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KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ SANAN VAPAUS

E S 1 P U loI E.
Tämän '�irjall allwrl/lllwl/a ovat ne kaksi esitelmää, mitkä
tekijä piti viime 111l11tilw/lssa OSlIllstoi11lillfapiiivi/l.'i H ('Isill
gissii. ToilleJ/ l Iiislii, l/Icidiin pOIIJd:ie1ll11lC 7.'iiJllca,;�'aista toi
mil/taa esittävä, on tähän oleltu sellaisella kllin se pidettiin,
1/Iuodostaen 1:11 luvlfll cllsi OSOII.
Tälllä/l luvlfll 2:IICII ja
3:1IIOS osa ovat 1/11lta. Toisessa esifellllässii kosl.'clL'llllt asiat
011 riitä kirjaa varten f.'äsitelty siillä määrill laajemmill, ettli
t'sit:ys Idisittää n:yt !?irjan /1'/1 ja 111:11 Ill'i'ltIl. 1I;:51/lJ.'lt
ull laas koko IIaolI //.Iltta. Täten kirjani 'l/j1t muodostaa ko1.>o··
lIaislIudell, jossa esiill/ltDIl, mitä olell viillle ailwillCl 1I11.'O
maalaisesta l?\ irjallislIudesta ja tiWllä tel.'cmistiilli havainJ/oista
oppiI/nl sekä mt'tii olen lwlwnut ja saaVl/ttanllt oli/alia tila/
lani, jota mahdollislln/isiell 11/l/h'aan hoidetaalI fans/?alaisec11
malliin. Tar/wif/lkscl/a/li 011 0/11/1 osoiflaa, mitii tar't'ifarlll,
jotta Suomen maatalolls, joka vi1"lIIe ailwina yleensä Oli t/lot
tO// 1/t tappiota, '(}oidaan saada kanJ/attavaksi ja selI kalltia
maalaisväestÖ1J1111e taloudellisesli ja sl'tJcellisesti 1·!scl1iii.H'ksi.
Kirjaa on jo elLI/en se-n val11listamisla kolulanJlut tässii
maassa enllen/t'lwllllllatoll 'uasluslus.
Yksif'\'ispallkkicl/ ja
uiiden kallllattajaill taholta J/osfeffil:1I 1m/oton 1II)!rs{.. ')! I!dellii
mainittIla, /iirjO/I 1:/1 luvulI ellsi osassa olevaa esitelmr;it
vastaan.
Esitelmää lähe11llllill tUlltematfa sen sisiillvs esi
tettiin 1Ilt1'inkurisl'sti ja sell tekijää llOl'tJeJ/l/eftiill, samalla
Iwill rikollislakill pankliimiestoi/JIinfaa ta't'allaan '"illaisella
painettiiJ/.
TällliiJ//iÖ 11l)lrskjIIL pelästytlällli11ä 'uoi mislä
sy.vstä: lIeljä maamme tllll/le/uinta h'llslaJlJl l/sliil.'elfä l..ieIUi.\'
tJ'i tätii liirjaa IwsfOJ lfa71lasfa. Peller'l'o-Seuran johdon taholta.
taas 0/1 ilmoitettu, effii Seura k)J/lä voisi kirjan Iwsfautau.
'mutta, katsoelI siihen taloudelliseen rh'pp llvaisllllfcclI. missä
Seura 011 ValioolI 1/ähden, ailloasfaall sillii ehdolla. että 11:11
11lvun ellsi osa, joka I.:ösittelee Valion viimeail.:aisfa toimil/
taa, jätettäisiin pois.
TiillaillclI eri tahoilla tlfl(Tua vapaa II .10.11011 sorfo rahal1vaUall puolella. mil..ä tähän saaldw ei liene meillii vielii ellllel!
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esiillf)'lljlllläin selvällä, sai eräiit :ystävälli ja tlftt�1'2If1l1i perus
tamaan 1t1fden }w,staIlJl.ltslii'�keenJ jonka G'l.'ulla /..>irj'l nyt l.'Iti
tenkin pääsee iJmu:ste" ilmoille.
i\I/lIlta rahanvalta on mC1lI1 vi pitel1lllliillekill. Kun uusi
kustannusliike varOVaiSltllssyistli tarjosi kirjall 11Iaafalolldel
lisille järjestöille elll/akolta tilatfa'ua''. si ja tahtoi SCHVIlO'�si
tehdä kirjan il11lestymisell julkisuudessa eH l/akolla fIlJII/e
fu!,'si, 011 sanomalehdistö SWlfll Ityväntahtoisesti 1mtisten
l1t1 todossa 1Hyöf«vaikuttallut.
Al{utla )JPellerl.lo"-lehteen ei
llll stantaja ole saanut edes rahalla mal,'settavaa 1"lmoituslrz
kirjan tulosta, sillä Valion johto oN sen jyr/.. ·ästi kieltänyt.
Tähäll on "Pellervo"-lehden toimitlls al-istul/llt s\'vsfii, että
1 "al;o. samaten Im;n eräät 11uwt/.'ill Itc.r/msli;ld,:eel, llll'. c!c
Pdlervo-S eltran toimi1ltaa vl/otaisella kall IlOt Ilsl11a'�slllla.
Tiimä esi1llcrl.'ki, joka. ei olt! ai1loa laalllaan. 'llailt/.'a kyllii
ellsilllmäillen, mikä tulee julkisll'/fdcssa iI/lIllellll.'si, osoittaa
el/siksikin. että OS"ll-'l/stoiminf,aliikkeittl'1l rahal / valta 'Z'o; olla
�,htäläinen kuin :yksit:yisliikkeittellkia J sekii toiseksi J etlii Io?ltll
Pellervo-Seura v. H}J7 eräistä syistä tiiyt.Vi rakentua 1111 del
leeu, IIiill tapahtl/i se olo jl'11 pakosta siilIä lwhd en virheell1"sesti.
että Sel/raa [alol/s oli järjestettävä pääas;aJliJ'esti ke';/..'lIs
l-iikkeistä riippllvaksi. Sillä sell !wlItta Sellrasta ja sell le" 
dislti 011 tullut keslwsliikkeitteu Ilöyriä palvelijoita, sen sijaalI
että ne olivat varell/1I1in olleet vapaita, johtavassa asemassa
olevia maalaisväestön äiillenkawlGttajia ja sell edistymis
p.vrkimysten ohjaajia.
Tällaiset vasfustukset eivät ole voineet estää minua saat
tamasta tätä. kirjaa julllisltHteen silläkin uhallaJ että se tlllee
aiheuttamaan uusia r:yöppyjä. TU1IIIell näet sltoraslaml sisiil
listii palwt1/sta siihen, Iwska olen varma siitii, että 7!oill töllä
I";rjalla osalta/li helpottaa maalaisväestön "'ovaa komppa iIlla
toimeelltulollsa puolesta. Sitäpaitsi toivon, että tämä kj'rja
ja sitä kohda1l'llHt vastustus tulevat avaamaalI Hiilten silmät.
joita raha ei solwise, lläke1l1ääll, 1J1.ilu:n ollaall luisumassa., ja
/los / amaa/1 heidät taistellll/II pllhtaolllpiclI lii!�etapojen puo
lesta.
Lopuksi llll/sun hartai1l111lat !n'ito!(sen; kaikille niill(' eri
wl/llwttillliehillc. jotka O"cJat mimia a'i'ltsfa/lcd.
Lopen Koivuniemellä elokuussa 1926.
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Suomen maatalous sai nauttia sodan aikana ja heti sen
jälkeen muutamia lihavia vuosia, joi na suuri osa maan
viljelijöistämme vapautui ve·loistaan ja toiset heistä keräc;ivät
melkoisia rahasäästöjäkin. Tätä lyhyttä aikakautta on seu
rannut taas alhaiscmpien hintojen ja katovuosien aika, jona
suuri osa maanviljeJijöiställlll1c on jälleen vajonnut vuosi
vuodelta kasvavan velkataakan alle.
Se johtuu osittain
suuresta påäomanpuutteesta ja sen aiheuttamasta korktasta
korkokannasta. osittain myöskin siitä. että maanviljelijät
saavat tuotteillaan yleensä 11.'Vk.'Visiil/ tltotattfoJwstOllllltksii1lsa
11ähden liian alhaisia hintoja. Toiselta puo]cn on tosin puu
tavaraliikcntccl11l11c sekä paperi- ja sclluloosateoJlisttutcI1111lC
tänä aikana kas\'anut, tuottacn sille osalle maanomisl3jial11mc, jolla on ollut metsiä myytävänä, huomattavia tuloja.
Nämä ynnä ne maanviljelijät. joilla on ollut talletuksia raha
laitoksissa, ovat olleet siinä onnellisessa asemassa. että he
eiviit ole tunteneet näinäkään aikoina suurempia vaikeuksia
siitä huolimatta, että heidänkään maatalous ei ole kannat
tanut. �lutta suurimmalle osalle maanviljelijöitämmc, nimit
täin Itä- ja Pohjois-Suomen pikkutilallisille sekä Länsi- ja
Etelä-Suomessa itsenäistyneille torppareille. siis niille. joilla
ei ole ollut sanottavia metsiä myytävänä eikä rahasäästöjä,
vaan velkoja, ovat viime vuodet todel1a muodostllneet
ankaraksi pulakaudeksi.
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Yhdeksi tärkeäksi syyksi näihin vaikeuksiin 011 arveltu
myöskin sitä, että suuri osa nykyisistä maanomistajista olisi
maksanut tilastaan nykyoloihin nähden liian
korkeita
hintoja. Se, joka l�lheml11in tuntee maalaisolojarnme, tietää
kuitenkin, että tästä syystä pulaan joutuneitten luku itse
asiassa on suhteellisen pieni.
l\Iaataloutemme yleinen huono kannattavaisuus ja var
sinkin pääoman ja työpaikkojen kalleus ovat vaikuttaneet
111.111. sen, että monet maanviljelijät, jotka mielellään haluai
sivat lisätä tilansa tuotantoa, pidättäytyvät siitä.
Siten
jäävät ulldismaan otto, salaojitus, paremmat karjaslIojat ja
lantalat tekemättä sekä paremmat siitoseläimet hankkimatta,
mikä tietää sitä, että piiäelinkeinomme ei edisty niinkuin se
Se, joka pystyy tätä ajattelemaan, älyäii,
muutoin voisi.
ettti meillä tåssä on vaikea ei ainoastaan maatalouttamme,
vaan koko kansantalouttamme painava heikkous, joka ei
suinkaan ole tilapäinen ja itsestään ohimenevä, kuten esi
merkiksi katovuosi, jonka tavallisesti vain osalle maatamme
aiheuttamia vaurioita kaikki ovat valmiit torjumaan, vaan
joka on vuosi vuodelta jatkuva, yli koko m2.an ulottuva ja
senvuoksi sitä tuhoisampi ilmiö.
Voidaanko tästä maataloutemme heikkoudesta ollenkaan
pääsyä löytää? Ja jos voidaan, niin millainen se pääsy on?
Tavallisesti etsitään pääsyä taloudellisista vaikeuksista
tutkimalla, missä määrin voitaisiin joko tuotantokustan
nuksia vähentää taikka tuotteiden hintoja parantaa. Ja jos
ei nähdä mitään mahdollisuuksia kumpaankaan sl1ll11taan,
niin tullaan neuvottomiksi ja vaivutaan epätoivoon. "1\[iten
siis tässä?
Voidaanko mitään tehdä lIIaatalollsllfofifitfemllle hinto
jell Jwrotfamiseksi.p Siihen vastaamisen j�\tän tuonnem
maksi.
Voidaanko mitään tehdä maataloutemme tuofantoväli11eittrl/ lIiutoje1/ alenta1lliseksi? lVI itä ensiksikin tulee maa
talotlstarvikkeitten hintoihin, ovat ne onneksi useasta tava
rasta, kuten apulannoista ja väkirehuista, viime vuosina
alentuneet siinä määrin, ettei ole valittamisen syytä.
lVfa·l
taloustyöväen palkat ovat edelleenkin jonkunverran kor
keammat kuin ennen sotaa, mutta niiden alentamiseen maan-
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viljelijät eivät voi mitään, sillä ne riippuvat yleisestä tilan
teesta työmarkkinoilla. Ja kokemus osoittanee, että kolmen
markan räätäli tekee kuuden markan vahingon. Suurimmat
Illenojen korotukset, verrattuina aikaan ennen sotaa, ovat
maanviljelijät saaneet veroihin ja pääomankorkoihin. Vero
jen huojennuksesta ei ole kuitenkaan minkäänlaisia toiveita.
Entä sitten nykyisen korkokannan alentaminen, eikö sekään
ole mahdollinen? Siihen vastaaminen on vaatinut erityisen
tutkimuksen, jonka tulokset esitetään tätä seuraavassa 1 :ssä
Luvussa.

ENSIMMÄINEN LUKU.
LUOTTO-OLOT ].\ ELINKEl�OEl.A:dA :\IEll.LA

JA SKANDINA Vlf\� �IAISS.\.

1.

Yk s i t Y i s p a n k k i e m ITI e v i i
t o i m i n t a. 1)

lTl

eaikainen

Nykyinen luonnottoman korkea korkokanta on jo sinään
meillä !,'G1lsallisol/l/ ctt01ll1lIlS, joka ei paina ainoastaan 111aa
talouttamme, vaan myöskin kauppaamme ja teollisuuttamme,
sanalla sanoen, talouselämäämme kokonaisuudessaan.
i\le
elämme nyt sellaista aikaa, jolloin maatalous. teollisuus,
kalastus y. ITI. tuotantoa harjoittava liike on niin kovassa
pulassa, että sen on vaikea edistyä, jopa osa siitä kamppailee
olemassaolostaan, osa sortullkin, mutta jolloin pankkiliike
ja pankkeihin pantlljen pääomien omistajat hyötyvät enem
män kuin koskaan ennen.
SenvlIoksi on mielestäni ollut
syytä ottaa yksityispankkien nykyinen toiminta elinkeino
elämän ja eritoten maatalouden kannalta katsoen tarkas
tettavaksi.
Kysymyksen valaisemiseksi olen laatinut muutamia tilas
tollisia taulukoita, jotka pyydän tässä asian valaisemiseksi
esittää.
Ensimmäisessä taulukossa (siv. 12) esitetään korkokanta
sellaisena kuin se oli Suomessa ja muissa pohjoismaissa
viime vuoden lopulla.
Katselkaamme, mitä se meille opettaa.
1) Tämä osa julaistaan sellaisena kuin se käsikirjoituksesta miltei
sanasta

sanaan

12. 4. 1926.

lukien

Siihen

esitettiin

Helsingissä

osuustoimintapäivillä

annetaan lisävalaistusta seuraavassa osassa.
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Ensimmäinen silmään plstava selvitys, minkä taulukko
antaa, on se paljon epäedullisempi asema, mikä elinkeino
elämällä yleensä on meidän maassamme, verrattuna Skan
dinaviaan, koska meillä elinkeinonharjoittajain on ollut
maksettava yleensä lailloistaan 3-7, jopa joskus 10 7r :ki11
enemmän korkoa kuin siellä.
Tämä lainapääomien kalleus meillä verrattuna Skandi
navian maihin on johtunut, kuten tunnettua, pääasiallisesti
. siitä, että meille tuli sodan jälkeen raha-arvomme äkillisestä
alenemisesta johtuvien seurauksien vuoksi kova päävmien
pnute, niinkuin on kåYl1) t monessa muussakin maassa. esim.
Saksassa, Unkarissa ja Puolassa, missä myöskin yhä edelleen
on korkea korkokanta, jotav1.stoin Skandinavian maat OV:1t
suurelta osalta siitä onnettomuudesta säästyneet. 1)
På?t
omien suuri puute meillä on ollut kovana rasitt1ksena koko
elinkeinoelämällemme, mutta varsinkin se on käynyt 111aan
viljelyksellemme onnettomaksi, tehden mcmen talouden kes
tämättömäksi. Syynä siihen, että pula kävi maanviljelijöille
ankarammaksi, on ollut se. että maaseudun tallettlkset ovat
suurelta osalta yksityispankkien. säästöpankkien ja O-;UU5kauppojen säästökassojen kautta joutuneet kauppaa ja teol
lisuutta palvelemaan. Tämän maanviljelyksellemme onnetto
man tilanteen on Keskuslainarahaston hallintoneuvosto ja
johtokunta pitkin aikaa vuosi vuodelta. väliin melkeinpä
kuukausi kuukaudelta, eri muodoissa esittänyt valtiomahcieil
Irlllme. kuten sen vuosikertomukset osoittavat: SJll1aten OYJt
osuuskassojen edustajakokoukset ja Kesktlslainarahaston
yhtiökokoukset
tehneet useamman kerran.
.
Nämä Keskuslainarahaston ponnistukset eiviit ole saaneet
sl1urtakaan kannatusta Illuitten maataloudellisten järjestojen
1) Virallinen vekseUen dislwlltokorko oli v:n 1925 päättyessä seuraava:
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puolelta. .\sia ei ole ollut sodan jälkeen käsiteltäv:'tnä i\Iaa
talousseurojcn Keskusliiton edustajakokouksissa ollenkaan;
filaataloustllottajain Keskusliitto ei ole myöskään toiminut
täs.sä asiassa lainkaan; ainoastaan Pienviljelijäin Keskus
liitto teki asiasta anollluksen v. 1924. Ja kuitenkin on tämä
pääomahätä ollut meidän maataloudellcl11l11c sellainen, että
se 011, kuten sanottu, ollut SUlIrena esteenä maatalouden
edistämispyrkimyksiJle. Tuntuu siis siltä, että ne henkilöt,
jotka johtavat edellä mainittuja keskusjärjestöjä, eivät itse
ole siitä pahemmin kärsineet tai eivät sitä ole riittävästi
käsittäneet tai kiinnittäneet huomiota Suomen maanviljelijäin
enemmistön todelliseen hätään.
en tekivät nämä hädänalaiset maanviljelijät itse aivan
erityisen toimenpiteen avulla. lie lähettivät n. s. manttaali
kuntien edustajia tänne I-Ielsinkiin pitämään kokousta maalis
kuun 1-3 p:nä 1925 yksinomaan tästä maatalouden luotto
kysymyksestä ja toivat valtiomahdeille esiin hätänsä erittäin
vakuuttavalla tavalla. j\sia oli kuitenkin jo ennen tätä
kokousta selvinnyt valtiomahdeillekin. Eduskunnassa oli
vähiiå ennen tehty aloite I.ooo:n miljoonan markan ulko
maisen valtionlainan ottamisesta 111. m. maatalouden luotto
olojen helpottamiseksi, ja hallituksen pllolelta oli jo ryhdytty
neuvotteluihin asiasta eräitten ulkomaisten pankkien edus
tajain kanssa.
Nämä neuvottelut johtivat lopulta siihen,
että valtio keväällä 1926 otti amerikkalaisen dollari lainan,
josta se luovutti 100 miljoonaa markkaa lIypoteekkiyhdis
tykselle ja 103 miljoonaa markkaa Osuuskassojen Keskus
lainarahastolle. näiden edelleen lainattaviksi pitkäaikaisina
kiinn ityslainoina maatalouskiinteistöjen omistajille.
Nåmå lainat saatiin tosin, ikävä kyllä, verraten ankarilb
ehdoilla. mutta toivottavaa on, että kun ne tämän vuoden
kuluessa saadaan maakuntaan sijoitetuiksi, ne aikaansaavJ.t
tuntuvan helpotuksen.
Kun täman lisäksi 111. m. Keskus
lainarahasto tänä vuonna. kultakantaan päästyämme, uskalsi
ensi kerran låhteä itse ulkomailta lainaa hakemaan ja sen
onnistui valtion takuulla saada huomattava laina verraten
edullisilla ehdoilla, voidaan ehkä toivoa. että tämän vuoden
kuluessa saadaan aikaan helpotusta ei ainoastaan pääoman-
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puutteeseen, vaan samalla mYl)S korkokannan alenemiseen
nähden, ellei kesä tuo mukanaan katoa. J)
�Jl1tta huomattava on, että meikäläinen korkea korko
kanta ei enää johdu yksin pääomien väh) ydestä, vaan osaksi
myös siitä, että meidån nykyisessii. pankkiliikkeessäI1111lc on
vahlllgollisia fJlllHteita, jotka johtuvat osaksi liian suuresta
ansaitscmishalusta, osaksi siitä, että meillä näitä pankkeja
on liian 1110nta ja niillä liian 1110nta sivukonttoria.
Sitä, että yksityinen pankkiliike toimii, samaten kuin
yksityinen liike-elämä yleensä, etupäässä 0111aa ansiota sil
l11�illäpitäel1, pidettäneen vallan luonnollisena eikfl ollenkaan
llloitittavan3. Kiin emme me Osullstoilllintaväki voi asiaa
katsella. OSl1l1stoimintahan on syntynyt håikäilem�itåntä
ansaitsemishalua vastustamaan, pelastamaan varsinkin kan
sojen vähäviikisiä keinottelijain kahleista. Ja osuustoiminta
011 voinut järjestää 111. m. rahaliikkeen, joka on kokonaan
vapaa kaikesta keinottelusta, toimien yhtä paljon r�ha.n
tarvitsijain kuin tallettajain parasta silmällåpitiien. �Jeidän
osul1skassaliikkeestämme on poistettu sekä pääoman voilon
himo että liikkeen palveluksessa olevien voitonhimo; sen

') Nyttemmin, heinäkuussa 1926, en enaa voi olla yhtä toivorikas
korkokalUlall alenemiseen nähden, kuin tässä esitelmässä, joka kirjoi
tettiin maaliskuussa. Kaupunkien uutisrakennus jatkuu uäet edelleen
yhtä suurella voimalla kuin viime vuosina, huolimatta korkeasta korko
kannasta, sillä asuntojen tarve 011 edelleen hyvin suuri. Tämä luon
nollinen ja täysin oikeutettu tarve 011 omansa sitomaan kuukausi kuu
kaudelta yhä kasvavia uusia pääomia Iliinhyvin liikepallkeilta kuin
säästöpankeilta ja henkivakuutusyhtiöiltä. Ja kun rakennuttajat ovat
valmiit maksamaan niille suhteellisesti korkeita korkoja, emme voi
saada korkokantaa alas, el1m:nkuin saadaan pystyyn kaupunkien hypo
teekk;pankki ja sille valtiomahtiEn takuulla suuri, huokeampi ulko
mainen laina, jolla yllämainittujell rahalaitosten tähän tarkoitukseen
myöntämät korkeakorkoiset lainat voidaan maksaa pois. Kun suuret
pääomat näin vapautuvat, täytyy vihdoinkin ylE';sen korkokannan meillä
ruveta alenemaan. Olisi senvuoksi toivottavaa, että ne eduskulluassa
ja hallituksessa m�äräävillä olevat, jotka ovat tähän saakka olleet
kylmäkiskoisia sitä vastaan, että kaupunkikiinteistöjäkin varten
saataisiin ulkomainen huokeam·pikorkoinen laina valtion takuulla, huo
maisivat, ku;nka maatalous ei voi olla kansantaloudessa sellainen eris-
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toiminta on mahJollisimman jlllki�ta, ja StIna on tappion
vaara supistettu Illahdol1isimman pieneksi sillä tavoin, että
1.

