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Vaikka vasta aika antaa lopullisen tuomionsa, on kansan
talousosaston perustaminen, organisoiminen ja johto isänmaan 
kohtalon vuosina kenelle tahansa merkittäv~ saavutus - ja kui
tenkin se on vain er~s vaihe Sinun monipuolisessa J~ tuloksel
lisessa el~mäntyössäsi _ /./' 

// 
S ii r t ye s s äs i ny t u u s iin va a t i vii n t e h t)t~ iin k a ns an t a -

lousosaston piirissä toimineet yst ~ v ä si, työtoverisi ja alaise-
8i pyytävät saada onnentoivotusten ohella näiden kirjoitelmien 
muodossa liittää elämäsi kU'v i '!- irj a8n muutamia vaa tim8ttomia 
lehtiä muistoksi yhteisen työn a jalta. 

Syd~mellis1mmät kiitoksemme olleest a j e eletystä hyvälle 
ihmiselle, yst äv älle, työtoverilie j o esimiehelle. 

Pystyttäjänsä nimessä pyremiidi elää. 
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Talvisodan päätyttyä Suomen taloudellinen asema oli vai
kea ja raskas. Enemmän kuin kymmenesosa maa-alueesta runsaine 
tuotantovoimineen oli menetetty, siirtoväestön toimeentulo 011 
järjestettävä ja sitä v8rten sekä muidenkin sod~n niheuttnmien 
menetysten korvsomis eksi oli j~lleenrokennustyö saatava oikann~ 
Mutta ulkomainen kauPPs1 jolla on niin tärkeä osema Suomen to
lop.se1ämän r ekenteesso,l' 011 lama ssa j a kulkuyhteydet suurel ta 
0801'8 k atkoistuina. Valtiont alous oli järkkynyt sodan rasituk
sista Dvoten infloatiolle ovet~ ja yltyvä tevaranpuute vaikeutti 
taistelua hintainnousua v o st8an~ Eri t ehoilla tehtiin suunnitel
mia asioiden järjestäm1seksi r mutt a ne olivat hnjana is1a OSQ
ohjelmi8~ joist a puuttui kokona isn~lemys, ja niidentoteuttnm1-
s e s tae i 011 u t tie t 0 a·,.. .A s i 0 i d en ' me ne s t y k s elI i ne n hoi t 0 va [1 t 1 
kokonaissuunnitelman 18atimista~ suunnitelman, joka otti huomioon 
kaikki terpeet ja yhteisedun kannalta arvosteli mahdollisuuksia. 
Tämän edellytyksenä oli uuden elimen perust 8minen, sellcisen~ 
joko pysty1si nrvostel ema on eri tahoilta esitettyjä ehdotuksia 
ja määräämään eri kysymysten tärkeys- j o kiireollisyysjärje~
tyksen~ Kaikki mahdollinen [l si~ntuntEJmus oli keskitettävä yh"t-een 
pa ikka an, jotta voit a isiin l uo tin jälleenrnkentamisen ,kokonais-' 
suunnitelma j n saa t a isiin nrvova l t e D sen toteuttamis·eksi mehdol--
11 s e ~t El v Q S t u s t uk se s:t El h uo 1 i ffi8 t t fJ Q 

Mutta mit en s ODda tämä oikean? Eihän h~lituksen jäsenil
lä ollut aika a puuttua tällnisi1n kysymyksiini Kun aloitt e en teko 
ei näyttänyt olevan k en enkään muunkoan 8 si 8 na~ kenenkään selvänä' 
velvollisuut ena , kului kallista a ikaa hukkao n jo osia n äytti J 6~
vän h(!))i t sma tt a • 

Silloin B r u v 0 S u v i r ~ n t Q t arttui asi aan. Hän 
oli n1ks is emmin toiminee n t a loud ellis en neuvott elukunnan pääsih
t ee rinä perehtynyt nä ihin kysymyksiin , konsnnt 81ousmiehenä hä n 
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selvästi oivalsi" kJ.inka flä.lt 'tämH't ':):ltä o1.i,. että j 81=e enra'l\:~nnU8- I 

työ kaikessa lae ,i llud '~8sa8n pääsi 8 ~:, alk~ !:!la 3 :;:i yb~qn !? i se n;- kai ,~1.n , 
:J ... S k . '1 '- .. i:1) I 0 h . . k · · ( puo1. i n h arki:' '.1n s uunnt t elman p:Jh j al ~a • y S Y .. :_.a ...L ·7 ;- an u 'J s '~- -' . 

luokseen pari kansantaloilSlniestä: joidDn k~nss~ h~n aikaisemxnj [ ,l.- ·
t 

' . , 

oli ollut toverill ~ sessa ~ luottavassa yht s lstyossa a Asiasta kas '
kusteltiin p~tkään il19n ~ k~luessa ja todettiin ? attä olti in yks 1 ·~ 
mielisiä - ei vain siitä ~ että tarvit ta isiin yksimiel!syytj~y 
mikäli asia oli menestyk~81~ise ~~i 8a8tet ~qry8 tu l okseen , vaa n 
myös - yle i s i st ä p eri aa '~ ~~ e i s t a ~ j o~k a o1 :i pante .... Ja se'J.nni t elrr.an 
pchjaks1~ Professori 'Hugo E ~ Pipping ~tti pannaksB3n papar il1 3 
keskustelun tu:"okset j" ja hänen l aot .im.ansa lu',Jnnas 'ta tri 'Jt'u-v5. r , . - '" 
sitten tarkasteli uudess a istunnoss a~ Niin syntyi ss muis~j~> 
joka allekirjoitettiin lokakuun 21 pä ivänä 1940~ 

Tämä muisti~ oli tieten.kin ylimalkainen. Se ei pyrkiny ·~ 
nsioiden selvittämiseen, va nn ainocstDnn kysymysten vireillepo
noon ja eräiden suuntn-':liivojen vetämiseen toisaslta talouselämän 
elvyttamistä silmällä~ ~täens ·tolsaa lta ~ 8 rpeel1isen keskeisen 
suunnittelu- je valvontaelimen luomiseksi~ 

Ensimmäinen tulos SL18 vutettiin nop·east:i.., Jo marrC1skuun 
14 päivänä v31tioneuvosto asetti komitesn. jonka tehtäväksi onfiet- I 
tiin ntuot ontf"suunniteJ..mr n l cr'\ i:;ilT'.i ne -n lähivuosi o v8o-tenn ja jnk[\ 
on tunnettn tuotontokomite l il nimellä~ Tämän monijäsenisen asion
tuntijaelimen pUheenjohtaj ana ja sieluna o~i Bruno Suviranta, 
jo nk a El s i 0 11 i s e s t i per u s -:; el:" u t k ä s i t yk s et s ii t ä,. m.i t ä 0 1 i t e h t ä y ä 
ja miten se oli suori~ett n vQj syv~lti pa inoivotleiillons 8 komi
tean l aa joissa mietinnöissä esitettyihin ehdotuksiin~ 

Tuotant~komiteen ehdotuksen muka isesti perustetti1~ sit~ 
temmin talouselämän keskeistä suunnittelun v8r~en se elin, voltio
vcr81nm1nist c r~ön konsant n lousosns-·~ (' ~; ~onk8 pääl:1kkönä Bruno 
SuvirClnta viime vuosina on toim!nu '~ hedelmällisesti luoden hy-
vät perinteet seurDa j11:8en~ Samon komitean ehdotukseata perus
tettiin edelliseen liittyvä : an ja t oloustoim1nnan eri alOjen asi
antuntemust a yhdist ä vä elin ~ kons ont oloudel:1nen neuvottGlukunt o~ 
jonko jäsen ja työvaliokunnan puheenjohtaja Bruno SUvir8nto on 
sanonut poiuvon sanansa mitä mon~noisimmista~ osittain erittäin 
tärkeistä konsantolouden kehitykseen voikuttovist 'l kysymyksis 'tä 
paineen nEskon pUtlnlGrkk1nsäyo lähtemättömästi osioiden kehi tykseen. 
Edellisiin liittyi 'kansantalousos8ston pääl:ikön tueksi asetettu 
fino.nssi toimikunt a ) jonk8 p ':lheenjohto jana somc Bruno Suvircn"tn 
olennaisesti on vaiku 'ttonu"t v81tion finanssien hoitoon j o t o iEte·~ .. 
luun mnrkan orvon säilyttämis8ksi~ 

Näiden ~siRntuntijoolinton ehdotuksia ei tosin kaikkia 
ole toteutettu. Poliittisist2 ym .. syistä on eräitä niist ä muutet
tu tai jätetty vihr oän v eron alla - korV0cma ttomoks1 vnhingoksi 
Suomen kansantaloudelle ~ Mu·~ ta s a ngen yleisesti on niiden esi. t- . 
1äm1ä linjoja kuljet~u ~ je voikko ei ~ ylivoimaisten olosuhteit
ten vuoksi - nino ole saavut e ttu t SV Oitt8itQ~ on Varm8Q~ että 
ilmen niiden toim.i.n't oa va ltion r nho - es i at, merkan arvo jo monen 
monet muut ensiluokknis en t t:~rkeåt knnsant c. I 0l1del1i set El siat 01i8 i
vat ajautuneet eivan r e tuperälle Q 

Tuotentokomitoan tois ena t eht ä vänä oli ohjelman l88 timt~ 
nen .tn3Dmrne t alousoli.rIlä n · j älleenrok8nt8mis8 1~8 ~; . .. Se volm.lst :Lk ~.:l 
1~8jan miet:!nnön sii t ö. , mit en tuo j {.' .1_ .~ , f! ,~; nr c::t kenJ1.u s~~ y5 ol isi sG.GI'j, ... : 
iettnva jo yleensä Suomen ·Gn,~ c,t,,;=n·<~\- ~rr:tFi n v8sto isen kehityksen SUU"1~ 
t a omi s ek s loi ke l .} .. ~ '.; 'J.~ ~. ~" ·,i'. IJ ~ 
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Valitettavas7.i olosuhteet sen jälkeen ovat suu.res~l . muu"t

tunset 4. Uusi raskas sot a si tä seuraavine m~ne't:Yks:tn~e~.~: haV1 :.yk.-.... 
sineen alueluovutuksineen ja s~akorvaukslneen ovat Jarky~taneeu 
kansantalouttamme. Suurvalta.insodan pitkällisyys ja totaallsuus 
ovat lyöneet pirstoiksi maailmantaloud~n ja lykänne?t paluu~ 
rauhanomaisiin oloihin tuonnemmaksi. Tyotehon alenemInen saka 
yhteiskunnallinen ja poliittinen kuohunta painavat eri maissa 
leimansa talouselämään. Nämä kaikki asianhaarat ovat suuresti 
muuttaneet Suomen talouselämän edellytyks iä - ohimenevästikö V u" 

pysyväisesti, sitä ei vielä vDida sanoa. 

Muuttuneissa oloissa tuotantokomitean suunnitelma t ov a t · 
jääneet syrjään. Niissä onkin paljon sellaista, jota ei nykyisis
sä 010iss8 voida to"t·euttaa. Mutta muuttuneissokin olosuhteiss8 
niissä on palj~n .vart~en .. o~etta~Doi ~e~~oist 8 ~ jonk~ toteut~8~i
seen nytkin OlISI pyrlttava~ hyody llSla selvltyksia, tervelta 
a jatuksia ja oikeita periQatteita~ joit a ei 8e isi jättää unho- . 
tUksiin. Eikö jo olisi aika ottOQ niitä uudelleen t8rkastettcvi~~ 
si? 

Asia kuulunee lähinnä sille keskeiselle talouselämän suun
nittelue11melle, joka tuotentokomitean ehdotuksest a on saatu 
pystyyn. Sen tulisi ottao nuo mietinnöt ' uudestaan tarkastettnvik
seen,. pyyhkiä se" mikä on v8nhentunutto.~ mutta ott aa uUdes"tean 
päiväjärjestyks'een kn ikk1 se~ mikä niissä on elinkelpoista. Sen 
tulisi huolehti a siitä, että tuo suuri työ , joka niin monilta 
osi 1 t a an k antaa B'runo Suvirannan Ieims 8 t ei jää pnperiIle, v~on 
että se toteutet oan isänms oDwe hyv äk s1 ~ 

1\:.0. Alho: 

KANS.ANTALOUDELLISEN l\J-nUVO TrELUKUNN.A:[\T JA KANSANTALOUS
OSASTON PERUSTA111IS~A KOSKEVAN EHDOTUKSEN KÄSITTELY TUOTANTOKO:" 

llaITE.AN YLEISESSÄ JAOSTOSSA .. 

Va~sina 1940-42 prof. Br. Suvirnnnan puheenjohdolla toi
mineen tuot c ntokomitenn huomottovimpiin aloitteisiin jo aikaon
sQannoksiin kuului kieltämättä kansantnloudellisen neuvottelukun~ 
nan ja kansantalousosaston perustamista koskevan ehdotuksen teke
minen. TuotantokomiteQssD ehdotuksen valmistelu suoritettiin ylei
sessä jaostossa .. .A-sian käsittelystä siellä keväällä ja kesällä 
1941 ei tietääkseni ole tähän mGnnessä esitetty julkisuudessa 
minkäänla ist 8 yhtenäistä esitystä .• Koska tällDisG1.1e kuitenkin 
sa a ttaa olla yleisempääkin miolenkiintoa jo merkitystä,. koetan 
seureav~ssa luoda jonkinla isen kokoniakuvan si-itä, miten ylei-
nen jaosto j a tuot ontokomitea lopulta monien voiheiden jälkeen 
päätyivät ehdottomaan kons nnt a lousos8ston ja kansantaloudellisen 
neuvott elukunnan V8rust ~mist 8 . Tämän tapainen e~tys lienee poi
kaIlaan nimenomao n ' juuri ~ Qssä julkaisussa. joka on omistettu 
prof. Suvirannallo t koska hänen osuutens a ehdotuksen lopullisessa 
muov outumiS6ssa oli r a tknisevc8 l on tuo j o koska se t npa, Jol1o 
hän tähän ty~hön os al~ istu1, oli h~nelle erittäin luontoenomQist 2~ 

Valitett ovDsti va in yl e isen j aoston p,öytil:Kirjat . samoin kui n t~J'
tantokomit ec n muut asiakirj o t ov a t siksi niukkesanois1a j a cl le
kirjoitt aneen sekä myös muiden ty~hön osallistuneiden, joiden 
pu~leen &len k~~ntynyt, muisti osoittautunut siksi ha t a r aksi , ' ett :i 
eSityks een j ä ä pa kost akin oikn pahoja aukkoja muist a heikkouk
sist a puhumattak oan . 
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So ,':)-'~tä kysymys Suomen taloushall~nnon k~ht t'tämisestä 
otettiin esille ~uot a ntokomitea s sa ; jOhtUI. ennen ~uuta kom~~e~n 
14.11 .. 1940 päiJätyn asettamiskirjelmäJ?- nlmenOm~~~~g-t~ ~~a~~~ ,. 
ykse8tä ~ Sii nä nim ~ erääksi t~?tant~ko~ltean t~h~avIsta maarat
tiin Hsuunni t el~L a joust avaa sllrtymlsta sot a-aJau taloudesta 
rauhan ajan talout e en sekä harki·:~a talousp'D=:.iittisten organisaa-· 
tiomuo~o jen kehi t ~ärD.is tä .;.;> u Tämä käsi te.:;;, "ciin -tuotantokof!li teassa " 
8i ten fiI, kuten :::'meise s t 1 a :_i tark"oi tuskint- että m.aamme "taloushal~ 
lintoa 0:'i8i pyritt ävä keh~ ttämään siihen suuntaan ~'! että siinä 
ilmenneet heikkoudet '1 o i ~ a isiin pDistaa ja että s:i ::. hen snatni·
siin enemmän yhtenäisyyttä " m.äärä"tietoisuutta ja suunnitelmalli
suutta. 

Tuotantokomitean asettamiskirjelmään mainittu koht a oli 
selvästi tullut professorien Pippingin, Suvirennan j aTudeerin 
lokakuussa 1940 hallitust a va rten laotimsst a muistiost o 6 Siinä 
hahmoiteltiin niitä suuntnviivoja, joiden muk ean mo on taloudellis
to kehitystä olisi talvisodan jälkeen pyrittävä ohj 88m8Dn~ MUis~ 
t ios s e es:lt ett iin mm 4;i ~ et tä olis i ns elvi t et t ävä, mi tä uus 10 vnl ..... 
tionelimiä kenties t arvitaon huolehtimesn t a louselämän määrätie
toise~t o johdos;tQ ~ Niinikään olisi selvitettävä, miten virk3-
koneistostn olisi poistettnvn siinä vallitseva hajana isuus, mikä
li koskee valtion omaisuuden j a julkisen yrittäjätoiminna n samoin 
kuin tY ,:).1lorkkin·.J .: t a kos'k ovien kYSYillY8~ G n hoi t onlist e ·C' Olisi myös 
tutkittava voisiko vs ltion virknkoneiston kesJkittäminen helpot~ 
tao. sen yliä me} ni ttUQ ko~nrdinQtiotoimintQQ ja edistää t DrpG eI
lista yhteistoimint8R t a louselämän omien jär jestöj en k nnss Q p, H 

~~mä muist·1c muuten j~hti tuot o, n"'J~l: o mi t oo n Q S8tt f~mis8en ~ 

MS8mme toloushal l innon ha jana isuus jo sen kehit~ämisen 
t arve 011 todettu nä ihin samoihin aikoihin sekä myös aikaisemmin 
muillok1n tDflo111a ~ Mentäessä a jossa toaksepäin huomatsan t miten 
profa Suvirant a vuonna 1930 julk8 is ~ Taloudellison neuvottelu~ 
kunnan sorj essQ j a sen toimoks iannost 3 tutkimuksen "Selostus 
taloudellisista neuvostoist o tt Q Käsitykseni mukaan ttimä tutkimus 
antoi aiheen Ki virl1äen halli tuksel.1e jättää eduskunnnlle vuonna 
1932 esityksen pysyvä isen taloudellisen neuvottelukunnan perust c 
misestn. Esityksen mukao n olisi luotoVQ eräänlainen ntalouspar~ 
lamentti u , jonka mielipidettä olisi kuultava kaikissa tärkeim
missä talouspoliittisissa rotkaisuissaw Esitys kohtasi kuitenkin 
eduskunnassa v8stustusta~ luultavasti sen vuoksi t että eräillä' 
tnhol11n pelättiin neuvottelukunnan rej oit tavan eduskunnnn val,....· 
tuuksin v Ttj \ 3.n vnstustukseen ssi tys sftt ten raukesikin. 

Sodon luomissn poikkeuksellisissa olosuhtei5sa Suomen to
loushall1nnon kohitt ämisen tarve eSiinty-! talvisodan jälkeen en
tisiä selvempänä j a vootivampana_ Nyt tämä huomattiin eduskuntQ~ 
piirei ssäkin ~ Marra skuun 20 JIpnä 1940 ICansallisen kokoomuspuolueen 
valtuuskunta jätti pääministerille kirjelmän ~ ~118kirjoittajina 
Pekka :Pennanen ja Edwin Linkomies - jossa .ehdotett iin suunni tol
m~lisen johdon ja keskityksen n1~i ans8amis8ks1 talouspol1ttikkaan 
erityisen talousminist eriön perustamista~ Talousministeriölle oli
si am.nett av"GJ t a rp oo l I tS8t vel t L~ud o t v81 tj,on j e ~rhteiskunnQn eri 
tuotanto-, kulutus- j e työc lcjen v81vomis eks1 tehokkaalla ja yhte~ 
näisGen suunnit e l ~~ an perustuvalla tavalla p Tolousministeriön, 
jonka palvelUkseen j a neuv®ncnt a jiksi olisi ki!nnitettävä maan 
pe. tevirnm.ät käytännölliset j a t eor oe ttis ot voim.ot, olisi kEtyt ett !i
vä apuns on myös maan elinkeinoolämän h nrjoitt ajin ja hoidän j ~r
jestöj ään. 

rVIu tt n e i voin 0:'k 81 s to ollut liikke ellä , vne n vos emmisto
kin a joi s eIfloihin ai koihin S OTIl aa Et si 8e . Vuod en 1941 varsina isille 



valtiopäivilIe kansanedust~~.a ~o~m8 T~ominen j~ 24 muu~a sos~~a
lidamokraa tt i sta. ed us t1j aa Ja tt 1 va t to 1 v~mus a101 tt eer:-, Jok~ ~~'~..4 
päivätty helmikuun 10 pnä : 941~ T~ssä a~o~tt~~ ~ sa!. · Joka tle G a-~ 
mäni mukaan oli mais~eri Raf_ Rin~ een kynan Ja~k~a, aloitte~~
tekij~ huomauttavat Tliimeaikai s ten kokemusteJ?- klistattomas :Jl .... ,. 
osoitta~ :' ~j että bkansanvaltai s il~ ~ perusteIlla rak~ntuva maara
tietoisesti johd l3ttu talous on vapaa ta ta2.outta tarkoltuk~enm u ,,- . 
kaisempl ja maallemme vält -Gämät+iönlYYs c- n Tämän vuuksi 01i8J!. .. h: J~_ " 
tuksen kiir ,t el l isesti ryhdy t tävä toimenpiteisiin taIouselaman 
saattamiseksi keskitetyn ja sllunni t elmallisen johdon alai seks :!. 
ja 'annettava tässä -f:i s rkoituksessQ eduskunnalie esitys pysyvän 
kansant alousministeriön perust amisest0s- jonka tehtävänä olisi , lä. ~·> 
hinnä maan tuot a nnollisen elämän suunnittelu jo. johto ja j<Dk& 
yleensäkin knnssntalouden kokona1suut~ a silmälläpitäen valvoisi 
maan koko talouselamääy Vielä ehdotottiin, että tälle uudelle 
minister1011e asetett a isiin' 8siontuntijoEta kokoonpantu neuvotte
lUkunta, Kansantalouden pääneuvos~o : jossa eri tuot s nto- ja työ
alojen työnantaja- j a työntekijäryhmillä sekä kuluttajilla olisi 
edustuksenn niiden suuruuden ja merkit:vksen mukann. 

Ajatus taloushnll1ntomme kehi ttämises-tä oli tuoto.ntoko
mite on aloittaessa toimintansa tu11ut näin ollen esille eri 
t8hoilt a t joten se oli ikäänkuin "ilmassa" tuohon aikaan . Tuot nn
tokomi teon yle isessä j 8().gt O S SQ nä ihin edellä mini ts-emiini o.loi t
toisiin perehdyttiin torkoin, veikka ne Givät suoranaisesti 
vaikuttanee"tko.e n yleisen jaoston kantncn " pa .' _tts1 Kivimäen halli
tuksen esitys, johon j aoston ehdotus K2ns a ntnloudellisen neuvo·.',·....,. 
tolukunnan kokoonpanost a suureksi OS DKsl perustui - niin 
niillä kuitenkin tuli olema an morkitystä siinä muodossa, että 
jaosto näin s o i t eva llnon yleison mielipiteen tukea usein hi
tonstd. jo työlääs1Ji odistyvissä p@nnis'tuksiss,nan oikean tien 
löytämiseksi täss ä kieltämätt ä visaisessa asiassa. 

~aloushallinnon kghittämistä koskeva työ pantiin yleises
sä jaostossa alulle jouluktlL1SSa 1940b Ennen kuin ryhdymme seuraa
maan sen vaiheita, lienee paikallaan mainita yleisen jaoston jä~ 
senet. Jaoston puheenjohtajana toimi komitean puheenjuhtaja, 
prof. Suviranta sekä jäseninä tohtori Juho Jännes~ esittelijäneu
vos E1jas Kahra, prof~ o .w~ Louhiyuori ~ ministeri Henrik Ramsay, 
tOimitUSjohtaja Väinö Tanner ja SAK~n puheenjohtaja Eero A. Vuori, 
minkä lisäksi komitean yleissihteeri l' prof(ll :Hugo E~ Pipping osal
listui kaiken aikaa hyvin kiinteästi jaoston toimintaan. Jaoston 
sihteerinä oli allekirjoittanut komitean apulaissihteerin vakans
silla. Kaksi jaoston jäsentä, nim. herrat Ramsay ja Tanner, joutui 
sittemmin hallitukseen~ mutta tämä topehtu1 vasta sen jälkeen kun 
nyt puheena .olevan kysymyksen käsittely oli päättynyt. Kuten huo
manmme oli jaostoss n s angen vahvasti edustettuna. taloudellisten 
asia in sekä teoreettinen että käytännöllinen tuntemus, somalla ' 
kun jaoston jäsenill ä 0:1 siksi huomattava asema yhteiskunnass8* 
että he jo senkin nojalla saattoivat myötäv a ikutt38 ja myös myö
täva ikuttivet positiivisen r a tkaisun muodostwuiseen. 

antoi/Joulukuun :8 pnH :940 pid 8 t~ s s~ kokoukse s s a yleinen ja
osto/ellekirjoittaneelle t ~htäväksi laa tia selvityksen maamme 
virastotsloudenftiime n ikoisesto. kehityksestä .. Tästä voitoneen 
katsoa jaoston t nloushollinnon kehittämistä koskevan työn vsrsi
n~ isestl jo virallisesti SaS 118G n c l.k uns Q f.< Jonkin [l ikaa fi1~rÖh o m.rJi:n 
eli tarkemmin snnottunEl t anunikuun 20 pnä 1941 jaosto päätti pyytää 
prof~ Louhivuort o l c8 tims8 n muistion niistä näkÖkohdista, joihin 
tuotantokomit enn k e nn81te o~isi k iinnitettävä huomiot a pyrittä
essä kehittfuaää n mOOlllme t a loushnllintoQ Q Tämä päätös tehtiin s en 
jälke en kun j aosto oli kuullQt esia ntuntij ano knnsli Dpäällikk~ 



T ht · k 11' selostanut ns. Hariman komitean valmis t eJuvo l -R..jue oa l' JO a 0 .', . . 1" c .. t + 1 
heessa olevaa ehdotusta kauppa- Ja te~ll~suusas~aln. {a~l r ~e+!n 
va~vist~miseksi valtion hallinnossa~ Kom~tean slllolne~ h~nu~r ~ 
että kauppa- ja teollisuusministerio laaJ entamal~a mUO (~ 0 8 ;.-e t ~~. l ·"'·'l- r 
siin erityinen talousministeriö, ei saavuttanut Jaon ton kannb ~US~ti ~ 

Allekirjoittaneen tutkimus valmistui helmi-maali 8~u~n .. 
vaiht eeSS8 Sot a-ajan vaikutus maamme v irast otalou teen···' n ,~L~ls ,ena ~ 
Tutu~tuttu8an siihen jaosto antoi allekirjoi ttaneella teht~'i/ " ~ '~ 
vl ;) lä laatia 'täydentävän tutkimuksen Suomen t810ushal1inno~1 ~ :rf?[j ''' . 
nisoatiosta ja toiminnasta kokonnisuudessnnn. Näiden allekIrJoIt
taneen suoritt omien selvitys-ten~ jotko näin jälkeenpäin o j 8t ellen 
oliv8t melko voatima ttomia~ tärkein merkitys oli k~sittääk sen~ 
siinä että ne osoi tttve t ensinnäkin, miten mC Qmme tnlous h.8 111n .. · ' 
non h~jnn8isUUs sekä keskityksen, yhtonäisyyden ja sUIlnnite lmol: :
suuden puute olivat suuresti lisääntyneet sadon niheuttamnn vi r os
totalouden laajenemisen johdost 8. Tehtävien jako eri elinten kes <
ken oli lisäksi epämääräinen ja epäselvä j a niiden välinen koske , .... 
tus heikko sekä virkakoneiston toiminta kankea jo hidasliikkelnen o 
Talouspoliittisten tehtävien kunnollista hoitamista v8rten ei mei~ p~ 
lä myöskään ole ollut rii ttävästi cika8 eikä koulutettua työvoj n18Cl ,. 
joka myös pystyisi suunnittelutyöhön. Tutkimuksissa kiinnitettiin 
vie lä huom,iota meillä yle is eks i muodos t uneen komi t ea j är j est G l.män 
useihin heikkouksiin. 

Prof. Louhivuoren tutkimus valmistui maaliskuun lopull a~ 
Siinä Louhivuori asettui kannatt ameon erityisen kons a nt olousminis
teriön perustamista, joka toimisi s omalla kertaa sekä suunnitte
levana ja johtavana että t01meenpanevana elimenä samaan tapaan 
kuin Saksan Reichswirtschaftsministerium. Kansantalousministeriön 
alaisuuteen tulisivat kuulumaan kauppa- ja teollisuus-, valtio~ 
varain- ja kulkulaitosministeriön asiat melkein kokonaan sekä 
lisäksi melkoisia asiaryhmiä maatalousministeriöstä. ]/Iinisteriön 
avuksi olisi asetettava 22-jäseninen taloudellinen neuvottelukun
ta, jonka hallitus asettaisi kansantalousmiehistä ja talouselämän 
eri alojen edustajista~ eräiden jäsenten suhteen kuultuaan myös 
taloudellisia järjestöjä. 

Näiden yleisen jaoston toimeksiannosta laadittujen selvi
tysten pohjalla jaosto teki ma~liskuun loppupäivinä periaatteelli
sen päätöksen asettua kannattamaan sellaisen elimen liittämistä 
tal'Oushallint-ornme yhteyteen, jonka avulla talouspolitiikan johtoCDn 
saataisiin enemmän keski tystä" yhtenäisyyttä Jo sl2unn±telmalli
suutta~ Avoimeksi jäi edelleen, minkätapninen j a millä voltuuk
silla varustettu elin olisi perustettava. Joka tapauksessa jaoston 
kanta merkitSi, että 8sia meni eteenpäin. Samalla kun jaosto teki 
edellämainitun päätöksen~ se antoi allekirjoittaneen tehtäväksi 
laatia yksityiskohtaisen suunnitelman sellaiseksi elimeksi~ jon
ka perustamisella jaoston asettam8t päämäärät voitaisiin saavut
taa_ 

Tämä esitys valmistui huhtikuun alussa ja otettiin käsit ~l · , 
täväksi JDoston kokouksessQ 8 pnä huhtikuuta .. Käsittelyn pohjana 
oli tällöin myös yleissihteerin laatima ehdotus, eli ns~ vaihtoehto 
n:o l~ kuten Pippingin ehdotusta jaostoss a kutsuttiin~ toimeenpa
nevan jv suunnittelevan talousminEteriön tehtävistä ' ja kokoonpa
nost a • .Allekirjoittanu"t oli tullut siihen tuloksGeu j et -eli l ~hinl1: ' 
käytännöllisistä syistä olisi luovuttava ajamnsto majalla pohj a l
la toimivan 'talousministeriön porustemistn. Itse t a lousministeri5-
suunni telm€l sta ei kui tenka cn 01i8 i luovuttava. Tolousminist orj_ö 
olisi perustett 8 va~ mutta siitä tehtävä suunnitteleva, aloitteita 
tekevä j a valvova ministeriö, joka olisi siis liikkeollepanevc ja ' 
ko~rdinoiv8 tolouspoliittinen olin. De f octo se olisi taloudelli-



~ 8. .. 
sissa asioissa eräänlainen yiiminisleriQ, vaikka se ei sitä oli si 
de jure, ESitykseen liittyi myös ~ksitYlskoht~inen eh~o~us ~ 
ministeriön tehtävistä ja kokoonpanosta - se Jakaantul~1 kuuueen 
osastoon - samoin kuin ehdotus talousneuvost~n ~set~amlses~a ~a
lousministeriän neuvoaantavaksi elimeksi. Sil1a 011si vakInaI nen 
valiokunta tai sihteeristö

f 
joka ylläpitäisi kosketusta talous-

ministeriöön~ 

Yleissihteeri joka oli etukäteen tutustunut edellä selos
tettuun ehdotukseen ~ybnsi muistiossaan t ettM allekirjoittaneen 
ehdotus raerkitsi kyilä keskitystä as~a1n valrni~telu~~~h~essa c:. 
Sen sijaan päätösten toimeenpano ja sen valvomInen Jalsl ~delleen 
monen ministeriön varaan~ mikä keskityksen Kannalta ~n.heIk~?us. 
Tämän perusteella Pipping kannatti sellaisen talousIDIn1sterIon 
p.er.--ustamista, jolla olisi myös hallinnollisia tehtä.Viä, ei kui- . 
tenkaan siinäc ' lS$juudessa kuin Louhivuori oli ehdottonut-. UUSl 
talousministeriö olisi muodostettava yhdistämällä voltiov oroin 
sekä kauppn- jateol1isuusministeriöt. ~1pp1ng ehdotti lis äksi 
taloudellisen ttp-ääesikunnann e.settnmist.o tnlousministeriön yhtoy
teen suunn1ttelevana ja ko-ordinoiv Dnn elimenä sekä eräiden 
uusien keskusvirastojen parustamista ministeriöiden työt nokan 
vähentämiseksi. Näitä olivat verohallitus, patentti~ j a rekisteri
hallitus sekä knuppa- j a teollis uushallitus. 

N~mä ehdotukset olivat, kuten jo mainitsin, esillä ylei
sessä j aostossa huhtikuun 8 pnä. Tällöin niiden johdret o syntyi ' 
la c jQ j a vilkas keskustelu, jota vielä j a tkettiin soman kuun 16, 
11 ja 2g pnä pidetyissä kokouksissa.. Tällöin kuultiin myös asi
antuntijana Helsingin yliopiston hellinto-oikeudGn professoria 
Tapio Terjannetta, joka näihin aikoihin oli valtioneuvoston uutta 
ohjesääntöä lastima8n asetetun ns. Castrenin komitean sihteerinä. 
Tarj n nne a settui epäilevälIe kannelle laajalla pohjalla toimivan 
talo::dsrninister1ön perustamiseen nähden,- kosko. se merkitsisi perin
pohj a ista muutosta hnllintokoneistomme perusteisiin ja tulisi 
varmasti koht anmaan suurin käytännöllisiä vaikeuksia. Suunnittele
vaa ja ko-ord1noivao · tnlousministoriötä koskeva ehdotus ei h~ntä 
myöskään miellyttänyt, koska Siitä, varsinkin jos sen tehtävänä 
olisi valvoa muita ministeriöitä! tulisi tavallaan yliministeriö, 
mikä on virasta meidän hallinnol ise11e lainsäädännöllemme. Sen 
sijnan Tarjanne piti mahdollisena keskust@lun kuluessa ehdotetun 
orillisen suunnitteluviraston porustamista pääministerin a lai
suuteen. Sen päälliköllä voisi olla oikeus osallistua hallituksen 
istuntoihin oikeuskansle~in t a paan. Suunnitteluviraston päälli~ 
kön toimi olisi epäpoliittinen t joten päällikkö ei vDihtuisi 

muun hallituksen mUkana. 

