

ominaista käsiteollisuuden aikana, on nyt poissa. Minä päivänä 

hyvänsä saattaa hän. joutua työttömäksi ja samalla leivättö

·mäksi. Suurtehtailijalla ei ole sitä varmuutta, joka oli käsi-

teollisuusmestarin tunnusmerkki. Jännityksellä seuraa hän ta

loudellisten konjunktuurien vaihteluita ja koettaa niiden mu

kaan järjestää tuotantonsa. Ankara kilpailu painaa tuotteiden 

hintoja, ei ole näin ollen muuta keinoa kuin koettaa vähentää 

tuotantokustannuksia ja siis myöskin työpalkkoja. Työ on 

näin muuttunut myös kauppatavaraksi, jonka arvo kohoaa, 
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jos kysyntä on suuri, mutta, jonka arvo taas alenee, jos sitä 

on paljon tarjolla. >>Se joka ei saata kestää kilpailussa, sortu

koom, se oli uusien olojen tunnussana. Siis se sama ankara 

laki, joka on ikuisesti vallinnut elävässä luomakunnassa, oli 

nyt vallitseva myös yhteiskunnassa. Työmiehet alkoivat kui

tenkin sitä pian ankarasti vastustaa kohtuuttomana ja epä

oikeutettuna, sillä sehän ei ollut mikään luonnonlaki vaan histo

riallinen laki, joka siis oli kehityksen alainen. Näin alkoivat 

välit isännän ja työmiehen kesken, rikkaan ja köyhän välillä 

kiristyä, täytyi sentähden ruveta ajattelemaan keinoja tämän 

ristiriidan korjaamiseksi. 

Englannissa ja Ranskassa ilmestyikin pian tätä tarkoitta

via työväenliikkeitä, jotka samaa asiaa ajavien kirjailijoiden 

toimesta levisivät hyvin nopeasti. 

Näiden kirjailijoiden sekä Englannissa ja Ranskassa käy

neiden työmiesten vaikutuksesta oli sosialistisia aatteita levin..: 

nyt jo Saksaankin, joskin vähemmässä määrässä, sillä suur

teollisuus, näiden aatteiden elinehto, oli täällä vasta syntymässä. 

Siitä huolimatta tapaamme täällä kuitenkin jo 1840-luvulla 

todellisia työväenliikkeen oireita. 1) Ensimäisillä työväenliik

keillä oli Saksassa kuten muuallakin enimmäkseen hävittävä 

luonne. Koko nykyinen ristiriita luettiin näet uusien kokeiden 

syyksi. Jos ne siis saataisi hävitetyksi, olisi muka koko suur

teollisuuskin hävinnyt ja asiat ennallaan. Nämä yritykset 

kuitenkin saivat surkean lopun. Surullisen elävä esimerkki 

siitä on Schlesian kankurien kapina. 

Koittivat sitten kuuluisat kumousvuodet 1848-49. Vies

tit helmikuun kumouksen onnistumisesta Ranskassa olivat 

saapuneet Saksaankin ja pian oli täälläkin kapinan lippu nos

tettu. Tällä kumouksella Saksassa oli vielä kuitenkin porva-

1) Mekring, Geschichte der deutschen Sozialdemokratie I siv . 180, 255. 
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rillinen luonne. Ne samat työmiehet, jotka näissä mellakoissa 

seisoivat porvarien rinnalla barrikaadien takana taistelemassa 

valtiollisten oikeuksien saavuttamiseksi, perustivat jo paikoin 

kuten Berlinissä, Breslaussa ja Kölnissä, viimeksimainitussa 

etupäässä . Marxin ja hänen toimittamansa >>Neue Rheinische 

Zeitungin» vaikutuksesta, omia työväenyhdistyksiään ja pitävät 

niissä kokouksia omien luokkaetujensa valvomiseksi. Nämä 

yhdistykset ovat jo luonteeltaan hyvinkin kehittyneitä. Ei 

enää hyökätä näkyvissä olevien esineiden kimppuun, vaan nii

den takana piilevää oikeusjärjestystä vastaan, johon tuo uusi 

kapitalistinen tuotantojärjestys perustuu. 1) Niinpä Saksan 

työväenliitto sai ohjelmallisen muodonkin jo elokuun 23-

syyskuun 2 p:nä 1848 Berliinissä pidetyn >>työväen kongressin» 

päätösten kautta. 

Tosin menivät työväen harrastukset vielä tähän aikaan 

hyvin eri suuntiin, kuten tämän >>ohjelman» pykälät osoittavat. 

Samalla kun siinä vaaditaan kymmentuntista työpäivää, lasten 

työn kieltämistä, suuren luottokassan perustamista, v_altiollis

ten oikeuksien myöntämistä omistamattomien suurelle joukolle 

j. n. e., niin samalla sen erityisesti talous-poliittista luonnetta 

olevat vaatimukset tarkoittavat vanhan ammattikuntalaitoksen 

kehittämistä. 

Niinpä 12:ssä pykälässä sanotaan: >>Älköön kukaan itse 

tai työnjohtajan avulla harjoittako liikettä, joka vaatii teknil

listä kykyä, ellei hän ole itse oppinut ammattia; 15 pykälä kuu

luu: >>Valmiiden käsityöläissäädyn tavaroiden kulkukauppa 

lakkaa, ja 25 pykälä: >>Mestarien ammattikuntain ja yhdistys

ten tarkoitus on poistaa mestarien välistä kilpailua j. n. e.>> 

>>Hullun vuoden>> jälkeinen reaktsioni tukahdutti kuitenkin 

nämä työväestön järjestäytymisyritykset niin perin pohjin, 

1) Sombart , Sozialismus und die sozial. Bewegung siv. 112-11 3. 
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ettei niillä ole mitään yhteyttä Lassallen perustaman työväen

yhdistyksen kanssa. Samoin kävi myöskin työväen valtiolli

sille pyrkimyksille. 
Yhtä tuhoisa oli tämä reaktsioni myös porvaristonkin va

paamielisille pyrkimyksille. Kun se tämän huomasi, suuntasi se 

toimintansa sitä innokkaammin taloudelliselle alalle, etupäässä 

levittääkseen manchesterkoulun vapaakauppa-aatetta. Siinä 

toimessa oli sillä suuri apu Saksan valtioiden hallituksista. 

1850-luvulla olivat useimmat näistä muodostaneet Preussin 

kanssa tulliliiton, jonka seurauksena oli kohtuullisten suojelus

tullien säätäminen niissä valtioissa. Tämä taas puolestaan 

aiheutti suuremmoisen kehityksen taloudellisella alalla ja kulku

neuvoissa, ja näin ollen sai aikaan työväelle ja työväenliik

keelle välttämättömät kehitysmahdollisuudet. 

Niinpä kasvoi Preussissa, 1) Baijerissa, Saksissa ja Bade

nissa kehräin lukumäärä karstalankatehtaissa vv. 1846-6! 

524,51rsta 975,984:ään, puuvillatehtaissa 805,956:sta 1,924,219: 

een, kutomakoineiden luku 7,750:stä 30,757'.ään ja höyrykonei

den hevosvoima 4,605:stä 26,696:een. Vuonna 1849 oli Saksassa 

vielä 84,000 käsinkehrääjää mutta 186! oli niitä vaan 14,000. 

Yhtä suuri oli kehitys Preussin rautateollisuudenkin alalla. 

Maasuunien lukumäärä kasvoi saman ajan kuluessa 239:stä 

626:een, putlausuunien lukumäärä 327:stä 815:een, hitsiuunien 

192:sta 596:een ja kupu-uunien 168:sta 308:aan. 

Rautateitä rakennettiin myös paljon, samoin luottolai

toksia perustettiin. Saksassa oli v. 1849 ainoastaan 469 km. rau.:. 

tateitä, v, 1860 oli niitä jo n,088 km. 

1) Mehring. Geschichte II, 1-6. 
Sombart. Uber die Entwicklund des Kapitalismus im Deutschland, 

N. Z. XI 2,. 620, XII 2, siv. 20. 

Sama. Die deutsche Volkswirtschaft im 19 Jahrhundert. s. 92 ja seur .. 

353 ja seur. 



178 Onni A. A. Repo. 

Maanviljelys taas vapautui vanhan feodalilaitoksen kah

leista ja alkoi kehittyä laajaperäisestä voimaperäiseksi, etu

päässä Liebigin keksintöjen kautta maanviljelyskemian alalla. 

Näin koetettiin taloudellisten olojen innokkaan kehittä

misen kautta tyydyttää pikkuporvariston valtiollisen vapauden 

kaipuuta sekä peittää heiltä toistaiseksi asiain todellinen kulku. 

Niinpä, kun 1860 luvun alussa siirryttiin elinkeinovapauteen, 

eivät nämä piirit tehneet sanottavampaa vastarintaa, sillä tätä 

askelta alettiin pitää välttämättömänä, koska teollisuus oli 

suuremmoisesti kehittynyt ja yleensä liikeoloissa oli tapahtunut 

koko käännös. 

Jos kolmannen säädyn mahti oli kasvanut siihen määrin, 

että se saattoi jo ajatella ryhtyä poliittiseen toimintaan, oli 

työväen asema sitä huonompi. 1) Saksan työväen tila oli paljon 

huonompi 1860-luvulla kuin Englannin työväestön tila 1840 

luvulla, sillä siltä puuttui mahdollisuus poliittiseen liikuntaan. 

Mutta eivät ainoastaan poliittiset pakkolait sitä kietoneet, vaan 

myöskin taloudellisella alalla estivät sen liikkeitä vanhan feo

dalis-ammattikuntalaitoksen aikaisen yhteiskuntamuodon täh

teet. Saksan taloudellisessa lainsäädännössä oli vaan porva

riston etuja silmällä pidetty. Tosin oli työväestöllekm muuta

min paikoin raivattu vähän tasaisempia alueita, joissa se saat

toi alkaa jättiläistaistelunsa ylivoimaista porvaristoa vastaan, 

mutta näille tasaisemmillekin paikoille oli siroitettu esteitä sinne 

tänne, joten tämä taistelu ei saattanut olla työväen puolelta 

kyllin pontevaa. 

Mutta hyvin muistaen maaliskuun tapahtumat v. 1848 

alkoi työväestö vähitellen huomata, mikä voima siinä piili, 

kun se yhdistyi ja nousi yhteisvoimin. Siksi alkoikin ensin 

teollisuustyöväki siellä täällä herätä luokkatietoisuuteen ja 

1) Mehring Geschichte II, s. 4. 
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sulkea rivejänsä. Näissä riveissä oli kuitenkin, kuten luonnol

lista, mitä erilaisimpia · heränneen luokka tietoisuuden asteita. 1) 

Voimakkaimpana luokkatieto1suus esiintyi Kölnin teollisuus

piirissä, jossa maaliskuun kumouksen muistot voimakkaimpina 

elivät. Itäisessä Saksassa sitävastoin oli >>valkea pelotusryk

mentti» kitkenyt kaikki vallankumouksen muistot. Korkein

taan joissakin yksityisissä suuremmissa teollisuus- ja kauppa

paikoissa palaa kituutti vielä yksityisiä liekkejä. Mutta nämä 

olivat liian heikkoja nostaakseen Saksan työväkeä liikkeelle, 

samoin oli Ranskasta levinnyt kommunismi liian löyhästi juur

tunut. Siihen tarvittiin mahtavampi vaikutin ja pian se ilmes

tyikin. Se oli itse porvaristo. 

Vuoden 1858:n jälkeen, jolloin kuningas Fredrik Wil

helm ·IV :n mielisairaus oli kehittynyt niin pitkälle, ettei hän 

enää kyennyt hoitelemaan hallitusohjaksia, tarttui niihin perin

töprinssi Wilhelm. 2) Tällöin alkoivat hiukan vapaammat tuulet 

puhallella Preussissa, mutta kun Preussin heikkous tuli näky

viin vasta puhjenneessa Italian sodassa, alkoikin Wilhelm, heti 

kuninkaaksi tultuaan v. 1861, osoittaa selviä taantumuksen 

oireita. Silloin erosi maapäivillä liberaalein äärimmäinen va

semmisto, entinen Jung-lithauen ryhmä, ja muodosti oman 

puolueen >>edistyspuolueen>> nimellä. Tämä edistyspuolue otti 

nyt myöskin työväen hoiviinsa, sille se tarvitsi nyt kipeästi 

sen apua vasta puhjenneessa · perustuslakiriidassa. 

Nyt olisi siis päästävä vaikuttamaan työväkeen ja saatava 

se ottamaan osaa tähän taisteluun, luonnollisesti edistyspuo

lueen lipun alla. Mutta tämä herätystyö oli tehtävä hyvin 

varovasti, sillä silloinhan saattaisivat tehtaiden omistajain 

ja työmiesten sangen ristiriitaiset edut helposti törmätä yhteen 

ja sitähän oli kaikella muotoa vältettävä. 

1) Mehring Geschkhte II. siv. 5. 
2) Brnnting; Sosialdemoktiens århundrade. II siv. 173-17~. 
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Alotteen teki Schulze-Delitsch, edistyspuolueen henkinen 

johtaja. 1) Perustamalla työväen keskuuteen raaka-aine- ja kulu

tusosuuskuntia kehui hän voivansa ratkaista koko sosialisen 

pulman. Sen lisäksi etumaksuyhdistyksiä niiden auttamiseksi, 

joilla oli jo pieni pääoma ja jotka pyrkivät itsenäisempään ase

maan. Olipa vielä ohjelmassa tuotanto-osuuskunnatkin, vaikka 

niistä mieluimmin vaiettiin. Kun vielä teroitettiin työväen 

mieliin, ettei heidän ja porvarien etujen välillä ole olemassa 

sanottavaa ristiriitaa, arveltiin, että työmiehet itsestään liit

tyisivät heihin. Siinä oli se >>itseavustus>>, jota edistyspuolue 

ja sen 104 työväen keskuuteen perustettua sivistysyhdistystä 

saarnasi työväelle. Edistyspuolue osoitti siis selvästi, ettei se 

vielä tajunnut työväen tarpeita, joten sen oli todella turvau

duttava itseavustukseen, tämän sanan alkuperäisessä merki

tyksessä. 

Ei kestänytkään kauan, kun työväestön kehittyneimmät 

edustajat alkoivat kyllästyä tähän holhoukseen ja ajatella sel

vää eroa. Jopa hallituspiireissäkin huomattiin tämän yhteyden 

luonnottomuus. Niinpä vanhoillisten äänenkannattajassa 

:>>Kreuzzeitungissa>> kirjoittaa H. W agener, ettei yleistä ääni

oikeutta vaativa puolue saata olla liitossa sellaisen puolueen 

kanssa, joka pitää politiikasta väliä ainoastaan silloin, kun se 

soveltuu sen yhteiskunnallisiin harrastuksiin. 

Asiaa koetettiin kuitenkin vielä työväen puoleta ratkaista 

,sovinnon tietä, mutta se yritys torjuttiin. 2) Mutta jo vuoden 

1862 tammikuussa tuli ero välttämättömäksi. · L~ipzigin edus

tajat Fritzsche, Vahlteich ja Dammer tulivat nimittäin silloin 

Berliniin ja jättivät sekä edistyspuolueen että Saksan kansalli

·sen yhteyden edistämiseksi 1859 perustetun >>Nationalverein» 

1) Brandes, Ferd. Lassalle, siv. 265 . 

2) Mehring Geschichte II, siv. 516. 
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nimisen liiton johtajille pari vaatimusta. He vaativat: ylei

sen äänioikeuden ottamista edistyspuolueen ohjelmaan sekä 

työmiesten pääsyä >>Nationalvereinin» jäseniksi. Schulze-De

litzsch oli omasta puolestaan myös tyytyväinen edelliseen vaa

timukseen, mutta erään teollisuusyrityksen johtaja, von Unruh, 

joka ei mielellään olisi nähnyt työväen poliittista heräämistä, 

vastasi toiseen vaatimukseen, kohteliaasti kyllä, että työmiehet 

voivat pitää itseään mainitun yhdistyksen syntyperäisinä kun

niajäseninä, s. o. pysyä siivosti syrjässä. Jos edistyspuolueen 

politiikka oli ollut ennen lyhytnäköistä, muodosti tämä tapaus 

sen huipun. Mikä saattoikaan olla typerämpää, kuin hyljätä 

työväki, kun sen apua olisi kipeimmin tarvittu. 

II. 

>>Minun pa1vam koittaa>>, oli Mirabeau sanonut, kun oli 

saanut tiedon säätyjen kokoonkutsumisesta Ranskassa 1789. 

Samoin saattoi Lassalle sanoa, kun hän tammikuun 9 p:nä 1862 

palasi Berliniin puolivuotiselta Italian matkaltaan. Siihen 

määrin oli poliittinen asema Preussissä muuttunut. 

Kuningas Fredrik Wilheim IV oli maaliskuun kumouksesta 

säikähtyneenä antanut Preussille kahteen kamariin jaetun edus

kunnan. Ensimäisen kamarin jäsenet määräsi kuningas joko 

perinnöllisiksi tai elinajaksi, toiseen kamariin valitsi kansa 

edustajat. Toinen kamari edusti siis yleistä mielipidettä. On 

jo puhuttu edistyspuolueen synnystä ja sen syistä, sekä siitä 

poliittisesta suunnasta, joka vallitsi Fredrik Wilhelmin loppu

aikana ja hänen seuraajansakin hallitessa. 

Jo alusta alkain oli tämän puolueen ja hallituksen välit 

jokseenkin kireät, mutta vuoden 1861 maapäivillä puhkesi hei

dän kesken ilmi riita. Edispuolue nimittäin muodosti siellä 

toisen kamarin enemmistön. Kun nyt kuningas esitti ehdo-
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tuksen verojen myöntämisestä sotalaitoksen uudestaan järjes

tämiseksi, epäsi toinen kamari sen. Kuningas vihastuneena 

vetosi tällöin kuninkuuden jumalalliseen alkuperään ja väitti, 

ettei eduskunnalla ollut oikeutta kieltää häneltä sellaisia varoja, 

joita hän tarvitsi sotaväen ylikomentajana. Kun eduskunta siitä 

huolimatta pysyi päätöksessään, hajoitti kuningas maaliskuussa 

1862 koko eduskunnan ja määräsi uudet vaalit toimitettaviksi 

saman vuoden toukokuussa. Vaaliagitatsioni oli jo täydessä 

käynnissä, kun Lassalle pääsi osaa ottamaan tähän riitaan. 

Hänen tarkka poliittinen silmänsä huomasi heti, että 

kysymys ei ollut enää pelkkä rahakysymys, vaan että se oli jo 

periaatteellista laatua. 1) Kumpi oli nyt voittava yksinvalta vaiko 

kansan vapaus, se oli kysymyksessä. Mutta hän huomasi sa

malla, ettei edistyspuolueesta ollut kansanvapauden puolusta

jaksi, vaan että sen valtiollinen tehtävä oli nyt lopussa. Sillä 

sen politiikka oli pelkkää korulauseiden ja tyhjänpäiväisyyden 

politiikkaa. Rupeamalla kiistelemään hallituksen kanssa perus

tuslain muodollisuuksista, valmistamalla passiivista vastarintaa 

sekä näin perustamalla toimintansa pelkkään kielteellisyyteen 

oli se vajonnut >>hullun vuoden erehdyksiim. Sen taloudellinen 

politiikka oli taas, kuten on nähty, yhtä huonoa ehkä vielä 
huonompaakin. 

Ainoa keneltä nyt saattoi apua toivoa oli työväestö. Siitä 

oli tuleva nyt todellinen valtiomahti, sillä se yksin oli vapaa 

taantumuksesta. Jos siis hallitus taistellessaan porvaristoa 

vastaan toivoi voittoa, ei sillä ollut muuta keinoa kuin kääntyä 
työväen puoleen eri säätynä. 

Ja Lassallelle itselleen saattoi nyt vihdoinkin koittaa se 

päivä, jota hän oH jo niin kauan turhaan odottanut. Hänen 

pitäisi päästä vaikuttamaan hallitukseen ja sen kautta valtion 

1) Onckm, Lassalle, siv. 195-196. 
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ja yhteiskunnan kehitykseen. Mutta miten? Suoranaisesti 

se ei saattanut tapahtua, se oli mahdotonta, sillä hehän muo

dostivat kaksi äärimmäistä vastakohtaa: äärimmäisen taantu

muksen ja vallankumouksellisen radikalismin. Ellei suora

naisesti niin ainakin yälillisesti. Nyt hän huomasikin sen Arki

medeksen pisteen, josta hän saisi tukea sivulleen kääntääkseen 

asiain menoa. 

Hankkimatta itselleen tarpeettomia vihamiehiä, ahdistele

matta suotta hallitusta ja hallitussukua, käymättä turhanpäit

ten yhteiskunnan, kansallistunnon ja uskonnon kimppuun saat

toi hän kukaties irroittaa sosialisen ja työväen liikkeen libe

raalien äärimmäiseltä sivustalta tai paremmin suoraan heidän 

selkänsä takaa ja herättää sen lailliseen ja hyvin johdettuun 

taisteluun samojen yhteiskunnallisten ja valtiollisten oikeuksien 

saavuttamiseksi muiden säätyjen rinnalla. Sehän suorastaan 

oli historiallinen välttämättömyys ja nyt olisi mitä sopivin hetki. 

Pian hän sentähden teki päätöksensä: >>Flectere si neqveo Supe

ros, Achero:ita movebo.>> 

Saavuttaakseen tarkoituksensa oli hänen ensimäiseksi 

tehtävä välinsä selväksi edistyspuolueen kanssa. Huhtikuun 

r6 p:nä vaaliagitatsionin ollessa kiihkeimmillään piti hän sen

tähden Berlinissä tuon kuuluisan puheensa >> Uber Verfassungs

wesen,>> joka sittemmin ilmestyi painettunakin .. 

Siinä hän ensimäiseksi iski suoraan kysymykseen: >>Mitä on 

perustuslaki?>> ja tulee siihen tulokseen, että jonkun maan perus

tuslaki on yhtä kuin siinä maassa vallitsevat todelliset valta

suhteet.1) 

Kuningas, joka voi nojautua sotajoukkoon, tykkeihin ja 

hallituskoneistoon, on kappale perustuslakia. Aatelisto, jolla 

on vaikutusvaltaa hoviin ja kuninkaaseen, on myös kappale 

1) Blume, Lassalles politische Reden und Schriften I siv; 40-69. 

t 
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perustuslakia. Samoin ovat suuret rahamiehet ja tehtailijat, 

vieläpä yleinen sivistys ja katsantotapa, jossakin tapauksissa 

myös työväestökin kappale perustuslakia. 

Siis todellinen perustuslaki ei ole ensinkään riippuvainen 

kirjoitetusta. Missä nämä joutuvat ristiriitaan, siellä syntyy 

aina kamppailu, jossa kirjoitetun paperilapun täytyy väistyä 

todellisen perustuslain tieltä. 

>>Jos tahdomme vakuuttaa,>> jatkaa hän >>että keskinkertai

silla tehtailijoilla ja suurilla kapitalisteilla on monarkkiassa 

niin paljon ja enemmänkin valtaa kuin työmiehillä, pikkuporva

reilla ja maanviljelijöillä yhteensä, niin ei sitä pitäisi paperille 

panna niin julkisessa ja peittelemättömässä muodossa kuin 

1849 vuoden vaalilaissa.>> 

>>Sen mukaan on 153,808 hyvin varakkaalla miehellä Preus

sissa valtaa yhtä paljon kuin 2,691,950 työmiehellä, pikku

porvariilla ja maanviljelijällä yhteensä, eli yhdellä rikkaalla 

seitsemäntoista kertaa niin paljon valtaa kuin yhdellä porvarilla.>> 

Jos taas aatelisille maanomistajille tahdotaan antaa yli

valta, niin perustetaan erityinen >>herrainhuone>>. Ja kun tah

dotaan antaa kuninkaalle erityinen valta-asema, niin annetaan 

hänelle sotajoukon ylikomentajan toimi, joten hän voi käyttää 

sotajoukkoa omien etujensa suojaamiseksi. 

Perustuslait ovat siis vaan kansan valtasuhteiden tulkkeja 

ja on kullakin aikakaudella omat perustuslakinsa. Ja koska 

meidän nykyinen kirjoitettu perustuslakimme ei ole sopusoin

nussa kuninkaan vallan kanssa on se pelkkää paperia. 

Vuonna 1849 teki kansa suuren erehdyksen. Sen sijaan 

että se olisi järjestänyt ruhtinaan sotajoukon kansan sotajou

koksi, huusi se kirjoitettua perustuslakia. Sen sijaan, että se 

olisi itse tehnyt itselleen perustuslain, ottamalla toimeenpane

van vallan omiin käsiinsä, rupesi se kirjoittelemaan paperi

palasia. Nyt sen seuraukset on nähty, vaikka liian myöhään. 
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Ei auta huutaa perustuslaillisuutta silloin, kun perustuslaillisuus 

on mennyttä. J ulistettakoon omenapuu viikunapuuksi, se 

kasvaa kuitenkin omenia. 
Siis perustuslakikysymys ei ole oikeuskysymys, vaan valta-

kysymys. 
Tämä Lassallen puhe oli hänen ensimäinen sotahuutonsa 

ja herättikin se tavatonta huomiota. Hallituksen ja reaktsio

näärien taholta tunnustettiin suoraan, että Lassalle oli osunut 

asian ytimeen, mutta edistyspuoluelaiset joutuivat raivoihinsa. 

Tieteellisestä muodostaan huolimatta oli se samalla sotahuuto 

suurelle järjestymättömälle joukolle järjestyä ja astua poliit

tiseen taisteluun. 
Vaalit tapahtuivat sitten toukokuussa ja niissä sai edistys

puolue vielä valtavamman enemmistön. Mutta syksyllä muut

tui poliittinen asema perinpohjin. Hallituksen etunenään astui 

nyt von Bismarck ja hän alkoi nyt kiivaan taistelunsa edistys

puoluetta vastaan. >>Saksa ei katsele Preussin vapaamielisyyttä 

vaan sen voimaa,>> oli hän sanonut ja toisen kamarin kielloista 

huolimatta oli hän kantanut veroja, hajoittipa lokakuussa koko 

eduskunnan. >>Elleivät nuo kolme valtiomahtia (kuningas, her

rainhuone ja edustajakamari) ole yksimielisiä, vaan joku näistä 

tahtoo ottaa asioiden ratkaisun yksinoikeudekseen, syntyy 

ristiriitaisuuksia, ja koskei valtion elämä saata kulussaan sei

sahtua, muuttuvat ne voimankysymyksiksi, ja se jolla on mahti, 

menettelee oman mielensä mukaan», oli hän kerran sanonut 

toiselle kamarille. Siis Lassalleen aatteita. 

Tällöin Lassalle piti toisen puheensa 1) >>Was nur?>>, jossa 

hän hyökäten edistyspuolueen kannattaman passiivisen vasta

rinnan kimppuun kehoittaa heitä aktiiviseen toimintaan, kun 

kerran puheet eivät näy auttavan. Tämä sala-ivainen kehotus 

1) Blume I 70-roo. 
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sai taas edistyspuolueen vimmoihin. Se huusi, että Lassalle, 

samoin kuin Bismarckkin, piti valtaa oikeutta parempana. 

Lassalle vastasi nyt lentokirjallaan >>Macht und Recht>>, jossa 

osoitti tämän syytöksen perättömäksi huomauttaen, että hän 

oli vain historiallisten tosiasiain perusteella todistanut, että 

todellisuudessa valta käy ennen oikeutta ja käy niin kauan 

kunnes oikeudella puolestaan on takanaan niin paljon valtaa, 

että se voi murskata vallan vääryydeltä. Ja toisekseen edistys

puoluelaisethan juuri itse ovat sillä kannalla, sillä he koettavat 

juuri oikeudellaan saada valtaa. Lopuksi hän huudahtaa, ettei 

kenelläkään muulla ollut Preussissa oikeutta puhua >>oikeudesta>> 

kuin vanhalla, todellisella demokratialla. Sillä yksin oli puo

lellaan kaikki oikeus, ja sillä oli kerran oleva valtakin. 

Välit Lassallen ja edistyspuolueen kesken olivat nyt sär

kyneet, juopaa levensi vielä enemmän hänen suhteensa työväen

aatteeseen. 

III. 

Kantansa tästä asiasta oli hän jo lausunut esitelmässään 

>>Uber den besonderen Zusammenhang der gegenwärtigen Ge

schichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes>>, jonka hän 

piti Oranienburgin esikaupungin käsityöläisyhdistyksen kokouk

sessa huhtikuun 12 p:nä 1862. Ehkä paremmin tunnettu 1) 

>>Työväen ohjelman>> nimellä. Sen tarkoitus oli saada työväki 

vakuutetuksi, että se oli itsenäinen yhteiskunnallinen sääty, 

jossa oli ruumiillistuneena tulevaisuuden siveellinen, henkinen 

ja poliittinen valta ja ettei sillä ja liberaaleilla ollut mitään yh

teisiä taloudellisia harrastuksia. 

Esitelmänsä jakoi Lassalle kahteen osaan: historiallis

filosofiseen ja teoreettis-poliittiseen. 

1) Blume I 256-300. 
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Ensiksi puhuu hän kolmesta historiallisesta kehitysasteesta 

ja niissä esiintyvistä prinsiipeistä. 

Keski-ajalla oli johtavana prinsiippinä maanomistus, joka 

oli kaiken yhteiskunnallisen ja valtiollisen vallan ehtona, kuten 

läänityslaitos ja sen ajan valtiomuodot osoittavat. Se ilmeni 

myös suurtilallisten ja pappien verovapaudessa, sillä varak

kaammat pyrkivät aina siirtämään yhteiskunnalliset rasitukset 

vähävaraisten niskoille ja halveksimaan niiden ammattien har

joittajia, jotka eivät perustu maa-omaisuuteen. 

Mutta maanomistajaluokan syrjäytti uskonpuhdistuksen 

aikakaudella ja sitä seuranneen kahden vuosisadan aikana toi

nen luokka, nimittäin porvaristo. Sen synnyttivät kauppa- ja 

teollisuus sekä tuotannon ja työnjaon muutokset. Ranskan 

vallankumous antoi sille sitten oikeudellisen vahvistuksen, sillä 

mullistus kaikkine seurauksineen oli jo ennen tapahtunut. Kes

kiajalla oli tuotannon määrännyt kysyntä, nyt tuli tarjonta 

sen määräämään. Keskiajalla oli johtavana prinssiippinä ollut 

maan omistus, nyt se oli irtaimen pääoman omistus. Oikeu

dellisesti ei siis papiston ja aateliston tilassa muuttunut mitään, 

mutta todellisuudessa kaikki. 

Porvariston päästessä valtaan Ranskan vallankumouksessa 

pääsi porvarillinen omistus yhteiskunnallisten laitosten prin

siipiksi, porvarillinen pääoman omistus painoi leimansa niihin, 

ja pääoman omistus tuli kaikkien ehdoksi. Vielä ilmeni tämä 

uusi prinsiippi välillisissä veroissa; jotka suunnattomana jär

jestelmänä raskaana painavat varatonta kansaa, sekä vaali

oikeuden asettamisessa riippuvaiseksi pääomasta ja tuloista. 

Ja vihdoin ovat sanomalehdet tulleet täysikasvuisen kansan 

opettajiksi ja johtajiksi, ne taas ovat kapitalistien hallussa. 

Kapitalismin aikakausi on hänen mielestään kuitenkin 

jo sisäisesti loppuun kulunut. Sillä helmikuun 24 p:nä 1848 

koitti uusi aika ihmiskunnan historiassa. Sillä silloisessa Rans-
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kan vallankumouksessa pääsi työmieskin vastamuodostettuun 

uuteen hallitukseen, joka otti 1 äämääräkseen työväen olojen 

parantamisen. Se oli mahdollinen ainoastaan yleisen ja välit

tömän äänioikeuden perusteella, jonka mukaan jokainen 21 

vuotta täyttänyt valtion kansalainen pääsee osalliseksi valtio

valtansa käyttämiseen. Neljäs sääty oli nyt astunut esiin. 

>>Mutta>>, jatkaa Lassalle >>neljännen säädyn hallitus eroaa 

edellisistä siinä, että se on yhteiskunnan viimeinen perimätön 

sääty, joka ei esitä mitään oikeudellista eikä todellista ehtoa, 

ei maanomistusta, aatelisarvoa tai pääomaa, jota voisi muodos

taa uudeksi etuoikeudeksi ja jonka voisi panna käytäntöön 

yhteiskunnan kaikissa laitoksissa.>>1) 

>>Työmiehiä me olemme kaikki, jos vaan meillä on tahtoa 

olla hyödyksi yhteiskunnalle.>> 

>>Tämä neljäs sääty, jonka sydämen sopukassa ei ole enää 

etuoikeuden ituakaan, on juuri sentähden samanvertainen kuin 

koko ihmiskunta, sen asia on sentähden koko ihmiskunnan asia, 

sen vapaus on itse ihmiskunnan vapaus ja sen hallitus koko 
ihmiskunnan hallitus.>> 

>>Joka sentähden asettaa työväen aatteen yhteiskunnassa 

vallitsevaksi aatteeksi, siinä merkityksessä, kuin minä olen sen 

teille selittänyt, se ei päästä yhteiskuntaa hajoittavaa huutoa, 

päinvastoin se päästää sovinnon huudon, huudon, joka käsittää 

koko yhteiskunnan, joka tarkoittaa kaikkien vastakohtien tasoit

tamista yhteiskunnallisissa piireissä. 1) Se on yhtymisen huuto, 

johon kaikkien pitäisi yhtyä, jotka eivät tahdo etuoikeuksia 

ja kansan sortamista etuoikeutettujen säätyjen puolelta. Se 

on rakkauden huuto, joka tulee, kun se on kerran kansan sydä

mestä lähtenyt, ainiaaksi ja todelliseksi kansan sydämen pur

kaukseksi, ja sisältönsä takia silloinkin on rakkauden huuto, 

kun se kaikuu kansan sotahuutona.>> 

1) Blum~ I 187. 
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Tätä työväen aatetta on sitten tarkastettava kolmelta 

eri puolelta. 1) •Ensimäiseksi oli se toteutettavissa yleisen ääni

oikeuden kautta. Se ei ole mikään taikasauva, jolla voisi pa

rantaa tilapäisetkin erehdykset, mutta niiden pysyväisesti kor

jaamiseksi oli se välttämätön ehto. Se oli keihäs, joka itse pa

ransi ne haavat, jotka se iski. 

>>Kansa on sentähden>>, sanoo Lassalle >>aina pitävä yleistä 

ja välitöntä äänioikeutta välttämättömän tarpeellisena taistelu

aseenaan, sen saavuttamista tärkeimpänä vaatimuksenaan.>>2) 

Sitten ryhtyy Lassalle torjumaan sitä ennakkoluuloa, että 

työväen aatteen valtaan pääseminen tuottaisi perikadon siveel

lisyydelle ja kultturille. Ranskan ensimäisen tasavallan aikana 

li vallalla aivan päinvastainen ennakkoluulo. Kaikki ylhäiset, 

arveltiin silloin, olivat epäsiveellisiä ja turmeltuneita, köyhät 

sitävastoin siveellisiä ja hyviä. 

>>Jolla oli ehjä takki, sitä pidettiin epäluulonalaisena ja 

turmeltuneena, ainoastaan sellaisella, jolla oli repaleinen nuttu, 

näytti olevan kuntoa, puhtautta ja isänmaallista siveyttä. Se 

oli sansculottien aikakausi.>>3) 

Sanoohan Fichtekin suoraan, että säätyarvon noustessa 

enenee siveellinen rappeutuminenkin ja tämä rappeutuminen 

johtuu ylempien säätyjen erikoisoikeuksista. 

Ylempien säätyjen viha kansan kehitystä ja sivistyksen 

edistystä kohtaan johtuu näin ollen ainoastaan persoonallisten 

etujen säilyttämishalusta. 4) 

Juuri tuo persoonallisen edun ja kansan kulttuurikehityk

sen välinen ristiriita vaikuttaa tuon rappeutumisen. Sillä kun 

t äytyy aina vastustaa kaikkea suurta ja hyvää, surra sen me-

l) Blume I 188. 

2) Sama I 189. 
3) Sama 190. 
4) Sama I 191. 
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nestymistä ja iloita sen epäonnistumisesta, se juuri on tuon 

rappetutumisen syy. On kuin elettäisi vihollisen maassa. Tä

mä vihollinen on kansan siveellinen yhteisyys, jonka edistämi

nen taas on korkeinta siveellisyyttä. Kun tämä surkea tosi

seikka sen lisäksi on pidettävä salassa kaikenlaisilla keinotekoi

silla verhoilla, niin tällainen asiantila johtaa suoraan kaikkien 

ihanteellisten pyrintöjen halveksimiseen, ja huulille nousee 

halveksiva hymy, kun aatteen nimikin vaan mainitaan. 

>>Päinvastaisia aloja aukoo sensijaan työväen aate>>, sanoo 

Lassalle ja jatkaa: 1) >>Tämä persoonallisen edun ja kansan 

kulttuurikehityksen vastakohtaisuus puuttuu onneksi yhteis
kunnan alemmilta kansankerroksilta.>> 

>>Tosin on alemmissakin kansankerroksissa paljon itsekkäi

syyttä tavattavissa, ehkä enemmän kuin pitäisi, mutta tämä 

itsekkyys ei ole enää koko luokan vikana, vaan yksilöitten. 

Sillä jo tavallinen vaistokin sanoo alemman luokan jäsenelle, 

että jos jokainen heistä ajattelee vain omaa itseään, hän ei voi 
toivoa parannusta tilassaan.>> 

Mutta jos he katsovat koko työväenluokan yhteistä etua, 

edistävät he samalla koko ihmiskunnan kehitystä. Sentähden 

valtiovallan joutuminen työväestön käsiin on kohottava siveel

lisyyden, kulttuurin ja tieteen sellaiseen kukoistukseen, ettei 
sitä ole ennen nähty. 

Kolmanneksi tuo työväenaate uuden valtioaatteen. Porva

riston mielestä ei valtiolla ole muuta tehtävää kuin suojella 

yksilön vapautta ja omaisuutta; Lassalle hylkää tämän aat

teen yövartia-aatteena 2), jonka mukaan valtiota ei tarvittaisi, 

ellei olisi rosvoja ja varkaita. Hänen mielestään valtion tarkoi

tuksena on yhdistämällä yksilöt hankkia heille sellainen määrä 

1)Blume I 193. 

2) Sama I 195. 
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sivistystä, valtaa ja vapautta, jota he pelkkinä yksilöinä eivät 

voisi saavuttaa. Sen tulee saattaa todelliseksi se kulttuuriaste, 

johon ihminen kykenee kohoamaan. Tämä oli työväen suuri 

tehtävä. 

>>Tämän ylevän tehtävän maailmanhistoriallinen merki

tys>> huudahtaa hän lopuksi >>on täyttävä kaikki teidän ajatuk

senne.1) Teidän ei sovi enää harjoittaa sorrettujen paheita eikä 

ajattelemattomien joutavia huvituksia, ei edes vähäpätöisten 

kevytmielisyyttä. Te olette se kallio, jolle nykyajan kirkko on 

rakennettava.>> 

Tämä arvokas tieteellinen esitelmä ei kuitenkaan herättä

nyt suurempaa huomiota muualla kuin Berlinin poliisilaitok

sessa. Berlinin työväki ei ymmärtänyt >>Työväen ohjelmam 

kaikkia kysymyksiä, mutta poliisi ymmärsi ne ja kiiruhti sen

tähden takavarikoimaan kaikki sen painetut kappaleet sek.ä 

nostamaan oikeusjutun Lassallea vastaan varattomien luokkien 

yllyttämisestä omistavia vastaan. Kun juttu viimein tammi

kuun r6 p:nä 1863 tuli esille Berlinin kaupunginoikeudessa, 

piti Lassalle siellä kuuluisan puolustuspuheensa, joka ilmestyi 

painettunakin nimellä >>Die Wissenschaft und die Arbeiter.» 2) 

Tämä oikeusjuttu merkitsee Lassallelle hyvin paljon. Se 

alkaa kokonaisen uuden sarjan poliittisia oikeusjuttuja. J okai

nen uusi syytös häntä vastaan muodostuu uudeksi ponnistus

laudaksi, jokainen puolustuspuhe oli uusi askel eteenpäin hänen 

hyökkäyksessään, samalla kun se toi mukanaan uusia agitat

sioniaineksia. 

Tämän puheen pääajatus on, että >>Työväen ohjelma>> on 

aivan tieteellinen tuote. >>Sillä mitä minä olen tarkoittanut,>> 

sanoo hän, >>ei ole muuta kuin selittää kuulijoilleni sisäistä his-

1) B!ume I 198. 