Korkokanta pohjoismaiden rahn laitoksi ssa
vuoden

1.9:lS lopulla.
.

Tanska

Norja

Suomi

.
5-55

1.;
.. ,

4
-1
4

5 5:;
.
-1.5- 5

-1.5
-

6.::.1)
7.5-8.51)
7-8-9.'
7
7.5-8-10
7-8 85
.

1.;,

5.,')

5

7.'

L:;- 6

6.5-7.:;

5.:;-6-6.5

9.::.-12.5

-1.5 6
5:; 6.:>
5 6
5 6-7

6.5-7.1>
5.r,-6
·1.�:;-5.5
5.:;-7.:>

5.5-6-6.:>
5.,-6
5, -6
-

10-16
8-10 12
8-10-15
8-11 ,!

1.5-2.1>
1.5--2

3 6.5
1 7
1-1.5-2.52)

Ruotsi

I

I. OttoJainauskorot.
Korkein taUctuskorko:
suurpankeis:::.a .......
pien pankeissa
. . ..
säästöpankeissa . . .
postisäästöpankissa ..
..
osuuskaupoissa .
osuuskassoissa ......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.:;

3.5
-1-1.5
1
1
1."

4-1.,.

-

II. Antolainauskorot.
Valtionpankin vekselidiskanto ...............
Pääkaupungin yksitYISpankeissa ..... ........ .
Maaseudun
yksityisp;mkeissa ...............
Kuoletusla1l1oista ...... .
Sä:islöpankeissa .......
Osuuskassoissa ........
.

.

.

.

111. Korkoerot
(otto- ja antolainauksen

v�iIilUl).

Yksityispankeissa
Säästöpankeissa
Osuuskassoissa ........
.

.

.

.

.

•

.

.

.

•

.

.

.

.

.

.

1-1.:,· ·3
1-1.5

O.å-I.r.-2.51

1 3
0.7-1.5
1.:; 2,:>

tetty elinkeino, kuin he nähtävästi ovat luulleet, vaan että siinä toisen
puute haittaa

toistakin, ja että politiikka

kaupullkiasukkaitten

oikeutettuja

tarpeita,

siis,

joka

samalla

laiminlyö esilU.

vahingoittaa

Illaa·

talouttakin.

1)

Viralliset ilmoitukset.

RuotS1ll

yksityispankit

Sen jälkeen kuin <:sitehnä pidettiin, ovat

korottaneet talleluskorkonsa

3.5:stä

4:ään

ja

samalla myös eräitä antolainauskorkojaall.
') Tähän ei ole otettu vallionlainaehdoissa määrättyjä korkomääriä
eikä niistä johtuvia korkoeroja.
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se antolainauksessaan asettaa ankaria sekä siveellisiä että
taloudellisia vaatimuksia.
Senvuoksi OSllllstoimintamies
kysyy: eikö yksityisessäkin pankkiliikkeessä voida noudattaa
samoja periaatteita?
Tätä silmälläpitäen katselkaamme, mitä tauiukko 1.
siv. 12 meille opettaa rahalaitosten korkopolitiikasta v:n
1925 lopulla. )'litä offolaillQUsJwrkoihill tulee. vetää huo
miota puol�ensa ensiksi se, että ne ovat paljoa tasai
semmat muissa maissa kuin meillä. H uotsissa t�lmii. korko
ei vaihtele kuin 3'/,-4'/, välillä (1 C�). Tanskassa 4-5'/,
välillä (1 '/, Cr) ja l\ orjassa ainoastaan 4-4'/, välillä ('/, 70),
mutta meillä se vaihtelee 61/2-10 v�ilillä, siis 31/2 %. Tämä
jo osoittaa meidän rahaliikkccl11lllc ep�iteryeeksi, verrattuna
naapurimaihil11l11c. )'futta kun vielä tic:detåän. ett�i meillä osa
yksityispankeista salassa maksaa suurempia talletuskorkoja
kuin mitä ne julkisesti ilmoittavat, jOlllmoista saamieni tie
tojen mukaan ei o/lclIJ.:aan flfl/Hefa muissa pohjoismaisja.
näemme, että meidän pankkiliikkeessämme on tässä kohden
muihin pohjoismaihin verrattuna selbista ep;-itervettä. joka
olisi saatava pois mahdollisimman pian.
\ 'ielä havaitsemme taulukosta, että pienempien yksityis
pankkien ottolainauskorko on Ruotsissa ja Norjassa �ama
kuin slIurpankkienkin, mutta Tanskassa 1/2_1 ('� ja meilb
virallisesti r 50, tosiasiallisesti vieläkin korkeampi. Tässä
suhteessa on huonontllminen meillä tullut sodanaikaisen
keinottelun mukana, sillä ennen sotaa oli"at olot meillä tässä
suhtcessa paljoa terveemmåt.
Sååstöpankkien ottolainauskorko oli Ruotsissa 112_1 et"
korkeampi kuin )'ksityispankkicn. meillå se on yleensä ,li2 %
korkeampi kuin suurten yksityispankkien ja II'.! r; korkeampi
kuin pienten yksit)'ispankkien virallisesti ilmoittamat korko
määrät. OSllllskauppojen s�lä<;tökassoissa ja oSlluskassoiss3.
o"at ottolainauskorot pohjoismaissa korkeammat kuin )'ksi
tyispankeissa. Samaten ne ovat meilläkin yleensä yksityis
pankkien virallisia korkoja korke<'lll1Jn�t. lTIlltt<'l osittain
todelli"ia alhaisemmat tai samanlaiset kuin oSlluskassoissa.
l\leillä perustelevat yksityispankit haluttomuuUaan alen
taa nykyisiä ottolainauskorkomääri�iän juuri tällä, että mei
dän säästöpankkimme ja muut säästöjä keräävät kaSS3.111me
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pitävät korkeampia korkoja. j\1 utta niin ei ole tehty muissa
pohjoismaissa eikå varsinkaan Ruotsissa. Ja kuitenkaan ei
II.

Ottolainauksen

kehitys

vuosina

1.

Liike·
pankit

,
•

".

1908

1920
1925

..

)

I

0,0

2.078 ')
3.966
5.707
7.413
3.331

U91

"

78 r..
76.3
70.:1
67.'
75.3
65.7

�
"
"

Liikepankit

,
•

5,\7')

1.175
2.328
3. 11l1
UJ07
2.092

12 ')

21.0

226

58
81

28.•
31.2 101
22.7 60
28.6 163

1

1.1

1.0
0.,
1.1
2.�

-."
.
,.
��
��
..
,

coo
"
�=.

mil)ocnnn

I

1895, 1903.

2.6

57 0.8

- - - - - - - - - - - - 19 0.1 90.'

195

::.::
��
-,

Olo
3.390
5.320
7.140

9.530

20.240
24.400

1908 ja

Osuuskassat

Suomen markka<l

0/0
4.310 53.3
9. 150 60.9
1 3.950 6-1.7
16.920 62.8
50.950 70.G
34.910 56.9

00

85l

_

8.080 ')
15.020
21.550
26.953
72.183
61,422

) Vuosien

0.'

Olo

Ruotsissa.
SlUistöpankit

I

Osuuskassat

Olo

"0

�

1895
1903
1908
1913
1920
1925

,

_

2.

Vuosi

::�
-g�
-,

miljoon3a Suomen markka:.

2.647
5 . 1 99
8.119
10.915
4.426
7.30 1

1913

8°

"
Ui"
::1
��
:11'";>:

Slil1slöpnnkit

I

Ruotsissa

Suomessa.

�

1 89 5
1903

ja

1895-1925.

-"0
c:o

"

�
"
"

Vuosi

Suomessa

I

%

380
42,(1
35.. 550
460
33.1
480
35.3
840
28.0
39.7 1.650

'l.7
3.7
2"

1.,

1.,

2.7

0.0

00

- - - - - - - - 23 0.1
130 0 .2
388 0.6

- -

23 0.1
44 0.1

1913 kultamarkat on muunnettu

rahan nykyiseen arvoon kertomalla l1.s:Jla.
�) Ruotsin
1O:lIä.

kruunut

on muunnettu Suomen

markoiksi kertomalla
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talletusten keräåntYl11inen lllcillii tähän saakka ole kehittynyt
ollenkaan niin epäedulliseksi yksityispankeille kuin Huotsissa.
Taulukko siv. 14 osoittaa sen.
Taulukosta niicI11111C, että talletukset Huotsin yksityis
pankeissa olivat kasvaneet ennen sotaa ja sodan aikanakin
paljon voimakkaammin kuin såästöpank�issa, niin että ne
v. 1920 olivat 21/'.!. kertaa niin suuret kuin säästöpankeissa,
mutta eUå ne alenivat vv. 1921-1925 niin rUlosti, että ne
eivät enåä ole edes 1/2 suuremmat.
l\e ovat nhet
vähentyneet yksityispankeissa 16,000 miljoonalla markalla,
Inutta edelleen kasvaneet sååstöpankeissa.
Tällainen kehitys oli, sanoo eräs ruotsalainen julkaisu,
yleiseuroppalainen ilmiö jo ennen sotaa. Esim. Saksassa
olivat talletukset säästöpankeissa ja osuuskassoissa jonkin
aikaa ennen sotaa yhteensä 2 kertaa niin suuret kuin yksityis
pankeissa.
Norjassa sååstöpankkien talletukset nousi\'at
v. 1923 lähes 300 miljoonaa kruunua yli yksityispankkien
talletusmäärän ja "ranskassa tämä talletusmäärä oli samana
vuonna jokseenkin yhtä suuri siiästöpankeissa kuin yk:iityis
pankeissa.
Tällaista kehitystä, että kansan kasvavat pä�iomat eivät
kasaannu enää yksinomaan yksityispankkien käsiin, jotka
käyttäviit niitä suurelta osalta verraten harvojen suur
yritysten kannattamiseksi, vaan hajaantuvat osittain moni
lukuisten pientenkin ja yleishyödylltsesti järjestettyjen raha
laitosten haltuun, jotka hoitavat niitä pääasiallisesti suuri
lukuisten pienelitjäjoukkojen elinkeinojen helpottamiseksi,
pidetään sivistysmaissa yhteiskunnalle onnellisena eikiL,
kuten eräillä tahoilla meillä. ll1oitittavana.1)
1) Tarkoitan nl.m. hyvin katkeria ja yhtä lyhytnäköisiä kirjoituksia
"Mercatorissa" t. v. Ne osoittavat samanlaista ymmärtämättömyyttä
sellaisten rajoiletussa näköpiirissä elävien kaupullkilaisten puolelta,
jotka eivät soisi Hikepääomia maataloudelle, kuin niissä maalaisasiain
ajaj1ssa, jotka saarnaavat kateutta ja vihamielisyyttä teollisuuttanllue
vastaan. Toiset eivät näy käsittävän, että kuta heikompi maatalou
temme on, sitä suurempi on maahantuonti, toiset taas eivät näy käsit
tävän sitä, että kuta heikompi v;entiteolJisuutenune 011, sitä pienempi
011 maasta vienti.
Ja kumpikaan ei näy voivan ajatella, että heikko
kansantalous tekee valtionulle itsenäisyyden heikoksi. �HlIä me esi·
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i\litä erityisesti tulee viime vuosina Ruotsissa tapahtu
neeseen talletusten suureen vähenemiseen yksityispankeissa,
sanotaan sen johtuneen pääasiallisesti kahdesta syystä. Osit
tain ovat sen aiheuttaneet rahanarvon vaihtelut sodan jälkei
senä aikana, sillä sen johdosta hintataso yhteen aikaan kohosi
niin, että osan yleisöä täytyi jonkun aikaa syödä säästöjään,
kuten meilläkin tilaston mukaan on tapahtunut. Tåstä syysta
oli säästöönpanojen kasvu Ruotsissa vv. 1 92 1 -1925 säästö
pankcissakin huomattavasti heikompi kuin varcmmin. Pää
asiallisesti sanotaan talletusten vAhenemisen Ruotsin yksityis
pankeissa johtuneen kuitenkin sIitä. että nämä ovat alenta
neel ottolainauskorkojansa niin paljon, että yleisö miduuITI
min on sijoittanut pääomiaan obligatioihin ja muihin arvo
papereihin, joista se voi saada korkoa 1-1 112 ?,o enemmän
kuin pankkitallctuksista.
Tämän lisäksi lienee pienempi osa talletuksia siirtynyt
yksityispankeista säästöpankkeihinkin, mikä johtuu osittain
siit;l. että säästöpankit, samatcn kuin osulIskassatkin, tulevat
ylecnsä toimeen pienemm illä hoitokuluilla kuin yksityis
pankit ja sen nojalla pystyvät maksamaan suuremman tal
letuskoron kuin ne.
Kun talvella Ruotsissa ollessani ihmettelin sitä, että
) ksityispankit antoivat Ruotsissa talletuskorkonsa olla II".!.
jopa 1 C':'
c alempana kuin säästöpankeissa, vaikka niiden
tallctukset olivat vähentyneet, ja kysyin. eivätkö ne aio pian
korottaa sitä. vastattiin minulle yksityis pankki taholta, ettå
yksityispallkit eivät elinkeinoelämån vuoksi tahtoisi vielä
ainakaan korottaa sitä, vaan odottavat, eivätkö säästöpankit
vähitellen saa niin paljon liikaa rahaa, että ne päinvastoin
ovat pakotetut alentamaan talletuskorkonsa.
Tässäkin on
siis meillä oppimista sivistysmaista.
Sitä, että talletukset
eivät enää kasaannu vain yhteen yksityispankkiin, kuten
merkiksi ylläpitäisillll11e puolustuslaitoslamme, ellei meillä oli9'i vienti
teollisuutemme

veroja

tai

riittävästi

kotimaisia

maataloustuolteita?

Tällä kannalta katsottuna on pidetlävä nykyistä korkeata korkokant a<l
tuhoisana

koko

elinkeinoelämällenu11ej

eikä

ainoastaan

maatalOlldel

Jeml11c, siis kansallisonneftol11uutena, jota väitetfäni on eräässä
punkilaisessa
teessa.

julkaisussa pilkattu, -

taloudellisen sivistyksen

kau
puut
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meillä vuosina , 862-1872, eikä vain kahteen, kuten vuosina
1872-1 879, eikä edes yksinomaan yksityis pankkeihin, eI
siellä enää pidetä epäkohtana, vaan päinvastoin etuna.
Kääntäkääll1I11C nyt katseemme alllolaillGIISlwrl..'OihilL.
Siinä vetää taas huomiotamme puoleensa ensiksi se suuri
kirjavuus antolainauskoroissa, mikä meillä vallitsee verrat
tuna Illuihin maihin.
Ni inpii yksityispankeissa lyhytaikaisten lainojen korko
vaihtelee Tanskassa ja Norjassa ainoastaan 1 % ja Ruotsissa
1 '/, % , mutta meillä 3 '7c ja maaseudulla 5 :kin % . Pitempi
aikaisissa kuoletuslainoissa se vaihtelee Tanskassa ja Nor
jassa vain '/, :;'c , Ruotsissa 1 70, meillä 4 %. Säästö
pankeissa korko vaih telee Norjassa ainoastaan l/:l. %, Tans
kassa 3/4 % . Ruotsissa 1 ro , mutta meillä 7 0/0.
OSUtlS
kassoissa on vaihtelu muissa maissa 2, meillä 3 %.
Tämä eroa\'aisuus meikäläisten ja muitten maitten pank
kien antolainauskorkopolitiikassa ei voi johtua muusta kuin
siitä. että pankit meillä ottavat kohtuuttoman suuria korkoja
sellaisilta lainanottajilta, jotka ovat niistä riippl1vaisia.
K aikkein merkillisin on se croavaisuus, minkä yksityis
pankit meillä pitivät antolainauskoroissaan pääkaupungin ja
maaseudu1l välillä. Kun antolainauksessa otettiin meillä
rTelsingissä 91/2-121/2 %, niin maaseudulla saatiin maksaa
1 0- 1 6 % . Sellaista eroavaisuutta ei sanota muissa pohjois
maissa olevan ollenkaan, vaan pitävät yksityispankit siellä
samat antolainauskorot maaseudulla kuin pääkaupungissakin.
Tiedetään, että maaseudun suurliikemiehillä ja suurvilje
lijöillä on tavallisesti tilaisuus järjestää luottosopimuksensa
pankkien kanssa I Ielsingissä. Emme siis suuresti ereht-yne,
arvcIlessamme, että meidän yksityispankkimme maaselltll
konttoreissaan ottavat noita poikkeuksellisen korkeita k0r
koja etupäässä keskikokoisten ja pientilojen viljelijöiltä ja
muilta pieneläjiltä, käyttäen siis hyväkseen näiden pääoma
pulaa, ymmärtämättömyyttä taikka kevytmielisyyttä.
Vielä enemmän vetävät huomiotamme puoleensa otto- ja
antolainauksen välillä. olevat korlwerot eri maissa.
i\1e
näemme, että korkoero yksityispankeissa vaihtelee muiss�
pohjoismaissa ainoastaan I : n ja 3 : n välillä, mutta meillä
2
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3 :sta aina 61/'!.:een saakka. Siis se, mikä Illuissa maissa oli
maksimi eli suurin ero otto- Ja antolainauksen välillä ja joka
siellä luonnollisesti on tullut vain harvemmin kysymykseen,
oli meillä minimi eli pienin ero, jota vastoin meillä yksityis
pankit ovat ottaneet korkovoittoa elinkeinonharjoittajilta
aina 6'/, :een saakka.
Tällaisen korkoeron ottamista, lainattaessa hädänalaisille
tai Yl11l1lärtämättömille tai kevytmielisille lainanottajille, ei
voitane sanoa muuksi kuin "sellaisen aineellisen edun hank
kimiseksi, joka on ilmcisessä epäsuhteessa siihen, mitä on
annettu lainaksi" ja jota laki sanoo koronkisko11liseksi. 1)
'rässäkin suhteessa siis pankkiliike Suomessa on suure!t;l
osalta epäterveemmällä tasolla kuin muissa pohjoismaissa.
Yhtenä hyvin vaikuttavana syynä rksityisp::J.nkkie1l1m f�
suureen korkoeroon on, kuten van�mmin jo viitattiin, nii
den liian kallis organisatio. Meillii on yksityispankkeja liian
paljon (nyt 19, ennen sotaa vain 13, vaikka niiden käytettä
vinä olevat pääomat yhteensä ovat nyt, rahanarvo huomioon
otettuna, paljoa pienemmät kuin silloin) ; niillä on iisäksi
liian paljon sivukonttoreita (v. 1 9 1 3 176, v. '925 478) ja
niissä usein liian paljon ja liian kalliita herroja siihen ver
raten yksinkertaiseen työhön nähden, jota pankkiliikkecn
harjoittaminen enimmäkseen vaatii. 2)
Yksityispankkien esimerkkiä korkoerossa nåkyvät säästi;
pankkimme ainakin osittain seuraavan. Säästöpankkien h.or
koero muissa pohjoismaissa vaihtelee ainoastaan :!),t-1 1/2 %
välillä, Norjassa se voi nousta aina 2: cen 70 :iil1, mutta meillä
Suomessa se On vaihdellut I :stä aina 7 :ään r; :ii11.
Osuuskassoissa korkoero vaihteli Ruotsissa 1/2-2 1/2 �
välillä, Tanskassa ja meillä J -2 1/2 70 välillä. Voidaan siis
sanoa, että oSlluskassat ovat olleet ainoat rahalai tokset Suo1) Tunnettuaha[] on, että eräs helsinkiläinen pankinjohtaja joutui
jonkin aikaa sitten syytteeseen niin vaikeanlaatuisesta koronkiskomisesta,
että hänen olisi käynyt nolosti , ellei hän rahan avulla olisi saanut asiaa
painumaan alas.