Kuten jo mainitsin, oli keskustelu tästä kysymyksestä 
sekä laaja että vilkas. Yleissihteerin muistiinpanojen perusteella 
on mahdollista saada yleiskuva keskustelun suunnasta. Talousminis
terie-ajatusta kannatettiin sekä laajemmassa että suppeammassa muo
dossa, mutta sitä myös vastustettiin. Ramsay oli varsin epäilevä 
talousm1nisteriön toteuttamismahdoll~suuksiin nähden. Hänen mie
l?stään.ol~si al?itettava talousneuvostosta, jolla o1isi pysyvä 
slhteerIsto. SUVIranta asettlli kannattamaan Rarnsaytä .. Hänkin p1 ti 
tärkeimpänä talousneuvoston eli neuvottelukunnan perustamist a . Neu
~ottelukunta olisi mon1jäseninen, eri talouspiirejä edustava elin ' 
Joka kokoontu1s1 ebket· neljä kertaa vuodassn. Neuvottelukunnalln pi
täisi olla suppeampltyöjaosto, joka kokoontuis1 useammi n , sekä 
sihteeristö. Uuden ministeriön perust am1nen aiheuttaisi vain ho
jaannust s t aloushal11nnossnmme . Jännes toi keskustelun kuluessa 
esille ej 8tUksen vnrapääministerin 8semassa olevasta suunnitt elu
pääll1köstä. Kahra ka nnatti su~nn1ttelue11men perust amist a ehdott n
en sill e keskusviraston muoto8, jonka pääl11köllä olisi puh e- mutta 
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ei äänivaltaa v81tloneuvostoe~~ ja jOnk6 b~~9tonjohtajat tai muut , 
virkamiehet esittelisivät valmi8ta~sa aSlat asiano~~ie~O~Q.Qm-
mattiministeriössäb 

Käy1y keskustelu johti siihen f että ja~~t~ asettui !a~tus
tavalla kannalle suuren, laajalla pOhja11a leRaavan ~alcusm~nlste: 
riön perustamiseBn nähden lähinnä siitä syysta, etteI sen.llilelesta 
pitäi.si mennä taloushal11ntoomme tekemään niin laaja~antol~1a I?-UU
~oksia että niiden valmistelu ja toimeenppne venyvat kovIn Plt-· 
kiks1 tSellaiseen ehdotuksee~disi pyrittävä t joka voidaan nopeas
ti ~oieuttBa ja jolla on mohdo11isuuks1c tulla hyväksytyksi. Sen 
sijaan jaosto ei vielä ollut päffi syt selvyyteen siitä 1 ~l~siko . 
perustettava suunnitteleva ja aloitteita tekevä talousrrunisteriö ' 
vai jokin muu talouspoliittinen suunnitteluelin. Mielipiteet kal
listuivat kuitenkin jaoston huhtikuun 29 pnä pidetyssä kokouksessa 
edellisen cqalhtoehdon karu.nalle. Sen vuoksi jaosto päättikin 8set--· 
t a Q tilapäisen ole jaoston, jonka. tehtäväks 1 annettiin laQtie yksi
tyiskoh~ainen ehdotus talousministeriön perus'amisesta. Jeostoen 
valittiin herrat Suviranto, Kahra ja Louhivuori, minkä lisäksi 
yleissihteeri muistQakseni osallistui työhön. 

Alajaoston ehdotus vRlmistui toukokuun 9 pna J8 011 ylei
sessä jcostoss8 es1l1ä toukokuun 10 ~nä pidetyssä kokouksessn~ AIo 
jevston ehtotuksen mukaan olisi perustettav8 uusi ministeriö, k2n
santnlousmin1ster1ö?, jolle 01isi pääasiassa suunnittelevin teht·ä
v1ä~ lnutta joka h~itais1 myös eräitä niihin liittyviä hnll:tmolli
sin kysymyksiä, kut8n hintasäännöstelyäJ! yleistä tilestoa, yh,t'o-'
yttä taloudellisiin järjestöihin ja tal~uspropagandaan. Ministe
riön johdossa olisi ltansantalousministeri,. jonka tehtävänä rnm. 
olisi a~ustaa pääministeriä talouskysymyksissä l sekä valvoa, että 
valti~neuvostossa esillä olevista talouskysymyksistä hankitaan 
kansantalousminister1ön laus~nto. Ministerin lähimpänä miehenä 
olisi valti~sihteeri, joka olisi toiminnan varsinainen · johtaja ~ 
samalla hoitaisi kansliapäällikö.n tehtävät. VEtltiosihteerillä 
olisi oikeus olla valtioneuvoston istunnoissa läsnä. Ministeriössä 
olisi lisäksi Vi ~2i osastapääl11kköä ja tutkijoita sekä muita vir
kamiehiä. Ehd6tuksessa e~ellytetti1n myös 26-jäsenisen neuvottelu
kunnan asettamista ministeriön yhteyteen. Neuvottelukunnalla olisi 
valtiosihteerin pUheenjohdolla toimiva 7'-jäseninen työvaliokunta. 

Tämän ehdotuksen takana olivot alajaoston jffienistä Kahra 
ja Louhivuori, minkä lisäksi yleissihteeri P1pping ja ' apulais
sihteeri Alho kannattivat sitä. Suvirnnto sen sija2n halusi kulken 
eri linj ao. Hänkin esitti uuden ministeriön, tclousministeri9n 
perust8miste 1 Jonka johdossa olisi valtioneuvostoon kuuluva to
lousrainisteri samoin tehtävin kuin edellä selostettiin. rv~uttQ 
varsinainen suunnittelutyö kuuluisi teloushellitukselle (Planning 
B08rd), joko olisi tavallaan talousministeriön osastona, mutta 
jolla olisi kuitenkin keskushollitukseen verrettoviss8 o]ev8 itSG
näineh asema siihen tapaan kuin vankeinhoitoloitos sisäministeriön 
nlnisena. Teloushallituksen päällikkönä olisi pääjohtoja~ j~llD 
olisi sD~amtoPQinen nsema kuin alojaosto oli esittänyt vnlfiosih
teerilIe, ja hänen a18isinonn jOhtojia, tutkijoita ja muita virk~
miehiä. SuvirontD edellytti t oloushallitukselle semot hal11nolli
set tehtävät kuin nlajeostokin. IVlinisteriöllä olisi myös n·euvot
telukunt o sekä lisäksi johtokunta, jonka muodostaisivat pääjohtc
ja, johtajat sekä 6-10 talousneuvoston valitsemoa jäsentä. Se 
olisi siis t avellGo n neuvottelukunnan työvaliokunta. 

Yleinen j a osto asettui mainitussa kokouksessaan D laj aost~Jl 
ehdotuksen k8nn811e~ Siihen tehtiin jaostossa eräitj väh~isiä muu
toksia jo päätettiin sen jälkeen ontoa jonkin kok~ne8n l Clkinliehen 
tehtäväksi l es tin luonnos Dsetukseks1 tolousministeriö~;ftä .. Ennen 
kuin tätä päätöstä kuitenka on ehdittiin panna täytänt6ön, sai Qsi e 



- 10 

uuden käänteen. Jaoston toukokuun 15 pnä kokouksess~ ~uett~~n 
prof. Tarj anteen a si~ntunti~ o ~nusunto kGnSant81ouS~1n~s~e~10~ 
perust emissuunnitelmlst o . Ta ta 1 8 us~nto n e~ o~e. a~18klrJolst c, t o
vElnnut eikä si itä myösk,ään ole ma inlnt 80 poyta~lr J ? ~S O , .. mutt e 
muist aokseni Torjnnne t ä lläkin kerrallo. 2 se~tul ep~ll~valle ~8n
nalle ehdotukseen nähden s amoin perustelD J Jotk a h a n JO aikolsem
mGP S 8 yhteydess ä oli esittänyt, sekä vedoten viel~ siihe~,.~ttä 
sellaista ministeriöt ä, jolla ei ole ho ll1nnoll~sla teht avla olleD 
ka a n tai on niitä voin vehäisessä määrin, on V81NEQ se od§ SOpimQ8 n 
meidän hallintosyst eemiimme. Tämä lausunto aiheutti joka tapauk
sessa sen, että jaosto nyt ptiätti antaa sihteerien tehtäväksi 
laatia luonnoksen p ääministerin alaisen suunnittelue11men kokoon
panosta ja to~minnasta_ 

Tämä ehdotus syntyikin ennätysajassn, sillä se oli valmii
na jo seuraavana päivänä ja otettiin j nostossa k ~ sitolttivtiksi 
toukokuun 19 ps ivtin kokouksess a . Tämä ehdotus, jost a ' j a ostoss a 
käytettiin nimityst ä nVai~b.toehto n~0 · 2n, l öhti siit li , ett ä 'talous
asioita k~sit~eleviin ministeriöihin, va ltiovcrain- J kaupp~ ja 
teol!isuus- r kulkulaitos-,. moc tclous .... ja sosiaaliministoriöihin oli 
s1 perustetuav8 vQltiosihteerin virke . Valtiosihteeri olisi minis
teriön korkein virkamiGs~ joka ei kuitenkean hoitaisi juoksevia 
töit ä oikä toimisi ksnslian pägllikkönä. Hänen tGhtäviins~ kuului
si suunnit elmi on jc aloittoiden tokeminen t s louseltimä n ohjeomisek
s1 ja kehi tt ärniseksi nleJ.lonn. Pääministerin 81a isena toimisi mi
nisteriv8ltios1hteeri~ jolla olisi oikeus olla läsnn valtioneuvos
ton istunnoissa. TGlouspoli1ttinon suunnittelu* ja aloitetoiminto 
olisi minlsteriveltiosihteerin c l a iscno toimivan taloudellisen 
tutkimuslaitoksen tehtävänä. Ministerivaltio$ihteeri olisi itse 
laitoksen yleisen osaston peällikkönä ja muut vnltiosihieerit 
heid~n ministeriöit~tin v8sicDvien osostojen ptitil11kktiinti. Tutki
muslnitoksello olisi lis ~ksi johtokunta t jonka muodos~aisiva1 
vnltios1hteerit ministerivaltiosihteerin pUheenjohdolla, sekä' 26-
jäseninen neuvottelukunt e , jolln olisi 7-j ä seninen, ministeri-· 
valtiosiht ee rin pUheonj ohdolla toimiva työvaliokunta. Työvalio
kunta kokoohtuisi yleensä kerran viikossa, neuvottAlukunnan ko
koontuessa tarpeen vaatiessa, kui tenk1n vähintään nelJä kertaa ' 
vuOdeSSQ6 Jäsenet määräisi kolmeksi vuodeksi valtioneuvosto han
kittu8nn 8sianomaisten järjestöjen ehdotUksen. 

Va ltiosihteerin virkojen perustamist2 oli pitkin kevättä 
erityise$ti tohtori Jännes ajanut, joten hänen va1kutus1inan näkyi 
huomattavassa määrin täss ä ehdotuksessa. Sen lisäksi siihen 011 
otettu kohtia Suvirannan, Knhron ja Ramsayn aikaisemmista ehdotuk
sista. Neuvottelukunto[l koskeva kohta oli suunnilleen samn kuin 
talousministeriön perustamistn koskevassa ehdotuksessa. Neuvotte
lukunnan kokoonpnnosta, tehtäVistä ja asemDsta olti1nk1n yleises
sä jgostossa alusta lähtien suurin piirtein yksimielisiä. 

Kä s'1tellessään veltJiosihteer1-vDihtoehdon toukokuun 19 
pnä yleinen jaost o l opulta tuli siihen tulokseen, ettti se pää tti 
pyyt~ä tohtori Pa8vo Kastaria laatimaan alustavan asetusluonnoksen 
sekti t8l ousminis ~o riöst ti e tt ti v a lti osihteeri ajatukselle pohjuu
tuvasta suunnitt81uvirastos~~,a. Kastari ryhtyikin välittömäs t i ' 
työhön, j oh on yleisen jaoston p.uole$to osallistuivat pnheenjohto
jo, yleissihteeri ja ollekirjo1ttanut. Kas.ar1n ehOotus voImistu1 
kes äkuun 6 pnä, j olloin alustavat s tiännösluonnoks e t seke Kastarin' 
muistio kansantaloudellisten näkökohtien huomio on ottamisesta huo
lehtivien orikoiselim1en s ~ännösluonnoksista jtitettiin yleiselle 
jaostol1e~ Alustava t s ~ännösluonnokset oli l acdittu k~ta eri lin
jaa silmällä pittien~ j oko olisi perustettev~ erityinen kansenta
lousministeriö j a tehtävä keskitettävä kokonBis uud essaan sille 
ta1kka olis i sij oit ett ava t ärke1mp~in minisieriöihin kansantalou-



d 111 t n näkökohtien huomioon ottamista varten.valtiosihteer~tp 
j~llO~nevarSinainen suunni~telu~yö.ja yh~eine~ Joh~o ~e~kittY1Si_ 
p ä ämi ni s t eri n ala i s elI e ylI V 81 t lOS 1 h t e ~ r 11 ~ e ~ a e r 1 ~ Y ~ s t"" 11 e . 811 un 
nitteluvirastolle. Muistiossaan Kast~rl e~~tt~ henkllokohtals~na 
käsityksenään, että nepäilemättä minlsterlovalht?ehto OJ?- ~altl0-
siht~erilinjaa parempil'~ koska edellinen on keskltety~pl ~a tehok
kamapi kuin jälkimmäinen, joka merkitsee suuremRaa haJanaIsuutta 
ja yliorganisointia. Sijoittamalla suunnitteluVIrasto osasto~si 
valtioneuvoston konsliaan saataisiin tässä vaihtoehdossa tOSIn 
aikaan huomattava parannuse Valtiosiht eerivaihtoehdon huomatta
vampiin haittoihin kuului vielä, ettei sen mukaan valtioneuvoston 
istunnoissa kansantaloudellisilla näEökohdilla olisi erikoisedus
tajaa, koska valtiosihteerille ei Kast orin m~k2an voitaSi ~lm~n 
perustuslainsäädäntöjärjestystä ant oa edes olkeuttn olla laEna 
valtioneuvoston istunnoissa~ 

Kastarin ehdotukset oliva~ yleisessä jaostossa esillä 
vasta kesäkuun 13 pnä. Jaostolla oli tätä ennen ollut käsiteltä
vänä eräitä kiireellisiä 8sioite, joten se ei ehtinyt otinu Kas
te.rin ehdotuksin käsittelyyn heti niiden valmistuttua. Nyt alkoi 
jaostossa taloushallinnon kehittämistä koskevan kysymyksen pit
käksi ja sitkeäksi venyneon käsittelyn "viimoinen suoran" R8tkai
sevat istunnot pidettiin iltsisin hotelli Tornin kabinetissD, 
jotta saatoisiin keskustall e kaikessa rauhassa, ilmon Gttä kenel
läkä~n olisi kiirettä toisaen kokoukseen tai Virkatehtäviä hoitn
maan, mikä tovnllisesti on 8orllU'" jo päiväkokoUsten nkirous",. Oman 
erikoisen teustgnso näillo kokouksille loi päivä päivältä kiris
tyvä Ulkopoliittinen tilanne. Lopputeistelun ensilTlffiäinen vaihe 
keskittyi kysymykseen uudon ministeriön perustamisen IDehdollisuu
desta. Tätä kannatti ennen muutom. sihteerisiipi, J~h(n ~uului
vat yleissihtoeri j o apulaissihtoori sekä heitä vahvistamessa 
prof. Louhivuori. Veikke tällä nlielipitoellä aikatsernrain oli ollut
kin enemmistö takenaan, kallistuivot voimasuhtoet kuitenkin vähi
tellen sitä vas~8an. Tähän käänte os een vaikutti huom8ttavolla ta
valla puheenjoht a jan yleisen jaoston kesäkuun 13 p:n kokouksessa 
tekemä ilmoitus että prosidentti Ryti jo pääministeri Rongell, 
joille hän edeliisenä päivänä oli selost a nut yleisessä jaostossa 
esillä olevin ehdotuksia, olivat asettuneet epäilevälIe kannalle 
uuden ministeriön porustamiseon nähden. Valtiosihteer1ajatukselle 
pohjnutuv8l1a suunnitteluvircstoehdotuksello oli - tämän jälkeen 
vahvin kannatus j80Stoss8~ mutta siitäkin luovuttiin oikenstnnn 
jo kesäkuun 13 päivän kokouksesso~ Tähän vaikuttivQt seuraavat 
syyt. Ensinnäkin so~ että suunnitteluvirastolla ei ilmeisesti tu
lisi olemeen kiinteää kosketusta voltlion poliittisesti määrä~"~viln 
elimiin ja että sillä tuskin myöskään olisi riittävästi Qrvo~ jo
vaikutusvaltaa voidakseen tehokkaasti osallistua tekemiensä ehdo
t~sten käsittelyyn niiden ratknisuvoiheesse, vaikka suunnittelu
vIraston johtajalle myönnettäisiinkin oikeus olla läsnä veltioneu
voston istunnoissa. Toisoksi siirtyminen tähän uuteen virastoon jo 
varsinkin valtiosihteeri järjestelmään aiheuttaisi käytännössti 
huomattavia vaikeuksia jn 01is1 myös lainsäädännöllisest1 h5nkalns
ti järjestettävissä. 

Kun sekä ministeriö- että valtiosihtecrilinje oli hylätty, 
oli löydett~vä kolmas vGihtoehto~ Kuten tavallisGsti tällcisisso 
tapaUksissa käy, päädyttiin nytkin kompromissiin~ ministeriön 
osestonn toimivaan suunnitteluolimeon .. Kuka tämän a jatukson kesä.
kuun 13 p:n "kokouksosso toi oSille, en mUisto, mutta kuten edellä 
on mainittu~ oli t älla!0~ <)~ r c tkaisuun viittDiltu jo käsittelyh 
aikaisemmissa vaiheissa. Joku tapauksessa näyttää varmalta että" 
jo mainitussa kokouksessa oli esitetty ajatus uuden OS8S.to~ peruw 
tnm1ses"tel veI t1ovarQinminis ~;eriöön, koska yleinen jaosto nyt a ntoi 
t-r1 l(ns"tarin teht qv~i l{ p ~ i "' ,... .:, --:,.... 'Y;i ~ ~ t -: '--,r; 1r....,:r ,q..,11+1")~ r'! ' f ,:- 1 i i Q -::; n t l l ·" ; \~ ~ " .. 
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mu s ~ j a S II U nnt t t e lu eli l-r_ en s i joi t t ~i s e ~ t 'e ' ' ~~ ~ t i?'~"' e. !: ~i :nrn~ n i ~t ~ r :t;:;n " 
yht eyteen4 Muistiossaan, joka valmIstuI nelJa.palvaa m~ohemm:n, 
Kastari puolsi puheena olevan elimen perustamlst~ valtl~varaln
ministeriöön josta olisi teht ävä kansantalous- Ja valtlo~~rain
ministeriö. Lisääntyneiden tehtävien ja laajentune~n ~erklty~~en 
vuoksi olisi siihen pysyväisesti sijoitettava kaksI mlnisterla~ 

Kesäkuun 18 pnä pidetyssä kokouksessa jaosto h~väksvi . 
Kastarin ehdotuksen asettuen 8i ten sille kannalle" etta nha!unol
tellut suunni tt eltielimet 0:i8i perustettava vaI tiovarniruninisteri ·J .I.-. 
yhteyteen',. Lopullisen ehdotuksen l aa timinen nnnettiin herrojen 
Suvirannan '" KastDrin j Q Pippingin t ehtäväks,i C1 Tälllä ehdotus oli 
esillä jaoston kokouk8essn kesäkuun 27 pnä

i 
jglloin se hyväksyt

tiin ja päätettiin jättää komiteolle~ Sie1 ä ehdotus meni suurem
mitta muutoksitto läpi t minkä jälkeen tuot e ntokomiteon ehdotus 
jätettiin heinäkuun 4 pnä 1941 va ltioneuvostolle. Ehdotuksen 
myöhemmät ve iheet eivät enää kuulu tämän kirjoituksen puitteisiin .• 

Myönnän avoimesti, että luopuminen ministeriölinjast o , 
jot8 lämpimästi olin yrittänyt puolust 3Q viimeiseen esti, merkit
si rn~ nulle he,nkilökohtais8s:ti pettymystä. rJIuttn yhtä avoilnosti 
olen nyt valmis tunnustamaan, että se tie~, jonka yleinen jaosto 

'lopuksi oIDnksui, oli sittenkin oikea. Jos olisi pidetty loppuun 
osti i tsepi'hteisesti kiinni t o.lQUSDli n:s"t eriön perust omisesto.,.. oli
si ilmeisesti koko suunnit elma ajautunut karille. Veikko tuotnnto
komitesn ehdotus ei mennytkään sellaisenaan läpi, oli kansanto
lousosaaton ja kansantaloudellisen neuvottelukunnan perust aminen 
kui tenkin merkittävä odistys aske l pyrk imyks:!.ssä kohi tt ä ä SUOm,8!l 

~ .taloushal11ntoQ suurempaa suunnitelmallisuutt a ja yhtenäisyyttä 
·kohti. Prof .• Suviront a kuului yleisessä jaostossa niihin, jotka 
'arvioivat til [~ntoen oikein rnY:5täveikuttsen siten ratkoisevnlle 

~, 

~avalla positiivisen tuloksen syntymiseen~ Tässäkin hän siis 
osoittaa samaa ka ukonäköisyytt ä j n renliteottien tajua, mikä on 
eina ollut häne11e luontGenomaista~ 

Hugo E. Pipping: 

MUISTELB,1IA TUOTANTOKOMI'I1E.AN AJOIL'I1A tr 

Kun Bruno Suviranta kutsuttiin tuotamtokomitean puheen
johtajaksi ~ ., hänellä o:'i jo ennestään kkaluusta tämäntapaisten 
komi teQiden toiminnasta. I\lIrn," hän oli suu.!'en talouspulan aikana .toi
minut silloisen taloudellisen neuvottelukunnan yleissihteerinä .• 
Kun tuotantokomi tea asetettiin, hänellä oli vielä se etu., ·et·'tä 
hän - tosin neuvoteltuaan p~äministerin kanssa - suurin piirtein 
itse sai päättää komitean kokoonpanosta ja toimintamuodois·ta~ 
Hän menetteli siinä viisaasti, ottaen työtovereikseen yleensä 
pystyviä, eri alojen asioi -t a tuntevia henkilöi tä, eikä puolue
miehiä vain puolueen vuoksi .. Samalla Bruno Suviranta osoittautu.i 
hyv äks i . ihmi s t unt i j aks i sikäli, et t ä k()Jmi t ean j äs eniks i nimi t et .... 
tiin ainakin yksi sellainen herra, joka ulkopuolisena ehkä olisi 
ollut epämukava arvostelija, mut '~a joka komi~ean jäsenenu ~:~ 
helposti -hoidettavissa. 

Komitean korkeimpana joht ajana Bruno Suviranta monella 
t avalla osoitti kaukonäköisyyttä. Sen työn edellytykset muuttuivat 
kokonaan uuden sodan syttyess ä kesällä 1941. Silloin moni komiteon 
jäsen olisi t E) htonut ulottQ8 sen suunni telm8 t I(c.uko-Korj olec kos-
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k Ok i puhut ·~1. i n Kuolastakin - je näistä pyrkimyksistä ·on ~ielä 
, .8Vl s . .... "k 0" rrr tt suurin pilr . 
loppumiet ~ nnjj s sä siellä ja täällä ~'aann~ .. Sl ·.~. V1U a. - . 
t i h"n onnistu .!'. pi ~:;älnään j.lm.enneen tOIveaJattelun kurIssa. Bru
n~ ~uvrrannan 73JtixnLlksesta tuli mietintöön myös pari lausetta . 
pohjoismais9 s~a yhtei s työstijr joka ~~ ; hen aik~a~ ei Qllu~ ~a1kk1-
alla muod 1ssa <' j a vas '~aav a s-J~i puhut t ~1..=i n mahdo.l..llS imrllan vahan ~uur
elintilasta . joka o:i eräiden jäsentan suosiossa. Luulen, etta . 
v. 1942 sal~isena pidet~y mietintö t ~s säk1n suhteessa vielä kes-
täisi päivänvalon ~ 

Brl~no S',::virarunan ansioksi on myös luettava se t et·~ä komi
tean mietintC periaatteessa pysyi yksityisyritte11·äisyyden ra-
joi ss a t , rJluis't an,!: ett; ä kir joi t i n al1:uluvun ' luonnoks en melko VB 1 t 1on-· 
johtoiseen sävyyn, koska o:!n luulevinani, että yleisen jaoston 
enemmist.ö 01is i siihen suunta8n orientoi tunut. Bruno Suviranta 
hämmästyi ja suuttui ja piti saarnan sekä jaostolIe että minulle. 
Tulos tuli odo tettun paremmaksi •. Luulen että li10i ttelematta me. i
nittuun suuntaan sain heilurln kääntymään päinvastaiseen. Beni 
sotajuoneni oli onnistunu't:. pääasiallisesti Bruno Suvir8nnan ansi ..... 
osta .. 

Bruno Suvirannan työkyky oli jo silloin harvinaisen suuri. 
Kesällä 1941 'fainulln oli" t .erkoi"tus pit:ää ainakin yhden , kuukauden 
lomat. mutta o:i..eskel·~unni mu t.stp,akseni voin kymmenen päivää maalIn 
tuli kutsu tak ai s in työhön •. Suvirnnt a ol'i s illoi n loma-aikann nsa ' 
rauhan kriisistä laa tinut muistion 7 jokB heti otettiin käsiteltä
väksi. 

Tämä ei oll :) ' : ~ ninoo kerti 8 , jC.lf l:'oin Suviranta asetti ai-
ka suuret vaatimukset tyätovereilleen. Wlutstan ennen kaikkea 
uloppuspurtinn keväällä 1942. Silloin k anslia Q·ike1n vj_11s1. IVIut·ta · 
hän esitti nino vaotimuksensn niin rstiliallisesti ja ystävällisesti, 
että kaikki nurisema ttn c stuivat "remmiintt. Ja ennen ka1.kken hän 
oli itse kaikille perhaene. eSim.erkkinä, snnpuen t .o1-meen ennen 
muita ja tehden työtä myöhään yöhön s8nkke .. Aemukokoukset. olivat 
silloin tuskin yleisiä v a ltion komiteotöissä. Mutta Bruno Suvi~ 
ranto määrMsi rohkoasti klo 8 kokousaj aksi ~ ja onnistui. 

Se joka niin arvovaltaisesti j o esirnerkillisesti hoi ta6 
töiden jokapäiväistä kulkua, S BC helposti Qsiallistekin vaikutus
valtaa. Tosin joostot monessa suhteessa työskentelivät oivon lt~ 
senäis8sti~ ja niiden antomat mietinnöt eivät kostsan tulleet kä-' 
sittelyn aiaisiksi komite a n täysistunnoissa. Mutta ~kerasti osol
li·stumallo joost01denkin kokouksi in f pitämällä Yhteyttä niiden 
puheenjohtejiin ja pnneutwnalln kaikkiin erikoisky'symyks11n 
Bruno Suvirnnto painoi. leimans8 myös jaostojen töihin. 

Vaikka Bruno Suviranta uhrasi toista vuotta tuotanto
komitean töihin ja vaikka työn tulokset ehkeivät kaikin puo11n 
vastanneet hänen itsensä alunperin asettamia päämääriä, luulisin 
kui tenktn, ettei hän koskaan ole katunut si tä työtä~ jot'a hän 
tuotantokomttean hyväksf joutui t ·ekemään .... ja vaikka edellytysten 
muuttuessa monet slllunnit.elmat jäiv.ät t0tet1ttarnatta~ ne ' ainakin 
eräässä tärkeässä kohdassa veivcit lJY3jväiseen tUlokseen,. nimi ttä1n 
kansantalq)·usosaston perus·taraiseen .. Tämän elimen toiminta.a Bruno 
Suviranta on yhtä suurella innolla, tarmolla ja taido'lla joutunu"b 
hoitamaan neljän vuoden ajan ja on sen kuluessa tehnyt . maa~ 
taloushallinnoll e ja t a loUSfoliti1kal! e korvasmattomin po.lveluksia. 

Bruno Suvirannan työtoverit · tuotsntokomitean ajalta eivät 
koskeen tuJ,.e un ~. t o.maan s itä henkeä? j OS80 S en työt suj ui va t _. 
Sille oli 2.uo:'1.t 8enomais 'ta s s inllinen s uhtau t uminen vQike1s iin prob
leemoihirn.rp.e :- ripeät otteet; j n ihanteellinen toverUM kDnsliakunnon 
piirissä. Kuka sai keiken tämän aikoon, siitä meillä ei ole epä1-
lyksiä ~ Bruno Suviranta oli komit'8Dn pää jo sf1än j o elinhermo. 
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Ma1si ~amminen; 

MUISTELDfIIA KANSANTAlLOUSOSASTON VAU.~ISTELUVALIOKUNNASTA ~ 

Tuotantokomitea joka kuukausimääriä oli sitkGä~ti työs-. 
kennellyt maan taloushai11nnon keskittämistä tarkoittav1~n suunnl~ 
telmien laatimiseksi ja työnsä tuloksena ehdottanut ~a~tlone~yos
tolIa kansantalousosaston perustamista valtiovarainmlnlste~~oon, 
sai vielä omana elinaikanaan nähdä työnsä kantavan hedelmaa. 
Kansantalousosastoa koskeva mietintö ei - kuten niin monet muut 
komiteamietinnöt - hau~autunutkaan vihreän veran alle, va an jou
tui välittömästi val t ioneuvostossa k Ei.si tel t'äväks1 ja johti lopul-· 
liseen tulokseen, kun 23 pnä t8.nlDlikuuta 1942 vaI tiov8rei~inis-: .. 
teriöstä annetulla asetuksella konsantolousosDsto 8setettlin taman 
ministeriön yhteyteen~ 

Kenssntalousos Gsto oli S11S perustettu, ja sen päällikön 
vnstuunolsiset tehtävät lankesivot luonnostr: on ososton syntysono
jen lausudelle ja tuotontokomitean puheenjont e jolle professori 
Bruno Suvircnno lIe. Huone istoky s yrnys k1n j är j estyi veikeuks] t t~J .. 
Tosin eluksi oli työskenneltävä yhdessä Suomen Penkin suhd a nne
tutkimusds8ston kanssa, joka paitsi huonetilao ja päällikköään 
sai luovutt c8 uudelle oS8st 011e keksi virkailijoe.nsa~ Tirpa 
Vesterän je Maisi Tammisen. Suvirannen ilmiömäisestä työkyvystä 
huolimetta ei näin vähäisin voimin kuitenkaon mosn tQlouspoli~ 
tiikk88 ,voitu ryhtyä hoitomcan. Muttp. kun käynnissä olevc. sote 
oli v88'tlinut myös nU:Jret kansClnt olousmiehet m,Qanpuolustajien 
riveihih, tuotti ,pätevän työvoime n kiinnittäminen osaston pa1ve
lukseen vBikeuk~ia. Suvir8nt e ei kuitenkcsn jäänyt neuvottomaksi. 

I 

Tuskin oli koksi viikkoa kulunut konsantolousos8ston perustamis-
8setuksen ontcmisest o , kun hän jo oli muödostonut pystyv1stä 
miehistä kootun "esikunnan n , joke hänen spunoon ryhtyi suunIiitte
lemann uuden osa ston orgenis c~ tioto~ työmuotoja ,ja muita perus
tamisvoiheeseen liittyviä tärkeitä kysymyksiä. Tähän eSikuntas n, 
joke sittemmin kulki v8lmisteluvol iokunn8n nimellä kuuluivat 
peitsi puheenjoht e j88 professori Suvircntc8 tohtorit K.0.A1ho~ 
Mntti Lappo JA V.J. Suksolainen sekä maisteri Eero J. Korpela 
kirjoitt e jnn hoitC8sS 8 sihteerin tehtäviä. 

Käsiteltäviä Gsioito oli paljon jo v21misteluvaliokunt~ 
kokoontui ahkerosti niitä pohtimon n. Ki1reellisimpänä tehtävänä 
oli ryhdyttävä suunnitteleillccn kans ontcloudellisen neuvottelu
kunnen kokoonpan()[\ 't Ensimmäis en ·ueiho en tässä muodosti niiden 
järjestöjen, virastojen j D loitosten nimeäminen, joitn pyydettiin 
esittämään jäsonehdokkoo ns8 nouvottelukuntoan. Ehdotuksen lsati
misessa käytettiin apuna luetteloa niistä elimistti, jo11te Talou
dellinen Neuvottelukunt8 elkanaon oli pyytänyt lausuntoja työtän
sä varten. Tätä luotteloa muutettiin jo täydennettiin tarkoituk
seen sopivaksi, j 8 kun valtionouvosto m801iskuun 12 pnä hyväksyi 
järjestBluettelon v81misteluvoliokunnon ehdottamossa muodoss Q, 
käsitti se kaikkiaan 44 t a loudollista orgnanio, jotka oikeutet~ 
tiin nimeämään yhteensä 109 ehdokost o. 

Työn seureavc va iho oli volit e näiden 109:n joukos' n ne 
34 SOpiV8 C rnies~ä ja n8ist c - noisia oli ehdokka iden joukoss a voin 
keksi, emäntä Helenn Virkki j a illo ist G~ i Elli Se urio - jotkr sai
sivat kunnimollo muk8na tässä Suomon historian ensimmäisessä 
ntalousp8rlomentisson., Pi tkällison korsinnan j o monien neuvotto
lujen tuloksena j ä tti volmisteluveliokunte ehdotuksensa veltioneu
vostolle, jOk8 ?4 pnä huhtikuut a hyväks yi neuvottelukunnon kokoon
panon ehdotetussa muodossD.~ 

Somenaikeisesti kuin neuvottolukunn8n kokoonpanoa puuhot-



tiin suunniteltiin myös s en j o työv Qliokunnen työ~ärjogtyst8c~. 
jOks 'vähitellen j f1 pä t evää 8 s~ ont~ntemuste -.nun. sll~oison eSltto
lijäneuvos Tuomioj an - opuc kaytt a on kiteytYl.lopul~lse8~ muo 
toonsD. Toukokuun s.lkilpäi vinä v91tiovEr Cl inm1nlster10 ~yvaksyi .. 