2) Sama I 250-304. 
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torianfilosofian ymmärtämystä. Jokainen sellaiseen työhön 

syventynyt on oikeutettu huudahtamaan yleiselle syyttäjälle, 

kuten Syrakuusan valloituksessa matemaattisia kuvioita hiek

kaan piirtäviä ja niihin syventynyt Arkimedes huusi hänen 

kimppuunsa hyökkäävälle raa'alle sotamiehelle: >>Noli turbare 

circulos meos.>>1) 

Viehättävästi hän sitten esittää aatteensa. 2) >>Kaksi asiaa 

etenkin on tullut tärkeäksi tässä yleisessä häviössä, tiede ja 

kansa, tiede ja työväki. Näiden molempien yhtyminen saattaa 

luoda uuden hengen Europan oloihin. Tieteen ja työväen 

liitto, jos ne kaksi yhteiskunnan vastakkaista puolta toisiaan 

syleilevät, niiden rautaisissa käsivarsissa musertuvat kaikki 

sivistyksen esteet. Siinä on päämaali, jolle olen päättänyt koko 

elämäni pyhittää.>> 
Hän huomauttaa vielä miten suuri hyöty varsinkin keski

säädylle siitä koituisi, jos tämä yhtyminen tapahtuisi. 3) Mutta 

keskisääty pelkää työväestöä syystä, että tämä oli 1848 antau

tunut kevytmielisten ja tietämättömien yllyttäjien johdetta

vaksi. Missä oli silloin Berlinin intelligenssi, missä sen tie

teen ja aatteiden edustajat, kun keskisäädyn henki oli joutunut 

näiden käsiin? kysyy Lassalle ja vastaa: Ne pysyivät syrjässä, 

väittäen, >>että kansa ei ymmärtäisi heitä, sillä tieteellisen ajat

telemisen ja kansan sivistyksen välillä oli syvä juopa. 

>>Mutta oletteko, Te, varmoja, ettei sellaista valtiollista 

mullistusta kuin 1848 enää koskaan tule?. 4) Kiirehtikää sen

tähden niitä miehiä, jotka ovat antautuneet täyttämään sitä 

kuilua, joka erottaa tieteellisen ajattelemisen ja tieteellisen 

kielen kansasta. Heille teidän tulisi tarjota juhla-ateria Pryta-

1) Blume 272. 

2) Sama siv. 276. 
3) Sama 278. 
4) Sama 279. 
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neionilla, mutta sen sijaan te ehdotatte, että heidät asetettaisi 

syytteeseen.~ 

Loistavasta puolustuspuheesta huolimatta tuomitsi oikeus 

hänet neljäksi kuukaudeksi vankeuteen. Tästä päätöksestä 

hän kuitenkin valitti Berlinin kamarioikeuteen ja kun yleinen 

syyttäjä oli kannekirjassaan viitannut siihen, mitä Lassalle 

oli edellisessä esitelmässään lausunut välillisistä veroista, laati 

hän uutta oikeuden käyntiä varten laajan puolustuksen 1)>>Die 

indirekte Steuer und die Arbeiter», jossa hän koettaa todistaa, 

että mainitut verot rasittavat etupäässä varattomia kansan

kerroksia. Kamarioikeus lievensikin rangaistuksen mitättö

mäksi rahasakoksi . Lassalle oli periaatteellisesti kuitenkin 

voittanut. 

Mitä sitten tulee niihin aatteisiin, joita Lassalle esittää 

>>Työväen ohjelmassaan», ovat useat etevät tutkijat, kuten L. A. 

Brandt ja Gustaf Schmoller osoittaneet, että ne olivat samoja, 

joita jo Louis Blanc, Lorenz von Stein ja Karl Marx olivat esit

täneet. Samat tutkijat ovat myös osoittaneet, etteivät ne pe

rusteet, joille Lassalle rakensi historianfilosofiansa ja taloustie

teensä, kestä arvostelua. Olkoon, etteivät aatteet ole hänen omi

aan, vaikka eivät perusteet kestä tieteen arvostelua, niin on >>Työ

väen ohjelmalla>> siitä huolimatta arvokas sija historiassa ja 

etenkin Saksan sosialismin historiassa, ei teorian vaan sen tar

koituksen puolesta käyttää silloista poliittista tilaa juuri työ

väen hyväksi. Sen tarkoitus oli selittää Preussin työväestölle 

>>sisäistä historianfilosofian ymmärtämistä>>, jotta se heräisi 

luokkatietoisuuteen ja alkaisi käyttää poliittista valtaansa. 

Sentähden on >>Työväen ohjelmaa>> pidettävä Saksan sosialisti

sen liikkeen lähtökohtana. 

Jotta siitä on tullut Saksan sosialismin lähtökohtia on Las-

3 

-
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sallen ansioksi luettava. Poliittisella kotkan silmällään osasi 

hän erinomaisesti valita taktiikkansa ja hetken esiintymiselleen. 

Kun hallitus ja liberalistit taistelivat keskenään perustuslain 

pykälistä, esiintyi Lassalle kolmantena ja ilmaisi niiden luokkien 

vaatimukset, jotka tosin vielä uinailivat valtiollisessa horros

tilassa, mutta jotka hän aikoi herättää. <<Noille yhteiskunnan 

järjestymättömille voimille>>, kuten hän heitä perustuslakipu

heessaan nimittää, niille näytti hän perustuslakiriidassa tien, 

mitä sen oli kuljettava, niille näytti hän erityisen ohjelman, 

jota tosin ei voitu vielä siinä taistelussa toteuttaa, sillä se vaati 

valtion uudestaan muodostamista. 1) Mutta mikä saattoi jo olla 

nyt mahdollinen, oli sosiaalidemokraattinen puolue, joka panisi 

tuon muutoksen valtiossa toimeen ja Lassallesta oli tuleva sen 

puolueen johtaja. 

Kuten näkyy ovat nuo molemmat puheet >>Uber Verfas

sungswesen» ja >>Työväen ohjelma>> hyvinkin läheisessä yhtey

dessä keskenään, samalla kun ne muodostavat lähtökohdan 

Lassallen myöhemmälle esiintymiselle ja toiminnalle. 

(J akt.) 

ELINTARVEKAUPPAMME SODAN AIKANA. 
(S. H.) 

Muutamia pa1v1a sitten julkaistiin sanomalehdissä teolli
suushallitukseen eri kaupungeista kuukausittain saapuviin 
hintailmoituksiin perustuva tilasto tärkeimpien elintarpeiden 
vähittäiskauppahinnoista viime syyskuulla samoin kuin ver
taus siitä, missä määrin hinnat olivat vuoden 1913 syyskuuhun 
verraten kohonneet. Tämä tilasto osoitti seuraavaa tilannetta: 

1) Blume I. 63. 
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Kova ruisleipä .. . .......... . 
Pehmeä ............. . 
Vehnäjauhot ............... . 
Ruisj auhot ............... . 
Kaurasuurimot ......... .... . 
Riisisuurimot 
Kuorimaton maito ........ . . 
Kuorittu .. . . . . ...... . . 
Pöytävoi 
Ruokavoi 
Tuore naudanliha: paisti .... 

liemiliha .. 
Juottovasikka ............. . 
J uottamaton vasikka . . .... . . 
Tuore sila va ............... . 
Sokeri ..................... . 
Perunat ................... o 

Kahvi ............ ....... .. . 
Tuore silakka 
Suolattu 
Suolattu silli ............. .. . 

Keskimäärin 
hinta syysk. 

1915. 
-: 82 
-: 52 
-: 67 
-: 42 
-: 88 

1: 13 
-: 25,5 
-: 15 

3: 63 
3: 20 
1: 56 
1: 36 
2: 13 
1: 35 
2: 32 
1: 40 

-: 52 
3: 55 

-: 69 
-: 58 
1: 37 
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Kohoaminen 
syysk. 1913 
verraten 0/o 

roo.o % 
73.3 " 
52.3 " 
40.0 " 
83,3 

" 
7r.2 " 
2I.4 

" 
66,7 

" 
12.4 

" 
13.1 

" 
23,s " 
34,7 " 
24.6 " 
57.0 " 
35,7 " 
18.6 

" 
73,3 " 
15.3 " 
76,9 

" 
48,7 

" 
57,5 " 

Syyskuun hinnat v. 1913 eivät anna aihetta muistutukselle, 
että ne olisivat liian alhaiset, joten yllä ilmenevää hintatason 
kohoamista voitanee pitää todellisena. 

Voimme merkitä että leivän hinta on kohonnut ei vähem
mällä kuin 73-roo %, jauhojen hinta 40-52 %, perunain 
hinta 73 %- Kala on kallistunut yli 60 % ja liha 23-57 %, 
kaura- ja riisisuurimot 71-83 %- Ja huomattava on, kuten 
numeroista käy selville, hinnan nousu ollut miltei kaikissa elin
tarvelaj eissa. 

Ei ole suinkaan vaikea päättää että tämä huomattava elin
tarpeiden hinnannousu, jota todennäköisyyden mukaan vielä
kin tulee jatkumaan, on painavana taakkana kaikille yhteis
kuntaluoki[ e ja kohottaa varsinkin vähäväkisten kansanker
rosten elintasoa useilla kymmenillä % :lla. 
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Samalla kuin naapurimaissamme, sekä lännessä että idässä 
elintarvekysymys esiintyy yhä enemmän julkisessa tarkaste
lussa ja toimenpiteissä huomion esineenä, on meillä sen suh
teen oltu verrattain levollisia. Rajahintamääräykset ja joiden
kin kuntien viljanhankintapuuhat ovat miltei ainoita julki
suuteen tulleita toimenpiteitä. Ja kuitenkin, paitsi . edellä mer
kitty hintojen huomattava kohoaminen, monet seikat meillä
kin viittaavat siihen ettei yhteiskunnan ole puheena olevassa 
suhteessa jäätävä välinpitämättömäksi. 

Viljan puute on nykyisin tuntuva. Sikäli kuin tiedetään 
ovat viljavarastot sellaiset, että joskin joku kuukausi voidaan 
tulla toimeen, niin ne eivät riitä paljon yli vuoden vaihteen 
useassakaan paikassa. Onpa merkittävä kaukaisemmissa osissa 
maata paikkakuntia, joissa viljansaanti kohtaa hyvin suuria 
vaikeuksia. Viljan hankinta on, kuten tunnettu, useassa seu
dussa yksinomaan paikkakunnan yksityiskauppiaan huolena, 
joka taas ei mielellään levottomana aikana, jolloin hintavaih
telut voivat tulla yllätyksenä, kiinnitä pääomiaan varastoihin, 
joista on mahdollisuus olemassa että ne voivat tuottaa suuriakin 
tappioita. Jo tämä seikka, mutta ennenkaikkea jo se että vil
jaa ei ole saatavissa, pysäyttää viljan tarpeenmukaisen paikalli
sen jakaantumisen. 

Sokerin puute on myöskin nykyisin päivänkysymyksenä. 
Sen hintasuhteissa ei kuitenkaan ole yhtä suurta korotusta 
tapahtunut kuin monen muun elintarpeen, mutta sen puute on 
vielä lähinnä viljaa, tuntuvampi, kuin monen muun, koska se 
ruuan valmistuksessa näyttelee erittäin tärkeää osaa. 

Nämä molemmat elintarpeet ovat sellaisia että niitä, kuten 
tunnettu, tavallisissa oloissa on itäisestä naapurimaastamme 
yllin kyllin saatavissa. Tämä on kyllä tosiasia, joka on epäi
lemättä omiaan suuressa määrin herättämään toiveita uhkaavan 
puutteen poistamisesta. Mutta niinkauan kuin ne vaikeudet 
mitkä viljan ja sokerin kuletusta keisarikunnasta Suomeen 
estävät, ovat olemassa, on aina uhkaamassa se vaara että olot 
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täällä kärjistyvät tuottaen eri paikkakunnilla tuntuvaa puutetta 
ennenkuin apu tulee. Elintarpeiden kulutuksen selvittäminen 
ja järjestäminen Suomen ja keisarikunnan välillä on sentähden 
aivan erikoisen tärkeä nykyhetken tehtävä. Kysymys on tie
tysti yhteydessä vastaavien toimenpiteiden kanssa keisarikun
nassa ja · kohtaa tietysti vaikeuksia niinkauan kuin venäläisillä 
pankeilla on määräävä sananvaltansa viljakaupassa ja niin

-kauan kuin vientikieltoja on olemassa ja keisarikunnan viljan-
kuletus on järjestämättä. Mutta nämä vaikeudet eivät suin
kaan ole sellaisia, että se oikeuttaisi täällä päin olemaan toi
mettomana. 

Elintarvekaupan järjestäminen jo omissa sisäisissä olois
samme antaa edellisen lisäksi paljonkin tilaa muistutuksille. 
Polttopuukysymys on varsinkin pääkaupungissa kireä ja mer
kitä voi että yksityisten kauppiasten monopoli- ja hinnankoro
tuspyrkimykset antavat kylläkin syytä muistutuksille valvon
nan puutteesta. J ärjestymättömyyttä oloissamme kuvaa tämän 
elintarve-esineen alalla rautateiden menettely. Rautatiet, 
joilla on käytettävänään koko rautatieverkko puiden kuletuk
seen kaukaisemmiltakin seuduilta ja lisäksi kruunun metsien 
pohjattomat halkolähteet, takavarikoivat pääkaupunkiin, jossa 
polttopuukysymys on kirein, varattuja halkovarastoja. Päin
vastoin olisi voinut kohtuudella vaatia että tällaisen tilanteen 
vallitessa, kuin nyt on kysymyksessä, rautatiet olisivat asettu
neet yleisön palvelukseen sen puutetta poistamaan. Kuinka 
suuressa määrässä yhteiskunnan puolelta tuleva toimenpide 
voi tälläkin alalla hintasuhteita tasoittaa osoittaa pieni esi
merkki. Kivihiilien puutteessa tarjosi kaupungin kaasulaitos 
koivuhiiliä joka aika takaperin Smk. z: 50 hl, joka hinta oli 
kyllä kohtuullinen, koska suurissa summissa ostettaessa näitä 
oli paljon alle tätä hintaa saatavissa. Mutta niinpian kuin 
kaupungin kaasulaitoksen varasto loppui, kohotti yksityinen 
kauppias hinnan Smk. 5: - siis rno % korotus. Ja kuitenkin 
näistä suurkaupassa oli saatavissa vähän yli z: oo hl. Missä 
määrin yksityinen keinottelu elintarvekaupan alalla rehoittaa, 
osoittaa myös silakkakauppa. Koko silakkatuonti kalamark
kinoille, joka teki monia kymmeniä raU:tatievaunullisia katosi 
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muutamassa tunnissa, tiesi minne, pääkaupungin asukkaiden 
suureksi harmiksi, ja on tietysti omiaan korottamaan huomatta
vasti tämän laajoille väestökerroksille tärkeän elintarpeen hin
taa. 

Maitokaupan alalla vallitsee myöskin maitopula. Monia 
keinottelijoita esiintyy tälläkin alalla korottaen tarpeettomasti 
hintoja. Lukuisia väärennyksiä on tullut ilmi ja vielä lukui
sampia tehdään ilmitulematta. Kohtuuttomia ostohintoja 
korvataan ala-arvoisen tavaran myönnillä. Solidiset ja vaka
vassa tarkoituksessa työskentelevät liikkeet ovat monessa suh
teessa voimattomia tällaista kilpailua vastaan. 

Nämä huomautukset elintarvekaupastamme olkoot ainoas
taan viittauksena vallitsevista epäkohdista· ja avautuvista teh
tävistä niiden poistamisessa. Yleinen koko maata käsittävä 
paikallinen elintarvekeskuskomitea tarpeellisine paikallisine haa
osastoineen olisi epäilemättä tarpeen vaatima. Sen tehtäväksi 
jäisi järjestää elintarpeiden hankinta maahan ja pitää huolta 
niiden tarkoituksenmukaisesta jakautumisesta eri paikkakuntien 
välille. Se edellyttää tietysti myös selvittää, mitä varastoja on 
ja missä tarve on suurin, samoinkuin apuneuvojen 0soitta
mista, miten pulan sattuessa ja lisälähteiden ehtyessä voi
daan saatavina olevilla elintarvevaroilla puuttuvia elin tarpeita 
sovittelujen ja uusien valmisteiden kautta korvata. 

Nykyisen tilanteen helpottaminen ja sen yhä edelleen 
kärjistymisen ehkäiseminen koskee laajojen kansankerrosten 
etuja ja on sentähden kipeä tarpeen vaatima. 

H:ki 15. ro. 15. 
J. H. Vennola. 

P. S. Senjälkeen kuin ylläoleva oli jo kirjoitettu, on se
naatti pitänyt elintarvekysymyksestä neuvotteluja kohdistuen 
etupäässä viljan, sokerin ja maidon hankinnan järjestelyyn. 
Vastaisuus on näyttävä näissä neuvottelussa saadut tulokset. 
Elintarvekeskuskomitean asettamisen tarpeellisuutta edellä
viitattuun suuntaan ei ne mielestämme ole poistaneet, koska 
tarkoituksenmukaisen tuloksen saavuttaminen voi tapahtua 
ainoastaan läheisen eri paikkakuntiin kohdistuvan vuorovaiku-
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tuksen kautta eri paikkakuntien asujamiston kanssa ja koska 
työtä on yllin kyllin niin hyvin hallitukselle, keskuskomitealle 
ja sen paikallisille haaraosastoille, jos nimittäin tahdotaan 
saada kysymys tarkoituksenmukaisesti hyötyä tuottavalla 
tavalla järjestetyksi. J. H. V. 

KAUPPALAIVASTOKYSYMYS PORVOON 
VALTIOPÄIVILLÄ. 

Vuosien 1808-09 sodan aikana Suomen meriliike joutui 
pysähdyksiin. Venäläiset sodan aikana koettivat supistaa 
laivaliikenteen mahdollisimman vähiin. Tosin Buxhövden ja 
Sprengtporten katsoivat välttämättömäksi antaa luvan tuoda 
viljavaroja sekä venäläisille sotajoukoille että hädänalaisille 
suomalaisillekin, täällä kun .rtäet oli ollut kato v. 1807 ja 1808. 
Näiden kuljettamiseen sallittiin käyttää suomalaista kauppa
laivastoa. Mutta vähän tätä oikeutta suomalaiset käyttivät 
hyväkseen. Venäläisille olivat reitit vähemmän tunnetut, olle
tikin kun he olivat hävittäneet kaikki merimerkit, ja sitäpaitsi 
Venäjä oli tällöin vihollismaa. Sodan tähden suomalaisten 
porvarien laivat olivat parin vuoden ajan poissa kotimaastaan. 
Monien anomusten johdosta vihdoin keisari myönsi Kokkolan 
kaupungin porvarein laivoille oikeuden palata kotimaahansa, 
jos ne nim. olivat suolalastissa, muussa tapauksessa ei. Määräys 
myöhPmmin laajennettiin koskevaksi kaikkia suomalaisia lai
voja ja luvallisten tavarain lukuakin lisättiin. Yllämainittuun 
kauppa- ja laivaliikennelupaan ei kuitenkaan, lukuunottamatta 
suolakauppaa, sisältynyt ruotsinmaalainen laivaliikenne. Mutta 
sittemmin tämä vapaus lopetettiin, kiellettiin yleensä kokonaan 
aluksia (suurempia) käyttämästä. Niiden purjeet, airot, perä
simet olivat otettavat takavarikkoon. Pian tämä määräys 
kuitenkin lievennettiin, kunnes taas annettiin käsky, että suo
malaisten tuli antaa laivansa Venäjän sotavoimienkäytettäväksi. 
Tätä määräystä ei kuitenkaan voitu panna täytäntöön 1.) 

1) Lindström siv. 30-38. 
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Kun sitten sotatanner siirtyi Ruotsin puolelle, Porvoon 
valtiopäivät kokoontuivat ja rauha näytti palaavan, niin lama
tilassa ollut meriliikekin rupesi näyttämään taas elonmerkkejä 
ja toivo laivaliikenteen jatkumisesta tuottavana elinkeinona 
muissakin oloissa rupesi jälleen viriämään laivanvarustajis
samme. Porvoon valtiopäivillä porvarisäädyn anomukset kaup
palaivaston suojelemiseksi ja edelleen kehittämiseksi muodos
tavat hyvinkin huomattavan osan. 

Porvarissäädyn laaja anomus Suomen ulkomaankaupasta 
ja merenkulusta osoittaa sisällöltään ja hengeltään vielä täysin 
merkantilistista ja säätyetuoikeudellista katsantokantaa. Tä
mä anomus sisältää, mitä meriliikenteeset:n tulee, seuraavaa: 
Huomautetaan ensiksi, miten paljon hyötyä Venäjälle oli tullut 
Suomen valloittamisesta, tämä kun sen kautta oli saanut >>laa
jan merenrannikon, jossa on monta hyvää satamaa, pieniä meri
kaupunkeja, jotka voivat tulla suuremmiksi, asukkaita, jotka 
jo ovat tottuneet laivarakennukseen, laivaliikkeeseen, ulko
maankauppaan ja kauppayrityksiin meritse kaukaisimpiin 
maihin: Suomalaisella kansallisuudella on yleensä taipumuksia 
meriliikkeeseen ja erittäinkin merimiehemme ovat kaikkialla 
tunnetut vahvimmiksi ja karaistuneimmiksi koko Europassa. 
Suomella on siis luonnollisia edellytyksiä, ja maan muuttuminen 
kauppaa käyväksi merivallaksi on jo hyvässä alussa. Ja tämä 
on sitä tärkeämpää, koska ilman huomattavaa kauppalaivastoa 
sotalaivaston hankkiminen valtiolle aina jää vaikeaksi .>> Jotta 
tämä jo hyvässä alussa. oleva suomalainen >>merivalta>> edelleen
kin säilyisi ja voimistuisi >>katsoo porvarisääty Suomen erittäin 
pohjoiseen maantieteelliseen asemaan nähden tärkeimmäksi 
välikappaleeksi, vieläpä pitää aivan välttämättömänä kulma
kivenä ulkomaan kaupallemme, että samalla kuin tuoteptakaatti 
jää voimaan kaikki rahti- ja täpikulkutiike vierailta kansatli
suuksilta on Suomessa kielletty ja että sen lisäksi omien kaup
piaittemme laivat saavat kaikissa venäläisissä ja suomalaisissa 
satamissa sekä tullimaksuihin että muihin kulunkeihin nähden 
nauttia ulkomaalaisiin verraten niin suuren helpotuksen, että se 
vastaa tarkoitustaan ja korvaa. ne luonnolliset vaikeudet, joita 
vastaan merenkulkumme nyt ja vastaisuudessa saa taistella. 

Kauppalaii,astokysymys · P urvaon valtiopäivillä. .?01 

Näiden . etuoikeuksien oikeudellisuutta mainittu anomus perus
telee pitkien talviemme aiheuttamilla luonn6nesteillä, jotka 
tekevät 7 kuukaudeksi laivaliikkeen mahdottomaksi, vaaralli
silla laivareiteillä, joista johtuu suuret vakuutusmaksut. · Sitä
p aitsi sanotaan, että vientitavaramme, puutavarat, ovat suuria 
ja tilaaottavia, joita täytyy viedä kaukaisiin seutuihin, Väli
meren maihin saakka, sitä varten valmistetuilla laivoilla, joita 
ei juuri voi edullisesti käyttää muuhun rahtaukseen, vaan taval
lisesti ovat kotiin lähetettävät ostetulla santalastilla. Erittäin 
n äyttää sääty pelkäävän kilpailua Etelä-Ruotsin ja Norjan 
kanssa. 

Näiden pääkysymysten lisäksi porvarissääty esitti monta 
muutakin toivomusta Suomen merenkulkuun nähden. Niinpä 
yksi tällainen koski rauhan saavuttamista Välimeren barbaari
valtojen kanssa, >>jottei tärkeä rahtiliike ja suolakauppa Väli
merellä ja liike Odessaan aivan tulisi katkaistuksi.>> Edelleen 
sääty pyysi, että limisaumalaivoja, joita tähän saakka oli saanut 
käyttää yksinomaan kotimaisessa liikenteessä, saisi käyttää 
kaikkialla Itämerellä, että suomalaisissa laivoissa saisi käyttää 
ainoastaan suomalaisia laivureita ja meriväkeä kuten tähänkin 
saakka, ja että viimeksi mainittu ainiaaksi olisi vapautettava 
n. s. pakko-otosta. Sitäpaitsi sääty hartaasti pyysi hävitettä
väksi ruotsalaisen sukeltajalaitoksen, jolla oli ollut monopolina 
haaksirikkoutuneiden hengen ja tavaran pelastaminen. Vielä 
anoi sääty keisarilta turvaa kaikilla merillä >>Suomen kauppa
lipulle>> ja huomautti, että konsulit ulkomaalaisissa kauppa
kaupungeissa ovat tarpeellisia >>suomalaisten kauppiaitten, 
laivanisäntien ja laivuriem> auttamiseksi sekä sanoilla että 
töillä. Myöskin talonpoikaispurjehdusta sääty pyysi rajoitta
maan mahdollisimman paljon, sillä sen mielestä se tuottaisi 
elinkeinottomuutta ja yleistä köyhyyttä (näringslöshet och en 
allmän fattigdom). Korkeintaan voisi talonpojille suoda oikeu
den purjehtia Ruotsiin viemään omia tuotteitaan. 1

) 

1) Vrt. Lindström, ed. siv. 53-59, ja Skriften utgifvna af Svenska 
Litteratursällskapet i Finland IV. Välloflige Borgare Ståndets protokoller 
vid landtdagen i Borgå 1 8 0 9 s. 191-209. 
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Aivan toisenlainen oli ääni aatelisten ja talonpoikaissäädyn 
anomuksissa. He huomauttivat päinvastoin, että talonpoikais
purjehduksen kielto toisi hätää ja perikatoa koko saaristolais
väestölle varsinkin maan pohjoisosissa, koska talonpoikain täältä 
käsin harjoittama purjehdus ja kauppa on paras elinehto huo
non maanviljelyksen ohessa. 

Monet kaupungit pyysivät näillä valtiopäivillä sitäpaitsi 
itselleen tapulioikeuksia. Helsinki pyysi vapaakaupunkioikeuk
sia, nähtävästi ruotsalaisten esikuvien mukaan. 

Kuten näkyy, pitivät porvarioikeuden edustajat silmällä 
liian yksipuolisesti omia säätyetujaan. He olivat niin tottuneet 
hallituksen suojelukseen ja kaikenlaisiin merkantilistisen ajan 
privilegioihin, että he eivät luulleet ilman niitä ollenkaan voi
vam;1a harjoittaa niin oikullista ja vaarallista ammattia kuin 

I 

laivaliikenne on ja erittäin vielä siihen aikaan oli. Tosin on 
myönnettävä, että talonpoikaispurjehdus oli aina erinomaisen 
suuressa määrin helpottanut salakauppaa ja tullikavallusta. 
Mutta sitä oli edistänyt myöskin itse ahdas, tuskallisen tarkasti 
säännöitetty tullikäsittely ja monet kiellot ja korkeat suojelus
tullit. Tämä seikka ei kuitenkaan ollut porvarisäädyn pää
motivi, vaan se oli tuo vanha ja yhä uudelleen esiintynyt pelko 
talonpoikaispurjehduksen tuottamasta kilpailusta. 

Olemm~ nähneet että Chydeniuksen edustama vapautta 
vaativa käsityskanta oli silloisen porvarissäädyn edustajiin 
jättänyt sangen vähän jälkiä. Ei enää muistettu miespolvi 
aikaisemmin vallinnutta vapautumispyrkimystä, vaikka sa
noissa nytkin tosin vedottiin vapauden siunausta tuottavaan 
merkitykseen silloinkun yksityiset edut ja oikeudet eivät sen 
kautta joutuneet vaaraan. Muuten kyllä oltiin valmiit pitä
mään kiinni kaikista keinotekoisista rajoituksista ja kaikista 
yksityiskohtaisista säännöistä. 

Olemme esittäneet Porvoon valtiopäivillä esiintyneet porva
rissäädyn anomukset verrattain laajasti, koska ne muodostavat 
sen pohjan, jolle seuraavien vuosikymmenien laivaliikennelain
säädäntö enemmän tai vähemmän perustuu. 

Lauri Katara. 
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OSUUSLIIKE ELANTO r. l. 10-VUOTIAS. 

Lokakuun 15 pnä 1915 oli kulunut tasan ro vuotta siitä 
kun Suomen ja samalla koko pohjoismaiden suurimman paikal
lisen kulutusosuusliikkeen, Elannon perustava kokous pidettiin 
täällä Helsingissä. Elannolla on ollut harvinaisen hyvä menes
tys koko toiminta-aikanaan, menestys sellainen, että sille saa 
hakea vertaista minkä maan osuustoimintaliikkeestä tahansa, 
tuskin sellaista tapaamatta. Elanto alkoi liiketoimintansa lei
pomona, mutta nyt sen toiminta ulottuu jo muillekin kulutus
tavarain hankinnan aloille. Elannon toiminta muutoin . viittaa 
siihen, että osuustoimintaliikkeellä on meillä hyviä edellytyksiä 
paisua suurliikkeiksi ei ainoastaan myyntimäärään - miljoona
osuuskauppojahan meillä jo on ollut - vaan myöskin toiminta
tapaan nähden, liikkeiksi, jotka vastaavat ulkomaiden suuria 
makasiineja, ja joista kuluttava yleisö voi saada mitä erilaisinta 
tavaraa. Tämä seikka juuri ilahuttaa jokaista osuustoiminnan 
ystävää, sillä ovathan suurliikkeet yksityisen yritteliäisyyden 
kautta syntyneet. 

Mutta palatkaamme Elannon perustamispuuhiin. Olisi 
luullut, että Helsingissä olisi oltu erikoisen valmiit liittymään 
mukaan, kun Elantoa puuhattiin. Olihan sekä yksityisten -
m. m. oli prof. J. H. Vennola jo pari vuotta aikaisemmin julkai
semassa tutkimuksessaan osoittanut, miten kohtuuttomia 
voittoja leipuriliikkeet ansaitsivat ja huomauttanut osuus
kunnallisen liikemuodon tehtävästä . tällä alalla - että valtion 
komitean toimesta paljastettu huutavia epäkohtia: leipäkaupassa 
ja leipomoliikkeen alalla. Ja nämä epäkohdat eivät kohdistu
neet yksinomaan korkeiden hintojen ottamiseen. Leipomojen 
siisteys ja työntekijäin terveydelliset olot antoivat paljon toivo
misen ja moitteen varaa. Mutta tässäkin toistui sama ilmiö 
kuin monella muullakin alalla: meillä ollaan varovaisia ja tah
dotaan ensin nähdä, mikä uudesta tulokkaasta tulee, jos se 
onnistuu mennään mukaan, mutta jos se epäonnistuu, niin ollaan 
päinvastoin valmiit yrityksestä lausumaan ankara tuomio. 
Elannon perustaminen ei kohdannut niin suopeaa maaperää 
kuin olisi odottanut. 
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On muutoin omituinen sattuma, että käytännöllisen sy
säyksen tämän miljoonaliikkeen syntyyn on antanut lakko 
silloisessa Helsingin suurimmassa leipomossa. Liikkeen työ
väestö lakossa ollessaan alkoi miettiä tuotanto-osuuskunnan 
perustamista, jossa osuuskunnassa sananvalta olisi työnteki~ 
jöillä, jotka olisivat siten tilaisuudessa paremmin huolehtimaan 
omista eduistaan ja vaatimuksistaan ammattinsa alalla. Suun
nittelijat kääntyivät Pellervo-seuran puoleen pyynnöllä saada 
avustusta omaa liikettä suunnitellessaan ja sille sääntöjä laa
tiessaan. Niin kuin odottaa sopikin, annettiin seuran virkaili
jain taholta kaikkea sitä apua ja neuvoa, kuin liikettä suunni
tellessa oli tarpeen. Pellervon silloinen sihteeri. lakit. kand. 
Ph. Suuronen ja varsinkin silloinen kamreeri A. Ensio ottivat 
asian sydämenasiakseen. Viinie mainittu ei tyytynyt vain 
neuvojen autoihin, vaan ryhtyi erikoisen tarmokkaasti asioihin 
käsiksi. Pienellä Pellervo-seuran myöntämällä matkarahalla 
kävi hän ulkomailla tutustumassa sikäläisiin suuriin leipomoi
hin ja niiden työskentelyyn. Matkalla saadut havainnot tuli 
sitten käyttää uuden liikkeen suunnittelussa hyväksi. 

Kun sääntöehdotus oli saatu valmiiksi, kokoonnuttiin sitä 
tarkastamaan lokakuun 15 pnä 1905. Kokous pidettiin ylioppi
lastalolla ja avasi sen prof. J. H. Vennola esitelmällä, jossa hän 
selvitteli perustettavaksi aijotun liikkeen tehtäviä ja merki
tystä. Perinpohjaisen, melkein koko päivän kestäneen tarkas
telun jälkeen säännöt hyväksyttiin. Samalla valittiin myöskin 
hallintoneuvosto, jonka tuli saada uusi yritys käyntiin. Hallin
toneuvostoon valittiin: J. H. Alkunen, E. Arvinen, A. Ensio, 
Hedvig Gebhard, M. Holmberg, K. K. Siekkinen, Miina Sillan
pää, K. J. Ståhlberg ja J. H. Vennola. 

Että puuhat tuotanto-osuuskunnan perustamisesta rauke
sivat ja että liikkeestä heti alussa suunniteltiin kulutusosuus
kunta, on kaiketi ollut sille eduksi ja tehdyt siitä nykyisen, yhä 
kehittyvän miljoonaliikkeen. Ja vaikka liike olikin suunniteltu 
alkavaksi toimintansa leipomoliikkeenä, niin suunniteltiin sen 
ohjelma ja tehtävät paljon laajakantoisemmiksi jo ensimäisissä 
säännöissäkin. Marraskuun II pnä 1905 vahvistettujen sään
töjen mukaan kuului osuuskunnan tehtäviin: 
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Leipomo- ja myllyliikkeen harjoittaminen; ruoka- ja muiden 
ravintoaineiden sekä elintarpeiden osto ja myynti. Perustavassa 
kokouksessa päätettiin vielä, että liike voi harjoittaa kahvila-, 
ruokala-, kaljanpano- ja teurastusliikettä; virvokkeiden val
mistusta, sekä sikojen ja kanojen hoitoa; ostaa, myydä ja val
mistaa muitakin tavaroita kuin mitä edellä mainittiin. Uusissa 
v. 19n vahvistetuissa säännöissä liitettiin edellisten lisäksi 
ohjelmaan saunaliikkeen harjoittaminen sekä terveiden ja huo
keiden asuntojen hankkiminen jäsenille. 

Heti ryhdyttiin tarmokkaisiin puuhiin, jotta liike saataisiin 
alkuun. - Ensimäinen tehtävä oli tarpeellisen jäsenmäärän 
hankkiminen, joka ei ollut mikään helppo tehtävä, vaan joka 
päinvastoin kohtasi miltei voittamattomia vastuksia. Ennen 
kuin liike sai alottaa toimintansa, piti jäsenmäärän olla ainakin 
500 ja osuuksien määrän 3,000. Jäsenmäärän hankkiminen 
olikin marraskuun 20 pnä toimeensa valitun toimitusjohtajan 
ensimäinen suuritöinen tehtävä. Työtä johdettiin erityisestä 
toimistosta. Kaupunki oli jaettu piireihin ja varta vasten pal
katut henkilöt kävivät piirissään talosta taloon tekemässä uutta 
yritystä tunnetuksi ja sen tehtävää ja tarkoitusperiä selvittele
mässä sekä tietysti jäseneksi pyytämässä. Monta asuntoa oli 
lähettien juostava ja monta turhaa matkaa tehtävä. Yritys 
oli kyllä hyvä, mutta suurin osa tahtoi ensin nähdä, mitä siitä 
tulee ja sitten vasta tulla mukaan. Paitsi tätä henkilökohtaista 
työtä oli sanomalehdissä ja lentolehtisten kautta koetettu tehdä 
parasta, jotta jäsenmäärä saataisiin nousemaan ainakin vähim
pään vaadittuun määrään. Vasta vuoden 1906 lopussa olivat 
jäsen- ja osuusmäärät nousseet niin suuriksi kuin säännöt mää
räsivät liikkeen alkamiseen vaadituksi. Edellisten määrä oli 
3,271, mikä vastasi rahassa 16,355 mk., ja jälkimäisten 1,308. 

Mutta sillä pääomalla, mikä 1 markan sisäänpääsy- ja 5 
markan osuusmaksuista karttui, ei pitkälle päästy. Hallinto
neuvoston täytyi siis ryhtyä keksimään keinoja, miten hankkia 
tarvittava pääoma. Liikkeelle oli tarjottu I. Viertotien 20 ja 
22:ssa sijaitsevat tontit, pinta-alaltaan 22,258 m 2, 275,000 mkn 
kauppahinnasta. Kauppaa pidettiin edullisena, mutta mistä 
rahat? Niiden hankkiminen jäi hallintoneuvoston puheenjoh-
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tajan J. H. Vennolan ja toimitusjohtajan asiaksi. Onnellisesti 
- tosin vaikeuksien ja puuhien jälkeen - saatiin rahakysy
myskin ratkaistuksi. Helsingin suomalainen säästöpankki 
myönsi kiinnityksiä ja täytetakauksia vastaan tarpeellisen lai
nan. Kun tontille oli ilmestynyt kilpailija, osti hallintoneuvos
ton puheenjohtaja sen omalla riskillään. Näin oli Elannolla 
tarpeelliset tontit. Puuttui vaan tarpeelliset leipomorakennuk
set ja tietysti rakennuspääoma. Mutta viime mainittu kysymys 
järjestyi ja rakennuspuuhiin voitiin ryhtyä. 

Rakennuspuuhista tehtiin ensimäinen päätös kesäkuun 
alussa pidetyssä hallintoneuvoston kokouksessa, vaikkei se 
päätös: tontilla olevan rakennuksen korjaamisesta leipomoksi, 
toteutunutkaan. Kesäk. 19 pnä 1906 pidetyssä kokouksessa 
päätettiin rakentaa uusi, ajanmukainen leipomorakennus. Ra
kennuspuuhat eivät kuitenkaan menneet niin joutuisasti kuin 
oli otaksuttu. Lakot, uunien viipyminen y. m. seikat vaikutti
vat sen, että vasta huhti- ja toukokuun vaihteessa 1907 voitiin 
laskea ensimäiset tuotteet markkinoille. Leipomoliikettä, joka 
jo heti alussa vastasi korkeitakin vaatimuksia sekä terveydelli
sessä suhteessa että työntekijäin oloissa, on vuosi vuodelta kehi
tetty. Kahvilaliike ja myöhemmin ruokalaliike on kehittynyt 
rinnan · leipomoliikkeen kanssa. 

Mutta Elannon toiminta ei pysähtynyt leipomoliikkeeseen. 
Jo heti ensi toimintavuosina lausuttiin toivomuksia, että myös
kin maitoa pitäisi olla kaupan liikkeen myymälöissä. Varsinkin 
Sörnäisten puolelta nämä toivomukset olivat hyvin yleisiä. 
Sen tähden jo v. 1907 alettiin muutamassa myymälässä pitää 
kaupan maitoa, joka otettiin helsinkiläisiltä maitokauppiailta 
tavallista jälleenmyyntipalkkiota vastaan. Järjestelmä ei ollut 
tyydyttävä ja sen vuoksi ryhdyttiin ottamaan maito suoraan 
maanviljelijöiltä. Maidon myynti kohosi nyt huomattavasti, 
mutta laadun valvominen oli vaikeaa. Pitkien valmistelujen 
jälkeen päätti hallintoneuvosto alussa vuotta 19n, että Elanto 
ryhtyy varsinaisesti harjoittamaan maito- ja meijeriliikettä. 
Kohta ryhdyttiin puuhiin ajanmukaisen meijerin rakentami
seksi. Vuoden alussa 1912 oli meijeri koneistoneen niin valmis, 
että se voi alkaa toimintansa. Se olikin aivan ajanmukainen 

1 
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laitos, jota suunniteltaessa ja rakennettaessa otettiin huomioon 
kaikki siihenastiset saavutukset meijeriliikkeen alalla. Vai
keuksia Elannon meijeriliikkeellä oli alussa kestettävänä, ja 
moni uskoi, ettei tämä puoli toiminnasta ottaisi menestyäkseen. 
Nyt kuitenkin näyttävät vaikeudet olevan voitetut ja saavu
tetun kokemuksen perusteella menestys taattu. 

Maito- ja meijeriliikkeen jälkeen seurasi Elannon toiminnan 
laajentaminen käsittämään myöskin sekatavaraliikkeen. Ai
heen siihen antoi Helsingin työväen osuuskaupan tukala tila. 
Huono ja tehtäväänsä pystymätön johto oli saattanut tämän 
aikoinaan hyvän liikkeen perikadon partaalle. Kaupan ystä
vien ja jäsenten taholta ryhdyttiin puuhiin saada kauppa yhdis
tetyksi Elantoon. Elannon hallintoneuvosto asettui kuitenkin 
aluksi puuhaan nähden vastustavalle kannalle, koska huomio 
oli silloin kohdistettava vasta avattuun meijeri- ja maitoliik
keeseen. Sitä paitsi epäilytti hallintoneuvostoa laajentaa lii
kettä vähien rahavarojen vuoksi. Osuuskaupan ystävät eivät 
kuitenkaan lannistuneet puuhissaan; asia joutui uudestaan käsi
teltäväksi Elannon hallintoneuvostossa, joka tällä kertaa kan
natti työväen osuuskaupan liittämistä Elantoon. Kun elok. 
IO pnä 1914 pidetty Elannon osuuskuntakokous oli hyväksynyt 
hallintoneuvoston ehdotuksen, joutui Elanto syyskuussa otta
maan Helsingin työväen osuuskaupan myymälöineen haltuunsa. 
Elanto saattoi sekatavaramyym.älät ajanmukaiselle kannalle, 
joten ne nyt vastaavat suuriakin vaatimuksia. 