L;säksi hän oli saanut n. s. ,.porvarillisen" sanoma

lehdistönkin vaikenemaan asiasta.
:) Meillä on joukko pikkukaupunkej a, joissa on 4-5 yksityispank
kien panlrinkonttoria, sekä toistakymmentä maalaiskulltaa, joissa niitä
säästöpankin j a osuuskassojen lisäksi on 3.
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messa. joitten li iketapa tässä suhteessa on oHtI( samanlainen
kuin muissa pohjoismaissa viime aikoina .
*

•

�l ihinkä pankit ovat kåytt�il1eel ne suuret summat. joita
ne o\'at itselleen koonneet vaikeissa oloissa työskclltcleviltä
ei inkei nonharjoitta ji lta?
1 1 1 . Maksetut osingot vuosina
eräissä

Pankit

�

Saksassa

1 1

12.(, 10
10
10
8." 8
6_5 1 0
6
8

Tanskassa

1

1913 1924 1

l:nen
2:nen
3:mas
4:jäs
5:des

1 9 13,

1 9 2 4 ja 1 9 2 5 (prosenteissa)

�

.y ksityisissä pankeissa eri

Ruotsissa
'

19 1 3 1 92.: 1913

10
10
8

10
8

6
8
8

b
8
8

-

-

-

-

1

192"

1

Norjassa

-

----,---

1 1 l

1'\.8

JO.li 10.1i 10
15

--

-

I

I

15
10
10
-

10
-

6

�

-

-

Suomessa

' I

192) 1 913 1924 1 925, l

H

10
17
10.1 10

ma issa.

n1 3

1 1

1 92 3 1924

12
18
6
8 1 5- 1 6 1 7
15
7
10
4
-

-

18
18

15
II

Ensiksi slIlIrelllpiin osinlwihin osal,kaifleen Iw ill 1111llssrr
maissa. Tämå käy ilmi taulukosta I I ! . Siitä n;lcmmc, e t t ä
osingot meillä varsinkin sodan jälkeen ylfens�'L ovat I"nel
koista korkeammat kuin Saksan. �ranskan, Ruotsin ja I\or
jan suurpankeissa, jotakin poikkeusta lukuunottamatta.
Niitä moitteita. joita meillä joskus on julkisuudessa esi
tetty sen johdosta, että pankkien osakkaat meillä ov at saaneet
tällaisia elinkeinonharjoittajien ansioihin verraten suuri.:!.
osinkoja, on p�nkkien taholta koetettu torjua sillä. että osin
gon määrä ei sellaisenaan osoita osakkaitten todellista h)"(;
tyä, vaan se on laskettava sen mukaan, mitä he ovat mak
saneet osakkeistaan. ja että kun niin tehdään, heidän niihin
panemalleen pääomalle on tullut varsin kohtuullinen ansio.
Tämä ei kuitenkaan ole mielestäni oikein. Sillä tunnettua
han on, miksi ihmiset maksavat pankkien osakkeista nimel
Ensiksi yhä
lisarvoa huomattavasti korkeampia hintoja.
kasvavien osinkojen toivossa. Ja toiseksi siitä syystil. että
meidän hyvin menestyvillä pankeillamme on ollut tapana
uusissa osakeanneissa antaa pankkien entisille osakkaille
_
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osakkeita joko lahjana tai tavallista huok ea1111ll ast a hinnasta,
kun vuosivuitot ovat kasvaneet niin suuriksi, ettei en�iä ylei
sön vuoksi ol e tahdottu korot ta a os inkoj a
Otan esimerkkinä Suomen Yhdyspankin menettelyn tässä
suhteessa varempina aikoina. Sittenkuin se oli v uodesta 1 �84
vuoteen 1 902 maksanut o:.;inkona 20-27 Co pääomalle, aleni
osinko v. 1903 1 5 :C : i i n ja sitä suoritettiin vuosina 1 904� .
1 907 1 5-18 c
Se j oht u i siitä, että v . 1 903 pank in osak
kaat saivat lahjaksi yhden uuden osakkeen kutakin omistqmaansa osaketta kohden. Tämä uudi st ett iin v. 1 908, jonka
johdosta osinko maailmalle näyttäytyi v\". 1 908-1 9 1 1 vain
1 0-1 1 r;. :ksi, muUa tosiasiallisesti saivat tämän pankin al
kuperäiset osakkaat siihen panemalleen p�iäomal1e v uosin a
1 903- 1 9 l 1 osinkona 30 :stå aina 44 :ään % :iin.
1\1 inulla ei ole ollut tilaisuutta saada selville. miss�i mää
rin muut pankit ovat tätä harjoittaneet. Tällainen menettely
on tehnyt sen. ettå pankkiosakkeet meillä ovat niin halut
tuja. ettit niistä maksetaan useinkin paljon korkeampia hin
toja. kuin mikä niiden todellinen arvo on .
) 1 i11tll!e on " akuutettu, ettei Ruotsissa eikä Tanskassa
ole koskc!<ln harjoitettu pankkien puolesta tällaista menet
ttlyä. tällaista tyhjäätoimittavan pääoman suosimista niitten
cl inkeinonha rjo i ttajain
kustannuksella, jotka kamppailevat
olemassaolonsa puolesta muutenkin tavallisesti sang'cn vai
keissa oloissa.
N orjassa, jonka pankkiolot ovat oll ee t mo
nessa suhteessa epäterveimmät Skandinaviassa, ilmoitetaan
joskus ol l een tapana, että pankkien vanhat osakkaat ovat saa
neet uusia osakkeita j onki n verran (5-10 % ) huokeanm"lIa
kuin uudet osakkeenomistajat, silloin kuin uusista osakkeista
on otettu nimell isarvoa korkeampi hinta.
Edelleen pyrit ään meillä pankki t aholta väittämään, että
niin ajatellen kuin edellä olen esittänyt, on kokonaan jätetty
I uomioon ottamatta, että ne, jotka aik oin aan hankkivat itsel
I t en pankkiosakkeita kultamarkoissa. saavat osinkonsa nyt
1' 0 osalle rahan sil loisesta ostokyvystä. 1\1utta saman onnet
1
tomuuden alaisia ovat nekin, jotka oli vat si jo itta neet rahansa
talletuksiin, obli gatioihi n velkak irj oi hi n henkivak uut uksi i n .
.

,

.

Niille, jotka o\'at 1110ittincet pan kki emme politiikkaa tässä
snhteessa, on edelleen vastatt tl. että tåmä osinko tekee vain
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osan pankkien yoitosta.
hin ja kolmas verraten

Toinen osa menee pankin rahastoi

slIlf'riin poistoilzill.

\. äitetään asiantulltevalta taholta, että näihin poistoihiI1
on useimpien pankkien voitosta viime aikoina mennyt huo
mattavat erät hyvinkin suurien tappioitten peittämiseksi. Jo
ne poistot ep�i.varmoista saatavista ja muista tappioista, jotka
pankkien tileistä saadaan ilmi, O\"at jo nekin melkoisen S11l1reL f. l utta asiantuntijain tietämän mukaan nämä tilinpää
töksissä julkisuuteen tulleet tappiot ovat monessa pankissa
olleet vähäisiä niitten tappioitten rinnalla, jotka parempien
vuosien toivossa salataan.
Nyt kysytään. miksi yksityispankit ovat kärsineet näin
suuria tappioita? Se johtuu etupäässä siitä. että meikäläi
set pankit, noudattaen siinil osittain saksalaisten esimerkkiä,
rahoittavat liikeyrityksiä. jotka ci" ilt ole riittävän vakava
raisia. ottaen siis kantaakseen liian suuren tappionvaaran,
kannattaakseen yritteliäisyyttä meidän pääomista köyhässii
maassamme. � IllUa tässä lienee meillä usein menty ;l iV3.n
liian pitkälle. Tällaista eivät Englannin pankit tee. ja sen
tiihden ne oyat kestäneet sodanjälkeisen pulakauden paljoa
paremmin kuin useitten muitten maitten.
Eikä siinä kyllin.
Yleisesti tunnettua on, että meillä
ainakin eräitten pankkien johtajat itse ottavat osaa tuollai
siin liikeyrityksiin omasta pankista tai sen tytärpankista saa
mallaan suhteellisesti suurella luotolla.
\räitetään. että he
näitä luottoja ovat nauttineet toisinaan melkoista eclllllise111milla ehdoillakin kuin muut lainanottajat, ja että pankit ovat
väliin joutuneet kärsimäiin huomattavia tappioita niistä.
Tanskasta tied;lmme, ettii tämäntapainen toiminta oli
melkoiselta osalta syynå Landmandsbankenin C�Iaamiespan
kin) suureen romahdukseen. joka oli suurin pankki romahdus.
mikä koskaan on maailmassa sattunut, sekä seurauksiltaan
niin turmiollinen. että sitä pidetään kansallisonnettol11uu
tena, jonka vertaista ei ole ennen Tanskassa tapahtunut. Ja
Ruotsista tunnetaan. että erään suurpankin (Svenska I l an
delsbankenin) suuri romahdus äskettäin johtui myöskin mel
koiselta osalta samasta syystä, nimittäin pankin johtajain
ja hallintoneuvoston jäsenten osallisuudesta sellaisiin epä-
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varmoihin yrityksiin, jotka olivat saaneet suurta luottoa
pankilta.
Tässäkin siis pankkili ikkeemllle osoittaa sairaaloisuutta,
joka 011 tullut elinkeinonharjoittajillemme kalliiksi.
*

*

*

Nyt kysyttäneen : lTIlta järkeä tällaisessa meikäläisessä
pankkiasiain hoidossa on? 1\ I ikä on se voima, joka saa pan
kit maksamaan niin suuria talletuskorkoja, että ne sitten tu
levat houkutelluiksi harjoittamaan tappionvaaranalaista anto
lainausta kohtuuttoman korkeata tappionvaaran vakuutus
maksua v1.staan?
En ok voinut löytää tähän muuta vastausta kuin sen,
että meidän pankkiliikkeemme on sodan jälkeen vallannut
kovin voimakkaaksi kehittynyt V01:tO l l h i'lll (l , eli että meillä on
tällä alalla olemassa se ilmiö, jota 1TI1linaisroomalaiset sanoi
vat ,.kirot1/ksi k/IlIall lIäläf..'si", ja jota on pidetty yhtenä
merkkinä siitä tapainturmeluksesta, joka silloin johti valtioi1
häviöön.
1Jeillä on näet pankkiaJalla kehittynyt hyvin pitkälle n. s.
talltiemijärjestelmä, se nimittäin, että siinä työskenteleville
maksetaan vakinaisen palkan lisäksi osa liikkeen tuottamasta
voitosta, mikä osa viime aikoina on kasvanut vakinaiseen
palkkaan verrattuna yhä suuremmaksi.
Tämä osa makse
taan nyttemmin ulkopuolella julkisten tilien j a se lasketaan
ainakin toisissa liikkeissä ei ainoastaan liikkeen vuosivoi
tosta. vaan osaksi myöskin sen liikevaihdon kasvamisesta.
Tällainen palkkatlsl11tloto voi ehkä olla hyödyllinen eräillä Iii
kealoilla, siitä en uskalla lausua mielipidettäni. 'Mutta se on
varmasti turmiollinen toisilla aloilla, ja senvuoksi se onkin
periaatteellisesti yleisesti hylätty osuustoiminta-alalla. 'Mitä
l Jankkiliikkeeseen tulee, on tällainen paIkkauslapa osalta
syynä niihin pankkiliikkeemme epäterveisiin ilmiöihin, jotka
tässä ovat tulleet ilmi, varsinkin kun tantiemit nyttemmin
ovat tulleet yhä suuremmiksi ja ne ulotetaan ei ainoastaan
johtaj iin, vaan myöskin sivukonttorien hoitajiin ja henkilö
kuntaan, vieläpä hall intoneuvostoonkin, jonka juuri pitäisi
valvoa lainanannon vakavaraisuutta ja tili npäätöksen kestä
vyyttä, Se on m . m. johtanut siihen, ettei ole ajoissa tehty
välttämiittömiä poistoja, suuria tantiemeja tavoitellen. niin
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että lopulta asema on tullut vallan kestämättömäksi esim.
Liittopankissa, joka v. 1924 menetti osakepääomastaan
1 00,000,000 markkaa.
l\I l itä muihin pohjoismaihin tulee, ei tantiemijärjestel
mää ole muualla, paitsi Norjassa, kehitetty niin pitkälle kuin
meillä, sillä siellä maksetaan tantiemia ei ainoastaan johta
jille, vaan myöskin haarakonttorien hoitajille ja henkilökun
nalle, kuten meilläkin, ja siellä lienevät johtajien tantiemit
hyvinä aikoina nousseet vakinaiseen palkkaan verrattuna ta
rumaisiin �ull1miin. l\Jutta Norjassa onkin tapahtunut enem
män kuin muissa pohjoismaissa pankkiromahduksia, jotka
melkoiselta osalta ovat myötävaikuttaneet siihen, että siellä
elinkeinoelämä on ollut ja on yhä huonommassa tilassa kuin
muissa Skandinavian maissa.
Tanskassa maksetaan tantiemia ei ainoastaan pääjohta
jille ja apulaisjohtajille, vaan myöskin korkeammissa ase
missa olevalle henkilökunnalle.
IvI utta siellä sen ei sanota
muuta kuin eräissä poikkeustapauksissa kohonneen vakinaista
palkkaa korkeammaksi.
Semmoisena poikkeustapauksena
mainitaan e. m. NJGmniespankki.
Ruotsissa on jo yhdestä suurpankista, missä pitkälle men
nyt tantiemijärjestelmä ennen romahdusta oli ollut vallalla,
tämä järjestelmä kokonaan poistettu, salT'alla kun pankki ro
mahduksen jälkeen uudelleen rakennettiin.
Lisäksi kuuluu
Rtlots:ssa olevan joukko maaseutu pankkeja, joissa tantiemia
ei o1\enkaan makseta. Ja niissäkin Ruotsin pankeissa, joissa
tämä järjestelmä on käytännössä, maksetaan sitä yleensä
joko ainoastaan pääj ohtaj al le tai ainoastaan kaikille johta
jille, mut.ta ei muille.
*

*
•

Olen nyt tullut esitykseni loppuun. Sen tarkoituksena on
ollut saada esiin se valaistus, mikä yhteen esitelmään voi
mahtua tältä laajalta alalta. Se voi olla tietysti monessakin
suhteessa puutteellinen: minulla ei ole ollut tilaisuutta tutkia
ainettani niin monipuolisesti kuin se ehkä olisi vaatinut. Se
voi ehkä joissakin yksityiskohdissa olla virheellinenkin, siitä
huolimatta, että olen koettanut kerätä tietoni luotettavim
mista lähteistä.
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Kaikesta huolimatta luulisin pääpiinci ltii.än oikeaksi sitä
kU\'aa, minkä olemme saaneet Suomen pankkien korkopolitii
kasta. Ja. kuten niicmmc, se ei ole kaunis, ei ainakaan OSUlIS
loimintamiehen silmillä katsottuna.
K l1\'auksesta on ainakin minun käsitykseni mukaan m.l1l.
käynyt ilmi. että se tapa, millä meillä useimmat pankit ovat
hoitaneet lii kettäån, on jokseenkin vieras sille edellisessä esi
tetylle katsantotavallc, että pankkien tarkoituksena ei pidä
olla yksityisten pankkipi irien ja tyhjäätoimittJ.van pääoman
kohtuuton rikasluttaminen, vaan elinkeinonharjoittajain, s . Q.
111f13nv iljelijäin, tehtailijain, kalastajain. kauppiaitten ja käsi
tyi)läisten palveJeminen, näiden työn eclisUiminen ja suojele
minen, nåiden, jotka panevat useinkin kaikkensa alttiiksi ja
SaaY;lt tavallisesti kamppailla vaikeata taistelua olemassa
olonsa puolesta 111. m. ulkomaisten, heI IX)111milla korkoehdoilla
toimivien eli nkeinonharjoittajain kilpailua vastacm.
Niini kåiin on tästä kuvasta käynyt ilmi, euå nåmä mci
c1ån pankkicmme l i iketavat ovat omansa pitåmään meillä
kt>rkokantaa kohtuuttoman korkealla .
•

•
•

Hyvät kuulijat!
.\ rvaan, että tämä esitelmä ei vielä mielestänne saa lop
pua, vaan että haluatte kuulla, millä tavalla olisi pääst�tvä
siedettä vämpiin luotto-oloihin.
Luulen esitelmåni opettavan ensiksikin sen, ettå ottolai
nauskoron alentamista ei saada aikaan, ennenkuin yksityispan
kit tulevat pakotetuiksi alentamaan korkeat korkomäär<.tnsä
3ntolainauksessaan. l'.lutta mikä heidät siihen voi pakot taa?
Ensiksikin se, että saadaan enemmän pääoma3. li ikkeeseen,
ja niinhän, kuten jo alussa sanoin, toivott3.vasti tapahtuu
tämän vuoden loppuun mennrssä, ellei t:inä kesänä tule ka
tva. 1\ l utta tarvitaan siihen muutakin. Tarvita3.n sitä, että
yleinen mielipide saadaan nousemaan koronkiskomista " as
taan, tuomitsemaan se avomielisesti ja jyrkästi siksi, mitä
se on, ja tällä tavoin harjoittamaan siveellistä painostusta
sitä vastaan.
Se ei auta, sanovat ne, jotka ovat eduskuntaan jättäneet
anomuksen jyrkemmästä lainsäädännöstä koronkiskomisen
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torjumiseksi. Tässä taas yksi niitä monia esimerkkejä, Jotka
osoittavat, että meidän maanviljelijämme ovat viime aikoina
totutetut yksinomaan luottamaan valtioon ja unohtamaan,
i. kaikkina aikoina on ja aina tulee olemaan oma apu jl:l
etti
ras apu.
Ja mitä tuohon lakiehdotukseen ankarallllllistJ.
määrä) ksistä koronkiskomista vastaan tulee, nill1 olen ehdlJl 
tomasti sitä mieltä, että sellaisesta lai nsiiäd äntötoil11cnpi
teestä ei, enempää kuin muistakaan kieltolaeista, olisi riit
tävää apua.
i\l ikäli epäkohtiin liikepankkialalla toivotaan apua lain
säädännöstä, pitäisi sen kohdistua toisaalle, nimittäin l1)'ky
jään niin monessa s uhteessa vanlWll lwl/:eH pOIIJd?llakill/lIle
l/ lfsimiseen. Siihen pitäisi saada m. m. sellaisia määräyksiä.
jotka kieltävät pankkil iikkeestämme tantiemiYtrjestelmän ;
kieltävät, kuten Englannissa on tapana, pankkien ja niiden
haarakonttorien johtajia harjoittamasta muuta liiketoimin
taa ; kieltävät myöntälllästä mitään alennuksia pankkien osak
kaille uusissa osakeanneissa; rajoittavat osingonm3.ärän
10 j'( :iin; vaativat riittävän suuren Illinimim�l.;irän osakepää
omalIe uusia pankkeja perustettaessa, ja vanhojen pankkien
osakepiiäomien lisäämistä vississå minimisuhteessa vicr<.1isiin
pääomj in ; asettavat uusien sivllkonttorien perustamisen riip
pllvaksi valtioneuvoston luvasta : sekä lopuksi vaativat pank
kitilit niin selviksi, täsmällisiksi ja julkisiksi. eltä niissä ei
voida salata tappioita, tantiemeja y. 111. s. Olen varma siitä,
että jos saataisiin aikaan tällaisille siveellisille ja terveille
periaatteille, joita osuustoiminta-alalla pyritään totCutt3maan, rakennettu uusi pankki laki, niin se tulisi vaikutta
maan puhdistavasti ei ainoastaan pankkiliikkeeseemme, yaao
myöskin liike-elämiiällll11e yleensä.
Voidaankohan tällaista uudistusta koskaan saada aikaan ?
- kysyy sellainen, joka tuntee lähemmin valtioel ämiim111e ja
sen vallan, joka rahamaailmalla siihenkin jo meillä alkaa
olla.
i\ l uistakaamme kuitenkin, että osuustoimintaväki meillä
jo on niin suurilukuinen ja kasvaa nopeasti vuosi vuodelta,
ettii sillä voi olla me1koinen sananvalta tässä maassa, jos se
vain tahtoo sitä ruveta käyttämään.
Sillä siellti, missä on
tahtoa, siellä hankitaan myös keinot sen läpiajamiseksi.
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Niin, mutta Iwska sellainen uudistus saadaan ? S i ihen
bän menee vuosikausia, ehkå vuosikymmeniä - sanotte
minulle.
Niin meneekin.
?\lutta eihän Suomen maanviljelijäin
pidä en;Hi olla elii.inten, lasten tai alkuperäisimmällä asteella
olc\'ien ihmisten kannalla. jotka eivät ymmärrä tavoitella
muita kuin ensi hetken etuja. Onhan Suomen maanviljelijä,
joka raivaa lIuclismuata, salaojittau, jalostaa viljansicmcntä
ja karjaansa, tottunut asettamaan maalinsa pitemmälle ja
toimimaan sen mukaan. Pyrkikäällll11c tekemään olot tässä
maassa lapsillemme tai lastemmelapsille nykyistä puhtaam
miksi, nykyistä helpommiksi, nykyistä mieJlyttävämmiksi.
Ehkä me tällaisista pyrkimyksistä saamme vielä itsekin joi
takin hedelmiä korjata.
On siis epätietoista. koska ja missä määrin valtion lain
säädäntö voi tuottaa helpotusta elinkeinoelämämme ahdin
koon luotto-oloissa.
l\r utta maal/viljelijöillä 011 ifselliiäll lIyt jo täysi valta kä
sissään poistaa ol11a pääomapulansa ja alentaa tarvitsemansa
luoton korko kohtuulliseksi : ainoastaan sillä yksinkertaisella
keinolla. että he keskittä'iJät seNi laJleluksellsa että ottolai
llau/"sellsa omiin osu/lskassoihillsa, joissa liikettruat 'Jtleellsä
ovat terveet ja pllhtaat ja hoitokll/nt pienet.
Siihen tarvitaan vain II/jaa laMoa. y/.'simielisyyttä ja ruh
kelllla.