• työjärjestyksen kons c nt nloudollisen neuvottelukunnan J 2 sen tyo-
veliokunnen noud e tott avnksi a 

Joskin neuvottel~kunnan kokoonpanoa ja työjärjestystä 
koskevat asiat oliva t t; ärk eimmä t ~ eivät ne kuitenkaan olleet aino
at tehtävät ~ joita valmisteluvaliokunta joutui käsittelemään 
~ kuukautta~kestäneen toimintansa aikana. Tuotantokomitean ehdotuk
~en pohjalla ja lakit ~ tri Paavo Kastarin avulla se laati asetus
ehdotuksen niistä muutoksista ja lisäyksistä valtioneuvoston ohje
sääntöön, joihin kansantalousosaston perustaminen oli antanut 
aihetta. Niinikään se ~ kun osaston työmuodot eivät vielä olleet 
lopullisesti habmoittuneet; auttoi osastopäällikköä käsiteltä
viksi tulleiden asioiden ratkaisemisessa ja lausuntojen antamises
sa~ suunnitteli kansantalousosaston sisäistä organisaatiota ja -
last but not least ~ vDImisteli sitä historiollisto päivää, jol
loin kansantaloudellinen neuvottelukunts. ensimmäisen kerran ko
koontui sanomaan pai 'l'::lVan senansa tämän m8cn t s louspoli tiikassa .. 
Kokouksen valmistelussa - kuten yleensäkin - Suvirontc korttoi 
turhaa jUhlellisuutt 8 ~ Erätit vnlmi s teluvAliokunnon jäsenet oliv2t 
mm. ehdottaneet, että 8voj e isten kunni8ksi neuvottelukunnon jäse
nille tarjottaisiin kahvit vs ltioneuvoston juhlahuoneistossa. 
Suviranta kuitenkin hylkäsi tämän aj~tuksen katsoen, että juhli
miseen on syytä V8st O sitten, kun on jotoin saotu oikean. TällBi- ' 
set kahvikutsut järjestettiinkj.n myöhemmin nouvottolukunnan ensim
mäisen 3-vuotistoimintekouden päättyessä<e» 

Ennen kansantaloudellisen neuvottelukunnnm kokousta touko
kuun 10 pnä~ jolloin työvcliokunto v8littiin~ oli kensantnlous
osasto muutenkin sDs nut jo kiintoälnrnät ·~yömuodot .. Se oli viral
lisesti aloittanut toimint ansa mecliskuun alussa ja suunnilleen 
samoihin aikoihin 011 8setottu f1ncnssitoimikunto kansantolous~ 
os~ston päällikön apuna suunnittelem8sn mOBn rcho- ja f1nDnssi~ ' 
poltittisin kysymyks1.ä1lf Velmisteluveliokunt88 ei enää tarvittu. 
Viimeisen kerron so kokoontui toukokuun 11 pnä pidettyään siihen 
mennessä koikki88n 22 kok·ousta!!\ TSJl1än jälkeen kokoonnuttiin vielä 
kerran epävirallisesti hotelli Torniss8 jo todettiin, että kansan
talousosasto nyt oli evästetty te1pQloelleen. Mauri oli tehnyt 
tehtävänsä~ ma uri soi mennä~ 

E.K. Rohtori - Maisi Tönminen. 

KANSANTALOUSOS.ASTON VAIHEET JA 'rOI~[INTA. 

Kansantalousos8sto perustettiin asetuksella voltiov8roin
ministeriöstä (.As~ kok~ n:o 69/1942) annettu 23 päivänä tarrunikuuto 
1942. Asetukson mukocn on vAltiov8 r oinministeriössä .oleva viiden
tenä osastona kansant 81ouso ~asto, minkä lisäksi ministeriössä on 
kansantaloudellinen neuvottelukunta ja sillä työvoliokuntfr~ joiden 
orgonisaatioste jo tohtävistä nsotuksessa on terkemrnin määrätty. 
Mainittua asetustc täydentää 13 pe jvänä mso liskuut o s emene vuonna 
annettu asetus n : o 206/1942b 

Jo ennen OS Dston perust omistc oli tuot2ntokomiteon toimes
ta suoritettu l 8P j a valmistelutyö, Tästä vaiheost a kertoo tri Alho 
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toisessa yhteydessä. Osasto elimineen ei o11ut m~U6~än valmiina 
t . 1 111 heti asetuksen antamisen jälkeen. Tarvlttlln ed€-l~een 
m~~:n~:~sta suunni ttelu- ja järjestelytyötä, jor:ka ns. va~mlste~.u,..... · 
valiokunta keväällä 1942 suoritti. Mainitun valIokunnan sl~teerl, 
ffie1st. :Maisi Tamminen kertoo puol~st8an tästä ... ~aiheesta tOIsessa 
yhteydessä, joten siihen ei ole aIhetta enempaa puuttua. 

Tämän osaston ja sen elinten pöytäkirjoihin nojautuvan 
suppean historiikin tarkoituksena on antaa ajallisessa jär~est~~- .. 
sessä kuva osaston organisaatiosta, elinten kokoonpanosta Ja nllssa 
tapahtuneista muutoksista sekä osaston käsittelemistä asioista 
vuoteen 1946 asti 1 jolloin osaston henkinen isä, ensimmäinen pääl
likkH ja osaston toimintamuotojen luoja~ prof. S u v i r a n t a 
jättää osaston. Toivomuksena on, että tämä ulkoasultaan karu ja 
kuiva luettelo osaltaan estää viimeksikuluneina kohtalokkaina 
vuosina maallemme merkityksellisten tslouspoliittisten toimenpitei
den, joissa prof. Suvirannalla on niin keskeinen asema, vaipumista 
unohduksen hämärään. 

1. K8nsnnt~loudellisen neuvottelukunn~ työvaliokunnan jo 
ftnenssito1nikunnan kokoonpano sekä muutokset niissä. 
Kokoukset . ' 

A. Neuvottelukunta; 
Neuvottelukunnan jäseniksi valtioneuvosto kutsui, sen 
jälkeen kun valmisteluv a liokunta oli osiaa valmistellut, 
päätöksellään 24 päiv~nä huhtikuuta 1942 seuroavot 34 
talouselämän eri oloj8 edustavao henkilöä. 

Toimitusjohtaja Jalo A~r8 
Pääjohteja K.J. Ellilä 
Ministeri R. v.Fie ondt 
Sihteeri J enne Hakulinen 

Johteja Yrjö Harvin 
Professori A.Benj. Helander 
Yli-insinööri La uri Helenius 
Kunna lIisna UVOS A. Ei id enhe iIno 
Kansonedustsjo Onni Hiltunen 
Pääjohtaja ~112uri Honkojuuri 
Sihteeri Emil Huunonen 
Sihteeri Erkki H~rmä 
Maanviljelijä Emil Jokinen 
Fil~ tri JUho Jännes 
ESittelijäneuvos Eljas Kahro 
Pankinjohtnja K.J. Kalliala 
Toimitusjohtaja Niilo Kanto 

Kaupunginjohtaja J.W. Ket~ 
Pääjoht~j8 K. Kiviolho 
Professori o.w. Louhivuori 
Insinööri Arvi Oksala 
Maaherra E~Y. Pehkonen 
Professori Hugo E. ~ipping 
Insinööri Kari Reenpää 
Eversti H8rold Roos 
Kauppaneuvos Ve lter Rydman 
Professori Eino Saori 
Agronomi R_ SÖdorholm 
Lakit. tri J. o. S6derhj nlm 
Fil. tri A.E. Tudeor 
Vuorineuvos Wilhelm Wohlforss 
Emäntä Heleno Virkki 
Professori A.I.Virt8nen 
Toimittaja Eero A. Vuori 

Neuvottelukunnan ensimmäisenä puheenjohtejana oli valtio
ve.roinministeri Msuno Pekkala ja varapuheenjohtajana kansantalous-
osaston päällikkÖ prof~ Br. Suvircntn. . 

Neuvottelukunnen kokoonponossa on sen jälkeen tnpchtunut 
seuraavat muutokset: 

Eronnei ta! Syy: 

v. 1 9 4 3-
~oimitusjoht8ja Jaa Aura Vn,n jäsenyys 
PääjohtC1ja K.J.Ellilä _,,_ 
Yli-ins.Lauri Helenius Om. pyynnöstä 

Valittu ti1clle1 

Joht a jc Jelmori Lonks 
Maisteri E_J.Korpela 
Prof. Martti Levon 
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ErDnneita: 

Kansaned.Onni Hiltunen 
Toimittaja E.A~ Vuori 
Ågron. R. Söderholm 

""'t 1 '? ~ 

VI> 1 9 4 4~ 
Syy: 

Vn~n jäsenyys 
_ u 

Onl.pyynnöst ä 

v. 1 9 4 5. 

VaI f t-tu--1;.ilall e ; 

TOlmitsija .Aku Sumn 
Johtaja Väinö Tann6~ 
Agron. Nils Korkman 

Huhtikuussa 1945 päättyneen 3-vuotiskauden jälkeen kutsui 
valtioneuvsto neuvottelukunnan jäseniksi seuraavaksi 3-vuotis
kaudeksi seuraavat henkilöt: 
Pääjohtaja K.J. Ellilä Johtaja Jalmari Laakso 
Kunnallisneuvos Valfrid Eskola Prof. Martti Levon 
Ministeri R. v.Fieandt Kultaseppä Osk .. Lindroos 
Sihteeri Janne Hakulinen Prof. O.W. Louhivuori 
Johtaja Yrjö Harvia Insinööri Arvi Oksala 
Kunnallisneuvos A. Hiidenheimo Prof. Hugo E. Pipping 
Kauppaneuvos Heikki Huhtamäki Maanviljelijä Eeno Pusa 
Toimitsija Emil Huunonen Maisteri Raf. Rinne 
Toimitsija Uuno Hiironen Eääjohtaja Harold Roos 
Fil~ tri Juho Jännes Prof. Eino Saari 
Fil.tr1 Oiva Jääskeläinen Toimitsija Aku Sumu 
Pankinjohtaja K~J. Kalliala Lakit. tri J.O. SÖderhjelm 
Kaupunginjohtaja J.W~ Keto Hcl:itusneuvos Toivo Takki 
Fil_ tr1 K. Kiviclho Pr0f. A.E. Tudoer 
Agronomi Una Hild~n Vuorineuvos Wilhelm Wahlforss 
Prof~ Paavo Korpisaari Talousneuvos Helena Virkki 
Toimitsija Erkki Härmä Prof~ A.I~VirtQnen 

Vuosine 1942-1945 ovet neuvottelukunnan puheonjohtojina 
olleet seur88v8t voltiovcrainrninisteri t: rvlouno PekknlnJ: Väinö Tan
nart Onni Hiltunen~ Johan Holo~ Sakari Tuomioja jo Ralf Törngreno 
Varapuheenjohtnjona oli koko ajon prof, Br. Suvir2nto~ 

Neuvottelukunnan sihtoerinä on 18.5.1942 lähtien 1.7~l945 
sankka toiminut fil. tri K~O. blho ja sen jälkeen la3~1946 8sti fil 
tri KIQUS Weris. 

B. Työ v [1 1 i 0 1: u n t 0. • 

Kokouksessaan 18. 5. 1942 
kuntaanso seurcovct jäsenet: 

neuvottelukunta. valitsi työVQl~ 

Prof. Br .. Suv i rant a (puh. j oh t .. ) 
Pääjohteje K. Kivia.lho {vphj.} 
Pääjohtaja K.J. Ellilä 

Knup. johteja J.W. Keto 
Insinööri Arvi Oksalo 
Prof~ Hugo E. Pipping 
Prof. Eino Saari 
Toimittcja Eero A. Vuori 

Yli-ins. Lauri Helenius 
Fil. tri JUho Jännes 

Veltiov8roinministeriön määräyksestä on lakit. tri J40~ 
Söderhjelm 12.6_1942 lähtien toiminut työvoliokunno.n pysyvänä 
8siantuntijojäsenenä. 

Työvaliokunnan kokoonpomossa on tapahtunut seurnovat muu
tokset t 

Bronnut; 

Pääjohtaja K.J.Ellilä 
Yli~ins. Lauri Holenius 

Toimittaja E.A. Vuori 

Maisteri E.J. Korpol a 

Syy: 

v. 1 9 4 3. 
Vn:n jäsenyys 
Om.pyynnöstä 

v,. 1 9 4 4. 
Vn:n jäsen~ys 

v. 1 9 4 5. 

Valittu tilalle: 

Maisteri E : J Xorpe l A 
Prof. Mertti Levon 

Toimitsija E. HuunODO 

Pääjoht a j a K.J~El1ilä 
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Työvaliokunnan s1hteerinä on toilJl-inut '· neu'Vo1Jt· e~uku.:c.n[' Y] 

sihteeri. 

C. F i n a n s s i toi m i kun t a. 
TIJIaaliskuussa 1942 asetettiin kansanta~ous08astor. , r~' S ~ 1.? ~ ~ .. , 

kön avuksi finanssi toim.ikunta ,. johon kutsuttiIn seuraav a t henk ~ . . ' 1 

Ministeri Rainer v.Fieandt Hallitusneuvos S. Tuomioja 
Fil. tri K. Kivialho rrofessori A.E. Tudeer 
Fil. tri M~tti Leppo 

Finanss1toimikunnan puheenjohtajana toimii kansantalous
osaston päällikkö. Sihteerinä on vuoden 1945 loppuun ollut fil ~ 
tri T. Junnila. Ko. vuosien aikana ei finanssi toimikunnan kokoon
panossa ole tapahtunut muutoksia. 

D. Työ vaI i 0 kun n a n asettamat j a 0 s t 0 t e 
Yhtä pOikkeusta lukuunottamat ta (Ns • Louhivuoren valiok un,

ta) neuvottelukunta ei ole asettanut jaostoja~ Sen sijaan työv a
liokunta on asettanut seuraavat jaostot tai toimikunnst (numeroin
ti viittaa myöhemmin seuraavaan selm tukseen neuvottelukunnan ja 
työvaliokunnan toiminnasta). 

v.,1942 .. 

1. 20.5.1942 jaosto (Ss ari, Ellilä, Ki~ialho ja Oks al a s siht. 
AIho) käsittelemään j a tekemään ehdotuksen työvaliokunnon 
lausunnoksi raakapuun yleisestä myyntivelvollisuudest o o 
(Puutalousjaosto) 

2. 20.6~ jaosto (Kivi o lho~ Ellil~ ja Keto, siht.Alho)antc~ 
ma an lausunnon r ovintokasvien luovutusjärjestelmästä j o k a r
jataloustuotteiden hinnoist e .(Mcot a lousjoosto) 

3. 12.8. jaosto (työvaliokunnost e : Suviranta, He~nius~ Jän
nes j8 Vuori~ ulkopuolelta: Kalliala, Mannio ja Puhakkc, 
siht. Erik Törn~vist), jonka tehtävänä oli lo a ti n ehdotus 
hints- ja palkkapoliittiseksi ohjelmaksi. (Hint o- ja pa lk
kOjaosto) 

4. 29~9. j a osto (Kivialho, Ellilä je Keto~ siht. Alho) käsit
telemään kysymystä leip.ävilj an tuot annon tLlkemisestsd 
Vrt. n:o 2. 

5. 1. 10. toimikunta hinta- jo pnlkkaorganissation suunnitte
lemiseksi (Kahra, Korpela jo Vainio, siht. Erik Törnqvist)~ 

6. 27.10. jaosto (Suvirante, Jännes, Vuori jo Kahra, siht~ 
Alho) harkitsemaen metsätyövoimstilannetta (Työvoimajaosto) 

7. 13.11~ jaosto (Suvironto t, Keto, Kivielho, Okaia jo Söder
hjelm~ siht. Alh~) k~sittelemään kansantaloudellisen neu~ 
vott elukunnan ns em~n hollintokone Et 09 somme. (Reluont t i j 000 to) 

"''-" . 1 9 4 3 .. 
16.2 . toimikunt a suunnittelemaan taloudellisen järje stö
toiminnan ' kehittämistä (Eipping .t Kemppc:tinen, Paavola inen 
~ ~ ~8 8 kso~ siht. ~3 avo A u~ni 0 ). (Elinkeinojärj es töj aosto) 

) 

28.5. j a osto (Suvir snta, Kivi~lho, Korpeln j a Vuori, s i hte 
Sukselainen) uuden hint a - j a pa lkkoohjelman l aa timiseksi 
II finanssiohjelman täyd ennykseksi. 



10. 

12. 

19 -
17 . 9 jaosto antamaa n lausunnon h. int a j aos ton ef __ ':; ") i.ukses'ta 
ulko~aankaupan ' hi ntojen valvonnan teho ~t amisesta ~ Kivial
ho, SÖderhjelm

t 
Alanen, M ~Virkkunen , slht ~Sukselalnen). 

19.11. jaosto ' (Kahra, Korpela, Lev6n~ P1pping,Suviranta, 
Vuori Ja Alho; sihteerit Alho ja Maisi Tamminen). (Kahran 
jaosto) 

1'.11. toimikunta (Kahra fr Harvia, Rautkari~ Eskola, Venna
mo Modeen. Alvar Aalto t Simfl~, Nurm!nen, ,Hintikka ja 
GrIpenberg,. siht" lVlikko Tamminen) laa timaan ehdotusta sii
tä , mitä kysymyksiä olisi tutkittava j a raillä t avoin sekä 
kenelle tutkimustyö olisi annettav8 teht äv~ksi ryhdyttä-

' essä suunnittelemaon siirtymistä sotetnloudesta rauhan
talouteen huonerakennustoiminna n a1al10. 

3.12. j a osto (Kivialho, Korpela, Vuori ja Karikoski,siht_ 
Suksa1n1nen) volmisteleme on l a usuntoa SAK:n v81tioneuvos
tolle 16.11.1943 jättämän kirjelmän johdost a , joka. ko s]: i 
p81kkasäännöstelyn perusteiden muutt 8mista~ 

v. 1 9 4 4 • 

14. 21.1.jaosto (Oks ala ; Kato, ' Lav6n j o Pjpping t siht~ AIho) 
pohtim88n va ltion liikelcitosten orgcnis oo tiomuotoo. 

15- 4.2 .. toimikunt o (Rongell,Fiecndt" Ilves t Suvironte: je 
Tudeer, siht. Junnila) Kahr on j noston e I nisena l co timco n 
sodanjälkeistä r c;ha polii ttiste ohj elman . 

16. 25.2. toimikunta (Alvor A a lto~ o. Gripenberg, Hervio t Här
mä~ Kohra p Henriksson, Rnutk8ri j 8 Vennamo, sihteerit 
Simonen, Viljo Castren, Lappi-Seppälä), jonko tehtävänä 
Kohran jaoston olaisena r nkennuskys·ymyksen selvittelyn 
johtcminen jo valvominen sod anjälkeisen siirtymäkauden 
telouspoliittist o kokoneisohjelm88 silmälläpitäen). 
(Sodenjälkeisen rokennustoiminnon suunnittelutoimikunta) 

17. 28.2~ toimikunta ( Eino M. Nilni, T.K .Ko ntele, J.V. ståhl
ström

i 
U.Rocde j e. Alho, siht. R08de) Kohron jcoston aloi

sena ao timoD n yksityiskoht oist a ehdotusta sitä teolli
suutta koskeveo suunnittelutyötä varten, josta Suomen 
Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto j o Suomen Teollisuus
liitto oliv8t lupeutuneet huolehtims8n $ sekä ohj aamaan ja 
valvomaan n~iden tutkimusten ja suunnittelujen kulkua. 
(Teollisuustoimikunta) 

18. 13.6. j eosto (AIho, 8.uvirnnts, Jännes, Söderhjelm ja 
Vuori, siht. Alho) käsittelemään r eekapuun hintojen v~kaut
temisohjelmao. 

19. 20.10. j aosto (Söderhjelm, Huunonen, Jännes, Lev6n jo 
Suvir ~ nta~ siht~ Alho) horkitsemoeD TAollisuusliiton ehdo
tusta Ruotsiin lähetettävän kauppavaltuuskunnan kokoonpa~ 
non muutt amiseksi. 

20. 20.10. j 8osto horkit semoon kysymystä t cJouspoliit ti8 ·~ !:' . 
suunnitteluorgoniscation kehittämisestä (Suvirantn,Ket o. 
K1v1~~ho~ Kohrn j a Tuomioj a, siht. Alho).(Remonttijoosto) 
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8DDANJÄLKEI~~N TÅLOUSPO~LTTINEN_ SUUNNITT~LUTYÖ 

16.4.1943 - 24.1.1945 

KANSANTALOUDELLISEN }illUVOTTELUKUNNAN TYÖVALIOKUNTA 
Valtioneuvosto antoi viralliset voltuudet 3- 2. 1944~ 

r _ ---•• -.":' /.~- - _. ~-----------
I I VJiI1\QISTELEVA TOI~J1IKUNrJ1.A 

19~1l. - 30.12.1943 

J 
. ..,,. 

I Eljas Kahra 
Alvar LaIta Aarne Eskola 
Ole Gripenberg Yrjö Harvia 
V~inö Hintikka G. Modeen 
K. Rautkari Yrjö Similä 

VBikko Vennamo I 

I Mikko Tamminenf 
! . 
. . -- -... ~ ... - .-- --. "'-- --- .-- . --- --~. ,.- -- - ---- -.--.-.. ~ ._-;---.-----.f. 

I 
f 

K A H R A N J A 0 S T 0 
19.11.1943 - 24.1~1945 

t . 
; 
l 

1 
Kahra 1 

1"-- - . n.. ., .• • I 
f 

Eljas 
K.O.Alho 
Martti Lev6n 
Br. Suviranta 

Eero J~Korpela 
Hugo E!!'Pipping 
Eero A. Wuori 

K.O.Alho Ma i s i Tarruni nen t ._- ~~"""-'----" '""~"'''''''-'''''''-''''''' 

I 
! t_......-...--., __ ......... _________ -.:----' •• __ .. ~ 

.. ::.,' \ 
~.. ~~ . . ,---_ ....... _._-------------, 

~--------~--~---------------~ . r--........ I 

TEOLLISUUS HUONEENRAKENNUS 
Teknillinen toimikunta Rakennustoimikunta 

Eino M,Ni1ni Alvar Aalto 
K.O.Alho T.K.Kannel , Ole Gripenberg Yrjö Harv1a 
U. Raade J,.,V .Ståhlström f ! Weio Henriksson Er~ki Härmä I 

~ U.Raad~ } Veikko Vennamo 
i .. - -- .~--~,---_. ____ ._~. ___ ~. " --".~'- I Viljo cas~~~~e ~~:~~e~apPi_ jt 

~ 
f Seppälä 
L,..... .... --.:--... tI:r4It , bss 

I ~. · - ...,. . " · " 1 • 

. I 
ULKOMAANKAUPPA i Rl:.H.APOLITIIKKA I 

Selostuksia antoivat: l Valuuttatoimikunta 
1 .. ~> UM J.W~Rangal1 k KTM KHM I Eero Ilves R. v .Fi eand t 

Si'K ST STTK 1 Br .Suvi ranta i~.E. Tudeer i 
Sill. NI.'m 1 T.Junnila I 1 

~ 
; - 1 
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19.11. j ao sto tarkf st amaan ~j ~8D~S i ~o:.·. mi kll~ na~ 8 Ll~ l' i ~t~rnaa 
korvattavien vahinkojen arVIoI ntIa Ja laatlm8 ~n.ehd?-tuuta 
inflaatiotakuusta. (Ki vialh0 J' v ~Fi eandt ': Tuom ~ ~Ja ft K9 rpe -
18 ja Laisaari, siht. Maisi rrarnminen) (IndeksI t]8osto t 

27.11. neuvottelukunta asetti va~toin tavan~m8 ist a k~y
täntöä erikoisvaliokunnan suunni ttelem.aan ehdotust a ulld ]K ', 
81 korvau8- ja om~isuudenluovutLlsveroj ärjest~lmäksi .::: ( L ,Ju ' -4 
hivuori Honkajuuri . Huunonen" Jokinen, Ka ll181a , Soder
hjelm, *ahlfo~ss ja'Virkki, siht~ Yrjö Fellman). (Louhi
vuoren valiokunta) 

v. 1 9 L!~ 5 ~ 

15.4. asetti kansantalousosas'to toimikunnan (Raade') Wla isi 
Tamminen ja Waris) harkitsemaan sijoitustoiminnan säänn8s
telyä. 

8.5. Jaosto (Jksala t Huunonen ja Lev6n~ siht~ Meisi Tam
minen} harkitsemaan kysymystä elinkeinotoiminnan säännöste
lyn uudelleenjärjestelyksi ~ CElinkeinotoimintejoosto) 

2.11. jaosto (SuvirentD) Kivi c !h~ j o Söderhjelm, siht~ 
Maisi Tamminen) edelleen käsittelemään sijoitustoiminna n 
velvontoe. (Sijoitustoimintoj costo) 

Neuvottelukunnan, työvaliok unnan jo finanssitoimikunnnn 
käsittelemät asiat. 

v. 1 9 4 2Q 

N e U v 0 t tel u kun t 8: 3 kokousta: 18.5;1-2 . 6; 21-22.9~ . 

1. Finanssitoimikunnan ehdotus ensimmäiseksi finsnssiohjel
ma ksi kokouksissa 18.5~ (alustavn muistio) ja 1-2.6.1942 ~ 
Ohje1mn sisälsi ehdotuksia uusiksi veroiks'i je veronkoro- ' 
tuksiksi. Hallitus muutti jonkin verre n neuvottelukunnan 
ehdotusta. Hallituksen esityksen hyväksyi eduskunta suurem
mitta muutoksitto. 

2. Kokouksessa 21-22.9- neuvottelukunta käsitteli työvalio
kunnan ehdotusta yleiseksi hint a - jo p8lkknsäännöstelyn 
tehostrnl isohjelmnksi. Neuvottelukunta hyväksyi eräin muu
toksin työv8.liokunnon ehdotuksen,. jonka pohjnlla halli tus 
antoi 1.10. päätöksen työpaIkkojen säännöste1ystä ja 
17.10. uudet ohjeet hintasäännöstelyn tehost 8miseksi ~ 

Työ voI 1 0 kun t a~ 42 kokoustor joissa edellisten lisäksi 
käsiteltiin seuraavia kysymyksiä: . 

1. Puuvaltuuskunnan je asiaa käsitelleen Saaren j8oston (1) 
ehdotus rgakapuun yleisen myyntivelvollisuuoen säätämisek
s i . VoI t i 0 ne u v 0 s t 011 e 8.. 6 40 t e 11 t Y e s i t Y [) e i k ui t e nk [\ C1 n 
johtanut toimenpiteisiin~ 

~. Prof. Sasren ehdotus puutslous esiein hallinnon keskittämi
sestä kansenhuoltominist eriöön. Hallitus antoi P0~ c~ut uk
sen 6. 11. 

3. Työv~liokunnen 8settomon j Aoston (2) ehdotus r~vintoke svi
en luovutus j är j est elmästä j [1 kE:r j st '.l.ot '6 eid en hintoj en ko
rottamisest a~ Käsittely keskeytettiin, kun ilmeni, että 
valtioneuvosto r8tkeisisi kysymyksen ennenkuin ty 0ve liokun
nan l a usunto ennättäisi ve lmistuD o 



10. 

11. 

- 2~ ~ 

Va 1 tiovarairuni ni steriön pyy tämä lausur:-t 0 k~ ~ nte ~~ . , j ~ 'J~~ ;' =.L 
ta ime n oma i s u ud en 1 uo v utu k s e s ta s ~ a t ~ J en v ~ 1 t ~ 0 ~ :--: .I.J. ~ (-:' JL~ ~ 1 ~~ J a ,-
m1sesta ., Työvaliokunta. ehdott1 .. ~rai ta teknllllsl ;, ml .,t ~ l .~ : Q.' 
sia , joi ta halli tus as 1 tyksess aan eduskunnalle e.A:. ku.J. G ... 11-

kaan ottanut huomioon. 

Helenj.uksen jaoston (3) ehdotus hinta- ja pal~ka s ä.a j!~l ~j ~· ~.
telyn tehostamisohjelmaksio Jaoston ehdotus tayd8nn8~~ 1~ D 
ja lähetettiin edelleen neuvottelukunnalle o (Vrt~~sUV0~~ 
telukunta 2/1942) 

Työteholi i ton j a ~Iyöt ehos euran es i tys Työt ehovaI tuu skuYl'
nan asettamiseksi~ Työvaliokunta kannatti esitystä ~ 

Kysymys polttopuutilanteesta, jota prof. Osara esi t t e l ~ ~ 
Kehi tystä päätettiin seurata kiinteästi ja kansanhuo l t o,-" 
ministeriöItä pyydettiin selvitys polttopuiden hin't o j' en 
vakannuttamissuunnitelmista. 

Lausunto jaoston (4) ehdotuksesta laiksi leipävilj an' 
tuotannon tukemisesta. Maatalousministeriön tuotanto - os as
ton alkuaan laatimaan ehdotukseen tehtiin pienehköjä muu
toksia. Eellituksen esityksessä eduskunnalle ei näitä muu
toaehdotuksia huomioitu. 

Prof . A.I.Virtasen aloite kotimoisen rosvan ja sok erin 
tuotannon lisäämiseksi. Työv8liokunta päätti ehdottnn illoa
talousministeriölle ö1jykosvien viljelyn lnBjent Gmi s t o~ 

3 .. 11. jätti työvaliokunta valtiovarainministeriölle esityk~ 
sen metsätyövoimetil anteen helpottamiseksi. Useat ehdote
tuista tOimenpiteistä toteutettiin. 

Kysymys tuotannon ja kaupan r o joittamisesta. Kosko 2sia 
retkoisti1n vsltioneuvostoss8 ennenkuin työvnliokunto oi: 
ennättänöt esieen puuttua,! raukesi kysymyksen käsitt ely t: 

v. 1 9 4 3. 

N e u v 0 t tel u kun t 8: 2 kokousta: 5-6~4; 20-21010 ~ 

1. Finanssitoimikunnan ehdotus toiseksi finanssiohj elmeksi ~ 
Ohjelmaan sis.ältyi mm. elokuvalipuisto maksett c. von letnp',·_· 
veron korottaminen 50 %:118, ylimääräisen metsäveron uudes- r 

toan kantaminen ja verokoneiston uudistaminen j o v oro t uksen 
tehostaminen sekä pakollisen sotalainan määräämine n omGisuu·
den perusteella. Työvaliokunta hyväksyi pääasiass a tehdyt 
ehdotukset. Neuvottelukunta teki eräitä pieniä muutoksio o 
Useimmat kohdat toteutettiin ehdotusten muka isesti ~ Soto
laina määrättiin koott nvoks1 ei ainoastaan omaisuuden, ku
ten oli ehdotettu, voen myös tulon perusteellQ~ 

2. Hallituksen esitys l a iksi va ltioneuvoston oik e ud est a mää
rätä verotuksessa myönnettävistä nrvonvähennyksi s t ä9 Työ
valiokunta oli antanut puol tevan l ausunnon. Neuvottp,J..nkun,
ta asettui s amalle kannalle. Laki annettiin 14. 5 ~ 

~. Työvaliokunna n l aatima ehdotus hintasäännöstelyn t eho s t o
misohjelmaks1. Neuvottelukunnan kannan muka isesti va l ti o
neuvosto antoi uud e t ohjeet hint osäännöstelystä 8 ~ ll ~ 



4. 

j .... 
P f Jutilan puheenjohdolla toimineen asutuslainsäädä~~ö ,. 
t~~mikunnan mietintö, joka koski. rintamamiesasutuksen

r 
J a ~" -' 

"estämistä. Työvaliokunta asettuI l~us~7:-n<?~saa~ p~?l ta -' .. 
~aan esi tystä. Neuvottelukunta yht,?1 'p'aa?l~~tels~aan ty o._· 
valiokunnan kantaan. Lausunto mietInnosta Jatettlin maata~ . 
lousministeriölle 30.10. 

Työvaliokunnan kirj elmä val tiovara1nminist~r1ölle ~e' l~Tr.'·. 
telukunnan ja työvaliokunnan asemasta halllntokonelsto sbu . 
Neuvottelukunta hyväksyi työvaliokunnan kann~n~ m~tt~ .. 
valtioneuvoston teholtare eivät johtaneet tOlmenpltelslln ~ 

Työ vaI i 0 kun t a: 49 kokousta. 

1. Työvaliokunnan asettaman toimikunnan (5) laatima ehdotus 
hinta- sekä työvoima- ja palkkaorganisaation kehittämi-· 
seksi ... Työvnliokunt8 asettui huomattavesti toiselle k8n
nalle kuin jaosto. Työvaliokunnan kirjelmässään valtiov r

, 

rainministeriölle 19 .. 3. ehdott 8mist a muuto~sist 8 toteu
tettiin ainOQSl 38 n hintnneuvoston täydentämistä teollisuu-· 
den edustajalla koskeva ehdotus. 

2. Valtiovarainministeriön pyy tämä lausunto väestökomitean 
tekemästä ehdotuksestD lniksi kodinperustnmislainoistn 
7.5.- Työvnliokunt2 suosi tteli mm. perhelisian korott nnlista 
kaksinkertaiseksi. Tämä ehdotus toteutettiin. 