Elannon liikkeen kehitystä valaisevat muutamat tilasto
tiedot. Jäsenmäärä, myymäläin ja kahvilain luku, sekä henki
lökunta on eri vuosien lopulla ollut seuraava: 

Vuosi Jäsenluku Myym. ja Henkilö-
kahv. kunta 

1907 1,732 12 98 
1908 1,776 16 135 
1909 2,046 22 189 
1910 2,427 26 219 
1911 2,800 38 317 
1912 3,080 65 480 
1913 3,579 70 525 
1914 4,706 77 526 
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Myynti ja nettovoitto ovat eri vuosina vaihdelleet seu
raavasti: 

Vuosi Myynti Nettovoitto 
Smk. Smk. 

1907 288,734 3,865 
1908 863,902 43,829 
1909 1,128,158 91,718 
19!0 1,368,033 66,311 
191I 1,763,580 58,725 
1912 3,241,417 33,927 
1913 4,102,362 40,639 
1914 4,354,174 58,572 
1915* 4,425,372 

Varat ·kirjanpitoarvon mukaan ja omat rahastot sekä jae
tut voitto-osuudet ovat olleet seuraavat: 

Vuosi Varat Omat Voitto-
rahastot osuudet 

Smk. Smk. Smk. 
1907 564,377 21,431 
1908 558,429 56,721 5,785 
1909 604,617 146,720 6,918 
1910 695,873 206,360 11,864 
191 l 1,111,739 246,000 18,894 
1912 1,616,601 259,424 2 5' 107 
1913 1,761,665 276,240 28,131 
1914 1,731,430 304,328 34,997 

Niistä henkilöistä, jotka ovat työskennelleet Elannon hy
väksi, on ensiksi mainittava hallintoneuvoston puheenjohtaja, 
prof. ]. H. Vennola, joka on puheenjohtajan paikalla ollut liik
keen perustamisesta asti, sekä hallintoneuvoston jäsenet, pro
fessorinrouva Hedvig Gebhard ja nti Miina Sillanpää, jotka 
kumpikin ovat olleet kymmenvuotiskauden hallintoneuvostossa 
satulaseppä J. H. Alkunen, joka on ollut mukana, ensin hallinto~ 
neuvoston varsinaisena jäsenenä vuoteen 1913, sitten varajäse
nenä, sekä vuoden 1915 alusta myös hallituksen jäsenenä. 

Nykyään kuuluvat hallintoneuvostoon paitsi edellämainit
tuja henkilöitä, lakit. kand. E. W. W allden, lakit. kand. W . 

*) Elokuun loppuun 
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Hakkila, postiljooni J. W. W ala, maisteri W. W uolijoki ja varas
totyöntekij ä K. W. Saxell, sekä varajäseninä työnjohtaja A. J. 
Rissanen ja rahastonhoitaja K. Wartiainen: 

Hallitukseen kuuluvat nykyään paitsi toimitusjohtajaa W. 
Tanneria, johtaja Arvi Timonen, lakit. kand. L. af Heurlin, joh
taja 5. Sario ja satulaseppä J. H. Alkunen. 

Ensimäiseksi toimitusjohtajaksi valittiin Pellervon kam
reeri A. Ensio, jonka tehtävänä oli varsinkin suuritöinen jäsen
ten hankkiminen ja liikkeen pystyynpaneminen. Hänen jäl
keensä oli vähän aikaa v. 1907 väliaikaisena toimitusjohtajana 
maisteri J. W. Havutinna, vv. 1907-1912 oli toimitusjohtajana 
A. Silvo, vv. 1912-1915 Arvi Hyttinen sekä viime heinäkuun 
l päivästä alkaen hovioik. ausk. W. Tanner ja toisena johtajana 
maisteri Otto Valmari . . Ap11laisjohtajana oli vv. 1912-1915 
P. Wetterstrand. Maitoliikkeen johtajana oli vv. 19n-1913 
K. Helen, ja vuodesta 1913 lähtien Arvi Timonen. Sekatavara
liikkeen johtajana on kuluvan vuoden alusta ollut Toivo Salmio. 

Elannon kehitys on ollut suuremmoinen ja sen saavutukset 
suuremmat kuin perustajat osasivat toivoakaan. Mutta tämä 
saavutus on laskettava sen hyvän yhteisymmärryksen ansioksi, 
joka on yleensä vallinnut liikkeen jäsenistön keskuudessa. Jo
kainen jäsen on tuntenut liikkeen omaksi liikkeekseen, jonka 
menestyminen liikuttaa itse kunkin etuja. Ennen ·kaikkea saa 
kuluttava yleisö, sekin, joka ei ole ollut Elannon kanssa suora
naisessa tekemisessä, kiittää Elantoa siitä, että leipä- ja maito
kaupan alalla vallitsee yleensä siedettävä tolot. Elannon toi
minta on estänyt hintain kohoamista. Samoin on ymmärtääkseni 
Elannon toiminta maitokaupan alallakin vaikuttanut terveelli
sesti oloihin ja pakottanut kilpailijat ei ainoastaan hinta- vaan 
myös muissakin suhteissa ottamaan kuluttajain edut huomioon. 

Mutta Elannon nykyiset saavutukset viittaavat siihen, 
että se voi vielä paljon tehdä kuluttajain etujen hyväksi, jos 
sen toiminta saa jatkua häiriöittä eikä siihen pääse vaikutta
maan muut kuin puhtaasti osuustoiminnalliset periaatteet ja 
että sen etua silmällä pitäen nimenomaan muistetaan, että 
Elanto on kaikkien kuluttajain yhteinen liike. 

K. V. Hoppu. 

4 
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K IRJALLISUUTIA. 

Paavo Korpisaari. T alletuspankkien likviditeettiperiaate. 
Pankkiteoreettinen tutkimus. Helsingissä 1915. VII + 332 siv. 

Tästä teoksesta on yliopiston virallinen tarkastaja prof. 
J. H. Vennola antanut seuraavan lausunnon: · 

>>Se kysymys, jota tekijä on tutkimuksessaan ottanut sd
vittääkseen, on pankkiteorian samoinkuin käytännönkin kan
nalta erittäin mielenkiintoinen. Viimeaikoina sattuneet talou
delliset pulat ja seisahdukset rahaliikkeessä ovat siihen kiin
nittäneet erikoista huomiota ja on se ammattikirjallisuudessa 
ja aikakauslehdistössä tullut yhä vilkkaamman pohdinnan alai
seksi. Ne pankki tilastolliset pyrkimykset, mitä eri maissa on 
huomattavissa, lähtevät myös osaltaan pankkitoiminnan vakaan
nuttamiseksi useinkin tältä kannalta. Tekijä tuo lisää kysymyk
sen selvittelyyn siten että hän on teoreettisesti ottanut selvittääk
seen niitä eri ilmiöitä ja suhteita jotka likviteettin muodostu
miseen vaikuttavat, samoinkuin hän todistelussaan pyrkii siihen 
käytännölliseen tulokseen että talletuspankkien toiminta olisi 
alistettava keskuspankin tarkastuksen alaiseksi ja että keskus
pankin olisi muodostuttava pankkien pankiksi niin että yksi
tyiset talletuspankit pulien ja joukkovaadinnan sattuessa luot
toa keskuspankista saaden voisivat järjestää toimintansa joutu
matta likviditeetin kannalta vaaraan. 

Esityksensä on tekijä jakanut yhdeksään eri lukuun, joista 
ensimäinen käsittelee likviditeettikysymyksen esiintymistä talle
tuspankkitoiminn~ssa ja __ to~~~n likvi_disyyden määräämistä 
nykyisessä pankkikäytänn?~sa 1a ~t~o-~~as~~-. Kol_mannessa l~
vussa käsitellään suoranaisia hkv1sid1a siJ01tuks1a, kassaa Ja 
kassanluontoisia sijoituksia sekä likvidisiä arvopapereita ja nel
jännessä luvussa likvidisiä luoton~nt?~uotoja ja niiden tun~us
merkkejä, nimittäin aikamäärää hkvidisyyden tunnusmerkkmä, 
ja likvidisten luotonantomu?tojen v~~~uustunt1USJJ:1;~rkkej~. 
Tutustumme sitten eri luvuissa sellaisnn kysymyksnn kmn 
talletuspankkien luotonotto. kesk1:spankist-:1 ja keskuspan~in 
etu likvidisten sijoitusten kokonaiswäärä Ja talletuspankkien 
lik~iditeetti, 'irtisanottavat (määräaikaiset) talletukset ja niiden 
laatu talletuspankkien pitkäaikaiset · sijoitukset likviditeetti
peria~tteen valossa. Viimeisessä luvussa käsitellään likvidi-
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teetin valvontaa ja likviditeettilainsäädäntöä, nimittäin likvi
diteetin valvontaa yleisen tallettispankkilainsäädännön ja pank
kitarkastuksen avulla ja likviditeetin valvontaa yksityiskohtais
ten lakimääräysten avulla. 

Teoksen suunnitteluun nähden voi tehdä sen huomautuksen 
että tekijän käsittely on suunniteltu yksityiskohdissaan etu
päässä yksityistaloudelliselta pankkitalouden ja tallettajien kan
nalta. Siitä syystä onkin selitettävissä, minkä tähden sellaiset 
kysymykset kuin pankkien velvollisuus tärkeimmän maksuväli
neen rahan kokoojina pulissakin palvella kansantaloudellisia tar
koitusperiä, samoinkuin velallisen turvaaminen maksuvaadinnan 
~siintyes~ä, ovat jääneet enemmän kuin suotava olisi ollutsyr
Jään käsittelyssä. Olisi ollut myös syytä ottaa käsittelynalai
seksi likvi~iteetin ja rentabiliteetin suhde pankkitaloudessa, 
koska pyrkimykset korkeisiin jakoprosentteihin epäilemättä ovat 
omiansa vahingoittamaan likviditeettiä. Omien varojen keski
näinen suhde ja tämän muodostuminen pankkien konsentratsi
oni-ilmiöiden ohella on myös seikkä, johon olisi ollut kiinni
tettävä perusteellisempaa huomiota. Mutta huolimatta jois
takin vaillinaisuuksista, joita voidaan merkitä, on tunnustettava 
että tekijä on perusteellisesti ja monipuolisesti käsitellyt ai
nettaan. 

Yksityiskohtaisista muistutuksista pantakoon merkille, 
että tekijän esitys esipuheessa kirjallisuuden käytön rajoittami
sesta siihen mikä1i sitä ulkomaitten huomattavimmissa kirjas
toissa on ollut saatavissa, parina viimevuotena ilmestynyttä 
lukuunottamatta, on erehdyttävä, vaikka tosin tekijälle eduksi, 
koska keskustelusta kävi selville, että tekijä on perehtynyt kir
jallisuuteen, myöskin viime vuosien, laajemmin kuin mainittu 
lausunto edellyttää. Tekijän esitystä vastaan kysymystä 
käsittelevästä kirjallisuudesta on kuitenkin huomautettava 
että tekijä arvostelee sen merkityksen vähäisemmäksi kui~ 
se on, samoinkuin esitykseen käytetystä metodista, että se ei 
sisällä uutta. Se ei kuitenkaan estä tunnustamasta että teki
jälle on erikoisesti ansioksi luettava että hän on eri maiden 
oloja mahdollisuuden mukaan vertaamalla koettanut päästä 
kysymyksestä selville; hänen vikansa ei ole että aineisto eri 
maissa on epähomogenista ja että edellytykset tällaiselle ver
tailevalle tutkimukselle moneen kysymykseen nähden puut
tuvat. Esityksessä että pankkitoiminnan muodostuminen 
suurliikkeeksi ulkonaisine koneellisine toimimuotoineen on 
ollut omiaan hämmentämään johtajien personallisuuden mer
kitystä, olisi ollut huomautettava, että se on ollut juuri . kol
lektiivisten liikemuotojen, osakeyhtiön ja osuuskunnan synty-
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minen, joka tämän on tehnyt . . Se ei käy selville tekijän esi
tyksestä. Tallettajien luottamuksen häviämisen syyt siv. 28 
ja seur. olisi ansainnut paljon tarkemman analyysin, kun ottaa 
huomioon että se on juuri likviditeettikysymyksen kärjistäjänä 
pankille. Sivulla 35 tekijän esitys pankkien yhtäläisyyksistä 
on liioiteltu, kun tekijä jo sivulla 39 on pakoitettu osoitta~aan 
että jo kassan kokoonpanoon nähden eri maiden välillä on aivan 
huomattavia eroja, vaikkapa onkin huomioon otettava että 
eroavaisuus eri pankkien välillä bilansseissa pyr~ii. tulem_':a~ 
esille suurempana kuin käytännössä. Tekijän likv1d1sten s1Jo1-
tusten ryhmitys siv. 48 voi käydä päinsä, mutta sen perustelu 
saman sivun alaviitassa olisi ansainnut tarkempaa selvittelyä. 
Tekijän esitys siv. 67 ja sevr. kassavarojen lisäämisen tarpeelli
suudesta on heikosti perusteltu kun· se tapahtuu vaan muuta
mien esimerkkien nojalla eikä näissäkään tapauksissa ole muita 
vaikuttavia syitä sdvitetty. Tavaravekselien likvidisyyden 
perustelu sillä että vekselivelallinen kuuluu liikemiessäätyyn 
siv. 1:16 on vanhettunut, koska vekselin käyttö luottovälineenä 
on viime vuosikymmeninä huomattavasti laajennut ja monet 
muut vekselit, vieläpä kulutusvekselitkin, voivat monissa tapauk
sissa olla yhtä likvidiset ja varmat kuin tavaravekselit. Teki
jän väitteeseen sivulla 168, että tutkimuksen tehtäviin ei kuulu 
selvittely, miten keskuspankki on saatava toimikuntoiseksi, on 
huomautettava että juuri tästä riippuu koko sen keskitysjärjes
telmän mahdollisuus, jota tekijä ajaa takaa. Kun tekijä siv. 
206 esittää Suomen talletuspankkien likviditeettiprosentteja, 
niin olisi ollut välttämätöntä että tekijä olisi nämä tärkeät las
kelmat perustellut ja esittänyt tarkemmin tiedot, mihin ne 
perustuvat. Tekijä.n esityksestä. pankkitarkastuksen keskittä
misestä keskuspankin huostaan on huomautettava että puolueet
tomuusmomentti ja virkavaltaisuuden poissaolo ei ole suinkaan 
taattu tässäkään virastossa ja että monien seikkojen m. m. kes
kuspankin suhde valtion politisiin pyyteisiin ansaitsevat hyvin
kin tärkeää. harkintaa, ennenkuin eri oloissa on suositettava 
talletuspankkeja ja niiden toimintaa alistettavaksi sellaisen 
keskitetyn riippuvaisuusperiaatteen alaiseksi, mitä puheena 
oleva tarkastus tarkoittaa. Mainittakoon vielä. että. spekulat
sioni-sana tällaisessa tieteellisessä. teoksessa olisi ollut paljon 
enemmän paikallaan kun suomenkielinen keinottelu, jolla voi
daan ilmaista ainoastaan käsitteen varjopuoli. Huomautettava 
on myöskin että paikotellen olisi tunnettujen seikkojen esittä
mistä ollut supistettava, samoinkuin joissakin kohdin olisi karsi
minen saman asian toistamisen kannalta ollut suotava. 
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Huolimatta yksityiskohtaisista muistutuksista on tunnus
tettava että tekijä. laajaan kirjallisuuteen ja tietolähteisiin pereh
tymällä. on koonnut laajan vertailevan aineiston tutkimuksensa 
pohjaksi, jota aineistoa hän on yleensä katsoen tunnustusta 
ansaitsevalla tavalla tutkimustarkoituksiin käyttänyt. Tutki
muksen suunnittelu on yleensä katsoen selvä ja tuloksena on 
vissi tarkoitusperä., jonka oikeutusta tekijä. perusteellisella ta
valla todistelee. Tekijä on esityksessään tuonut lisäselvitystä 
moneen teoreettiseenkin kysymykseen, samoinkuin liän on likvi~ 
diteettikysymyksen käsittelyn asettanut laajemmalle pohjalle 
kuin aikaisemmin on tehty. Teoksella on mielestäni tieteellistä 
arvoa ja voin sentä.hden suosittaa sitä lisensiaattiväitöskirjana 
hyväksyttäväksi. Puollustus väitöstilaisuudessa oli asiallinen 
ja osoitti hyvää perehtymistä. aineeseen '. >> 

0. L. Zetterman, Vakuutusosakeyhtiö Kaleva I874-I9I4. I. 
Historiikki. Helsinki 1915. Sivuja 227. 

Maamme vanhin kotimainen vakuutusyhtiö Kaleva tuli joulu
kuun 1 p:nä 1914 olleeksi 40 vuotta toiminnassa. Tämän johdosta 
on yhtiön johtokunta antanut maisteri G. L. Zettermanin _tehtäväksi 
laatia kertomuksen ja historiikin yhtiön toiminnasta mainitun ajan 
kuluessa. Nyt onkin tästä kertomuksesta ilmestynyt ensimäinen 
osa, joka käsittää yhtiön perustamisen ja sen toiminnan historian. 
Tilastollisia tietoja käsittävän osan ilmoitetaan ilmestyvän myö-
hemmin. · 

Tämä Kalevan toiminnan . historia tarjoaa runsaassa määrin 
mielenkiintoa ei ainoastaan varsinaiselle vakuutusmiehelle ja Kale
van runsaslukuisalle vakuuttajakunnalle, vaan yleensä myöhäisem
pää taloudellista historiaa harrastavalle ja liike-elämämme vaiheita 
seuranneelle. Teos alkaa esityksellä hehkivakuutustoiminnasta ennen 
kuin Suomessa oli kotimaista vakuutustoimintaa, jolloin vakuutus
alalla työskentely oli kokonaan ulkomaisten yhtiöiden hallussa, sekä 
puuhista, joiden tarkoituksena oli saada syntymään kotimainen yhtiö, 
jotka puuhat monista syistä, m. m. sattuneen suuren kadon vuoksi, 
eivät vieneet 1nihinkään tulokseen. Sitten saamme seurata melkoisen 
yksityiskohtaisesti Kalevan perustamispuuhia. Tämä luku tarjoaa 
verrattain paljon mielenkiintoa sen yuoksi, että siinä kuvataan var
sin sattuvasti sitä käsityskantaa, jota vielä 1870-luvulla varnkkaam
pikin yleisö edusti, ja antaa se oivallisen taustan Kalevan vakuutus
toiminnan ja sen saavuttamain tulosten arvostelemiselle. Varsinai
nen yhtiön toiminta on esitetty kymmenvuotisjakson käsittävissä 
erissä. Me saamme .seurata yhtiön toimintaa vähäpätöisestä alusta 
aina viime vuosiin saakka. Vaikea oli se uranuurtajatyö, joka Kale-
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valla oli suoritettavanaan tässä maassa. Mutta vaikeuksista huoli
matta Kaleva taidolla ja tarmolla johdettuna ja hoidettuna on kehit
tynyt huomattavaksi vakuutus- ja rahalaitokseksi maassamme. 

Historiikin lopussa on liitteenä runsas määrä elämäkerrallisia 
tietoja niistä henkilöistä, jotka ovat Kalevan hyväksi työskennel
leet, ja käsittää tämä liite sekä virkailijoita että johtokunnan jäsenet 
ja perustajat. 

Julkaisun arvoa lisää~erittäin runsas kuvitus, jossa ei ole tyy
dytty ainoastaan perustajain, johtokunnan jäsenten, johtajain ja 
virkailijain muotokuviin, vaan myöskin on hankittu kuvia yhtiön 
toimintahuoneistoista ja toimitaloista. Erinomaisen havainnollisen 
käsityksen Kalevan laajenemisesta antaa sen · toimintahuoneiston 
laajeneminen ja tässä suhteessa puolustavat sijansa huoneistojen 
pohjapiirrokset, joita on onnistuttu hankkimaan myöskin aikuisim
mista vuokrahuoneistoista. 

Erikoisena teoksen ansiona on mainittava, että siinä on tietääk
seni ensi kerran koottu yhteen se hajainen ja eri lähteistä, mutta en
nen kaikkea sanomalehdistöstä saatava aineisto, joka kuvaa var
haisempaa vakuutustoimintaa maassamme. Esitys on kauttaaltaan 
kertovaa, niin kuin tällaisessa juhlajulkaisussa tuleekin, lukijan teh
täväksi jää arvostelun antaminen ja johtopäätösten teko. Teos on 
alkujaan kirjoitettu ruotsiksi, suomenkielinen asu ei joka paikassa 
ole niin joustavaa ja tyyli niin vapaata kuin alkuperäisessä. Suo
menkieliseen painokseen on pujahtanut joku kankeuskin. 

Teoksen ulkoasu on kerrassaan hieno ja aistikas. 
K. V. H. 

Edvard Gylling. Syntyneisyydestä ja väestön lisääntymisestä 
Helsingissä. Helsinki 1915. Siv. 48 Hinta 75 p. · 

Yllämainitussa kirjasessaan tri Gylling tutkii Helsingin viime
aikaista luonnollista väenlisäystä ja sen tekijöitä etupäässä silmällä
pitäen eri yhteiskunta.luokkia ja kieliryhmiä. Kummassakin suh
teessa hänen tutkimuksensa vievät tuloksiin, jotka ovat hyvin mieltä
kiinnit~ävät. Sillä jos kohta kaikki se, minkä tekijä esittää, ei ole
kaan aivan uutta, on hän nyt julkaisemassaan tutkimuksessa esittä
nyt monipuolisempia ja syvällisempiä vertailuja väestöliikkeen eri 
tekijöiden välillä, kuin mitä yleensä on tavallista. 

Pääpainon tekijä panee eri seurakuntien väestöliikkeen vertai
luun ja niiden eroavaisuuksien selvittämiseen, jotka, kuten tunne
taan, pääasiallisesti ovat toiselta puolen siinä, että suomalaisten seu
rakuntien syntyneisyys on suurempi kuin ruotsalaisten ja niiden 
kuolleisuus niinikään edullisempi s. o. pienempi, toiselta puolen siinä, 
että Sörnäisten molemmissa seurakunnissa sekä syntyneisyys että 
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kuolleisuus ovat tuntuvasti suuremmat kuin keskikaupungin saman
kielisissä seurakunnissa. 

Suomalaisten seurakuntien pienempi yleinen kuolleisuusluku 
ei, kuten. tekijä osoittaa, ole todistuksena edullisemmista kuolleisuus
oloista, vaan riippuu se yksinomaan siitä, että suomalaisiin seura
kuntiin kuuluu huomattavasti vähemmän iäkkäitä henkilöitä, joiden 
keskuudessa kuolleisuus on suuri. Täten on suomalaisten seura
kuntien yleinen kuolleisuusluku toisenlaisen ikärakenteen takia pie
nempi kuin ruotsalaisten, huolimatta siitä, että jälkimäisten kuollei
suus melkein kaikissa yksityisissä ikäluokissa on edullisempi kuin 
suomalaisten. Mitä Sörnäisten ja keskikaupungin seurakuntien väli
seen eroavaisuuteen tulee, on se todellisuudessa, vieläpä suurempikin, 
kuin mitä yleiset kuolleisuusluvut osoittavat, niin paljon epäedulli
sempi on useimpien yksityisten ikäluokkien kuolleisuus Sörnäisissä. 
Tämä erilaisuus on etupäässä erilaisesta varallisuudesta johtunutta. 

Niinikään olisi harhaanvievää suomalaisten ja ruotsalaisten 
seurakuntien erilaisesta syntyneisyydestä päättäen, että Helsingin 
suomalainen väestö olisi paljon hedelmällisempää ja siis elinvoimai
sempaa kuin ruotsalainen. Tämäkin eroavaisuus on nimittäin suu
rimmaksi osaksi väestön erilaisesta kokoonpanosta riippuva. Jos 
tarkastetaan eri seurakuntien aviollista hedelmällisyyttä, joka pa
remmin kuin syntyneisyys kelpaa väestön lisääntymiskyvyn mitta
puuksi, näyttäytyy, että suomalaisten seurakuntien suhdeluvut ovat 
vain verrattain vähäsensnuremmat kuin ruotsalaisten. -Aivan toista 
osoittavat nämä luvut Sörnäisten ja keskikaupungin erilaisuuteen 
nähden. Sörnäisten seurakunnissa aviollinen hedelmällisyys nimit
täin on hyvin paljon suurempi kuin keskikaupungin, minkä tekijä 
selittää johtuvan siitä, että edellisiin etupäässä kuuluu vähävaraista 
työväkeä, jälkimäisiin taas huomattavan paljon säätyläisiä. Myös
kin suomalaisten seurakuntien vähän suurempi aviollinen hedelmälli
syys johtuu, niin tekijä arvelee, siitä, että niihin kuuluu enemmän 
työläisväkeä kuin ruotsalaisiin seurakuntiin, 

Siinä suhteessa tekijä varmasti on oikeassa, että suomalaisten 
ja ruotsalaisten seurakuntien väestöliikkeessä ilmenevä erilaisuus ei 
ole missään tekemisissä rotu- ja kansallisuuskysymyksen kanssa. Mutta 
saattaa asettaa kysymyksenalaiseksi, onko tekijän selitys hedelmälli
syyden riippumisesta seurakuntien väestön varallisuudesta ja työ
läisluokan lukuisuudesta yhtä pätevä. Kieltämätöntä on kyllä, että 
nämä seikat huolimatta siitä, että uusmalthusilaiset opit viime vuo
sina ovat saavuttaneet suurta levenemistä työväen piireissä, myötä
vaikuttavat hedelmällisyyden erilaisuuteen tekijän mainitsemalla 
tavalla . . Mutta onko tämä ainoa tai edes tärkein vaikuttavista teki
jöistä? Eikö ole todennäköistä, että maaseudulta muuttaneiden 
erilainen suhdeluku eri seurakuntien väestössä tuntuvassa määrässä 
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antaa leimaa seurakuntien hedelmällisyydelle. Onhan tätä väestöä 
suhteellisesti enemmän suomalaisissa kuin ruotsalaisissa samoinkuin 
toiselta puolen Sörnäisten kuin keskikaupungin seurakunnissa ja 
kieltämätöntähän on, että tämä väestö kaupungissa syntyneiden, 
kaupungin epäterveellisissä oloissa kasvaneiden rinnalla on terveem
pää, voimakkaampaa ja lähempänä luontoa. Valitettavasti ei väes
tötilastomme nykyisellä asteella ole mahdollista tarkemmin tutkia 
tämän seikan vaikutusta hedelmällisyyteen. 

Tämän seurakuntien vertailevan tutkimuksen rinnalla tekijä 
tuo julkisuuteen mielenkiintoisia, viimeaikaisen syntyneisyyden 
vähenemistä koskevia lukuja. 

Tutkimuksen lukemista ja yleiskatsauksen saamista helpottavat 
lukuisat tekstiin liittyvät diagrammit, jotka etenkin valaisevat väes
töliikkeen eri puolien kehitystä. 

A. E. T . 

K ATSAUKSIA. 

Maatalous. 

Vuosien 1914 ja 1915 viljasato. Maanviljelyshallituksen tilas
tollisessa osastossa tehtyjen ennakkolaskelmien mukaan oli Suomen 
viljasato vv. 1914 ja 1915 kiloissa ilmoitettuna seuraava: 

Vehnää .............. . 
Ruista ................. . 
Ohraa ................. . 
Kauraa .............. . 
Tattaria .............. . 
Muita lajeja ........ . 

1914 

4,620,000 
274,176,000 

85,560,000 
327,100,000 

142,600 
16,080,000 

1915 

4,300,000 
283,200,000 
109,300,000 
351,700,000 

140,000 
16,200,000 

Tästä näkyy, että rukiin, .ohran, kauran ja >>muiden lajiem sato 
v. 1915 oli suurempi kuin edellisenä vuonna. Sadon lisäys oli kui
tenkin niin vähäinen, ettei se väestön kulutuksessa sanottavia mer
kitse. Ennen kun ensi vuoden sato on käsissä, on maamme, kuten 
aikaisempinakin vuosina, pakotettu väestön ravintotarpeen tyydyt
tämiseksi tuomaan oloihimme nähden suunnattomat määrät viljaa 
ulkoa päin. Aikaisempina vuosina on ulkoa tullut vilja tuotu pää
asiassa Saksasta, nyt on se saatava Venäjältä. 
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Esitämme tässä parilta lähinnä edelliseltä vuodelta lukuja, jotka 
osoittavat, missä määrin omassa maassa saadun sadon lisäksi ollaan 
pakotettu tuomaan ulkomaista viljaa. 

Tuhansissa kiloissa lausuttuna oli: 

Vuonna 1915. 
Sato. Nettotuonti. 

Vuonna 1914. 
Sato. Nettotuonti. 

Vehnää ........ . 4,480.s n8,769.9 4,620,0 93,469.g 
Ruista 260,526.9 260,662.3 274,176.0 168,006.s 
Ohraa ........... . ro3,476.7 ro,78r.s 85,560.0 3,614.s 
Kauraa ........• 387,985.6 15,383.1 327,roo.o 12,851.3 
Tattaria ........ . 148.7 1,247.7 142.6 1,054.3 
Muita lajeja .. . 16,076.3 2,349.7 16,080.0 1,875.2 

Näistä luvuista näkyy, että vehnäsato riittää ainoastaan vä
häiseksi osaksi tyydyttämään tarpeen; v. 1913 oli yli 30 kertaa ja 
v. 1914 yli 20 kertaa suurempi määrä vehnää tuotava ulkomailta. 
Ruissato riitti v. 1913 puoleksi ja v. 1914 vähän yli 3/5 maan tarvetta 
tyydyttämään. Ohran, kauran ja muuta lajeja tarvittiin ainoastaan 
vähäinen määrä tuoda oman maan sadon lisäksi. Tattarin tarve 
sitä vastoin oli tyydytettävä pääasiassa ulkomaisella viljalla. 

Viimeksi esitetyt lukusarjat muuten osoittavat, kuinka heikko 
Suomen viljelys tosiaankin on. Ei pitäisi olla mahdotonta viljelys
tapoja ja siemenviljalajeja parantamalla saada maanviljelystämme 
kohotetuksi sille kanna1le, että se täyttää sekä kansantalouden että 
yksityistalouden vaatimukset, s. o. tuottaa enemmän viljaa kuin 
tähän asti sekä samalla antaa viljelijöille kannattavan liiketuloksen. 

Metsätalous. 

Valtion puutavarahuutokaupat. Kuluvana vuonna tarjottiin 
valtion puutavarahuutokaupoissa kaupaksi 2,551,642 sahatuk
kia ja hyväksyttiin 1,585,790 tukista tehdyt tarjoukset. Myynti
summa oli 6,992,369 m,k. , mikä vastaa 4 mk. 41 p. runkoa kohti. 
Viimeisen kolmen vuoden aikana ovat tarjottujen ja myytyjen tuk
kien lukumäärä, myyntisumma ja keskimääräinen hinta runkoa 
kohti olleet seuraavat: 

Vuosi Tarjottu Hyväksytty Myynti- Myyntihinta. 
määrä myytäväksi hintarun-

koa kohti 
kpl. kpl. Smk. Smk. 

1913 2,752,680 2,179,105 4: 31 9,382,482: 45 
1914 2,658,444 2,081,854 3: 2 7 6,817,465: 22 
1915 2,551,642 1,585,790 4; ,p 6,992;368: 99 
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Raha-, pankki- ja pörssiliike. 

(S. H.) Yleinen tila. Rahamarkkinain yleistä tilaa arvostellessa kään
tyy huomio etupäässä Englannin rahamarkkinoihin, koska Englanti 
suurimmaksi osaksi saa finansoida liittolaisena nykyisen sodan aikana. 
Näin ollen Englannin rahamarkkinoista kuvastuu yleinen tila. Eng
lannin rahamarkkinoilla näyttää vallitsevan kiinteä suunta. Yksi
tyisdiskontto kolmen kuukauden vekselistä noterataan 4 ¾ % - Eng
lannin hallitus on korottanut va.ltiokamarivekseleiden diskonton 
4 ¾ %:ksi per 3 kk., 4 7/s %:ksi per 6 kk. ja 5 %:ksi per 12 kk. Yk
sityisdiskontto seuraa valtiokamarivekseleiden korkoa, joten sekin 
noussee samassa suhteessa. 

Englannin Pankki. Englannin Pankin tila lokakuun eri tila
ilmoitusten mukaan käy selville seuraavasta: 

30/9 7/10 14/ro 21/ro 28/10 
Kultaa milj. f,. 62.0 61.3 60.0 58.9 56.2 
Setelistö ,, 

" 
32.8 32.9 32.6 32.6 32.8 

Vekselit ,, 132.3 II9.3 l 14.7 96.6 96.6 
Giro 

" " 
76.7 98.3 97.9 98.4 99.7 

Reservin suhde %:ssa 24-7 26. l 27.2 31.0 30.0 

Kultakassan vähentyminen on kuukauden kuluessa ollut 3.s 
milj. Setelistön muutokset ovat olleet aivan vähäiset. Vekselit 
ovat vähentyneet 35.1 milj. Reservin suhde passiivoihin on lisään
tynyt 5.s %-

Tila Suomessa. Rahamarkkinain tila suurin piirtein katsoen 
ei vuoden kolmantena neljänneksenä ole osoittanut edellisestä nel
jänneksestä eroavia muutoksia. Sama suunta on edelleen jatkunut, 
Rahaa . on pankkeihin yhä kerääntynyt enemmän kuin on voitu si
joittaa. · Tämä seikka onkin pakottanut talletuspankit, paria pikku
pankkia lukuunottamatta, yhä alentamaan talletuskorkoaan. Kor
kein talletuskorko on lokakuun alusta ollut 4 %, sekä juoksevan · 
tilin ja avista talletusten 1. ½ %- Tätä suotuisaa tilaa aikovat useim
mat kaupunkikunnat käyttää hyväkseen, ottaakseen obligatsioni
lainoja. 

Sijoitusmahdollisuuksia tarjoaa pankeille myös kotimainen 30 · 

miljoonan valtiolaina, joka osittain lienee jo emiteerattu. Pankkien 
käteiset varat tullevat saamaan myöskin tilapäistä sijoitusta siitä 
100 miljoonan markan lainasta, jonka Venäjän valtio aikonee ottaa 
Suomesta ruplan kurssin järjestämiseksi. 

Pankkien ja rahalaitosten lainauskorko on edelleenkin korkea 
runsaaseen, joutilaaseen rahanpaljouteen katsoen. Tämän selittää 
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meille se seikka, että pankkien on hankittava edes jonkinlainen voitto
osinko osakkeidenomistajille. Rahalaitoksista ovat Turun ja Hel
singin säästöpankit sekä siviiliviraston leski- ja orpokassat alen
taneet lainauskorkoaan kiinteistölainoista puolella %:lla, • eli 5 ½ 
%:ksi. Muut suuret rahalaitokset, jotka ovat sijoittaneEt pää0mansa 
kiinteistölainoihin, ottavat edelleenkin 6 %:n koron kiinteistölai
noista ensimäistä kiinnitystä vastaan. Tällamen olotila tuntuu 
kovin luonnottomalta, kun rahan kysyntä on kovin vähäinen. 

Suomen Pankki. Suomen Pankin tila miljoonin markoin käy 
selville seuraavasta asetelmasta: 

30/8 30/9 30/ro l 5/1 l 

Metallikate ................ 298.9 322.7 358.6 366.8 
Siitä metallikassa ............ 42.6 42.6 42.6 42.6 
Kotimainen luotonanto ........ 74, 2 73- 2 71.6 71.5 
Avista sitoumukset .......... 294.5 315.9 350.8 358.4 
Siitä setelistö .............. 183.3 193.6 202.0 214.8 

" 
valtion pano- ja ottotili .. 2.3 7.4 14.0 21.6 

" 
muiden s:a ... . .. ... . .. 87.7 107.3 109.9 rrr.5 

Käyttämätön setelinanto-oikeus 73.0 75 :4 76.6 76.9 

Metallikate on kuukausi kuukaudelta lisääntynyt venäläisten 
valuuttain kokoontumisen johdosta keskuspankkiimme. Itse metalli
kassassa ei ole muutoksia tapahtunut. Myöskin avista sitoumukset 
ovat lisääntyneet. Käyttämätön setelinantooikeus on jonkin verran 
lisääntynyt. Kaikki avista sitoumukset ovat katetut. 

Talletuspankit. Talletuspankkien tilassa jatkui kolmante
nakin vuosineljänneksenä sama suunta kuin alkuvuodesta. Kassat 
olivat syyskuun lopussa 124.1 miljoonaa iuk. eli 5L6 miljoonaa mk. 
eli 73.2 % suuremmat kuin kesäkuun lopussa. Lokakuun lopussa 
ne olivat 130.9 mk. -. 

Talletus-, juokseva- ja kotimaisten kirjeenvaihtajain tilit olivat 
kolmannen neljänneksen lopussa yhteensä 800.5 miljoonaa mk. eli 
42.6 miljoonaa mk. suuremmat kuin toisen neljänneksen lopussa. 
Lokakuun lopussa olivat nämä tilit yhteensä 807.1 miljoonaa mk. 

Talletuspankkien lainananto, vekseli-, kassakreditiivi-, laina:~ 
ja kotimaisten kirjeenvaihtajain tilit, oli kolmannen neljänneksen 
lopussa yhteensä 768.1 miljoonaa mk. eli 5.1 miljoonaa mk. pienem
pi kuin toisen neljänneksen lopussa. Lokakuun lopussa se oli 779.5 
miljoonaa mk. Syyskuun lopussa oli puhdas saatava ulkomailta 
10.1 miljoonaa mk., eli 2.s miljoonaa mk. pienempi kuin kesäkuun 
lopussa. Lokakuun lopussa oli puhdas saatava ulkomailta ainoas-
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taan 4.2 miljoonaa mk. Ylimääräistä luotonottoa Suomen Pankilta 
eivät talletuspankit ole kolmannen vuosineljänneksen aikana tar
vinneet. 

Eri taUetuspankkien talletus- ja juoksevat tilit olivatmiljo01iin 
markoin syyskuun lopussa seuraavat: 

Suomen Yhdyspankki ...... . . . .. . 
Kansallis-Osake-Pankki .... . . ... . 
Pohjoismaiden Osakepankki ..... . 
Privatbanken ............ . . . .. . 
Vaasan Osakepankki ........... . 
Turun Osakepankki ....••... .. . . . 
Suomen Kauppapankki ........... . 
Landtmannabanken ...... . ...... . 
Uudenmaan Osakepankki .. .. ... . 
Tampereen Osakepankki ......... . 
Länsi-Suomen Osakepankki .. . . . . . . 
Helsingin Osakepankki ........... . 

Lisäys 1/7-30/9. 
210.2 10.4 
186.5 2.2 
165.8 9.4 

53.2 4.1 
46.2 -0.4 
31.8 3.9 
22.0 0.9 
18.3 o.6 
15.4 o.6 
14-7 
7.1 
4.1 

r.5 
0.2 

Arvopaperipörssi. Helsingin arvopaperipörssi avattiin syys
kuun l pnä, oltuaan sodan puhkeamisesta asti sulettuna. Pörssi
kokoukset pidetään joka arkipäivä klo 12 päivällä. · Vaihto pörssissä 
on ollut vilkas siihen verrattuna, mitä se oli ennen sotaa. Marras
kuun 8 päivään asti oli vaihto kaikkiaan 1,426,500 mk. l'ästä sum
masta on ollut: 

Pankkiosakkeita ............. . 
Kulkulaitososakkeita . . . . .. .. . . 
Teollisuusosakkeita ......... . 
Muita osakkeita ........... , .. 

655,500 mk. eli 45 % 
373,100 " " 26 " 
284,200 " " 20 
l l 3,700 ,, ,, 9 ,, 

Eniten on pörssissä vaihdettu pankkiosakkeita. Huomattava 
on myöskin kulkulaitososakkeiden vaihto. Se on voittanut teolli
suusosakkeiden vaihdon. Merkille pantava o:n niiden runsas _ky
syntä, kun ottaa huomioon, miten vähän haluttuja ne olivat rau-
han aikana. · 

Pörssin toiminnan vilkastumiseen on osaltaan vaikuttanut se 
seikka, että muidenkin kuin pörssin jäsenten sallitaan tehdä ostoja. 

Liikenne. 