II.

J ä I k i k i r j o i t u s e d e l l ä 0 I e v a 11 e s i t e l m ä n
a i h e u t t a m a n p o l e m i i k i n j o h d o s t a.
a) J o"dan!o.

Edellisessä painettu esitehnäni, josta U. S. ja H . S. jul
kaisivat noin 1 2 senttiä pitkän selostuksen ja jota 1� l u fvud
stadsbladet ei. sen kokouksen menoa selostaessaan, missä esi
telmä pidettiin. edes sanallakaan maininnut. on saanut osak
seen polemiikkeja kaikissa näissä lehdissä jo ennenkuin se
on ilmestynyt painosta, polemiikkeja. joitten kirjoittajat eivät
siis ole esitelmääni lukeneet, eivätkii kukaan tietääkseni olleet
sitä kuulemassakaan. Se ei näy kuitenkaan estäneen heitä
esii ntymästä ei ainoastaan hämmästyttävållä varmuudella ja
iskemällä pahasti harhaan eikä myöskään lausumasta paik
kaansa pitämättömiä arvosteluja, jommoisia en minä eikä rii
dan ulkopuolella oleva sivistynyt ja arvostelukykyinen yleisö
olisi odottanut niin arvovaltaisilta henkilöiitä, kuin ne ovat.
jotka tässä ovat esiintyneet. Polemiikkeihin vastasin heti ly
hyesti. etten tahtonut ryhtyä asialliseen väittelyyn, ennenkuin
todellinen pohja keskustelulle on puolueettoman yleisön näh
tävissä.
Nyt, kun sellainen on olemassa. tahdon osoittaa,
millä lailla pankkien ja niitten ystävien taholta on katsottu
voitavan torjua minun arvosteluni.
l\lutta ennenkuin ryhdyn varsinaiseen polemiikkiin. luu
lisin olevan asialle eduksi. että annan tässå vähän valaistusta
siitä. millä tavalla samoja ilmiöitä katsellaan parissa muussa
maassa. joissa korkokanta pääomanniukkuuden vuoksi on
myöskin ollut kohtuuttoman korkea.
f\finulla on kåsissäni Unkarin Kans'allispankin vuosiker
tomus viime vuodelta.
Sen alkuun on painettu se pan
kin pääjohtajan puhe. minkä hän äskettäin on pitiinyt pan
kin vuosikokouksessa. englanninkielisenä. Otan siitä tähän
ertiän palasen. Selostettuaan ensin. kuinka kerto11111svllOden
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I11aann, kuin \)l1si suotavaa hiiuhnulaisen talouseliimiln kall
nalta.
L'seiden pankkien korkeita korkotarjouk,ia täytyy
vakavasti vastustaa: silloin alenee korkokanta llope:unmin
kuin jos valtion rahalaitosten korkokantaa alenncttaisiin yh
Sillä kun valt ionvarat tekcvåt korkein
dellä prosentilla.
taan 1/7 osan pankkien 6 miljardista markasta Ja sen l isäksi
tulevat kysymykseen miltei yksi nomaan lyhytaikaisilla lai
noina. voisi mainittu alenllus alentaa yleistä korkokantaa vain
l)itkäaikaisiin lainoihin vaikuttaisi
Illurto-usan prosenttia.
täm;i vielä vähemmän kuin lyhytaikaisiill.
Sitäpaitsi 0li5i
tällaisen pakollisen koron alentamisen tapahtucssa \'a�ll-a tar
jolla, etUi cdesyastuultomat yksilöt pyrkisivät keinottele
maan. j{aikl.' iclI \'ril\'slcl/ fail/auskoroll J,.'l'illotckoisr/.'s; alt'lI
talllisfksi lii)'tyy (rjmi mittaan raueta, jos talouseliillliiu '(.'(1/11101 lIscttm!at Jl iitii vastaan.
/{l' J l ti cs päiistiiiif/ Izcth'lIisiill
fulol.'s iiu, lilja; puoluepuliittisella I.'a f/ l / alfa !.'(Ii.HU'1I 1fs ei n l..' il l
pideliic"ill paljon fiirkeiilllpiiJ/ii kuin lt'estä'LJicII tulosten samJllt
lam ista. i\ l lltla pian osoittallt11l1. että korkokanta saavuttaa
sen tason, jonka kysynnän ja tarjonnan laki sille määräå,"
, . 1 "iclii paljun liirlu!iimpiiä Iwill l ,'O r" oka ll l loll all'llllflllillen
(oftolaillaukscssa), jolle, silloin kun talollselämii on tervettä
eikä ole olemassa hintoja korottavia tekijöitä. asettaa rajan
korkokannan alentuessa kasvava luotonkysyntä, on korIw
erOll tasoittami1leJ/. Pankkien ei tulisi enään katsoa v:ilitys
provisioiden kiskomista - salnantekevää minkä korkokannan
vallitessa - pystyssäpys)'misensä tueksi. \'<1an otto- ja anto
lain atlskoron keskenään lähentä1l1istä. mikä innostaa sääs
tämäi"tn. Jos pänstään thhän, eivät säåstäjåt eniiån katso saa
neensa iskua vasten kasvojaan.
!( orkoeroll picnentiiminen
011 h)"()dylliscmpi säästäväisyyden edistämiseksi kuin mikään
propa�anda. miten yoimakkaasti sitä lienee yleismaailmalli
sen säästäyäisyyspäivän, lokakuun 31 päivän, johdosta har
joitettukin. Otto- ja antolain;I l1skoron välinen suhde on saa
tava samaksi kuin mitä se oli ennen sotaa.
r)alll�Jn"iuitos,
joka ei tiihäll 112lfl.?alfdll, 011 vaItiolI saatettava /IIi tii all kor lw 
jJaa n Cd('s'uaslllUscell. Tässä on vaItiovalIalI 1'yhdytfii'l'ii toi1/1('CII, sillii tiissä 011 It'ysym)'s Iw rolll.-isko1l1isl'sla."
Samallail1{'n käsitys Saksan yksityispankkien vii1l1eaikai
sesta toiminnasta on tämän maan teolli sl1l1spiirei�säkin v:lI-
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laila.
Eriii"tssä alkukesällii. julaistussa ulkomaalaisessa kat
sauksessa Ellropan taloudelliseen tilaan kirjoitetaan siitä:
.,Arvostelut Saksan yksityis pankkeja vastaan näkyvät kehit
tyvän yhä ankaral11I11iksi. ja saksalaisia on, jotka jo julkisesti
\'�t1tt�ivät, että saksalaiset yl.:sitJ'ispaukit, lIJ'/,'yjääl1 o'uat ja jo
kOIl7.'Ull ovat olleet Saksall elill!.'cillorliilllii.1l pahimmat �}i"ol
liset.
Sillä ne ovat harjoitta1leet lwroll !?islw1IIista Sak.mn
teollisullden ja kaupan klfslall1/1 tksella. Voi ymmärtää. kuinka
pitkälle on menty, kun val tiopankin pääjohtaja, tri Schachl,
on Saksan pankki- ja pankkiiriyhc1istykstlle lähettänyt kir
jelmän. jossa hän on huomauttanut. että valtiopankin dis
kOllll0koron laskeminen t. v. maaliskuussa 7 : ään (" r : i in j a
myöhemmin tapahtunut helpotus Saksan rahamarkkinoilla
ilmeisesti eivät ole vaikuttaneet vastaavaa antolainauskorko
jen alentamista, mikä olisi ollut suureksi hyödyksi elinkeino
elämäll e � - -- Saksalaiset liikemiehet ovat ilmoittaneet, että Saksan
yksityispankit ovat suorastaan tehneet itsensä \·ihatlliksi kis
komisjärjestelmänsä vuoksi - -- -, "
Tämän jälkeen k�iykäämme nyt tarkastamaan, mitä mei
dän yksityispankkiel11111e edustajilla ja heidän kannattajilIaan
on ollut sanomista esitelmäni johdosta, jota he eivät olleet
kuulleet eivätkä nähneet.
b) SCllaattori Paa.o·kiv{!/l haastattelll 19 lU/" 26 Ulldessa
Sltomessa ja. II elsil/gi1l Sa1lo11 1issa.
Nämii lehdet, jotka olivat sllvainncet lukijoilleen esit
tää minun toista tuntia kestäneen esitelmäni 1 2 sentin pitui
sessa " selostuksessa", josta lukija tuskin sai minkäänlaista
käsitystä, kiiruhtivat jo muutaman påivän perästä julkai
semaan 2 pitkää palstaa käsittåvän haastattelun senaattori
Paasikiven kanssa, joka ei ollut esitelmääni kuullut.
Senaattori Paasikiven tunnen pitkältä ajalta lahjakkaaksi,
oppineeksi ja rehelliseksi, mutta kovin teoretiseksi ja äkki
pikaiseksi mieheksi, joka usein voi syyttä suuttua silmittö
mästi läheisimmille yst�i.villeen, multa joka pian taas lcppyy
ja on yhtä herttainen kuin ennenkin.
Sellaisena tahdon
llskoa hänen nytkin esiintyneen.
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Ensimmäinen arvostelu, minkä herra P. esitelmästäni lau
suu, on se, että minun tietoni pankeista ja pankkiliikkeestä
muka eivät ole .. tarkkoja", minkä arvostelun U. S. kiiruhtaa
toitottamaan maailmalle erityisen suurilla kirjaimilla varus
tetussa otsikossa.
.-\sianlaita on kuitenkin niin, että toistaiseksi ei ole kyetty
yhtään tietoani vääräksi todistamaan. Eikä se tullc' ole
maankaan helppoa, sillä ne on saatu 1 ) asianomaisten mait
ten pankki tilastoista, finanssilehdistä ja eräistä muista päte
vistä julkaisuista, jotka olen ammattimiehiltä saanut käytet
täväkseni : 2) kahdesta erityisestä kirjallisesta kyselystä,
jotka tein pätevilte asiantuntijoille eri maihin: ja 3) useasta
pitkästä keskustelusta erään etevän ruotsalaisen sllllrpankin
johtajan kanssa. Tähän tulee lisäksi oma toimintani ma:t
talousllloton alalla, joka on pitkiiaikaisempi, kuin mitä se
naattori P :llå on pankkialalla. Tässä toimessani olin saa
nut viime aikoina seuraavat kaksi kokemusta yksityispank
kien toiminna:;ta, jotka aiheuttivat minut ryhtymään siihen
pieneen tutkimukseen. jonka tulokset esitin esitelmässäni.
Kun Keskuslainarahasto sai valliolta 103 milj. markkaa
käytettäviksi kiinnityslainojen myöntämiseen maanviljeli
jöille ankarilla ehdoilla, niin tulimme johtokunnassa siihen,
että sellaisia lainoja ei voitaisi käyttåä edullisesti juuri muu
hun kuin vielä epäedullisempien lainojen maksamiseen. Sen
vtloksi kehoitimme lainanhakijoita m. Ill . ilmoittamaan, mitä
aikaisempia lainoja he aikoisivat meidän lainallamme mak
saa, keltä ne oli saatu ja millaisella korolla. Näin tuli tie
toomme, että yksityispankit ja säästöpankit ottivat köyhiltä
maanviljelijöiltä varsinkin Itä-Suomessa uskomattomia kor
koja, Pohjoismaiden Yhdyspankki aina 12 :een % :iin. mutta
toiset 13-15-16 %.
Toinen kokemukseni oli. että kun Keskuslainarahasto
viime syksynä Suomen Pankin aloitteen johdosta lähetti
oSlltlskassoille kiertokirjeen talletuskoron alentamisesta ja
pyysi lietoja. mihin tuloksiin oli tultu, niin saimme useim
milta kassoilta. jotka tietoja lähettivät. sen vastauksen, että
heidän yrityksensä saacIa talletuskorko alennetuksi paikka
kunnallaan raukesivat joko säästöpankin tai oSlluskattppojen
vastustukseen. Ta kun tämÄn johdosta otin asian puheeksi
useamman vakavamielisen ja ymmärtäväisen maast'tltulai-
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sen kanssa. niin he kaikki seliuiv:,it. elt;i sekä sii:isWpankit
että osuuskaupat tict�lvät. ettå useat �'ksit)'ispankkien haara
konttorit maks;1\'at korkeampia tallcwskorkoja kuin mitä
pääkOlluorit julkisesti ilmoittavat. Saman kokemltksen ovat
l�yttell1t11il1 eräät ostll1sJ.:assatkin saaneet. Llsåksi sanoivat
cdiät asiantuntijat, ettii. tähän asiaan ei saada parannusta
ottolainauskorol1, vaan kohtuuttoma1l suuren korkoeroll ja
sen mukana antolainauskoron alentam isella. Silloin päätin
ryhtyä tätä asiaa liihc111111in tutkimaan.
Kun herra P. sitten pitkillä laskelmilla ynttää osoittaa
tietoni korkoeroista H.l1otsin ja Suomen pankeissa vääriksi,
niin hän laskee vltosikeskimää,riä) kun minä olen laatinut
taulukkoni absoluuttisista alimmista ja ylimmistä korkomiiii
ristii sellaisina kuin ne olivat vuoden 1925 lopulla eri maissa
ja niistä ottanut tietoni korkoeroista.
Ja kun minå puhun pankeista yleensä, puhuu hän osit
tain Kansallis-Osake-Pankista. n luuten on tuo korlwerojl'll
',rsl..'illliiiirirll los!?e111,illcll lwrlwol1vi('pii, sillä se perustunee
niihin tietoihin pankkien korkovoitoista. jotka esiintyvät pai
netuissa vuositileissa, mutta yleisestihän tunnetaan. että
useimmat pankit meillä käyttävät jo ennen tilinpäätöstä suu
remman tai pienemmän osan korkovoitostaan tappioittensa
peittämiseksi. l\fiten herra P. laskelmissaan on voinut tulla
siihen päätökseen, että ,.keskimääräinen alin korkoero" vaih
teli v. 1925 1 .97-2.97 välillii, on minulle kiisittämiitöntn.
kun tiedetään, että korkein talletuskorko viime vuoJen lo
pulla oli 6 1/2 ja että alin antolainauskorko virallisten tieto
jen mukaan oli 9 1/2' Johtuneeko se siitä. että pankit OV1t
todellisuudessa maksaneet talletuksistaan enemmän kuin mitä
ovat virallisesti ilmoittaneet? Ja vielä yksi kysymys : 1I1iksei
senaattori Paasikivi laske myöskin pankkiemme ylintä kor
koeron rajaa?
Edelleen herra P. muistuttaa siitä. että meicJ;in pank
kimme saavat maksaa paljon su u remp ia vl?roja kuin R lintsin
pankit. Hän on laskenut. että erään ruotsalaisen suurpan
kin verot ovat kolmena viime vuotena olleet vain 0. 1 1 7,.
hilanssin loppusummasta, kun Kansallispankin verot olivat
0. .=;8 c:;. , eli siis viisi kertaa suuremmat.
Tätä asianhaaraa
minä en suinkaan ollut .,unohtanut", niinkuin herra P. näkyy
3
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luulevan, vaan jätin sen senvlIoksi esitelmästäni, että yhteen
esitelmään ei voi saada kaikkea mahtumaan, sekä koska tllO
1/2 % ei yksin riitä selittämään Suomen pankkien kohtuutto
man korkeita korkoja.
l\luutcn on herra P : n vertailutapa harhaanviepä, silEi
eihän vero-% : ia ole tällaisessa vertailussa laskettava bilans
sin loppusummasta, vaan luonnollisesti vllosi"oitosta, johon
suurempi tai pienempi tilivuonna maksettu vcrOSlIlllma vai
kuttaa. Ja kun näin tehdään, niin saadaan hänen mainitse
mansa Ruotsin pankin verot kolmelta viime vuodelta 12.4
/G :ksi sen yuosivoitosta ja Kansallispankin 37.2 % "ksi, joten
meikäläinen verotus todellisuudessa on vain 3- eikä 5-ker
tainen ruotsalaiseen verraten.
Periaatteellisesti sitävastoin on herra P. tässä kohden
aivan oikeassa siinä, että tuo korkea verotus meillä tulee
vastaisuudessakin pitämään korkokantaa yksltyispankeis
saml11e 1/2 % korkeampana kuin niissä maissa, joissa sel
laista järjetöntä osakeyhtiöitten verottamista ei ole kuin
meillä. Kun siis talouselämää lähemmin tuntemattomat
kansanedustajat asiaanperehtymättömän keveällä mielellä
äänestävät tuollaisia veroja, niin he silloin eivät käsitä, että
se voi sattua lopulta heidän omaan nilkkaansakin.
Joku aika
sitten annettiin kyllä eduskunnalle esitys tämän veron muut
tamisesta niin, että se ei vahingoittaisi talousclämäämme ja
sen kilpailumahdollisuuksia yhtiöittcn verotukseen nähden
parempiosaisten maitten kan�sa, mutta se silloin valitetta
vasti hylättiin. Mielestäni ohsi syytä yrittää uudelleen.
l\lutta miksi puhua vain kasvaneitten verojen vaikutuk
sesta pankkiliikkeeseemmc, kun se on suhteellisesti pieni
pankkien muuhun talouteen nähden? Olen tahtonut täy
dentää senaattori Paasikiven vertailuja seuraavllla tiedoilla
Suomen yksityis pankkien taloudesta vum:ina
H1I3

Tulot bilanssien loppusummista . . . . . . . .
Kulungit .,
"
. ..
Palkat (nykyajan rahassa) . . . . . . . . .
% bilanssill loppusummista . . .
"
Verot ja kaikki muut paitsi e. m. kulut
.

.

.

.

.

.

.

.

.

ja

%
0.77 "
53.1 milj. mk.
0.52 %
0.25 "
7.4

1925.