3. Kansanhuoltoministeriön pyy tämä lausunto khm:ssä l oo di ·-· 
tusta ehdotuksesta m~otaloustuotteiden tukipalkkioisto~ 
Työvaliokunt e antoi lausuntonsa 8. 6. Esitettyjä näkö
kohtie ei hallituksen esityksessä eduskunnalle hUOlli1oitu ~ 

4. TyHvaliokunnan kirjelmä valtioneuvostolle raokapuun hinto
jen korottamisesta aiheutuvien hintojen vakaannutt omisoh
jelmnksi. Kirjelmä aiheutti hintakysymyksiä käsittelevän 
ministerivaliokunnan a sett8misen~ 

5. Kirjelmässään 13.11. valtiovnrainminister1öl1e työvalio
kunta ehdotti hinteneuvoston siirtämistä kansnnhuolto
ministeriön hintnose.ston yhteyteen sekä että ulkomoonksup·
pahintojen valvomiseksi olisi porustettavo erityinen 
toimikunta. Kumpaakaan ehdotusta ei sellaisenaan tdButet
tu" r!lutta ehdotus ulkomoonkauppahintojen vDlvonnan peri ··.,. 
aatteisto. johti hinnantasasrahaston muodostamiseen. 

6. 17.9. Hintajaoston ehdotus ulkomaankauppnhintoj en voI von-·· 
nan tehostemiseksi .. Lausunnon antamiseksi hintajaoston 
ehdotuksesta valittiin toimikunta n: ö 10. 

7. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön pyytfuaä 
lnusunto työn teettämisen säännöstelyn lacjentBmisest c . 
Koska asia oli vnl'tionouvostoss.a retkaisuvaiheesso t päät et
tiin osien valmistelu työv cliokunnessa kcs keyttää~ 

8. Sosiaaliministeriön pyy tämä lausunto Suomen Asuntokiin
teistöliiton aloitteesta vuokrien korottamiseksi. Korotust~ 
ei kRt sot tu voi t evs n suos it alIa. Aloi t 0 ei s 1 tt 8LllTIi n c.n t '; 
nutkaan aihetta toimenpiteisiin. 

9. Maatalousministeriön pyy tämä lausunto ministeriöss ä V'l l rrJ.is= 
tetusta ehdotuksosta asutustarkoituksiin serl an aikenc J '." , 
vutetun maon huom100nott emisosta rint amnsotila id en ns utL ' 
misessn. 27.11. työva liokunta asettui knnnatt 8ID8n n ehd o-
tust a .. . 



, \ 

10. 

11. 

12. 

24 -
12.2. työvaliokunta päätti ryhtyä toim~n~itei~iin ~aan 
taloudellisen järjestötoiminnan kehittamlseksl -" .AsI aa 
valmistelemaan asetettiin jaosto n:o 8. 

Kesällä 1943 pantiin työvaliokunnassa alulle v~~mist~l~ ~ ~ 
vat työt maamme talo~seläm~n rauhan ka~na~le .sllrtY~l S G ~ 
varten. Alust~van tyon tekI prof. PipPlngln Johdolla ~Ol'~ 
minut jaosto ja työtä jatkoi pääjohtaja Kahran puheenJ oh-· 
dolla toiminut 19n1l ~ asetettu uusi jaosto(ll). 

21.10. oli esillä johtaja Yrjö Harvian ehdotus omakotit p 

lojen järjestämiseksi rint amamiehille, sotaleskille ym ~ 

Sosiaaliministeriön pyy tämä lausunto SAK:n kirjelmäs ~ ä 
valtioneuvostolle koskeva palkkasäännöstelypäätöks eu 
muuttamista. Työvaliokunta asetti asiaa valmistelemaan 
jaoston n:o 13. 

v . 1 9 4 4. 

N e U v 0 t tel u kun t a~ 4 kokouste: 17.4; 18.10; 
2'1.11; 28-2ge12. 

1. Finanssitoimikunnan ehdo t us kol~8nneksi fina nsstohjelmok-
8i,. joka pai tsi rautatielippujen korotuksia sisälsi entj.s-
ten ylimääräisten verojen ja soteleinan uusimisen. Usei m~ · 
mat ehdotukset hyväksyi eduskunta sel18isinaan. Aino Qst c nn 
ylimääräisen metsäveron ko.nt omisesta luovuttiin o 

2. 18.10. pidetyssä kokouksessa esiteltiin finanssitoimikun
nan laatima ehdotus lisäykseksi kolmanteen finenssiohjel-
maan, kosko oli osoittautunut, etteivät va ltion tulot voi
makkaasti nousseiden menojen takia riittäneet saa ttama an 
budjettia tasapainoon ilman lisätuloje+ Ehdotuksen mukQ on 
oli v:n 1943 tulojen perusteella kannettava tulo- ja omai 
suusveroa korotett a va 20 % tulojen osalta ja v:n 1945 
tuloveroa 35 % sekä kaukopuhelinme ksujn korotett8v8 50 %e 
Ehdotukset toteutettiin neuvottelukunnan hyväksymässä 
muodossa syksyn 1944 kuluessa. 

3. Kokouksessa 27.11. käsiteltiin finanssi toimikunnan ehdotus 
siirtoväen uudeksi korv ous- ja omaisuudenluovutusveroj är
jestelmäksi. Työv8liokunto oli asettunut pääa si3ss a finans
sitoimikunnan kaillla lle, mutt o neuvottelukunna ssa syntyi 
siksi suurin mielipide-ero8v oisuuksin, että neuvottelukun
ta päätti asett a a erikoisv81iokunna n vielä ha rkitsemaan 
asion ns. Louhivuoren valiokunta (22). 

~. Joulukuun 28 j o 29 päivinä pidetyssä kokouksessa oli esil .l ~.! 
kysymys l a usunnon ent cmis est o meatolousministeriölle v:n 
1944 8sutuskomiteen mietinnöstä. Neuvottelukunta effitti 
useita muutosehdotuks i a 8sutuskomi teen mietintöön. rvIrn. illo on
s8s ntioikeutta ehdotettiin huomcttavDsti r e. joitettDveksi 
si1tä~ mitä komite a oli ehdott a nut. Hallituksen esit ys 
oduskunnallo r akentui kuitenkin komite a n mietinnön pohj ol-
1e, minkä myös eduskunt a suuremmitta muutnksitta hyväksyi ~ 

T J Ö V 8 1 1 0 kun t a ; 43 kokousta. 

Edellämainittujen lisäksi on työva liokunt e k äsit ellyt 
seureavio a sioit a , 
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L t S II TT • n S 0 q l' :1 ei 1 .( m i n i s t eri 0,'11 e läh et t ämäs t ä P a lkk a-
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tä. Voima~sa 01e78a palkkasätinnöstelypäätosta e yova ~o~ 
k ' . l es +a" 01 : ut syytä muuttaa ~ Palkka neuvoston lao.t~ unnen ml e ., ~ - t " l' k t 
masta samaa asiaa koskevasta ehdotuksesta yova 10 una 
antoi 5.6 p ed811isans1säl töisen lausunnon~ 

Lausunto S.AK"n ja tri ~uks'31a isen puheenjohdolla toiminean 
toimikunnan ehdotuksest a indeksinmukaisen korotuksen ulko
puolella tapahtuvas~a yleisestä palkkojen koro~uk~esta. 
Työvaliokunta ei katsonut voivansa ~uolt8~ ylel~~a koro
tusta mikä merkitsisi palkka- ja h1ntavyoryn 111kkeelle
päästJmistä~ ~yövaliokun: on kielteisestä lausunnosta huoli
matta työpaIkkojen yleinen korotus pantiin toimeen 1~12. 

19.9. lähetti työvaliokunta valtioneuvostolle kirjelmän 
puuroak8-sineen hintotason vokauttamisesta e si ttäen käsi
tyksenään, että olisi pidättäydyttävä puuraeko-o1neen h1n~ 
tojen kohoarllista e.distä"fJ ~·_ stä toimenpi teistätt Tästä huoli -
matto kohotettiin sekä raekapuun että valmiin t avaran hin
toja myöhemmin syksyllä huomctt ov8s"ti .. 

Lausunto mm. vuokrQ- j A k8n8vamaksuj.en korottamisesta. 
Työvaliokunta v8stU ~.·i ti molempi s r' eikä korotuksia tapahtunut ,. 
kaon. 

Kansanhuoltoministeriön tiedu8~elun johdosta työvaliokunta 
antoi 14.4. selvityksen hintoohjeiden tulkitsemisesta. 
H1nteohjeiden sonamuodosta oli pidettävä kiinni vain nii~ 
den h 1 n t 0 j en s uh tee n !? j 0 t kn 8. 0 ~ vi r 2 n oma i s (!,n v 0 h vi s 1 et 't Q .... 

via. Hin'taoh,jeita selvennettilnkin myöhemmin työvaliokun
nan esittämällä ta' Jnl18l) 

Kulkulaitosten ja yleisten t~iden ministeriön pyy tämä 
selvitys sellaisista t8louselämän ylläpitämiselle välttä
mättömistä laitoksista ja yrityksistä, joitten pakollisen 
väes~önsiirron ~ap8htuesso olisi jäätävä poikoilleen. Työ
valiokunta kDtKoi~ ettei mainitun luettelon laatiminen 
kuulunut sen toimi elaan. 

Lausunne·n an t emi nen amma t inv eli nnCln oh j 8 US to imi nt 8 n su unni
tel1een komitean miet1nnöst~ ~ Työveliokunta asettui 11.8. 
pääasiassa knnnat~ elnaon kot. m-ietinnössä esitettyjä suun
n1 t elmia ~ 

Syksyll~ 1944 työvaliokuntA kiinnitti huomiota k~rj8nruo
k1n!lan vaikeuksiin al 1r -" lon Li sÄruokintakeuden aikana jo. 
ehdotti, että RU0tsin kaBssa ryhdyttäisiin neuvotteluihin 
rehusellulooson sa amiseksi sieltä. Työvaliokunnan ehdotus 
.t ·oteut et ~ i inkin s i t t e.r.nmin~ 

Helmikuussa 1943 asetetun e11nkeinoj'ärjestöjaoston väli
aikainen mietintö j:' rjes'tiö "Goiminnan kehittämisestä. Työtä 
päätettiin jatkaa entisen ohjelman puitteissa ... 

vc;,1945 .. 

N e U v 0 t tel u kun t a! 3 kokousta:27.3; 23.5; 4.12. 

1. Hinta- ja palkkakysymyksen selvitt ely kansantalousosastossn 
laaditun selvj 'tyksen pohjal18~ Neuvottelukunta katso.i, että 
oli pyri ttäyä i;. ~Jd P.1 J -: fL:, 1I hint as u .:J~ uun j a palltkojen nousun 
e s t äm1 s e en s i t e n ~ et t ä .:.. v ~Yl 1.11. ne n p y s äh d Y s t 8. p a h t ui s i eli n
kustannus1hdGksin noustua 240 pJsteeseen v:n 1945 lopul1Q~ 



2. 

4. 

5. 

Neuvottelukunnan oID.aksumaa palkka- ja hi~~.~1;-i.ikkaa 
Gl kui tenkaan valtioneuvo s tC' t?t~utt.anut, mI~ka sell~allk~~ .
na 011 mm. eli nk u s t .9 nn u s i nd ek s .1 n nou s u 400 P ,.-s tee s e en V""U"'- , . 

den loppuun mennessä ~ 

Samassa yhteydessä käsiteltiin ehdotusta ~inta-.ja · palkka
organisaation uusimiseksi, jonka mukaan ~ln~a- Ja.palkk~
neuvostojen tilalle olisi as~tettava 6 mIehInen hInta- J8 
palkkalautakunta sekä \8l tioneuvostoon muodostettava pysy·~ 
väinen ministerivaliokunta käsittelemään hinta- ja palkka
kysymyksiä. Nämä ehdotukset toteutettiin. 

Ehdot us tiukan hintapolitiikan periaatteis!ta mm. Sote-van 
hinno1tteluun nähden. Ehdotus on toteutettu. 

Ehdotus asianrnukaisen palkkatilaston aikaansaamiseksi. Toi
menpiteisiin tässä suhteessa on myös ryhdytty. 

Finanssitoimikunnan ehdotus neljänneksi fin8nssiohjelmak
s1. Sekä työvaliokunta että neuvottelukunta kannattivat 
vähäisin varauksin ehdotust e , joke sittemmin toteutettiin. 

Finanssit~imikunn8n ehdotus lisäykseksi neljänteen finens
siohjelmsan. Neuvottelukunt a yhtyi va stoin työveliokunt s 8 
fin8nssitoim1k~nan kant8an~ Ohjelman toteutteminen on 
vielä kesken. 

Työ v ali 0 kun t a : 51 kokoust o ~ 

P81t~1 edellämainittuja, on työvaliokunta lisäksi käsitel~ 
lyt seur8a~8 asioita! 

1. Kirjelmä KahrDn jaoston mietinnostä valtioneuvostolleo 

2. Kokouksess a 9.3~ käsiteltiin kauppa- jo teollisuusministe
riön kirjelmä, joka koski selvityksen lcatimista sos1811-
soimiskysymyksestä •. Työ annettiin kansflntalousososton teh
täväksi ja s8atettiin marraskuuss8 loppuunö 

3. 16.3. oli esillä ns~ remontt1j aoston (20) mietintö, jonka 
johdosta lähetettiin kirjelmä valtioneuvostolle. Kensan
telousosaston virkailijoiden palkkauksen osalta ehdotukset 
toteutettiin. 

4~ Oksnlan jaoston (14) mietinnön pohjalla kirjelmä puolustus
ministeriölle. 
L8usun~o GrondelIin komitean, koskeva puolustuslaitc~sen 
tehtaiden siirtämistä rauhanajan tuotentoon, mietinnöstä 
puolus tu'smini st eri ölle 1+ 

5. 27.4. käsitteli työva liokunt a finanss1toimikunnan laatiman 
ehdotuksen nel~änneksi finsnssiohjelmaksi.(vrt. neuvotte
lukunta 5/19Li-5 i " 

6. E11nkeinosäännöstelyjooston (2Lf.·) mietintö elinkeinotoimin
nan säännöstelyn uUdelleenjärjestärn1ses'tä. Työvaliokunt a 
hyVäksyi ehdotuksen, joko si tt emmin sel16 isen98.n t ot C l.l~ ot
tiin . 

7. Ms st nlousj aoston ehdotus ylij äämä~uot o nnon s äännöstelystä 
v8pa utt am1seksi j a laskemis est a vapB3 se en k a uppaan . As i a n 
käsittely vielä k e sken~ 
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Elokuusta lähtien on keskeisimpänä 011ut.tal~~sp~li1~i~an 
vakauttamisohjelma, minkä käsittely 0X:,ku1~en :n.v18. a es-
k E ...... loppuunsaatettuna totmenpl-Geena ma1nl ttakoon 

en. raana . . .f , t k a rJ· 01 tt ama 
t . Wariksen työvaliokunnan tOlmek.s ,~ ·3 n .l.10S a \.1 
k~~ja: "Hinnat ja palkat sekä markan kohtalon ... 

21 9 lähetettiin valtioneuvostolle ki ~ jelmä elink8i~0~ 
jä;j;stÖjaoston (8) mietinnön pohjal~a elin~~inoto~~l~n~~ 
j är j es töt oiminnan kehi t t ämi s es t ä ~ eka anot t IIn ;: et LI ~ V8 .L ·- · 

tioneuvosto myöntäisi määrärahan Jaoston kokoaman a~nelS-
ton julkaisemi?eksi. 

8 .. 10. oli esillä kysymys .. tuo~antokomite~id~n ~~e~ta~i~e~ta 
t eo11i suus 18 i tok siin~' 'l'yoval10kunta pi t 1 vaI t lJama tt omana ~ 
että kansantaloudelliselle neuvottelukunnalle oli varatta
va tIlaisuus antaa asiasta lausuntonsa, ennenkuin sitä 
alettaisiin lainsäädäntöteitse kehittää~ Lausuntoa pyydet
tiin kuitenkin vain työvaliokunn8ltaf j a sillekin oli varot 
ta niin vähän aikaa kysymykseen perehtymistä varten, että 
voitiin antD8 v8in ylimalkainen lousunto~ jossa työvolio~ 
kunta uudelleen esitti toivomuksen, että myös neuvottelu~ 
kunnalta pyydettäisiin le usuntoa~ Lausuntoa ei pyydetty o 

Kysymyst Ei sijoi tustoinlinncn s Li än.nös"t oly s t e_ ke.s i t oI tiin 
keväällä toimikunnen n:o 23 l02timan mietinnön pohjalla? 
Tällöin kysymys jäi kuitenkin avoimeksi ja otettiin uudel
leen esille sy~syllä jaoston n:o 25 lCQtiman mietinnön 
pOhjalla. Kysyr.lyksen perus "c- o81linen VGlr!li st elu E lln EJ t t ii n 
kansantalousosaston tehtäväksi.,. 

FUlANSSITOIMlKUNNAN KÄSITTELEMÄT ASIAT~ 

Vq: 1 9 4 20 

1. Ehdotus yleiseksi fina~~siohjelmoksi~ 20 ~ 5.l942~ 

8. Säästäväisyys julkisessa taloudessa. Ohjelms sso esitet
tiin joukko toivomuksia säästäväisyyden aikoansaamiseksi 
työvoiman ja materiaalin käytössä sekä siviil1virastoissn 
että puolustuslaitoksesso, snmoin puolustuslaitoksen alni
sissa tehtävissä ffiaksettavissa paIkoissa ja puolustuslai
toksen hankinno1ssa. Sanottavia käytännöllisiä tuloksia 
näillä tmvomuksilla tuSkin olic 

b. Verotusohjelma sisälsi seuraavat ehdotukset: ylimääräi
nen tulovero~ ylimääräinen varallisuusvero, til8päinen 
vero säästöpankeille, c:s uuskun"tien veronlievennyston väli
aik8inen poistaminen~ ylimääräinen metsäverot suurista pe
rlnnöistä suoritettavon perintö- ja lah (~ r·.v8ron korottami
nen J. kiint ei s t öknuj?>oi sta suori t et t 8van leimaveron korot.ta
minen, liikevaihtoveron korottaminen, posti-, puhelin- jo 
m~tkustojeliikennetoriffien korottaminen, laki verotusneu
vOjista, maatalouden verotusperusteiden vahvistamisen 
siirtäminen valtiovare inministeriön veroesiainose ston t ch
täväksi~ veltiovorsinministoriön veroosiainosaston uusimi
nen, kansanedustsjain palkkioiden sek~ komite8polkk ioj~ en 
verovapauden poistaminen, suhdanneveron uus imjnen. posti
autojen m8tkus~nm8ksujen korott aminen~ Suurin oss näistä 
ehdotuksista toteutettiin kesällä 1942Q 

o. Veltion lainanottopolitiikan t ehost omine n sekä ostovoiDlon 
sitominen: valtion obligoa tiola inauks en s okä v eks e l ~ luoton 
käytön kehittäminen; poist o j e n lsinaDminen voltiolle ; os o·· 
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kayhtibiden velvoittamin8n.osakep~~oman~a li~ääm~s~en ja 
näin saatujen varojen valtlolle la~naamls~en, raJoItusten 
säätäminen rea&liomaisuudesta suorltettavlen vakuutusmak -
suj en maksamiseen. .. . ' 
Hinta- palkka- ja vuokras~ännoqtelyn .. t~hostamls~k~l ehdo ·· 
t e tt1 i n ~ mm .. et t ä "h i n ta s ä ~ nn ö s lj eI y nak 0 k 0 h d a tel v a t saa 
olla est~n~ esim. välillisten v8rojen ~~ valtion ~ono?0 
lisoimieu laitosten t~riffien ko~~tukslln.ryhdytt~ess a , 
jos tällaisia toimenpiteitä tarvitaan v~ltlon tu~oJen 
lisäämiseen"- että nelinkustannusindeksln kohoamIsta eh
käistäess~ ei voida turvautua valtion yleisiin avustuk
siin'" ett~ "kiinteistöjen vuotuiskustannuksiin ei saa lu
kea o~aisuudenluovutusveroa ,. sotavahinko.maksua eikä tulo
ja omaisuusveron kohoamista"; ett~ "sellaisia toirI1enpt te~ 
tä, joihin valtioneuvos~o halkojen hintojen korotukses .~B 
tammikuussa 1942 vaeptoin h'inteneuvoston kantfl8 ryhtyi f 
tulisi välttää". 

Keinottelun ehkäisemiseksi finanssitoimikunt a ehdotti, 
että pörssin ulkopuolella tapahtuvien ervopDperikauppojen 
valvontaa olisi tehostettava. 

Valtion Brvopaperipolitiikks 2voimilla merkkinoilla. Fi
nanssitoimikunta ehdotti Enso-Gutzeit Oy:n osakkeiden 
myymistä yleisölle. 

Vuodelt a 1941 ffi8ksettcv c n tulo- j a oms isuusveron ennokko
kanto. Toteutettiin l a illo 30.4~1942. 

Verouudistus- yms. tehtäviä hoit avnn virkamiehen ottaminen 
veltiov8r8inministeriöön~ 11u.omDri Takki siirtyi tähän 
tehtävään ftk:n ' aloitteesta. 

Pörssissä tapahtuvien os e kekauPPojen ilmoittamisvelvol1i
suus. Asioste annettiin valtioneuvoston päätös 16.4.1942~ 

Alkoholijuomien hintojen korotus 50 %:lla. 1.5.1942 t op2h
tuneessa hintojen korotuksessa toimikunnan kant a ositt oin 
toteutettiin .. 

Tuontitullien korottaminen, joka toimeenpantiin 8 .. 5,1942~ 

Pörssimsteriaalin lisääminen. Toimikunnen aloitteest8 
otettiin pörssilistalle joukko uusia osakkeito. 

Ehdotus finansslesiantuntijoiden lähettämisestä Sakssen 
tutustumismatkalle. Tohtori Leppo sekä tuomarit Takki ja 
Terjonne tekivät matkan. 

Lausunto asutuskeskusten jälleenrakennuskomitsen mietin
nöstä. Toimikunnan esittämä kantD tuli huomioonotetuks1. 

Ehdotus tulo- j a omoisuusvero18 in muuttamisestc siten,että 
kauppovoi ttojen verotust A l o{"' jennettaisiin. Ei huomioi tu~ 

Ehdotus 'vol ti on 18 inQusoh,j elmGks i!,\ 18.8.1942_ 

Arviointi valtion tulojen j s menojen todennäköisestä ke
hityksestä vuonna 1943. 
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Ehdotus toi s eksi finanssiohjelma ks i , 15 ~3~ 1943. 

Verotusohjelma, sisälsi seuraavat ehdot ll~s et ~elokuvapääsy:-:
l1ppuihin sisältyvän leimaveron korot~a~~~n~J?- 50 %_~Il} ~ . __ ~~k~ 
muiden leimamaksujen korottaminen; yllmaaralsen metsav ~ 
uudistaminen ennakkokantumenetelmään siirtyminen tu10= 
ja omaisutisv~rotuksessa· maan jakaminen verotuspiireihin ; 
säännöllinen kirjanpido~ tarkastaminen verovelvollisissa 
liikkeisaä t 20 % maksetusta suhdannevero&ta merkitseminen 
korottomak~i verovapaaksi lainaksi; yritysten oikeus siir
tää määräosa voitostaan näkyvänä varauksena seuraavaan 
vuoteen. Neljä ensimmäistä näistä ehdotuksista tcteutettiin 
6.8.1943 annetuilla laeilla. Kaksi seuraa vaa to ~ c utettiin 
osittain. Kahta viimeks1m~inittua ei toteutettu. 

Lainausohjelma sisälsi seuraavat ehdotutset: verotettavan 
omaisuuden perusteella k annett ava pakkolnina , joka toteu
tettiin 30.7.1943 annetulla l a illa tulon jn offie isuuden pe
rusteella kannettavost s. sot a l12inostn; meksettavoksi l a ngen .... 
neiden esinevakuutusslliMnien pBkkolsinaominen va ltiolle, 
joka toteutettiin siten ~ että korv8usswmmien suorituksis-
88 käytetään valtion velkBkirjoj Q ~ 

Säästämisen edistämiseksi fins nssiohjelmnsse ehdotettiin 
seur8Bvia toimenpiteitä; pankkitalletusten jo obligoQ ti
oiden sekä niiden korkojen vap auttaminen verotuksost B 
määrävucs1ks1. Ehdotus toteutettiin 6.8.1943 nnnetullo 
lail18; verotuksessa vähennettäväksi sollitun henkivekuu
tusmaksumäärän korottaminen 200 mk:sto 1 000 mk: ann. To
teutettiin uudessa tulo- ja omsisuusverolaisss; säästöjen 
tekeminen sotilaiden päivärahoistc, jota e i toteutettu; 
postisäästötoiminnan ulotteminen kenttäpostikonttoreihin. 
Toteutettiin ns. rint8matilien käytäntöönottamisella 
18.8 .. 1943. 

Ehdotus Enso-Gutzeit Oy;n osakkeiden myynnistä toteutet
tiin siten, että Suomen Penkin haltuun joutuneita Enson 
osakkeite tarjottiin uudelleen yleisön ostettnvaksi~ 

Finanssitoimikunnan myönteinen l a usunto työtehovaltuus
kunnan ehdotuks8ste 2 virkamiehen esett amisestA valtiove
rainmini$teriöön tehtävänään suunnitella uudistuksia val
tion virkakoneiston työskentelyyn. Tot e utettiin virasto
asiain valtuutetun toimiston perust amisello. 

Korv a usobligss tioiden l ainoittamisen r a joittaminen .. Vol
tio~arainministeriö antoi ko. ohjeet 23.l.l943~ Ohjeit a 
muutettiin 16~7.1943. 

Kielteinen lausunto ministeri Rcinikan ehdotuksest a pitkä
a ikaisen obligo s tioloinan liihkoo ll J l o sk8mi s8s t Q~ Ehdo
tusta ei sittemmin toteutettu. 

La usunto kuuden kuukauden kuluttu8 irtisanott oviste velke
kirjoist a . Mainitunlaisi a velkakirjoja e i ol e velti en ld -
naustoiminnas sD käytetty. 

L~ usunto ehd otuksestD, joka koski obligQctiå~Gn myynnin 
j är jest ämist ~ ~lkoholin myynnin yhteyt eon. Finanssitoimi
kunto ase ttui kielteiselle konna lle t mutt a ehd otti alko
holin hintojen korottomiste, mikä t opahtuikin lo8.1943~ 
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Kielteinen lausunto ' valtion obligaatioiden ostov~lvoll ~, ;
suudesta kiinteistö- ja osakekauPPo ,j8 u yhteydessa. Ehdo >-o 
tusta ei toteutettu. 

Lausunto tupakkavalmisteveron korottamisesta. Korotus 
astui voimaan 1.8.1943-

Kielteinen lausunto suunnitelmasta n~d perh~enas u~t ~~~ '~ 
jen rakentamista varten valtion varoIsta myonnett a vle n 
lainojen koron alentamisesta o Korkoa ei alennettu . 

Kirjelmä valtiovarainministeriölle Alkon Ravintolat Oy : n 
maatilan ostohankkeen johdosta a Suunnitelmaa ei toteutet '~ u ~ 

Lausunto osingon rajoittamista koskevan lain uudist amis es
ta vuodelta 1943 tapahtuvaa osingonjskoa koskevaksi~ Lok! 
uudistettiin 1?~12.l943 .. 

11.. Pankkien luotrinannossa sotaleinen suorittrunista verten 
noudatettavat periaatteet. Suomen Pnnkki antanut vastaD
Vat ohjeet luottolaitoksille ~ 

12. Kirj elmä vaI tiovorainministeriölle näkökohdi'st a ~ joi t e oli
si no"datettavp kiintei s tön h s nkkimisen r e joitt rimistn kos · 
kevaa lakia s~'CJllett8ess D . 

13. Ehdotus V GI tion omistamien t a i sen määr'äysvallassQ ole-· 
vien yritysten j a leitost on i7c-: rojen käytön v a lvonnn9 ~ t~-. , 

14. Lausunto Snksaan vietäv än puut avera n hinnankorotuksi a 
koskev ast a kysymyksestä~ La usunnossa suositeltiin hinnan
tasausrohaston perust8mista~ mikä johtikin tulokseen. 

15. Lausunto sotalolnastc annett ovis todisteita koskevasta 
kysymyksestä. Lausunnoss c} t ehty ehdotus valtion saamamies
kirjon käyttfu~isestä ei johtanut tulokseen. 

16. Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston piätökseksi kons an
eläkelakia koskevista poikkeuksista~ Vcstoavan1Biset oh
jeet annettu kansaneläkela itokselle 20.1.1944. 

v.1944~ 

1. Ehdotus kolmanneksi finnnssiohjelmaksi, 15.3.l944~ 

2. 

a. Verotusohjelma sisälsi seura avat ehdotukset: Ylimääräis en 
tuloveron' uudistaminen .. Toteutettiin 18i1lo ylimääräisestä 
tuloverosta 7.7,.1944; ylimääräisen metsäveron uudistami·
nen. Ei toteutettu; raut8teitten II-luokan lisähinnnn 
korottaminen 100 %:11 n . ~oteutettu 1.8.1944. 

b. LainousohjelraR sisälsi seuraava t eh,dotukset: pakollisen 
r.i' sotalainDn uudistaminen . O~ 8 utettu 7~7 . 1944 anne tulla 

laill§; ehdotus oik eudest a voihta~ puolustuslaina vuodel
ta 1939 alikurssi '1n vuoden 1944 5% oblig88tio18in8 ksi~ 
Totoutettiin .. 

Ehdotus lisäykseksi kolmant oe n finanssiohjelma an,5 .. 10 : 19 /1 ~~;> 

a. 20 %:n lisävoro vuoden 1943 tuloj en perust eella . Tot e ut 8 t-~ 
t11n 16.11.1944 annotulla 101118 . 

b. Vuoden 1945 tulov eron korott 8mi ne n 35 %:llc j a s en SOVG lt ~ 
roinen ennakkopidätyksiin. Tot oute ttu 16 .11.1944. 
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1r k· ..... 50 ~/'6 : lIe .., Kaukopuhelinmaksujsp korcttam~InAr t\0 S . l ma arlYl 

Toteutettu. 

Ehdotus uudeksi korvauslaiksi ja lak ~ ehdotukset korv8 ~s~~n 
r ah 0 i t t ami s e k s i,. s 1 s ä 1 s i 1 a k i _. jaa s e tu s eL (1 0 t t 1 k 8 e ~ (3 0 ~ I:' ) 

Toinen korvauslak1o 

Laki toi s ss ta oma is uud enluov ~ 1 ,131J.8 -'; 8 ~ :] s ·~ a ~ 

Laki osakeyhtiöiden toisen omaisuudenluovutus~eron suorit
tamisesta niiden om:lla osahl(eil~a: 

Laki korvausosatl{eiden hal1int~yhteisös~ä ~ 

AsetUs korvausosakkeiden hal:intoyhteisös"tä 

f~ Laki omaisuuden luovuttamisesta luontoiskorvausten suorit
tamista varten. 

4. Esitys siitä, että Suomen Pankki antaisi rahalaitoksille 
ohjeet sotalainaobliges tioiden ostamisesta tai lainoitta
misesta. Toteutettiin~ 

5. Ehdotus .erohuojennuksen myöntämisestä s~nn jchdosta 
v8ur1oituneiden rakennusten emist8jille~ 

6. Kielteinen lSLlsunto ulko Q sia:ii.runinis "~eriGn ehdotuks6s".t~ ' jf 
jonka muks8n Ruotsista tepohliuvan tuonnin yhteydessä kan
netusta lisämaksust o kertyneet vor8t siirrettäisiin hin
nQnt8s8usr8hestoon~ Ei toteutettu~ 

7'* Es i t ys vaI t iov8r "o inrnini s t er iölle t et t ä obli ge f1 t iomuot 0, 

jesse koron ohello vuOtuiS8Sti mekset 20n tekaisin 030 
pääomaa" ei ole sopi V D ., IvIG ini tl.ln "~ yyppisiä obligsctio-
18 i no joe i s i tt 8nlffii n Jo s k e tt u 1 i ~l kk 8 elI e "" 

8. 

10. 

Ehdotus cnniskeluravintoloiden t a rjoilupalkkioprosentin 
elentomisestn 10 %:sta 5 % ;iin~ Ehdotetussa muodossa ei 
osie8 toteutettue 

Ehdotus Alkoholiliikkeen myymä:öiden jälleen 8venmiseksi. 
Liikkeet avattiin jonkin oikc2 ehdotuksen tekemisen jäl
keen .. 

Ehdotus uuden PQlkinto~oblignG tioloinQn liikkeelleloskemi
sesta. Toteutetti1n~ mutta ei ftk:n ehdottemessa muodossa • 

11. Kielteinen 1nusunto evnkuoitujen liikkeiden siirto- jn VQ
rastoim1skustannusten korvaamisesta valtion varoist8. ASia 
ratkesi ftk:n kannan mukaisesti. 

12. Kielteinen lausunto c:"v '...~. :". ~uL_son L1y ö !J t ä"mis c8 ~ ä Kui i; u Oy:l1e • 
.Asia. rnuennut .. 

13 • K i eI t e i ne n 18 us un t 0 t ~"' : _. ~"' .: :L ~ " l . lie n k 0 r 0 tt arni s t El t Q r ko i t -
t 0 v e S t 0 e h d 0 t uk s e s t c ~ Er ö. i :: ä _ '1 1 1 n j ~ k 0 r 0 t 8 t t i ~_ n ? ~ J? _, 
1944 ennetull s l a illa. 

14. Myönteinen l a usunto ehdot t' ~ . 
olevien korv 8usobligas tioid on ~~ 
tett evs. Totoutottu ~ 

ett ä sii··..-J:; ·~ -· q en hn11uss Q 
,'1 ro" l' I 1 + t .~. J 0 J" ; Q j h e 1 D 0 -
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Eh d 0 t u s pa i no tuo tt ei de n p 0 s t ima ks un .,korut-t-a mi.s Q g. t-8 "'~ . .T-ot ~u-.. 
tett11n. 

Kielteinen lausMnto valtiokonttorin ehdotuksesta perustaa 
1 %:n korkoa suorittava shekkitili valtiokonttoriin liike
pankkeja varten. Shekk i tiliä 'ei perus-te~tu. 

Myönteinen lausunto osingon rajoittamista koskevan lain 
uudistamisesta. Toteutettu 9 Q2.1945 annetulla lailla. 