(S: H.)Rahtimarkkinat Suomenlahdella. Venäjältä Suomeen tuo
tavaa elintarvemäärää eivät ole rautatiet riittävän vaunumäärän 
puutteessa ennättäneet kuljettaa, joten huomattavasti suuremmassa 
määrin kuin aikaisempina vuosina ovat vesitiet tulleet kysymykseen. 
Pääasiallisesti ovat purjelaivat tuoneet vesitse Venäjältä Suomeen 
satamiin elintarpeita. Höyrylaivain osuus on luonnollisiin oloihin 
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verrattuna supistunut vähäiseksi. Aikakauskirjan toimitus on hank
kinut tietoja purjelaivain raktimarkkinoista Suomenlahdella kulu
neena purjehduskautena. Alkukesästä nämä rahtimarkkinat olivat 
laimeat ja tarjotut rahtimäärät olosuhteihin nähden - hinaus- y. m. 
kustannukset ovat olleet tavattoman suuret- alhaiset. Keski- ja 
syyskesällä ne osoittivat jo vilkastumista, mutta varsinkin syys- ja 
lokakuulla oli tonnisten kysyntä suuri, kun tuontiliikkeet ryhtyivät 
hankkimaan talvivarastoja niin suuressa määrin kuin mahdollista. 
Vilkastunut kysyntä sai aikaan rahtimäärien nousun. Rahtimi:i.ärät 
olivat alkukesästä r2- r5 pennii:i. puudalta Pietari-Viipuri tahi 
Kotka, sekä 22-25 penniä puudalta Pietari-Helsinki. Vielä elo
kuussa voitiin saada 25 penniä puudalta tonnistoa Helsinkiin. Syys
kuun alussa maksettiin 25-29 p. puudalta Pietan-Viipuri tahi 
Kotka, mutta syyskuun keskivaiheilla ja lopussa sekä lokakuussa 
aina 37 p. puudalta. Pietari-Helsinki maksettiin syyskuun keski
vaiheilla ja lopulla aina 45 p. puudalta, kun taas lokakuussa saatiin 
maksaa Pietari-Helsinki jopa 57 p. puudalta. Lokakuun lopulla 
taas oli huomattavissa jonkin verran laskua rahtimäärissä. 

Useassa tapauksessa ovat laivanomistajat lisänneet ansiotaan 
sillä, että ovat määrättyä korvausta vastaan ottaneet vastatakseen 
lastista sodanvaaran varalta. Tällainen korvaussumma on vaih
dellut r50--250 ruplan välillä, riippuen se tietysti lastin ja vastuun 
suuruudesta. 

Suomenlahden rahtimarkkinat olisivat voineet olla hyvinkin 
hyvät, jos purjelaivainvarustajilla olisi rnhtien pä.ättihnisessä yhteis
toimintaa. Nyt keskinäinen kilpailu ja useinkin tietämättömyys 
toinniston kysynnän muodostumisesta ovat vaikuttaneet epäedulli
sesti. Että tämä epäkohta saataisiin poistetuksi, vaadittaisiin ennen 
kaikkea säännöllistä rahtinoterausten julkaisemista. 

Kauppa. 

(S. H.) Muutamia numeroita elintarpeiden tuonnista Suomeen. 
Lyhyt silmäys satosuhteisiin.Suomessa viimeisenä kymmenvuotiskau
tena 1906/r5 osoittaa, ettei vuoden r9r5 tavallista paremmalla sadolla 
ole mainittavaa lieventävää merkitystä nyt esiintyneeseen viljan
puute-kysymykseen nähden. Sillä vaikka vuonna r9r5 olikin ta
vallista parempi sato, oli sitävastoin vuoden r9t4 sato niin niukka, 
että ainoastaan kahtena vuonna viimeisen kymmenvuotiskauden 
kuluessa, nim. v. 1908 ja r9n on sato ilmotettu yhtä alhaiseksi. 
Tällä tavoin on kumpaisenkin satovuoden, 1914 ja 19r5:n yhteinen 
viljasadon keskimääräj alhaisempi kuin viimeisenkymmenvuotiskau
den satokeskimäärä. 
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Satovuosien viljasadon alemmuus lähinnä edelliseen aikaan 
verraten käy myös ilmi seuraavasta. Vuosien 1914 ja 1915 yhteinen 
arvioitu viljasatomäärä oli 1,477 milj. kg. Vuosien 1912 ja 1913 sitä
vastoin 1,533 milj. kg. Näin ollen siis vuoden 1915 tavallista suu
rempi vuodentulo ei, mikäli arviomäärät pitävät paikkansa, edes 
kykene täyttämään sitä vajausta, jonka vuoden 1914 niukka sato 
synnytti. 

Edellisen johdosta käy näinollen selväksi, että maamme vilja
kysymys nykyisessä vaiheessaan on kaikessa pääasiassa riittämättö
män tuonnin aiheuttama. 

Satosuhteitten johdosta olisi näet vuosina 1914 ja 1915, ei ainoas
taan yhtä suuri, vaan vieläpä suurempikin viljantuonti ollut tarpeen 
kuin laita oli niitä lähinnä edeltäneinä vuosina. Mutta todellisuu
dessa on tuonti viime ja tänä vuonna ollut melkoista pienempi kuin 
ennen. 

Muutamat numerot ovat omiansa selvittämään puheenaolevia 
viljan sato- ja tuontisuhteita. 

. V. 1912 1913 1914 1915 
Viljan sato milj. kg 760.3 772.7 707.7 764.s 

tuonti 355.6 427.9 292.3 247.11) 

Sama asianlaita, sotajajan viljan tuonnin pienuus käy ilmi, jos 
verrataan viljan tuontia sota-ajan satokautena 1 p:stä syyskuuta 
1914 31 p:ään elokuuta 1915 sitä lähinnä edeltänee satokauden viljan 
tuontiin. Numerot osoittavat seuraavaa. · 

Suomeen tuotiin: 
J auhamotonta Jauhoja Ryyniä Yhteensä 

viljaa 
milj. kg milj. kg milj. kg milj. kg 

li9 1913-31/8 1914 
1/9 1914-31/8 1915 

ro9.s 306.5 17.s 434.1 
87,9 190.4 4,4 282,3 

Yhtä suurta vajausta kuin viljan tuonnissg ei ole havaittavissa 
sokerintuonnin kehityksessä sota~aikana. 

Viimeisenä viitenä vuotena · on sokerin tuonti ollut seuraava. 

v. 1910 
19n 
1912 
1913 
1914 

1) 1 p:ään lokakuuta 1915. 

43.6 milj. kg. 
44,5 
47.1 
47:7 
44.2 
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Vuoden 1914 soke1intuonti oli siis kyllä vähän pienempi kuin 
lähinnä edellisten parin vuoden tuonti. Mutta vuoden 1915 kolmena 
ensimäisenä neljänneksenä oli jo sokerin tuonti hiukan suurempi 
kuin vuonna 1914 samaan aikaan. Soketia tuotiin nimittäin: 

Tammi-syyskuussa v. 1914 
" 1915 . 

33.1 milj. kg 
35.s ,, 

Yksin tuontinurii.erot eivät näin ollen anna vastausta, mistä 
seikoista nykyinen sokeripula lopulta johtuu. 

Suurempi puute kuin sokerista pitäsi tuontitilastosta päättäen 
olla suolasta. 

Suolaa tuotiin Suomeen 

v. 19ro 76,9 milj. kg. 
19n 75,4 " 
1912 73.0 
1913 80.6 
1914 55.s ,, 

Vuoden 1914 suolan tuonnissa oli siis varsin tuntuva vajaus. 
Eikä siinä kohden ole huomattavissa edes tasoittavaa kohoamista 
tämän vuodrn kolnien ensiniici.isen neljänneksen aikana. Päinvastoin 
on suolan tuonti yhä alentunut. 

Keittosuolaa tuotiin: 

Tammi-syyskuussa v. 1914 
v. 191.5 

532,ro9 hl 
390,525 " 

Vuorisuolaa sensijaan kyllä tuotiin puheenaolevana aikana 
tänä vuonna jonkun verran enemmän kuin viime vuonna. Mutta 
tämä seikka ei kykene muuttamaan sitä -asianlaitaa, että suolan
tuonti yleensä kuluvanakin vuonna on ollut pienempi kuin ennen. 

Käyttämällä tavallista reduktsionilukua keittosuolaan nähden, 
jonka tuonti tilastossa ilmotetaan kiloissa, nähdään näet, että suo
laa kaikkaan on tuotu. 

Tammi-syyskuussa v. 1914 
v. 1915 

Osuustoiminta. 

53.1.iuilj. kg 
4r.4 " 

Osuusmeijerit v. ·1914. Pai~osta äske~tä~n ib:~estyn~ P~iler
von XIV vuosikirja antaa tietoJa osuusto1mmnalhsten l11kke1tten 
toiminnasta vuoden· 1914 kuluessa. Osuusmeijerien luku· oli mainit-

• 



• 
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tuna vuonna 396 (371 1), niiden jäsenmäärä vuoden lopussa (tietoja 
on saatu 368 m.eijeriltä) oli 39,342 (36,789) ja osuuksien luku nousi 
255,770:een (240,798). Maitoa tuotiin 373 meijeriin kaikkiaan 
315,148,612 kg (301,983,564), josta valmistettiin 12,878,396 kg. 
(12,378,606) voita. Niiden 328 osuusmeijerin tulot, jotka ovat an
taneet tietoa voitto -ja tappiotilistään, nousivat kaikkiaan 38,567,324 
(36,514,875) markkaan. Siitä oli suurin osa eli 36,318,547 (34,303,241) 
markkaa saatu tuotteista. Näiden meijerien yhteinen ylijäämä, kun 
ylijakoa saaneiden meijerien ylijako on vähennetty, oli 941,500, 
(8rr,796) markkaa. Menopuolen suurin erä >>maksettu maidosta ja 
kermasta sekä pidätetty rahastoihin, käsitti 31,224,500 (29,761,713) 
markkaa. Tilinasemaan nähden huomautettakoon, että tietoja anta
neilla 328 m.eijerillä, vuoden ylijäämää lukematta oli 6,227,2rr 
(5,571,375) markkaa erilaatuisia omia varoja. Vieraita pääomia 
meijereillä sitäpaitsi oli lainattu 4,088,240 (3,773,435) markkaa, 
josta summasta 1,352,870 (1,468,645) markkaa oli valtiolainaa. 

Osuuskaupat v. 1914. Osuuskauppoja oli äsken ilmestyneen 
tilaston mukaan maassamme v. 1914 kaikkiaan 415 eli niinmuodoin 
4 vähemmän kuin lähinnä edellisenä vuonna. Tästä huolimatta 
osoittavat osuuskaupat ripeätä edistystä. Niinpä oli 388 tietoa anta
neella kaupalla yhteensä 878 (755) myymälää ja 90,673 (81,948) jä
sentä. Myynti on kasvanut noin yhdeksällä milj. markalla nousten 
puheenaolevana vuonna 65,250;273 (56,247,904) markkaan. Koko 
myyntivoitto oli (362 osuuskaupassa) 7,099,547 (4,889,166) markkaa, 
jonka ohessa muita tuloja oli 457,167 (383,518) markkaa. Liike
kustannusten määrä oli 4,215,254 (2,814,900) markkaa, kaikenlaisia 
muita menoja · yhteensä 387,006 markkaa, . poistoja tehtiin 733,044 
markkaa, joten puhdas voitto,: kun tappioita kärsineiden kauppo
jen tappio on vähennetty,. oli 2,221,410 (1,785,365) markkaa. Myös
kin tilihasemaan nähden on huomattavissa nopeata edistystä ja 
liikkeen vahvistumista. Tiliasemastaan tietoja . antaneitten 375 
osuuskaupan omat pääomat nousivat nimittäin vuoden 1914 päät
tyessä 6,839,794 (5,396,561) markkaan. Vieraita pää.omia osuuskau
pat liikees_sään käyttivät 7,648,519 (6,215,890) markkaa, minkä ohessa 
velkoja tavaran.hankkijoille oli 8,907,695 (10,318;848) markkaa. 
Velkojen kokonaismäärästä oli niinmuodoin 28.8 % omia pääomia, 
vastaavan prosenttiluvun vuoden 1913 päättyessä ollessa 24.3. Va
rojen kokonaissummasta, 25,999,604 markkaa, tavaravarastot olivat 
suurimpana osana, 15,011,885 (15,689,868) markkaa. Saatavia osta
jilta oH 2,150,546 markkaa, kiinteistöjen arvo oli yli 5.7 milj. mark-

-1) Sulkujen sisällä olevat luvut ilmaisevat vastaavan tiedon vuodelta 1913. 
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kaa, kaluston taas hyvä joukko toi~ten milj . markkaa I· n. e .. Eri
koisesti kannattaa kiinnittää huomio tavaravaraston va~e~emiseen, 
jonka kautta se vuonna 1914 oli 23.2 % vuoden myynmsta, kun se 
edellisenä vuonna sitävastoin oli 28.4 %-

Vakuutusliike. 

Henkivakuutusyhtiöiden hankinta kolmen~. e~si nelj~n~ 
neksenä on viitenä viime vuotena ollut seuraava m1lJoonm markom. 

Kaleva Suomi Fennia Salama 
19!1 14.3 32.1 17.3 14.8 
1912 18.7 34.4 17.6 15-3 
1913 !8.2 38.2 9,3 I 3.4 
1914 15.3 31.0 _5.6 ll.7 
1915 21.2 32.9 9.9 

K ataja Yhteensä 
78.5 
86.o 

6.8 
5.5 

85.9 
69. l 
58.1 

Paitsi sota-aika on hankinnan vähenemiseen vaikuttanut _kah
den yhtiön häviäminen kentältä. Kuluvan vu~den _kol~en ensi nel
jänneksen hankinta on n miljoonaa pienempi kuin vnme vuonna 
vastaavaan aikaan. Kalevan · hankinta on kul~v~na vu?nna oll~t 
huomattavasti suurempi kuin vielä koskaan tahan as~1. Suomi
yhtiön hankinta on viime vuodesta lisä~ntynyt, mutta ei ole ko~on
nut niin korkealle kuin se oli vv. 1912 Ja 1913. Salaman ha1;-kmta 
on r.s miljoonan pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 

Yhteiskuntapolitiikka. 

Eräs työväen menestyslaitos. Suom~n ~eol;isuushallituk~~~ 
tiedonantojen 63 vihossa annetaan_ seuraavi~ tietop n; s: __ >>h:nkilo 
kunnan huoltokonttoreista>>, jommoisen _Kymu~ .?s~~e~_htio v.n 19~5 
alusta oli perustanut virkailijoitansa Ja tyoväkeans_a v~rt~n, Ja 
. otka eräissä muissakin maamme teollisuus- _Y· m. yn!yksissa ovat 
J et kannatusta. Puheenalaisen konttonn t arkoituksena on 
s~~~;tämällä vuoden kuluessa vapaaeht?ise7~i sovit~~ osa palka~:ta, 
ioimittaa henkilökunnan nimessä määrå.ttyp henk1lokunnan v'.1lt-

t .. "ttömien menoi· en kuten verojen, vuokrien, vakuutusmaksuJen, aroa . , .uk . 
korkojen, lainankuoletuksien j. n. e. su~nt s1~·. .. ne 

Laitoksen toimeenpanon perustuksma mam~taan m. m. et!a 
"h t ävät henkilökunnan taloudellisia huolia, 3otka ov_a! om1~nsa 

~:ii:nt~maan työkykyä ja työhalua. Jotta t!'öläinen v~1s_1 .. suonttaa 
vissit suuremmat menot, edellyttää _se etukateen !ehtav1a palkka~ 

.... töjä mutta siihen tarvittavaa lu3aa luonnetta 3a alotetta puut 
~~: useilta, velkaantumisen ja sen seuraukset ovat siten uhkaamassa. 

5 
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Alote näihin laitoksiin on tehty Ameri):rnssa, mutta ovat ne _jo 
levinneitä Skandinaviassakin. · 

Kymiyhtiön hroltokonttorin järjestely oli suunniteltu seuraa~ 
vaksi: 

Haluavan on konttorille personallisesti ilmotettava ne suori
tukset, jotka hän aikoo jättää konttorin toimitettaviksi. Niiden 
summa jaetaan palkanmaksusuorjtusten luvulla ja konttori valtuu
tetaan nostamaan osamäärän osottaman määrän sekä kunakin pal
kansuorit:uspäivänä asettamaan se pankkiin . ja . lankeemispäivinä 
toimittamaan asianomaisen, henkilökuntaan kuuluvan -suoritukset. 
Konttori voidaan sen ohella valtuuttaa nostamaan sovittu määrä 
myös esiin. säästökassaa ·varten. . . 

Ensimäisen toimivuoden alussa voi yhtiö etukäteen avustaa 
suoritusten maksamisessa, jotka sittemmin ovat korvattavat. 

Kaikki kannetut pa1kkaosat t ehdään korkoa tuottaviksi ja ko
rot lasketaan vuoden päättyessä asianomaisen hyväksi. 

· Vuoden alussa saa kukin asiakas yleiskatsauksen konttonsa 
tilaan, mutta muilta kuin a~ianom~isilta itseltääU:. pidetään kaikki 
tiedot ankarasti salassa. . _ 
. , J8.rj~stely, ~oidaan milloi~ hyväU:sä työläisen . taholta keskeyt-

t8.ä, jolloin kertyneet säästöt k9rkoineen ovat nostettavissa. . 
Huoltokonttorin tileistä ja hoidosta yleensä on yhtiö vastuun

alainen . . 
.. Ruotsissa . perusti v. 1908 Wettergren & C:o-yhtiö Gööte

porissa ensimäisen huoltokonttorin. Alussa synnytti se epäluuloa 
ja kesti kaksi vuotta ennenkuin henkilökunta yleisemmin ryhtyi sen 
apuun luottamaan. Ensimäisenä vuonna käytti konttorin välitystä 
n. 50 henkilöä, toisena vuonna 93. Kolmantena vuonna oli määrä 
kohonnut jo 168:aan ja neljäntenä 351:een. Nykyään sanotaan mel
kein kaikkien henkilökuntaan kuuluvien, joilla on vähänkään suu
rempi palkka, liittyneen konttorin apua käyttämään. 

Kunnallispolitiikka. 

Sodan aiheuttama vähennys' kaupunkien tuloissa liikenteestä. 
Niitten häiriöitten joukossa, mitkä sota kaupunkien taloudessa 
on aiheuttanut, on J'iikenteestä saatujen tulojen vähentyminen ollut 
huomatuimpia ja vaikeimniin korj attavia. Merenkulun ke~keydytty~ 
ei kaupungeilla ole ollut tilaisuutta kantaa usean kaupungm kulunki
arviossa sangen tärkeitä maksuja satamain 'ja siltain käyttämisestä 
yhtä vähän kuin pakollisia yleisiä liikenne- ja kaupunkimaksuja ja 
tuulaakia. Näin syntynyttä tulojen vähenemistä valaisevat alla-
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olevat erään Kunnallisen Keskustoimiston. toimeenpam•man · kierto
kyselyn kautta kootut tiedot kaupunkien kaikista liikenteestä ·saa
duista tuloista vv .. 1913 ja 1914. Kaupungit ovat yhdistelmässä 
j~etut meri~ ja · sisämaankaupunkeihin ja kummassakin ryhmässä 
ovat kaupungit luetellut nykyisen asukaslukunsa mukaisessa jär
jestyksessä. 

M~rilrnupungit. Tulot v. 1913 . Tul,;it v.1914 
Vähen-

nys 
0/o:ssa 

Helsinki ······· · ······· 1,591,387= 22 1,045,740: 94 33.1 
Turku ...... .... ........ 644,870: 89 456,527= 44 3r.3 
Viipuri .......... ..... ... 892,885= 31 483,332: 89 45,9 
Vaasa ········· ·· ··· ···· 303,217: 30 154,448: 88 41 
Oulu ······ ······· ····· 158,149: 40 68,450: 43 56.7 
Pori ············ · ········ 217,313= II r84,44.J:4i , i5.4 
Kotka ·················· 448,914: 78 201,592: 13 55.1 
Pietarsaari ···· ····· ··· 167,714: 20 104,437= 71 37.1 
Rauma ·················· 102,152: 51 146,676: 46 +43-6 
Hanko ········ ·········· 23,16s: 84 ,22,784: 20 I.7 
Porvoo ............... 33,284: 81 18,156: 13 45.5 
Uusikaupunki ...... ? ? ? 
Raahe ··········· · ···· ·· 69,424: 23 35,483: 76 49 
Kokkola . .............. 79,328: ·rr 45,162: 08 43.1 
Loviisa · ··············· 91,344: 60 44,018: 07 50.1 
Kristiinankaupunki ? ? ? 
Hamina ······· ······ ·· 53,067= 63 37,201: 04 29.s 
Tammisaari 5,480: - 3,43J:- 37,4 
Kemi ···· ····· ······· ·· ? ? ? 
Tornio ·················· 24,404: 49 10,284: 35 57.9 
Maarianhamina .... .. 6,866: 81 5,799: 37 15 .5 
Kaskinen ·· ···· ····· · 21,909: 02 lJ,33S: 50 20.9 
Uusikaupunki 9,291: 47 7,865= 30 15 
Naantali ....... ... .... . 1,665= 53 2,159: 73 +29.6 

Sisämaankaupungit 

Tampere ······· ······ ·· 59,55T 02 53,852: 88 9-6 
Kuopio ···· ····· ·· ···· ? ? ? 
Hämeenlinna 9,684: 47 7,095= 97 26.s 
Lahti ............ ...... ? ? ? 
Joensuu . .. ..... ... .... 70,695: 75 51,601: 72 26.7 
Mikkeli ...... .. ..... .. 13,619: 08 10,821: 75 20.6 
Jyväskylä ····· ······ · ro,rr5: 51 8,400: 30 16,9 
Savonlinna ········ · ··· ? ? ? 
Kajaani ..... ... ...... . 6,041: 89 6,434: -- +6.5 
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Sortavala ··········· · 24,428: 26 22,488: 93 8.a 
Lappeenranta ? ? ? 
Iisalmi ·················· 17,228: 45 15,157: 05 12 
Heinola ............... 1,262: 79 1,451: 79 +14-9 
Käkisalmi ············ 2,209: 01 1,962: 72 12.5 

Merikaupunkien tulot liikenteestä ovat siten alentuneet keski
määrin 40.a % ja sisämaankaupunkien 19,4 %, Kaikkien kaupunkien 
tulot ovat alentuneet 40 %, 

TILASTOLLINEN OSASTO. 

(S. H.) Laivain menetykset v. 1915. Lloydinlaivaluettelon mu
kaan oli laivain menetysten luku kuluvan vuoden ensi neljänneksenä: 
163 höyrylaivaa, kantavuudeltaan 336,739 bruttorekisteritonnia, ja 
43 purj elaivaa, kantavuudeltaan 36,962 brutto rekisteritonnia. 68 
höyrylaivaa, kantavuudeltaan 180,713 r. t. ja kaikkien mainittujen 
purjelaivain menetyksen aiheutti sota. 

TALOUS- JA SOSIAALIPOLIITTISET IDEAALIT 
NYKY AJAN KANSANTALOUSTIETEESSÄ 

JA NIIDEN KRITIIKKI. 
Kirjoittanut 

0 . K. Kilpi. 

Kansantalouden arvoituksellisessa ja ikävässä tieteessä, 

kuten H e r k n e r sanoo, on jo pitemmän aikaa ollut käy

mässä itsepintainen taistelu. Se on milloin kytenyt tuhari alla, 

milloin taas syttynyt ilmiliekkiin. Ulkomaiden huomattavim

mat kansantalouden harjoittajat ovat sen johdosta käyneet esiin 

määrittelemään kantansa. Ja taistelun aiheuttajana on ollut 

se tapa, jolla nykyinen vallassa oleva eetillinen, sosiaalireformi

ystävällinen kansantalousoppi, tieteen nimessä, tieteen tulok

sina on käsitellyt talous- ja sosiaalipoliitisia kysymyksiä. 

Pari sanaa nykyisen sosiaalireformiystävällisen oppisuun

nan synnystä kansantaloustieteessä on omiansa antamaan taus

taa sille kiistakysymykselle, josta tässä on puhe. 

Nykyajan eetillinen, sosialireformatoorinen oppisuunta, 

kateederi- ja valtiososialismi syntyi, kuten tunnettu, 1870-

luvun tienoilla, kun vanhemman historiallisen koulun oli mää

rättävä kantansa sosialismin ankaran yhteiskuntakritiikin ja 

liberalismin välillä. Nouseva t eollisuus ja kapitalismi oli syn

nyttänyt suuret yhteiskunnalliset epäkohtansa. Kateederi- ja 

valtiososialismi valitsi välittävän kannan sosialismin ja libera

lismin välillä alempien kansanluokkien asemaa koskevissa kysy-
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myksissä. Kateederisosialismin helmassa syntyi vuonna 1872 

mahtava Verein för Sozialpolitik. Ja koko nykyajan laaja

alainen, eri maiden lainsääntöihin levinnyt sosiaalipoliittinen 

virtaus työväensuojelus- y. m. lainlaadintoineen on kasvanut 

ja varttunut oikeastaan tämän yhdistyksen ilmapiirissä. Jätti

läismäinen on se työ ollut, jonka mainittu yhdistys on tehnyt 

talous ja sosiaalipoliittisten kysymysten ja vaatimusten selvit

tämiseksi, ohjaamiseksi ja perustelemiseksi. 

Mutta näillä kateederi- ja valtiososialismin talous- ja so

siaalipoliittisilla harrastuksilla on ollut myöskin tieteen kannalta 

haitalliset seurauksensa. Kansantaloustiede on, käyttääksemme 

P o h 1 en kuvaa, liian suuressa määrässä joutunut politiikan 

)>palvelevaksi neitsyeeksi.>> 

Kansantaloustiede on sellaisena kuin kateederi- ja valtio

sosialismi sitä on harjoittanut, ehkä liian vähän rajoittunut 

tutkimaan ja toteamaan yksistänsä sitä, mitä todellisia ja so

siaalisia oloja ja ilmiöitä on olemassa, ja niiden syy-yhteyksiä. 

Mikä kuitenkin lähinnä, ja, - kuten väitetään -, yksistänsä 

olisi tieteen tehtävä. Vaan se on sitä paitsi - niinkuin muuten 

sitä edeltäneetkin koulukunnat, mutta vielä suuremmassa mää

rässä kuin ne - pyrkinyt myöskin esittämään sitä, kuinka 

asiain ja olojen pitäisi o 11 a. Mikä taas lähinnä kuuluu 

politiikan tehtäviin. Kateederi- ja valtiososialistinen kansan: 

taloustiede on vissien eetillisten näkökohtien, omaksumainsa 

talous- ja sosiaalipoliittisten ihanteiden, tarkoitusperien, pää

määrien johtamana arvostellut taloudellisia ja sosiaalisia asioita 

ja ilmiöitä. Ja toimitetun arvostelun perusteella on sitte tie

teen tuloksena toisia asioita ja ilmiöitä sanottu huonoiksi, 

toisia hyviksi. Ja on valtiovallalle esitetty vaatimuksia esim. 

talous- ja sosiaalipoliittisista lainsäädäntötoimenpiteistä, joitten 

kautta olot ja ilmiöt olisivat määrättyyn suuntaan ohjatta

vat ja korjattavat. 

Talous- ja sosiaalipoliittiset ideaalit nykyajan kansantaloust. ja niiden kritiikki 2 3 r 

Tätä vastaan, että siis tieteellisesti ja tieteen nimessä käsi

tellään myöskin sitä, kuinka asiain p itäisi o 11 a, eikä 

yksistänsä sitä, kuinka asiat ovat, niiden tyypillisyyksiä ja nii
den syy-yhteyksiä, tätä vastaan ensisijassa kääntyy se vasta

virtaus nykyisessä kansantaloustieteessä, joka tässä on käsit

telynalaisena. 

Mitkä poliittiset vaikuttimet ovat ehkä tämän uuden oppi

suunnan, jos niin tahtoo sanoa, syntymisessä olleet mukana? 

Koska kysymyksessä oleva vastavirtaus ensi sijassa kään

tyy nykyajan vallitsevaa sosiaalireformatoorista koulua vas

taan, laajoine työväensuojelus- ynnä muine lainsäädätitöharras

tuksineen, olisi varsin lähellä olettamus, että tässä olisi kysy

myksessä liike, joka olisi saanut vaikutusta niiden piirien ta

holta, suurkapitalististen yrittäjäpiirien taholta nykyisessä 

yhteiskunnassamme, jotka intressisyistä karsaasti suhtautuvat 

nykyaikaisen valtiovallan ja kansan talousopin työväen ystä

vällisiin pyrkimyksiin. 

Tässä kohden voidaan mainita, että kysymyksessä oleva 

oppiriita ei ole saanut alkuansa tieteilijäin taholta, jotka olisi

vat tällaisten harrastuspiirien vaikutuksen alaisia. Sitävastoin 

on kyllä totta, että tutkijat, joiden ehkä voi katsoa olevan 

·mainittuja harrastuspiirejä lähellä, ovat sittemmin varsin 

voimakkaasti tarttuneet myös kysymyksessä olevan ajatus

suunnan ajajiksi ja kannattajiksi. 

Mutta asiaa ajetaan toistaiseksi näiden jälkimäistenkin ta

holta useimmiten metodoloogisena kysymyksenä. Vaaditaan 

ensi kädessä, että tieteen ei tule sekaantua politiikkaan. Tämän 

vaatimuksen takana voi siis sanoa olevan ensinnäkin tutkijoita, 

jotka ajavat sitä etupäässä juuri metodoloogisten syitten takia 

ja joitten lähtökohtana ovat yksinomaan tieteelliset näkö

kohdat. 
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Mutta tämän vaatimuksen takaa voi ymmärtääkseni toi

selta puolen löytää niitä, joiden enemmän tai vähemmän peitet

tynä toivona ehkä on, että taistelu sosiaalireformatoorisia vaa

timuksia vastaan on käyvä helpommaksi heti, kun niiltä on 

riistetty tieteen leima, kun niitä ei enää esitetä tutkimuksen 

tuloksina, vaan ne ovat siirretyt käytännöllisten politikkojen 

ja valtiomiesten epälukuisten riitakysymyksien piiriin. 

Tässä yhteydessä voidaan jättää kysymyksen lähempi 

kosketteleminen sikseen. 

Mutta siirryttäköön sen sijaan katsomaan, mitkä ne 

syyt ovat, joiden pohjalta voidaan tehdä vaatimus, että 

kansantaloustieteen olisi luovuttava esittämästä sitä, kuinka 

asiain pitäisi olla. Ja toiselta puolen: millä vastasyillä näitä 

vaatimuksia kansantaloustieteen kannalta on koetettu kumota. 

Pääasiallisin ja vahvin syy, jonka pohjalta on perusteltu 

vaatimusta, että kansantaloustieteen tulisi pidättyä eetillisistä 

arvopäätelrnistä, ( = etische Werturteile) ynnä talous- ja sosiaali

poliittisten ideaalien, päämäärien ja ohjelmien esittämisestä, on 

seuraava. Nämä arvopäätelmät ja ideaalit ovat mitä suurim

massa määrässä subjektiivisia. 

Jokainen olojen ja ilmiöiden arvostelu, jokainen talous- ja 

sosiaalipoliittinen parannusvaatimus, edellyttää jotakin mitta

puuta, jotakin ideaalia, jonka kannalta oloja ja ilmiöitä arvos

tellaan. Tämän mittapuun kannalta näitä oloja ja ilmiöitä 

arvosteltaessa sanotaan sitte, että ne ovat joko huonoja tai 

hyviä, toivottavia tai hylättäviä. Mutta kansantaloustieteessä, 

niin väitetään, ei voida tieteellisesti asettaa ja todistaa oikeaksi 

mitään semmoista yleistä, ylintä mittapuuta, ihannetta, pää

määrää, joka kaikkien olisi tunnustettava oikeaksi. 

Toisin - niin sanotaan - 1) on laita esim. lääketieteessä. 

1) Vrt. L. P o h 1 e: P olitik und Nationalökonomie. Zeitschrift fiir So
cialwissenschaft. Leipzig, 1910. Siv. 217 . 
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Siinä lääkäritoimen tarkotus, päämäärä, >>mahdollisimman pitkän 

terveyden ja elämän säilyttäminen», on edeltäpäin selvä ja 

määrätty. Kysymys on yksistänsä välikappaleista, jotka pa

raiten siihen päämäärään johtavat. Samoin teknikassa. Jos 

teknikassa on kysymyksessä esim. >>parhaan>> lämmityslaitoksen 

suunnittelemisesta, on tarkotusperä, hiilen käyttöön verraten 

suurin lämpöeffekti, jokaiselle selvä. 1) 

Mutta kansantalous- ja sosiaalielämän alalla eivät pää

määrät, ihanteet ole itsestään selviä tai tieteellisesti todistetta

vissa. Sillä kansantalous- ja sosiaalielämän alalla esiintyvät 

päämäärät ja ihanteet ovat suureksi osaksi tunteen ja tahdon 

asioita. Ja ne ovat viimekädessä riippuvia ja saavat väriänsä 

eri ihmisten maailmankatsomuksesta, siitä yhteiskunnallisesta 

asemasta, johon he kuuluvat j. n. e. 

Tästä seuraa, että sellaisia ihanteita ja päämääriä on 

olemassa ja esitetään aikakausien ajattelussa useampia. Osaksi 

ovat ne toisistaan poikkeavia, osaksi toisilleen kokonaan vas

takkaisia. Ja siitä taas johtuu, että jos lähtökohta arvostelussa, 

ideaalit, päämäärät, joihin kehitystä tahdotaan ohjata, ovat 

näin erilaisia, voidaan arvopäätelmien, ja talous- ja sosiaali

poliitisten vaatimusten tekemisessä tulla aivan erilaisiin tulok

siin. Tieteen nimessä, esitetään senvuoksi aivan vastakkaisia 

arvostelmia ja olojen korjaamiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan 

aivan vastakkaisia talous- ja sosiaalipoliittisia reseptejä ja ojen

nusnuoria. 
Koska kysymys siitä, missä määrin kansantalouden arvo

päätelmät ja ideaalit ovat subjektiivisia, toisistaan eroavia, 

vastakkaisia ja keskenään niin sanoaksemme tasa-arvoisia, on 

l) H e r k ne r ei myönnä näitä esimerkkejä paikkaansapitäviksi. 
Heinrich He r k ne r: Der Kampf um das sittliche Werturteil in der 
Nationalökonomie.Jahrbuch fiir Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft 
im Deutschen R eich. 1912. 2 .. Heft. Siv. 13/14. 
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nyt käsilläolevassa oppiriidassa joutunut hyvin etualalle, tehtä

köön tässä ensin joitakin viittauksia siitä asian puolesta. 

Nykyisen kulttuuriperioodin ajattelussa voi talous-ja sosiaali

poliittisissa kysymyksissä havaita ainakin kolme ideaaliryhmää, 

katsantokantaa, jotka eroavat toisistansa tuntuvasti. Kussa

kin voi sitäpaitsi vielä esiintyä eri vivahduksia. Tämmöisinä 

vastakkaisina ideaaliryhminä voidaan mainita: r. E e t i 11 i s

u s ko n n o 11 i n en, 2. a r i s t o k r a a t t i n en j a r o t u

h Y g i e enin en ja 3. (autonominen) ta 1 o u d e 11 i ne n 
katsantokanta tai ideaa 1.i ryhmä. 

Ensimäinen näistä, eetillinen katsantokanta, on se, jonka 

helmassa nykyajan laaja-alainen sosiaalipoliittinen, n. s. työ

väenystävällinen toiminta on nähnyt päivänvalon. Se esiin

tyi ensin 1800-luvun alkupuolella Ranskassa ja Englannissa, 

reaktsioonina valtaanpääsevää kapitalismia vastaan, miesten 

sellaisten kuin S i s m on d i n ja C a r 1 y 1 en kirjoituk

sissa. Kateederi- ja valtiososialismina se sen jälkeen, kuten 

sanottu, puhkesi uudestaan eloon Saksan taloustieteessä 1870-

luvun tienoilla. Nykyajan kansantaloustieteen tunnetuimmat 

miehet, W a g n e r, S c h m o 11 e r, Co h n y. m. ovat sen 
kannattajia. 

Mitkä ovat tämän katsantokannan ideaalit? Tämän, ai

kamme sosiaalipolitiikan, ihanteena voidaan ehkä yleisimmin 

sanoa olevan alempien kansanluokkien kohottaminen, luokka

vastakohtien tasoittaminen tai miten sitä nimitettäneekin. Jos 

lähemmin tarkastetaan tätä ideaalia, huomataan sen suhteen 

jo pienempiä erimielisyyksiä: Huomattavat piirit pitävät 

erittäin tärkeänä etenkin keskiluokan kohottamisen. Toiset 

piirit pitävät tärkeimpänä alaluokan, työväenluokan aseman 

kohottamisen. Sosialismin taholta on esitetty väite, jonka 

mukaan keskiluokan paisuminen olisi epäedullinen työväen-
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luokalle. Edullisempi olisi sitä vastoin sellainen tila, jossa työ

läisluokka välittömämmin yhtyisi varakkaitten luokkaan. 1) 

B r e t a n o on ymmärtääkseni määritellyt sosiaalipoli- · 

tiikan ihanteeksi: >>jokaisen yksilön ominaisuuksien mahdolli

simman suuri kehitys ja tätä kehitystä vastaava kunkin osalli

suus kulttuurihyödyllisyyksiin>> 2) S c h m o 11 e r i n mielestä 

sosiaalireformin päämääränä on ystävällisen suhteen uudestaan 

palauttaminen sosiaalisten luokkien välille, vääryyden syrjäyt

täminen tai lieventäminen, >>jakavan oikeudellisuuden periaat

teen>> lähentäminen, alempien ja keskiluokkien siveellinen ja 

taloudellinen kohottaminen. Hän sanoo, että samoin kuin 

kuningasvallan onnistui 200-vuotisessa taistelussa pelastaa 

kolmas sääty, porvaristo ja talonpojat, ja sovittaa ne sitä 

ennen yksinoikeutettujen luokkien kanssa, samalla tavalla 

täytyy 19.vuosisadan selvittää neljännen säädyn taistelu mui

den luokkien kanssa, liittää taas neljäs sääty sopusointuisesti 

valtio- ja yhteiskuntaorganismiin. 

Ja näitä eetillisen kansan talousopin ideaaleja hyvin lähellä 

ovat uskonnolliset ideaalit, sellaisena kuin ne esiintyvät kristillis

sosiaalisissa kansan taloudellisissa oppikunnissa ja puolueissa. 

Mutta kaikkien tällaisten ajan sosiaalipoliittisten kulmaki

vien, yhdenvertaistuttamisideaalien, luokkavastakohtaisuuksien 

tasoittamisideaalien, yleisen hyvinvoinnin ideaalien rinnalla 

esiintyy toinen katsantokanta, joka seisoo kokonansa vastak

kaisella pohjalla nyt mainittuihin ihanteisiin nähden. Tämän 

idealiryhmän muodostavat aristokraattiset ja rotuhygieeniset 

katsantokannat. 

1) L. P o h 1 e: Politik und Nationalökonomie, siv. 180. K a r 1 0 1-
d en b e r g: Gerechtigkeit und Kommimismus in der heutigen Volkswirtschajt. 
Jahrbuch för Gesetzgebung., Verwaltung und Volkswirtschaft, 1912. 3. Heft. 
Siv. 56. 

2) L u j o B r e n t a n o : Gewerbe. S c h ö n b e r g i n Handbuch 
der Politischen Oekonomie. Tiibingen, 1882. Erster Band, siv. 906. 
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Taistellessaan S c h m o 11 e r i n kanssa 1870-luvulla, 

jolloin nykyaikaisen sosiaalipolitiikan· perusteet laskettiin, sa

noi esim. T r e i t s c h k e, ettei ihmiskunnan tarkotuksena 

suinkaan ole saattaa kaikki ihmiset kaikkien kulttuurihyödyk

keiden nautintoon. Ja mehän tunnemme N i e t z c s h e n 

kannan: Ihmiskunnan tarkotusperänä ei ole saattaa yleisen hy

vinvoinnin viheriät niityt jokaiselle, vaan päinvastoin merkit

tävien miesten kasvattaminen. Kansa, nuo >>aivan-liian-monet», 

ovat ainoastaan luonnon kiertokulku 6-7 suurmiehen aikaan

saamiseksi. Kun kaikki eivät ole yhtä vahvoja, eivät kaikki 

voi päästä päähän saakka, vaan ainoastaan vahvemmilla luon

teilla on oikeus heikompia vastaan, ja näiden heikompien tulee 

palvella vahvempia. 

Mutta niiden, jotka tahtovat todistaa sosiaalipoliittisten 

ideaalien vastakkaisuutta, ei suinkaan tarvitse turvautua yksin 

N i e t z s c h e n tapaisiin äärimmäisyyskantoihin. Suhteelli

sesti maltillistenkin ajattelijain keskuudessa löytää eriäviä ihan

teita sosiaalipoliittisten kysymysten suhteen. 