12.7

%

2.6 t,
95.5 mil j. mk_
1 .28 %
1.31 "
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,;.\ hltltenkin OV3t prof. Gehhardin väitteet minusta hyvin
kummallisia - jatkoi sen. Paasikivi", sanotaan haastattc
hlssa edelleen, ja jatketaan : "Kiinpä hänen puheensa mukaan
Suomen yksityispankit olisivat varsin hU0I10SSa ja heikossa
tilassa" . Sillä tavalla sitä asiaan tutustulllatta voi iskcil
kiveen ! Sillä minä en ole, kuten lukija on edellisestä nähnyt,
puhunut Suomen pankkien vakavaraisuudesta halaistll1.
sanaakaan siitä yksinkertaisesta syystä, että se puoli pankki
liikkeestä ei kuulunut esitelmäiini ja koska minä �itä ('11 ole
ollenkaan tutkinut.
Sitäpaitsi minä en olisi voinut asiaan
tarkemmin perehtymättå sellaista puhuakaan. kasl a minuliJ.
On ollut se ylimalkainen k:isitys, että meidän pankkimme
ovat yleensä pelastuneet onnellisesti sota-ajan kriisistä. v:tr
sinkin verrattuna Skandinavian maitten pankkeihin.
Ja
sen vuoksi juuri onkin meidän pankkicmme nykyinen koh
tuuton voitonhimo sitä moitittavampi.
i\'lutta harhaanjohtava on myöskin se pankkitaholta esi
tetty käsitys. että meidän pankkielllme pelastus olisi riippunut
siitii.. että niiden johto olisi ollut partmpi kuin muitten
maitten pankkien.
Sillä mitä esim. Ruotsin pankki€"n sUllnnattomiin tap
pioihin ja romahduksiin sodanjälkeisenä aikana tulee. niin
iohtuvat ne siellä. kuten muissakin kultavaluut!amaissa. siitä.
että tavaran hinnat maailmanmarkkinoilla yhden vuoden
kuluessa romahtivat so : l1ä prosentilla. �1ikä liike tai pankki
meillä olisi kestänyt sellaista tavarain hin tojen laskua?
?\1eidän liike-elämämme ja samalla pankkimme pelastuivat
tästä kriisistä sen kautta, että samanaikaisesti Suomen raha
arvossa aleni paljoa suuremmassa määrässä kuin tavarain
hinnat laskivat ulkomailla; ainoastaan sen kautta oankkimme
säästyivät Ruotsin y. m. kllltavaluuttamaiden pankkien koh
talosta.
Tällä asialla ei siis ole mitään yhteyttä pankkien
hyvän taikka huonon hoidon kanssa.
Sitten herra P. ottaa tantiemikysymyksen puheeksi.
Hän väittää pitävänså tantiemia sekä "tärkeänä eUa hyo
dyllisenä pankki toimessa", Illutta ei sitä todista, eikä myös
kään kumoa minun esittämiäni näkökohtia.
Että tantiemi
todella olisi hyödyllinen pankki toiminnalle, sitä eivät osoita
ne monet romahdukset, jotka ovat sattuneet erityisesti juuri
siellä, missä tantiemit ovat olleet suuret.
Että ne voivat
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( )Jla 11Irl11it )lli�et cl:nkeinoel�IIT:�'. lle. �(;'n kats<m wdistaneeni
t:-:ilcllnassi"l lli.
L Jcrra P. pitäa vain \'akinaista palkkaa llauttivien valtion
vi rkal11iestt::l 1 työtehoa sellaisena, joka ei soveltuisi pankki
alaJIa. ::\ linä uskallan olla aivan päinvastaista mieltä. Luu
lisin n�let, että pankkiliike ja sen mukana liike-elämä yleensä
}J)'3)'isi paljoa tervecmpänii. ja vakavaraiscmpalla, jos pankkI
liikettä hoidettaisiin sillä tyyneydellä ja vakavuudella ja sillä
puhtaudeIla kaikesta omanvoitonhimosta, jolla virkamies
toimii. Työtehoa pankkialaIla olisi omansa pitäl11ään vireessä
osaksi johtavissa asemissa olevien paremmat palkat kuin
\'altiol1viroissu, osaksi tietoisuus siitä, että tällä alalla osoi
tettu kunto eivätkä virkavuodet määrää etenemismahtlolli
suuclet ja toimessa pysymisen.
Lopuksi herra P. lausuu ilmi slluttllmllksensa sen joh
dosta, ctHi. olin rohjennut sanoa hallintoneuvoston jäsenille
mcid;in pankeissamme maksettuja tantiemcja periaatteelli
sesti sopimauomiksi. pitäen sitä ,.karkeana syytöksenä" ,
kalsn:.. n siihen, " minkälaisia miehiä meillä pankkien hallinto
neuyosLOi:-isa istuu",
l�llpä tudellakaan \'oinut odottaa, että se1l2inen mies kuin
senaattori Paasikivi olisi tatä asi:la tällä tavalla käsitellyt.
i\ l inähiin puhun ainoastaan siitä periaatteesta ja järjestel111;\stä, että po,lI./;:illlioitoa valvovalle elimelle maksetaan palk
kio tantiemin muodossa, ja hän vetää keskustelun �iitä alas
persoonakysymyksen tasolle! Ulkokohtaisesti asiata harkit
sc\'ien täytynee toki myöntää tantiemipalkkion makSatllista
hallintoneuvoston jäsenille, joitten pitkin vuotta tulee valvoa
pankin hallintoa, m. l11. tarkastaa kuukausibilansseja, yhtä
luonl1ottomaksi, kuin jos samanlaista palkklamista harjoi
tettaisiin tilintarkastajiin nähden, jotka kerran vuodessa
:-i.mlan tehtävän suorittavat.
Jätän nyt levollisesti puolueettoman yleisön ratkaista
\·1ksi. kenen tiedot ja kenen väitteet tässä asiassa ovat "kllln
liiallisia" . senaattori Paasikivenkö vaiko minun.
l)

SuolIIelI Pmtl.'ki'j'lIdistJ'/..'sell hallituksen lausul/to asiasta.
(Li.S. ja n s 2 1 . 4. 1 926.)

Siitå huolimatta, ettå pienessä ennakkov3stauksessani
senaattori Paasikivelle olin huomauttanut, kuinka oli sekä
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varomatonta itseaan että epålojaalista minl\a koht<Jall lähtc�l.
polcmisoimaan esitelmiiä vastaan. jota ei vielä oltu julaistu
eikä edes kuultu, ei Suomen Pankkiyhdistyksen hallituskaan
malttanut mieltänsä sen ycrtaa. että olisi päässyt tilaisuuteen
ensin lukemaan esitelmäni, vaan julkaisi jo 2 1 14 siitä laajan
lausunnon. J a sen. mitä senaattori Paasikivi ei katsonut
arvolleen sopivaksi painattaa haastatteluun, jossa hän esiintyi
yksin ja omalla l1il11el1�\�in. sen Pankkiyhdistyksen hallitus
pitåä arvolleen sopivana panna lauSlIlltOOllSa, jossa esiin
nytään joukolla ja nimettöminä. Tarkoitan niitä persoo
nallisia letkatlksia. jotka tavataan sekä lausunnon alussa
että keskellä ja lopussa. Sitä en todelbkaan olisi odottanut
virallisesta lausunnosta, jonka takana ovat yhteiskunta
elämässämme niin huomattm'at ja hyväkaikuiset nimet kuin
Leon. von Phaler. J. K. Paasikivi, .\lexander Frey y. 111. 111.
Näitten joukossa lienee myöskin Säästöpankkien Keskus
pankin toimitusjohtaja puolustamassa yksit) ispankkiemmc ja
oman pankkinsa korkopolitiikkaa, mikä meillä elinkeino�
elämää ja eritoten maataloutta niin raskaasti painaa.
� I enettelyäiin puolustaa hallitus väitteellå. ettii. ' Jesitelmiln
�anall1l1oto ei ole ulkopuolella olevan saatavissa", joka väite
ei pidä paikkaansa. sillii Pankkiyhdistyksen hallitus ei ole
yritt5nytkään saada esitelmii.åni.
Lausuntonsa aloittaa Pankkiyhdistyksen hallitus yhtä
mahtipontisella ktlin :i.ii.rimm�iisen kansantajuisella. minun
esitelmäiini vastaall kohdistettllla esitykseJl�i. slitii.. kuinka
koron måäråii. 111. 111. piiäol11ien niukkuus ja siitä johtuva
�!1hde r�!inn kysYllll;i.n ja tarjonnan viilillå.
'c. jl.Jk:a 0n
lukenut minun esitclm�i.ni . huomaa. että tässä on Pankki
) hdistyksen hallituksen fllJilllllliiilll'lI harhaiJkll. r.<;iteill1ä..;
säni sanon nået nimenomaan. että korkea korkokallla mcillå,
samaten kuin monessa muussa Europan maassa, on johtullut
pääasiassa pääomien niukkuudesta, mutta että siihen viime
aikoina on vaikuttanut osittain myös yksityispankkiem111e
voitonhimo.
Näin varovaint::n ulin esitelmässäni.
i\1utta
kuta enemmän asiaan perehclyn ja tutustuttuani v;trsinkin
edellisessIi. oleviin ulkomaisten asiantuntijain lau<;untoihin,
sitä enemmän luulen olevan syytä yksityispankkilaitokses
!'aml11e. sen aivan liian kalliissa järjestössä ja sen sod�n
j:ilkeen omaks1111lissa liiketavoissa. LaU'Hl11nO%akin 1l1y<ibem-
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min jo m)'l)nnetåän, että korkoero yksityispankeissa nykyj�i.än
.. epäilemättä on melkoista suurempi kuin ennen sotaa" ja
111\"3taa11, ett�i. lähitulevaisuudessa tullaallkin alentamaan
pankkien antolainauskorkoja. �Jyönnytyksen merkitsen suu
rella tyydytyksellä, mutta lupausta ei ole täytetty.
Nykyisen suuren korkoeron puoJustukseksi esittää lau
StlT1to 1 ) suurentuneet verot, joista edellisessä jo olen puhu
nut. sekä 2) lisätYÖll, joka aiheutuu osittain tilien ja liike
toimien ljsä�intymisestä. osittain nykyisestä alhaisesta raha
yksiköstä r.:äitä viimeksimainittuja asioita en pysty tarkoin
arvostelel taan, Illutta olen kuullut käytännöllisten pankki
miesten S " 1l10van, että niistä johtuva työnIisä heidän mieles
tään on niin pieni. että se. yhtä viihän kuin kasvaneet verot
kaan. ei voi puolustaa niin tavattoman suurta korkoeroa,
kuin sitä. joka nyt rasittaa elinkeinojamme.
Sen jälkeen lausunnossa v�iitetään, että ,.kun puhutuall,
<... ttä k(>rkoero Ruotsin pankeissa on korkeintaan 3 %, jäte
tiliin usein huomioon ottamatta, että nämä pankit yleellsä ( !)
lainanannossaan laskevat hyväkseen erityisen lisäpro,·ision".
Tahdon huomauttaa. että jos tfdlä tarkoitetaan myöskin
mil1un esitelmääni. niin lausu1Ito tässä laas iskee harhaan,
siIHi 111 i11ii olell otta/1ut provisioll 111/011110011, mikäli sitä
kannetaan. mutta
tässä 1I1ISl harhaiskn
!{ uotsissa pro
visiota yleensä ei kannetakaan, vaan ainoastaan varsin har
voissa tapauksissa!
Sitten lausunnossa näytään asettuvan puolustuskannalle
myöskin sitä väitettäni vastaan, että yksityispanl<kielllme ja
yarsinkin niiden haarakonttorien luku on meillä sodan jälkeen
paisunut luonnottoman suureksi, vaikka lausunto ei kykene
siin;ikään mitään asiallista esiintuomaan. Ne otteet. mitk1.
erlell;l esitin erään unkarilaisen ja parin saksalaisen asian
tuntijan mielipiteistä samanlaisesta ilmiöstä heidän maissa 1n,
osoittavat, että olen hyvässä seurassa. Ja tttä meidän pankki
Jaitoksemme todella potee samaa elinkeinoelämää raskaasti
painavaa tautia, kuin mainittujen maitten. todistavat seu
raavat numerot : V. ' 907 oli meidän yksityispankeillamme
talletuksia kutakin konttoriaan kohti 3.86 miljoonaa silloista
markkaa, mutta v. 1925 ainoastaan 0.77 miljoonaa saman
laista markkaa. Onko siis kummaa. että jos pankit v. T907
tulivat toimeen l:n %:n korkoerolla, ne nyt tarvitsevat
-

-
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3-61/2? J a toinen esimerkki : Eräässä maaseutukaupungissa
on kaikkiaan 8 yksityispankin konttoria, joissa pankit palk
kaavat kaikkiaan 25 pankintirehtööriä, joilla On tuloja ke<;
kim, yli 200,000 markkaa vuodessa, siis yhteensä 5 milj,
markkaa; yhdessä ainoassa sivukonttorissa on 4 tirehtööriä,
joitten tulot nousevat yhteensä suurempaan summaan, kuin
1 1 :11 Helsingin yliopiston vakinaisen professorin palkat.
Tämä yksityispankkilaitoksemme epäterve yliorganisatio
osaltaan tietää tuotantoa harjoittavalie elinkeinoeliimällemme
todellista rasitusta, eikä se, että konttorineidit saavat kir
joittaa nyt yhden nollan enemmän k'u in ennen sotaa.
Tämän jälkeen lausullto taas iskee harhaan : siinä sano
taan minun väittävän esitelmässäni "päinvastoin kuin mitä
asianlaita todellisuudessa on, että ne (tantiemit) nyttemmin
olisi täydellisesti poistettn 1fSeamlllisla Ruotsin ja Tanskan
SllIt rpallkeista !" �lislä Pankkiyhdistyksen hallitus 011 tällai
sen mielikuvitusepäsikiön saanut?
Kuten esitelmästäni
näkee, en ole tuollaista väittänyt, vaan ainoastaan sen, että
tantiemi on poistettu 'yhdestä Ruotsin slfurpallkista. Ja
tällaisen lausunnon tekijät eivät arkaile julistaa paheksumis
tansa minun "maltin ja vastuuntunnon puutteesta" !
Sen, mitä lausunnossa puhutaan " verrattain vähäpätoi
sistä (hallintoneuvoston) tantiemimääristä" ja minun llluka
. .Joukkaavista epäluuloista" niiden johdosta, voin sivuuttaa,
kun niistä olen jo edellisessä kirjoittanut riittävästi.
Lausunto ottaa myöskin puheeksi pankinjohtajain luotot
omasta tai sen tytärpankeista. Mutta niistä sillä ei ole muuta
sanomista, kuin että ne meidän maassamme muka . ,pt!ri
aatfeessa eivät ole sallittu.ja!" Mutta kuinka on asia käytän
nössä? l\Tinkälaiset ne meidän maamme .,periaatteelliset kiel
lot" käytännössä ovat? Onhan meillä esimerkiksi alkoholi
"periaatteessa kielletty", mutta sen käytäntö!
Ja mennäk
semme lähemmäksi pankkiliikettä: onhan meillä koron
kiskominenkin
periaatteessa kielletty", mutta mil1ainen
"
on J,,>äytälltö ollut viime vuosina?
Näin heikkoa on Pankki
yhdistyksen hallituksen puolustus tässä sangen ikävässä epä
kohdassa. ?vfutta nähtävästi ei sen parempaa voida esittää.
Toiseksi lausunto samasta asiasta sanoo : .. siitä hän (minä)
ottaa aiheen pulluakseen Tanskan Lanc1manc1sbankenin
romahduksesta, mutta yhteyttä niiden (meidän pankinjohta.

-
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J<llI11me omasta pankistaan käyttämän luoton ja tanskalai sen
pankin romahduksen) välillä hakee turhaan. Sillä -- eivät
se l l aiset luotot suinkaan olleet PääsYYllä mainitun pank i n
llii\' iö()Jl - --,"
Sellaista mini'l en ole väi t tänyt , että ne
olisivat olleet pääsYY1lä pankin håviöön - tiissä taas )'J�si

l'allJ..·J..·jyhdislyf.>st!1l hallituksen harhais/..·lIja di 1!ääristclyj;i
-, \'aan s i t ä . cuh "tämäntapainen toiminta oli melkoiselta

osalta syynii" sanotun pank in romahdukseen, ja se pitiin ce
paikkansa sekä t;lmän että monen muun pankin romahdl1k
;cen nöhden.
Ellei Pankkiyhdistyksen hal l it u s siis löydä
yhtcytt:i noitten ilmiöiiten vtilillä, niin S) y ei ainakaan ole
minun puol e l l an i .
\ 'ihdoin "Pankkiyhdistyksen hallitus" katsoo voivansa
ottaa siipiensä suojaan Liittopankin vanhan. virasta erotet un
hallituksen minun muka "kiivasta hyökkäystä vastaan
Lukija voi ylempänä itse todeta, miten tyynest i ja asiallis esti
min�i. itse asiassa esitelmiissäni koskettelin mainittua pankki
hallitusta. jonka hoi dosta on tullut ilmi niin rumia asioita
kuin siita todella on tullut. PankkiYhdistYksen h� l Iit uks�n
lausunto on yleensä herättänyt as i a';t unt ij'ain hämmästystä
sckii. heikon asiallisuutensa eu;i sopimattol11an muoton<;a
vuoksi, mutta tuskin mikään kohta on ollut omansa enemmän
h�tllll11ästyttäl1lään kuin tämä.
Voisin tosias ioi ta esiin
tuomalla osoittaa, kuinka rumaa Li ittopank i n vanhan halli
t ukse n menettely on ollut, mutta en tahdo sitä ainakaan vielä
tehdä.
En malta olla tähän ottamatta eräitä tätä kohtaa koskevi a
l au se ita entisen pankinjohtajan Erik von FrenckelIin jul
kaisemasta ammattilehdestä "Finansbladet" ( ' 920. siv. 302).
jotka stlomennettuina kuuluvat näin: .':deidän käsityksemme
mukaan ei voi kvllin voimakkain sanoin moittia vanh:ln
L i it topank in todeila edesvastuulltsta johtoa , tarkoitamme
niitä. jotka ovat tunteneet kaikki pankin liiketoimet sekä
osaksi ottaneet niihin aloitteen, osaksi panneet ne käytåntöiin'·.
Sen jälkeen kerrotaan vain yhdestä r ikol lisesta Illenettely�tä
luon ankaran lausunnon tueksi. mutta niitä voitaisiin esittäfl
llseita.
Tässä oli pääasiassa se, mitä niin arvo\'a l taan oikeutetun
järjestön johto . kuin S u omen Pankkiyhdistyksen hallitus"
".

"

on voinut esitelmääni vastaan esittää.