Myönteinen lausunto kiinteistöjen ja kiinteis~öosakkeid6n 
kaupan rajoi ttamista kosl:irevien .; . . ~Kien uudistamisesta. To
teutettu 22.12.1944 annetuilla laeilla ~ 

v . 1 9 4 5'0' 

1. Ehdotus neljänneksi finanssiohjeIma~sll~ 28~4.1945. Sisälsi 
seuraavat toimenpiteet: ylimääräisen "tuloveron säätäminen 
vuodeksi e1eenpäin ja kannettavaksi vuoden 1944 tulojen 
perusteella. Toteutettu ; liikevaihtoveron ~orottam1nen 
vähittäiskaupan kohd alla 5 %:st a 10 %:iin. loteutettu 
1.7.1945 alka en; Senoma - j a 8 ik 8k 8 uslehtien ' ilmoittistulo~ 
jen verottaminen. Ei t~ e utettu; tupakkavblmisteveron ko
rottaminen 10 markalla s ovukerosi e lto. Toteutettu 17.7. 
1945 annetulla lailla 1 1 luokan oluen valmisteveron korot
taminen 1 markast a 4 ma rkkaan. To~eutettu: r autateiden 
tariffien korottsminen 50 %:110 . oteutettu; postimaksujen 
korottaminen siten, että t ovollistn kirjeen maksu nousisi 
3 ~ mk:.sto 5 mk:Dan jn muut k3[(1k~~BBB~ZJ! mnksut v8st ac
vosti. Toteutettu, voimassn 1.7.45 - 16~1.46; kaukopuhe
linmaksujen korottaminen keskimäärin 50 %:118 .. ':l'oteutettu. 
voimassa 1.7.1945 slkoen. 

2. Ehdotus lisäykseksi neljänteen finnnssiohjelmaan, 7~11.194' 

8. Verotuksen tehostemiseksi t arkoitetut toimenpiteet: oS 8 ke~ 
omistusten jatkuva valvont8; omien os akkeiden lunastomis
oikeuden kieltäminen osokoyhtiöiltä; osakepääoman alenta-

misen kiel tärninen; edusttl.s ?:::uluj en ver·ovapauden poistami
nen; verohallituksen perustaminenö Näitä ehdotuksia ei 
vielä ole loppuunkäsitelty ~ 

b. Erinäisten verojen ja maksujen korottaminen! tupakan ja 
kahvin lisäverotus. Ei toistaiseksi aiheuttanut toimenpi
teitä; bensiinintullin korottaminen, siten että se yhdessä 
lvv:n kanssa nousisi 20 markkaan litralta. Tulli koro
tettiin 9 markkaan litralta; rautateiden tavarata ~ 1ffien 
korottaminen keskim. 69 % ~lla ja henkilötariffien 25 %:118 . 
Toteutettu, voimassa l.l~ 46 alkaen; kirjeiden postimaksun 
korottaminen 5 mk:st a 8 mk: a8 n ja muiden vastaavasti . T~
teutetta 16.1 . 46 alkaen; lepnätiroosksujen korott aminen 
2 rnk: s t [) 3· mk! 2; Cl n se nol t~, :. J, 0 t e u t 9 t 't u . voi mn s s a I .1 . 46 
olkaen. j 

3. Se1elinvs ihtosuunnitelmn tot eut ettiin pää8si a11is esti 
finolD!ssl toimikunna n esi tt ärnälJ ä t cvollo , joskin er äi ssä 
yksityiskohdis's o toimikunnnn stllunni t e lmast a poi ke t e n. 

4 . Myönteinen lausunto ehdotuksest c v p. ltionla ino j ärj est ön 
totm1nnnn keskeyttäm1seksi . J ärj estön t o imi nt n lopet ettu. 
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~uoltava lausunto Suomen Vakuutusyhtiöiden Kesku~ ~_ iito~ 
tekemän, vakuutusyhti öiden oikeutta ostaa sota~alnaobl~
gaatioita~ koskevan esityksen johdosta~ osto·-olkeus myon
netty. 

Myönteinen lausunto ehdotuksesta sotavahinkolain toimeen
panoasetukseksi. Asetus annettu ehdotetussa muodossa. 

Ehdotus Siitä, e·ttä suunni "tellusta leivän ja jauhojen 
hintatukipalkkioista luovuttaisi1n~ Tukipalkkiojärjestel-

'v 

män tarkistamin~n suunnitteilla • 

..Ehdot us pommi tuksi ss a oma is uu tt aan menet t äne iden korva US!1·

~in jättämisestä ennalleen~ Enimmäismäärät korotettu 
2~kertaisiks .i • 

Esitys uuden suhdanneverolakiehdotuksen muuttamisesta 
siten, että sitä sovellettaisiin vain vuoden 1944 tuloista 
toimitettavassa verotukseSS 8~ Toimikunnan muutosehdotus 
toteutettu. 

Lausunto vuokrantose·uskysyrayksestä i joks toimikunnan ehdo
tuksen mukaQn~ mikäli vuokrien t8soittQmiseen lainkaan 
ryhdytään r olisi järjestettävä kuntien toimeste ja varoil-

· la. Vuokrnnt os a ust 8 ei ol e toteutettu. 

Ehdotus liikevaihtoveron korottamisesta 15 %:iin vähittäis
kaupan osa lta 1.7~ lUkien. Vero korotettiin 10 %~iin~ 

Ehdotus toisen omnisuudenluovutusverolain l? §:n muuttomi
sest8~ Toteutettu 15.11.1945 8nnetulla 1ai11a~ 

Esitys keskuslämmity.st s lojen vuokrien korottamisesta 60 . 
%:11a yli perusvuokrien ja uunilämmityst a loiss8 v~st8nv8S
ti. Ei toteutettu~ 

Ehdotus toisen oma isu~den1uovutusverolQin 18 §:n muuttami
sesta. Toteutettu 15cll~1945 annetuIlo 1a1118# 

Ehdotus valmisteveron säät ämisestä kUllnntuottajille .. ~o
teutettu •. 

Eh40tus sokeritullin korott amisesta kolminkertaiseksi 
vuoden 1939 määrästä. Ei toteutettu~ 

Ehdotus 4 %:n obligsotiolninan liikkeelleloskemisen lopet
tamisesta. Tot6utettu~ 

Kielteinen lausunto cnomuksost o vDltion vekseleistä mQk~ 
sottnvien korkojen no st omiseksi ~ Korkoja ei ole nostettu. 

Kielteinen lausunto inflootio t 6kuun myöntämisestä eräille 
valtion velkasitoumuksi11e. Tskuuta ei toist niseks1 myön
netty" 

Kieltoinen l a usunto Oy Vuoksenniska Ab:n anomuksest n s d --, 0 Q Q 
vnpoutu8 kullenvolmisteverostD_ Vapeu~us myönnettiin määrä-
tyin ehdoin tuot entopol iit tisist c syistä. 
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Kl 01 t einen lausu nto vaI t ion takui t a kosk evan ,.lai.n" .. ·V'o~s-- ~ v"" 

saoloajan pidentämi s estä~ Lain voimassaoloa ei ole jat-
kett u .. 

Kielteinen lausunto ehdotuksesta kansaneläkelait?ksen 
varojen sijoitta~ista koskevan Rää~öksen muuttamlse~~i~ 
Finanssi toimikun:-;,l.n 1a um ntoa eI o~ et t u huomioon, s lJ 01-
tusoikeutta laajennettiin ehdotuksen mukaisesti . 

Olavi Salosmaa: 

RllMUSAUVA SÄÄSTÄVÄISYYS- JA RATIONALISOIMISTOIMINNASTÅ~ 
v. 1 9 4 2 

1. 7_ Annettiin valtionlainatoimiston toimistopäällikölle tehtä-
väksi suunnitelman laatiminen säästäväisyyspropagandaa 
vartan~ 

. 8. 7. Suunnitelma yleistä säästäväisyys- ja rationalisoimtipro
pagandaa varten valmistui ja esitettiin mm. prof~. Suvi
rannalle, minkä jälkeen yhteistoiminta kansanta1<" :'I J~Sososton 
kanssa nlltoi& 

11. 8. Eri järjestöjen ka nssa Suornen Pnnkiss8 neuvotteJ:.~tilC1isuus, 
jos S8 kosket eI ti in ni id en os8111 s t umi s t a sä äs täv äi s yys
propa gandenn. 

24. 9. Ensimmäinen yhteisneuvottelu rahalaitosten edustajnin 
ks nsffiCl rahansääst ämis pr opagondan j är j es tämi seks i!f' 

28. 10. Valtioneuvoston juhlahuoneistossa yleinen neuvottelutilni
suus säästäväisyysprop8gand an · käyntiins28ttamisek~i eri 
tshoiJ.la. IlJ.tukana n", 60 eri järjestöjen edust8jco jo. muuta 
asiaan kiinnostunutta. 

22. 10. Sovittiin Stockrnannin,. Roken jo HOK:n kansss sääs4äväi-' 
syysaiheisten näyteikkunoiden järjestämisestä säästävä1-
syyspäiväksi .. 

27. 10. Säästäväisyyspropsgandnn nlkuunlähdöstä tiedoitustilaisuus 
pääkaupungin joht aville lehtimiehille valtioneuvoston 
juhlahuoneistossa. 

31,. 10 .. Sääs'iäväisyyspäi vänä sääst äväisyyspropngondan ensimmäise~ 
ilmoitukset lehdissä. Lehdet j o rsdio muutenkin täynnä 
säästäväisyyttä. 

4. 11. Postisäästöpankin kenssa alulle neuvottelut säästömahdoll1-
suuksion järjestämiseksi rint8mDlle ~ 

Marrns-joulukuu. Säästävä1syyspropogond8D seurQavDs11~ artikkele
lei ta" pakinoi t e , hen s t c -Gto1ujo ym_'1 yhteensä 1 026 ~ valo
Kuvia ja malriisej§ 416~ säästäväisyyss onanlaskujn pikku
juttuja (kukin lähetys ~44 lehdelle), erilaisia 119~ 
ilmoituksia lohdissä 1 150 j n ohjelmanumeroita radiossa 
12 kpl. 

v. 1 943. 

2~. 1. Valtiovarainministeri neuvotteli rohelaitcsten pääjohta
jien kanssn yht eisen r8h8nsäästämispro~~gQndnn ai kaonsaa
miseksi .. 
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Ensimmäinen kosketus päämajan kanssa sää8täväjsyys~rop 8-
gandan aikaansaamiseksi armeijan keskuudessa~ 

Sovittu sääst äVäisyyspropagandan sijoi ttanisesta s ään~ö l~i -. 
sesti puolustusvoimain viikkokatsauksiin { eloku~a~! , ~~~lm~ 
r." ä i s et kap p ale et t e h das 1 a i t ok s 1 i n t a r koi t et t u 3. J u J 1 S '1) e .~ 'S 8 

"Säästä ainettan uSpara material" lähetetty ~ 

Otettiin käytäntöön postileimamainos "Sääst än ?'ISpSl'C, 7T ~ 

Rahalaitosten säästäväisyystoimikunnan e~simmäinen kok0US ~ 

Bio Royalissa rationalisointi elokuvan "Hyvin harki tjU ,..~ 
puoleksi tehty" ensiesitys. Läsnä n. 200 kutsuvierast sc 

Järjestetty säännöllinen tilastotietojen kokoaminen r8hA l~; i , 
tastan ottolainauksesta ja ta11etusli1kkeen kehityksestä~ 
Tiedot toimitetaan lehdille k1erran kuuk8.udessa~ 

Aloite armeijan pUhdetöiden ohj8omiseksi koriste-esineiden 
valmistuks8~ta tarve- ja hyötyesineiden tekoon. 

20. 4. Edellisessä kuussa säästäväisyys- ja rotionnlisoinmis
eiheisten iskulauseiden aikaans8amiseksi julistetun kil
pailun tulokset selviksi. Saatiin 207 iskuleuse-ehdotusto 7 
jOite myöhemmin käytettiin propagandassa eri tavoinq 

3. 5. Neljässä pääkaupungin päivälehdessä kahden viikon aiknno 
humoristinen säästäväisyysaihe1nen otsikkom8inos~ 

26. 5. Radiomiesten kcnssa neuvottelupäivälliset, joilla sovittiin 
kiinteästä säästäväisyysohjelmaste radioon. 

9. 6. V81tioneuvoston jUhlahuoneistossa lehti- ja pankkimiehille 
informo t i ot i 18i s uus s ääst äväi s yyspropagendan t ehos t Dlnis en 
merkeissä. 

1. 8. Päämaja ontnnut määräyksen crmeijan puhdetöiden ohjoslliisek-
81 t orve- jo hyötyesineiden v81mist8miseen~ 

Elokut1ss8 alot,tt i toimintansa p-os t is äästöpankin j är j es tämä rint8mEl-
tili. Vuoden 1942 marraskuussa tehty aloite. . 

2. 8. Prof. C. 'Ilarrns Sällfors esit elmöi aiheesta uRa t ionnlis e
ringen inom kontors- och förvoltningsorgsnisationn~, 

30. 9. nTehostajann ensimmäinen numero ilmestyi. 

2. 10. Lehtimiesretkeily Karjokuntaen. missä tutustuttiin teur~s
tusjätteiden talteenottoon. 

4-5.10. Teollisuuden työtehopäivät, joilla lähes 400 teollisuus
miestä. 

19.10. Pääknupungin johtaville lehtimiehille tiedoitustilaisuus 
lähestyvän säästäväisyyspäivän johdosta. 

22. 10. Elokuvaesi tys- jo e8i telmätilaisuus Gl,oriassa kou l us äd ,st ä-
misen morkeissä. 

31.10. Rahaloitosten yhteisilmoitus säästäväisyyspäivänä ~ 



- 36 
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OU . Uhal.li t uk~ en. ka ns s a "Kans akoulun s äÄ I-j IC r .; '-) " r:;o'" ,j ,..:.(.; ~\ 8 t Uf-: 1.-. 

n1mlnen t ~7-S1:'Ulr:en k äsikirja sekä s ää s t äväi s YYSUP8tll 1~3 er.. 
y~~~ydessa OPPllallle jaettavaksi t arkoite t t u ' iP i ~ni sär~_ 8 ' 
taJan-niminen mainoslehtinen .. 

Säästäväisyyspäivästä lähtien esitetty ku uka ude ~ 5 ik~na 
67 elokuvateatterissa säästäväisyysmro, nos ta ~ 

5· 11. VaI tione uvost on juhlahuoneistossa neuvot t elu t 118i ~' LUtS 
vakuutusyhtiöiden toimitusjohtajein kanss a vakuu~uuP~LP6 -
gandan tehostamiseksi valtion lainaustoiminnen tukemi s ta 
varten .. 

11. 11 .. Opetuselokuvan nHyv ää vauh,tia. mets ät öille Y? 8 -:1 S j es j_ t Y3 
Kino-Pala tsi ssa ", 

29. 11. Työtehovaltuuskunnan propagandaj aosto esetett tIn .;r 

Ä() ./ . 12 .. Työt ehovaI tuuskunnan prop ag(3ndn jaos ton ens immä i nen kokous ~ 

Vuoden 1943 aikana lähetettiin lehdille nrtikke1eit oft ha ost a tte
lujD~pakinoit8~ tilostotsulukkojn, kuvia~ piirroksia ym. 
materiaolin yhteensä 112 erilQist n l~hetyst~. Tiedoitus
laitoksen a rkisto kokosi säästäväisyyspropa gcnd a n ol a1t e 
lehtileikkeitä 10 926 kpl. Vertauksen vuoksi ma initt~ oon , 
että ksnsnnhuoltoministeriön v3st 88va luku oli 15 L~25 kpl, 
Edelleen säästäväisyys- ja r e tionalj.sointikysymyks e t 
olivat esillä useissn edellä mainitsemattomissnkin lehd i s 
tölle järjestetyissä informsDtiotiloisuuksiss8 t!
Yleisradiossa oli 83 varsinaist a säästäväisyys propcgo nd e n 
oleen kuuluv38 ~hjelmQnumeroo je sen lisäksi kosket eltiin 
säästäväisyyttä lukuisten muiden ohjelmanumeroiden yhtey
dessä .. 

1;. 1. 

Finlandia-Kuvan viiko~ tQisissn elokuvnk2ts cuksisS 2 0:: 4 
säästäväisyysaiheisto osaa, Lisäksi viikkoka tsoust en puhe
teksteissä oli tilaisuuden mukaon säästäväisyyspropogandaa. 
Keväällä valmistui kansantnlousosaston toimitt 8mons 
ja Työtehoseuran kustantoIDa nc "Hyvää vauhti a mets ätö~. llen
niminen metsätyöväl1neiden hoi to- 'j C .;Juunkoot ,.) ·->opa S ;~ ~Q inos 
220 000 kpl) sekä nD.~ottitietoan-niIDinen seinäjuliste ~P Qinos 
23 000 kpl}o 
Tärkeimraille rcut Dtiea sem.ille lähotettiin syk syllä 10 kpl 
s~ästäväisyysaiheisie suuria mDinostauluja~ 
Keväällä ja syksyllä järjestettiin yhdes s ä kouluradion kDns
se ka nsakoulula i s i11e säästä v äis yys o ihe 1s ot kir joi tuskJ 1-
pailut sekä syksyllä lisäksi piirustuskilp8ilu ~ Kev äällä 
3~rjestettiin niin ikään oppikoululaisille kirjoituskil-
pai lu sääst äväisyydestä. 

v. 1 9 4 4. 

Kino-Palatsissa ormei .. ian korkeimmalle upse Gris'GolJ.e esi,!; 1-
mä- ja elokuvanäytöstilaisuus. Puhuj at: prof a Suvirant 8 j o 
kenraalima juri Ro,os. Elokuvet: Ruotsin orrJ18 t j on nDot är 
du som betela rn sekä kotim81set "Hyvin harkittu .... puol eksi 
tehtyn ja u}Iyvä ä vnuhtin metsätöillen .. 

,tDet är du som bet8lar n näytettiin uud est aan P8 qrrl') j ass c 
helmikuuss a ~ jolloin esityksessä oli l tis nä myös SU 0men 
Marsnlkk Q. 
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1'? 2. ~:~~en Vakuutusyhd i s~yk8~n j ä s enille- as i 'te l- ~ j in 6 R ~~ )": .r n 

elOk~:USYhd;~tYksel~a lalnat t ua v akuutusaihei~ ~~ n_~? ~Hnj~ . 
alull aa II NIlden V~lkutuksesta v a ku ut uslai t oks et pani 'TJe't 

e vastaavanlaIsten elokuvien valmi s t amis 8r... O.Ll5. -:,sa 
maassamme. 

1. 5- Jaettiin viime syksyisen säästäväisyyski r jo i t LJ.s ki.l}J ~:JJ lilQ 
osanottajille kunniakirjat~ 

1:5. 5.. .A.~koi työveI vollis elle oppikoulunuoris 01 1 e 15 ~ 5 ~ '-'30 -.. 9 : 
va11seksi .. a~aksi järjestetty rahansäästärnisk ilpa i lu ~ Sen 
yhteydessa Jaettiin oppikouluille 30 000 :·'·. 3 inosle ht is ~ ä 
"Tee työtä ja sääs~än sekä 43 000 koululaisen työk i r j es n 
liitettävää säästökorttia~ 

16. 7- Ilmestyi prof. Sällforsin esitelmä "Eräitä mahdol :':' i sL~ uk s ia 
kustannusten säästämiseksi konttori- ja hQlli nt ;J alo .il12 n ~ 

Se lähetettiin n. l ' 000 virastolIe, liikeluitokselle
5 

yksityishenkilölIe jne. sekä lisäksi puolustusla itokselle ~ 

1. 10. Otettiin käytäntöön postileimaffiainos "Säästäen kaikki 
käytä - Använd sparsamt alI tu., 

Vuoden 1944 aikana Iähetett iin lehdille artikkelei t e ... hs ost e tt e 
lUja, pakinoit o , uutisia, tilestotaulukkoj a ,'velokuvic , 
piirroksia ym. moterieali n yht~ensä 6 224 kappale e n c 

23. 1. 

145 erila ista 8äästäv~isyysprop ng3ndon ekan k uuluvan ~ ähe
tys t ä. liräka1 säästäväisyys ja rDtjonalisointi olive t 
e s 111 ä u s ei 8 saI e h d i s t ö 11 e j är j e s te t y i ss ä t i ed 0 i t II S ~ i 2. Q 1-' 

suuksissa. 
Yleisradiossa 011 137 varsinaista säästäväisyysprop 8gand ~n 
alaan kuuluvan ohjelmanumeroa. Lisäksi säästäväisyyspropu
gandon oli runsaasti muiden ohjelmanumeroiden yht eydessä. 
Sääs'täväisyyspropagandan elsan kuulllvin Finlnndi a .. -Kuvan 
viikkokats c.uksia vDlmistettiin 8 kp~: , minkä lis tiksi s äästä
väisyyspropagamc Q oli muuterucin minituissn viikkokntsQuk
sisso.. 
Teollisuuden Työteholiitto julk8isi nTeollisuuden työteho
päivätn-nimisen, 146 ' sivuisen kokoomateokson,. joht f: j a B. 
Gardbergin kirjoittaman 5S ..... sivuison kirjasen rtAloitGtoi
m1nt an. Suomen Metallityöväen Liitto julka isi 94- sivuison 
k1rj8sen "Rationalisoimisen olemus ja t orkoi tus ui! 

Työtehosouran julkaisemana ilmestyi keksi uutt8 numero a 
seuran sarjosta nTyötehotietoo ft , nimitt ti in 32-sivninen 
"Veden kuljetus kevyeksi n jo 20-sivuinen "Polttopuiden 
kL.lj etus koti tnloudessQu. . 
RDhelaitosten säästäväisyystoimikunnan toimesta jaettiin 
65 huomattnvimmnlle tGollisuuslaitokso~~e 6 ~ appG~een 
sarja pnlkkapusseihin pantoveksi tarkoItettuJa me Inosleh-
tis1ä . Painos 350 OOOkpl. 
Syksyllä liitettiin Työväen Sivistysliiton opinto-ohPlmoan 
rationalisointikysymykset. 
Syksyllä järjestet~i~n ko~lur~~ion kanssn koulula isille 
2 sääst äväisyyskir JOI tus~11Ral..LUQ ~.. .... 
Lukuis:!en kurssien ym. tl~als~u~slen :~J:~ o yd~ss a ~~dottlin 
rationalisoinnin eri puolIn kasltteleV1 D eSI t 81ml a. 

v. 1 9 4 5 . 

Radiomi eh111e j är j es tet t i ~n Pä ti ~äll~~ t i ~ a t~ l '.~l ~ : - . j 0 s~ c. no u
votelti1n sä ä stäv ä isyys- Ja r s lOn9 ..l ... ·. ,s02- D ·u loh J eJrr .. <=:"'~ ~l-.l 
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28. 2. Jaettiin kunniakirj a t edellisenä syksynä koula~6Qion 

kanssa järjestettyyn säästäväisyyskirjoi~ugkilpailuun 
osaaottaneille 3 392 ko ululai selle. 

22. 3. Raha- ja vakuutuslaitos ten lähet ystö kävi pääministerin 
luona esittfunässä mainittujen laitosten ja säästäjien 
toIvomuksen, ett ~ hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin inflSL· 
tion pysäyttämiseksi. 
Illalla Klaus Kurjessa lehtimiehille keskustelutilaisuus 
inflaation pysäyttämismahdollisuuksis.ta • .Alustajina prof~ 
Suviranta ja ministeri v. Fieandt. 

26_ 3. Kino-Palatsissa opetuselok uvan uAloitetoimintaa teollisuu
dessa vuonna 1944" ensiesitys. Puhujina prof. Suvirant a ja 
johtaja Gardberg. 

6. 4. Aloite konttorirationalisoinnin käsikirjan kirjoittamisek
si. Ekonoomi Virjo sai sen tehtäväkseen. 

2). 5.- nAloi tetoirninta8 teollisuudessa vuonna 1944n elokuvan 
lyhennys lähti viilckokatsauksena kiertän1ään maan elokuva
teattereihin. 

16.6. Rahalaitosten s ~~s täv~i syys toimikunta teki aloitteen ylei
sen t a loudellisen va listustoiminnan aikaansaamiseksi. 

14.. 8. VanhaIlo yli oppi l a s t c1 lol1a Rahala i t os t en s ääs t äväi syys to 1-
mikunnon aloitteesto p idetty yleinen säästäjien kokous. 
Valtioneuvoston juhlahuoneistoss a keskusteltiin vopo2s ti 
hinta- j a pnlkknpolitiik8ste eri piirien edustajien kC~S SQ . 
va I tiove r 8inrninistereiden 011ess 8 muke.na . 

1. 9. Rah a l a itosten yh teis~Jrnitu8, josse kehoitettiin tall ett o
mOBn t aa nnehtiv os ti s aa tava t ps lkkorahat raholaitoksi1n. 

19. 9. Suomen Mninosyhdistyksess ä esillä työtehokysymys. 

7. 10. Vonhalla ylioppil ast a lolla pidetyn kokouksen toimenpi~ei
den seuraukseno perustet1iin Säästäjien Yhdistys. 

31.10. Säästäväisyyspäivä vietettiin ilrna n sen suurempia toimen
pitoitä. Valtiovarainministeri piti tavanomaisen säästäväi
syyspäivän puheen j s l ehdistölle lähetettiin tekstimote
riaalia. 

Vuodon 1945 aik8na lähetettiin lehdille erila istc sääst äv~isyys
ja rctionalisointiaiheist o tekstimateriaalie 9? lähetystä. 
Son lisä,ksi esiteltiin nlan kysymyksiiii lehtimiehille j är
j es t etyj. ss ä informat iot i 18i suuks iss n. 
Yleisradios. s ~ oli 82 varsina ista säästäväisyyspropagondan 
ohjelmanumeroa, rr1nkä lisäksi alan kysymyksiä kosketelt11n 
muiden r 8dio-ohjelmien yhteydessä • 
.Aikaisernrain lTIoini ttuj en elokuvien lisäksi sää stäv äis yys
propognndan kysymykset oliva t esillä 9:ssä Finlandia-Kuvan 
vilkkok8 tsauksess8~ . 
Postile imsnlninos uS ääs t äe n kaikki käytä - .Använd spars amt 
alltn 011 miltei koko vuoden käyt ä nnössä. 
Vuonna 19LI·4 työvelvollisell e oppikoulunuorisolle järj es te
tyn r 8hans ääst ämiskilpn ilun neljälle perhaalle koululle 
ennettiin pnlkintoino. kirjallisuutt8 mk:n 12 898:'75 arvoS lh 

(Lehtil e ikk oit ä ) 



professori Bruno Suviranta* 
HeI s i n k i. 

Veli Bruno,. 

(0 • 

Ystävyytemme juontaa alkunsa Lontoon maailmankonferens 
sista 1933. Tällöin elettiin kansainliiton merkeissä ja Suomen 
osanotolla sanottuun konferenssiin kuten muihinkin samanlaisiin 
tilaisuuksiin niihin aikoihin oli 'enemmän muodollisen mukanaolon 
kuin asiallinen merkitys. ~ 

Muistan vielä, kuinka palattuamme sieltä ehdotit että tie
demiesten ja käytännöllisten liikemiesten tuli pyrkiä läheisempään 
kosketukseen kesk~nään, ja näin syntyi sitten Y.Y. Sen pni~teissa 
tapahtunut yhdessaolo tuotti meille kaikille paljon iloa. ästä 
olemme suurimmassa kiitollisuudenvelassa eräälle vstävällemme 
jonka selvä taloudellinen näkemys aina herätti 1ruiluamme ja jonka 
harras yhteisedun tavoittelu tarttui meihin muihinkin. 

Yhtästyömme on sitten jatkunut useissa eri muodoissa. ~JIos
kovan rauhan jälkeen asetetussa~ ehdotusta siir~oväelle maksetta
viksi korv8uksiksi valmistaneessa komiteassa esitimme omaisuuden
luovutusveron maksamist~ os akkeilla, mikä ehdotus ei silloin saa
nut lainkaan knnnatusta r mutta joka toist a omnisuudenluovutusveroa 
l a8dittoesse yksimieliz8sti hyväksyttiin. 

Kävisi liian pitkäksi luetella kaikkia niitä komiteoja, 
toimikuntia. osastoja ja j ~ ostojn, joiss8 olemme yhdessä toimineet. 
IVlnini t.sen vain sen elimen,_ ni111i ttäin finonssitoimikunnan, jonka 
280:ssä tähän mennessä pidetyssä kokouksessa clJmme joutuneet 
hoitnffiG8n maallemme näinä vaikeina eikoin8 erittäin tärkeitä teh
täviä. Olemme monta kertoa olleet eri mioltä, mutta snitä huoli
mntte olem~e työn kuluessa tulleet lähemmäksi toisiamme. Emme ole 
koskaan voinoet luottaa 'toisiimrae niin, että toinen olisi nina 
kannattanut toisen tekemää ehdotusta. Päinvastoin olemme monesl1 
katsoneet asioita eri ntikök~lmista. Siitä huolimatta olen oppi
nut yhä enemmän kunnioittamaan Sinun vilpitöntä oikeamielisyyttä-
8i ja kokonaisuuden eCun tavoitteluasi. Sikäli kuin valtio apuamme 
tarvi tsee '0 yhteistyömme toivottavasti jatkuu. 

Vaikka nyt eroatkin kansantalousosaston päällikön tehtävis
tä, työsi ilmeisesti tulee jatkumaan suurin piirtein samanlaisena 
kUin tähänkin asti hyödyksi isänmaalle je iloksi kaikille niille, 
jotka saavat työskennellä kanssasi. 

Cnrl-Gust. Herlitz: 

RATIONALISERINGSPERSPEKTIVET. 

Sydämellistn terveisin 
R. v. Fieandt. 

Sodan för tiotels år sedan fick jeg klart för mig, ntt man 
j.nte kunde komma någon vart omed at~,. om ~rbe~8r~e nnhöllo .. C?m löne
förhöjn1ng och en sådnn ensags ofr~nkomllg, lnsattn den hOJdo 
lönen i kalkylen ooh höj a prisetopa ~ 8 ro:n8. Dett a b~tyd~e Gnd Q ~t 
att varornn ~liv1t prissatta uPfat tl~l lngononyt~o for n~gon. Na
got ny tt måste frarr~omra8 . Me~ hogre lon?~ 8 VS~gS JU ott kopkrnften 
skul1e ök2s, men orn prisen pa V8rorna hOJdes 1 srun.ma t okt ooh stor .... 



lek, stampade vi på stället. 

så s~åningom klarnade det för mig att det var arbetsmeto
de rna, s om mas t e s t ud e r a C1 0 c h f ör b;": tt f' .. tt 0 d .. f 0 ner kostnader . U • • 0 :::- r8S or a pa en vagen a 

men däran~~l' Glvetvls lnga lonerna i tillverkningskostnader-
n~, oV 0 ~er ingalunda t att man genom att betala låga 
lo~~~.~an faoen lag produktionskostnad. Den enda effektiva löne
po 1 1 en m a s t e vara den; som framdriver högre löner Iägre 
kostnader oeh 1·· f····· , 

• 0 ' agre orsalJningspris , oeh i alla dessa riktningar 
ha VI en lang väg kvar. . ~ 

. Om vi verkligen inrikta oss på lönerna finna vi produk-
tlons~etoder~ som göra höga löner tilI de bil11gaste lönerna, 
oeh VI komma att o~vbrut~t bindas av uppgifter för utfinnande 
av nya medel ~ch .. yc::-g~r for bättre metoder i alla riktning8r~ i 
p~odukt1on, ~orsa~Jnlng oeh trnnspor~ osv. - så att prisernn kunnn 
sankas oeh hogn loner betelns. 

Vi känne nIIn tilI nvinstm,otivetn vid bedrivande QV indust
ri, men ännu känna vi myoket Iitet tilI vad vi med Ford kunde kallo 
nlönem?tivet"1 dvs. u~rönandet av huru höga lönerna kun devara" 
Detto ar doek ett motlv 8 V verklig betydelse ty det dror from he
la f~ägQn om tjänandet 8V allm~nheten, oeh tjäna vi verkligen 
allmanheten J har vins1;;en en beDäg enhet 8tt sköta sig själv. Löne
motivet är något sam ken til1ämpes på alI industri, tilI gagn för 
hela s amhället. 

Med ledning ov a rbets- oeh tidsstudier kunna praktiskt 
taget a110 arbeten bli r a tionnliserodo och prestotionsrnterna 
fastställda .• Genom och under 8rbetsstudiernn kommer myeket annat 
frnm~ som sammanhänger härmed, oeh de stora tekniska freffistegen 
äro oftast en följd just · härav. 

Arhetsstudiorna gå ut p-å en strävan ntt utföro varje upp
gift på änd8mälsenligoste sätt. En sund mtionnlisering är tilI 
nyttn för alla därav berörda människor, oeh högre löner kunna nås 
endast genom driftsförbättringar oeh bättre prestotioner. En av 
industrilivets grundprinciper bör v ara ott ge rättvist vederl~g 
för det orbete som prosteras. Varjo arbeto måste utför8s på bästa 
möjliga sätt oeh pä minsta mÖjliga tid~ Detta måste inses av alla 
som en gemansam skyldighot gentemot samhället. 

Genom tillämpning av srbetsstudior oeh rationaliseling 
införes i det moderna näringslivet ett ny tt mOIDent, som är av gl
gentisk bärvidd~ men viIkot doek hittills i ol~D sina ~ons~kv~nser 
blott delvis och bristfälligt uppfnttots. En sadan obJektlv ln
ställning öppnor i näringslivet v~gen tilI en mor~l, som gör det 
möjligt ott utan ott riv8 de .. bestae~de former~Cl f~r8 ~et modernn 
industriföretDget med dess for sruahallet oe~sattll~Q ~nd~~~duella 
ledarskap tilI en ekonomisk. enh~t, s~m.s Qmtld1g~ for~ar uuov~ , 
social rättvisa oeh fylls SI tt andamal. produktIon tIlI s.omhallets 
g cl gn. 