Viitataan siihen, että erinäiset kulttuurin huippusaavu

tukset, joiden edellytyksenä on muutamien harvojen ihmisten 

lepo ja p.yvinolo, eivät ole toteutettavissa, jos joukkojen elin

tason olisi kohottava samalla aikaa ja silloinkin kun yhteis

kunnan kokonaistuottavaisuus ei lisäänny. 1) 

Toiselta puolen mainittakoon niin sanottu rotuhygieeni

nen"katsantokanta. Pitäen lähtökohtanaan darwinismin, luon-, 
nollisen valintaopin, asettaa se kysymyksenlaiseksi, eivätkö 

nykyajan sosiaalipolitiikan humaaniset harrastukset >>heikkojen>> 

suojelemiseksi ole omiansa ruumiillisesti ja henkisesti degene

reeraamaan rotuamme ja siten tekemään inhimillisen kulttuurin 

1) 0 tt o v. Z w i e d i ne c k - S ii d en h o r s t: Sozialpolitik. Leip
zig und Berlin 1911. Siv. 148. 
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vaaranalaiseksi. Luonnollisen valintaopin idea on, että tais

telussa olemassaolosta kykenevimmät, soveltuvimmat yksilöt 

jäävät eloon, kun taas huonoimmat, heikoimmat, sortuvat. 

Tämän kautta tapahtuu luonnollinen valikointi, sopivimpien 

eloonjääminen. Mutta sosiaalipolitiikka, joka koettaa auttaa 

näitä heikompia aineksia, jotta ne säilyisivät elämisen taiste

lussa, vaikuttaa juuri päinvastaisesti tätä luonnon valinta- ja 

puhdistuskeinoa vastaan. Tältä kannalta lähtien asetetaan 

senvuoksi >>rodun kuntoisuus>> sosiaalipoliittiseksi ihanteeksi. 1) 

Kolmas katsantokanta on ainakin osaksi vastakkainen 

molemmille edellisille. Se on vastakkainen siinäkin mielessä, 

että se ei ota ideaaliansa kansantaloudelliselle elämälle vieraan 

oppihaaran, kuten etiikan, uskonnon, biologian alalta, vaan 

itse taloudellisen elämän alalta. Tämä katsantokanta asettaa 

kansantaloudellisen ja sosiaalisen elämän mittapuuksi ja pää

määräksi produktiviteetin ihanteen. Kaikki mikä edistää pro

duktiiviteettia, on hyvää, kaikki mikä sitä ehkäisee, on pahaa. 

Tämä oli tavallaan aikanansa liberalismin ihanne. Liberalisti

sessa kansantalousopissa oli produktsioni ensi sijassa, ihminen 

toisessa. 
Mainittua liberalismin ideaalia vastaan muistutettiin aika

nansa, että se asetti persoonallisen ihmisen, työmiehen, väli

kappaleeksi ja sieluttoman tavaran, mahdollisimman suuren 

tavaramäärän tuottamisen kansantalouden päämääräksi. Tämä 

oli oikea yrittäjäideaali, kapitalistikatsantokanta, jonka kautta, 

kuten on sanottu, ihmisyysideaali alennettiin amerikkalaisten 

siankasvattajain ideaalin tasalle. Ja tarvittiin aikanansa 

Kantin etiikan raskas tykistö sen kumoamiseksi. Myöhem-

1) C h a r 1 e s B r o ui 1 he t: Le conflit des doctrines· dans l'economie 
politique contemporaine. Paris 1910. Siv. II/12. Werner S o m b a r t: 
Ideale der Sozialpolitik. Archiv för soziale Gesetzgebung und Statistik. Ber

lin 1897. Siv. 23/-. 
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pinä aikoina on kuitenkin esim. S o m b a r t uudestaan tah

tonut puolustaa tätä ideaalia. 

S o m b a r .t osottaa sivumennen, ettei puheena oleva 

ihanne liberalistisessakaan taloustieteessä ollut juuri aivan 

niin epäinhimillinen kuin on väitetty. Hän sanoo, ettei libe

ralismillakaan loppumääränä sentään ollut sieluton tavara

massa, vaan hyvinkin sielukas kapitalistien kukkaro. S o m

b a r t on puoltanut produktiviteetin ihannetta etupäässä sen 

johdosta, että hän on katsonut, että kansantaloudellisen ja 

sosiaalisen elämän on otettava ideaalinsa itse kansantalouden 

piiristä, eikä minkään muun oppihaaran alalta. Toisin sanoen: 

hän vaatii talous- ja sosiaalipolitiikan ihanteen autonomiaa. 

S o m b a r t tuli tähän johtopäätökseen aikanansa etupäässä sen 

johdosta, että hän pelkäsi, että nykyajan sosiaalipoliittiset har

rastukset olivat omiansa vähentämään kansantalouden pro

duktiviteettia. Ja tämän kautta kulttuuriedut asetettaisiin 

vaaran alaisiksi. 1) 

Verein för Sozialpolitik'in Breslaun kokouksessa v. 1899 

piti S o m b a r t esitelmän aineesta, joka koski kehitystaipumuk

sia nykyaikaisessa pikkukaupassa. Ja tässä esitelmässä ja sen 

johdosta virinneessä keskustelussa hän suurella painolla toi 

esiin tämän produktiiviteetin ihanteen. >>Mikään näkökanta>>, 

sanoi hän,- >>ei ole kylliksi painava säilyttämään kansakuntaa 

perikadosta, jos kansakunta asettaa politiikkansa määräksi 

takapajulle jääneiden luokkien säilyttämisen.>> Hänen mieles

tään olivat hyväksyttävät ainoastaan ne talouselämän organi

satsionimuodot, jotka ovat kansantaloudellisesti tuottavimpia. 

Ja niiden pohjalla vasta voidaan sitte olla siveellisiä tai mitä 

ollaankin. Mutta olla siveellinen taloudellisen edistyksen kus-

1) Vrt. Werner S o .m b a r t: Ideale der Sozialpolitik, siv. 29, 33, 

y. m. 
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tannuksella, sanoi S o m b a r t silloin, on koko kulttuurikehityk

sen lopun alku. 1) 

Kaikki korkeimmat kulttuurit, sanoi S o m b a r t niin

ikään v. 1897, ovat kukoistaneet vasta rikkaan talouselämän 

pohjalla. Mikään kansa, joka on ollut taloudellisesti edistynyt, 

ei ole sivistyksellisesti mennyt perikatoon. >>Mutta silmissämme 

häämöttävät kammottavat jäljet taloudellisesti dekanderiteista 

kansoista, jotka ovat takaisinvaipuneet barbarian yöhöm> 2.) 

Sombartin kanta asiassa on myöhemmin muuttunut. 

ro vuotta jälkeenpäin, kirjassaan >>Sosialismi ja sosiaalinen 

liike>>, hän jo mitä suurimmalla halveksimisella puhui moi

sesta >>puuvillankehrääjän ihanteesta>> (>>Baumwollspinnärideal>>). 

>>Tänäpäivänä>> - sanoi hän - >>ei enää kenenkään, joka hiu

kankaan pitää arvoansa kunniassa, pitäsi kulkea ympäri sel

laisin nousukasihantein>>. >>Ajatus, ettei koskaan voitasi kyl

liksi produseerata, on kapitalistisen snobismin kaikkein aviol

lisin lapsi•>. 3) 

Produktiviteetin ihanteella on kuitenkin vielä kannatta

jansa. 

Huomattava on, että esimerkiksi B r e n ta no y. m. 

ovat hyvin lähellä tätä käsitystä. B r en ta no on tosin myön

tänyt, että taloudellisen elämän ideaa1in ei tule olla aivan koko

naan taloudellinen. Mutta juuri hän on m. m. koettanut pe

rustella nykyajan sosiaalipolitiikan ja työväensuojeluslain

säädännön toimenpiteitä nimenomaan siltä kannalta, että ne 

myös taloudellisesti ovat kannattavia ja sopusoinnussa pro

duktiiviteetin vaatimusten kanssa. 

1) Verhandlungen der am 25., 26. und 27. September I899 im Breslau abge
haltenen Generalversammlung des Vereins fiir Socialpolitik. Schriften des Ve
reins för Socialpolitik. LXXXVIII. Leipzig 1900. Siv. 137/-; 253 y. m. 

2) Werner S o m b a r t: ldeale der Sozialpolitik. Siv. 48. 
3) W e r ne r S o m b a r t: Sozialismus und soziale B ewegung. Sechste 

Auflage. J ena 1908. Siv. 128. 
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Huomaamme tällä tavalla, että nykyajan sosiaalipolitiikan 

tavoiteltaviin päämääriin ja ihanteisiin nähden on olemassa 

eroavaisuuksia ja vastakkaisuuksia. 

Ja samalla lailla kuin sosiaalipoliittisten ihanteitten on 

myös laita talouspoliittisten ihanteiden yleisemmässä mie

essä. 

Talouspolitiikan alalla on esim. esitetty ojennusnuoraksi 

ja arvosteluperusteeksi >>yleisen hyvinvoinnin>> ihanne. Tuskin 

mitään on .niin paljon käytetty perustuksena talouspoliittisille 

vaatimuksille ja arvopäätelmille kuin tätä ihannetta. Mutta 

kuinka eri tavalla tätäkin ideaalia voidaan käsittää! Verein 

för Sozialpolitik'in Wienin kokouksessa v . 1909 kysyttiin P h i-

1 i p p o v i c h i 1 ta , joka oli käyttänyt mainittua sanaa, 

mitä sitte oikeastaan kuuluu tähän hyvinvoinnin ihanteeseen? 

Oletetaan, että siihen kuuluu ravinto. Siitä voidaan olla 

jotenkin yksimielisiä. Kaikki elintarvetuotanto kuuluu siis 

hyvinvointiin. Mutta kuuluvatko siihen myös viiniköynnös

pensaan tuotteet? Ja asuntohyvinvoinnin alalla? Kaupun

kiasuminen, vaiko maaseutuasuminen? Suuri osa ihmisistä 

väittää, että vuokrakasarmien asuminen on kansan onnet

tomuus. Onko niiden rakentaminen siis onnettomuutta? Entä 

kirkkojen rakentaminen? Edistääkö se hyvinvointia? Usko

vaiset tämän myöntävät, toiset eivät. Onko varietee yleiseen 

hyvinvointiin kuuluvaa vai eikö j. n. e.1) 

P o h 1 e on huomauttanut parista valtiokäsityksestä, pa

rista maailmankatsomuksesta, jotka ovat yhtä yleisiä ja yhtä 

yleisesti tunnustettuja, mutta jotka kansantalouspolitiikan 

alalla johtavat aivan päinvastaisiin arvopäätelmiin. Nämät 

maailmankatsomukset ovat: individualistinen ja, kuten hän 

1) Verhandlungen des Vereins fur Socialpolitik in Wien, z909. Schriften 
des Vereins för Socialpolitik. 132. Band. Leipzig, 1910. Siv. 563/-. 
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sanoo, natsionalistinen valtiokäsitys eli prinsiippi. Individua

lismilla on yksilö itsetarkotus. Valtiolla ei ole oikeutta vähen

tää kulloinkin elävän generatsioonin persoonallista vapautta, 

aineellista hyvinvointia j. n. e. Kansallisuusprinsiipin kannat

tajat taas pitävät yksilöjä katoavina jäseninä kansakunnan 

elämässä; mutta kansakunnan elämä on ideansa puolesta ijan

kaikkinen. Kansakokonaisuus, järjestynyt kansakunta, valtio 

on kaikkien syntymättömienkin sukupolvien edustaja ja sillä 

tunnustetaan vain olevan itsenäinen tarkotus. Milloin elävän 

generatsioonin edut ovat jatkuvaksi käsitetyn kokonaiskansa

kunnan etujen kanssa ristiriidassa; on yksityisen, elävän gene

ratsioonin etujen väistyttävä. Näin väitetään tämän katsanto

kannan kannattajain taholta. Ja molemmat nämä katsanto

kannat tulevat kumpikin omalta kohdaltansa lukuisten talous

poliittisten kysymysten arvostelemisessa ja ideaalien asettami

sessa kokonansa vastakkaisiin tuloksiin. 

Individualistisen periaatteen kannattajat puolustavat ta

vallisesti vapaakauppaa, kansallisuusperiaatteen kannattajat 

taasen suojelustullia. Maanperimysoikeutta, työväensuojelus

kysymyksiä y. m. · arvostelevat nämät katsantokannat eriä

vällä tavalla. 1) 

Täten siis nähdään, että niin hyvin sosiaalipolitiikan kuin 

yleisen kansantalouspolitiikankin ideaalien, päämäärien suh

teen · on olemassa häilyväisiä, eroavaisia ja vastakkaisia 

käsityksiä. 
Mutta on kuitenkin heti tehtävä selväksi, että ratkaiseva 

kohta ei ole tässä. Tienhaara, joka on jakanut nykyään elävät 

kansantaloustieteilij ät kahteen ryhmään, ei ole tässä kansan

talous- ja sosiaalipoliittisten ideaalien moninaisuudessa ja vas

takkaisuudessa. 

1) L. I' o h 1 e : Politik und Nationalökonomie , siv. 206/- . 
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Vaan erottava kohta on se käsitys, joka kummankin tais

televan suunnan miehillä on näiden vastakkaisten talous- ja 

sosiaalipoliittisten ihanteitten ja päämäärien keskinäisestä 

arvosta. 

Ne, jotka ovat nousseet nykyään vallassa olevaa kans~n

talousoppia vastaan, koska se ikäänkuin itsestään selvinä lähtö

kohtina pitää eetillisiä ihanteita ja päämääriä, joiden kannalta 

se tieteen nimessä harjoittaa talous- ja sosiaalipolitikoimista, 

väittävät, ettei voida tieteen kannalta pitää toisia ideaaleja 

sen korkeampina kuin toisiakaan. Ja sillä tavalla on aina se 

mahdollisuus, että eri tutkijat lähtevät eri mittapuista, eri pää

määristä ja tulevat siten eri tuloksiin, jotka vastakkaisuudes

sansa jokainen ovat yhtä paljon tai yhtä vähän tieteellisiä. 

Niistä tutkijoista, jotka ovat mainitulla kielteisellä kan

nalla, on muistettava m. m. M a x Web e r. Hän sanoo, että 

talous- ja sosiaalipoliittisissa kysymyksissä on ideaali ideaalia 

vastassa, maailmankatsomus maailmankatsomusta vastassa. 

Eikä ole mitään instanssia, joka voisi ratkaista näiden välillä. 

Ei ole olemassa mitään tieteellisesti todistettavissa olevia ideaa

lej a. Ja Weber tulee siihen lopputulokseen, minkä hän 

lausui Verein för Socialpolitik'in Wienin kokouksessa v. r909, 

että >>sen sekottaminen tieteellisiin kysymyksiin, kuinka asiain 

pitäsi olla, on pahanhengen hommia. 1) 

Samoin kieltää P o h 1 e jyrkästi, että voitaisiin todistaa 

toista tai toista ideaalia, päämäärää, korkeammaksi tai oikeam

maksi toista, Kaikki todistukset, - sanoo hän - joilla koete

taan esittää vissejä talouspolitiikan toimenpiteitä tieteellisesti 

1) Verhandlungen des Vereins fur Socialpolitik in Wien, I909. Schrifteri 
des Vereins fiir Socialpolitik. 132. Band. Leipzig. 1910. Siv. 580/-. Ks. 
myös: M a x W e b e r : Die >>Obfektivität,> sozialwissenschaftlicher und sozial
potitischer Erkenntnis . Archiv fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Tii
bingen und Leipzig 1904. Siv. 22/-. 
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oikeiksi tai vääriksi, eivät ole tieteellisesti sen enempiarvoisia 

kuin niin sanotut filosoofiset todistukset Jumalan olemassa

olosta, jotka Kant jo yli sata vuotta sitten työnsi pois tieteen 

piiristä. 

Erittäin huomattava on S o m b a r t i n nykyinen kanta. 

Muistamme, että S o m b a r t vielä Breslaun kokouksen 

aikana oli· sitä mieltä, että voitiin tieteellisesti asettaa korkein 

talous- ja sosiaalipoliittinen ideaali. Seuraavalla kymmen

luvulla oli hän, kuten huomattiin, täydellisesti muuttanut 

mieltä. Ja Verein för Sozialpolitik'in Wienin kokouksessa v. r909 

kysyi hän: >>Kuka ihminen ulkopuolella meidän omaa piiriäm

me enää uskoo kansantaloudelliseen tieteeseen»? Eivät aina

kaan käytännön miehet sitä tee. Tämä tiedehän opettaa: va

paakauppa pitää panna toimeen. Ja tämä tiede opettaa: suoje

lustulleja pitää panna toimeen. Jokainen käytännön mies 

sanoo näin ollen: mutta, herran nimessä! nämäthän·ovat aivan 

päinvastaisia katsantokantoja ja tieteenhän pitäisi kai kuiten

kin opettaa vain yhtä ainoata objektiivista tutkimuksen tulosta. 

Kansantaloustiede tekee itsensä sillä tavalla naurettavaksi. 

Jokainen arvopäätelmä, jokainen ideaali riippuu viime kädessä 

ihmisen persoonallisesta maailmankatsomuksesta. Kaiken tä

män johdosta tuli S o m b a r t siihen tulokseen, että ideaa

leista, siitä, mikä on toivottavaa ja mikä ei ole toivottavaa, tulee 

kansantaloustieteen keskustella silloin vasta, kun on esitetty 

tieteellinen todistus siitä, >>ob die Blondinen oder die Briinetten 

hiibscher sind>>. 1) 

Kuten sanottu, tämä käsityskanta eri ideaalien niin sanoak

semme tasa-arvoisuudesta on kuitenkin kohta, jossa ne, jotka 

ehdollisemmin tai ehdottomammin kannattavat eetillisten arvo

päätelmien, eetillisten ihanteiden ja päämäärien esittämistä 

kansantaloustieteessä, tekevät vastaväitteitä. 

1) Verhandlungen des Vereins fur Socialpotitik in Wien, I 909. Siv. 568/- . 
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He r k ne r, >>Työväenkysymyksem> tunnettu kirjoittaja, 

esim. sanoo, ettei ole kiinnitettävä huomiota yksistänsä ideaa

lien eroavaisuuteen, mutta katsottava myöskin ketä on näiden 

ideaalien takana. Kaikki ihanteet eivät suinkaan ole saman

arvoisia. Ne ideaalit, jotka ovat pohjana nykyaikaisessa sosiaa

lipolitiikassa, ovat korkeimpia ideaalej a kristillisessä kulttuuri

systeemissämme. Ne ovat tunnustettuja julkisessa elämässä, 

juhlallisissa valtiotöissä. Saksan valtakunnan valtiosäännössä 

esim. on tarkoitusperänä mainittu myöskin >>Saksan kansan 

hyvinvointi>>. Saksan oikeuslaitoksessa on tuomarin päätettävä 

esim. >>kohtuudesta>>, >>hyvän tavan>> vaatimuksista j . n. e. H e r k

n e r kysyy sen johdosta, voitaisiinko tätä sallia, jos 

kulttuurisysteemissämme käsitykset näistä asioista olisivat yhtä 

subjektiivisia kuin makutuomiot siitä, vaaleaverisetkö, vaiko 

ruskeakutriset kaunottaret ovat somempia. H e r k n e r myön

tää, että yleisesti tunnustettujen eetillisten prinsiippien ohessa 

on kyllä olemassa alempiarvoisia, sellaisia, joiden pätevyy

destä voi olla eri mieltä. Niiden suhteen on oltava varovaisia, 

ja jos niitä kansantaloustieteessä käytetään, on silloin ilmoi

tettava, että niiden käyttäminen on subjektiivista. Mutta 

He r k ne r arvelee, ettei kateederisosialismi ole tässä suh

teessa rikkonut. Ei edes P o h 1 e ole voinut esittää tapauksia, 

jolloin kateederisosialismin piirissä huonomaineisempia ihan

teita olisi käytetty mittapuuna. 

He r k ne r huomauttaa vielä, etteivät nykyajan sosiaali

politikan ihanteet ole vasta kateederisosialismin kanssa tulleet 

maailmaan. Kant, F i c h te, G ö t he, C a r 1 y 1 e j. n. e. 

ovat esittäneet samanlaisia ihanteita. Kant esim. sanoi: >>Si

sälmykseni kääntyvät ympäri ruumiissani, kun ajattelen maa

orjuutta Saksan maassa.>> Ja hänen praktillinen imperatii

vinsa kuului: >>Toimi niin, että katselet ihmisyyttä omassa 
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ja toisten persoonassa aina samalla tarkotuksena, etkä koskaan 

välikappaleena>>. 
Edelleen mainitsee He r k ne r, että kun niin usein ve

dotaan N i et z s c he en, olisi muistettava, että N i et z

s c he pani kyseenalaiseksi myöskin totuuden arvon, joka on 

kaiken tieteen perustus. 1) (N i et z s c he sanoi nimittäin, 

ettei hän ymmärrä, miksemme totuuden sijaan tahtoisi myöskin 

epätotuutta, jos se vain on hyödyllinen. Jonkun päätelrriän 

valheellisuus ei ole vielä mikään todistus tätä päätelmää vas

taan.) 
J etenkin omalaatuisen väitteen tekee F e r d i n a n d 

T ö n n ies. Hänen mielestään jonkun asian tai teon arvosta 

käyvät mielipiteet usein vähemmän erilleen kuin jonkun asian 

tai tapauksen olemuksesta. Tosiasiapäätelmillä ja arvopää

telmillä hänestä ei ole niin suurta eroa kuin luullaan. Objektii

vis-teoreettiset päätelmät, jotka koskevat sitä, mitä on, mitä 

on tapahtunut ja mistä syystä on tapahtunut pitävät paikkansa 

ainoastaan sillä edellytyksellä, että tiedon orgaanit kaikilla 

ihmisillä ovat samanlaatuisia. 
Subjektiiviset arvopäätelmät, jotka koskevat sitä, onko 

joku asia hyvä tai paha, voivat nousta samaiseen objektiivi

suuden asteeseen, jos tunteen ja tahdon orgaanit olisivat saman

laisia kaikilla ihmisillä. Toisessa kuin toisessakin tapauksessa 

on olemassa normaalisia ja epänormaalisia ilmiöitä. 2
) 

T ö n n ies i n lausunnosta on sanottava, että se kosket

telee väittelyn ydinkohtaa. Mutta kuitenkaan ei hänen tulos

tansa mielestäni voida pitää sattuvana. Tahdon muistuttaa 

1) H ei n r i c h H e r k ne r: Der Kampf um das sittlche Werturteil 

in der Nationalökonomie, siv. ro/-. 
2) per d i n a n d T ö n n ies: Die neuesten Angriffe gegen den Ver~in 

fur Sozialpolitik. Jahrbuch för Gesetzgebung, Verwaltung und Volksw1rt

schaft im Deutschen Reich. 1912. 1. Heft. Siv. 6/-. 
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eräästä huomautuksesta, jonka S o m b a r t on aikaisemmin 

tehnyt. Hän sanoo, että jos johonkin ihmiseen en saa 

menemään kausaliteettia, jos hän ei tunnusta ajatuksen lakeja, 

voin häntä syystä sanoa sekapääksi tai idiootiksi. Mutta samaa 

en voi sanoa ihmisestä, joka ei tahdo omaksua omaa maailman

katsomustani.1) 

Kysymyksessä, missä määrin kaikki ideaalit ovat samanar

voisia tai missä määrin voidaan tu11nustaa määrättyjen ideaalien 

prioriteettia, on S c h m o 11 e r mielestäni hyvin läheisesti 

H e r k n e r' i n kannalla. S c h m o 11 e r puhuu nimenomaan 

ajan brkeimmista ideaaleista. Ylipäänsä S c h m o 11 eri 11 a 

on erittäin optimistinen käsitys, mitä tulee vissien eetillisten 

arvopäätelmien ja ihanteiden objektiivisuuteen. Hänen mie

lestään r. on tärkeimmistä sellaisista jo olemassa suuressa 

määrässä yksimielisyyttä ja 2. tämmöinen yksimielisyys on yhä 

lisääntymässä. 

S c h m o 11 e r i n mielestä kaikissa maanosissa ja kai

kissa kansoissa, kaikissa uskonnoissa ja moraalisysteemeissä 

saarnataan yhä enemmän ja enemmän muutamia harvoja lau

selmia: »Säilytä, täydellistytä itseäsi, rakasta lähimmäistäsi 

kuin itseäsi, tunne itsesi osaksi kokonaisuudesta, johon kuulut, 

ole nöyrä Jumalalle, itsetietoinen, mutta säyseä ihmisiä kohtaam>. 

Siveelliset arvopäätelmät nykyajan katoolilaisten ja protestant

tien, kristittyjen ja juutalaisten ja useimmissa tapauksissa rea

listien ja idealistien kesken eroavat enemmän sivu- kuin pää

asiassa. Tärkeimmistä käytännöllisistä arvopäätelmistä ja 

ihanteista ovat hyvät ja jalot ihmiset samassa kansassa, samoina 

kulttuuriaikakausina yhä enemmän yksimielisiä. >>Ken yksis

tänsä ajattelee luokka-, puolue-, intressiryhmien ajamia arvo

päätelmiä ja ideaaleja, hän on W e b eri n kannalla. Mutta 

1) Werner S o m b a r.t: Ideate der Sozialpolitik, siv. 13. 
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joka taas luottaa objektiivisten ideaalien voittoon yksipuolisten 

siveellisten ja poliittisten ideaalien yli tieteessä ja elämässä, 

hän ei ole niin halveksivasti kuin \V e b e r puhuva niiden 

ottamisesta lukuun tieteessä.>> 

Tämänmukaisesti sitten S c h m o 11 e r tulee johtopää

tökseen, ettei ole vaadittava, että tieteen tulisi syrjäyttää kaikki 

ideaalit, kaiken keskustelun siitä, miten asiain pitäisi olla. >>Mutta 

on vain vaadittava tahtia, objektiivisuutta ja itsehillitsemistä 
niiden käyttämisessä.>>1) 

En voi tässä esittää muiden taisteluun osaa ottaneiden 

tutkijain mielipiteitä. Tämä on mahdotonta jo sentakia, että 

kaikki ulkomaiden huomatuimmat miehet kansantalouden 

tutkimuksen alalla ovat järjestänsä astuneet esiin ja määrän

neet kantansa esillä olevasta kysymyksestä. 

Mutta tahdon vielä huomauttaa eräistä muistutuksista, 

joita S c h m o 11 eri n kantaan vastaan voidaan tehdä. 

Näyttäisi siltä kuin S c h m o 11 eri n ajatus, että joihinkin ideaa

leihin nähden yhä enemmän alkaisi vallita . yksimielisyys, olisi, 

kuten jo ylempänä sanottiin, aivan liian optimistinen. Ainakin 

näyttää siltä kuin sosiaalireformia vastustavat taipumukset 

Saksan taloustieteessä nykyaikana yhä rohkeampina alkaisivat 

astua esiin. Max Weber huomautti nimenomaan maini

tussa Wienin kokouksessa v. I909, että Verein för Socialpoli

tik'in keskuudessa mielipiteet ajan talous- ja sosiaalipoliitti

sissa kysymyksissä ovat etenemässä kauvenimaksi toisistaan, 

eivät suinkaan lähenemässä. Muutenkaan S c h m o 11 eri n 

esityksissä tästä kysymyksestä ei ole sitä selkeyttä ja joh-

1) Gustav S c h m o 11 e r: Volkswfrtschaft, Volkswirtschaftslehre· 
und -methode. Handwörterbuch der Staatswissenschaften. J ena 1911. Siv-
494/-. Gustav S c h m o 11 e r: Einleitungsworte bei der Nurnberger Ta
gung des Vereins fur Socialpolitik im Jahre I9II. Jahrhuch fiir · Gesetzgebung, 
Verwaltung, und Volkswirtschaft. 1912. 1. Heft. Siv. 1/-. · 
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donmukaisuutta, jota odottasi. Hän esimerkiksi ihmettelee, 

että S o m b a r t pitää kansantaloustiedettä halventavana, 

kun se opettaa sekä vapaakauppaa, että suojelustullia. S o m

b a r t i n h a n omat tutkimukset, sanoo hän, ovat osoittaneet, 

miksi toisina aikoina ja toisille kansoille vapaakauppa ja sitten 

taas suojelustulli on hyödyllisempi. Ilmeistä on kuitenkin, 

että S o m b a r t muistutuksellaan tarkotti sitä, että kansan

taloustiede samalle kansalle, samana aikana voi suosittaa vapaa

kauppaa ja suojelustullia. 1) S c h m o 11 e r on myös arvellut, 

ettei tästä kysymyksestä kansantalousopissa enää tultaisi kiis

telemään. Ennustus kuitenkaan ei ole toteutunut. 2) 

Merkitystä nyt puheena olevassa opintaistelussa on ollut 

sillä kysymyksellä, mitä seurauksia arvopäätelmien ja talous

ja sosiaalipoliittisten ideaalien ja vaatimusten poisjättämisestä 

kansantalousopista olisi r. kansantalouden tutkijoille heidän 

osanottoonsa nähden käytännölliseen talous- ja sosiaalipoli

tiikkaan. Ja 2. missä määrin se epäedullisesti rajoittaisi kansan

taloustieteen itsensä alaa ja vaikutusta. 

P o h 1 e on jotenkin pilkallisesti puhunut siitä tavasta, 

jolla kansantalouden tutkijat nykyään politikoivat tieteen 

nimessä ja, kuten hän arvelee, sen maineen kustannuksella. Ny

kyajan kateederi- ja valtiososialistiset kansantalouden tutkijat 

kulkevat ympäri mikä minkäkinkaltaisissa käytännöllisissä 

ohjelma- ja lainparannuspuuhissa, jotka esitetään tieteen tutki

muksen tuloksina. Yksi ajaa työväenkamarien aikaansaamista, 

1) Vrt. S c h m:o 11 eri n] mainittua artikkelia teoksessa Handwör
terbuch der Staatswissenschaften siv. 493 ja S o m b a r t i n lausuntoa Wienin 
kokouksen pöytäkirjassa, siv. 569. 

2) S c h m o 11 e r i n kannasta ja muistutuksista sitä vastaan ks. myös: 
H a ns G e h r i g : Die Begrundung des Prinzips der Sozialreform. Eine lite
rar-historische Untersuchung iiber Manchestertum und Kathedersozialismus. 
Jena 1914. Siv. 367 y. m. Samoin: E. Neva n 1 i n n a: Kaksi kansan
talouden tutkimuksen merkkimiestä. Helsinki 1913. 
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toinen suurpiirteistä asuntoreformia, kolmas työväen suojelusta, 

neljäs kauppapolitiikan revisioonia vapaakaupalliseen suuntaan, 

(viides kauppapolitiikan revisioonia suojelustulliystävälliseen 

suuntaan). Kuudes on maareformin kannattaja ajaen myös 

arvonnousuveroa. Ja samalla lailla >>produseeraavat» katee

deri- ja valtiososialistiset kansantalousopin opettajat kateede

reista arvopäätelmiä ja talous- ja sosiaalipoliittisia ohjelmia 

vissien aksiomaattisina pitämäinsä eetillisten ideaalien ja mitta

puiden pohjalta. Mikä seuraus tällä on ylioppilaisiin? Ylioppi

laitten täytyy tulla siihen käsitykseen, että kaikki nämä vaati

mukset ja arvopäätelmät ovat tieteellisesti päteviä, jär~ähtä

mättömiä tieteen tuloksia. Ja sama väärä käsitys leviää ylei

söön. P o h 1 e mainitsee, että kun eräältä preussiläiseltä refe

rendääriltä kysyttiin, mitä kansantaloustiede on, vastasi tämä, 

että >>kansantaloustiede on tiede, joka mittaa työväenasuntoja 

ja sitten sanoo, että ne olivat liian pieniä.>> 

Kaiken kaikkiaan arvelee P o h 1 e, ettei kansantalouden 

tutkijain yleensä pitäisi ottaa osaa käytännölliseen politiikkaan; 

heidän ei pitäisi tehdä sitä ainakaan tiedemiehinä. Ja kaikkein 

parasta olisi, jos he käytännöllisinä politikkoina vaikuttaisivat 

etupäässä semmoisella alalla kuin esim. kirkko- ja koulupoli

tiikan alalla, jossa heidän kansantaloudelliset ammattitietonsa 

eivät vaikuttaisi häiritsevästi1). Viimemainitun neuvon joh

dosta on He r k ne r huomauttanut, että >>jos se onkin hul

lutusta, niin on siinä ainakin metoodia>>. 

He r k ne r i n mielestä on vaikea jakaa persoonallisuutta 

eri konttoihin, kuten kirjanpitoa. Kuitenkin on esim. S o m

b a r t sillä kannalla, että kansantalouden tutkijan tulee käy

tännöllisen politikan alalla nimenomaan tehdä itselleen ja muille 

selväksi, että hän toimii siinä ei-tiedemiehenä. Ja S o m b a r t 

1) L. P o h 1 e: Politik und Nationalökonomie, siv. 170/-, 201/-, 280/-. 
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on tässä suhteessa antanut esimerkin. Niin m. m. kirjassaan 

>>Die ]uderi und das Wirtschaftsleben. Tässä teoksessa ei ole esi

tetty arvopäätelmiä eikä käytännöllispoliittisia johtopäätök

siä. Kirjan, ~uten hän esipuheessaan sanoi, tuli näet olla >>an

karasti tieteellinen kirja>>. Mutta vähän jälkeen julkaisi hän toi

sen kirjan juutalaiskysymyksestä, jossa myös hänen tunne- ja 

tahtomaailmansa, arvopäätelmänsä ja ideaalinsa olivat pääste

tyt valloilleen. Mutta hän ilmoitti silloin, ettei hän silloin esiin

tynyt kansantalouden tutkijana. 

Mainitsematta on vielä eräs kaiken päätekohta. Nimittäin: 

mikä siis lopultakin on tulos siitä opinriidasta, josta tässä 

on puhe. Nimittäin: mihinkä määrään saakka, uuden kriitilli

sen suunnan mielestä, kansantaloustiede voi tulla avuksi käy

tännölliselle politikalle, lainlaadinnalle, taloudellisen elämän 

ohjaajille, kun on kysymys talous- ja sosiaalipolitikan alalla 

aikaansaatavista toimenpiteistä. Toisin sanoen, missä loppuu 

tieteen ala, ja missä alkaa politikan? 

Tässä kohden näyttää olevan yksimielisyyttä ainakin seu

raavasta. Kansantaloustiede ei voi itse tuottaa normeja, 

ideaaleja, päämääriä. Se ei voi sanoa käytännölliselle politi

koitsijalle, lainlaatijalle: nämät ovat ne tieteellisesti oikeat ja 

näitä on seurattava, näihin päämääriin on pyrittävä. Mutta 

kansantalousopin ei silti tarvitse luopua kaikista ohjeista. Kan

santalousoppi voi antaa valaistusta siitä, millä keinoilla, millä 

välikappaleilla voidaan ja millä ei voida määrättyihin päämääriin 

päästä, jos niihin tahdotaan pyrkiä. Kansantaloustiede voi 

sanoa myös, mitä sivuseurauksia, asianomaisten ei toivomia 

seurauksia, liittyy mukana, jos määrättyihin päämääriin määrä

tyillä keinoilla pyritään. Toisin sanoen se voi siis sanoa, millä 

kustannuksilla tietyt talous- ja sosiaalipoliittiset päämäärät 

ovat saavutettavissa. Mutta tässä loppuu kansantalousopin 

tehtävä ja se saa mennä menojansa. Niin hyvin Max Weber, 
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P o h 1 e kuin S o m b a r t ovat näin esittäneet asian, mikäli 

ymmärrän. 

Mitä sitte tulee arvopäätelmien karttamiseen kansantalou

dellisissa tutkimuksissa, on H e r k n e r väittänyt, että on 

hyvin vaikea niitä kokonaan välttää ja että purismi siinä veisi 

naurettavuuksiin. Jos esim. sanotaan, että Adam Smith oli 

suuri tutkija, sisältyisi siihen ehkä jo arvopäätelmä. P o h 1 e 

on kuitenkin huomauttanut, etteivät pikkuseikat ole niin vaa

rallisia, kun vaan suuret päälinjat pidetään selvinä. 

S c h m o 11 e r tuo esiin eräitä muita näkökohtia. Hän· 

sanoo, että poliittisten ainesten erottaminen kansantalous

tieteestä rajoittaisi kansantaloustieteen alan visseihin vähem

män intresseeraaviin, luonnontiedettä lähellä oleviin kysymyk

siin. Ja tämä olisi omiansa vierottamaan siitä useita juuri 

kaikkein parhaimpia ja temperamentikkäimpiä henkilöitä.1) 

Edelleen huomauttaa S c h m o 11 e r, että kaikkiin taloudelli

siin toimintoihin aina sekaantuu myös eetillisiä momentteja, 

eetillisiä motiiveja, ja sentähden olisi vaikeata kansantaloudel

lisessa tutkimuksessa olla ottamatta huomioon näitä kaikkia 

puolia. Riidassa Lasso n i n kanssa väitti S c h m o 11 e r, 

ettei mailmassa lyödä yhtään naulaa puuhun, ilman ettei sii

hen sekaantuisi eetillisiä momentteja, eetillisiä motiiveja. 

S o m b a r t on tässä kohden samaa mieltä, mutta hän sanoo, 

että ainoastaan talouselämän kokonaiskuvauksessa ovat nä

mät seikat otettavat · huomioon. Sitävastoin kansantalou

dellisen tutkimuksen on erotettava pois eetilliset seikat; kan

santaloustieteellisessä tutkimuksessa ei niiden ole näytettävä 

mitään osaa. 2) 

1) Gustav S c h m o 11 e r: E inleitungsworte bei der Nurnberger Ta
gung des Verein s (jiir Socialpolitik) im Jahre z9ro. Siv. 3/- . Näkökohta, 
joka tässä esitetään, ei tunnu. merkitykseltään varsin ratkaisevalta. 

2) Vrt. edellämainittua Wienin kokouksen pöytäkirjaa, siv. 566/ 567. 
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On näin tultu väittelyn loppu.kohtaan. Kysyttäköön sen

tähden mikä merkitys on sillä oppitaistelulla~ jota tässä on tar

kastettu. Onko sitä pidettävä alkuna uuden oppisuunnan 

esiintymiselle kansantaloustieteessä. Tässä kohden on huomat

tava ensinnäkin se melkoinen vaikutus, joka tällä oppiriidalla 

on ollut kansantalouden harjoittajiin. Se on jakanut tutkijat 

kahteen osaan. Kielteisellä kannalla arvopäätelmien ja talous

ja sosiaalipoliittisten ideaalien esittämiseen nähden ovat m. m. 

P o h 1 e, M a x W e b e r, V o i g t, S o m b a r t, E h r en

b e r g, N i c h o 1 s on Englannissa. Myönteise111ä kannalla, 

suuremmin tai pienemmin rajoituksin, ovat olleet Co h n, 

W a g ne r, v. P h i 1 i p p ovi c h, v o n Z w i e d i n e c k

S ii d e n h o r s t, L e x i s, C o n r a d , B u c h e n b e r g e r, 

S c h ä f f 1 e, Mars h a 11 Englannissa, oikeusoppinut 

S ta mm 1 e r. Lähinnä välittävällä kannalla ovat S c h m o 1-

1 e r ja B r en ta no. 

Tämän oppiriidan huomattavaa vaikutusta osoittaa mieles

täni toistaiseksi se häilyväisyys, ne useat kannan muutokset, 

jotka kysymyksen yhteydessä ovat tulleet päivänvaloon. En

nen olemme huomauttaneet, että S o m b a r t on muuttanut 

kantaa; samoin on tehnyt Max Weber. Hän puolusti aika

naan kansallista mahtavuutta talouspolitiikan päämaalina. 1) 

Hänen nykyinen vaatimuksensa on, kuten tiedetään, mitä 

jyrkin ideaalinihilismus. Samoin on P o h 1 e muuttanut kan

taansa. Ja yksin niin harkitsevan ja vakavan tutkijan kuin 

S c h m o 11 e r i n mielipiteissä on havaittavissa kaksi, ehkä 

kolmekin vaihetta. Eikä toisin ole laita B r e n t a n o n. 

B r e n t a n o s s a on vain tapahtunut päinvastainen ke

hitys kuin S c h m o 11 eri s s a. Hän on tullut yhä enemmän 

torjuvalle kannalle talous- ja sosiaalipoliittisten arvopäätel

mien esittämiseen nähden. 

1) Kirjassa •>Der N ationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik.>> 
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Samoin kuin aikansa liberalismin, kääntyy edellä käsi

telty vastavaikutus lähinnä kahta puolta vastaan vallitsevassa 

kansantaloustieteessä. Toisaalta kohdistuu se sosiaalirefor

matoorisen kansantaloustieteen suuntaa vastaan metodoloo

giselta kannalta. Toisaalta kääntyy vastavaikutus, joskin tois

taiseksi peitetymmin, vallassaolevan kansantalousopin sisällystä 

vastaan. Max \V e b e r ja S o m b a r t ovat lähinnä meto

doloogisen vastavaikutuksen henkinen keskus. 