�l

d) lJlI(v/tdstadsbladeti/t johtava kirjoitus "Oikeasta. korosta"
22. 4. 26.
Edellisessä puheena ollutta Suomen Pankkiyhdistyk.:;en
IJallituksen lausuntoa ei r l u fvudstaclsbladet ottanut palstoil
leen ; mainitsi vain sen saaneensa. Sen sijaan lehti julkaisi
asiasta ol11an johtavan kirjoituksen. Sen kirjoittaja ei ole
luonnollisesti myöskään kuullut eikä lukenut esite\määni,
nähtävåsti ei edes lukenut pienintäk,l�n sanulllalehtiselos
tusta siitä. Sen lähteinä moat olleet osaksi moleml11at edel
lisessä käsittelemäni kirjoitukset, jotka - kuten lukija on
nähnyt - olivat täynnä joko vääristelyjä tai knk:onaclI1 v:t:l riä
tietoja esitelmästäni, osaksi sangen mehevä oma mielikuvitus.
Tällaisille aineksille rakentaa kirjoittaja sitten pitkän kir
joituksensa, joka olisi ,'oinut käydä täydestä viivan alaisena
pakinana, niin hullunkurisen irvikuyan se antaa esitelmäs
täni, muUa johtavaksi kirjoitukseksi se on todell:!. ala
;1rVOll1en.
Tåmän pyydän saada vaJO muutamilla esimerkeillå
todistaa.
l ) Lehti väittää 111111Un pankkioloistal11!11e antarrani
arvostelun sisällyksen olleen sen, että niiden korkopolitiikka
on JllllOdostllnllt todelliseksi kansallisonnettOJllllUdeksi. Tätä
S<lntla eli ole ollen/wall kä.,\,ttiinyt pankkien korkopolitiikasta,
vaan maassamme yleensä vallitsevasta korkeasta kork;}
kannasta. jonka olen sanonut johtl1I1een etupäässä pääomien
niukkuudesta j a poistuvan vasta sen kautta. että saadaan
enemmän pääomia liikkeeseen. 1\ I utta tämånhån viimeksi
mainitun lehti slIvaitseekin väittää minun kokonaan jättä
neen huomioon ottamatta ! Siis kaksi törkeää vääristelyä.
2) Lehti ilmoittaa senaattori Paasikiven vastanneen
minulle .,pätevästi vetoamalla Skandinavian pankkioloi hin" .
joka vastaus muka .. asetti esitelmiinpit�ljän tiedot sangen
epåilyttäviiån valoon". Edellisestä tunnetaan jo. millaisen
"valaistnksen" herra P. esitti : siinähän hän ei kyennyt todis
tamaan yhtään tietoani våäråksi.
3) Edelleen ote l l llfvlIdstadsbladetin esityksestä :
"Herra G :n ajatuksen, että sopivien lainnu1l1tosten kautta
voitaisiin vääntää takaisin oikeaksi se, minkä pankit ovat
tehneet vääräksi, ovat eräät suomenkieliset maasetttulehclet
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ihastukseJla hyväksyneet - - -. Lakia. joka vetää paksun
viivan yli vanhan ennakkoluulon tarjonnan ja kysynnän
, aikuwkscsta hintaan, myöskin korkaan, sitä me nyt tarvit
.
semme --"

Se. joka kuuli esitelmäni tai on lukenut sen edellisestä.
tietää. että millä j u u ri päillvastoin pidän 1/ usia lakimäiiräyksiä
!,'orkeiJIIl1lasfa sallitlfsta korosta yhtä tehoftom-llla lmin esim.
kieltolakialll1l1e. johon Hufvudstadsbladet myöskin viittailee,
tehdessään pilkkaa esitelmästäni.
En tahdo lisätä esimerkkisarjaa : lehden kolme palsta,
o\'at täynnä samanlaista.
En odota, että sanomalehti tull11lIstaisi tehneensä minulle vääryyttä nyt enempää kuin
ennenkään, kun se on samaan tapaan pidellyt minua. Sen
verran liskon tuon ,.johtavan" kirjoittajassa kumminkin
olevan tavallista kunniallista ihmistä, että jos h:-ll1 lukee
esitelmäni ja vertaa sitä omaan " johtavaansa", hänen pos
killeen nOusee häpeän puna, jos kohta hyvin ohkainen_
•

En voi olla ilmaisematta tyydytystäni siitä, että yksityis
pankkiemme edustajilla todellakaan ei ollut esiintuotavana
Illitäiin. joka kUl110aisi mitä olen vaittänyt esitelmässäni_
� 1 utta sitä yakavampi on se tosiasia. että he eivät ole voineet
l>::hdistaa nykyaikaista pankkiliikettålnme niistä raskaista
�yyti)ksistä, jotka esitelmäni todella on esittänyt.

III.

S ä ä 5 t Ö p a n k i t S u o l1l e n 111 a a t a l o u eI e n
1 11 0 t 0 n t a r p e e n t y y d Y t t ä j i n a.

Edellisestä on käynyt ilmi. millä tavalla meidän saasto
pankkimme palvelevat maanviljelijäin luotontarvetta ja
luottohåtää k·orlwpolitiil.:assaall. Varsin räikeään valoon se
joutui, kun sitä vertasi muitten pohjoismaitten s:iästöpankkien
korkopolitiikkaan. Siitii nähtiin, että ero c",to- ja antolainaus
korkojen välillä oli meillä viime vuoden lopulla yleensä paljon
suurempi kuin muissa pohjoismaissa, meillä 1 - 7 : 11 välillä,
muualla 1/2-21/2 : n ja 1 -3 :n välilHi. Ja kumminkin ovat
elinkustannukset meillå huomattavasti huokeam111at kuin
sanotuissa maissa. jonka vuoksi meikäläisten siläs1..öpank
kielllme olisi pitänyt voida tulla toimeen päinvastoin pie
nemmällä korkoerolla kuin niiden.
Tämä korkoero ei luonnollisesti meilläkään ole kaikissa
maalaiskuntain säästöpankeissa niin suuri kuin mitä tilasto
taulukostani nåkyy. vaan on se kohonnut sellaiseksi etu
päässå niisså säästöpankeissa. jotka ovat säästöpankkilain
muutoksen jälkeen ryhtyneet harjoittamaan sal11allaista
lainaksiantoa kuin liikepankitkin, nimittäin kassakreditiivi-,
konttokurantti- ja vekseliliikett�i.. mihin eivät s;iästöpankit
muissa pohjoismaissa. Norjaa lukuunottamatta, ole ryhtyneet.
Vekseli liikettä harjoittavissa Suomen säästöpankeissa, joita
meillä jo v. 1 924 oli maaseudulla 1 1 8, oli antolainallskorko
hyvin yleisesti tilaston mukaan J 2-1 3 7r- , mUl1tamissa jopa
L i ja 1 5 :kil1. 1) Tätä säästöpankkien antautumista vekseli
liikkeen alalle pidetiiän llseimmissa maissa turmiollisena
1) Loistavalla esimerkkinä esitän tässä Lapinlahden Säästöpankin,
joka tilastoon on ilmoittanut maksavansa tallettajille 5-6-7 · % ja
joka vekselitil;JJä on ottanut 15 % . Jätän lul<ijan laskettavaksi korl<o
eron.
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maatalouden ja maaseut11olojen kannalta. Se hävittää maan
\'iljelijöiltå mahdollisuudet saada pitempiaikaisia kiinnitys
lainoja kohtuullisella k�)l'olla, se taluttaa maanviljelijöitå
heille sopimattomaan lainauSll1110l0011. se korottaa yleisen
korkokannan paikkaktlIlnalla ja se panee säåstöpankkien
vakavaraisuuden hurjumaan.
J':�il11erkkinä Yiimeksimaini
tusta esitettåköön. ettei missään pohjoismaissa ole s0dan
jiilkeiscllii. aikana tapahtunut niin paljon s;iästöpankkiromah
unksia kuin Norjassa, missii. vekstliliike on jo pitemmän
aikaa ollut käytännössii.. \ ·iimcb.i on tietä�ikseni tästä vek
selilainal1111odon lurmiollisllucJcsta lausunut hylkäävän tuo
mionsa talouspoliittinen kirjailija, entinen Saksan Yaltakul1nan maatalousministcriön esittelijä, t : ri Otto ElIllker 1) seu
raa\'in ankarin sanoi n :
" l "alliofl/allticl/ pitiiisi lo','i sell 'uerYaIl harrastaa maa
lalvlIdell parasta, e!tc'; pidcttiiisiill huolta soPi7.'oll ja riilti;;:'äll
luuloll hallt.. I,' ;lIIiscsfa maatalolfdelle,
011 oll teeksianla1l1a
tonla, jos l1W0I17,iljl'lijät hOIlJnlfellaoll t..äyttämään 111 0 fto
lIIuo loja, jotka heille 07.'ot keslii1llättö111iä, kulen ('Siili , vekseli
luottoa, josla heitii ei 7.'0; kos/walt kyllin voimakkaasti
7.'oruittaa,"
�reillä tåmå turmiollinen \'ekseliluott0l1111oto saatiin l<a)'
tånt()()n såi\sti'pankeissa lainsäädännön kautta vuodelta 1 9 1 8.
Siitä kyllä a:-;iantuntijain taholta varoitettiin. mutta edus
kuntaan toimitetttt monet säästiipankkimiehet leimasivat
nåmå asiantuntijain varoitukset muka " maalaisten etujen
Siten asiantuntemus
sortamisen halusta" ( ! ) låhteneiksi,
tässåkin asiassa saatiin syrjäytetyksi ja tietämättömyys ja
yksityisedut taas piiåsivät asiaa ratkaisemaan.
� J eicliin såäst(jpankki111111e eivät ole ainoastaan kilvan
liikepankkien kanssa korottaneet korkoja sille maataloudel
lel11111e turmiolliselle tasolle. kuin edellisessä on osoitettu.
Nyt, kun yleenså halutaan jo ruveta korkokannan alentami
seen. näyttäviit ne lisåksi viejä haluttomuutta sen alentami
seen, J( un nrif't Sl10men Pankki viime vuoden lopulla kään
tyi ma:lInmc pienempicn rahalaitosten puoleen kehoituksella
vuodrl1 ,'aihteessa alentamaan korkeimman talletuskorkonsa
ainakin 71/::. c"; :iin. niin sii:istöpankkitaholla 'iuhtauduttiin
1) Teoksessaan "Die Kultur der Landwirtschaft",
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siihen tavalla, joka luottohäclässä kamppailc\'icn maal1\'ilje
lijäin kannalta ansaitsee huomiota.
Keskuslainarahasto
lähetti maamme osuuskassoille kiertokirjeen, jossa se esitti,
miten maamme korkokannan yleinen aleneminen olisi erityi
sen slIotava maanviljelijöille ja miten juuri maanviljelijäin
käsissä olevien rahalaitosten (säästöpankkien, OSltllSkassojen
ja oSlluskauppojen) \'elvollisulIs olisi siinä kohden koti
seudullaan tehdä kaiken voitavansa, sekä kehoitti osuus
kassojen johtomiehiä koettamaan saada aikaan yhteisiå neu
votteluja ja näistä johtuvia yhteisiii pä�itöksiä samanaikaisista
ja samanlaisista korkoalennuksista paikkakunnallaan. � l utta
sen sijaan on säåstöpankkitaholta esiinnytty tässä asiassJ
toisella tavalla. Tosin kyllä Säästöpankkien Keskuspankin
kin kiertokirje säåstöpankeille on tässä asiassa samaan suun
taan menevä kuin Keskuslainarahaston oSlluskassoiJle. mutta
siinä ei läheskään samalla voimalla painostettu korkok:: ll1nan
alentamisen merkitystä maataloudelle ja maanviljelijäin
itsensä johtamien rahalaitosten velvollisuuksia siinå suh
teessa. Se ei kuitenkaan sisältänyt mitään moitittavaa.
r.llltta se ansaitsee huomiota, ettå sen jälkeen kuin tämä
kiertokirje oli lähetetty säästöpankeille, ryhdyttiin sen mah
dollisen vaikutuksen vastustamiseen. "Säästöpankki"-nimi
sessä lehdessä v. 1925 N : o I I julaistiin Säästöpankkiliiton
lausunto samasta asiasta, jossa tosin toiselta puolen sanotaan,
että säästöpankkien olisi pyrittävä siihen, että korkokanta
maassamme saataisiin alenemaan, mutta toiselta puolen siinä
\'äitetään 1 :ksi. ettå siiiistöpankit muka }}eivät ole ottalleet
kolttuutto mia Iw rlwja" (huom. ! vain 12-13-14- 1 3 %),
sekä 2 :ksi .,ettei maassamme etupäässä odoteta säiistökoron
alentamista", siis suorastaan vastoin maamme johtavan raha
laitoksen selviisti lausumaa toivomusta. Tämän hämmäs
tyttävän lausunnon syntymiseen sanotaan maamme virallisen
sii;'tst()pankkitarkasttlksen päämiehen, valtiollellvostossa vaki
naisena palvelevan virkamiehen, osaltaan vaiktlttaneen.
Seurauksenako tästä lausunnosta oli, että edellisessä 111ai
r:ittlt yritykset saada puheenaolevat rahalaitokset alentamaan
talletuskorkonsa 71/2 :een % :iin, enimmäkseen sätistöpank
kien haluttomuuden vuoksi raukesivat tyhjiin?
Tämä korkopolitiikka ei ole kuitenkaan ainoa puoli säästö-

pankkien toil11innas�a, joka antaa aihetta arvosteluun maan
viljelijäin IUOlontarpecn kannalta.
� I yi)skin niiden pääomien sijoitnkscssa ja niiden al/lo
laiJlGlll.?scssa olisi tåssä suhteessa toivomisen "araa.
Sen johdosta, että yksityispankit sivukonttori('nsa kautta
ime\·t!t maalaisten pääomia kaupunkeihin. on virallisen
säästöpankkita rkasttIksen päämies .,Säästöpan kki" -lehtlessti
1 925 :\ :0 1 2 julaissut ankaran ja monessa kohden oikean
kirjoituksen, jossa hån ensiksi moittii li ikepankkitilaston
puutll.:!elli:muksia niiden harjoittamaan lainanantoon nåhden,
ja toiseksi esittää niitå haittoja. joita päiiomien virtaaminen
maaseudulta pois tuo mukanaan. sekii. esittää lopuksi sen
mielipiteen, ettii säästöpankit sitä muka estävät.
Lii.htekäämme tilaston perusteella tarkastamaan, ovatL;:o
maalaiskuntain säästöpankit todella aina niin toitnilwN.
� I itä ensiksikin tulee säästöpankkien JaillaJ/ontooll, niin
osoittaa tilasto, että kiinnityslaitlOista kas\'aa vuosi vuodelta
se måärä, mikä on sijoitettu lainoihin kaupullkikiinteistöj:i
vastaan (v. 1 92-1- 35 milj. m k ) . joskin luonnoll isesti tämä
määrä pysyy huomattavasti pienempänä kuin se, joka on
� l aaki inteistöistäkin
on.
si joitettu
maaki inteistöihin.
kuten tunnettua, melkoinen osa sijoitettu muihin tarkoi
tuksiin kuin maatalouselinkeinoll helpottamiseksi, mutta
se ei käy tilastosta esille.
\' errattomasti suurin osa
lainoista on kuitenkin (v. '924 lähes 500 milj. markkaa)
annettu lainoina yksityisten takausta vastaan, mutta si itäkään
ei tilasto anna mitään selvitystä, kuinka suuri osa näistä
varoista on annettu maanviljelijöille, kuinka suuri osJ. muille
lainanottajilIe maalaiskunnissa ja kuinka suuri osa niistäkin
on imcytynyt kaupunkeihin. kauppaloihin ja tehLlaspaikkoi··
hin. Yleisesti tunnettuahan on, että use3t meidän pienem
mistä kaupungeistamme ja kauppaloistamme ovat melkoi
selta osalta aikoinaan rakennetut maalaiskuntain säästö
pankeista saaduilla rahoilla.
Ja joku vuosi sitten luettiin
sanomalehdistä eraan polkupyöräliikkeen romahduksesta
Vaasassa, josta sattumalta ilmeni, että useat maaseudun
säästöpankit menetth'ät siinä aika suuria I)ummia, niin että
jotkut niistä joutuivat vaikeuksiinkin.
Tulemme sitten säästöpankllien sijoituksiin.
Tilastosta
näemme, että säästöpankit ovat tallettaneet varojaan, paitsi
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Säästöpankkien Keskuspankkiin, myöskin liikepankkeillin.
� laaseutusäästöpankkien varoja oli v : n 1924 lopulla talle
tettuina li ikepankkeihin 54 miljoonaa markkaa.
Vastaava
summa oli v. 1923 43 ja V . 1922 38 miljoonaa markkaa.
Toiseksi olivat sanotut säästöpankit v. 1 924 sijoittaneet 47
milj. markkaa obligatioihin.
Kun K_eskuslainarahasto viime vuonn::l anoi hallitukselta
toimenpidettä siihen suuntaan, että säästöpankit oikcutettai
siin sijoittamaan osan kassareserviään myöskin KeskusJaina
rahastoon, niin Säästöpankkiliiton Valtuuskunta sit:i vas
tusti niin sanoakseni "kynsin hampain", sillä mitään vukuut
tavia tosiasiallisia syitä sitä vastaan se ei voinut esittää.
Katsoen siihen, että Valtuuskunnalla ei ollut mitään
muistuttamista sen johdosta, että säästöpankit sijoittavat
kassareservinsä mihin liikepankkiin tahansa, oli tämän vaka
varaisuus minkälainen tahansa, ja siten pois maataloudest1,
sekä siihen, että Keskuslainarahasto nyttemmin on suurelta
osalta valtion laitos ja että sen vakavaraisLlus on harvinaisen
suuri, joutuu Valtuuskunnan menettely tässä kohdtn hyvin
omituiseen valoon maanviljelijäin nykyisen luottopulan kan
nalta arvosteltuna. Ei voi sen johdosta tulla muuhun käsi
tykseen kuin että Säästöpankkiliiton Valtuuskunta tätä lau
suntoa laatiessaan ei ole valvonut säästöpankkien eikä Suo
men maanviljelijäin, vaan yksityispankkien etua, joita yksi
tyispankkeja hyvin lähellä useat johtavat säästöpankkimiehet,
kuten tunnettua, todellisuudessa ovatkin.
Koettakaamme nyt ottaa selkoa siitä, miten Säiistöpank
!?ien Keslwspankki on toiminut maanviljelijäin luotontarpee:1

Nle näemme, että sillä oli viime vuoden
tyydyttämiseksi.
päättyessä kerättynä osaksi kaupunkien, osaksi maalais
kuntain säästöpankeilta eri tiieillä n. 7 1 miljoonaa ja muilta
26 milj. markkaa.
Näistä varoista se oli lainannut säästö
pankeille 35 miljoonaa, kaupunkikunnille 7.5 milj. ja maalais·
"
kunnille 7.9 milj. markkaa, sekä "muille S7 miljoonaa mark
kaa.
Nämä "muut" lienevät pääasiallisesti helsinkiläisiä
talonrakentajia ja yksityisliikkeenharjoittajia. T�män lisäksi
oli Keskuspankilla lainattuina vekseleitä vastaan ja kassa
kreditiivitileillä yhteensä 2I miljoonaa 111arkk"a, jota tilas
tossa ei ole myöskään lainansaajain mukaan jaoitettu; arva-
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lenkin nämäkin varat uvat sijoitetut pääasiallisesti 1 reisin
kiin. �\ r e näemme siis, että mikäli tilastosta voidaan päättää,
Liimä pankki on sijoittanut varojaan kaupunkikunnille ja
kaupunkilaisille yhteensä ehkä 78 miljoonaa markkaa, eli
\"errauom3sti paljun encmmån kuin maaseudulle, puhumat
takaan erityisesti maanviljelijöille.
Säästöpankkitilaston puutteellisuuden vuoksi emme voi.
kuten edellisestä ilmenee. saada selville, kuinka korkealle se
summa nousee, minkä säästöpankit itse ovat sijoittaneet ulko
puolelle oman kuntansa ja maatalouden ohi, mutta arvaten
kaan emme li ioittele, jos arvioimme sen ja ylläesitctyn
Säästöpankkien Keskuspankin samallaisen sijoituksen nOl1sc\'an yhteensä ainakin 200 :aan mi ljoonaan markkaan ; luul
tavampaa on. että summa on paljon suurempi.
Jos nämä
,'arat olisi saatu niitten maanviljelijäin luotontarpeen lie
venHi111iseksi, jotka ovat hådässiiän olleet pakotetut hake
maan pelastuksensa niistä tavattoman kovaehtoisista kiin
nityslainoista, jotka valtion viimckeväisestä dollarilainasta
on myönnetty, niin olisi siitä ollut arvaamaton siun�llI S maal
lemme : ei Suomen valtio eivätkä monet tuhannet Suomen
maanviljelijät olisi tarvinneet sitoutua 25 :ksi vuodeksi anka
raan velkaorjlluteen ulkomaille. eikä maasta olisi tarvinnut
puristaa ulos miljoonia vuosittain kohtuuttomiin korkoihin,
Näin oli asiain tila säästöpankeissa v : n 1 924 ja niiden
T�eskuspankissa v : n 1925 päättyessä. Tämän vuoden alllss1
tiedetään tulvanneen Säästöpankkien Keskuspankkiin paljon
uusia varoja, joita taas sijoitetaan helsinkiläisiin liikeyrityk
siin ja rakennuksiin, nyt entistä huomattavasti huokeam
malla korolla.
Kun siis säästöpankkien virallisen tarkastuksen päämies
On moittinut yksityispankkitilastoa sen puutteellisuudesta ja
yksityispankkeja piiäomien imemisestä haarakonttoriellsa
kautta maaseudulta kaupunkeihin. niin olisi hänen ollut syvtä
ensiksi saada oman ovensa edusta puhtaaksi .
•

Nyt kysyttänee taas, onko mitään mahdollisuuksia saada
tässä säästöpankkien toiminnassa parannusta aikaan?
On kyllä' Ja tässäkin on maanviljelijöillä omissa käsis
sään yksinkertaisin ja voimakkain keino' käJ,ttämällä talle-
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fll!;:sissaall niitä raltalaifol,'sia) jotka elvat ainoa,HaaH lupaa)
'('aal! tosiasiallisesti sijoittavat ne kol.'OlIoall maaseudun elin
keinojell hyvii/,'si.
Tämän lisäksi olisi heidän ryhdyttävä sellaisiin toimen
piteisiin, että valtio saataisiin hyväksymään myöskin Keskus
lainarahasto sellaiseksi rahalaitokseksi. j ohon säästöpankit
saisivat si j oittaa talletuskatteensa j a muita liikeneviä varo
Jaan.