Vi skolo dock 1e1<:8 m.isstaga 08 s. Grundfaktorerna j. den po
litiska diskussionon - Deh Gn Qv.orsokerna tilI d~t knos vi i dag' 
rE}'tri. ttna - hElr si tt upphov 1 strldon OITl

t
! ~ettekODnomtlS~lalbetdesmtarkar " 1 

st "d m dess 8 kommer att for sa o. e ga er e samma 
~n~ ril e~ 0 "till ~d'oss vi lär-t oss.t stt alI t oeh olIn kunnn 1 a8 '.} s om {/ ar . b .. k 0 d o 0' . 'kt välstånd oeh at"'s det 8J .or S 8 pa an ras 
korruna tilI ekonom~S~tt ~an k~n'ber8d8 egne orbotskraftor full sys-
bekostnad, Tron pa Q 0 d n tn gn den syssolsättning som vid 
selsättning genom ott fran an r u ~ . , 
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fr1tt varuutbyte naturli gt tillkommer d em på grund av deras s är
skilda förutsättningar~ är inte blott moralisk t tVivelak tig, utan 
bottnar även ekonomiskt i en felsyn. Vi måste i d essa som i andra 
frågor fördjupa våra insikter, s å att vi först å att r ätt a npassa 
oss och rÄtt inrikta vår produktiva insats. Därefter gäll er de~ 
att rä produktionen i g~ng och med alI de medel, som vetenskap en. 
takniken och vår egen mognade insikt om syftem~1 och medel k unna 
skänka oss~ prestera en större produktion, en bi1ligare produkt i c 
och att göra det med sådan plonläggning~ att höga löner äro mÖj-
1iga. på så sätt skola vetenskapsmännens ansträngninga r under 
århundraden och våra dyrbarn landvinningar på f~sikens och kemins 
områden tillvaratagas och genom ekonomiskt framatskridande verkli
gen ländo mänskligh~ten tilI välsignelse_ 

Vi måste få tilI ständ en ny industrialism~ en industri a -
11sm, som ve.rken för oss in på den otyglsde förvärvsdriften eIler 
den kramp8ktig8 stotskontrollens område. Vi måste inse att träl
ararbetet vid maskinen är något som tillhör det förg~ngn2~ och ~ i 
måste avvisa talet om dess nödvändighet i nutid Deh fr 8mtid som en 
steril tanke, en produkt ov vilsegången font osi. Vi mäste ocks~ 
inse. att den mcskineIla tillverkningens syfte ej är ott e liminern 
människan, utan att dess verkIign uppgift är ntt producer a för 
henne. 

Trots a tt det degIiga arbetet för envar är oeh sk nll V2r c 
det rrämst8

i 
måste det bli erkänt, att det vorken k an eIler skall 

uppbär e. til vorons he18 tyngd. Människan måste även h a och fQ 
odla endre behov, för vilka hon behöver frihet oeh tid. Mä vi där
,för tilI v8rendro rikto uppmeningen ott prövo huru s tor vi 
kunna för8 produktionen~ huru b i 1 I i g 0 priserna. huru 
h ö g a lönerna och huru k 0 r t nrbetstiden. Detto innebär 
a tt'gå rationa liseringsvägen. Don är den ende riktiga. FÖljn vi 
den, sodon vi lärt oss att helt förstå vod detto innebär ~ kunna vi 
gå mot större ~rihet oeh möjlighet c tt gestolta Iivet rikoro och 
för var oeh en DV oss maro värt ctt leva. 

Om man frågar mig, vs d jag onser som det utsIegsgiv8nde 
i denna industrifilosofi, så svnrer jag: rotionaliseringsperspek
tivet och det personliga ledarsknpet under onsvar gentemot ssmhä1-
let. Därav föl~er i grund oeh botten allt. Den ledare, som känner 
det ansvar ha patagit sig oeh mod dette som ögonmärke går frnm, 
kan ieko kommo tilI andro slutsatsor än ott de äro rätt anp oss a de 
efter tidens socialn oeh tekniska utveckling . 

Tonken är den,. ott don med den modorna teknikens hjälp 
mekonisernde mnssproduktionen 8 V ollmänno förnödenheter ken orgo
niseras tilI att fyllo den samhället dubbelt tjänode uppgiften att 
producera billigc V8ror och bot olo högo löner genom r8tionell oeh 
effektiv plonläggning och meskinel1t utföremde QV en ständigt 
utvidg2d, ständ12t f 0 rbättrod proouktion under porsonligt 
ledarskop oc~ ti'~v~r~ 
på donna våg komrner lnnn tilI do n GV [rlårJ.e;Gn 
nade principen om högn löner och billigare 
vid närmare skärskådande doek framstår som 
sunde och riktiga. 

se!', r-. O'j"l ..... t ,.. ~'"' r ' l betecl.r -- l:" Cl_ •. . - . . ' ~- ~... ~ 

priser~ vilken princip 
den enda praktiska, 

:; .. ;t,' 

vår strävan bör härtill gå ut på e t; nå a llt färre arb e ts
timma r oeh högra produktion" 0.11 t mero. ledighetstid och a rb e t~ e f
fekt, ty detto resulterar i den stä5to samfällda n~tt a n. De t a r ef
fektiviteten vid nrbetets utföronde, som är avgör a nde. Vid v år~ 
förotog he vi radan någr8 år, förutom på lördng , kort e rb etsdcg 

k o e d oc sa pa ons eg. 
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'Y i be~öva. ej 11a armod i denna vår värld av oa nad e mÖ ,jlig- ' 

h~ter~ VI behova lnte ha depressionsti r.: er inom näringslivet, v i b~~ . 
h~va .. ln~e h~ arbetslöshet .. l\1en förutsättningen för att vi skall 
na darhan, ar att den arbetande människan sättes i st ånd att vara 
köpare såVäl som arbetare. 

. . . Ansvaret för mänsklighetens välfärd är i högra grad än man 
hlttllls t~ott banenda av industrins ledning - inte av poli tiker
na - utan.Just av l~darna av vardagens arbete . Politikerna ha mak
t~n a~t hlndra framatskridandet t men de kunna 1nte aktivt skapa 
vals 1and: det ken endast produktionen .. 

N~r:iIgsli vet representerar vår ekonomiska utkomt; det a7 ·
speg1ar vart ekonomiska fr~måtskridande. Konsumtionen är beroende 
aV de löner industrin kan betala. Lönernn och tjänandet ha ett 
i~timt. och oupplösligt sarnmanhang; och ett företag rättfärdj,go:, 
Sln eXlstens endast genom sin nyttighet för somhället som helhe t ~ 

Blir systemet ott bet e1a höga löner allmänt, så betyder 
det ?lomstring över hela linjen, men förutsatt~ och detta är ofrån
komllgt, ntt dessa högre löner betalas för en högre produktion~ 
~etaJEr TIlan hö~a löner medan man somtidigt sänker produktionen, ,-:å 
år man inne pa en väg, som led e r tilI ketestrof. 

T. Junnila: 

PUHEENJOHTAJA JA I\~UU FINANSSITOIMIKUNTA. 

Kun finanssi toilnikuntn "Pekkala voinaan,. 1) vaI tiovarain
ministerikauden lopulle maaliskuussa 1942 esetettiin 7 markan arvo ' 
horjui varsin pahasti; tilanne oli itse a siassa niin kriitillinen~ 
{;}ttä ainoastaan sodanaikaisen rchanarvopolitiikkamme "musta vuosi" 
1945 - onnettoman palkkavyöryn tapahtumisvuosi - sen tässä suhtees
sa voittaa. nTalo palOi" täydellä roihul18~ eikä samrnutustyössä 
ollut aikoo vitkBsteluun. Finanssitoimikunnan tehtäväksi horjuvien 
rnhaoloj en stabilisoinnissQ, tuli lähinnä kokonnisohj elmaan lii tty
vien (voidaanko jostakin kokona1sohjelm3sta oikenst8cn perustellus~ 
ti puhua, on asia erikseon) finnnssipoliittisten toimenpiteiden
suunnittelu. Tämä tuli pääasiallisesti merkitsemään uusien vero
muotojen kehittämistä ja entisten verojen korotuksia, Rahanarvon ' 
heikkenemisen pääsyyksi katsottiin sil10is1ss8 olosuhteissa lähin
nä suuret budjettivajaukset tai niiden vuoksi yhteiskuntaan vir- . 
rannut "liiallinen ostov01matt~ ja kun tätä kehitystä ei voitu käy
tännössä torjua voltion menoja supistsmfllla - siinä suhteessc tosin 
esitettiin eräitä hurskaita toivomuksia. mutte sodan pakkotilanne 
ei nntanutniille totouttamismahdollisuuksin - oli "ostovoimo8ft 
pyrittävä imemään pois valtion varsinaisia tuloja, siis lähinriä 
verotulojot lisäämällä_ ' 

I Finanssiohjelmat tuliv6t näin ollen olennaiselta osalta 
olemaan verotuksen tehostcmisohje1m1a. Tällöin kehittyi finnnssi
toimikunnassa puheenjohtajan ja muun finDli'llXs1toimikunnan vä111.1e ' 
tietty vastakohtnisuus. Suvir8nta.~ ahto1 ta~o~spolitiikass aQn tä
hänkin aikaan asettaa tuoto.ntopol1ittiset nakokohdnt etualnl.1e -f 

luultavasti hiukan syvemmistä syistä kUin siitä~ mihin finanssi-
toimikunnan piiskurilla R.v.Fieandtilla oli tnpnna viit ot 8 1 nimit-

1) Finahssitoimikunnnn piiri~s~ k~yt~ttiin leikillisesti tätä nimi
tystä eronneesta finanssiminlsterlsta-
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tfiin että hän O~i nonnettomuudeksaenn juuri toiminut tuot anto .. _. 
komitean puheenJohtajana ja saanut sieltä tuollaisen t8rtunnan ~ 
~ämän perusasennoi tumisensa vuoksi 3 ' ;" '-1 -rantaa kauhistutti alitl1i r ~ 
ne~ ver~t~~kan ~isääminen erityisesti , mikäli se kohdistui elin·
kelnoelamaan .. Han olisi päinvastoin silloisissakin olois sa h 8117Y> 

n~t .. ajae.. jopa ~i ettyjä verohelpotuksiakin tuotantopol t :; ,_' . .l ~ 8 n 
n~kokoh~le~ e~lstämiseksi ja yritteli ä isyyden rohkais emiseks j, ~ 
Han menI tassa suhteessa eräissä laus umissaan niin pi tkälle. 3'lj '~ä 
mie~i~iteiden vaihtoa sivulta seur aava sihteeri joutui tOisina Ln 
hilJaIsessa mielessään kysymään -. tietysti liioitellen --- pyrkiikö 
puheen,.1oht aja torjumaankin deflootiota silloin kun inflaati o . 
riehuu pahimmillaane> Muu finanssi toimikunta si tävcstoin katso ~_ 
että.s 1 1 1 0 ~ s i s s a olosuhteissa finanssipolitiik an pä~~ 
tnvoltteena tUlI olla m3rkon arvon välitön tukeminen ensisij n i~~ 
ses~i b~djettivQjauksia koventnmallG ja nsetelirahoitust e n siten 
sUplstenla1le" mutta myös eräin mi~in keinoin. r~~uu finonssitoimi-. 
kunto oli tämän vuoksi verotuspolitiikassQon yleensä puheenjoh t G ~ 
jaa r8dikaalisemmilla linjoiIIn ~, 

Täysin yhtenäistä linjaa "muu finnnssitoiDlikuntan ei tässä 
suhteessa kuitenk8Qn edustanut, vaan sen suhtoutwnisesso oli hG
vnittovisso tiettyjä vivehduserojn. Siten professori Tudeer edusti 
monasti eräänlai sto väli ttävää kantoa kE.~hd()n v2stDpoolin välilläe
M:yös .. toimiku:r:-nan kolrn8.s professori" L8PP,,,)~ läheni erälssä kysymyk
Slssa pUheenJohtajan linjaa. Yleensä hän tosin - hän jos kukQ~ 
puolusti 'trigurööshiä finanssipolitiikkaa~ ja joutui siten esim~ 
suhdanneveron säilyttämistä ja erinäisiä veronkorotuksia puolto
essaan selvästi vQst8kkc:~selle kOlmolle kuin Suvir8nt Q~ D.1utt r

" : . inc 
hän ei silti ollut valmis menemään yhtä pitkälle kuin toimikun- ' 
nan Ellkuaikojen "vasen siipin - v .. Fieandt~ KlvJolho, Tuomiojoe 
Tämä tuli ilmi mm .. aikan8en paljon puheencihetta Llnteneen nbrutto
veron" kohdalla. Puheenjohtaja, Tudeer jo Loppc halusivet säilyt-.
tää velkaj en vähentämisoikeuden ylimääräisessä vernllisuusvero-' 
tUksessakin, vasen siipi sitä v8sto1n velallisten inflo e tiovoit
toihin vedoten v eati, ett~ velkOja ei tässä erikoisverossa seisi 
vähentää vorotottavista varoista. Niinkuin mUistetaan T silloinen 
valit,iovnrainministori Tanner yhtyi radikaalisemp88n linjasn jo ajoi, 
sen lävitse~ 

Sema konstellaotio esiintyi peri vuotta myöhemmin ' toisessa 
suures~C1 - itse Bsiassa paljon suuremmaF,sQ - kysymyksessä, nimi t
täin kysymyks 'essä korvausobligc tioiden l..3.nastusnrvon s1 tomisesta 
hintaindeksiin. Puheenjohtaja oli tällöin vanhoillisemmalIn kan
,nalla ja vastusti korvousoblig8atioiden tekemistä'riippuveks i 
hintateson kehityksestä. Kuten bruttoverotuksessn, hän tälläkin 
kertaa sai nuolelleen toimikunnan molemmat muut professorit. Mutta 
puheenjohtajan vanhoillisempi linja tuli tällä kGrtan~ päinvastoin' 
kuin ID!.lnasti sik-aisemmin$.l samalla morki tsemään kp.ntaa" joko suur enl~ 
ffinSSQ määrässä otti huomioon voltiontelouden edut. Tämä on selväs
ti käynyt illUi myöhsIIuntin kehi tyksen valossa; ollei asiaa joillC1kin 
sopivillo järjestelyillä hoideta~ nkultnreunnisetn obligaatiot 
vielä raunioittav a t koko voltiontalouden, siksi valtavAo lisärnsi
t us t a ne morki ~ S Gvä t s on j älko O ~l ; kan h1 nt rt GS 0 on pätissy'j t unne
tulla tnvella koho"amann .. Totuuden nimessp- on kuitenkin muistett~v Qt 
että nykyinen tilanne korvausoblig~~tioiden kohdalla ei s~inkGQn. 
ollut redikaelisen linjan kannattnJlen tarkoituksena~ Rehan vn ~ tI~ 
VQ.t kyllä korvauso bligs8 ~ ioid en. lD.nf1s 1j l1S8:-von .. s i t o~is t e i n~ c ',r ,Si ~_ n > 

mutta vaati vnt saraQl.ln slihen sldottovaksl myos tOlsen omaIsuuden· ... 
luovutusveron jolla varat obligaa tioiden lunastamiseksi piti koot
taman. Tämä linja olisi voltiotalouden konnnlta ollut - ninakin 
teoriasse - jokseenkin indifferentti; ra.utta kun toisessc OE18isu:"l ... , .. 
denluQvutusverotuksGssQ mentiin toiSille, tässä suhte ess a vähemmti.m 
edullisille linj o111e ~ tulos on vaIti ont cJLo uden kannalta Dluodos ,I· U p". 

onnettomaksi~ 
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Suvirapnan puheenjohtajakauden viime vaiheissa edellä

kosketeltu ~as~ak?h~~iSuus häipyi jokseenkih ölemattomiint. Ve ro ,
tusky~ym~kslSsa alk@,lsemm1n vastakKaiset käsitykset ovat yhä 
enemman Ja enemmän lähestyneet toisiaan. Siten ' esimerkiksi suhd ~n
neverosta, aikaisempien vUosien riitakapulasta mielipiteet ovat 
yhtynE:1et" "muu finanssi toimikunta" on olosuhteiden muututtua 
omaks unu t -p'-~he~nj oh taj an tämän veromuodon lopet t ami sta aj avan 
kan~an .. Eral~sa.muissa verokysYJl1.yksissä Suviranta puolest8f1n on 
~~Ol ttau~unu~ mll tei paavil1.is,emrnaksi kuin paavi itse .. Si ten i.~ 1 
Jannen flnanssiohjelrnan lisäys jossa verokahvilla verotupaknl:-" 
1a, ~e~si~nin t~llilla ja erin~isillä muilla pääasIallisesti vä
l~l~lsllla vero~lla ehdotettiin valtion tuloja lisättäväksi 6-7 ' 
mllJordilla markalla, oli kaikessa olennaisessa Suvirennan kehi+;
tämä muun finnnssitoimikunnan antness8 vain siunauksensa puheen~ 
johtajan aloitteelle~ 

Muttn alkuaikojen vastakohtien häviämiseen on ennen knik~ 
ken vaikuttanut olosuhteiden muuttuminen siinä suhteessa että 
rahanarvopolitiikon painopiste siirtyi vuoden 1945 Qikan~ ratkai
sevasti finanssipolitiikasta palkkapolitiikkQan~ Viime vuonna 
harjoitetun palk~, polit1ikan suhteen muu finanssitoimikunta on ' 
kaikessa olennaisessa yhtynyt niihin lc-j :~~! , t1111siin käsityks iin! 
jotka pUheenjohtaja. eri yhteyksissä on voimakkaasti julkituonut~ 

Lauri o. af Heurlin: 

SURULLINEN: TARIN.A KOVAKALLOISESTA MIEHESTÄ 
eli 

MI'l'EN EI PIDÄ D.[ENETELLÄ PÄÄSTÄKSEEN MINISTERIKSI ~ 

Oli kerran tasnvQlta~ jonko vsltiolliset olot oli järjes
tetty ihanteellisella tavalla. Kansanvalta ja vnpaus olivat timän 
tasavallan kulmakiviä_ Sen viisaat johtajnt halusivat turvatn 
kansanvallan ja yksilön vapauden vuosituhansiksi eteenpäin jQ sen
tähden panivat telkien taakse kaikki ne, jotka mahdollisesti suun- ' 
ni tt eli VB t näiden tasa'~" al18n kulmnki Vl. en hävi ttämi st ä. Tällä nerol~ ,-, 
kn~la tavalla olikin S8 Gtu voitto niistä pimeistä voimista J jotka 
uhkasivat kansalaisten luontaisia ja ikuisia oikeuksia~ Täydelli
nen sananvapaus val~itsi~ joten kaikki snnomolehdet kilvan kiitte
livät maan johtajia js arvostelun sana oli ihmeellisellä tavalla 
vaiennut • 

.Aikaisemmin oli tässä rnaassa vallinnut musta taantumus, 
joka oli lyönyt sokeudella koko kansan. 'Mutta kun kansan kansnnvni 
ta vihdoin sai voiton pimeistä voimist8~ kaikkien ihmisten silmil
te putosivat su§:,;:vukset. Nekin, jotka aikaisemmin olivat ylist änee-lj 
taan'tumuksellista hallitusta,. äkkiä tajusivat. että kansan kalllsnn
vallassa 011 koko maan tulevaisu~s, ja riensivät joukoittain oikein 
ajattelevien riveihin. Uusi suunta ymmärsi hyvin taantumuksen 
terrorisoimia ihmisiä ja otti heidät ' avosylin vastaan. Jälleen 
osoittautui oikeaksi se vanha totuus~ että kadonneen lomp8on löytä
misostä on paimenelle suurin ilo. 

Demokratj~n voittoon päästyä alkoi maassa ennennäkemätön 
taloude11inen kuk~istus. Palkat no~sivat lyhyessä ajassa kaksin
kertaisiksi, ja talonpoikakin sai tuotte~staan kaksi k~~tQa ~u~
remmon hinnan kuin ennen~ Taantumuksen alkona pakotettlln tyotn
tekevät raskaaseen työntekoon, mutta nyt heille koitti valoisa ni
ku kun he saattoiva~ ottaa itselleen lomiakin tämän tästä. H8ik~~ 
miile järjestettiin miellyttävää, h,vinpalkattua askortGlua puhe
limen parissa~ Kuuntelemalla kaksi~~uheluja n~ä maon ~iljnis e t 
saattoivot tehdä isänmaalleen suurln palvelukslB~ 
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'Xässä erinomaisessa maassa oli kui tenkin e r ä s kumma l l i ,
ne~ mies, joka oli tunnettu omituisista mielipit eistään3 Hänellä 
011 ~tsaa lausua eriäv,~~ m.ielipi teensä e ~~ äistä kansanvaltaisen 
h~111tuksen t?imenpiteistä

l 
ja hän esitti sellaisen nurinkurisen 

vä~ttee~f .. etta hallituksen arvosteleminen kuulu\1- kansalaisvapauk
s~ln. Nama aatteet hän oli varmaankin perinyt taantumuks el1 5_3 61'::: a 
a~alta , .sil1ä s~lloinkin hän oli julistanut samoja ajatuksiH . Täl
l~ samalsel~a mlehellä oli aellainen täysin taantumuksel1i nen 
aJ~tus ~, . e~t a tot eu t et taes saan t odelli st akansanval taa ha l] i t ~ ~1r '""' q !:: 

ol~s i Pl tanyt ~n~aa tärkeät asiat kaksisatapäisen parlament in r ___ . 
kalstavaks1~ Sltapaitsi hän osoitti surkuteltavaa arvostelukJvy ·t ~ 
tömyyt~ä jättäessään huomioonottamatta monituhntpäisten ' k 2nsQn~ 
j?ukko~en ~pont~aniset mielenilmnisut. Osoittihan seki n, että nämä 
IDlelenllmalsut lhmeellisellä tavalla muistuttivat toisia an~ niiden 
tuovan julki kansan yksimielisen t8hdon~ r 

'fl1antumuksellisto nlielenlaatua osoitti tilinä rnies myös 
sillä, että hän halusi maansa läheiseen yhteistoimintaon sella isen 
mann kanssa, joka ei ollut lunastanut pääsylippun oikein ajattele
~~en .. j8 rauhC18 rakastavien kansojen joukkoon, vaan joka oli s}'r··" 
Jasta k a tsellut oikeauskoisten kamppailun vääräuskoisin vQstnnno 

MUissakin suhteissa hän 'toimi päinvastoin kuin mitä hyvään 
demokraattiseen tapaan kuuluu. Hän saattoi esimerkiksi kannattaa 
Sitä, etiä valtionvirkoihin otetaan henkilöitä, jotka aikoise.wnin 
eivät olleet olleet valtion palveluksesso_ Tietenkin oliva t knikki 
sitä mieltä~ että nuorisoa ' on suosittavD, ~ttQ onhe n selvää 7 että 
täytyy olla o11ut jossnkin, ennenkuin voi m~nnekään ptiä8tti ~ 

Virkakoneiston yksinkertaistamiseksi perustettiin mninit~ 
t uun tasavaI teon monia uusi a virko ja" j Q useat '1 jotkec:. ymraärsi vä t 7 

mitä kello oli lyönyt, pääsivätkin hyville paikoille, mikä sekin' 
oso1tti

i 
kuinka hyvää huolta tasavalta piti kansalaisist aQn ~ Täl

laista oistavaa tilaisuutt6.' ei tämä kummallinen mies kuitenkaan 
ymmärtänyt käyttää hyväkseen, vaan laiminlyöden vastoin kaikkia 
luonnonlakeja omien etujensa valvomisen luopui vapnoehtoisest:i 
monista entisistäkin tehtävistään. Voimme vain hartaasti toivoa ) 
että tämä miesparka vihdoinkin käsitt~isi oikean totuuden j a todel
lisen demokratian vaatimukset ja liittyisi niihin sankkoihin jouk
koihin, jotka ymmärtävät kääntää purjeensa tuulen mukaan-ar 

E.K. Hohterit 

sm P.ALEITA SIELTÄ TÄÄLTÄ~ 

Kansantalousosaston virallinen historia uinuu vielä as ia
kirjap1nojen uumenissa odottaen kirjoittajaansa. Aine ~ ston, jota 
vira lliset esiakirjet eivät sisällä~ pelestamiseksi unohduks en 
tomulta , jätetään tulevaisuuden väitöskirjan tekijän käytstttiväksi 
eräitä ~Uist1tiedon sirpaleita osnston vaiheista. 

x 

Kun tuotantokomitee asetettiin joulukuussa 1940, sijoit et~ 
tiin sen toimisto Suomen Pankin suhdannetutkimusosaston kQns l~ Qn 
yhteyteen pankin ullakolla ~ijaitse,:,ari·? neljä~ huone en h ~(')1'1 C? ~ q ' }- (- , ,,Yl 

Tämä kodikas kansliahuone , Jota korIstIvat SU~1~8n:Qn t.'11< .).t11e:t ~ .,.- .. 
ma.tkoiltaan tuomnt hauskat matkarnuistot, mm •. lklmulst?lnen ' e ~ava 
mansikka ja kuulut "karamell~kanat", muodostl sen pes apuun t Jos ta 
aikojen kuluessa kasvoi nykYInon k8nsant a lousosQs to~ 

x 
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Syyskuussa 1941 suhd Atl ~ . kalustoineen 'a k " 8n~~. -" t~lmI180Ppsto virkailijo1ne~n, 

man1nkatu 13.~en ansllolnee~ SlIrtYI nykyiseen huoneistoonsa Snell · 
kanslia sijoitett·~rof~ss?rl Suv~rc:nt~ va~ta~i npäällikön huoneen", 
n k isessä kanSl,lln n~kYlseen klrJasto- Ja lstuntohuoneeseen~ . 

Y Y i t · lassa lstU! tri LepP0 ja sen takana olevassa huo-
neessa me s erl Mikko Tamro" S . . 
terit Maisi Su 1 T . ~n~n~ ~ur8~ kulmahuoneen Jakolvat mai ' 

om 0- ammlnen Ja Erlk TQrn~vist~ 
x 

~ .. ..V~ral1is~sti k~nsantalousosasto pernstettiin tammikuun 
~~ paivana ~942 Ja aloltti toimintansa maallskuun -l päivänäw Tila~ 
Jaettiin .. km kessa SOVUssa sUhdarmetutkimusosaston, tuotantokomi-;. 
teen s~ka kansantalousosaston kesken D Aluksi kansantalousosasto 
eli k~lt~nkin vein paperilla. Tulevan työtä suunnittelemn8n ja 
orgnnlsolmcan muodostettiin tammikuussa 1942 "korkea esikuntavt 
joka sittemmin otti nimekseen valmisteluvaliokunta. valiokunt8~n 
kuu!uiv~t paitsi prof. Suvir2ntCQ trit Leppo ? Sukselainen ja AIho 
seka maIsteri Korpela meisteri MQisi Tommisen toimiessn sihteerinä~ 
K~n v~lmisteluv~liokunnnn työstä on kerrottu toisesso yhteydessä,. 
81 s11hen ole aIhetta puuttua pitemmälti~ 

Kevät 1942 oli korkenpninGisen -työskentelyn aik8n. Suhdcn
netutkimusos8sto työskenteli ahkernsti tuotnntokomiten jonko 
pääsihteeri prof. P:tpping olj. II1YÖS Sij~it -~unut saman katon alle 
mnist_ Tommisen nykyiseen huoneeseen 7 muokkasi ja viimeisteli 
loajaa mietintöään ja kansantalousosaston vnlmisteluvaliokunt 8 piti 
kokouksia väliin joka ~äiväkin~ Näitten lisäksi tulivat monet 
muut komiteat~ jaostot j a toimikunnGt ~ joihin prof~ Suvirsntc o so~
listui. Mielinla oli kuitenkin reipas ja työhnlu suuri. Oma nn- . 
sionsa oli v prmnsti niillä päivittäisillä kahvi-korviketuokioilln, 
joihin koko talo osallistui ja joiden miellyttävänä muistona'on 
yhäkin vielä osaston nykyistä korvikepnnnua lämpimänä pitävä~ 
neiti Wibergin valmist8ma~ silloisen henkilökunnan nimikirjaimin 
somistettu knhvipnnnunmys~. 

x 

Heinäkuussa 1942 sivusi prof~ Suvironnan laajaa toimint a
piiriä nuori~ korkeaotsainen miGs~ maisteri Olavi Salosmaa. Int
ressi t oli vot, .yhteiset l' ja niinpä Suviranta nappasi mieh ;- '! 'J21'] 
nremmiinsän ~ ~äst.ä tuttavuudesta oIkoi versoa uus i vihriS ä oksa kan· , 
santolousosaston monih8oraiseen puuhun~ Säästäväisyyspropagan-
dB8 tiedoitustilaisuuksia, snnomalehti- ja radiopropagandaa~ 
opetus- ja. hQvaintoelok~viC - siinä ohj elma~. V~ltion tiedo~ tus
lni1toksen yhteydessä tOlminut ka~ant~l?ustolmlsto suln~tul ... 
vähitellen - varsinkin veltionlclnntolilllston lakkauttoilllsen Jal-
keen _ Salosmaan firmQQn~ joka yhä enemmän alkoi niveltyä knnsnn
talousosastoon. JCylpyhuone Hä~lberg~n ~atkustQ~ako~issc oli 
tämän osaston uuden nsivukonttor.lnn . ellntllan~. Sle~ta se ver
tuttuaan iässä jo viisaudess~ po~nl8:8u~Ui ~lnlnnd~a-kuv~n huo
neistoon Rallituskntu l?:ään Ja slelta vlhdoln nykYlseen ~ huoneen 
lukaaliins~ se~cssa talossa. Monta VQi~~tt?, . monta n~uvo~telua, 
monta kommellusta on snttunut~ ~utt~ 81 " k~as-ti on ntledoltus
toimisto" pysynyt matkQSSQ~ Eivat u~8 o~ t ~n ~ G ? ~Ql?~m~Qn s~~kun 
eikä neiti Wepsäläisen puhelimen kctoaml~8t 8Ika llloln eraan 
seinän atomisoi tuminen talvella 19/+~.~ 

x 
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Tammikuussa 1943 muutti s uhdanne t u..l.ki.mllsosas to nykyise en 

huon~istoonsa Kirkkokatu 14~ ään. Kun myösk in prof. Pi pp ing oli j o 
he~nakuuss8 ~942 jättänyt huoneensa, j ä i oS8 2tolle, johon kuului 
valn 4 henke~, r~nsaasti tilaa. Laajasta uelint j_ lastaan n sai 
osasto nauttla.81na heinäkuuhun asti, jol loin vir as totalouden 
l~~daksi tarko1tettu virastoasiain va ltuutetun toimisto sijoitet
tlln samaan h~oneistoon~ Osaston kanslia, jot a nyt hoiti Ma rjat ta 
Kan.gastus,. ol~ s~danneosaston l ähdettyä si irret ty nykyiseen 
huoneese~ns~ Ja ls~untosali vapautet tu siten kirjast oksi ja kokous
~uoneeksl! JO~~ tyo~ehovaltuuskunta, Kahran j aos to, korvausjaos to 
Ja.muut tll~palset J80stot ahkerasti käyttivatk in ist~nnois s8an. 
Al1vuokralalsesta8n, virasto8siain va ltuut etun t oimistost a osastJ 
vapautui vasta tammikuussa 1945 ~ Sen ,.:' ä l~'· ee n on taistelua huoneis
ta - tosin sangen hyvänsuops8 - käyty ~ v 8 in os aston omien virkai
lijoiden kesken. 

x 

Oman lukuns a muodost co kaluston hankinto os as tolle. nJos 
k~elin · voisi.kertoa" niistä ke.hakoiste sissiretkineen, väijytyk
slneen, 8nsolneen, iskuineen j o vost aiskuineen jot a os as to on 
saan~lt käydä veI t iov,'J rairuninisteriön kBnsli cpättllikkÖä v2st8.8n • 
.Armoa .ei voitu pyytää 1 mutt a kaipa sitc\ on sentään nnnettu, koska 
kolustoa on saatu - vieläpä s engen l r:n tuunkäypää. r,jlerkittäköön 
aikakirjoihin, että npäällikön huoneen" kEllusto on peräisin 
Ruotsin kuninka a n hovihankkij olta, Pau~ Bomanilt e . K~ i sitä voi ' 
anoa silloin uruhtinan11iseksin. Ei sovi unoht cQ myöskään puusep
pä Määttää, joko v a lmisti kirjoituskonejCkkor s t j o pienet pöydät 
sekä kirjahyllyt. Vihdoin on hovihDnkkij e nc esi:b:tynyt Suomen 
Pankin herra tnloudenhoit ojn Moilanen, joko pitkällisten neuvotte
lujen jälkeen suostui myymään vol e isimet, pori kirjakoQPpia j o 
eriön tyylihyllyt. "Päällikön huoneenn metto on rouvn Aarnion 
käsialaa ja 1kkuneverhot on kutonut neiti Schrey. 

x 

27. 2. 1944 kohtesi työhön s eapuvin Virkailijoit a hävi-' 
tJksen kauhistus. RQuhnnkyyhkynen oli edellisenä yönä käynyt pu
dottomassa rautamunan kotuun Valtion ~rkiston j8 oS Qston v~lille. 
Tuskin milloinkaan on neiti Kangostuksen tunnuslc use nk8malaoaoQn 
kaikunut niin vakuutt ava na - j o c iheellisenG - kuin si:loin. 
Osaston jokapäiväisen~ huo: eno - ' ja keskust81unQihee~tri Heur11n
in ilmes tyessä taloon on kysymys; mi :,:'loin kotto saa Huudet k as
vot",? 

x 

KuvDsn kansnntQlousosDstosto kuuluva t ehdottomasti myös 
ensinunäisen päällikön J .. u:kuisten ulkomonrunotkojen njälkinäytöksetn. 
Koska koko henkilökuntn ei voinut >uoksennolla ympäri EurOOPP8Q~ 
toi Suvirenta Euroopan osastolle. Yhtäm ~ ttDinen kirjetulv8 eri 
maihin- kuinka monta niitä moita mehtoi ollokaen - jo sieltä 
t ek n isinl Eri kRsinlojn, tyylejä ~c -.po~tim8rkke~ä! Romantiikkaa 
sekin kans11apöSdän ääress ä istuvlen IkUIseen kirJ01tuskoneen 
meluun. Entä.pä sitten ne tuu~Qhdukset. suuresta m~8ilmns~~: j~i~n 
prof. Suvirannan terävät huc;>mlot m? tko1lt 88~ oS DslJ ol~e v allt~~vat. 
Jo lait but not least - obl J 8otoorl se t kohvlhetkot Olno sen Jal- . 
k~en, kun professori.~li pnlOflnut s~el~ä jost~~in: . ~ike B t ~ k~hvio, 
leivoksia, y~ ramelleJa, sukl ent a ! s c. t v~kkoito J c: sl~_J..oin ~ allo~n 
s 1 ka D.l!'1 _ . S 1110 i n s i lm~ t k i r k 8 ~ t u 1 V C ~ ~ J ~ ~ Y m~ h ~ r s ~71 ~ e r k a 8 ~ ~ ~ a 
kahviseurue oli millOIn RuotslsS~r hl~l~~ln DV 81tslsSd , NorJ~~s8 
toi Tanskas s a. Kukn oik888 t aan O..l:.l~ ~. an.., ~ uuri p8~~~1n~ ~ .. u~~~oma 11 ta? 
Kenties jokainen ••• Os es ~o ~ul oe . kl~to, \ i ~e~2 .s ~~ -1.Y"1 !J ~ rn C'~n mu~ston 