Mitä sitä vastoin oikeastaan on kaikkien muiden mielessä, 

joiden taholta myös asiallista vastustusta sosiaalireformisuuntaa 

vastaan on esiintynyt, ei voi täysin varmaan sanoa. P o h-

1 en kritiikkiin oli yhdistettynä mitä kiivain hyökkäys katee

derisosialismin kannattajia vastaan. He r k ne r on viitannut 

siihen, että tiettyjen kapitalististen yrittäjäpiirien taholta on 

erinomaisella tarmolla huolehdittu P o h 1 en kirjotusten le

viämisestä mitä laajimpiin piireihin. J u 1 i u s W o 1 f on 

nimenomaan sillä kannalla, että kateederisosialismi sosialipoli

tisten lainsäädäntötoimenpiteitten rinnalla aivan liian vähäksi 

arvaa sen sosiaalisen parannuksen, joka on seurauksena talou

dellisesta edistyksestä, taloudellisten voimien vapaasta kehi

tyksestä.1) E h r en b e r g tahtoo enemmän kuin tähän asti 
otettavaksi huomioon sosiaalipoliittisia uudistuksia suunnitel-

taessa . myös liikeyritysten kannattavaisuutta. Ja hän on eh

dottanut, että sosiaalireformityössä rajoituttaisiin vain jo ole

massaolevien lakien korjaamiseen. 

1) Edistys, sanoo W o 1 f, ei ole suurten joukkojen vaan etevien yksi
löiden ansio. Ja jos tnlee valita edistyksen ja kulloinkin elävien mahdollisim
man suurten joukkojen onnen välillä, on valittava edistys. Sillä ajan pitkään 
on se menettely suurille joukoillekin onnellisin. Tämä kanta, arvelee hän, on 
nykyisyyden kannalta aristokraattinen. Mutta tulevaisuuden kannalta on se 
demokraattinen. Vrt. J u 1 i u s W o 1 f: Die Volkswirtschaft der Gegenwart 
und Zukunft. Leipzig, 1912. Siv. 3r. 
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Tulokseen, että sosiaalipolitiikan tempo olisi hillittävä, 

tulee myös Berliinin professori Ludvig Bernhard joku 

aika sitten julkaisemassaan kirjassa: Unerwiinschte Folgen der 

deutschen Sozialpolitik. Tämä kirja on hyvin symptomaattinen, 

kun on kysymyksessä nykyajan sosiaalipolitiikan asiallinen vas

tavaikutus. Kirjassa koetetaan osoittaa, kuinka sosiaalipolitiikka 

Saksassa on synnyttänyt haitallisia sivuseurauksia varsinkin 

sosiaalivakuutustoiminnan, sairaus- ja tapaturmavakuutus

toiminnan alalla. 

Korvausmaksujen tavoittelemisen himo on erittäin epä

moraalisesti vaikuttanut suuriin joukkoihin. On syntynyt 

hermosairauksia korvausmaksun saamisen toivossa, sairauden 

pitkittymisiä j. n. e. Lääketieteellinen kirjallisuus on alkanut 

puhua ilmiöistä sellaisista kuin Rentenhysterie, Renten-neu

rastenie, Rentenhypocondrie j. n. e. 1) 

Sen sijaan, että olisi laajoissa kerroksissa saatu synnyte

tyksi sellaista rauhallista turvallisuudentunnetta, jota Wienin 

kokouksessa hiukan ivallisesti kuvailtiin sanoilla >>deutsch und 

treu und pensionsberechtigb>, on, väittää B et n h a r d, tulos 

ollut vallan toisenlainen. 

Mutta kateederisosialismin vastustaminen ei pukeudu aina 

näin suhteellisesti varovaiseen muotoon. Saksan kansantalou

dellinen kirjallisuus on nähnyt keskuudestaan nousevan uuden 

profeetan - T i 11 e on hänen nimensä, ja germanisti entiseltä 

elämänuraltaan, - joka urheasti omalta pohjaltaan kääntyy 

nykyajan kansantalouden >>sosiaalimoralismusta>> vastaan. T i 1-
1 e 11 e on kapitalistinen yrittäjä jumalisoitu valtijaihminen 

1) Ludvig B e r n h a r d: Unerwunschte Folgen der deutschen So
zialpolitik. Vierte unveränderte Auflage. Berlin 1913. Siv. 53. Ks. myös: 
Max S c·h e 11 e r: Zur Psychologie der sog. R entenhysterie. Archiv fiir So
zialwissenschaft und Sozialpolitik. Tiibingen 1913. Siv. 521 /-. A. W et z e 1 : 
Ein Beitrag zu den Problemen der Unfallneurose. Ibidem, siv. 535/-. 
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nietzscheläiseen tyyliin. Kapitalistinen yrittäjä ei ainoastaan 

lyö leimaansa kaikkien aikojen taloudelliseen toimintaan ja 

hyörinään, vaan myöskin aikakauden henkiseen ja siveelliseen 

kulttuuriin. Hän määrää suuremmassa mitassa kuin kaikki 

runoilijat, filosoofit ja politiikerit yhteensä maailmanhistorialli

sen kehitysrytmin. 

T i 11 en mainesanat kateederisosialismista osoittavat, 

ettei hän kammoksu arvopäätelmiä. Ja erinäiset hänen suo

sittamansa välikappaleet, kuten esim. työväen näännyttäminen 

nälkään lakkotapauksien sattuessa, osoittavat, ettei hän ve

täydy esittämästä sosiaalipoliittisia toimintaohjeita. 1) 

Eteemme nousee kaksi kysymystä, joihin lähiaika on antava 

vastauksen. Nimittäin ensiksi: Onko kansantaloustieteessä 

nyt esiintynyt kriitillinen suunta pysyvä etupäässä metodoloo

gisena vastavaikutuksena? Siinä tapauksessa se ehkä voisi me

nettää merkityksensä erityisenä virtauksena, mikäli kateederi

sosialismi, josta esimerkkejä on jo näkynyt, ottaa sen muistu

tuksia varteen. 

Taikka sitten: onko puheenaoleva vastavaikutus päättyvä 

jonkinlaiseen uusliberalistisen koulun syntymiseen, koulun, 

joka asiallisestikin tietäisi laajempaa taistelurintamaa nykyajan 

eetillistä kansan talousoppia ·vastaan sosiaalireforma toorisine 

pyrkimyksineen? Ei jälkimäinenkään tulos ole suinkaan mah

doton. Vastavaikutuksella on myös jo hallussaan suuri osa 

Saksan kansantaloustieteellisistä aikakauskirjoista. 

Weber i 11 ä ja S o .m b a r ti 11 a on hallussaan vanha 

B r a uni n Archiv, jolle he 1904 antoivat kuvaavan nimen 

>>Archiv der Socialwissenschaft u n d Sozialpolitik>>. Zeitschrift 

1) Ankara vastakritiikki T i 11 e ä vastaan W a 1 d em a r Z i mm e r
m a n n: Die Umkehrung der Sozialwirtschafilehre durch H errn Tille. J ahrbuch 
för Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtchaft 191 2. 3. Heft. Siv. 

339/- . 
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fur Sozialwissenschaft'in ympärille taas ovat kerääntyneet 

W o 1 f, P o h 1 e, V o i g t y. m. Ja E h r en b e r g' i 11 ä

k i n on oma aikakauskirjansa. 

Edellisessä on tutustuttu kahteen vastakkaiseen käsitys

kantaan. 

Toinen sanoo, että aikauden ajattelussa esitetään päin

vastaisia ideaaleja ja että nämä päinvastaiset ideaalit ovat 

vastakkaisuudessaan tieteen kannalta samanarvoisia. On mah

dotonta tieteellisesti ratkaista, mikä niistä on oikea. 

Toinen katsantokanta arvelee, että tärkeimmistä päämää

ristä jo on olemassa niin suurta yksimielisyyttä, että niitä talous

ja sosialipolitikassa voidaan pitää objektivisten perusteiden 

veroisina. 

Onko olemassa mitään sovittavaa kohtaa näiden erilaisten 

kantojen välillä? 

Nähtävästi ainoastaan määrättyinä aikakausina voivat 

määrätyt ideaalit päästä aikakauden yleisen mielipiteen kan

nattamiksi. Murroskausina sitävastoin tämmöistä yksimieli

syyttä ei ole. Valaiseva on tässä kohden kateederisosialismin 

oma historia. Se syntyi ja sai hyvää maaperää 1800-luvun 

jälkipuoliskolla niistä suurista sosialisista epäkohdista, joita 

yhteiskunnassa oli syntynyt. 1800-luvun loppupuoliskolla voi 

siten olla aikoja, jolloin melkein kävi sanominen, että kaikki 

hyvät ihmiset olivat sen päämäärien kannattajia, tai että oli 

huono ihminen, joka ei kannattanut sosiaalireformia. 

Mutta pahimmat epäkohdat jossain määrin korjautuvat 

sosiaalipoliittisen lainsäädännön tai talouselämän muuttuneiden 

kehitystaipumusten kautta. Ja tulee aika, jolloin vastakkaiset 

virtaukset taas tulevat tasa-arvoisempaan asemaan. Ilmestyy 

varovaisia, vähitellen yhä rohkeampia, yksinomaisemmin tuo

tantoystävällisiä, yrittäjäystävällisiä ääniä. Eri ideaalit tule-
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vat ikäänkuin tasaväkisemmiksi. Sellainen aika näyttää olevan 

lähenemässä. 

Kuinka käy tieteen tämmöisinä murroskausina? Sen har

joittajat pitävät lähtökohtanaan eri ideaaleja ja tulevat vastak

kaisiin tuloksiin. Kysymys on näin ollen: voiko tiede semmoi

sella menettelyllä säilyttää auktoriteettiansa? Nykyinen vasta

vaikutus kieltää asian ja neuvoo tieteen jättämään kokonaan 

kaiken normeja antavan suhtautumisensa talous- ja sosiaalipoli

tiikkaan. 

Merkantilismi opetti valtion sekaantumista talous- jasosiali

elämään. Liberalistinen kansantaloustiede todisti, että täm

möinen sekaantuminen oli loukkaus luonnon lakeja vastaan. 

Kateederi- ja valtiososialistinen kansantaloustiede opetti uudes

taan, että valtion on sekaannuttava. Nykyään on ilmassa epäi

lemättä taas jonkinlaista väsymystä yhä kasvavaan valtio

interventsiooniin. Uusi vastavaikutus sanoo, ettei ole tehtävä 

samaa virhettä kuin entiset koulut. Ei ole jälleen neuvottava, 

että valtion ei tule sekaantua talouselämään. Vaan on tieteen 

kokonansa kieltäydyttävä asettamasta talous- ja sosiaalipoli

tiikan normeja. 

Suomessa on sosiaalireformi vasta alullaan. Täällä on maa

kysymys- ja työväenlainsäädännössä on paljon tehtävää. Vas

tavaikutuksella, mikäli siihen yhtyy sosialireformin asiallinen 

vastustaminen, ei ole täällä edellytyksiä. 

Sitävastoin on kansantaloustiede niin täällä kuin muualla 

uuden· kriitillisen suunnan metodoloogisista vaatimuksista saava 

paljon hedelmällistä vaikutusta. Ja huomattava on, että kan

santaloustieteessä, jossa erilaiset taloudelliset edut aina niin 

läheltä risteilevät, ovat puheenalaiset kysymykset vähintäin 

yhtä tärkeämerkityksellisiä kuin esim. filosofian, historian ja 

lakitieteen aloilla, joissa vastaavia virtauksia niinikään on esiin

tynyt. 
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FERDINAND LASSALLEN MERKITYS SAKSAN 
TYÖVÄENLIIKKEESSÄ. 

Kirjoittanut 

Onni A. A. Repo. 

IV; 

Edellisessä kirjoituksessa mainittujen suurten tapausten 

aikana pyörähti Lassallen onnenpyörä viimeinkin oikealle koh

dalle. Asian kulku on seuraava.1) 

Porvarillisten >>työväen ystäväin» toimesta lähetettiin ke

sällä 1862 Lontoon maailmannäyttelyyn työmiehiä eri osista 

Saksaa 12 henkeä. Siellä he tutustuivat toisiinsa sekä muiden

kin maiden työväenedustajiin. Tämä seikka ei voinut luonnol

lisesti olla vaikuttamatta työväen aatteen heräämiseen. Lon

toon maailmannäyttelyhän oli >>lnternatiortalem perustamis

hetki. Siellä heräsi myöskin ajatus koko Saksan käsittävän 

työväen kongressin kokoonkutsumisesta. Kun nyt Berlinin 

työväen edustajat, palattuaan kotiinsa elokuussa samana vuonna 

tekivät selkoa matkastaan, päätettiin siinä tilaisuudessa kutsua 

kokoon yleinen työväenkongressi Berliniin ja jo lokakuussa 

asetettiin sitä varten erityinen komitea. Edistyspuolue asettui 

heti, kuten odottaa sopikin, jyrkästi vastustavalle kannalle ja 

kun muutenkin ilmestyi erimielisyyttä kongressiin nähden, eten

kin Berlinin työväen keskuudessa, päätettiin uudessa kokouk

sessa Berlinissä marraskuussa lykätä asia, Leipzigin työväen 

edustajain pyynnöstä, Leipzigissä seuraavan vuoden alussa 

pidettävään kokoukseen. 

Jo 1861 olivat Leipzigin vapaamieliset perustaneet työväen 

sivistysyhdistyksen, mutta muutamat työväenmiehet, Vahl-

1) Mehring, Geschichte II. 12 ja seur. 
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teich, Fritzsche ja professori Rossmässler, eivät hyväksyneet 

tämän yhdistyksen toimintaa, vaan perustivat uuden, itsenäisen 

yhdistyksen nimeltä >>Vorwärts>>, jonka tarkoituksena oli valtiol

linen agitatsioni, jotta edistyspuolue ottaisi ohjelmaansa yleisen 

äänioikeuden. Tämä uusi yhdistys ryhtyi myöskin tuohon 

työväen kongressipuuhaan. Kuten jo mainittiin jäi kongressi

puuha leipzigiläisten huoleksi. Mutta edistyspuoluelaiset veh

keilivät Leipzigissäkin kongressipuuhaa vastaan. Sen tähden 

lähetettiin Vahlteich ja Fritzsche sekä Dammer Berliniin otta

maan selkoa edistyspuolueen oikeasta tarkoituksesta yllä kerro

tuilla seurauksilla. 

Siellä Lassallen hyvä ystävä, tehtailija Ludwig Löwe, neu

voi heitä tämän luo.1) Ja Lassallen kanssa sovittiinkin asia 

siten, että Leipzigin keskuskomitean olisi pyydettävä kirjalli

sesti Lassallen lausumaan mielipiteensä yleensä työväenkysy

myksestä ja erittäin Schulze-Delitzschin osuuskunnista. Las

salle taas puolestaan vastaisi heille avoimella kirjeellä. 

Näin oli Lassallelle viimeinkin tarjoutunut tilaisuus ryhtyä 

siihen asiaan, joka oli häntä eniten innostanut. Jo työväen

kysymys sinänsä oli hänelle tärkeä, mutta sitäpaitsi liittyi sii

hen toinen kysymys, joka ehkä oli yhtä tärkeä ellei tärkeämpi. 

Saksan työväenliikehän oli vasta syntymässä ja hän oppi

neena ja kyvykkäänä miehenä ehkä saattaisi ratkaisevasti vai

kuttaa sen kehitykseen ja suuntaan. Nyt hän siis saattaisi 

muodostaa oman puolueen ja saavuttaa siinä sen johtajavallan, 

josta hän aina oli uneksinut. 

Sattuvasti kuvaa hän silloista mielialaansa puoli vuotta 

näiden tapausten jälkeen Moses Hessille kirjoittamassaan kir

jeessä: >>Olin juuri aikeissa kirjoittaa teoreettisen taloustieteel

lisen teoksen, kun minulle ilmaantui tilaisuus ryhtyä käytän-

1) Oncken, Lassalle. 2 56 ja seur. 
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nölliseen toimintaan Leipzigissä. Mutta minä ajattelin itsekseni 

mitä hyödyttää kirjoittaa kaikesta ja todistaa kaikkea, kun pian 

kuitenkin tulee maailman unhoittamaksi! Yhden teoksen kautta 

edistyy tiede ehkä 30-50:ksi vuodeksi, mutta siellä tarjoutuu 

tilaisuus voimakkaaseen, koko kansan kehitykseen vaikutta

vaan toimintaan. Nyt on kysymyksessä kohottaa äkkiä kuin 

taikasauvalla työväestö valtiolliseksi puolueeksi, vaikka Saksan 

mopsit a la Schulze-Delitzsch aikoivat jo kauan sitten tappaa 

ja haudata jokaisen sosialistisen ajatuksenkin. 1>>) 

Tulisella innolla käy hän työhönsä käsiksi ja 14 vuorokau

den kuluttua, maaliskuun 1 p:nä 1863, lähettää hän >>Avoimen 

vastauskirjelmänsä>> julkisuuteen. 

Työväen piireissä, näin lausuu Lassalle, on ollut eri mieli

piteitä siitä, onko työväen pysyttävä kokonaan erillään politii

kasta tai oltava mukana sen kehityksessä, mutta ainoastaan 

edistyspuolueen lisänä. Kumpikin mielipide on hänestä väärä. 

Työväen tulee ottaa osaa politiikkaan, sillä ainoastaan valtiol

linen vapaus voi antaa sille kuuluvat luonnolliset oikeudet. 

Mutta valtiollista vapautta ei se saavuta edistyspuolueeseen 

liittymällä, sillä senhän jo selvästi osoitti sen tarmottomuus 

perustuslakiriidassa ja vielä paremmin sen kylmäkiskoisuus 

yleistä äänioikeutta kohtaan. Saavuttaakseen sen tulee työ

väen esiintyä itsenäisenä valtiollisena puolueena, jonka tunnus

sanana ja lippuna on oleva yleinen, yhtäläinen ja välitön ääni

oikeus.2) 

Sitten käy hän tarkastamaan asian sosialista puolta. Riita 

elinkeino- ja muuttovapaudesta tulee hänen mielestään 50 vuotta 

liian myöhään, sillä sellaisista asioista ei enää keskustella, vaan 

ne päätetään ääneti. Muuten tulee tehdä ero, tahdotaanko 

1) Oncken, Lassalle. 256. 

2) Blume, I. 3-7. 
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tehdä yksityisen työntekijän tila siedettävämmäksi vai tahdo

taanko parantaa koko työväen luokan yleistä asemaa. Sairas-, 

työkyvyttömyys-, säästö-, ja apukassat voivat hyödyttää 

ainoastaan ensinmainittua tarkoitusta. Samaa on sanottavaa 

Schulze-Delitzschin järjestöistä. Hänen raaka-aine-, osto-, 

ja lainaosuuskuntansa soveltuvat ainoastaan itsenäisille liik

keenharjoittajille, mutta eivät työmiehille. Mutta eivät puheen

alaiset yhdistykset kykene suojelemaan edes pikku käsityöläisiä

kään, sillä vapaan kilpailun avulla suurteollisuus valtaa yhä 

enemmän jalansijaa. Eivät kulutusyhdistykset voi parantaa 

työväen tilaa, sillä ei työmies kärsi vääryyttä kuluttajana vaan 

tuottajana. Kansantaloustieteen tutkijana ei Schulze ymmärrä 

>>rautaista palkkalakia>>, vaan on takertunu~ liberalismiin ereh
dyksiin. 

Sitten esittää hän tuon Ricardolta lainaamansa palkka
lain. 

1)>>Rautainen taloudellinen laki>>, sanoo hän >>joka nyky

oloissa työn tarjonnan ja kysynnän vallitessa määrää työpalkan 

on se, että keskimääräinen työpalkka pysyy aina supistuneena 

välttämättömimpään elatukseen, joka jossakin kansassa tottu

musten mukaisesti on tarpeen, hengissä pysymistä ja suvun 

jatkamista varten. Tämä on se piste, jonka kahden puolen 

todellinen päiväpalkka alati liikkuu, kuin kellon heiluri, voi-:

matta koskaan kauaksi aikaa kohota sen yläpuolelle tai laskeu
tua sen alapuolelle,>> 

>>Se ei voi pitkäksi aikaa kohota sen yläpuolelle, sillä silloin 

lisääntyisivät työväen paremman aseman vuoksi työväen avio

liitot ja sen sikiäminen. Työväestö lisääntyisi ja samalla työ

läisien tarjonta ja ne painaisivat taas työpalkan entiselleen tai 
siitäkin alemmaksi.>> 

1) Blume, I. 9-r4. 
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>>Työpalkka ei voi myöskään kauan pysyä tuota välttämä

töntä elatuksen määrää alempana, sillä silloin oli seurauksena: 

maastamuutot, aviottomuus, pidättäyminen lapsia synnyttä

mästä ja viimein kurjuuden aiheuttaman työntekijäin luvun 

väheneminen, joka taas vähentää työkäsien tarjontaa ja siten 

saattaa työpalkan entiselleen.>> 

>>Välttämättöminä pidettyjen elinehtojen taso on ehkä 

ajan mittaan kohonnut, ja ennen tuntemattomat tyydytykset 

ovat muuttuneet tottumuksen vaikutuksesta tarpeiksi, mutta 

samaa tietä on taas syntyneet ennen tuntemattomia puut

teita ja kärsimyksiä. Työväen ihmisasema on aina pysynyt 

samana, aina tällaisena, häilymässä kulloinkin tavanmukaisen 

elatuksen reunalle, milloin taas alapuolella. Työntekijäin inhi

millinen asema näet riippuu siitä suhteesta, jossa heidän tilansa 

on heidän kanssaihmisten tilaan, toisten kansaluokkain saman

aikaiseen asemaan.>>1) 

Työväen asemaa voidaan parantaa ainoastaan sen kautta, 

että heidän vapaat yhdistyksensä sovelletaan ja ulotetaan suur

tuotannon alalle ja että työväki perustamalla tuotanto-osuus

kuntia tulee omaksi työnkäyttäjäkseen. Silloin häviää työ

palkan ja liikevoiton välinen erotus ja työmies saa käyttää 

hyväkseen koko työn tuloksen, joten rautainen palkkalaki me

nettää merkityksensä. 

Mutta ainoastaan siinä tapauksessa voivat nämä tuotanto

osuuskunnat muodostua kannattaviksi, että valtio lainaa työ

väelle tarvittavia pääomia, luonnollisesti kohtuullista korkoa 

vastaan. 

Tämä oikeastaan kuuluukin valtion olemukseen ja tarkoi

tukseen: edistää ihmiskunnan suurta sivistystyötä. 

1) Blume, I . 14-19. 
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>>Lopuksi hyvät herrat, mitä on valtio?>> huudahtaa Lassalle 

ja vastaa 1): >> Preussin virallisten luettelojen mukaan kuuluu 

sen väestöstä 96 ¼ % köyhälistöön. Noiden köyhimpien luok
kien yhdistys on valtio.>> 

>>Miksei sitten saa heidän suuri yhdistyksensä vaikuttaa 

edistävästi ja hedelmöittävästi heidän pienempiin yhdis
tyksiinsä?>>2) 

Siis ainoa keino työväen tilan parantamiseksi on tuota;tto

osuuskunnat valtion luoton turvissa. Tämä on taas mahdollinen 

yleisen ja välittömän äänioikeuden perusteella. 

Sentähden on työväestön järjestäydyttävä yleiseksi saksa

laiseksi työväenliitoksi, jonka tarkoituksena on laillinen ja rau

hallinen, mutta väsymätön agitatsioni yleisen äänioikeuden 
hyväksi. 

Lassalle oli odottanut kirjeensä tekevän suuremmoisen 

vaikutuksen yleisöön ja etenkin työväestöön, mutta siinä hän 

pettyi. 

Sen eri kohtiin tehtiin painavia muistutuksia sekä oikealta 

että vasemmalta, Leipzigin keskuskomitea hyväksyi sen kui

tenkin 6 äänellä 4 vastaan, varsinkin kun Rodbertus oli sen 

puolesta kirjoittanut: >>Lassalle on selittänyt teille tämän lain 

{rautaisen palkkalain) ja ne pienet muodollisuudet, joiden valli

tessa se on voimassa niin tyydyttävästi, ettei siitä saa yhtään 

sanaa kadottaa. Se on luonnonlaki, jonka kaikkien sivistys

kansojen kaikki etevät taloustieteilijät tunnustavat.>> 

Jos siis nyt oli mieli saada yleinen saksalainen työväen

liitto syntymään, oli toimittava nopeasti. Tähän suuntaan kävi

vätkin Leipzigin keskuskomitean, etupäässä Fritzschen, Dam- · · 

merin ja Vahlteichin, harrastukset, eikä vähemmin Lassallen. 

1 ) Rlume, I. 2 9. 

2) Sama, 3 r. 
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Huhtikuun 16 p:nä 1863 piti hän puheen Leipzigin työväen

yhdistyksessä >>työväen kysymyksestä>>, joka sisälsi melkein yk

sinomaan työväenliiton sääntöjen luonnoksen. 1) Puhetta oli 
kuulemassa noin pari tuhatta työmiestä. Se kohtasi alussa 

myrskyistä vastarintaa, mutta lopulla kannatti suurin osa hänen 

mielipiteitään. 

Nyt oli taottava raudan ollessa kuumana. Toukokuussa 

1863 Lassalle puhui Frankfurt am Mainissa kal;itena päivänä 

peräkkäin useampia tunteja yhteenmittaan, puhe on pai,nettuna 

>>Arbeiters Lesebuchin» nimellä, ja sai asiallisella esityksellään 

sekä loistavalla puhetaidollaan läsnäolijat päättämään, että 

olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin yleisen saksalaisen työväen

liiton aikaansaamiseksi. Toukokuun 23 p:nä 1863 tämä toteu

tuikin. Silloin perustivat Leipzigissä ro kaupungin: Hambur

gin, Harburgin, Kölnin, Diisseldorffin, Mainzin, Elberfeldtin, 

Barmenin, Solingenin, Leipzigin ja Frankfurt am l\fainin edus

tajat >>Yleisen saksalaisen työväenliiton». Että Marxin, >>Neue 

Rheinische Zeitungin>> toiminta oli valmistanut liitolle sopivaa 

maaperää, osoittaa Reinin kaupunkien suuri lukumäärä. Muu

ten on kuvaavaa, että Berlin puuttui, mutta siellä oli edistys

puolueen vaikutus siksi suuri1) 

Leipzigin kokouksessa hyväksyttiin myöskin Lassallen ja 

hänen ystävänsä, Zieglerin laatima sääntöehdotus. Yhdistyk

sen tarkoitus oli laillisin ja rauhallisin keinoin toimia yleisen 

ja välittömän äänioikeuden saavuttamiseksi. Sen johto ja hal

linto keskitettiin yleisessä kokouksessa valittavan 24-miehisen 

johtokunnan ja esimiehen käsiin. Esimies valittiin ensi kerralla 

viideksi vuodeksi ja oli hänellä melkein rajaton valta. Hän sai 

nimittää mieleisensä varamiehen ja asianhaarain mukaan tar,. 

1) Oncken, Lassalle. 289. 

1) Oncken, Lassalle. 322 ja seur. 

Ferdinand Lassallen merkitys Saksan työväenliikkeessä. 

peen vaatiessa ryhtyä omin päin johtokuntaa kuulematta tar

peellisiin toimenpiteisiin. Jokainen jäsen maksoi yhdistykseen 

liittyessään 2 hopeagroschenia. Yhdistyksen ensimäiseksi esi

mieheksi valittiin, kuten luonnollista, Lassalle. Hän ottikin 

toimen vastaan hetken epäröityään. >>Nyt siitä tuli hyvä dikta

tuuri>>, sanoi eräs kokouksessa olija tarkoittaen liiton hallintoa. 

>>Ei se vielä sitä ole, mutta siksi se voi tulla>>, vastasi Lassalle. 

V. 

>>Sellainen yhdistys>>, kirjoittaa Lassalle maaliskuussa 1863 

ystävälleen Lewylle >>joka käsittää roo,ooo työmiestä ympäri 

Saksan ja vuosittain 150,000 taaleria agitationiin sekä kaikki 

tämä pontevasti johdettuna, se on oleva mahti.>>1) 

Suurin toivein kirjoittaa hän kesäkuun 25 p:nä samana 

vuonna, vähää ennen lähtöään ullrnmaille heikontunutta ter

veyttään hoitamaan, liiton sihteerille, Vahlteichille: Me voimme 

marssia ainoastaan suurten joukkojen kanssa. Sellainen joukko 

kuin on >>Nationalvereinillä>> on naurettavaa. Meidän on saatava 

liikkeelle seitsemän kertaa niin paljon kuin >>Nationalverein», 

muussa tapauksessa olemme saaneet kärsiä naurettavan haaksi

rikon.>> 
Mutta niitä suuria työväen pataljoonia, joita hän odotteli 

ja joiden askeleet hän jo hengessään kuuH, ei vaan alkanut nä

kyä. Hän oli aikonut väkirynnäköllä vallata Saksan työväes

tön puolelleen, kuten Richard Cobden Englannissa, mutta hänen 

suunnitelmansa eivät onnistuneet. Saksan työväestö ei ollut 

vielä kypsynyt hänen esittämilleen aatteille. Vaistomaisesti 

hän itsekin sen jo tajusi sanoessaan2
): >>Mahdollisesti eivät 

työmiehet ole vielä kypsyneet tajuamaan selvyyttä, siinä ta-

1) Oncken, Lassalle. 392-393. 
2) Branting, Sosialdem. århundr. I, 196. 
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pauksessa voi edistyspuolue riemuita, että on saattanut minut 

kuolleeksi mieheksi.>> Mutta rohkeana hän lausuu Zieglerille: 

>>Täällä on jo käynnissä agitatsioni. Nyt täytyy sille vaan saada 

teoreettista ymmärtämystä ja praktillinen tunnussana, vaikka 

se maksaisi minun pääni kolmekymmentäkolme kertaa.>> Her

mostuneesti hän kuitenkin seuraa yhdistyksen jäsenluvun hi

dasta kehittymistä. 

>>Ellemme viimeistään vuoden kuluttua>>, kirjoittaa hän 

heinäkuun 18 p:nä Engadinista Vahlteichille jo kärsimättömänä, 

»voi laskea joukkoamme suurin luvuin, olemme voimattomia, 

huolimatta siitä, kuinka paljon siveellisiä voittoja olemmekin 

saaneet.>> 

Mutta elokuussa, neljännesvuosi yhdistyksen perustami

sen jälkeen, kehittyy Lassallen kärsimättömyys suorastaan epä

toivoksi. Yhdistyksen jäsenluku, joka sen perustamistilaisuu

dessa oli 600, ei tämän ajan kuluessa päässyt kohoamaan tuhatta 

korkeammalle. Selvästi ilmenee tämä mieliala elokuun 20 

p:nä päivätyssä kirjeessä. Siinä hän kirjoittaa: >>Siis vain noin 

1,000 jäsentä koko meidän yhdistyksessämme. Sekö on tois

taiseksi meidän toimintamme hedelmä? Sekö seurauksena siitä, 

että minä olen sormeni kirjoittanut ja keuhkoni puhunut. Tä

mä joukkojen välinpitämättömyys saattaa minut toivottomaksi. 

Sellaista välinpitämättömy,yttä liikkeessä, joka on itsessään 

ja harrastuksissaan puhdas, jolla on äärettömät henkiset agitat

sionivälikappaleet, joita on jo käytettykin ja jotka esim. Rans

kassa ovat tuottaneet jättiläistuloksia. Milloin vapautuu tämä 

tyhmä kansa unitaudistaan!>> 

Tämän kirjeen aiheutti Vahlteichin kirje Lassalelle Osten

deen, jossa hän oli terveyttään hoitamassa.1) Siinä Vahlteich 

ilmoittaa, että vaikka yhdistyksen asiat sujuivat ulospäin hyvin, 

1) 1\-Iehring, Geschichte II. 62, · 
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ei jäsenluku sillä lisääntynyt, sentähden oli yhdistys Valhteichin 

mielestä joko hajoitettava tai rakennettava uudestaan toisille 

perusteille. 

Tämä yhdistyksen jäsenluku olisi ollut kyllin suuri, jos 

yhdistyksen tarkoituksena olisi ollut harjoittaa sosialistista 

propagandaa, mutta valtiolliseksi puolueeksi oli se liiaifinitätön. 

Lassalle ei silti ole toivoton: »Rajoittaako yhdistys?>> kysyy 

hän: >>Niinkö, Te, sanoitte? Se on mahdotonta! Siihen on 

kulunut aika vielä liian lyhyt. Eihän vielä ole talvikaan men
nyt. Siitä olisi häpeä puolueellemme ja kansallemme liian suuri. 

Meidänhän täytyisi silloin hävetä silmät päästämme.>> 

Vaikka asiaintila pysyisikin ennnallaan, jatkaa hän >>en 

tule vielä heittämään miekkaani. Sillä niin kauan kuin miekka 

on tupessa, näkee sen kahvasta, että se on miekka. Ennen 

tulevaa kevättä tai kesää en tule hajoittamaan yhdistystä, 

olkoon asiat nyt miten hyvänsä.>> 

Yhdistyksen kehitys tuotti kuitenkin pitkin matkaa Las

sallelle vaan uusia pettymyksiä. Häti kerskui saavansa yhdis

tykseensä ainakin 7 kertaa niin paljon jäseniä kuin >>National

vereim, mutta ei saanut tuskin 7:ttä osaa. Hänen kuollessaan 

elokuussa 1864 oli yhdistyksen jäsenluku 4,610 ja oli se edus

tettuna tai ollut edustettuna 52 paikassa. 21:ssä oli se kokonaan 

kuollut ja 15:ssa oli enemmän kuin roo jäsentä kussakin, n m. 

Aschissa II2, Baomenissa 529, Diisseldorfissa 259, Duisburgissa 

239, Elberfeldtissä 160, Frankfurtissa n7, Grossburgissa 155, 

Hampurissa 489 , Harburgissa 176, Kölnissä 16r, Leipzigissä 349, 

Ronsdorfissa 523, Solingenissa 500, Welmelskirchenissä 245)a 

Wiiste-W altersdorfissa 128. 1) 

Missä sitten piili syy näin huonoon menestykseen? Syytä 

oli sysissä jos sepissäkin. Ensiksi ei suurin osa työväestä ollut 

1) Oncken, Lassalle. 393 ja seur. 
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vielä kypsynyt >>tajuamaan selvyyttä>>, vaan oli siihen määrään 

edistyspuolueen johtajain kietoma, ettei tuntenut se vielä edes 

omaa tilaansa. 

Edistyspuolue oli silloin vielä virkeä ja elinvoimainen ja 

oli sillä useita eteviä johtajia, kuten Theodor Miiller, Ludvig 

Biichner, Rossmässler ja etenkin oppinut Friedrich Albert Lange. 

Lassalle oli taantumuksen palvelija, oli edistyspuolueen uskon

kappaleena, tietämättään, lisäsivät maltillisemmat, hyvinkin 

tietoisena, sanoivat kiivaimmat. Tämän opin olivat he saaneet 

istutetuksi suurimpaan osaan työväestöäkin. 

Lassalle sitä vastoin oli omassa puolueessaan yksinään se 

voima, jonka piti kaikki liikkeessä pitää. Hän oli se tuli, jonka 

piti kaikkia ei ainoastaan lämmittää vaan myöskin valaista. 

Ja valaistusta kaipasikin koko yhdistyksen johtokunta, siksi 

oli se vielä puolisivistynyt. 

Lassallen agitatsionista tuonnempana. 

Suurin syy oli ehkä siinä, ettei Lassalle ollut hankkinut 

yhdistykselle omaa kunnollista äänenkannattajaa, vaan koetti 

lentolehtien kautta sitä korvata. 1) Yksityisiä sanomalehtiä 

tosin ilmoittautui heti hänen käytettäväkseen, kuten hamburgi

lainen >>Nordstein>>, Leipzigissä ilmestyvä >>Zeitgeisb>, Frank

furtissa ilmestyvä >>Volksfreund,>> Esslingenin >>Gradaus>>, ja 

viimein >>Fränkische Volkszeitung>> Niirnbergissä sekä >>Schwabi

sche Volkszeitung>> Stuttgartissa, mutta nämä olivat kaikki 

vähäpätöisiä paikallisia lehtiä, joilla oli vähän tilaajia ja joista 

useat pyysivät rahallista tukea ruvetakseen uuden liikkeen 

palvelukseen. 

VI. 

Ensimäinen oli tuo hänen Ricardolta lainaamansa >>julma, 

raudankova palkkalakinsa,>> joka >>kauheana>> painaa ·kaikkina 

1) Mehring, _ Deutsche Sozialdemokratie. 29. 
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:aikoina yksinään työväkeä, tehden heidän kohoamisensa mah

dottomaksi, niin kauankuin se oli voimassa. 1) Totta onkin, 

että niinkauan kuin työntarjonta ja kysyntä on aivan vapaa, 

pitää tämä laki paikkansa, mutta missä työväki esiintyy liik

keenharjoittajan rinnalla ammattikuntiin järjestyneinä ja missä 

joukkosopimukset tulevat yksityissopimusten sijalle, alkaa sen 

pätevyys suuressa määrässä horjua. Toisekseen muodostavat 

ihmisen tarpeet hyvin venyvän käsitteen. Ne nimittäin pyrki

vät lisääntymään tulojen kanssa rinnan, ja kun on olemassa 

harvoja ihmisiä, joiden tulot ovat tarpeita suuremmat, ei tämä 

laki oikeastaan koske yksinomaan työväkeä. 

Jo aikoinaan hyökättiin tämän lain kimppuun hyvin anka

rasti. Marx sanoi, että koko laki oli hyvin venyvä kjisite ja oli 

se riippuvainen >>teollisuuden varaväestä>>. Edistyspuoluelaiset, 

Schulze-Delitzsch etunenässä, sanoivat hyvin yksinkertaisesti 

ettei koko lakia ollut todellisuudessa olemassa. Mitään asial

lista '"'eivät he kuitenkaan osanneet väitteensä perustaksi esittää, 

vaan koettivat, kiertelemällä, sotkemalla ja parjaamalla Las

sallea >>alhaisten tarkoitusperien etsijäksi, kaikin keinoin sitä 

selittää. Sanoivatpa, ettei sitä kukaan etevä taloustieteilijä 

tuntenut, vaikka useat, m. m. Rodbertus, kuten edellä on mai

nittu, sen hyväksyivät. 

Kun eivät mitkään k~inot auttaneet, eikä lakia saatu ku

motuksi, täytyi lopulta tunnustaa se >>taloudelliseksi luonnon

laiksi>> , joka oli siis kumoamaton. Mutta Lassalle oli monta 

kertaa todistanut, että taloudelliset lait eivät ole luonnonlakeja 

vaan historiallisia, siis ei tämäkään laki ollut kumoamaton, 

vaan saatettiin sekin kumota ei kulutus- ja luotto-osuuskuntien 

kautta, niinkuin Schulze opetti, vaan tuotanto-osuuskuntain 

ja ainoastaan niiden avulla. 

1) Brandes, Lassalle. 254 ja seur. 
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Vielä eräs seikka. Vaikka Lassalle ei koskaan puhu työ

väenkysymyksen lopullisesta ratkaisusta, vaan työväen tilan 

parantamisesta, ei hän ensinkään hyväksy taloudellista työ

väenliikettä. Jos kohta lakia ei voida nykyisten olojen vallitessa 

kokonaan poistaa, niin ei se kuitenkaan estä työmiehiä yhteen

liittymällä parantamasta taloudellisia olojaan ja sehän oli Las

sallenkin tarkoitus. Taloudellisen työväenliikkeen voitot osoit

tavatkin, että työväki voi tällä keinoin suurteollisuuden luo

missa olosuhteissa jotenkin hyvin pitää puoliaan taistelussaan 

kapitalismia vastaan. Ja on siihen puolestaan Lassallekin agi

tatsionillaan vaikuttanut. 

Toinen taistelukohta oli: Itseavustus vaiko valtionapu? 

On krrrassaan typerää toitottaa työmiehelle, auta itseäsi 

sanoo Lassalle. Miten hän voi auttaa itseään, kun häneltä 

puuttuu pääomaa. Sehän on aivan sama, jos kehoittaisi huk

kuvaa, jolla on tuhannen naulan painot jaloissaan, uimaan. 

Viitattiin Englantiin ja työmiesten itseavustuksen tuloksiin 

siellä, mutta ei puhuttu mitään siitä eroavaisuudesta, joka oli 

todellisesta itseavustuksesta riippuvien Englannin työväen

yhdistysten välillä, josta Schulze ja hänen hengenheimolaisensa 

pitivät niin suurta melua. 

Mitä oli sitten edistyspuolueen saarnaama itseavustus? 

Kuten on edellä mainittu ei paljon muuta kuin esitelmiä valas

kaloista ja sähkökoneista ja niiden lisäksi kehoitus: auta itseäsi. 