"

TOINEN LUKU.
ONKO MAI TDOLLISUUKSIA J\lAATALOUS
TUOTTEITTElV lME llINTOJEN
KOROTTAMISEE N ?
Tärkeimmät meidän maataloustuotteemme, jotka suurem
massa määrässä joutuvat kauppaan, ovat 1JIaitotalotlslllotteet
ja vilja. Molempien näiden tavarain myyntihinnat mäarää
niiden tarjonta ja kysyntä maailmanmarkkinoilla.
Maail
manmarkkinain hintojen korottamiseksi me emme voi mitään
tehdä. Kysymys voi siis olla vain siitä, voidaanko tavalla
tai toisella toimia sillä tavoin, että Suomen maanviljelijät
voivat saada maailmanmarkkinoilla huippuhintoja tai tava
rainsa välittäjiltä nykyistä paremman osan siitä, mitä nämå
saavuttavat maailmanmarkkinoilla, taikka vihdoin koti
maassa myydessään parempia hintoja kuin mitä maailm::lI1markkinat tarjoavat.
Tarkastakaamme kummankin edellämainitun tavaran
hintojen korottamismahdollisuuksia erikseen.

I. 1\1 a i t

j e n

t a l o U s t u o t t e i t t e m m e m y y n t i h i n t 0k o r o t t a m i s m a h d o l l i s ll u d e t j a V a l i o n
v i i m e a i k a i n e 11 t o i m i n t a.
0

.\Jaitotaloustuotteitamme myydään kuten tunnettua sekä
ulkomailla että kotimaassa. Kun kotimaan hinnat riippuvat
niistä hinnoista, mitä maailmanmarkkinoilla saadaan, niin
on tässä siis kysymys oikeastaan vain siitä} onko näitten tava
rain vienti ulkomaille ja niiden myynnin välitys järjestetty
sillä tavoin, että Suomen maanviljelijät saavat tuotteistaan
mahdollisimman parhaat hinnat.
Vanhemmat ihmiset muistanevat, kuinka kurjat olot
meillä tässä suhteessa olivat vielä viime vuosisadan lopulla
ja tämän vuosisadan alussa, jolloinka voikaupasta huolehti
vat pääasiallisesti maakauppiaat maalaiskunnissa ja yksityi
set voinvientiliikkeet H angossa ja Vaasassa. Silloin esimer
kiksi voinvälitys ulkomaille maksoi vähintiiän o-ö, jopa
lo :kin kllltamarkkaa astialta, jonka lisäksi eräät vientiliik
keet harjoittivat voin aliarvioimista, vi'lärää pllnnitusta ja
tekivät vääriä rahtivähennyksiä omaksi edukseen, meijerien
isännöitsijäin juovuksiin juottamista ja lahjomista edullisten
Silioin saivat
myyntisopimusten aikaansaamiseksi y. 111 , s.
monet karjanomistajat tyytyä 7-8 :aal1, jopa 5---{i : eel1kin
kllltapellniill maitolitrastaan.
Onneksi ovat olot siitä lähtien tuntuvasti parantuneet.
Parannuksen ovat aikaansaaneet etupäässä oSWlIslllf!'ije'fI:t ja
näiden omistama Voinvientiosu'Usliike Valio.
Osuusmeijerit kykenivät valmistamaan tavaraa, joka laa
dultaan heti rupesi kohoamaan ei vain yli sen kotona kirnu
tlln voin laadun, mitä maakallppiaat keräsivät maanviljeli
jöiltä, vaan myöskin yli sen, mitä osakeyhtiömeijerit ja mo
net n . s. kartanomeijerit kykenivät tuottamaan. Lisäksi osuus
myyntikllstannllksissa
maanviljelijäin
meijerit
säästivät
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eduksi sen, mitii maakauppiaat olivat ottaneet voittoa V01kaupasta.
J a Valio puolestaan pystyi hyvin pian välittiimään voit
ulkomaille yhdestä kultamarka:::. ta astialta, jopa våhelmn�lstä
kin. sååstäen siten maanviljelijöillcllllllc suuria summia, jotka
siihen saakka olivat menneet yksityisille välittäjille. � l l1tta
sen lisäksi \ "alia, osuustoiminnallisena liikkeenä. 11011d�tti
sellaisia rehellisiä liiketapoja, jotka nekin tuntuvasti lisäsi
vät maanviljelijäin tuloja : punnittiin tavarat rehellisesti ja
tehtiin oikeat rahtivähennykset. Lisäksi saatiin valtion voin
tarkastuslaitos, joka puolueettomasti ja rehellisesti arvoste
lee voin laadun, minkä mukaan Valio rupesi oSlIllsmcijereille
Ilintoja maksamaan,
·\'ksityisten voinvientiliikkeitten ankarasta kilpailusta
huolimatta kykeni Valio siis tällä tavoin odottam:tttoman no
peasti taistelemaan itselleen aseman, joka nyttemmin lähtnte
lee l11onopoolia. :\J cnestys oli alusta alkaen näin hyvä siitä huo
limatta. ettå \'alion ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi uskal
lettiin ottaa ensiksi 23-vl.lotias ·Pellervon konsulentti ja hånen
jälkcenså filosofian tohtori, jotka kumpikaan eivät tunteneet
ennestään voialaa ollenkaan eivätkä olleet koskaan mitiiän
myynti kauppaa harjoittaneet.
�åin siis verrattain lyhyessä ajassa saatiin maitotalous
tuotteiden kauppa osuustoiminnallisesti järjestetyksi liki
pitäen niin täydelliseksi kuin se voi tulla. Sehän on nyt mel
kein kokonaan maanviljelijäin omissa käsissä, niin että maan
viljelijät ainakin periaatteessa voivat määrätä sen toimin
nasta ja järjestää sen millä tavalla he itse
parhaaksi
näkevät.
Kun osuusmeijeriemme voinmyynnisså jo ennen sotaa oli
onnistuttu voittaa sellaiset liikesaavutukset kuin edellä mai
nittiin) on yleens:i jääty siihen luuloon, että tällä alalla ei
('nää ole sen enempää voitettavissa, vaan että meijerien on
ilman muuta tyydyttävä niihin hintoihin. joita Yali(, maksaa
qlivatpa ne millaisia tahansa,
Tämä on varmaankin ollut eräänä syynä siihen, miksi
niin monet eturivin miehet maatalouden alalla ovat viime
aikoina uhranneet siinä määrässä huomiota, aikaa, varoja ja
työtä aivan toiseen kysymykseen, nimittäin siihen, miten saa-
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talsllll viljanhinnat kohoamaan. että he suorastaan ovat lai
minlyöneet parannuspyrkimyksiä karjatalouden alalla.
�\ [lItta viime vuosina on kuitenkin tullut ilmi sellaista.
joka antaa aihetta uskomaan, että Valionkin hoidossa pitäisi
voida saada tuntuvia parannuksia aikaan. Senvl10ksi on mie
lestäni ollut syyt�i ottaa tämä asia julkisesti puheeksi, niin
raskasta kuin se onkin ollut 'tninulle. joka olen tehnyt aloitteen
Valion perustamiseen, ollut mukana panemassa sen toimintaa
alulle ja sittemmin tehnyt kaikkeni sitä tukeaksen i.
Asian otin ensiksi lyhyesti puheeksi siinä esitelmässä,
minkä pidin OsulIstoimintapäivillä I l elsingissä huhtikuun J 3
p : nii 1 926. S iihen tri Pitkåniemi seuraavana päivånä \·alion
vuosikokouksessa oli vastannut laajasti. Tämä hånen puo
lustuspuheensa on aiheuttanut, että sil loinen lyhyt ja pää
asiassa suullinen esitykselli nyt esiintyy paljon laajemmassa
ja osittain toisessa muodossa, kuin mitä sillä alkuaan oli.
a) r 'alioll voikalIppa,
Valion kasvaminen ja sen toiminta Suomen osullsmcijeri
liikkeen teknillisen puolen kehittämiseksi. erityisesti jtltlsto
teollisuutemme hyväksi, on ollut n i i n suurenmoinen, että se
on antanut aihetta ei ainoastaan suureen iloon ja ylpeyteen
Suomen Ost111stoi11lintavåen keskuudessa. \'aan myöskin ihai
luun tämän ulkopuolella. 1\ 1 . m. ovat kaikki ne ulkomaalaiset
amnlattimiehet. jotka ovat kåyneet \1alioon tutustumassa,
antaneet Valion toiminnan teknilliselle puolelle suuren tun
nustuksen. :-\iinik;iän sai \'alio paljon tunnustusta osakseen .
kun se viime vuonna vietti 2o-vl1otisjuhldansa.
1\ lutta, kuten sanottu, viime aikoina on ilmennyt eri ta
hoilla sellaista, josta tåytyy tulla siihen johtopäätökseen, että
Valion kaupallinen puoli ei enää ole niin tyydyttåvä kuin
mitå se oli ennen maailmansotaa. silloin kun se kyvyllään,
tarmollaan ja kunnollisilla liiketavoillaan yalloitti itselleen
maalaisväestömme luottamuksen ja sen kautta alallaan mel
kein monopooliaseman. Epäedullinen arvostelu on julkisuu
dessa kohdistunut yksinomaan Valion harjoittamaan voi··
kat1pp�an, ja on se esitetty niisså kirjoituksissa. joita viime
kesästä lähtien on julaistu milloin .. Kal1ppalehc1e,;sä" , mil
loin sanomalehdissä )I.m. Tri Pitkäniemi näkyy Va.lion V110-
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sikokouksessa panevan tämån cp�iedullisen arvostelun koko
naan yksityisen liikemaailman OSlIllstoiminwvihan tiliin,
1\ 1 il1l1ll tietooni on kuitenkin jo useamman vlloden aikana ltil
lut dihän yäli�i tyytymättömyyden osoituksia ostlusmeijeri
Y:icll puolelta Valiota vastaan. Olen kehoittanut niitfl voi
meijerimiehiä. jotka itse ovat tuoneet valituksensa minulle
muutoin n e tulivat nimettöminä tai kierloteitä - ottamaan
asian puheeksi Valion johdon kanssa tai Valion vt10sikokntlk
sessn ja vaatimaan asianY1l1111ärtävää tutkimusta. 1/(' l,j7liif
b,itC/tf,'{1(1/I ole I/j'/urlfallcl!f sifli tehdä! Kun siihen olen huo
l11allttam�t. että hehän mcijerinsä edustajina ovat Valion isän
tiä. jOiltf 1 toki pitää sen verran uskaltaa, niin he sanoivat
pelkäävälisä. että heidän meijerinsä siitä tulisi kärsimään.
Kun sitten tulivat nun ec1cllå mainitut sanomalehtikirjoi
tnkset. jotka arval('nkaan eivät olisi ilmestyneet tai eivät n i'na
kaan olisi jatkuneet n ii n itsepintaiscsti, ellei Valion toimin
nassa olisi ollut sellaista, joka niille on aihetta antanut. alkoi
herättää huomiota se. että vaikka vakavassa äänilajissa kohta
puolisen vuotta oli eri lehdissä tehty ankaria syytöksiä Valion
voikauppaa vastaan. saatiin odottaa kauan, ennenkuin \�alio
ryhtyi vastaamaan. H.uvcttiin ihmettelemåiin eräillå tahoilla
sitä. että .. Pellervo"-lehti saattoi tässä asiassa näin kauan
yaieta.
Sen vuoksi lehden toimituskunnan tii ytyi lopulta
kehoittaa Valiota lehdessä antamaan selityksiä. Vasta sen
jälkeen syntyi polemiikki tri Pitkäniemen sekä entuudestaan
tunnettujen voikauppiaitten J. K . Tuomikosken ja J. Emil
Homan)in välillä. jota polemiikkia on jatkunut pitkät ajat.
;\1 itä tästä polemiikista on käynyt esille?
Siitä on ollut kauvan aikaa vaikea päästä selville.
Ensiksi
syytettiin Yaliota siitä. että se ei pystvnyt
maksamaan meijereille edes sitä. hintaa. minkä- pieni
yksityinen liike maksoi.
Tri Pitkäniemi v::l. '5tasi seik
kapcräisellä tilastolla. jonka tulos oli. että Valio oli pa1l1vastoin v. 1 924 maksanut keskimäärin hiukan enemmän kuin
O. Y. Roman. l\ l utta t�lhän taa=, herra R . ,·äitti, että tri Pit
känicmen tilasto oli väärä eräältä viikolta. sekä että mainitun
yhtiön voille oli Valtion vointarkastuslaitos m�\är:innyt pi'5teet, nl11tta Valiolle myyclyist:i. voista oli c;c o,-;a. joka myytiin
sen haarakonttorien kautta kotimaassa. saanut rl.rVostc1t111S�
Valion omilta miehiltä !'anotllissa konttoreissa ja että siinä
- 
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oli käytetty toisenlaista arvosteluasteikkoa kuin vointarkas
tuslaitoksen an'osteluissa.
Ilman erikoista puolueetonta tutkimusta syrjäisen on
mahdoton
päästä tållaisesta väittelystä selville, missa
totuus on.
Tämän yksityisliikkeen lisäksi on Valialle syntynyt toinen
kilpailija voikauppa-alalla, nimittäin ruotsinkielisten osuus
meijerien voinvientiliike "Enigheten " ; omituiselta tuntuu,
että Pohjanmaan rahantuntevat ruotsinkieliset maan viljeli
jät voitaisiin saada ajanpitkään yksin kielikiihkosta myymään
sille tavaransa, jos Valio voisi maksaa parempia hintoja.
Toisaalta (entinen voikauppias K. Tuomikoski) on tehty
ensiksikin se syytös VaIiota vastaan, että sen En'Slannin
markkinoilla saavuttamat hinnat, jotka ennen sotaa lähenemis
tään lähenivät tanskalaisten saavutuksia, viime vuosina päin
vastoin ovat niistä loittonemistaan loitonneet. Tästäkin asias
ta julkisuudessa käytyä polemiikkia on ollut vaikea seurata,
kun on tehty vertailuja vuosi vuodelta vaihtuvien eri mait
ten valuuttain perusteella ja esitetty vaikeasti kontrolloi tavia
prosentti1 askelmia. l\ l uUa lopuksi on herra Tuomikoski
( J . 4. 1 926) julaissut vertailuja, jotka ainakin toistaiseksi tun
tuvat niin vakuuttaviIta, että niihin on syytä tutustua.
Herra T. lähtee tri Pitkäniemen omasta vertailutau
lukosta. jonka tämä julkaisi kuluvan vuoden Pellervo-lehden
I I : s sä vihkossa ja joka koski Suomen ja Tanskan voin saa
\'uttamia hintoja. Tanskan voin hinta on siinå merkitty
1 00 :ksi, ja on Suomen voin hinta siihen verrattuna laskenut
seuraavalla tavalla:
Tanskan voi
1923
1924
1925

100
100
100

Suomen voi
97,4 eli 2,6 alle
96,6 " 3.4 "
94,8 " 5,2 "

Tämän taulukon johdosta kirjoittaa herra Tuomikoski
sel1raavasti :
.,Rahayksikön saa näin ollen ajatella. miksi tahtoo. Minä
olen esittäl11issäni taulukoissa ottanut rahayksiköksi Englan
nin shillingin ja todennut. että Suomen voi myytiin astiaa
kohden v. 1923 5/2 alle Tanskan hinnan. Valion myymän
voi määrän ollessa 1 72,899 astiaa; v. 1 924 7'4 alle Tallskan
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hinnan, \ ' alion mY)'lllän voimaaran ollessa 195,303 astiaa ;
ja v. 1925 1 0 9 alle Tanskan hinnan, V alion myymän voi
måärän ollessa 263,366 astiaa. "
l\ l yyntihinnan lasku, jos edellämainittu pitää paikkansa,
oli siis näin ollen vuodesta 1923 vuoteen 1 92 5 5 sh. 7 p.
astiaa kohti Englannin, eli yli 50 markkaa Suomen rahassa �
Tämä tekee vuoden 1925 koko voimäärälle, mikä myytiin
\'aliosta, noin 1 5 miljoonaa markkaa.
Ylläolevista hra T : n esittämistä llul11croista voimme tehtiä
sen tärkeän havainnon, että sitä mukaa kuin \r alion voi
miiärä on kasvanut, sitä mukaa ovat Valion saavuttamat
lll)'yntihinI1at loitonneet Tanskan voin myyntihinnoista. 1\ fj
HUll luullakseni on yksi tosiasiallinen syy siihen, miksi meidän
voimme ei ole kestänyt kilpailussa '"ranskan voin kanssa, löy
dettävissä siinä, että Valion kaupallinen johto ei ole kyennyt
vastaamaan niitä lisättyjä vaatimuksia, joita liikkeen nopea
kasvaminen on sille asettanut, vaan on se nähtävästi hoitanut
myyntiään edelleen samaan tapaan kuin silloin kuin myynti
määrä oli pieni.
Polemiikissaan on tri Pitkäniemi itsekin lopulta ollut
pakoitettu tunnustamaan, että Valio on saanut Englannissa
tanskalaisten saavutuksiin nähden viime aikoina huomatta
vasti huonompia hintoja kuin ennen sotaa. Mutta hän ei tun
nusta Valiossa itsessään olevan siihen mitiän syytä, vaan
syyttää siitä ensi sijassa Suomen osuusmeijereitä ja niihin
liittyneitä karjanomistajia, jotka muka olisivat vielä viime
aikoinakin. samaten kuin sodan aikana, valmistaneet pal
jon huonompaa voita kuin ennen sotaa ja myöskin huonom
paa kuin tanskalaiset tätä nykyä. Nämä väitteet eivät kui
tenkaan ole paikkansa pitäviä. Jokainen, joka tuntee mai
don käsittelyn ja osuusmeijerien toiminnan meillä ja Tans
kassa, voi todistaa, että meidän voinvalmistuksemme parem
missa meijereissämme on paljon parempaa kuin tanskalais
ten (huonommat voit sitäpaitsi myydään kotimaassa).
Ja
H angon vointarkastuslaitoksesta saatujen tietojen mukaan
on Suomen voin laatu ollut viime aikoina päinvastoi11 Jmo

mattavasti parempi k-uin ennen sotaa.
Vointutkimuslaboratorion ilmoittamat tulokset
vat, että sen tarkastamista voista on luettu

osoitta
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l\Iyöhemmin on tri Pitkänic111cn täytynytkin perä) trä
tästä plloluslusasemastaan ja on hän muuttanut väitteensä
niin, että hän on väittänyt. että Suomen voi on sodan jäl
keen hl1onontuneiden rahtiolojen vuoksi tullut Englantiin
huonommassa tilassa kuin ennen sotaa. �\ llltta sellaistaban
on ymmärtääkseni voinut tapahtua ainoastaan lämpim;inå
\"llOdenaikana, eikä talvella. Ja tri P : 11 Oman julkaiseman
viikottaisen hintatilaston mukaan Suomen voi on saal1\1t v.
1 924 helmi-toukokuulla sekä loka-joulukllulla - siis kyl
mänä aikana - paljoa huonompia hintoja. verrattuna
Tanskan ja Ruotsin hintoihin. kuin kuumana aikana. keså
syyskuulla, ja lisåksi verrattuna Tanskaan v . 1 92:) kesållä
parempia hintoja kuin v. 1 9 1 3 , mutta talvella huomattavasti
huonompia.
•

•

•

Edellämainittuul1 viimeiseen herra Tuomikosken kir
joitukseen ei tri Pitkäniemi ole vastannut mitään, ei \'alion
vuosikokouksessa, eikä tietääkseni missään muuallakaan.
Mutta asia on sittemmin tullut puheeksi toisella taholla.
Tässä selostettu polemiikki oli näet kiinn ittänyt maat1lousministerin huomiota puoleensa, niin että hän oli kat:;o·
nut tarpeelliseksi antaa \ 'altion voiJabl)ratorioll assistcntille.
kemian tohtori J. .\lfthanille tehtäväksi panna toimeen tutki
muksen .,voin kansainvälisestä kaupasta �ekä Suomen voi
kaup..1sta ja sitä lähellä olevista seikoista."
Tästä tutkimuk
sesta on annettu ,,1\l aaseudun Tulevaisuuden" ja .. Pellervo" 
lehden ottaa verrattain laajoja otteita erityisesti niiltä koh
din, jotka tukevat tri Pitkäniemen selvittelyjä polemiikissa
berra Tuomikoskea vastaan.
Tutkimus on tehty monipuolisuudella. huolella ja tU11nollisuudella ja se tuopi esiin monessa suhteessa mielenkiin
toisia ja ainakin asiaanperehtymättömälle opettavia asioita.