. ·:1sesta·· esimiehest n JokFl f l Ll ,_ r:.l nn h Ll11. . :""1 ' :-. L ..t..l1D on 8..1.nn nahnyt enslmma 1 h ·kk k . t·· 
1 .. ~n myo"s l-nhimil1i sen olennon e1 ou s lneen, olV81neen n SlS18Sa Ct . 

ja unelm1neen. 
x 
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JUhlista puheenolI älk"·· . ulkopuolella .... . .~n oon unohdettako myö8k~~n os as ton 

nön valmistut~arJe~tett~Ja til.~isuuk 8i8". T' u~~qnto~rOP1i tean mietin
lainen tilais ~a p~~et~11n kOffiltean lopettaJaisk8ronkka~ 8S1nan
ivaa että tä U

.' S 0 1 Tlrpa.'!esterän lähties sä7 On ku in kohtalon 
"jatke

n 
oli ~an. kuten nlln monen muunkin r.6.uska n tilaisuuden 

. .vl1melnen osaston käynti Suviranta-puolisoiden ~ina 
~~~~~~~V~~lsessa k?dissa~ Parin p~ivän kuluttua porruni tuhosi 
k h k hd ,, 1n U~ionlnkat u 43: ss a. rjliksi juuri s en? Vaki t ui sen 
.0 0 0i an VUOSlen saatossa ovat muodos ta neet sydfunenkevennys
Ja uus en lupausten tekohetket uudenvqoden aattoina Ka lev a n 
~erho~~a pr~f~ Suvir~nnan vieraanvaraisessa isännyydessä. Eräit
d:n i~ om~a 81 st ~n VI e~ai~i j oi?en, mr~ ,~ professori j Q rouva 1\~yr-
. . 1 , trl Sv~nnllssonln Ja trl Per Jocobsonin kunninksi on jär
Jestetty kahvlkutsut valtioneuvoston juhlnhuoneistossa. 

x 

Olavi Selosmaa~ 

BR. SUVI RANTA KJ1NSJill Tl1LOUS OSl~STO N P ÄALLIKKÖNÄ II! 

. Valtiovarainministeriöstä 23.1. 1942 annettu a setus maa-
rl ttelee kansantnlousos8ston tehtäviin kuuluv8ksi käsiLellä \'Ylleen 
tnlouselämän jo knnsnntolouden yloisen kohityksen tarkkailun suun
nitelmien lontimist a ja alottåden tekemistä telouselämän kehittä
miseksi ja järjestämiseksi sekä hyväksyttyjen suunnitelmien tote
uttamisen valvontoa, kansantcloudellisten näkökohtion huomioon 
ottamisen valvontoa valtion ja muiden julkisten yhdyskuntoin 
taloudonhoidossa sekä niiden sellaisissa toimenpiteissä joilla 
voi 0112 vaikutusta maon talous81ämään~ mo nn ' rohQjärjestelmää , 
luvan antnmista obligestiolainain ottamisoon t sUhdnnnershastoa, 
taloudelliston järjestöjen toiminnan kehittämistä kansantalouden 
vaatimusten mUkaisosti, t alousolämää koskevan yleistä tiedoitus
toimintaa sekä niiti osakeyhtiöitä koskevat yleiset asiat, jois
sa val tiolla on 08oke-enemmistö jo. joiden hoidon va lvonta ei ole' 
toisen ministeriön asiana". Edelleen määrätään s arnassa [' setukses
saf ottä kansantnlousosaston pääl2.ikön tulee mm. usourat8 olojen 
kehitystä osaston t oinlialalla sekä maon talouselämän kannelt a 
tärkeiden asioiden v8 lmis teluo., käsittelyä ja toimeenpnnon myöskin 
ministeriön muissa osastoissa, muissa ministeriöissä ja niiden 
alaisissa hellinnonhaoroissa sekä veltioneuvos tas so ja ryhtyä 
niiden johdosta tarpeellisiin tOimenpiteisi j n ja aloitteisiin; 
sekä tehdä solkoa valtiovarrtinministerille sekä tarpeen vaeti-essa 
pääministorille asioiden tilcstn ja töiden suorituksesta osas-
to ssaan •. " 

Näin 188 jakent o1s ot ja Elonipuolise"t t ehtä vä t Q settavat 
erinomaisen korkeat V88t irnuks et sekä kansantslousos3stolle koko
naisuudessaan että etenkin sen päällikölle. ottaessDan vastaan' 
kansantalousos ast on pääl11kkyyden ei Bruno Suviranta srvattevas-' 
tiknan ollut tietämätön edessään 011eist 8 vaikouksista. l\~oni toi
nen hänen si jassaan olis 1 varmaankin huolimatta si lloin vallin
neista olosuhteista kDttanut h~t~ k~otQ ?s8stolloon suuren ~e~
kilökunnan jak8Skseen eri t oh~avat J?: rflYos o~an VQs "tuuta held~n 
keskensä. Bruno Suvir3D~Jn ohJ8Dn~ naytti kUlte~1~ o~evan tOlnen. 
binakin näin hänen työtään lä~elta seura~n~en s~lml11a k~ts~tuna 
hän tuntui asettaneon päämäärakseon ~e~ Vl ta lA 8J aka ntoisls ta teh
tä.vistään minimaalisen kiintoän ~enYJ_ 1o~unna:r:- av~l~a,. rD.u~t n sen 
s1J

' n Sl·t ö enemmän J'ännittää omla voimlaen Ja slt2 tleta luod8 aa Cl • t .. · .. ..f 1 1 ":l h nk" "k h t . . 
k t 1· 0 U s 0 S 8. S t 0 n J ase n t eh av 1 en y.mp a r oL . _.-' e J . ~ 0 0 Q 1 S 1Q 

a ns 8 n n .. t t . . t p a h +. U "iiJ ,. r' .l- tr<II m "' n~"· '.l Cl S'uhtei 'ta ja s1 tei tä avuks ikay ae n r: c ... OQ.J .l.lG ~ 1 --, '~IUI ... " --L ..J l l C.H~\ 
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. L' .:'~no Suvirannnn edellytykset tähä n ol i vo t kj.n ainut l aa-

tUlset. Hanen p~rusteel1inen tieteelli nen oppi ne isu I1tensa sekä 
ennen kaikkea hanen henkilökohtaiset om nais uut ensa tek~vä t hä,
n~~le mahdoll~se~si .. nopeasti perehty ä nii h i n vaihteleviin ongel ~ 
m~ln, ~o1 ta pai vasta toiseen kertyi h ä ' \ - "1 tYÖll övdälle e n ,ja hänen 
a~ voih~nsa. I~lut ta sen 1is äks i hänen mi e l l y tt äv ä .tJe :r:' ,~( OODn n~a t '~l kClS i 
hane 11 e ed elI y t yk s et he nk i 1 ök 0 h t a i s 't en s uh t e i den 1 1.1J'l rr, '1 q e en a r i ' 
t ah 0 i 11 e. T ~l ~ ä ta voi n hän v e r ra t en no p e a s t i k e h i t't i k <:. ,'-' c: 'r ~ , , 11 , ,, .. 

osaston ymparllle aktiivisen toiminnan" joka 3uurek s i oS 3ks 1 ' :c.t \i' u ,~,"~ 
laan vapaaehtoisin voimin alkoi ty ös k ennell ä Qs~ston teh~~vi8n 
hyväks 1. 

Tuollaisen epäsidonnaisen orgonis a otion luo:~'::,l nen j a var s':'n-. 
kaan sen akti 1 visessa toiminnassa pi tärn1nen ei sui nk aan ole k enen 
tahansa vallassa. Se asettaa johtajalleen t e v nllist a paJ .j 0D sU :J.-. 
remmat va a timukset. Jo. kui tenkr1n ne kiinteät toinlikunn o t ~ j u t k'; 
ryhmi ttyivät kanso.ntalousosaston yrapärille j 2 jotka yl eensä ov o ..'j 
toim~neet osaston päällikön pUheenjohdolla, ov e t ilme i s e8 tik~ n 
suorIttaneet vain osan ko.nsontalousoso.ston teht ävist ä ~ Toi ne n os e 
on tapahtunut vieläkin löysempää organisaotiota - inspiroitu8 
tietä ~ seuraten, siis sen henkilökohtoisen kosketuksen ka utt o , 
joto Bruno Suviranta j a tkuvasti piti yllä eri tahoille j a jonka 
yhteydet ulot tui Vo.t rnaan rnjojen ulkopuolellekin ö Tärnä. tek 1. ka n ·-. 
santnloUSOs Dston päällik ölle mQhdol~ ise ksi pysyä p~iv ~n t Qs oll ~ 
sekä yleiseen taloudelliseen kehitykseen että eri olojen eriko ts~ .. 
kysymyks iin nähd en. ' Ni 1n ikään hänen lähe inen IYlukannolons 8 I11U 'J t Q '~ ' 
missa liikelaitoksissa auttoi hänt ä näkemään esiintulevo 't pro ,.<~ Ge 
m1t ei vain teoreettisina, vaan s omn lla myös k ä yttinnöllis i när 

Va ikea ssa teht ävässään on'Bruno Suvirnnnnlln ollut vi e l ä 
eräs hen1( ilökoht n inen ominDisuus ~ joka nähdäkseni on 'suuresti 
myötäva ikuttanut hänen s ouro.amnnSD ohjelman onnisturaiseen. Se on 
hänen ri1ppumattomuutons8 k o. ik8~ta Vir8 s~okankeude sta sekä en
nen kaikkea sefupa, jolla hän on ant a nut työskentelyvapauden h ä nen 
kanss a an yhteistoiminnass Q oleville. Sit en hän on voinut innos~ o Q 
toisetkin aktiivisesti ja luovasti ponnist e lelnaon'yhtoist e n p ää t

- . 

määrien hyväksi. Tällä tavoin hänen on onnistunut, huolime tta 
siitä mitättömän vähä lukuis Gsta kiinteä stä npuvoimost a , mi kä 
kansantalousos a stoss o on ollut, luoda os a stost a tekijä, jonko 
vaikutus v a rmaanks an ei ole osoittautuva vähäiseksi tulevien 
tutkiJoiden aikanaa n s elvi ttäessä osaston rnorkitystä ffl80mme 

talouselämin vaikeinn vuosina. 

o 
Ake Roos: 

Rj1TION1~LISOINTI ]:1YÖS NYKYHETKEN AVlllNE."YSYWiYS 6 

nOl e n ko et t on u t 0 soi t t [) c, et t ä . s e (r 8. t i 0 net 1 i ~ 0 i n t i ) . 0 ~1 8~-
t h k . nopeasti vDikutt e v o keIno tuot a nnolllst e tOlml~t u~ 

knoa . et °1 «'3 S JOtYO"vol'mnn puutte e n kev c :u. t fimi s eks:ii ~ D[utta jot't o t a ss a 
DfillUl so von ' 1 t tt . . > ht C! hdollis inuunn od ulli nen ~ U os s n QVU • e 0 1 S1111, on.. .. 

s~ e~o~Q .. ma .. että niin hyvin v e ltiova llDn kUln elinkG ino ~1 3.ra3.? ' 
valttarllaton~a, . c •• t öhön kiinnitet ään monin ver ~ :o1n kli n t eam-
t~~olta r8 :1o:a~ls~~~~: ~BBkka . Siihen uhre~u t V2 r et ojkein kfiy
pna h~o~io () ~u ~v a t tuottoisan liikesijoituks en, mi nkä l i s äksi 
tet~:Wlna muo~o~t t -k' ''iin to.loud e llj se n nSP"1f1 n pnr ant nrn is een j a . 
ne Johtavat yon ~ ~JioudellisGon s ä~uihnn. b ... ·'ts~ j 8isekD.i t DvOl't-
huomattavå an knnsan tOt ett::--i rntion[' lisoimi s ~ . " --::'8 on r Q-
t . 1 . s et 0 8. V 0. ,-l U , • -' _ " 

~eksi . on s 1 s 8 1 i ku t en' s o. ks o.l a i s ot SCl nov D t uR .... -Gl on _" \ " ',' , ..,. , r:;t 
tlonallsoitavn 0 , 
der RRtionalisieru 
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. Nä~ll~ sanoilla lo~etti Bruno Suvi ranta es itelmänsä 
"~atlonal1~olnt1 - nykyhetken avainkysymysft maali s kuun alkupäivi
n~ ~942 Tyo~eh?valtuuskunnan vastanimitettynä puheenjoht a jana. 
Ta~a oli~myos~ln hetki, jolloin määrätietoinen r a tionalisoimi s 
tyon ratl~nallsoiminen aloitettiin ja sen toiminnan kärjessä kulK1 
Bruno SUV1~anta. Nelj ä vuotta on lyhyt aika mutta tämä aika on 
Suomen ratlonalisoimistoiminnalle ollut sUU;imerkityksellinen 
su~ras~aan ratkc:iseva merkitykseltään .. Heikost a , kituvast a j a ' 
haJanaIsesta. tOIminnasta on luotu yhtenäinen, luonnollinen j a 
vankka organlsaatio; joka on eri aloilla tS Dahtuvan rationalisoi
mistoiminna~,.n~kymätön selkärank~ ~ Orgenisa;tion luominen on pe ru s
edellytys maaratietoisen rotionalis6imistoiminnan aloittamiselle 
ja on näiden neljän vuoden aiknna tämä toimint D ulotettu melkein' 
kaikille inhimillisen toiminnan aloille maClssarrune, ja snmanaik ai
sesti keskitetysti johdettuna mikä on muihin maihin verrettunn 
harvinaista. 

Ensimmäinen askel r e tionaliso1mistoiminnnn r ationalisoim1-
seksi on täysipitulsena otettu. 

Organisaation t a rvitsema eläv ä voimo oli kasvatett ava, 
"keinot" oliva t v81istustoirtlinte o jo. koulutusta. Propagandaa oli 
ohjattava j~ sen vaikutusta t8rkkQiltnv a ja lopuksikin jopa 
säännösteltävä. Re tionalisoimiskäsite oli juurtunut k ansassomme, 
siitä on todella tullut tuotennon kohott amisen av nin myöskin koko 
ka ns a n tajunnass a . Kun r a tionalis ointi, tuotannon kohottamista 
käsittelevässä esityksessä nelj ä vuott o sitten mainittiin vain 
jossain sivulauseessa, niin ymmärretään nyt jo yleises:ti, että 
rat10na lisointi on ainoa keino tuotannon kohottamiseksi, voikkn 
se oi vieläkään ole ulotiunut' kansantalouden ytimeen. 

Neljä v uotta on lyhyt a ika! mutt a tähänastiset tulokset 
osoittavot jo, että ollaan oikeala tiellä ja että se usko asi
san, joka oli Bruno Suvirannnn kannusti.mena määrätietoisen rntio
nalisoimistoiminnan aloittemisessn s e n organis8ntion luomisess a 
on kant anut hedelmi ä . 

Tärkein toiminta on kuitenkin vielä edessäp~in, mutta voim
me olle iloisia ja luott a e tulevaisuuteen, sillä kokoavana nimenä 
on kärjessä yhä edellGen Bruno SuvirQnto~ 

K. Ki viaIho :. 

INDEKSIEHTOISET KORVAUSO~LIGÅATIOT. 
Piirtoitä niidon synnyst a . 

ks llä 1944 hikoili finanssitoimikunta siirtov~en 
Sy y kim USS 8 . Alustavien ehdotusten tekemIseksi 

ko:vaUSkY~Y:Kste~. e~nen välirauhan teko a , asetettu jaosto~ joka 
0~1.15~9: 9, .. ' Sl~skouksen syyskuun 22 p:n~ ' 1944. Jaoston pu~een
PItI ens:unma:g en 

0 r-1uvironto jäseninärn ~lmsteri v. Fieandt JC 
joht~, jnnCl . 011 prof i ':::0. sel~ä Q~iQntuntijoino vsrntuomari t Ene.järvi, 
h Qll11lus~e~o~ Tu?m ~J t pi ti lyhyes.sä nj asse 37 kokoust a , muttfl 
Ls isaarl Ja . ~akkl·l .. :~:h~otustQ jo 1 Qsetus ehd otus. Näm~ G ~d?tuk~ 
tuloksena ollk1P. 5 Gk 2 p anti 1944 finanssitoimikunnan kasl tel~ 
s e t joutui v~t . marr as ~~n:: jäs~niksi oli käs i tt elyn a j a ksi nimi t et
täviksi. TOlmlkunnan Ll~~ o ;ri ja k8nsnnedus~ Q Yrjö Welling. 
ty vara tuomari D!1auno 81 c. C 
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F1nans~~toim1~unta harkitsi ehdotuksia kymme n ess ä k ok ouk s es s a n i. i n 
nope~s ,~tt,:- ~aman. ~arr a skuun 1 ',.: p :nä ehdotuks et olivat v a~J11i i t t> 
Valtlovar~~nmlnlstGrlOll e lähetettiin asiaa koskeva k ir j e lmä seu 
raavana palvänä. 

. . ~ärkein muutos } jonka finanssitoimikunta tek i jaoston "Yl a l .... 
m1stamlIn alustaviin ehdotuks iin oli ns .~ indeksiehdon ott ami ne n 
ko:va~sob11 E?~a t iOihin" l~J_kuunpard ja oli finanss i to imikunnan pir, ~, 
teIn Ja aktllv~sin j ä ~ 6 n J mi nist eri v. Fieandt

S1 
joka S8110 i S80'-. 

neensa alkusysayksen tohtori Jännekselt ä~ A:uss a eh dotus tuntu: 
o~d?lta",mut:a verraten pian N e saavutti enemmistön k8J1lna t uk s en ~ 
Tahan myonte1seen tuloks8Bn vaikuttivat seuraava t näkökohd Qt ~ 
F~nanss~ toi~ikunnan jäsenil:ä oli harras py ::;kimY ~~J si ih en

3 
että 

s11rtovaen .l...orv8ukset olisivat luontoissuorituksia niin paljon 
kuin mahdollista~ Maansa menettäneille olisi annettava mQQ t Q ~ me ' 
ne~ ~t t~ j en asuintaloj e n s ij aan rak ennust r : ~(=.-. t e ,j Q, rakennus Q in~ i t a :'~ 
eralssa tore uksissa velmii ta nsuntojakin ja 'mikäli muuta luovu
tuskelpoista reaaliomaiEuutt 3 ei ollut . oli' luovutettav8 OS Ck8 0 - ' 

yhtiöiden osakkeita~ Olti ~ n ' selvillä sIitä, että monenla isten 
reaaliesineiden luovutt eminen ei voinut tap ahtua lyhyess ä aj ass G 
ja että luovutuks en käytännöllinen järjestäminen' edellytti va ltion 
arvopapereiden käyttÖä luovutuksen välittäjänä. VeltavD omnisuu
den siirto ka nts-S110nlen asukkailta siirtoväelle sujuisi joustavas
ti ja k:vuttomasti ~ jos s a 8t~siin c ikn nn vapaaehtoisia omoisuuk
sien luovutuksia niin PSljO ll kuin mahdollista. Nyt arveltiin, että 
kun siirtoväki sa a indeksieh~ ' j si a obligaatioit a ~ joita S8 ant on 
korvaukseksi ostamast oan manst a , niin syntyy vapaaehtoisi a ma an
luovutuksia melkoinen määrä ; TIilnanomisiDj8t suostuvat todennäköi- . 
sesti kohtuulliseen hint 88n, kun korv a uksen arvo on turva ttu mah
dollisen infloa tion v nr81t8~ ValtiolIekaan ei arveltu koituva n 
Euuria r osituksia son t akia, ett ä omaisuudenluovutusveran oli 
välttämättä ky J; kettä vä myös samnnlainen indeksiehto. Tämä indeksi
ehto" niin arveltiin, olisi omansa. a iheuttamaan sen, G~tä .. :rero-+oo 
velvolliset koett a isivat maksaa koko luovutusveron enSlmmalsessa 
kannossa ja siihen he oiv ät yloensä pystyisi, elleiv~t möisi 
om8isuuti8Bn~ Ttiten kiihot ett a isiin verovelvollisten halua myydä' 
omnisuutt8 ja kun siirtoväki pystyi tGrjoamo8n a rvonsa säilyttä
viä p apereit a ka uppohinnan mDksuksi~ joilla nrvopnper oilln vero-' 
velvollinen myös saattoi maksaa omalsuudenluovut~sverons n , uskot
tiin ja toivottiin että ennen kaikkea v~pa 8 ehtolnen ma onmyynt1 . 
paisuisi vilkk8 Dksi~ Näillä perusteilleofinan~sito~m~ku~nan enem
mistö~ nim. v.Fieandt, Kivialho, rruo}·-. io..J .a,.Lals~a~l JO ~vell~ng ~ 
a s ottui VD t puol t nma on ahdo t usta ~orv [1 u~?bllgaa t lOlden .. Sl tOI~:S ~st a 
määrätyllä t avalla elinkust annUS1ndeksll~$' kun .. t2~~ vahernmluto, ., 
nim. Suviranta, Leppo ja Tudeer, vastustIvat tallGlstn menettelya . 

Vähemmistön nlielestä oli e~dotetun indeksi~hdono o ~yväk~y,:: 
o t r

, urauksena ett ä jos perIaato kerra.n hyv aksytaan, slta ei 
ml s es ase c. , 1 ' t 0 0 h1 r'\ 1 0 • 

11 t 'n oj 1- rtovö.en korv e usob 19aa 101 n" vaan samun D.1Sl.a 
SOVG 0 0. val u . L- 1 k· ., , i t . 
k lt . 's'a paperGite snnotaan korvQu~se Sl myos eSlm. r n ?-
~ .~~~~~~l ,! sot oinv aliideille luovutettavasta mG~s~a. Todenn~-' 

mk~~le t' "~d ka"yttö laa J'ense pian koko asutustolmlnnan r aholt-
01 S e s 1 n11 en, + 1 ' tt· ä t tt r.; . lt l' 11 · . Kun indeks iohdon puol t a~l n ). s ~ 1 1 Vo. '0 e et ~8. ? e 

t~mlseen. teeIIn tulisi li str~s ~~ UKs1a, koska. l~deksleh~ O lsia 
81 sen perus ti.t v8st oemassn ova t indeksi ehtolset ' oma lsuud en
korvausobligaa 01 JO ttOvr'\t v ~ hemmistöön kuuluvat ett ä t osa-
1 t l Oput huomou 1 U U ) 

uovu usvero 1 '0 t . 1" tOa' ett Ä indeksiehtoisi n korv eus obli-. . .. 1. Se J oh )uu Sl c.:. ~ • ~. , 0 ~ _ , 

PS31n?8 eI ~ -8 . . ' n ka i kl.ll e korvnulc s8n S88Jllle, ~Utt 8 ,·,, ;::'l ttlnn lal Sl8. 
gaatIoita onnGt~~ ~ ro o ~ ]i nmnisuud e n ' osa lt e JO kun v e r o t e tt a~ 
verolippuja ker ,~yy valD hO

Cl
( ~~ t'-- ~ 11 0 tuksi [ j a a r vopEl p er oi t a huonla t-

t . u des t El 0 n r 8 <. et , C l , 

vas a OmalSU 'd k "eht oisin obli gaa t io it a J8e tt nv8ksi tuntu- ' 
tavo oso, t~lee :D ~ ~~koi o ht o iSiQ ver ol1PPuj a . Tästä koituu vel
vasti enemman kUlnl " ? °S1tu c Ed ellee n on t odennäkö i s t ä , e t~ ä 
tiollo melkoinon lsa r a u. 
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menetysten arvio elO t 0 ~ " , o. 0 va8 aa omalS UL1Q AJ1] IJOvut'18Vvl'o n tuott o8

5 
va an 

etta Vllmeksimainlttu JOa" a" v"b ,. i " k i ' .. t '·1 .. 0 k 
0' a _8 semma .\.s , Ja 811 -al': l n on se urau -

S~~~'t ett a ' inde~siehto aiheutta a val t io l le l isäIDenoja . Viel ä 
VS-l e t iin, etta kul tareunais et obli gsa t iO"G tulevat olenlaan ni in 
a~!ok~aita Rapereita, että esim ~ ma anluovutt a j a t e i vät maks a ' 
nlllla varoJaan, vaan koettavat turv 8ut u~811a l uo tt oo n t a i mui l
la keinoilla maksaa veronsa, sekti et tti ne ver ~ tus puolella a i he ut
ta~at muu~e~k1n sekaannusta~ Väh emmi s·töön kun.l uva t v äittivät 
myos, e~taolndek~1ehto oli omanS Q edi st ämään i nfl aa tio ta , s i l l ä 
se merklts~, ette markan rinna lle 8s ete t tiln uusi p8remp i a rv oJ.ne n' 
rahayksikko. Se. on myös omansQ, s. a not 'j i i n " turnlelemQon obligoot j.,) 
markkinat: valtlon obligoa tioita ei enää kuk oo n ost o kos ka 
niiden arvo ei ole indeksiehdolla turv ottu t, ' 

Nämä vastaväitteet v a ikuttiv o t kin ~ ett ~ kans ant aloudellisen 
neuvottelukunnan työv oliokunnnss c ätlne't ' l Dl,' ,-:; i vnt t os 8n j j o 
kun pUheenjoht a jan ~tini r a tkeisi, tu l i p~ätöksek siJ ett ~ i ndeksi
ehto 9S3itettiin poistettovcksi~ 

TyövaliokunnQs~o pantiin kysymys kuit enkin erä äss ä kohd as
sa uusille raiteille. Elinkustannusindeksin sijonn suositeltiin 
kotimaisten toveroiden tukkuhi~tnindeksiä. Tästä muutoksest a 
on kiitos tai moite annettava meisteri Korpelnlle~ Hän olkoi 
epäillä elinkust 8nnusindek3in sov c:_tuvoi suutt a j a työvnliokunnnn 
asettamassa erikoisjaostoss \.1 he,n s 2i muut j äsenet puolelleen. 
Tämä uusi indeksi l tipäisikin kaikissa rnyöherruniss ä vaiheiss a jo 
sen oukainen säännös sistiltyy toiseen korv Duslakiin. 

Kansantaloudellisessa neuvott e luk unna ssQ indeksiehto 
synnytti viIkkoon keskustelun. Tuloksena oli ~ ottä 17 äänellM 

" 8 vastaan indeksiehto tuli hyv ö.ksytyksi~ 

Kysymyk'sen myöh emmä t va iho e t eivä t enää kuulu täraän kirjoi
telman piiriin, Lopputuloksena oli, ett ~ indeksiehto liittyy kor
vausobligaa tioihin, mutta kun offiaisuud en!uovutusvero muutettiin 
vuositt a iseksi, siihen ei voitu sanottua ehtoa soveltna~ Täten 
poistettiin se tasapaino, jot n o.lku~8 n pidettiin välttämättömä nä ' 
edellytyksenä ... Jos siis indek sli.ehdost 2 on s'eurnuksena, ettE. val
tiolle koituu suuria lis ~ras1tuksia , ei syy ole siinä, ett ~ indek
siehtoon turvauduttiin t vaan siinä , ett Q s1l10 alku8an asetettu 
vastapaino otetti1n p01S~ 

Erityisesti on huomntto.va, ett li prof ~ Suvirontn on a inakin 
vastuusta vapaa • .Alusta alknen hän v a s t usti indeksiehdon 111 tt ä
mistä korvausobligaa tioihin ja toist oli mielipit ee ns ~ puol esta 
urhoollisosti kaikissa asteissn. Ni l np~ tri Jtinn es sanoikin 
kansantaloudellisen neuvottelukunnan kokouksoss a , e ttä ne, jotko 
ovet kannnttnneet indeksiehdon ott8nlist a , oivät olo si '-: ·::1 puolust a 
neet intohimo1semmin kuin puheenjoht a ja pä invast aist a mielipid et. 
tä, Niinpä voidaankin todetn f että prof. Suviranta, joka t Q ~ al11~ 
sesti koettaa johtoa eri k äsityekp nna t sov~nnolli~oen r a tkaIsuun, 
osaa myös olla tinkimä tön, kun kysymyk20s s a on vQlhtoehto, jota 
hän pi t äti. turm.1011isena .. 
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TEEMA JA VIISI VARIATIOTA 1 • O_Ll 

PROFESSORI BR. SUVIRANTA Jl~ Hl:3TORI.bLLI NEN 
Kirjoittanut "Totuuden rak t . 

~as 8Ja u ,... 

TOTUUS 

, "Jaccuse 1 n huudaht· Z 1 l' . 
ja näiden riv' ,.. ~ 0.8 cuul u:sassa Dreyfus-Jutusss, 
e s t 8 n ma roh 1 en 1 r J ~ i t t a ~ a ~ 1 tee r 8 C1 h ä. n t ä 0 Nl u t ta" 1 a v eri t e 
yhtyy Sillä e;.~ Z?l~ Jat~o11 J a näib ~ nk l Yl sanoihin kirj 01 ttaja 
tomalia tos assa JUlkalsus~a .. on sijansf:l .d.LYÖ S eräällä vaatimat-

l' t t 1kertom~ksella elavastä elämäs tä, jossa ari l'" ottomasti 
~~ Jas. ehaan, ~11la tnvoin objektiivisen ja totuutta rakastavan 

1G em:8 en malneessa oleva professori Br. Suviranta suhtautuu 
~i:torlalli~een ~~t~ut~en. Jo vuosia sitten kirjoittaja lupasi 
lt ~lleen e1 lepaava~sat ennen kuin mnnilman tietoon on saatettu, 
m~ta ~odella tapahtul, Nyt on hänen hetkensä lyönyt, nyt hänellä 
v~hdo~::- <?n tilaisuus SQLo1simmoko nost oa soihtu ko aoksen ylle jo. 
n~~ttaa a~kQlaisille, mitä on Totuus ~ Alempnna seuraa teema ja 
v~lsi vnr1atioto, joisto lUkija itse tohköön johtopäätöksensä. 

Tee m a. 

Aika: joulukuu A.D .. 1935. Paikka ~ tri Br. Suvirsnnnn tyä- ' 
huone Suomen Penkissn vcstnpääts. pnnkk1valtuusm'isten huonetta. Su
viranta polttaa hyvänhnjuist c sikuoria. Häneri valtavat aivonsa 
työskentelevät kohisten. Sikearintuoksu jo snnottu kohin8 opasto
vnt paikalle erään vihreän nuor~koisen . v8st8~olmistuneen filosD
finnkandidaatti rJIikko T8mmisen~ joke 0:'1 pyrkimässä työhön Suomen 
Pankkiin • . 

. Tamminen pysähtyy hämillään ov onpieloen, pyörittelee -
ujo kun on - 8vuttomenn hnttu8 käsissään~ sopertaa anteeksipyyn-
t ö ns ä s i itä t Gt t ä 0 nol e ma s S 8 j Q S' [; [\ vi hd -" :l n ä nky t ety k s i, et t ä 
hän olisi noinniinkuin juuri vnlmis"tunut ja olisi noinniinkuin 
työn tarpeessa, jos niinkuin noinniinkuin olisi täällä Suomen Pan
kissa ••• noinniinkuin jonkinlaista noinniinkuin ••• mahdollisuuk
sin ••• noinniinkuin meinnten. Häntä tentitään t tutkitaan ja risti
kuulustellaan. Hän selviää mi tenkut,on,. mutta S1 tten tulee kmoppi t 
onko maisteri lukenut hänen, tri SuvirDnnan artikkelin uKansallis
kiihkon psykologiaan tämän päivän Hels ingin SontJmissQ ja jos on 
n:tin onko samaa luieltä kuin kirjoittaja vai ei? 

Vihreä nuorukainen on tukoloSSG tilanteessa. Hän elää 
juuri lyhytaikaisen nitosuomalaisuutonso kiihkelitä vaihetta. Hän 
lukee Snellmania jo Matti Kuusta. Hän t chtoo, ett~ Suomessa puhu
taan suomea t jUkup-11nt, vieläpä vol tion -y:liopiston pedelli t k1n~ 
JQ tri Suvirannan artikkeli on kuin ruosknnisku vasten hänen suo
ffiolaisknnsallisen minänsä kQsvojQ~ Mutta mitä tehdä? Jos hän aanoo 
totuuden niin hyvästi Suomen Pankki, 1 500 markkaa kuussa ja aa-
mininen ;ielä kaupan päälle. 

Hetken riehuu honkien taistelu nuorukaisen povGssa. Mutta 
sitten hän älyää heittäytyä diRl?mea~tiseksi ja sopertaa hämillään 
ja onnettomana , että j~u,. kyl~ah~n ha~l ,~ ';';; tuota ••• olihan se 
mielenkiintoinen ••• , nakokohtlQ tuota .• ~. mein~ten, m~tt8 n~oriso 
on niin intom.ielist ä .... ja Snel~mQnkln. snnoo Ja rJIatt 1 KUUSl .~ •• 
ja kaikki ,._ ja ehkä hän nyt e1 ihan Joko kohda~sa voi y~tya, 
muttc ehkä sitten vanhempana ~o~ tos onn tuu ~~q melnoten nOln-
niinkUin., •• 

Seurauksena oli, että vihreä nuoruka1De n Tamminen otettiin 
Suomen Pankin tilasto-osatolle ~_s. hor joittelij nks1 saaden 
1 500 markkaansa jo vielä ncm: C'. l n ) ' 1-- '-" '·_( ·~- 1 .:"8 ~ 
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" .Aika ~ t ,oukokuun .. maTsSlvat tri 'Br Su" yo Vuonna 19367 Paikk8~ Tukhdman katu jota 
Mikko Tamminen. NiinVl~anta, mai~teri 01 8V i Linnus ja maistefi 
Mr. Johnny Walker .' otuuden nlmessä olisi mainittava vielä 
prof. Myrdalin koto~o~a ~uttavuutt~ herrat olivat saaneet tehdä 
een vaiheilla. a Ja Jonka henkl jatk uv as ti leijaili seuru-

Suviranta mui t 1 . mitenkään varma s1it~ e ee .. menne~t~: nEn minä, hän sanoo; "ollut 
kiin. Mutta kun hän a, ~tta ottal~ln~~uo~ Tamm~~en Suomen Pank
riitelemään minun k enSl ~er~aa.s1el~a kaydessaan rohkeni ruveta 