Rahallista apua ei edistyspuolue tarjonnut, eikä sallinut sitä 

muidenkaan tarjota. Sillä, jos valtio olisi sitä antanut, olisi 

taantumuksen valta vaan kasvanut, jos taas työväki olisi omilla 

uhrauksillaan sitä hankkinut olisi sen demokraattinen itsetunto 

herännyt ja se olisi ollut vielä pahempi. Siis: ennen tulkoon 

vaikka despotismi ylhäältä, kuin kumous alhaalta, muodostui 

edistyspuolueen tunnussanaksi. 
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Tätä vastaan asetti Lassalle valtionavustuksensa. Kun 

kerran valtio on sama kuin köyhälistö, ja sen tarkoitus on inhi

millisen kulttuurin edistäminen, on sen velvollisuus antaa apua 

työväelle. Eihän se sillä estä työmiehiä itse auttamasta itseään, 

vaikka se esiintyykin järjestävänä voimana. Eihän sillä estetä 

ketään nuosemasta korkeaan torniin, jos annetaan hänelle tika

puut, eikä valtio estä nuorisoa sillä omin voiminsa kehittymästä, 

jos se pitää sille opettajia, kouluja ja kirjastoja. Ja manches

teriläiset itse ovat olleet tässä suhteessa epäjohdonmukaisia 

pyytäessään valtionapua työväen maastamuuton ehkäisemiseksi 

Ameriikan orjasodan aikana sattuneen puuvillan puutteen 

johdosta. 

Epäilemättä oli Lassalle oikeassa tässä suhteessa. Eikä 

hänen merkitystään ole tässä kohden vähäksi arvattava, sillä 

tämä osa hänen toiminnastaan on hedelmällisesti vaikuttanut 

työväen oloihin aina meidän päiviimme saakka. 

Kolmas taistelukohta oli: valtion takaamat tuotantoyhdis

tykset. Näillä yhdistyksillä tarkoitti, kuten edellä on mainittu, 

työmiesten vapaita assosiatsioneja, laajennettuina ja sovellu

tettuina tehdasmaisen sututuotannon alalle. Työmiehet tuli

sivat näin omiksi työnkäyttäjikseen, joten erotus liikevoiton 

ja työpalkan välillä häviäisi, työpalkkakin katoaisi ja työn kor

vaukseksi tulisi työn tulos. Mutta jotta nämä osuuskunnat 

pääsisivät alkuun olisi valtion hankittava niille pääoma. Se 

ei saanut esiintyä minään järjestäjänä tai työnantajana, vaan 

ainoastaan pääoman takaajana. 

Tuotanto-osuuskuntia puolustaessaan lähti Lassalle siitä 

olettamuksesta, että kapitalistisen yhteiskunnan päävika oli 

se, ettei työmies saanut omakseen työnsä tulosta. Nykyiset 

Saksan sosialistit väittävät, että pahimpana epäkohtana on 

pidettävä työväen olojen epävarmuutta, työväen riippuvai-
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suutta maailmanmarkkinoista, yhä taajemmiksi käyneistä liike

pulista sekä teollisuus- ja menekkioloj en mullistuksista. 

Lassalle kyllä oli ottanut myöskin nämä seikat huomioon, 

koska hän ehdotti ,että kaikkien maassa löytyvien yhdistysten 

olisi liityttävä niin tarkasti yhteiseen järjestöön, että ne antai

sivat toisilleen tietoja kulloinkin tuotannossa vallitsevasta ti

lasta ja sen vaatimuksista. Vartavasten valittu keskuskomitea 

antaisi sitten tietoja yhdistysten liikekirjain perusteella kulloin

kin vallitsevasta tuotantotarpeesta ja näin olisi liikatuotannon 

vaara poistettu. Ja valtion riittävän takuun turvissa eivät 

yhdistykset olisi pakoitettuja kilpailun tähden myymään tuot

teitaan. Näin olisi liikatuotannon aiheuttamat liikepulat pois

tettu yhteiskunnasta. 

Mutta pahin syy olisi kuitenkin vielä jäljellä: vapaakilpailu. 

Sitä eivät tuotantoyhdistykset kykenisi poistamaan. Lassalle 

huomasi myös tämän ja ehdotti, että kaikkien yhdistysten olisi 

liityttävä luotto- ja vakuutusliitoksi, mutta sitten olisi tuotanto 

itse asiassa järjestetty kommunistiselle kannalle ja se kai ei ollut 

tarkoitus. 

Kiivaasti käytiinkin joka puolelta näiden yhdistysehdotus

ten kimppuun. Edistyspuoluelaiset sanoivat, että ne olivat 

samallaisia kuin nuo surullisen kuuluisat >>kansalliset työpajat» 

Ranskassa 1848. Tämän väitteen torjui Lassalle kuitenkin hel

posti. Marx puolestaan väitti Lassallen mielipiteitä vääriksi, 

sillä tuotannon lakeja ei voi muuttaa vapaan kilpailun vallitessa. 

Ja Rodbertus piti niitä samallaisina kuin Schulzen yhdistykset, 

olivathan vaan laajennetussa muodossa. 

Lassallen vastustajat arvasivat kuitenkin näiden yhdistys

ten merkityksen hänelle liian suureksi. Sillä Lassalle ei ollut 

koskaan pitänyt niitä asiansa lopullisena ratkaisuna, vaan väli

kappaleena ja keinona korkeimman, lopullisen päämäärän saa

vuttamiseksi, joka oli maaomistuksen ja pääoman lakkautta-
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mmen. Ne olivat suurisuuntaisesti perustettuina hyvänä kei

nona tuotannon ja menekin tasapainon säilyttämiseksi sen luo

ton huvissa, jonka valtio niille antoi, koska ne eivät olleet pa

koitetut milloin tahansa työntämään tuotteitaan kauppaan. 

Siinä mielessä hän kirjoittaakin huhtikuun 22 p:nä 1863 Rodber

tukselle, koska tämä ei hyväksynyt hänen tuotantoyhdistyk

siään, että jos Rodbertus tietää paremman keinon kuin tuotan

toyhdistykset, hän olisi valmis luopumaan niistä; 1) >>Minä olen 
vaan toistaiseksi ehdottanut yhdistyksiä, koska en toistaiseksi 

todellakaan näe muuta keinoa, joka samalla kertaa olisi suhteel

lisesti niin helppo ja niin tehokas ja koska työmiehillä täytyy 

olla jotain määrättyä, varmaa, jotain kouraantuntuvaa, josta 

he saattavat innostua.>> 

Vielä on huomattava, että Bismarckin 1878 antoi Lassallen 

ehdotuksesta erittäin edullisen lausunnon: >>Lassallen ajatus 

tästä asiasta oli minun mielestäni sekä opettavainen että herät

täväinen sillä hän tiesi paljon ja oli oppinut mies.>> 

VII. 

►>Flectere si nequeo Superos, Acheronnta movebo.►> Tätä 

Vergiliuksen säettä kerraten oli Lassalle valinnut elämän tehtä

vänsä. Hän aina valitsi tehtävänsä, sillä mitään sisäistä kutsu

musta ei hän koskaan tuntenut. Hänestä oli tuleva agitaattori, 

suurten joukkojen herättäjä ja johtaja, niiden innostaja, mutfa 

samalla niiden kurittaja. Nehän ovat oikean agitaattorin teh

tävät, kuten Brandes sanoo. 2
) 

Sitävarten vaaditaan häneltä selvää, ytimekästä keskitet

tyä, sähköittävää puhetaitoa, sanojen tulee sinkoilla salamoina, 

1) Oncken, Lassalle. 272. 

2) BYandes, Lassalle. 161-162. 
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tuolla sytyttää, täällä murskata. Tyylin tulee olla sujuvaa, 

lennokasta, samalla kertaa sekä tieteellistä että helppotaijuista. 

Agitaattorissa tulee esiintyä samalla kertaa kaksi persoonaa, 

toinen, joka· puhuu sivistyneille ja toinen, joka esiintyy oppi

mattomille. Sitäpaitsi vaaditaan agitaattorilta terävää, kauko

näköistä poliittista kotkan silmää, joka jo ennakolta huomaa 

tapausten kulun ja osaa valita taktiikkansa sekä aseensa kul

loinkin aseman vaatimusten mukaan. Mutta ennenkaikkea 

vaaditaan agitaattorilta kylmäverisyyttä, malttia. ja tahdonlu

juutta. Luja tahto, siinä Lassallen oikea kutsumus, siinä hänen 

suurin voimansa, se oli koko hänen sisin olemuksensa. 

Tarkastakaamme Lassallea ensin puhujana.1) 

Tässä suhteessa ei luonto ollut erityisesti hänelle lahjojaan 

tuhlaillut. Hänen liian kimakka äänensä ja hiukan änkyttävä 

puheensa eivät ennustaneet hyvää puhujaa. Nämä heikkoudet 

esiintyivät onneksi vaan jokapäiväisessä puheessa, sillä heti, 

kun hän nousi puhumaan, kaikui hänen äänensä voimakkaana 

ja kauniina ja sanat sinkoilivat kuin salamat. Ei hän turhaan 

huido käsillään ei vääntele ruumistaan tai kasvojaan, vaan 

seisoo, kuin vanhan Kreikan suurimmat puhujat, jäykkänä ja 

arvokkaana, ikäänkuin tahtoisi juuri tällä varmuudellaan lu

mota kuulijansa tai lyödä vastustajansa. 

Toinen suuri etu oli hänellä hänen hyvä muistinsa. Olkoon 

puhe kuinka lennokas ja sytyttävä tahansa, olkoot perustelut 

kuinka hyvin harkittuja tahansa ja olkoot johtopäätökset 

kuinka johdonmukaisia tahansa, ei se luettuna paperista tee 

låheskään sitä vaikutusta kuin vapaasti puhuttuna. Tätä hait

taakaan ei Lassallella ollut. Hän piti aina huolellisesti valmis

tellut puheensa sanasta sanaan papereihin katsomatta, ensin

kään sekaantumatta, jos häntä keskeytettiin ja ensinkään kuu

lijain huomaamatta, että hän oli sen ulkoa opetellut. 

1 Btan.ies, Lassalle. 178 ja seur. 
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Se korkea näkökanta, jolta asioita katsellaan, se syvä tie

teellisyys, mutta samalla niiden helppotajuisuus, ajatusten terä

vyys ja uutuus, ovat hänen puheitensa tunnusmerkkejä. 

Hänen tyylinsä on voimakasta. Varsinkin superlatiiveja, 

sellaisia voimasanoja kuin kauhea, hirveä, ääretön, nuijanisku, 

rautakoura, rautasyleily rautalaki vilisee siinä viljalti. Erit

täin kuvarikasta se ei ole, pikemmin köyhää. Milloin niitä esiin

tyy, ovat ne lyhyitä, mutta sattuvia. >>Te olette se kallio, jolle 

nykyajan kirkko on rakennttava>>, on tästä valaiseva esimerkki1). 

Niiden tarkoitus ei olekaan kaunistaa puhetta, vaan sisältävät 

ne aina loogillisen selityksen asian todellisesta luonnosta ja näin 

saattavat tämän selityksen havainnollisemmaksi sekä herättä
vät kuulijoissa mielenkiintoa. 

Mutta kaikista näistä eduistaan huolimatta ei hän ollut 

oikea työväen agitaattori. Siinä suhteessa häneltä puuttui pal

jon. Ennen kaikkea puuttui häneltä käytännöllistä työväen 

olojen tuntemusta. Hän oli syntynyt, kasvanut ja koko ikänsä 

elänyt aivan toisissa oloissa kuin ne laumat, joita piti herättää 

ja johtaa. Hän oli hieno herra, oikea ylimys, joka ei mielellään 

antautunut persoonallisiin suhteisiin työmiesten kanssa ja joka 

tunsi jonkinlaista vastenmielisyyttä, kun he häntä lähestyivät. 

Ei hän keskustellut tuttavallisesti heidän kanssaan, ei ottanut 

osaa heidän suruihinsa, ei yhtynyt heidän iloonsa, ei hän tunte

nut heidän virheitään tai ajatusmaailmaansa, sillä ei hän ollut 

koskaan elänyt heidän seassaan. Hän vaan ajatteli, puhui ja 
toimi heidän puolestaan. 

Olkoon että hän tunsi syvää myötätuntoa työväestöä kuten 

kaikkia sorrettuja kohtaan, kun se ei kuitenkaan tullut näky

viin jokapäiväisessä elämässä, kun hän ei tullut heidän keskuu

teensa ja ollut kuin >>yksi heistä>>, joskin >>päätä pitempänä>>, 

1) Btume, I. 198. 
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sentähden suurin osa työväestöä piti häntä taantumuksen salai

sena kätyrinä, jota oli kartettava. 1) Ja sentähden eivät >>työ

väen pataljoonat» häntä seuranneet niin runsaslukuisina, kuin 

hän oli uneksinut. >>Työmiehille pitää jotain kouraantuntuvaa,>► 

sen olisi hänen pitänyt muistaa. 

Politiikkona oli hän eipäilemättä etevä ja saiki~ yhden 

suurimmista voitoistaan juuri tällä alalla. Terävällä poliitti

sella vaistollaan havaitsi hän heti, missä kulloinkin valtiollisten 

voimasuhteiden painopiste oli, suurella kyvyllään hän keksi 

keinoja tämän painopisteen siirtämiseksi omalle puolelleen ja 

lopulta osasi pitää näitä keinoja käsissään sekä käyttää niitä 
hyväkseen. 

Myös taktiikassaan oli hän mestari. Puhdasverisenä reali

politiikkona halusi hän päästä pikaisiin ja käytännöllisiin tulok

siin. >>Työväelle tulee aina olla kouraantuntuvaa>>, se oli hänen 

tunnussanansa. Vaikka sosialistinen yhteiskunta oli oleva 

lopullinen päämäärä, oli se kuitenkin liian abstraktinen käsite 

oppimattomalle työmiehelle ja sen saavuttamisen toivo liian 

hämärä, jotta hän voisi siitä innostua. Sentähden oli turhaa 

tätä hänelle vielä toistaiseksi ilmoittaakaan, mutta työväen 

koko voima oli keskitettävä valtion takaamien tuotantoyhdis

tysten perustamiseen, ja niiden saavutettua taas pyrkiä toiseen 

väliasteeseen j. n. e. kunnes lopullinen päämaali olisi saavu

tettu. 2) >>Sillä koko taito voittaa käytännöllisiä tuloksia>>, sanoo 

hän >>avoimessa vastauskirjelmässääm >>on siinä, että keskittää 

kaiken voimansa aina kulloinkin yhteen paikkaan.>> Siis sama 

sääntö, jota useimmat suurmeihet ovat noudattaneet. Mesta

rillisesti suorittikin hän kulloinkin tarpeen vaatimat taktilliset 

käänteensä. Niinpä Johan Filip Becker sanookin hänestä: 3) 

1) Oncken, Lassalle. 395 ja seur. 
2) Blume, I. 38. 
3) Mehring, Geschichte II. 67. 
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>>Lassalle on taktiikassaan vikkelä ja rohkea akrobaatti, joka 

lujasti luottaen omaan voimaansa ja taitoonsa uskaltaa aivan 

vaarattomasti tehdä hyppyjä kuilun äärimmäiselle reunalle 

asti, sitten yhdellä ponnahduksella seisoo hän keskellä lujaa 

leiriään. Hän osasi yllättää ja vallata. Hän heitti taantumuk

selle vanhan luun, parkitakseen sen nahkaa sitä perinpohjaisem

min, kun se puri hampaansa luuhun.>> 

Joskin hän taktiikkamestarina ja suunniittelij ana oli 

etevä, puuttui häneltä kuitenkin kykyä suunnitelmiensa käy

täntöön panossa.1) Siihen hän oli liiaksi malttamaton, ja tulinen. 

Sen sijaan, että olisi odottanut niin kauan kun hänen istutta

mansa taimi olisi kehitttynyt suureksi, tahtoi hän korjata heti 

täysikypsiä hedelmiä. Katkeruudekseen huomasi hän sen itse

kin, koska kirjoitti edellä mainitulle Johan Filip Beckerille: 

>>Luulin voivani muodostaa sosialisen liikkeen yhdessä vuodessa, 

mutta nyt huomaan, että siihe:µ tarvitaan vuosikymmeniä ja 

siihen minun voimani eivät riitä.>> Ja kuolemansa edellisenä 

iltana sanoi hän samassa mielessä: >>Ilman suurinta voimaa 

ei voi mitään saada aikaan. - Lasten leikkiin olen minä liian 

vanha ja suuri. Tapahtumat tulevat, minä pelkään, kehitty

mään hitaasti, hitaasti, ja minun palavalla sielullani ei ole halua 

ruveta laskemaan leikkiä näiden lapsisairauksien ja kroonil

listen prosessien kanssa.>> 

Sitäpaitsi oli hän vanhana hegeliläisenä idealisti siihen 

määrään, että uskoi ainoastaan aatteen johtavaan voimaan 

historiassa. Hän ei tajunnut köyhälistön luokkataistelua kai

kessa alastomuudessaan, vaan puki sen ensin aatteellisiin aja

tusmuotoihin ja koetti sitä puolustaa filosofisesti ja juridisesti. 

Sentähdenpä, kun hänen täytyi astua dialektisesta ajatusmaa

ilmastaan käytännölliseen todellisuuteen, ei ole ihmeteltävä, 

että hän sai osakseen vain pettymyksiä. 

1) Mehring, Geschichte II. 68. 
4 
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Entä agitatsioniaseet sitten. Yhtä yksinkertaisia kuin 

hänen taktiikkansakin. Suoruus ennen kaikkea. Sanoa asia 

niin kuin se on. Siinä hänen keinonsa. Repiä valhekuoria ja 

paljastaa totuus, se oli hänen agitatsioninsa tarkoitus. Esiin

tyipä sitten valhekuorta missä hyvänsä, vaikkapa hänen omassa 

puolueessaan. Kun ihmiset liioittelivat hänen voittojaan suu

riksi ja puhuivat kymmenistätuhansista jäsenistä, tahtoi Vahl

teich antaa yleisön olla siinä uskossa, mutta silloin kirjoittaa 

Lassalle jyrkästi hänelle: 1) >>Jos työmiehet ovat siinä luulossa, 

niin kuin Te sanoitte, niin tulemme me häpäisemään itsemme 

minun ponnistuksistani huolimatta. Se on tosi! Me emme 

voi sallia, että valtuutettumme valehtelevat. Me emme saa 

puhua kymmenistätuhansista, kun meillä on ehkä vaan tuhat. 

Me voimme vaieta tästä asiasta, mutta valehteleminen ei meille 
sovi.>> 

Mutta jo syksyllä 1863 tapahtui käänne tässä suhteessa. 

Vaikka hän hyvin tiesi, että hänen puolueensa oli vähäinen, 

tahtoi hän kuitenkin näyttää niin mahtavalta kuin suinkin. 

Kun edistyspuolue oli hylännyt hänen >>Was nun» kirjoituksessa 

esittämänsä suunnitelman perustuslakiriidan ratkaisemiseksi, 

eikä hän katsonut työväen avulla voivansa saavuttaa äänioi

keutta ja kun sitäpaitsi hän sai kuulla, että hallituspiireissä 

keskusteltiin äänioikeuden laajentamisesta, alkoi hän etsiä mah

tavampaa liittolaista. Sen hän saikin vanhasta vihollisestaan, 

Preussin hallituksesta. Kun hän alkoi sentähden syksyllä lä

hennellä Bismarckia, täytyi hänen esittää yhdistyksensä niin 

mahtavana ja hyvin järjestettynä kuin mahdollista. Sillä jos 

hän toivoi Bismarckilta yleistä äänioikeutta, oli hänen puoles

taan annettava yhdistyksensä voimat tämän käytettäväksi 

hänen taistelussaan edistyspuoluetta vastaan valtiollisissa sopi-

11 Mehring, Geschichte II. 61 ja seur. 
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muksissa noudatetun periaatteen: >>do ut des>> mukaan. Silloin 

oli myös taktiikassa tapahtunut käännös.1) 

Agitatsionin tarkoitus ei ollut enää vain sytyttää ja herät

tää, vaan myöskin vaikuttaa edullisesti hallitukseen. Ystä

vällisesti melkeimpä mairittelevasti kohtelee hän viimeisessä 

agitatsionipuheissaan Bismarckia ja hallitusta, kun sitävastoin 

edistyspuolueen ja etenkin sen sanomalehdistön kimppuun 

käydään sitä kiivaimmin. >>Viha ja ylenkatse, kuolema ja peri

kato nykyiselle sanomalehdistölle,>> huudahtaa hän kerran ja 

lisää: >>Se hetki on koittava, jolloin me singautamme sen sala

man, joka hautaa ne ikuiseen yöhön.>> 

Vaikka Bismarck kieltää Lassallen ansiot äänioikeuteen 

nähden, jonka hän antoi 1867 Pohjois-Saksan liitolle >>sillä mitä 

saattoi tuo köyhä piru antaa minulle ministerinä>>, siksi oli Las

sallen yhdistys vielä mitätön ja vaikka hän kielsi edes keskus

telleensakaan tästä asiasta, niin on Lassalle epäilemättä suuresti 

vaikuttanut Bismarckin mielipiteisiin ja siis myöskin äänioikeu

den saamiseen. 

Johtaja! Se nimi sopii kuitenkin ehkä parhaiten Lassal

lelle. Siinä toimessa näkyy vasta hänen suuruutensa. Hänet 

oli luotu Caesariksi ja sitä hän oli sormenpäihinsä saakka. Jos 

hänellä oli ollut valmis armeija lähtiessään hyökkäämään porva

rillista yhteiskuntaa vastaan, olisi hän varmaan saanut ihmeitä 

aikaan, mutta kyetä silloisissa valtiollisissa oloissa saamaan 

kokoon sellaisenkin lauman ja johtamaan sitä:, ettei se hajonnut, 

siihen kykeni yksin hän. 

>>Yleisen saksalaisen työväenliiton hallinto olen minä, olisi 

hän hyvin voinut sanoa. Olihan siinä tosin ne parikymmentä, 

mutta ne olivat vaan hänen palvelijoitaan. Hän se kaikki tnää-

1) Oncken, Lassalle. 327 j a seur. 
Mehring, Geschichte II. 78 ja seur . 



280 Onni A. A. Repo. 

räsi, ohjasi ja järjesti. Täytyy ihmetellä sitä suurta tarmoa, 

jota hän osoitti opettaessaan ja neuvoessaan sivistymättömiä, 

kokemattomia apulaisiaan heidän tehtävissään, selittää heille 

täktiikkansa, ladella tusinoittain todistuksia sen pätevyydestä 

ja kuitenkin huomata, ettei häntä ymmärretä, saadapa vielä 

vasfaväitteitäkin. Ei ole ihme, jos häneltä joskus loppuikin 

kärsivällisyys ja hän huudahti: >>Jos ette Te jo ole vakuutettuja, 

nifo täytyy minun turvautua kuriin. Täytyy olla vain yksi 
tahto!>> 

Kirjoittaa lukemattomia lentokirjasia, pitää puheita toisen 

toisensa jälkeen, jotta ääni on käheänä, neuvotella lukematto

mien työväen lähetystöjen kanssa, hoitaa suunnaton kirjeen

vaihto, suoriutua lukuisista valtiollisista oikeusjutuista, julaista 

parikymmentä kirjoitusta, joista neljä on kokonaisia kirjoja, 

saada palkakseen vain ympäristön vainon ja vihaa, julkisia ja 

nimettömiä hyökkäyksiä sanomalehdistön puolelta, taas uusia 

hyökkäyksiä uusia vääristelyjä, uusia loukkauksia. Saada 

joka hetki uusia kysymyksiä, uusia asioita, jotka täytyy silmän

räpäyksessä ratkaista ja kuitenkin pysyä aina rohkeana ja roh

kaista muitakin, vakuuttaa aina asiansa onnellista ratkaisua, 

vaikka itsekin huomaa toiveensa pettävän, siitä huolimatta 

koettaa näyttää uupumattomalta. Onko ihme jos Lassalle 

kirjoittaakin ystävälleen: . >>Olen kuoleman väsynyt ja niin 

vankka kuin olenkin, luonnostani olen sairas ytimiini saakka. 

Olen niin kiihtynyt, - etten saata nukkua öisin. Olen liiaksi 

työskennellyt, liika rasittunut, liika väsynyt kauheimmassa 
määrässä.>> 

VIII. 

Hänen persoonallisuuttaan kuvaa Oncken seuraavin sattu

vin sanoin: >>Lassalleen itseensä soveltuvat ne sanat, joilla hän 
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kuvasi Herakleitosta; hänen luonteessaan oli myrskyä. Tämä 

merkillinen sekotus voitonvarmaa itseluottamusta ja kylmää 

dialektiikkaa, raivoisaa intohimoa ja äärimmäisyyteen kehitty

nyttä tahdonvoimaa koettaa aina tehdä mahdottoman mahdol

liseksi, on superlatiivinen sanoissaan ja keinoissaan, milloin 

hairahtuen naurettavaan turhamaisuuteen, milloin ilmeten tah

don ja ajatuksen valtavana keskittymisenä.>> 

Huomattavat ovat myös ne sanat, joilla ruhtinas Bismarck 

kerran häntä kuvasi. 1) >>Hän oli henkevimpiä ja rakastetta

vimpia ihmisiä, mitä olen milloinkaan tavannut, mies, joka oli 

suurisuuntaisesti kunnianhimoinen, ei vähääkään tasavalta

lainen. Hänellä oli selvästi kansalliset ja monarkkiset mieli

piteet, hänen aatteensa, johon hän pyrki, oli Saksan keisar1-

kunta ja siinä oli meillä yhtymäkohta. Lassalle · oli kunnian

himoinen ylhäiseen suuntaan». 

Omaa maailmankatsomustaan kuvaa hän selvästi puhees

saan välillisistä veroista ja työväenluokan tilasta: >>Kahdesta 

asiasta toinen: joko juokaamme Kypron viiniä ja suudelkaamme 

kauniita tyttöjä, siis ollaan vaan tavallisen nautintoitsekkyyden 

orjina - taikka jos tahdomme puhua valtiosta ja siveellisyy

destä, niin uhratkaamme kaikki voimamme ihmiskunnan ääret

tömän enemmistön synkän kohtalon parantamiseksi, jonka yön 

peittämästä virrasta me varakkaat kohoamme kuin yksityiset 

pylväät vain, ikäänkuin näyttääksemme kuinka syvä tuo virta 

on, kuinka syvä kuilu on!» Tässä kohden on jyrkkä ristiriita, 

kuten aina hänen luonteessaan, hän teki milloin toista milloin 

toista. Hän ei ollut ensinkään ehjä luonne, vaan täynnä äärim,;. 

mäisiä vastakohtia. Turhamielisyys toiselta puolen, toiselta 

puolen taas luja tahto oli hänen luonteensa pääominaisuus. 

Tämä tahto, joka liikanaisuutensa tähden viimein kehittyi 

r) Herkner, Työväenkysymys. 338. 
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uhkamielisyydeksi, oli hänen voimansa, mutta se lopulta vei 

hänet turmioon. Sattuvasti sanookin hänen vanha ystävättä

rensä kreivitär Hatzfeldt: 1) >>Ei mikään heikkouden kohtaus 

ole Lassallea tuhonnut - jos hän olisi ollut heikko, eläisi 

hän vielä, ikäänkuin tavallinen ihminen. Ei, juuri voima, 

hänen luonteensa taipumattomuus, joka hänet tuhosi. Hän 

etsi aina totuutta omin voiminsa.>> Ja Marx kirjoittaa samalle 

kreivitär Hatzfeldtille hänen kuolemansa johdosta: >>Hän kuoli 
- keskellä triumfiaan kuin Achilles.>> 

IX. 

Ja lopuksi, mikä oli sitten Lassallen elämäntyö ja hänen 

merkityksensä Saksan sosialismin historiassa?. Voimme ly

hyesti sanoa: Saksan työväestön herätys luokkatietoisuuteen, 

yleisen saksalaisen työväenliiton perustaminen ja yleinen ääni
oikeus. 

Lassallelaisuuden tosin syrjäytti I870-luvun lopulla toinen 

työväenliike, joka kantoi Karl Marxin värejä. Tähän on vai

kuttanut useat syyt. Uuden suunnan · miehet syyttivät Las

sallea ensin siitä, että hän käytti vaan työväkeä aseenaan aikei

densa toteuttamiseksi, mutta, kun hänellä ei ollut enää luotta

musta näihin hylkäsi hän heidät ja teki ystävyysliiton työväen 

verivihollisen kanssa, näin koettaen diplomaattista tietä päästä 

tarkoituksensa perille. Myöskin oh syvästi paheksuttu, että 

Lassalle koetti yhä enemmän asettaa oman persoonallisuutensa 

näkyville, ikäänkuin kaikki olisi riippunut hänestä. Varsinkin 

tämä syy vaikutti, että Marx pysyi niin kylmästi syrjässä 
Lassallen hommista. 

1) Oncken, Lassalle. 432 ja seur. 

Ferdinand Lassallen merkitys Saksan tyiiväenliikkeessä. 

Sitten on syytetty Lassallea liiasta lojaalisuudesta. Täytyy 

kuitenkin muistaa, että Lassalle tahtoi päästä käytöllisiin tu

loksiin ja sentähden hänen täytyi pysyä lojaalisuuden rajoissa, 

ellei tahtonut tulla maasta karkoitetuksi, kuten Marx Lontoo

seen, ja näin menettää kokonaan voiton mahdollisuus. 

Lassallen liike oli yksipuolisesti poliittinen, on myös sanottu. 

Se onkin totta, mutta hän ei voinut toisin menetellä. Hänen 

lähin päämäränsähän oli tuotanto-osuuskunnat valtion luotolla. 

Tämä tarkoitus oli taas saavutettavissa ainoastaan yleisen ääni

oikeuden kautta. Työväki oli siis ensin kasvatettava poliitti

sesti oikein käyttämään äänioikeuttaan, ennenkuin se kykenisi 

tuohon suureen taloudelliseen mullistukseen. 

Että Lassallen yhdistys ja hänen suuntansa oli yksipuoli

sesti kansallinen, kun taas työväenliikkeen, jos todella tahdo

taan tämän säädyn oloja kokonaisuudessaan parantaa, tulee 

olla kansainvälisen. Kyllä Lassalle käsitti tämän hyvinkin, 

mutta hänen tahtoi nousta puuhun . tyvestä eikä latvasta. Oli 
ensin herätettävä yksityiset kansat ja sitten vasta nämä liittää 

>>Internationaaleksi.>> 

Mutta syytöksistä huolimatta elää Lassallen henki vielä 

voimakkaana Saksan työväenliikkeessä vielä tänäkin päivänä. 

Se luja organisatsioni, jonka hän pani toimeen puolueessaan, 

on katsottu aivan välttämättömäksi nykyisessäkin järjestössä: 

vaikkei sitä enää pääsekään yksi mies johtamaan. 

Vielä on evätty Lassallen ansiot äänioikeuden saamisessa 

ja vaikka Bismarck'kin sanoi, että mitä saattoi tuo >>köyhä 

piru>> antaa, jos hän ministeri, antaisi äänioikeuden. 1) Totta

pahan saattoi, koska Bismarck julkaisi äänioikeuden, ja kenen

kään toisen ohjelmassa ei ollut yleisen äänioikeuden vaatimusta 

kuin Lassallen. C 

1) Branting, Sosialdemokr. århundr. II. 205. 
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Sitä paitsi ovat hänen kirjoituksensa ja painetut agitatsioni

puheensa ehtymättömänä lähteenä nykyisille työväenpuhujille 

saattamaan yhä uusia joukkoja työväen riveihin. 

Häntä ovat vihamiehensä soimanneet niinikään alkuperäi

syyden puutteesta. Eihän Lassalle ole sanonutkaan uusia aat

teita keksineensä. Pitämällä ennen todistettuja tosiasioita 

premisseinä on hän niistä vetänyt uusia johtopäätöksiä, joista 

ei kukaan pysty väittämään, etteivät ne olisi hänen omiaan. 

Hän on siis menetellyt samoin, kuin menetellään tieteellisessä 

tutkimuksessa ja samoin ovat kaikki tutkijat menetelleet, muu
tenhan kehitys olisi mahdoton. 

Siis hän tahtoi esittää työväelle vaan tieteen tuloksia, ei 

hän tahtonutkaan loistaa taloustieteilijänä. >>Sinä olet ollut 

minun oppimestarini näissä (taloustieteellisissä) asioissa>>, kir
joittaakin hän kerran Marxille. 1) 

Mutta käytännöllinen politiikka, se oli hänen suuruutensa 

ja se on hänelle historiallisen merkityksen tuottanut. 

POL TTOPUUKYSYMYS HELSINGISSÄ. 

Suomi on metsäisimpiä maita Europassa, mutta sittenkin 
täällä näyttää polttopuukysymys muodostuvan erittäin vai
keaksi, kun maahamme ei saada ulkoimaista polttoainetta, 
kivihiiltä. Maamme suurimmat kaupungit varsinkin joutuvat 
kärsimään polttoaineen puutetta, vaikka meidän maamme met
säin pitäisi tarjota, edes metsän haaskaukseen ryhtymättä, 
riittävän runsaasti polttoainetta. Niin ei kuitenkaan näy asian
laita olevan. Viime talvena saatiin Helsingissä ja joissakin muis-

1) Branting, edellämainittu teos. 210. 
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sakin· kaupungeissa kärsiä halkojen puutetta. Ja niin taitaa 
käydä nytkin, vaikka Helsingissä on kunta ryhtynyt omien 
tarpeittensa ohella vähävaraisten kaupunkilaisten tarpeesta 
huolehtimaan. 

Ja mistä tämä halkokysymyksen vaikeus sitten aiheutuu? 
Viime kesänä kerrottiin sanomalehdissä, että melkein joka kul
malla maatamme tehdään suuret määrät halkoja, niin paljon, 
että Tapio-yhdistys katsoi asiakseen varottaa metsänomistajia 
riletsänhaaskuusta. Sikäli kuin olen voinut asiasta muodostaa 
itselleni käsityksen, niin pitäisi todella olla halkoja tehtynä 
niin paljon, että ne riittävät maamme tarpeiksi, huolimatta 
suuresta rautateiden ja teollisuuslaitosten kulutuksesta, joka 
nyt on tullut lisäksi. Suurempien kaupunkien ja eritoten Hel
singin halkojen saannin vähyys ei johdu ensinkään maassa 
vallitsevasta halkojen puutteesta, vaan kokonaan muista sei
koista. Se aiheutuu ensiksikin halkokaupan järjestäytymättö
myydestä ja toiseksi kuljetusvaikeuksista. 

Siihen aikaan kuin Helsingissä halkojen kysyntä oli nor
maali, kun tehtaat ja keskuslämmitystalot käyttivät poltto
aineenaan kivihiiltä, pystyivät halkokauppiaat hankkimaan 
kaupunkiin yksityisten tarvitsemat halot. Mutta pystyvien 
halkokauppiaiden rinnalle on nyt muodostunut ainakin tänne 
Helsinkiin koko suuri liuta kaikenkarvaisia henkilöitä halko
kauppiaiksi, pankinvirkailijoista ja metsänhoitajista kiven
hakkaajiin ja ulkotyömiehiin saakka. 

Ja jos näiden henkilöiden tarkoituksena olisi todella huo
lehtia Helsingin halkotarpeesta, niin eihän siinä olisi mitään 
pahaa. Mutta niin ei näy valitettavasti olevan. Tarkoituksena 
on kokonaan keinottelu ja suurten voittojen hankkiminen. Ei 
tarvitse muuta k1J.in vähänkin seurata näiden eri ykteiskunta
luokkiin kuuluvien halkokauppiaiden toimintatapaa, niin jou
tuu toteamaan, että keinottelu on saattanut polttopuukysy
myksen vaikeaksi. Nämä sota-ajan luomat halkokauppiaat 
koettavat päästä suuriin voittoihin niin vähällä vaivalla ja 
puuhalla kuin mahdollista. Heidän toimintansa supistuu vain 
kauppojen välittämiseen. Olen sanomalehti-ilmoitusten perus
teella saanut lukuisia tarjouksia, mutta suurimmalle osalle on 
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ominaista se, että halot tarjotaan joko määrättyyn hintaan 
Helsingissä, - 45-55 markkaan syleltä, kuitenkin niin että osta
ja itse toimittaa vaunujen hankinnan ja lastauksen ja monessa 
tapauksessa vielä rautatieasemalle vedätyksenkin monien kilo
metrien päästä - tahi sitten metsässä tai jollain asemalla. Ja 
vielä kuuluu asiaan, että on ostettava, hyvin suuria eriä, 100 

-200 syltä nämä >>kauppiaat» eivät viitsi ryhtyä myymään, 
he haluat mieluimmin myydä koko erän, esim. r,ooo tahi 2,000 
syltä, mutta useassa tapauksessa 4-5,000 syltä. Olen tarjon.:. 
nut määrätyn hinnan vapaasti Helsingissä, mutta useimmassa 
tapauksessa . olen saanut vastauksen, että 0n niitä sellaisiakin 
ostajia, jotka ottavat itse huolehtiakseen lastauksen ja vaunu
jen hankinnan. Tämänlaatuisten >>halkojobbariem> toiminta se 
on osaltaan vaikeuttanut suuressa määrin Helsingin halko
kysymystä ja nostanut hintoja. 

Seikka, joka ei myöskään ole ollut vaikutusta vaille, on 
halkojen osto Pietariin, Venäläisiä ostajia liikkui varsinkin 
syksyn kuluessa aika runsaasti ja lupasivat he melko korkeita 
hintoja. Moni metsänomistaja onkin luullut haloillaan vuole
vansa kultaa ja myynyt halkonsa venäläisille ostajille. Ovatko 
nämä venäläiset ostajat aina pystyneet ostonsa pitämään, siitä 
lienee runsaasti kokemusta. Ostot ovat monasti supistuneet lu
pauksiin. Mutta mitä seurauksia on venäläisten >>ostoista>> ollut? 
Niistä on tavallisesti ollut seurauksena, että metsänomistaja ei ole 
pitänyt aikaisemmin tekemäänsä kauppaa. Tiedossani on monta 
sellaista tapausta, että metsänomistaja on ensin myynyt hal
konsa Helsinkiin, mutta kun on tullut aika toimittaa tavara 
ostajalle, ei tavaraa ole saapunutkaan. Aina ei ole edes katsottu 
asiaksi ilmoittaa sanansa syömisestä. Ja kauppojen rikkomisia 
on tapahtunut, vaikka kauppa on päätetty kirjallisella väli
puheella. Jos sakkoja ei ole määrätty sopimuksen rikkomi
sesta, niin mitäpä sellainen sopimus merkitsee, ajatellaan. Har
vinaisuuksiin ei myöskään ole kuulunut, että keväällä myydyt 
kuivat halot on myyty toiselle ostajalle ja syksyllä hakattu 
uusia ja nämä tuoreet halot on lähetetty aikaisemmalle osta
jalle. Surullista on ollut todeta, että monasti on tällaiseen kei
notteluun tehnyt itsensä syypääksi henkilöitä, joilta ei sellaista 

Polttopuukysy,uys Helsingissä. 

olisi odottanut, maaseudulla liikkuvista kaikenlaisista halko
kauppiaista puhumattakaan. 

Entä sitten halkojen hinnat? Täytyy todella ihmetellä, 
että niin metsärikkaassa maassa kuin Suomessa saadaan halko
sylestä maksaa koivuista 50 markkaa ja havupuista 40 mark
kaa. Kun tavallisissa oloissa saatiin 25-30 markalla, saamme 
nyt maksaa melkein 100 % korkeimmat hinnat. Ja kuitenkin 
meidän varsinainen puutavaranvientimme on lamassa, jonka 
luulisi vaikuttavan kautta linjan puutavaran hintoihin. Tosin 
ovat työpalkat jonkin verran nousseet, mutta eivät kuitenkaan 
samassa suhteessa kuin halkojenhinnat. Sitä paitsi on Helsin
gin halkopiiri laajentunut, mutta nämäkin seikat huomioonot
taen, ovat hinnat suhteettoman korkeat. On ollut kerrassaan 
mielenkiintoista seurata halkojen hintain nousua. Keväällä ja 
alkukesästä olivat vielä voimassa kuvernöörien määräämät pak
kohinnat. Silloin tavallisesti menettelivät myyjät niin, että he 
tarjosivat tavaran maaseudulla melkein samasta hinnasta kuin 
mitä oli maksimihinta Helsingissä, suostuen kuitenkin huoleh
timaan halkojen toimittamisesta Helsinkiin s. o. lastauksesta 
ja vaunujen hankinnasta. Toisinaan taas tarjottiin vapaasti 
vaunussa määrätyillä asemilla ja ostaja sai sitten suorittaa rah
din. Sillä tavalla kierrettiin maksimihintaa. Ne, jotka tarvitsivat 
suurempia määriä, olivat pakotetut tällaisiin kauppoihin suos
tumaan. Hinnat eivät kuitenkaan nousseet niin korkeiksi kuin 
nykyään. Suurempia määriä halkoja tarvitsevan oli kesällä 
melkoisen vaikea saada tarpeellisen määrän näitä. Satamissa 
pienostajat veivät halot laivoista kuin kuumille kiville. Jos 
tahtoi ostaa koko lastin, oli pakotettu lupaamaan ja maksa
maan 10-20 % korkeamman hinnan kuin vähittäiskaupassa, 
muulla ehdolla eivät suostuneet koko lastia myymään. 