tohtorismies ja häna~s~anl ~lell~y~ymy~s~st~~ v~ikka minä olen 
huomasin at~ä mieh 1a~n malste~l Ja 11saksl tyon haussa, niin 
otin hän~t Suomen pes

k
s

k
a

1
0
i

n selkarankaa. Ja niin minä kuitenkin 
an n ••• n 

- 1 1 v ari a a t 1 0, 

kabinet~~ka: maaliskuu vuonna 1942. Paikka: Ravintola Espilän 
karonkka h··Tilais~usc pr~~. Br. Suvirannan kunniaksi järjestetty 

t r
"··.. anen s ilrtyessaan Suomen Forakista vaI tiovarairuninis

eloon, 

SU~i~anta vastaa hänelle pidettyihin puheisiin ja muiste
lee m~~nel ta. IVIII! .• hän kertoo: uSi tten pyrki tuo Tamminen Suomen 
PankkIIn. 91in Juuri kirjoittanut Helsi ngin Sanomiin artikkelin· 
kansallisklihkon ps:ykologi~sto,. eläm8.ni pe res artikkeli, ohimen
n~n .. sa?,ottuna. KY~Yln Ta~lsen mielipidettä siitä ja kuvi telkaa ~ 
ml ta han sanoi 1 Han sanol, että se oli pelkkää roskaa .... Pelkkää 

_. ;roskaa "- ••• minun paras artikkelini! Wl ies oli uskomattoman röyhkeä 
m~tta samalla tunsin vissiä kunnioitusta häntä kohtean. Heitin ' 
hanet ti~tysti ulos, mutta kun hänessä ilmeisesti oli selkäran
kaa, otin hänet Suomen Pankkiin .... tt 

111· v ari a a t i o. 

Aika: tammikuu vuonnn 1946. Paikka: Ravintola Matin kabi
netti. Tilaisuus prat. Matti Lepon kunni aksi järjestetty kr ronkka 
hänen jättäessään Suorn.en Pankin. 

Suvironto. puhuu Lepolle jo muistelee mennei tä. "Kaikista · 
niistä miehistä", hän mm. lausuU, "jotkn minun aikanani ovat tul
leet Suomen Pankkiin on Tnmminen ehdoton ykkönen, mitä hävyttö-· 
myy teen tulee. Heti 0",,011e tultu8an hän sj.lmät kiiluen aitosuoma
lnls.ta fanatismia kilju1~ että minun ortikkelini oli pahinta 800-
pas, mitä hän milloinkaan on onnettomuudekseen joutunut lukemaan. 
Hän käyttäytyi niin uhkaavasti, vaikka on paljon alerrunassa snrjassa 
kuin minä että Dlinun täytyi turv8utua r :;hmysaUVQQll;!, joka minulla 
siihen aikaan oli työhuoneessnni aitosuomalaisten v8ro ltn. Sen 
avulla sain miehen lopulta karkoitetuksi, vaikka hän heittel1kln 
minua mukaansa ottruailla k~vytbetonitiilillä ja solistuksilla -
ohimennen sano~tunQ huomasin siitä heti, ett ä hänellä oli t B ipu~ 
muksia rakennustoiminnan tutkimiseen. IVlutta koska hänessä kui tenk1n 
näytti ole van selkärankaa, pää tin ott80 hänet Suomen Pankkiin •• ft 

IV v ari Q a t i 0 • 

Aika: ei ole vielä tiedoss a. Paikko: ei myöskään. Tilai
suus; proressori Er. suvirBnn~n kun~i aksi järjestet~y karon~ka hänen 
siir~yessään suomen Pankista Jonnekln muualle, kent les valtlovB-

reinm1nis~eriöön. 
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lee samalla menneitä a~ d ane~l~,. pir1 ettyihi.n .c'l:':-J.8 isi:. n ja mui :-; t 03 -

seuraavaa : "Tammisen· t~ e~nakol esti h ä n -G:Jle~ kertoJ.LJ.C::!9 n mm:., 
'tiettyjä dramaattisi 0 . amln~n .. Suo~en Pankkiin ei ollut v a il :!_d. 
ja huomasin heti t~ .. Pl~rtelta~ Na in jo i kkuna~ ta hänen t ulon sa 
suomalainen jOka~s~k a mIes on ~yY~illinen väkl v a lt a~ne n aito-
Onneksi minulla oli ~~SS8 fana~lsmls~ ~8 n ei kaihda mit ään keiLoj o~ 
Thlaxim-ma11io vuod 1 t uoneess a nl koneklvää ri ) r 8kyyl.:'s yst uGmiä ~ 
toan muuten ;ar ' e. a 1909~ lyhennettynä nkk ·;09 i1 2 Siinä erote-· 
kuinoen, j81u~t:l~al~enk?n~~i~ääri vornl ukkoinee n jo c 6yry l et
alkajaisiksi a1k ~Q tOn~klv~~r1n li8ät 8 ~Vikk oo ~~ Saad aksanl he ti 
'tuolla kelpo l:1S alf .. ervcell1scn ~or[,8 lls en vOIkutuks en ommuin 
roinon ahti paike~l a m~utaman s orJ 8 n oven läpi jo e nnen kuin Tcm
miesten hUUB _ a 0 .. Ban t 08 S' 2settui osemiin p a nkkiv c ltuus--
mutta kun T ~ikY~~YkSG~ t8~kse~ ?~ntYi r a ivokas tulit e istelu , 
keskusmakqs~l .se 0 011 VOln klvaari - muist ~2kseni ven~l~~nen 
vääri m/91 _ ~:lll? ~2rL8t ottu ~olIn~n linj an j 81.<oVELeD s ot ilos ki-

m"null l' JO k3.SlkrQn[JC1 tteJa~ Jotko lisäksi lop iJuiva t kGsken 
1 [1 0 l' tuliyli . nk'" ... ; 

heittimeeni ~OlmEl e ~ Joutun~t .. odes ~urv c: utum8on pienois-
.' . ' • 1 joka m:nullo 011 ' res orv 1m. p c. porlkorlSS Q u TElmrni nen 

ta1k?11 ~ult~k1n.~lsUkkoasti, mistä huomasin, että hänessä 01; 
se ar o. eo, JO nl1n otin hänot Suomen Ponkkiin_n 

v V 8 r i a a t i o. 

81 tä ei usko.lla aj atcllc.ko on - otomipoHunin n1kakau ttc. kun 
eletään. 

E1no Sar:ri: 

ESI~:lERKKI BASIS-VUODEN VAlKUTUKSE8)TA HINT.AVERTAILUIHIN e> 

KUn meillä viimo aikoina on arvosteltu orilaisten t ovorc in 
hinnan korkeutte toi nlhaisuutta vertaamalla yksityisen t ~ v8ron 
t 8i suppean tovororyhmän hintnindoksiä yleisiin hintaindekseihin, 
on use osti unohdettu basis-vuoden olennainen vaikutus siihen 
kuvean~ joka tällaisosta vortoilust c s88doon. Esitän SGUr0 8 VOSSO 
esimerkin niistä väärinkäsityksistä,.. joi ta tämän seikan unoht ami
non S88tt8o aiheuttaa. 

Virallisen tukkuh1nteindeksimme kotimaiset tnv oret on jc
ettu kolmeen ryhmään: moatoloustuotteet, motshtoloustuottGot ja 
teollisuustuotte ·et. Käsi ttelen n ä i tti ryhmäi~deksGjä esimerlcisstini. 

Nykyi s en virollis en tukkuhintoindaks irrune b os i~ --vuosi .. on 
1935. K'un se merkitään 100:110, scc:doon seurocvc s orJa r~7hma-
tnjeksejä. 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1944 
1945 
1945 
1946 

Vuosi 

tamrnik. 
kes äk., 
'tommik. 
kesäk. 
.iamrnik .. 

D.ITo tJ. t olo us ~ 
tuotteet 

155 
190 
221 
250 
256 
259 
267 
392 
616 

rda t s ä talous '
tuotteot 

182 
224 
281 
328 
350 
36'7 
370 
438 
::j, .... "? 
( , -~ 

Teolli suus
tuottea~ 

151 
182 
227 
253 
270 
2r.J9 
292 
~48 

565 
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Nämä kolme luku' . inflaat1cr1ntamassa tsarJ~a oso1ttavat~ että kotimais te n t5v 8~ct~n 

teet eli siis ne tuo~ ummal~ena ovat kulkeneet mets ätalo 1. u
J

u J C-:; -G 
ansiosta on runsaimm.teet~ JOita meillä maamme luonnonsuhteiden 
pggtelmätapaa voit ~n~.Nou~a~tamalla hintavertailuissa yleistä 
metsät81oustu~tteet alS~l~ ... taman sarjan perusteella väitt ää , e"t t ä 
muut tässä mainitut ~~~:~~ ovat suhteellisesti kalliimpio kuin 

Jos . d k ' 
saadaan oeu~~"ve St In b~sis-vuoc1eksi otet aan 1935: n 

. Q G~ 0 sorJat: 
Vuosi 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 t ornm.1k. 
1944 kesäk ~ 
1945 t ammik. 
1945 kes äk. 
1946 tcrnmik. 

rJra8 t olaua., 
tuotteet 

135 
165 
192 
217 
223 
225 
232 
341 
536 

Iv1 e t s ä t D 10 u s -
tuotteet 

110 
136 
1'10 
199 
212 
222 
224 
265 
467 

s ij Dsta 1937 ;. 

Te 0 11 i suu s .
tuott ee t 

131 
158 
19'1 
220 
235 
243 
254 
303 
491 

. , Tässä l e skelmassa on tosin pieni mctemoottinen virhe 
Jok~ JOhtuu siitä, ott~ kukin nMistä kolmest8 indeksist ä on' 
uS~lde~ t8v8r~i~ ry~män muodosteme indeksi.Jos kunkin tov ar an v:n 
19~7 hInta OlISI erIkseen merkitty = 100~ olisivat · edellä esit etyt 
luvut ehkä hiukan toiset. N~t ne on 18skettu siten että kukin 
r~hmä~ndeksi sellaisenaon v. 1937 on merkitty = 100. Tämä virho 
01 kUItenkaan muuta tässä esillä olevQa osina toiseksi. 

Viimaksi esitetyt lukusnrjot osoittcvct~ että metsät nlous
tuotteidon hint e on lnf1cotiokehityksessä muiden · ryhmien jälj os 
s~. Tevellista p~ätelmän takoo noudattaen voitaisiin näid en luku
jen perusteel10 väittää~ että ffiets ät oloustuotteiden hinnot ov ot 
nyt sUh,eel1isesti alemmat kuin muiden t~ssä mninittujen ryrunien~ 

Kummenkin pää tolmän virho on ti~onkin siinä ettoi t cvnlli
non hint oindoksi selloisenann sono mitään siitä, onko jonkin t o,-· 
veran hint a toiston tcversin· hint c8 n verrattuna korkea vai a lhai
non. Se osoitt~a ainoastaon, kuilllio suuri se on verra ttuna jonkin 
tie.tyn a jankohdan S8m_an tevoran hintonn., Ve.sto kun ensin tutki
taen onko esionoffiDisan tev8ron hinto · tuonn oiempcnc vertailu-
aj ankoh tcnc. ollut korkoa ~ini alhainen, voidaan t ehdti. päti.t 0 lm.i ä 
nykyisten hintojen korkoudestc. 

Kun eri tcv r rnin ja palvelusten hinnat eivät suhdannev nih
teluissa noudata s ema o kulkua eivätk~ samaa tehtia~ s eo tt aQ yhden 
vuoden k äyttfuminen hint8indoksie~ basi~s~nQ jo~tao po~?s ti ~[r~ 
h8on. T~st~ on meillä viime vuosIlta ~?lJon ~slm~rkkeJ a ~ ~rIt~ . -. 
sesti puutavornn hintojen kohdoll~ OS11~tyy ~u~rI sell alsl a rIstI-
riit a isin p~ätelmiä, joista edalla on nayttslt S. 

Näistä syistä olisi mielest ti~i,syyt ~ ryh~ yä h~rkitsem~Dr, 
ik" h' t" indeks e j Ei leskett 8ElSSa 01lS1 yl e 1S emnnn .. k Ul n on 1<: ~ t o . 

k
8... tO t It? ~ bns l' ks onn pi t Gmpti.~~ oikoj ck son kuin yh t :} vuott a . El 0 1 ··-

~\. Y 0 avo. L ' t... h t t t.. h t k n~kaan hai ttsisi, jos tavo~liste~ y ~e~k v~o t c~n .. 0 1 y .. ~ ee~ll~~-
knuteon porustuvienindeksl~n ohUkSSO ~u Olshd8~SI1~ ml-y10u S~kn ,-.1--

. .' d b a l' k s 0 n r\ 0 n 0 S 1m • k 0 0 naI s (3 n s u ( ,nn 0 L a 0 n I t.., ~ 
Sla, JOl on Cu (.( 

(Graofinen käyre ) 
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Eero J. Korpela: 

1'IAANHANKINTALAKI KANSANTJ.LOUDELLISEN NEUVOTTELUKUNN.t~N 
KOI\~ i~STUSKIVENÄ,. 

.... K~nsantaloudellisen neu\tttelukunnan ja sen työvaliok unnan 
taha~~stlsess~ ~oimin~assa on valtiataloutta koskevilla kysymyk 
s111a ollut tahan astl varsin keskeinen asema - tekisi mieli 
sa~oat miltei liiankin keskeinen. Tämä on ilmeisesti johtunut 
oSlti~1n ~ilapäisistä~ mutta osittain myös pysyväisluontoisista 
sy1sta. Jalkimmäisistä lienee tärkeimpänä pidettävä sit ä ~ ett ä 
kans~ntaloUdellinen neuvottelukunta liittyy hallinnollisesti 
valtlovarainministeriöön. 

Finanssikysymysten keskeisestä asemasta huolimat-ta ei lie
ne vallan väärin sanoa, että kansantaloudellisen neuvottelukun
nan käsittelemistä asioista asutuskysymys on ollut la8jakantoisin 
ja monissa ouhteissD tärkein. Siinä ei järjestellä radikaalisella 
tsvolla vain satojentuhansien ihmisten omistussuhteito, vaon myös 
maamme elinkeinoelämää koko loa juudessoan. Lähinnä se koskee tie
tysti va rsinaiste mQ8t 8loust~ot8ntoo , mutta myös metsät olouteenkin 
ulottuvat sen vaikutukset vuosikymmeniksi, ehkäpä pysyvästikin. 

MaanhankintalaIn käsittely ei sinänsä muodostunut kansan
taloudellisen neuvottelukunnGn komp c: stuskiveksi. Päinv astoin voi
daen todeta. että käsittely sujui neuvottelukunn~ssa jo sen työ
valiokunncssc ilmon erikoisin vaikeuksia. VOido onpa sanoa, että 
mielipiteet oliva t aa1asto~ ainakin olcellisi~~ist8 kohdist a , yl
lättävän somansuunteisia. Tärkeimpinä kohtino siinä lausunnoss a , 
jonka k3ns entaloudollinen neuvottelukunta ~Jntoi Gsutuskysymystä 
käsitelleen komitoan mietinnöstti ja ehdotuksistQ, voitaneen pitää 
seurs nvia: 

1. Kansantaloudelliset jo ma a taloudelliset näkökohdat ei
vät puolla niin laajaa 8sutustoimintae kuin komitea oli ehdotta
nut. 

2. Jotta Dsutusohjelmeo oi ryhdyttäisi toteuttamaan saman
aikaisesti niin l8Djosso mite.sso J että se ' osoitt~utuu t oloudelli
sesse suhteessa epät arkoituk~onmuka1seksi, jopa ffiahdottomeksi 
toteuttec~ on terpcellisto käydä tähän suurtehtävään osteettoin. 
Ensimmäisessä vaihoessa olisi asutusmoota hankitt ava ffi8 s talous
Siirtoväelle! osu~U~kGlpoisi~le sot8invQlii~oi~lo se~~ sell?isil~e 
rintomamiehi 1e, JOIden harkItaan olevQn erItYIsen kllreelllsestl 
8sutusmaan tarpoessa .. 

3. Vanhan pellon käyttö 8sutusmaoksi olisi rajoitett evn 
125 000 hehtsnriin, minkä lisäksi olisi r 8ivettovn t 2rpeellinen 
määrä uuttc poltoa. 

Mikäli sa a ttoi panna merkille, neuvottelukunna n l a usunto 
ffi Do nhankint a laisto. sai eri tahoillE! va rsin suopoen vast aanoton. 
Mutt a samaa ei voi s a noa neuvottelukunnan esittemän 3sutusohj e l
man koht alosta hallituksessa ja oduskunnassa. Oireellista oli jo 
se, että lausunnon pyyt öminen k e ns ont a loudellis elt n neuvott el u
kunnalta k~ht asi hallituksessa tiukka a VDStustust o . Ke ik es t a päät
täen osiaa ei pidotty sella isena, ett ä ne uvott elukunnan olisi . 
syyt ti sitä käsitellä. Ja kun l~usunto Qsi cst n sitt en va lmistui. 
jäivät siinä osit otyt ohdotukset käyt ~nnöllis e sti ka tso en kokonean 



ilman huomiota hall·t k 
t äin korkeal ta t l U s e~ ~ s1~y~::-s.ecsä . On k err-o"t t Ll. > o15't.. ä e rj_ t-
kunnan puheenj h~h'?~{f 011S1 .. tama n jOhdoGta huoma utettu 't- U-rc ] j ~J -
lausuntoa koI d 0 aj- et ~ ~ et t~ sel~ainen neuvotteluy-unta, j onka 
nen. 1 eIlaan nlln yllOlkalsesti~ ei ole paljonkaan a rvoi-

Pitäköön tämä le gend a pa i kkansa t ai ei joka tapauksessa 
~oi taneen olla. :, a rnl~ ja> että t yöva liokunnan p~heenjohtaja on 
Joutunut vakavlln aJatuksiin sen kohtalon ~uoksi mikä neuvotte
l~kunnan lausunnon osaksi tuli. Jo ko_ as i a sell~isena an on ollut 
hanen sydäntään lähellä , sen olemue voineet useassa yhteydessä 
todeta_.Mutta lisäksi täss ä tuli eritt äi n vakavana es ille kysy
mys, ~olko kansantaloudellinen neuvottelukunta yle ensä h ankkia 
sellalsen aseman ja a rvov a llan, ett ä sen l Dusunnot painava t riit-
tävästi vsokalaudassa.. -

Marjatta Kangastus: 

BRur~o SUVIRANTA JA TAlKALA1WPU. 

Professori Suvirannan huoneess o oli mont 2 lukittuo l Aa tik
koa ja olemme vermn,. että yhdossä niistä oli t Qikc l offipPu. Ifl eidän 
varmuuttnmme tukee professori Suvirannnn koko persoonallisuus, 
mutta muun siteeksi j a. njott e totuus ei unohtuisln väläytämme 
muuteman tosiesion, jotka muun suuremman rinnella eivät mieles
tämme ole oivan joutavuuksia. 

Kylmä,. kolkko j o räntäsoteinen Cl OillU. r'i1e VEl I tiov8r a inmi
nisteriön kansantalousos aston noinen, olemme h erännyt a ivon liian 
myöhään. Sukosta juoksee silmät jot a ew~e ehdi parrå2, j a kempakin 
on kadonnut •. Roi tiovaunuun enune tietonkään mahdu j a tulemrae 
myöh~styneenä ja pahalla tuulell a työhön. Työtä valtavAsti j o 
kono reisteilee. Kaikilla on kiire j a jokainen on ärtynyt. Buenon 
kohvintuojotyttö on jäänyt pois työstä~ emme siis edes s aa kor
viketta jn muston säffipylää. Kurjn2 on kaikki jo k 8ikkein kUljintc. 
ovet sotkuiset ja sel\:nv 8t kirjoituksot, joistc emme millään s eD 
mitään selvää. Juuri, kun r oivostuneeno vedämme konee$t e väärin 
kirjoitetun liusken t olemme vähällä ropiä rikki kaikki kons eptit, 
tulee professori Suvironto huoneeseen. Jo hänen punrunen kr8vot
tinsa piristää niin,. että kykenemme jokseenkin rQuhallisesti s ~no
maon hyvää huomenta. Professori on tehnyt samon hov a innon kuin 
mekin: .päivä on ikävä jo lTIco ilmon synkkä. Aiv an kuin t aikuri htin 
loihtii esiin 18sin~ t äynn~ ihania, oikeit a ruskeit a kahvipopuja. 
~a hetken kuluttua istuu koko os asto kahvipöydän ääress ä j o naut
tii elämästEi. Kenell ökään ei ole kiirettä, kcikki ova t hyv ällä 
tuulella, sotkuiset kirjoituksGtkin ovet muuttunee t ihmeellis en 
selviksi. Me kierrämmo rauhallisena uuden liuskan koneeseen, e ikä 
r änttisad e ollenkaon pileo hauskaa mao ilmoo ••• 

•• • 
Äurinko poistao. Olemme pirte ä ja tyytyvä inen elämä~n jo 

itseemme. Kä velemmo iloksemrae työhön j2 tul emme ensimmäisenq. pöy
dällämrne on kimppu kauniita kukkio j o lnppu:nTul en klo 10.30. 
Tervoisin Br .. S.n_ .Aurinko suorastoon neurDn~ PoneLllTIe kukc::t mal
jakkoon, hynly1lemme tyytyv ä isonLi , 8vonmme päivän lehden ja luemme 
TertLsmiohon .. 

~ . . 
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ki~·Oit!~~~~ssorin juna läht ee puolen t unnin kuluttua. Esitelm~ 
nenJk"ir -~ ~u~taaksi , Rap~re~ta haett ava. OsastolJa on kuumei 
latt1 l .t e. K~rJoltamme ep~tolvo~ sesti. Paperit sinkoilevat p t k in 

01 ~ .. Hllle .. seisoo Vleress a starttivalmiina. Ojennamme vii-
meisen llUskan ltinelle ja - vai vu.mm 1·····.. k' t h··· '1 1 -
~111e ~yntää sprintterityylillä ase!al~~~a~O ~~~UU~i~ak~l~~i~a~O' 
Juna ~ahtee. Ehtiikö Hille ajoissa? Huokaisemme helpotuksest n~. 
kun hanen ~asvoi~taa~ hänen palattuaa n näemme, että hän on se~v .! · ' 
nyt :,01 ttsJ a~~ kllpallust a .. Tunnust amme tiet ys ti ~ että on hyv·i 
s~~rl t~s ?ht18 asemalle niin lyhyess ä ajess a , mutt a emrlle sitten .... 
k~an olkeln ymmärrä HiIlen erikoisen iloista ja tyytyväistä ilme~ 
ta. Kysymme syytä s~d.ihen, mutt a emme s aa vast nust a. Hille ei voi 
.p':lhua. IIän syö jota in. Odot sl1lIae kärsirnättömästi sy ölni sen loppu
mlsto~ mutta Hille ei pidä kiirett ä. Hän imee j a puree j o melkein 
m~is~uttelee. Vihdoin hän nielee viim.eisen pelon jD s el i ttää 
satelIlen. että professori ~ntoi s semalla häne lle ison pa l nn suk
laata. 

~ ... 
Kirjoituskone rätisee kansantalousosaston yössä. Meitä nu

kuttaa. Savukkeetkin Jo:I. ~ pui vat aikoj 8 sitten .. Professori illues tyy 
lamppumrne valopiir,iin. Pari ystävällistä sonaa j a karallinen 
savukkeita .. Ei mitään nyk~i ä kessunsckoituksia, vaan entison ojan 
Klubi ·17. Kone rätisee edell ee n j a . sen ääni on reipP8smpi kuin 
ennen, mutta siihen ei ·ole yksi n syyn~ Klubi 17 ••• 

" . . 
Jouluaatto .. Salaperäistä touhua professorin huoneoss e. 

Vaistoamm.e sen, vaikka emmE kuulekaon. V8 istomm.e kulkee oikei t e 
uria. Hetken kuluttua antoB professori meille jokBiselle kirje
kuoren, jonke jännittyneenä cvnamme. Löydämm.e siel·t;ä vaikkn r!li tä: 
SUklaata, k ar emellejä, North st a tee, ka hvio, sakariinie ym. Olem
me s oanect ensimmäisen jou~: ul ahjnmme , joulu on todello olkol1ut .. 

Osasto odottaa .. Tänäänhän professori Suviront a S8 CPUU 
Ruotsista ja ilmestyy pian osostollekin. Ja niin hän tuleokin l 
pirteänä jo täynnä uusia Ci lämyksiä, joita hän kertoo k8hripöyd än 
ääressä .. Ja minkälaisen k ehvipäydänI Oikea t a v8hvso kahvin, soke-
r i e ,. 1 ei v ok s i a,. joi ss Don s uk 1 D n t 8 L~ :\0 1 Q j n p ä äll ä j 0 v ä::, i ss ä . 
jotain ihanan hyvää, pikkuleipiä jo kor8mellejä j a omerikkalcisio 
virgiiniasovukkeita. Ruotsi on sent ~än mukav8 mS8 ja professori 
- fllUk8 v a rai es ... 

.. -.. 
"Kansantalousosaston 
"Professori Suviranta tulee klo lOn~ 
"Professori on työvalj.okunnan kokouksessa" ... 
"Professori on finanssitoimikunnan kokouksessa". 
"Professori on Ruotsissa, tulee kahden viikon kuluttua"_ 
"Professori on m.inisterin puheillan __ 
"Käre Ivor" - nKäre Bramsnaesu · _. nDe Br Professor "P'ishorn 
"Kåre Bankdirektör Hedegaardrt - vvSuomen LähetystötTukholmo n • 

IV ..... rouch woter has run undor the London Brjdgo !I' •• n 

Puhelinsoittoja ~ kirjeitä~ kokouksia, työt ä , työt ä päivät 
ja työtä y6t. Kaikest a tästä huo! i hlct ta professori Suvironnnllu 
on aikaa hieroa"taikalamppuo nsQ ja pyytää sen henkiä·t uomaan kai
kenlaista hyv ä~, mi tä mi eli ilat\ t uakseen ko ip r.8., sekä henkist ä Gttä 
oineellista_ Jo. rl8 koneen ääressc. istuva olem.me tunteneet itsemrae 
professori Suvira nnan t n ikalamp un l ämpimäss ä ja kodikkoOSS Q ilmc
piirissä onnellisoksi elävGksi ihmiseksi, emmekä kuol~ Gckbi kO I 00k-
8i. 
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SANAN MIEK.A llA .. t'> ... 

Bruno Suviranta ....... .. tun SAN A N o~ ai~a ~T.l')mar-tanyt seka palnetu.n ett a p utu-
hänen -Julkaisuto ~r~o~. Ol.l v~lkea sanoa s kuinka monta pa1noarkkia 
mö its1jätoimi t lffiln an~a -- 3.'j.)~-r) ;s~k. Ään . Hänen puhuja- ja eslt el -
vat seuraavat ns ~n~~ .. l~~~uu~e st~ -yitmeeksi kulunei na vuosina anta-
kelpea kuvan~ 1e ~ aalta pO)mlt u~ sanomalehtileikkeet vain 

( lehtileikkeit~ ) 

Klaus Vvaris~ 

BR. SUVI Rl-1NTJi JA JUNIORIT_ 

. A~lekirjoittanut soluttautui osaston henkilökuntaan - 8il-
lOl~en fInanssiministerin vastustelusta huolimatta ja kiitos 
S~~lran~an.tarm?kkaan painostuksen - sellaisessa vaiheessa sodan 
paaty~a, JolloIn osasto jo oli niin sanoakseni vakiinnuttanut 
ase~ansa. ~~virannan johdolla se oli luonut organis8stionsa ja 
k~r~~ny~ ~11n valtiokoneist os s2 kuin talouselämässä yleensäkin 
kasllnsa Joukon sopivia ohj auslankoja. 

- Omalaatuista on - kuten yst ävänme Salosmaa ja ehkä jotkut 
muutkin tämän Julknisun kirjoitt a jista huomouttnvat - että kuikki 
tämä - t opaht ui käytännöllis es t ' ~ l ka tsoen ilrnan vars inaista vi rko.
miehistöä. Yksi varsinainen virkanoinen oli olemasso · nimitt~in 
Mnlsi Tamminen, ja epäilemättä onkin hänen ansiotaan; että osasto 
.toimi niinkuin sen päällikkö halusi. Enemmän kuin virkanainen lie
nee Maisi kuitenkin ollut Br ~ 8:1le eräänlainen faktotum, oikea 
ja VQsen käsi t sihteeri ym~ ym~ -

Niin, luulisinpa näin ollen olevani ensimmäinen henkilö. 
joko joutui tule.tTrlson OS8stoon utäystyölliseksi n virkemieheksi . 
ulkoapäin, ei sisästäpäin ikäänkuin orgaanisesti osastoon knsvn
neeno.. Tunt ui ki'el tämä tt ä aluks i j onkin verran oudolta ruveta 
upaneutumaon hinta- ja polkkakysymykseen n , jonko Br. S. allekir
joittaneelle ensimmäiseksi lykkäsi. Oli VOP8US käsitellä asiaa 
niin toi näin, mi ten vein tuntui t e rkoi tUksenmukaisimmiltn, jo 
tehdä työtä siinä tempossa, mihin pystyi~ sekä tiliä a1ksansao.nnok
sistaan silloin kuin hQlusi~ Vähitellen aloitteleva virkomies 
kuitenkin sai rohkeutta yhä usoammin alistoa ideansa os astopäälli
kön kri1tillisen punt oroinnin 012isoksi, ja sillä tavalla asteit
tain päästiin selvemm111e vesille~ 

Kun tällaiseen työskentelyyn tottuu, oppii sille myös työn 
tuloksia silmällä pitäen antamaan yhä suuremrnnn arvon. Luulta
v8sti - tai sinokin toivottevosti - konsontnlousOsDsto tulee nina 
s äi lyttämään työs s e~än t i ~t~n18~ s en boh~e~i ~ e~ .. kol1igiaol~ suuden 
leiman. Ilman muuta on slt a offi1 88n yll ap lt nmaan se melkOlsen runsas 
joukko erilaisin koko~k~~n, ~oissn o~~ k8nsont~lousososton toimin
nasta tapohtuu. Jos nllkaan ~lrGst? ~lln .. kB~k~tl knnsDntalousos8sto 
on työskonnellyt vähiten o~lon ~olnl~~s~ Sls o.puolollc. Br~ S. ke
hitti kokousten pitnmison JQ ·esltelmolmlsen suornstaon tOlt Goksi~ 

Erä~nä heikkona hetkenä t~li t ~m3n kirjoittejn- vesta muu
taman kuukauden horjoitol~uQGn vlrk?~lehen smmettia - t o:kemm1n 
cjnttelemotto yhtyneeksi :"Br,. S:n V [lltte~n mukocn} U01?Vl R80den 
Jossakin pöytäkeskustelusso. sinkoam2sn 8Je tukseen, 8tt ~ Br. S. muki 
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olisi byrokraattinen. Tämä ·väite aiheutti sen kohteen tahQ~ta mitä 
tarm~kka~mm~n vastalauseen,. ja täydellä syyllä, minkä täten julki
s~stl.myonnan. Byrokraattisuus onkin varmasti viimeinen asia m1s
ta. vOIdaan syyttää Br. S:aa t joka nähtävästi on vakaumukselt~an 
kalken kaavamaisuuden ja virkavaltaisuuden vastustaja. 

Ilmeisesti tämä johtuu siitä luonteenomaisesta piirteestä 
Suvirannassa~ jota ehkä parhaiten voitaisiin nimittää vapaudeksi 
itsekeskeisyydestä., "Johtajan-ajatus on Br. S~lle kerta kaikkiaan 
vastenmielinen - myöskin itseensä sovellettuna. Ehkä juuri tästä 
myös johtuu, että Br. S. ei ole halunnut kerätä alaisekseen nesi
kuntaa" ja toimia sen yksinvaltaisena komentajana edes antnessoan 
julkisuuteen nkäskyjäänn. 11osidemokraattisesti on lukemattomat 
esitykset" aloitteet ja lausunnot esitetty asianomaisten toimi-· 
kuntiensa nimissä silloinkin t kun ne itse asiassa ovat juuri pu
heenjohtnjan inspiroimia~ 

Edelleen tästä johtunee, että Br. S. ei pyri pitämään 
nuoria· ja kokemattomia apulaisi80n "pöydän alla u , vaan päinvastoin 
työntää heitä väkisinkin esiin. Br. S. on ollut ennakkoluuloton 
ja valmis hyväksymään nvihrei täkin'. ajatuksia, jos asinnomoinen 
ne vain osaQ perustella. Br. S. ei ole pannut monopoolikseen edes 
omon osastönso tÖitä, s8ctikka sitten missään suhteessa hnrras-
t anu t ~ omn s t 8 t Dlo us tie tee 11 i s e s t i k 0 ns e rv a t i i viI i b e r D. 81 i s e s t [' 
perusasenteestaan huolimatta - ortodoksisuutta suhteessaan nuorem
piin, tavalla tai toisella kerettiläisiin tutkijoihin. Useampikin 
kuin allekirjoittanut saa olla kiitollinen Br. S:n tavasta nostaa 
kaino sto vastaon pyri st el emis est ä huolimat ta "pöydälle .. sanOnJ.Dan 
julki sonottovnnsD ja puolustamaan omia ajatuksiaan. Br.S. kyllä 
cntn8 nohanssi tn - riippuu sitten aSianomaiSista, ovatko he 
lopult8 niiden arvoisia. 
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