Kun sitten halkojen pakkohinnat poistettiin oli seurauksena 
tavaton hintain nousu. Ja hintain korottaminen kohtasi sel
laisiakin kauppoja, jotka olivat päätetyt pakkohintain aikana. 
Tämän kirjoittaja oli itäisestä saaristosta ostanut pari suurem
paa erää koivuhalkoja 30 markan hinnasta syleltä. Myyjät 
eivät suostuneet kauppaa päätettäessä tekemään kirjallista 
välipuhetta. Ennenkuin tavara ennätettiin toimittaa tänne 
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Helsinkiin, poistettiin pakkohinnat. Silloin toinen myyjistä_ 
ilmoitti, ettei hän suostu halkoja toimittamaan, jolloi hän saa_ 
35 markkaa syleltä, toinen taas ei ilmoittanut mitään useista 
huomautuksista huolimatta. Myöhemmin sain kuitenkin tie
tää, että hän oli halot myynyt - 42 markasta syleltä. 

Eräs Hämeessä toimiva puutavaraliike tarjosi koivuhalkoja 
vapaasti Helsingissä toukokuussa 29 markkaa syleltä, kesä
kuun lopussa 34 markkaa, heinäkuun alussa 42 markkaa, 
syyskuussa 49 markkaa ja marraskuun alussa 47 markkaa sy-
leltä. Mikäli olen kuullut, ei tämä liike ole pitänyt keväällä 
tekemiään sopimuksia, eikä yleensä suostunut kirjalliseen väli
puheeseen eikä sakkomääräyksiin. Eräs keinottelutapa on 
ollut sellainen, että on vaadittu maksu etukäteen, ennen kuin 
tavara lähetetään. Ne, jotka tällaiseen ovat suostuneet ja ra
hansa etukäteen lähettäneet, eivät ole saaneet sellaista tavaraa, 
kuin on sovittu. Minun tuskin tarvinnee mainita, että sellaisia 
halkokauppiaita on ollut varsin runsaasti, jotka ovat ottaneet 
rahat, luvaten toimittaa tavaran, mutta joiden tarkoituksena 
on ollut ainoastaan petos. 

Helsingin -halkokysymys ei ole ensinkään oikealla tolalla, 
vaan siinä vallitsee epäkohtia. Jotain olisi kuitenkin tehtävä 
epäkohtain poistamiseksi ja halkojen hankinnan helpottami
seksi kuin myöskin hintain tasaamiseksi. Varsinkin olisi suu
rempain halkojen kuluttajain, keskuslämmitystalojen jotain 
tehtävä. Kaupunki on kyllä hankkinut halkoja - tosin ver
rattain kalliita 1), kun ajattelee niin suuria ostoksia kuin kau
punki on tehnyt - vähävaraisille. Samalla kun kunnan toi
minta tässä kohdin on tunnustuksella mainittava, olisi odotta
nut, että sen hankinta olisi tullut suuremmaksi kuin mitä se 
nyt on. Mutta kun niin ei ole tapahtunut, olisi yksityisten yhteis
toimintaa yritettävä. Kuluvaa lämmityskautta varten se tosin 
on myöhäistä, mutta talven kuluessa olisi suunniteltava jo seu
raavan lämmityskauden varalle sekä ryhdyttävä ajoissa ostojen 
tekemiseen. Tampereella on perustettu osuuskunta, joka huo
lehtii halkojen hankinnasta. Täällä Helsingissä ovat muutamat 

1) 39 mk. syli koivuhalot ja 33 mk. havuhalot. 

Kirjallisuutta. 

talot muodostaneet jonkinlaisen yhtymän halkojen hankinnassa, 
mutta käsittää se tietääkseni vain muutamia aivan suurempia 
·halkojen kuluttajia eikä liene kuluneen syksyn aikana kyennyt 
:hankkimaan kaikille riittävästi kunnollisia puita. Yhteistoimin
nan kautta kuitenkin on halkokysymys helpoimmin ratkaista
vissa. Keskuslämmitystalojen ja sellaisten talojen, joissa han
kitaan tahi haluttaisiin hankkia vuokralaisillekin polttopuut, 
-olisi ryhdyttävä yhteisostoihin ja muodostettava sitä varten 
jonkinlainen järjestö. 

K. V. Hoppu. 

K IRJALLISUUTTA. 

Leo Ehrnrooth, Suomen kunnallispolitiikkaa, esitelmiä fa 
.kirfoituksia. Suomen Kunnallisen Keskustoimiston julkaisuja III. 
Helsinki 1915, sivuja 221. Hinta Smk. 4: 50. 

Kun Kuopion kaupunginvaltuusto keväällä 19n teki alotteen 
Suomen ensimäisten yleisten kaupunkipäivien pitämiseksi ja sitä 
varten kääntyi muiden suurempien kaupunkien valtuustoj en puoleen, 
näytti ensiksi siltä kuin yrityksestä ei tulisi mitti,än. Tosin oli yleistä 
mielipidettä jo ennen koetettu kunnalliseen yhteistoimintaan val
mist2a, muun muassa oli J. H. Vennola kirjoittanut kunnalliselämän 
järjestämisestä tässä aikakauskirjassa 1), mutta yrityksen toteutta
minen tietenkin suuressa määrin oli pääkaupungin mahdollisesta 

· myötävaivutuksesta riippuva ja juuri pääkaupungin hallitsevissa 
piireissä oltiin aluksi sangen väliäpitämättömti.llä, jottei sanoisi kyl
mti.kiskoisella kannalla: Kuitenkin kaikitenkin tulivat puolentoista 
vuoden miettimisten ja valmistelujen jälkeen kaupunkipäivät pidet
tyä täällä Helsingissä syyskuun 16- 17 p:nä 1912 ja samalla saatiin 
perustus lasketuksi Suomen kaupunkien pysyvälle yhteistoiminnalle: 
jo lokakuussa alkoi kaupunkipäiväin tekemän päätöksen mukaan 
toimintansa >>Kunnallinen Keskustoimisto>>, johtajanaan lakitiet. tri 
L eo Ehrnrooth. 

1) V vuosikerta, s. 3 r 1 . 
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Kuten tunnettua, tuollaisen keskustoimiston pääasiallisena 
tarkoituksena on kerätä, järjestää ja jakaa kunnallista elämää kos
kevia tietoja. Kaupunkien perustamana ja ylläpitämänä sen toi
minta kohdistuu ennen kaikkea kaupunkikuntain hallintoa, yhteis
kuntapolitiikkaa ja taloutta koskeviin kysymyksiin. Niistä se pyyn
nöstä valmistaa tai hankkii kaupunkien viranomaisille tai toimihenki
öille tietoja ja selvityksiä, milloin se havaitsee asiain sitä vaativan, 
erittäinkin milloin kaupunkipäivät tai kaupunkien asettama yhteinen 
valtuuskunta niin päättää, toimittaa se myös laajempia tutkimuksia 
ja julkaisee ne. Lyhyen olemassaolonsa aikana Suomen Kunnallinen 
Keskustoimisto jo on toimittanut painosta kolme laaj~hkoa julkaisua, 
nimittäin toimiston aktuarion, fil. maisteri Yrf6 Harvian laatiman 
selvityksen monopolijärjestelmästä Suomen kaupungeissa, lakitiet. 
tri Onni Talaan kirjoittaman esityksen kaupunkien kunnallishallintoa 
koskevasta lainsäädännöstä ulkomailla ja kolmanneksi toimitusjohta
jan esitelmät ja kirjoitukset, mitkä koottuina ovat ilmestyneet ni
mellä: >>Suomen Kunnallispolitiikkaa►> ja joista tässä lausuttakoon 
muutama sana esittelyksi ja arvosteluksi. 

Jo tämän teoksen nimi - huomatkaa partitiivia! - ilmaisee, 
että se ei muodosta mitään rajoitettua, ehyttä kokonaisuutta, niin
kuin julkaisusarjan molemmat ensimäiset numerot. Osaksi se kyllä 
sisältää verraten täydellisiä yleiskatsauksia ja selvityksiä erinäisistä 
Suomen kunnallispolitiikan haaroista, esim. Suomen kaupunkien 
kunnallisista julkaisuista (artikkeli I s. 1-19) asuntopolitiikasta (artik. 
V-IX, s. 53-90), lihan- ja maidontarkastuksesta (art. XVIII
XIX, s. 146-159) ja kunnallisesta huviverosta (art. XXI s. i65-
189), osaksi sen eri kirjoitukset taas ovat enemmän tilapäisrunoutta, 
mikäli on lupa käyttää tällaista mainesanaa niin käytännöllis-asialli
sista kirjoituksista. Tilaisuuksia, suoranaista aihetta eri kunnallisten 
kysymysten käsittelyyn ei suinkaan ole puuttunut Kunnallisen Kes
kustoimiston johtajalta, joka sitä paitsi yksityisenä henkilönä uutte
rasti toimii pääkaupungin kunnallisessa elämässä. Ne runsaat tie
dustelut, mitkä eri tahoilta saapuvat keskustoimistoon (v. 1913-217, 
v. 1914-3rr ja v. 1915 ennen joulua 372), saattavat toimiston ja sen 
johtajan vilkkaaseen keskinäiseen kosketukseen maamme kaupunkien 
kunnallisten viranomaisten kanssa, herättäen asiain harrastusta 
molemmin puolin. Niin ovat siis useat tri Ehrnroothin kirjoitelmat 
syntyneet tavallaan kirjallisina >>lastuina>> käytännöllisen kunnallis0 

poliittisen työn sivussa ja johdosta. Tästä on myöskin seurannut 
tonkun verran epätasaisuutta sekä siihen laajuuteen että siihen käsit
telyn laatuun nähden, mikä on tullut eri kysymysten osaksi. Monet 
tärkeät kunnalliset toimialat ovat myöskin toistaiseksi jääne€:t käsit
jelemättä, esim. varsinainen kunnallishallinto, kunnallinen liiketoi
minta, terveydenhoito, työväenopetus, muita mainitsematta. Siltä 
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arvostelulta, joka ehkä muuten olisi tähän julkaisuun kohdistettava, 
on kuitenkin tekijä itse esipuhee.ssaan taittanut kärjen esittämällä 
teoksen syntyhistorian; - eihän orkesterisarj aakaan ole symfoniana 
arvosteltava. Ja me saamme olla tekijälle kiitollisia siitä sarjasta, 
minkä hän on laskenut julkisuuteen. 

Edellisessä on jo viitattu muutamiin niihin eri aineisiin, joita 
Ehrnrooth on kirjoitelmissaan käsitellyt. Mainittakoon nii.den li
säksi enempää huomiota ansaitsevina vielä kaupunkien väkijuoma
eli raittiuspolitiikkaa koskevat kirjoitukset (II-IV, s. 20-52), työt
tömyyden vastustamisesta kunnallisilla toimenpiteillä ensimäisillä 
kaupunkipäivillä pidetty esitelmä (s. 91) ja siihen läheisesti liittyvä 
kirjoitus hätäaputöitten järjestämisestä sekä pienet tutkimukset 
välikaupan rajoittamisesta kaupunkien toreilla ja satamissa ja kun
nallisten erinäisrahastojen muodostamisesta. Täydellisen sisällys
luettelon esittämistä ei tässä ole edes aiottukaan. Riittänevät jo 
nämä huomautukset tärkeimpiin ja todella tärkeihin kunnallispoliit
tisiin kysymyksiin, joihin Ehrnrooth on käynyt kirjallisesti käsiksi 
ja joihin kannattaa hänen johdollaan perehtyä. Ne kuuluvat, kuten 
luonnollista onkin, pääasiallisesti kaupunkien kunnallispolitiikan 
alaan, ainoastaan viimeisessä kirjoituksessaan tekijä astuu kokonaan 
varsinaisen toimintapiirinsä ulkopuolelle, lausuen mielipiteensä maa
laiskuntain vielä puuttuvan yhteistoiminnan järjestämisestä. 

Alusta vuotta 1916 Kunnallinen Keskustoimisto ryhtyy julkai
semaan uutta kuukautista >>Kunnallista Aikakauskirjaa>>, jonka vas
taavana päätoimittajana tulee olemaan tri Ehrnrooth, keskustoi
miston johtajana. Ensi sijassa siinä tulee tästä lähin hänen kirja11i
nen tuotantonsa kunnallispolitiikan alalla jatkumaan ja sellainen 
aikakauskirjassa olisi jo takavuosina sen tuotteilla ollut oikea paik
kansa. Se nidos, johon nuo entiset tuotteet on kerätt1 , on takeena 
siitä, että uusi aikakauskirja ansaitsee oikeutettua huomiota ja kan
natusta kaikkien puolelta, jotk::i. kunnallisina virkamiehinä ja luot
tamusmiehinä tai yksityisinä kansalaisina harrastavat kunnallisen 
hallinnon, talouden ja kultuurityön kehittämistä maassamme. Toi
vokaamme että suotava kannatus on oleva ei ainoastaan aineellista, 
lukuisia til~uksia, vaan myöskin henkistä, arvokasta kirjallisfa avus
tusta sen rungon täydennykseksi, jona tri Ehrnrooth'in kirjoitukset 
arvatenkin tulevat uudessa aikakauskirjassa olemaan. 

Kirjevaihdossa tapahtuva tietojen välittäminen, isompain selvi
tysten julkaiseminen ja aikakauslehden toimittaminen ovat eri pu~
lia sitä valistavaa ja kasvattavaa työtä, joka kansallisen Keskustoi
miston on suoritettava. Lehdelle ovat jo hyvät tulokset merkittä
vissä, -, kolmannella on · hyvät enteet. Kaupunkikuntain yhteis
toiminta on meilläkin selvästi kehittymässä sisällöltään, joskaan luon
nollisesti ei mittasuhteiltaan, samanveroiseksi vastaavan . toiminnan 
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kanssa suuremmissa sivistysmaissa, - kiitos alotteen, joka oikealla 
ajallaan tuli melkein Kuopion takaa. Uusi lehti >>Suomen Kunnallis-
politiikkaa>> ----- - - - - - - - ___ _ 

E. Bk. 

Leo Harmaja, Suomen rautateiden kuljetusmaksut ja niihin 
liittyvät säännökset. Porvoossa 1915. Werner Söderström Osake
yhtiö. Sivuja 56. Hinta 75 p. 

Tri Leo Harmaja on hyvin tuottelias kirjailija. Suomennosten 
ja omintakeisten teostensa ohella on hän julkaissut oman virkatoi
mintansa alalta lyhyen, mutta silti sangen hyödyllisen oppaan var
sin lukuisille liikennöitsijöille ja. rautateiden tarvitsijoille. Suomen 
rautateiden kuljetusmaksut ja niihin liittyvät sä?.nnökset on oikeas
taan lyhennetty laitos Suomen valtionrautateiden liikenneohjesään-' 
nöstä, kuten esipuheessaan mainita,an. Tekijä antaa meille lyhyet 
ja tarpeelliset tiedot yleisistä määr?.yksistä, matkustajaliikenteestä, 
tavaraliikenteestä, asemien ulkopuolella. olevista liikennepaikoista, 
Suomen valtionrautateiden ja yksityisten välisestä yhdysliikenteestä, 
Suomen valtionrautateiden ja keisarikunnan rautateiden välisestä 
tavarayhdysliikenteestä, luettelee valtionrautateiden ja yksityisten 
rautateiden asemat ja välimatk2.t asianomaisen rataosan pääasema.lta, 
matkustaja- ja tavaraliikenteen yksikköhinnat sekä väliaikaiset 
verot. Liitteenä on Suomen rautatiekartta. 

Niin lyhyessä tilassa kuin 56 sivua on tekijän onnistunut esittää 
varsin paljon, mielestäni kaiken sen, mitä jokapäiväisessä rautateiden 
tarpeessa tulee kysymykseen. Aineen jaottelu on myöskin niin selvä, 
että kirjasesta helposti löytää sen, rn.ifä kulloinkin haluaa tahi tar
vitsee. Rohkenen suositella fätä kirjasta kai]plle liikennöitsijöille, 
eritoten varsinkin tänä aikana kun useinkin on tarpeen nopeita ja 
1 uotettavia tietoja. 

K. V. H. 

KATSAUKSIA. 

Teollisuus. 
Tehdasteollisuus Helsingissä v. 1913. Äsken ilmestyneessä 

Hdsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjass:;i, annetaan tietoja 
tehdasteollisuudesta Helsingissä v. 1913. Työpaikka.in luku oli 229, 
ja työntekijäin lukumäärä 13,827, joista. miehi?. 9,472 ja naisi a. 4,355. 

Katsauks ia. 

Työntekijöistä oli alle 15 vuoden 70, 15-18 vuotisia 857 ja yli 18 
vuotta 12,900. Tehdaste?lHsuude~ y alvel~se~~--ol~~an _l_lluun .?e~
kilökunnan lukumäärä oh 1,377, J01sta oli msmooreJa, purustaJ~a Ja 
työnjohtajia · 604, sekä konttorihenkilökuntaa 73~- Ty?ntek1jäin 
palkkaukseen käytetty määrä oli 18,876,500 mk. Ka~ettyJen raaka
aineiden koko arvo oli 60,485,800 mk. ja tehdasteollisuuden tuotan
non bruttoarvo 109,382,000 mk. 

Kauppa. 

Venäjän ulkomaankauppa. (S. H.) Venäj~~ ul~oinaan_kauppa 
viime ja kuluvan vuoden ensipuoliskoilla on m1lJoonm ruplin ollut 
seuraava: 

1914 1915 Lisäys + 
vähennys-

Vienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677.6 95.0 582.6 
Tuonti . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 710.1 181.2 528.9 
K)ko kauppavaihto..................... 1,387.7 27~.2 I.III.5 
Tuonti vientiä suurempi............... 32.5 86. 2 53-7 

Vienti on siis vähentynyt v. 1915 edelliseen vuoteen verraten 
vuoden ensi puoliskolla 86 % ja tuonti 74.5 % sekä koko kauppa
vaihto 8o.1 %- Erikoista huomiota Venäjiin ulkoma~nkaul?~ssa 
herättää Suomen osuuden lisääntyminen, tämä käy selville m1lJ Cl'.)

nin ruplin seuraavasta asetelmasta: 

1914 1915 Lisäys. 
Vienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.6 57-4 33.8 
Tuonti ... . . .. . ....... ........ .. ... .. ... .. ... . 32.8 86.1 53-3 
Koko kauppavaihto . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 56-4 143-5 87.1 
Tuonti vientiä suurempi ...... ... . . ..... .. 9.2 28.7 19·4 

Vertauksen vuoksi mainittakoon, että Suomesta tuoduista tav~
r: ista oli v. 1914 suomalaista alkuperää 28.2 rniljoo_naa ruplaa Ja. 
ulkomaista alkuperää 4.6 miljoonaa ruplaa, v. 1915 ohvat vastaavat 
luvut 34.6 .miljoonaa ruplaa Ja 57.5 miljoonaa !.uplaa . . . 

Venäjän vienti jakautui en tavararyhm11n seuraavasti (m1lJ 
rupl.) : 

Elintarpeet ................. . 
Raaka-aineet ja puolival-

misteet ................. . 
Karja ....................... . 
Teollisuustuotteet 

1914 

39Ll 

259.1 
11.9 
15.5 

1915 Lisäys + 
vähennys-

51.9 339·2 

34.9 

8.1 

224.2 
11.9 

7.3 

% :ssa. 

86.7 

86.5 
100.0 

47.3-

s 
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Suomeen viedyt tavarat jakautuivat eri ryhmiin seuraavasti 
miljoonin ruplin: 

1914 
Elintarpeet .. .. .. . . .. .. .. . . .. 12.8 
Raaka-aineet ja puolival-

misteet ................. . 
Teollisuustuotteet 

4.6 
6.1 

1915 
32.2 

Lisäys 
1 9-4 

%:ssa 
151.6 

17.5 12.8 276.5 
7.6 r.6 29.2 

Venäjän tuonti taas jakaantui eri 
miljoonia ruplin: 

tavararyhruiin seuraavasti 

1914 1915 Lisäys + % :ssa 
vähennys -

Elin tarpeet ····················· 84.9 32.1 51.9 61.8 
Raaka-aineet ja puoli val-

misteet ······•············ 359.9 78.2 28r.7 78.3 
Karja ··························· r.3 o.6 o.6 49.8 
Teollisuustuotteet ............ 265.0 70.3 194-7 73.5 

Venäjän tuonti Suomesta ryhmitettynä tavarain pääryhmäin 
mukaan on kumpanakin vuonna ensi puoliskolla ollut miljoonin 
ruplin seuraava: 

1914 1915 Lisäys % :ssa 
Elin tarpeet ··············· ··· 4.8 .II.8 7.0 144.8 
Raaka-aineet ja puolival-

misteet ·················· 7.4 35.6 28.2 384-0 
Karja ··························· 0.5 o.6 O.l IO.l 
Teollisuustuotteet ··········· · 20.l 38.1 18.0 89.5 

Liikenne. 
Höyrylaivain hintain nousu. Tonniston kysyntä ja rahti

määräin tavaton nousu ovat nostaneet laivain ja etupäässä höyry
laivain hinnat miltei uskomattoman k0rkeiKsi. Mainitsemme muu
-tamia esimerkkejä höyrylaivain hinnoista. Marraskuussa tarjottiin 
v. 1900 rakennetusta höyrylaivasta, jonka kantavuus on 2300 tonnia 
kuollut paino, 650,000 kr. eli yli 1,700,000 mk. Seuraavista höyry
laivoista on pyydetty allamainitut summat 

Rakennus- Kantavuus kuoll. Pyydetty hinta 
vuosi. p. tonnia. Smk. 

1910 2700 1,620,000 
1912 2000 1,530,000 
1908 2050 1,200,000 
1880 2290 740,000 
1896 2600 1,100,000 
1902 2750 1,100,000 
1892 1950 730,000 
1904 1540 740,000 

Katsauksia. 295 

Hintatiedot ovat eräältä huomattavalta tanskalaiselta laiva
meklarilta. Mainittakoon lisäksi, etteivät kaikki mainitut höyry
laivat ole edes Englannin L1oydissa luokitetut. 

Raha-, pankki- ja pörssiliike. 

Yleinen tila. (S. H .) Englannin rahamarkkinat ovat osoitta
neet kiristymistä. Pankit ovat erinäisissä tapauksissa korottaneet 
lainauskorkoaan puolella prosentilla. Osakepankkien talletuskorko 
on edelleenkin 3 ½ %- Englannin Pankin kultakassa on osoit~an?-t 
vähentymistä, mutta setelistö sen sijaan lisääntymistä. Yksityis
kohtaisesti käy selville 

Englannin Pankin tila seuraavasta asetelmasta, joka osoittaa 
pankin tilaa eri viikkoraporttien mukaan: 

4/ II II / l l 18/ 11 25 / II 2/ 12 
Kultaa milj. f,, ...... 56.7 55.4 53.6 sz.5 5 l.2 

Setelistö ... .. .. ... .. 33.4 31.2 33.o 33 .3 34.3 
Vekselit . ... .. ...... 98.5 97 .7 IOI.8 98. l 96.5 
Giro ......... ...... . 95.8 90.4 91.7 86. 7 93.5 
Reservin suhde 0/o:ssa .. 29.5 29, l 27.5 2 7-5 24.6 

Tila Suomessa. Rahamarkkinain tilassa ei ole sitten viime kat
sauksen ole tapahtunut minkäänlaista muutosta, vaan on suunta edel
leenkin sama, käteisiä varoja on runsaasti, mutta varmoja sijoituksia 
vähän. Rahojen tulvaaminen pankkeihin on edelleenkin runsas. 

Suomen Pankki. Suomen Pankin tila joulukuun alkupuolis
kolla on miljoonin markoin ollut seuraava: 

Metallikate . .... .. .. . . . ... . ... . ......... . . . 
Siitä metallikassa . . . . . ... ... .. .. .. . . .. .. , .. 
Kotimainen luotonanto . .................... . 
Avista sitoumukset· ... . ........... .' ......... . 
Siitä setelistö .... . .. . . . . . . ....... . .. . . . .. . . 

,, valtion pano- ja ottotili ........ , ..... . .. . 
,, muiden s:a ........... . . .. .. ..... . ... . . 

Käyttämätön setelinanto-oikeus ............. . 

30/ II 
374.8 
42.6 
70.1 

364.9 
224.2 

l I.6 
l I8.8 
78.3 

15/12 
383.6 
42.6 
68.9 

373- 2 
221.6 

6.3 
128.5 

78.9 

Metallikate on yhä lisääntynyt venäläisten valuuttain tulvaa
misen johdosta Suomen Pankkiin. Metallikassassa ei muutoksia ta
pahdu, kun pankki on vapautettu kultaan vaihtamasta seteleitään. 
Kaikki avista sitoumukset, jotka ovat täysin katetut, ovat lisään
tyneet jotenkin saman määrän kuin metallikatekin. Käyttämätön 
setelinanto-oikeus on aivan vähän lisääntynyt. 
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Talletuspankit. Muutokset talletuspankkien tilassa ovat 
marraskuun kuluessa käyneet samaan suuntaan kuin aikaisemmin
kin: Talletukset ovat kasvaneet enemmän kuin sijoitukset. Talle
tusten lisäys oli 15.2 miljoonaa markkaa, kun luotonannon lisäys 
oli vain 4.7 miljoonaa markkaa. Pankkien käteiset varat ovat yhä 
lisääntyneet, marraskuun kuluessa 12.1 miljoonalla markalla, kassat 
olivat näet marraskuun lopussa tasan 143 miljoonaa, josta määrästä 
tuli Suomen Yhdyspankin osaksi 56.5 miljoonaa eli 39.5 %, Pohjois
maiden Osakepankin 38.6 miljoonaa eli 27 % ja Kansallis-Osake
Pankin 21 miljoonaa eli 14.7 %- Talletuspankkien eri talletukset 
olivat marraskuun lopussa miljoonin markoin seuraavat: 

Talletustilit ............... .. .. .. . . . .. ..... . 
Juokseva tili ...................... ... . . .... . 
Kotimaiset kirjeenvaihtajat ................. . 

1915 
702.7 
90.9 
28.8 

1914 
619.9 

47.1 
l 5 .5 

Talletukset yhteensä 822.4 682.5 

Kotimainen luotonanto oli marraskuun lopussa miljoonin mar
koin seuraava: 

1915 1914 

Vekselit ..... .... ..................... • - • • 268.3 270.5 
Kassakreditiivit .... . ....•........... . .. . . .. 128.8 142.0 
Lainat ................................... . 272.1 265.9 
Kotimaiset kirjeenvaihtajat .... . .... . ....... . 114,4 l 17.3 

Luotonanto yhteensä 784.2 765.7 

Eri talletuspankkien talletus- ja juoksevat tilit marraskuun 
lopussa ja niissä marraskuun kuluessa tapahtuneet muutokset oli
vat miljconin markoin seuraavat (lisäys +, vähennys -): 

Suomen Yhdyspankki ........ . .. . ...... . .... . 
Kansallis-Osake-Pankki ................... . 
Pohjoismaiden Osake-Pankki .... . .... . ..... . 
Privatbanken ............................. . 
Vaasan osake-pankki ..••............. . ..•... 
Turun osake-pankki .......... ... .... . ..... . 
Kauppapankki ............... . .......... . 
Landtmannabanken ..... . ..... . ........... . 
Uudenmaan osake-pankki ........ . .......... . 
Tampereen osake-pankki ...... . ... ... ...... . 
Länsi-Suomen osake-pankki ................. . 
Helsingin osake-pankki ........ .. . .... . . . . .. . 

214.1 + 
187.9 + 
176.0 + 
51.9 

I.2 

1.8 
8.o 
0.5 

49.1 
30.4 
2!.9 
19.4 

+ r.8 
+ 0.5 
+ 
+ 

l 5,9 + 0.2 
14.2 

7.4 + 0.1 
5.4 + 0.9 

Talletuspankkien saatava ulkomailta oli 39.2 miljoonan markkaa 
ja velat 35.5 miljoonaa markkaa ja puhdas saatava ulkomailta 3.7 
miljoonaa markkaa. 
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Arvopaperipörssi. Arvopaperikauppa arvopaperipörssissä on 
edelleenkin hyvin vilkasta. Marraskuun 9 päivästä joulukuun 22 
-päivään oli vaihto kaikkiaan Smk. 1,535,569: 18. Tästä summasta oli 

Pankkiosakkeita 
Teollisuusosakkeita .... 
Kulkulaitososakkeita .. 
Muita osakkeita ... . . . 

Smk. 397,737: 25 eli 24 °/o 
618,037: 25 " 40 " 
451,379: - ,, 30 . ,, 

68,415: 68 ,, 4 ,, 

Niin kuin tästä selviää, ovat sitten aikakauskirjan viime kat
sauksen suhteen muuttuneet niin, että ensi sijalle ovat päässeet teolli
suusosakkeet, jotka edellisessä katsauksessa olivat kolmannella si
jalla, toisella sijalla ovat edelleenkin kulkulaitososakkeet. 
Pankkiosakkeet ovat laskeutuneet kolmannelle sijalle. Eri
näisten teollisuudenhaarojen menestys nykyisten konjunktuurien 
aikana on houkutellut yleisön koettamaan rahoilleen hankkia pank
kien talletuskorkoa korkeamman koron teollisuusosakkeissa. Teolli
suusosakkeiden kasvava haluttavaisuus kehoittanee teollisuuslaitok
sia, itselleen pääomia hankkiakseen, antamaan julkisuudessa tietoja 
menestymisestään. 

Osuustoiminta. 

Osuuskassat v. 1914. Kuten äskenihnestyneestä osuustoiminta
tilastosta ilmenee, oli osuuskassojen luku v. 1914 441 (416), Jäseniä 
niissä yhteensä oli 22,467 (20,799). Vuoden kuluessa myönnettiin 
kaikkiaan 22,877 (19,892) lainaa, joiden yhteenlaskettu aivo oli 
3,634,503 (3,269,155) markkaa. Tarkoituksensa mukaan lainat 
jakaantuivat siten, että 10,973 myönnettiin uutisviljelyksiin ja maan
parannuksiin, 5,133 rakennuksiin, 4,581 maanviljelysammattitarvik
keiden ostoon, 2,595 kotieläinten ostoon ja 2,596 johonkin muuhun 
tarkoitukseen. Vuoden raha vaihto oli 9,990,022 (8,873,183) markkaa. 
Puhdas voitto oli 54,726 (43,597) markkaa. Omia pääomia olivat 
osuuskassat vuoden 1914 päättyessä koonneet 637,853 (561,465) 
markkaa osuusmaksuja sekä 307,n1 (262,464) markkaa vara- ja 
käyttörahastoja. Lainausliikkeen perustama olevat Osuuskassojen 
Keskuslainarahastosta ja muilta saadut lainat nousivat vuoden 1914 
päättyessä 5,474,105 (4,803,662) markkaan. Tämän lisäksi olivat 
kassat talletuksina saaneet vastaanottaa 185,842 (167,131) markkaa. 
Suurin osa varoista oli sijoitettu lainoihin jäsenille, joten saatavien 
yhteenlaskettu summa oli 6,184,247 ·(5,418,588) markkaa. Osak
keisiin ja kalustoihin oli kiinnitetty kolmattasataatuhatta ma1kkaa 
j. n. e. 
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Kunnallispolitiikka. 

Vesijohtolaitokset maan kaupungeissa. Maan kaupunkien 
kunnallisessa toiminnassa on ajanmukaisten vesijohtolaitosten raken
taminen ja ylläpitäminen vasta aivan viime vuosina muodostunut 
yleisemmin tunnustetuksi kunna11ispoliittiseksi tehtäväksi. Maan 
vanhin koko kaupungin tarvetta tyydyttävä vesijohtolaitos on tosin 
kuluvana vuotena toiminut 40 vuotta kunnallisena laitoksena. H el
singin kaupunki lunasti nimittäin vuonna 1875 1,200,000 markan 
hinnasta omakseen alkuaan yksityisen osakeyhtiön rakentaman 
pumppuaseman johtoverkkoineen. Tosin myöskin eräissä suurem
missa kaupungeissa jo 1890-luvulla vilkkaasti keskusteltiin tällaisen 
kunnallisen uudistuksen toimeenpanemisesta, seurauksella että Vii
puri v. 1892 ja Tampere v. 1898 sekä jonkunverran myöhemmin 
Turku v. 1902 ja Oulu v. 1903 saattoivat ruveta myymään asukkail
leen terveydellisessä suhteessa moitteetonta vettä. Mutta vasta 
viime vuosikymmenten vaihteessa ruvettiin puheenaolevaa uudis
tusta niin yleisesti toteuttamaan, että tätä ajankohtaa saattaa pitää 
käänteenä tämän kunnallisen toiminta-alan kehityksessä. V. 1910 
avattiin siten Lahden kaupungin vesijohtolaitos, v. 19n Hämeen
linnan ja Jyväskylän, v. 1912 Mikkelin, v. 1914 Kuopion, Sortavalan 
ja Porvoon sekä kuluvana vuotena Vaasan. Rakenteilla ovat par
haillaan Kotkan, Kokkolan ja Tammisaaren vesijohtolaitokset, ja 
Pietarsaaressa on äskettäin tehty päätös tällaisen laitoksen aikaan
saamisesta. Kaikkiaan on siten valmiita tai valmistumaisillaan ole
via vesijohtolaitoksia 16 kaupungissa viimeksimainittua tapausta 
lukuunottamatta. Näitten laitosten suuruutta ja niitten aiheutta~ 
mia kustannuksia valaisevina numeroina esitettäköön seuraavassa 
muutamia tietoja niitten perustamiskustannuksista tai nykyisestä 
pääoma-arvoista sikäli kuin näitä tietoja painetuista kunnallisista 
asiakirjoista on saatavissa. · 

Helsingin v.1:n pääoma-arvo v:n 1914 lopussa oli 
Turun ,, perustamiskustannukset nousivat 
Tampereen ,, pääoma-arvo v:n 1914 lopussa oli 
Viipurin ,, perustamiskustannukset nousivat 
Vaasan 
Oulun 

Kuopion 

Kotkan 

,, , , 
,, pääoma-arvo nousi v:n 1912 lo-

pussa ................................ . 
,, perustamiskustannukset nousivat 

arvion mukaan .................... . 
, , perustamiskustannukset nousivat 

arvion mukaan .................... . 

7,545,258: - mk. 
1,156,647'. 78 ,, 

908,469: 01 ,, 
626,86!: 82 " 

1,106,576: 82 .. 

234,610: 63 ,, 

750,000: - .. 

r,100,000: - ,, 

Tilastollinen osasto. 

Hämeenlinnan,, perustamiskustannukset nousivat 
Lahden 
Porvoon 
Mikkelin 

Jyväskylän ,, 
Kokkolan 

arvion mukaan .................... . 
perustamiskustannukset nousivat 

, , " 
arvion mukaan .................... . 

Sortavalan ,, perustamiskustannukset nousivat 
arvion mukaan .................... . 

Tammisaaren,, perustamiskustannukset nousivat 
arvion mukaan ........ . ........... . 
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237,744: -mk. 
375,510: 92 
377,158: 57 

330,000: -
237,731: -

350,000: - " 

350,000: - " 

300,000: - " 

furopan sokerisato vv. 1915-1916. Europan sokerisato on 
satovuonna 1915-1916 laskettu eri maissa seuraavaksi tonneissa: 

Saksa .. . ...... . .... . . . . 
Venäjä ...... .. ... ..•.. 
Itävalta-Unkari ....... . 
Ranska . ... . .. . . . ... . . . 
Belgia ........... . ..... . 

1915/16 
1,720,000 

1,700,000 
1,050,000 

200,000 

1914/ I 5 
2,500,000 

1,990,000 
1,620,000 

336,000 
120,000 203,274 

Hollanti . . • . • . . . . . . . . • . . 250,000 302,458 
Ruotsi . . . . . . . . . . . . . . . . 155,000 154,074 
Tanska . . . . . . . . . . . . . . • . 130,000 153,000 

Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,000 167,000 
Espanja . . . . . . . . . . . . . . . . 160,000 140,934 
Sweitsi . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000 4,000 
Romania . . . . . . . . . . . . . . 3 1 ,ooo 30 ooo 
Serbia .............. . . . , 2,000 

Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . . 22,000 22,000 

Englanti . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000 5,000 

Koko Europa yhteensä . . . . 5,780,000 7,629,740 

. Ottamatta _huomioon Serbian sokerisatoa, joka ei juuri paljon 
vaikuta laskeltu1ssa, on Europan sokerisato arvioitu lähes kaksi mil
joonaa tonnia pienemmäksi kuin edellisenä satovuonna. Huomatta
vasti pienemmäksi kuin edellisenä satovuonna on ensi satovuodeksi 
lasket~_u ~aksan ja Itävalta-Unkarin sokerisato. Jonkin verran pie
nemmaks1 on laskettu myöskin Venäjän, Hollannin, Ranskan Bel
gian ja Hollannin sadot. Muissa maissa on sato laskettu in~lkein 
muuttumattomaksi. 

.. 



YHTEISKUNTATALOUDELLINEN 
AIKAKAUSKIRJA 

tarjoaa täten tilattavaksi kahdennentoista vuosikertansa 1916. 
Ohjelmana on aikakauskirjalla sama kuin ennen: pitää suoma• 

laista yleisöä nykyaikaisen yhteiskuntataloudellisen tietämyksen 
tasalla käsittelemällä yhteiskunnallisia ja taloudellisia kysymyksiä 
ja seuraamalla niiden kehitystä koti, ja ulkomaalla. 

Aikakau.,kirja koettaa tätä tarkoitusperäänsä toteuttaa iulkais:< 
ten: alkuperäisiä tutkielmia ja selontekoja k a n santa 1 o u d e 11 i• 
s i s t a k y s y m y k s i s t ä kotimaassa ja ulkomailla, katsauksia ja 
tiedonantoja ilmiöistä yhteiskunta, ja talouselämässä erityisesti sil• 
mällä pitäen teollisuutta, kauppaa, liikennettä, raha~ 
ja p a n k k i 1 i i .k e t t ä, k u n n a 11 i s p o 1 i t i i k k a a, t y Ö• 
väen kysymystä ja vakuutus toimi n taa; aikakauskirja 
seuraa ja arvostelee koti, ja ulkomaan kirjallisuutta alaltaan, seuraa 
kotimaan yhteiskunnallista lainsäädäntöä ja antaa tilastollisessa osas• 
tossaan tietoja taloudellisten erikoisilmiöiden nykyisestä kannasta. 

Aikakauskirja toivot> toteuttamalla tätä ohjelmaansa ja tar, 
joomalla tilaisuuden eri harrastusryhmien edustajille asialliselle 
mielipiteiden vaihdolle voivansa olla yhtä edelleen tarpeellisena 
yhdyssiteenä kaikille yhteiskunnallisen ja taloudellisen elämämme 
kehitystä seuraaville ja sillä alalla toimiville kansalaisille . 

Arvoisaa avustustaan ovat aikakauskirjalle luvanneet: Einar 
Böök, Leo Ehrnrooth, Rafael Erich, J. Forsman, Hannes Geb
hard, Osk. Groundstroem, Edv. Gylling, Onni Hallsten; L. Har
maja, Aug. Hjelt, Tekla Hultin, Eemil Hynninen, Santeri Ivalo, 
Yrjö Jahnsson, Kyösti Järvinen, G. Järnefelt, Toivo T. Kaila, 
1. V. Kaitila, Topi Kallio, Paavo Korpisaari, f. Osk. Lilius, V. 
Malinen, J. K. Paasikivi, E. G. Palmen, Rurik Pihkala, Hugo 
Rautapää, Matti Seppälä, Otto Stenroth, K. J. Ståhlberg, Onni 
Talas, N. R. af Ursin, K. Willgren, K. E. Viranko, V. Voionmaa y. m. 

Aikakauskirjaa, joka ilmestyy noin 6 0 ,sivu n s u u r ui• 
s e n a v i h k o n a j o k a t o i n en k u u k a u s i, voidaan tilata 
kai k i s ta k i r j a k a u p o i s ta ja posti k o n t t o r e i s ta 
sekä asiamiehiltä ja suoraan toimitukselta (osoite: Armfeltintie 2. 
tel. 3682), Helsingissä sitä paitsi 0. W. Laurent ja K:nin sano:< 
malehti•myymälästä Pasaasissa. T i 1 a u s h i n ta on edelleenkin 
ainoastaan 5 m a r k k a a v u o s i k e r r a 1 ta, postimaksut ja 
lähetyskustannukset siihen luettuina. Asiamiehille, joiksi toivo• 
taan rupeavan henkilöitä ympäri maata ja kaikista kansankerrok• 
sista, annetaan palkkiona 15 ° /o vähintäin 5 vskr. tilattaessa ja 
20 0/o 10 vskr. tilattaessa. 

J. H. VENNOLA 
Päätoimittaja 

f. HALLIO 
YRJÖ HARVIA 
RUDOLF HOLSTI 

TOIMITUS: 
K. V. HOPPU 
Toimitussihteeri 

0. K. KILPI 
0. W. LOUHIVUORI 
E. NEVANLINNA 

OSKARI AUTERE. 

H. PAAVILAINEN 
HEIKKI RENVALL 
A. E. TUDEER 
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