58

:i\1 .1l1. siinä vakuuttavasti esitetään niitä vaikeuksia, jotka
merentakaisten maitten vuosi vuodelta kasvava kilpailu Eng
lannin voimarkkinoilla on tuonut eUfopalaisen voin myyn
nille. Samaten siitä saapi vakuuttavan kuvan S uomen voin
huonoista rahtioloista merellä, verrattuina niihin, mitkä
('nnen sotaa vallitsivat.
Niinikään esitetään voi laboratorion Suomen ja craan
merentakaisen maan voin kestävyydestä. tekemien tutkimus
ten tuloksia, joista täytyy tulla siihen tulokseen, etta meIdän
voimme kestävyys on ollut huonompi.
U
l utta kun tri Alfthan on ammatiltaan kemisti ja ainoas
taan voin laadun tutkija, jolle voi kauppa on kokonaan tunte
maton, paitsi mitä hän on pllheenaolevaa tutkimusta varten
kirjoista ('htinyt oppia, on hänen tässä kohden nähtävästi
ollut pakko ;-urvautua Valiosta saamiinsa tietoihin ja neuvoi
hin. Ja kaikesta päätt�ien on hän liian suurella luottamuk
sella ottanut vastaan sieltä päin saamansa tiedot. Osoit
teeksi tästä tarvitsee minun esittää vain �euraava ote hänen
laUSUll110staan :
" Vielä on pidettävä mielessä, että nämä
(Suomesta Englantiin lähetetyt) voit ehken olivat ensiluok
kaisia kotimaassa, mutta kulutusmaassa ne ainakin niistä
(111.111. \ralion virkailijain esittämistä) valituksista ja hin
IlOista ( ! ) päättäen, joita on saatu, lähimainkaan eivät ole
täyttäneet ensiluokkaisen voin vaatimuksia." Tästä yoimme
siis nähdä. että herra I\l fthan ilman muuta uskoo tri Pitkä
niemen julkisuudessa esiintuomia \'äitteitä, että syy on mei
dän voimme huonossa laadussa, eikä näe Valion toiminnassa
olevan mitään toivomisen varaa.
Samallainen
meijereitä syyttävä (ja epäsuorasti siis
Valiota puolustava) käsityskanta huokuu esiin lausunnon
useasta osasta.
Niinpä esim . . kun esitetäån Englannista tulleet valitukset
Suomen voin laadusta ja valtion voi laboratorion toimeen
pancmien voin kestävyyskokeitten esiintuomat voin viat.
)Jiistä �m \':i.iynyt esille 111.11l., etfi voin laatu ja sen suo
laaminen on ollut ep:itasaista. että voita ei ole st1(�lattu hie
nolla ja puhtaalla \'oisuoJalla, vaan likaisella ja karkealla
keittnsuolalla, ettti punnitus astioihin on ollut epätasaista
(a inoastaan 1/3 oli normaalipainoista. lIu yli- ja 1f,,� alipai
Ill)ista), että voin vesipitoisuus antaa paljon toivomisen
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varaa, että astiat ovat usein liian suuret, ctt�l pakkaus ei
ole siistiä. että voipaperi ei aina ole hp'äii j. n. e.
Tätä Tlloiteluettcloa lukiessaan ihl11(uclcc, ettei \'ieJa 20"n
\'lIoden kuluessa ole päästy tällai::,ista alkeelli!'ill1111ista
vioista, vaikka \'alio heti ryhtyi niitä V3stustam3nll ja vaikka
pian s aatii n se käsitys. että \ 'alion esii ntym i n en voinväl!ltä
jänä oli saanut n ii..;s�l suuria parannuksia aikaan.
Onko
tämä puoli Valion toiminnasta siis aikojen kuluessa hölty
nyt. vaiko kokonaan unohtunut? Valiollahan luul is i nyt. mel
kein monopooliasemaan päästyään, olevan hyvin helppoa
!:iaada syyt tällaisiin valit uks ii n j a l110itteisiin poistetuiksi,
si llit alkaahan " alioIla olla diktaauorjv�(jta mcijereihin n;ih
den, kuten edellisestä jo kivi ilmi. si\". .� 4). Valiohall voi
kiertokirjeillä ja meijeri liittojen sihteerien kautta, jotka ovat
\'alion palkkaamia, ilmoittaa, että se ei lähetä Englantiin
näissä suhte i ssa viallista voita ja että se maksaa siitä tl1ntu
vasti huonompia hin toja kuin ensiluokkaisesta: nlt:n va rma ,
ettå siitä pian seuraisi parannus.
]\ I iksei \Palio yksinkertaisest i voi palauttaa meijereille es i 
merkiksi ne astiat, jotka havaitaan slIolatuiksi muulla Kuin
Valion hyväksymällä sllolalla?
Ja edelleen !
Kun tri .\ lfthan esittåä laajan 5ynti
luettelon siitti, mitä virheiHi tehdään yoin sii rtiimisessä
meijereis tä lähetysasemalle, lähetysasemalta rautatietå j i an
koon , I J angossa ja laivalla, mikä syntiluetklo on useilta
kohdin vallan pöyristyttävä ja sekin osaltaan todistuksena
siitä. miten raakalaisoloissa me vielä elämme, niin täytyy
taas kysyå. mitä on Valion johto t eh nyt vuosien kul uessa
tällaisten epäkohtien poistam iseksi ? ,, 1 iksei Valion johto ole
pannllt kaikki käytettävissään olevat voimat liikkeelle voimme
kuljetusolojen parantamiseksi? Onhan sillä, kuten jo mai
nittiin, sel la inen valta meijereihin nähden, ettii se \"oi aset
taa riittäviä vaatimuksia yoin kiisittelylle l1l('ijeris�ä ennen
lähtöä ja sen kuljetukscllc lähetysasemalle ja � :i i lyt t ämis clle
siellä voijunan tuloon saakka. Ja mitä taas tulee niihin t:på
kohtiin, jotka tri Alfthan paljastaa valtion toiminnassa vnin
kuljetuksen alalla. niin onhan Valion johdolla ollllt. j(H
se ei itsellään lmomaa olevan riittävästi vaikutusta, käytet
tävänään oSlll1sl11eijerien eclustajakokoukset. P ell e rn)- Seu ra .
� I aatalotlstllottajat.
maatalousministeriö
Ja
ecltlSkul1ta.

bO

� J iksei asiasta ole tarpeeksi ääntä pidetty, miksei ole 0501tettu, kuinka suuria summia kansamme talous håviää voim
me huonosta kuljetllksesta, miksei ole vaadittu tässä suh
teessa valtiolta uhrauksia yhtähyvin kuin viljanhintojcn
korottamisessa?
Sillä sellaiset uhraukset eivät ole ?.Imuja
maanviljelijöille, vaan meidän rautaleittel11l11c toiminnan
laittamista nykyajan ja kansantaloutemme vaatimuksia
vastaavaksi.
Lopuksi tri Alfthan puhuu reklaamin ja propagandan
teosta yoin hyväksi Englannin markkinoilla, kertoen. kuinka
eräät muut maat ovat siinä suhteessa tehneet erinomaisen
paljon, mutta me mitättömän våhän. I l än kertoo : .. :\oin 1 5
' llotla sitten levitettiin Englannissa meijcriasiamiehemmc
ja vientiliikkeiden toimesta IIButter Control in Finland"
nimistä julkaisua.
Tämä julkaisu on hyyå. mutta nyt jo
'l'OIml'J!I/fI/Uf. Se olisi ehdottomasti uusittava. \'iime VtlO'
sina on Ic\'itetty paria aii'all lIIitätöutä ja sisiillykst'/tiiiiu
h ciJ.·lwa lentolehtistä, mitkä käsittelevät vOl- ja juustok')l1Painos näistä lienee lopussa."
Ja vielä hän
trolliamme.
sanoo : "Suomalaisen voin reklamoimisesta on yksinomaan
Valio huolehtinut " . sekä lopuksi : �.raltioll olisi uhnt hvJ.
varoja suomalaisen voin reklaamiin ja propagandaan ulko
mailla." 1 ) Eiki)hän \'altiomme pitåisi ruveta myöskin Suomen
puutavarain, selluloosan ja paperin vientil iikkeic1en ,.rek1aa, lli t i t'(�htööriksi ? "
Tässä esitetyt \'alion voinmyyntiä koskevat seikat vai
kuttavat sen. cttä arvostelcmaan kykenevää yleisöä tri Pitkä
niemen esitelmå \-alion vuosikokouksessa. mikäli se koskee
voikal1ppaa, ei voi vakl1uttaa. P�invastoin jää toistaiseksi
vallalle se käsitys. ellii Valion kaupallinen johto ei ole tehnyt
mitii sen olisi pitänyt. ja elli
i \·nl iol1 voimäärän lisääntymi
nen viime vuosina 011 käynyt sille yhä ylivoimaisemmaksi.
jonka vuoksi \'nlioon liittyneet oSllllsmeijerit ja niiden jäse
net ovat kiirsineet tappioita.
Sanotaan. että Tanskan \'icntil iikkeet pää<l.siallisesti myy
vät \"oinsa Englannissa suoraan vähittäiskauppiaiIle. joitten
luona heidån asiamiehensä käyvät joka päivä tai ainakin
monta kertaa viikossa. Niinikään s:lnotaan, että meidän
1) Kaikki allevi1vaukset tekijän.
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llluil1a vientiliikkeillämme on ollut useampia myynnistä huo
lehtivia asiamiehiä.
Sen sijaan Vaholla on ollut vain yksi
myyntikonttori, se Englannissa, joka myynee voillsa pää
asiallisesti Englannin suurille vointuontifirmoille, jotka taas
myyvät tavaran tukkuliikkeille ja nämä vasta vähithiiskaup
piaille. \
j [eidän puutavara- ja paperitehtailijamme sanovat,
ett�t heidän on pitiinyt hakea l11)'yntitilaislluksia yh�l useam
masta maasta, saavuttaakseen tyydyttäviä hintoja, ja asettaa
niihin yhä useampia asiamiehiä myynnistä huolta pitämå�in,
lllutta että myynti e i sittenkäån käy tyydyttävästi. ellei teh
taan puolesta matkusteta itse useamman kerran vuodessa
asiamiehiä virkistämässä ja uusia ostajia etsimässä.
Edellisestä nähtiin, että Valion reklaamin ja propagandan
tekokin on viime aikoina ollut vallan mitätöntä, kun sen
sijaan eräitten muitten maitten voin puolesta on toimittu
Englannissa erinomaisen tarmokkaasti.
Sanalla sanoen : Valion myyntipuolessa on nähtävästi pal
jolle parantamiselle toivomisen varaa, vaikka Valion vuosi
kokoukset asiain todellista tilaa tuntematta sitä kiittelevät.
•

•

•

Edellisessä on ollut puhe niistä voinhinnoista, jotka
Tanskan ja Suomen vientiliikkeet ovat Englannin markki
noilla saavuttaneet.
Kääntykäitmme nyt vertaamaan toisiinsa näitten l1laitten
0suusmeijerien vientiliikkeiltä saamia hintoja, nähdäksemme
111 . nl.. kuinka paljon välityspalkkiota vientiliikkeet ottavat
oSllusmeijereiltä.
l\ Ieidän
meijeflel�n T�e saavuttamista hinnoista. verrat
.
tuina Tanskan melJenen saavuttamiin hintoihin, eSlttaa
herra Tuomikoski e. m. kirjoituksessaan vertailun tilastolli
sen taulukon muodossa. Hän tahtoo tällä kertaa j ättää
kokonaan syrjään kaikki prosenttilaskelmat sekä Tanskan
ja Suomen raha-arvojen muutokset, joista varemmin on
polemisoitu, ja näyttää ainoastaan, /?Uin/la monta kiloa voita

S1lO1n.en ostt1lS1ILeije1'it ovat saaneet luovuttaa välittäjälleen
eri vuosi1la) saadal..'Seen saman SIl1llma'll, 11lin/tä TansiwJl.
meijerit saivat sali/aina aikoina IOO kilosta Kilon hinnaksi
.

ja rahayksiköksi saa t�ssä siis ajatella minkä tahtoo.

02
1 1 äncn \'ertailutaulukkonsa on tällainen :
vuonna

19 1 1
1 �J23
1924
1925

Tanskan meijeri

kiloa

Suomen meijeri
kiloa

100
100
100
100

101 ,260
1°9,75°
1 10,680
I 1 2 , 530

Valion \'oim1i1l.rä

astiaa

104,b8.1
1 72,899
1 95.3° 3
204,242

Erotus Suomen karjanomistajain vahingoksi oli siis v.
191 1 aivan vähäinen, mutta sen sijaan hyvin suuri jo
vuonna 1923, tehden lähes 1 0 kiloa. Lisäksi tämä erotlls
kasvaa vuosi vuodelta, niin että se on lähes 3 kiloa suurempi
v. 1925 kuin kaksi vuotta aikaisemmin. Tätåkään vertailua
vastaan ei tri P : lIä Valion vuosikokouksessa eikä mvöhemminkään ole ollut mitään sanomista.
�

Tähän taulukkoon ja muihin hankkimiinsa tietoihin noja
ten tekee herra Tuomikoski sitten laskelmia, joitten tulok
seksi hän on saanut sen, että oSllllsmcijcri/J/1J/c olisivat saa
//cel UllOll ll a 192';' 150 ja v. 1925 200 markkaa astialta vähem
'

män Intill tallskalaiset.

Tämä vähel11111YYs johtuu hänen väitleensä 111ukaan,
paitsi siitä että Valio ei ole kyennyt ulkomailla saamaan
sellaisia hintoja kuin tanskalaiset, Illyöskin siitä, että \ . alion
voimeijereiltä ottama välityspalkkio herra T : n laskelmien
mukaan ei ainoastaan ole viime aikoina kohonnut suurem
maksi kuin mitä se oli ennen sotaa, vaan myöskin suurem
maksi verrattuna tanskalaisten osuustoiminnallisten voin
vientiliikkeitten kuluihin astiaa kohden.
Tällaisia laskelmia on mahdoton tarkalleen tehdä sen, jol
la ei ole perehtymystä tämän alan liiketoimintaan ulkomailla
ja jolla ei ole tilaisuutta tutkia Valion kirjanpitoa.
I-lerra Tuomikoski on kuitenkin yrittänyt saada osapuil
leen selville Valion voimeijerien osuuden tämän liikkeen
kuluihin, jättämällä ulkopuolelle ne Valion menot, jotka
sillä on ollut osuusmeijerien teknillisestä ja taloudellisesta
neuvonnasta. ja laskemalla juusto- ja maitokaupall osalle
1/4 Valion kokonaismenoista. Täten hän on tullut siihen
tulokseen, että voinvälitys Valiossa on maksanut viime
VllOS1l1a astialta noin 40-45-50 nykyistä markkaa, eli
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4---1-1/2-5 vanhaa kultamarkkaa, lIIikå Oll -+ ja enemman
kuin 4 kertaa niin paljon kuin varcmpina aikuina.

Tätä herra Tllomikosken laskelmaa en puolestani pysty
kontrolloimaan. Jos näin todellakin on asianlaita, niin ei voi
tulla muuhun tulokseen, kuin että \"a1ion voinviilityskustan
nukset ovat sodan jälkeen kehittyneet samalla tavalla kuin
meidän yksityispankkictTImckin, joitten rahanvålityspalkkio,
mikä ennen sotaa oli noin I % , teki viime vuoden lopulla
3-6 1/2 yc- . Ja se on ollut osuusmeijericllllllc ja karjanomis
tajiemlllc taloudelle yhtä raskasta kantaa kuin viime vuosien
korkea korko elinkeinonharjoittajille yleensä.
I l uomattavaa 011, että se osa tri P : n t'sitystä, joka käsit
teli tätä Valion voinvälitysliikettä, oli varsin heikko, pelkkiä
sanoja ja suurta itsetyytyväis))'tlä. I län kyllä väitti pole
miikeissa osoittanecnsa herra Tuomikosken syytökSft vää
riksi, mutta sitä hän tältä osalta ei ole tehnyt varemmin, ei
\'alion vuosikokouksessa eikä myöskään sen jälkeen. �I iksei
hän voin välityspalkkiokysymyksessä ole tuonut julki Valion
tileihin perustuvia tarkkoja tietoja? Pitäisihän olla Valiolle
itselleen hyödyksi ja Valion erilaisille jäsenmeijereille tur
vallista saada tarkka tieto siitä, miten Valion liikkeen eri
haaroille yleiset kustannukset jaetaan ja miten eri haarat
kannattavat. iV likäli tunnen, on tällainen erittelevä kirjanpito
käytännössä m.m. l l ankkijassa, joka osoittaa, mitenkä sen
eri liikehaarat kehittyvät ja kannattavat.
b) Valio'/l l/Iaitokauppa.
lhmeteltäneen ehkä, miksi olen ollut valmis eSIttamaan
natta Valion vastustajain taholta esitettyjä muistutuksia
näin vakavassa äänilajissa, jopa osaksi niihin uskomaankin.
kun aikaisemmin aina olen 1110tt�!11Jt Valio!1 johtoon ja kii
vaastikin sitä puolustanut. Tähän tahdon sanoa, että minä
en todellakaan varemmin ole ollut valmis kallistamaan kor
viani muistutuksille Valiota, enempää kuin muitakaan OSllUS
toiminnallisia keskusliikkeitä vastaan, koska olen luottanut
ehdottomasti sekä niiden johtajain kykyyn että heidän
hyvåän tahtoonsa, ja koska erehdyksiä voi sattua jokaiselle
ihmiselle. N J utta viime aikoina olen saanut eråitä omakoh
taisia kokemuksia Valion asiain hoidosta, jotka ovat olleet

senlaatuisia. etten enää ole voinut ummistaa silmiäni enkä
korviani muistutuksille Valiota kohtaan.
Yksi niistå on seuraava.
Kun vuoden 1 920 lopulla tulin 'ranskasta kotimaahan,
h�lOmasill, ettii maanviljelijämme saivat kananmunistaan pal
jon huonompia hintoja kuin tanskalaiset, siitä huolimatta, että
tänne silloin ei tuotu venäläisiä munia, ja että helsinkiläiset
saivat maksaa suhteellisesti suuria hintoja. �1unanmyynti
osuuskuntain myynnin välitti silloin Valio. Kun tämän joh�
elosta minun aloitteestani v. 1921 perustettiin 1T1unanmyynti
osuuskunnille oma vientiliike illwla, on ollut aikoja. jolloin
Suomen
maanviljelijät ovat saaneet parempiakin hintoj:t
kuin tanskalaiset. Ja kuitenkin on tämän liikkeen täytynyt
toimia hyvin vaikeissa oloissa.
Toinen kokemukseni, joka on saanut minut näkem�iän,
että olot Valion kauppa-asiain hoidossa eivät viime aikoina
ole olleet sellaiset kuin ni iden pitäisi olla, on seuraava :
Kuulull jäsenenä erääseen maido1l1Ilyyntiosllllsl,· //J/faoll.
joka v. 1923 äkkiä rupesi maksamaan jäsenilleen vallan koh
l\1l1ttoman huonoja hintoja, verrattuina niihin, joita kl1lutta
jat Helsingissä maksoivat, vaikka osuuskunta myi maitonsa
Valiolle. Kun ruvettiin ottamaan asiasta selkoa, kävi ilmi,
että vika olikin suurelta osalta Valiossa eikä paikallisessa
maidonmyyntiosuuskunnassa, Valio oli näet ruvennut tilit
tämään maidol1myyntiosuuskunnalle väliin hyvinkin paljon
pienemmistä maitomääristä kuin mitä osuuskunta oli sille
låhettänyt, Ja kun rupesin yleisemmin asiaa tutkimaan.
huomasin, että sellaista oli harjoitettu eräille muillekin Hel
singin piirin maidonmyyntiosuuskunnille, kuka tiesi kuinka
monelle ja kuinka pitkän aikaa.
Erotukset voivat nousta
satoihin kiloihin kuukaudessa, joskus vieläkin enempään,
erärtssii. osuu skunnas sa v. [ 924 1 0 ,000 kiloon 1 I kt1l1kau
li'na. Tiiten en ole voinut tulla muuhun tulokseen kuin cUrt
Valiossa siis maidon vastaanottajat olivat alentuneet sille
tasolle, jolla yksityiset voinvientili ikkeet Hangossa olivat
siihen aikaan, kun Valio perustettiin: siellä oli punnittu
tavaraa väärin, Kun Valion johto sai tämän tietoonsa, on se
jossain määrin maksanut korvausta eräille maidonmyynti
osuuskunnille, jotka siitä olivat kärsineet, sekä lisäksi se on
jäl jf'�tätJyt niin, ettei joulukul1ssa v. '924 lähtien enää aina-
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kaan kaikkiin puheenaoleviin meijereihin näl111el1 tällaista
ole jnkt'tlu. multa se ei ole poistanut niitä virkailijoitaall.
jotk a tällaista liiketapaa olivat harjoittaneet 1)
On syytä kiinnilt�iii. huomiota siihenkin puoleen täss�i.
asiassa. että Valio tällaisella toiminnallaan on aiheuttanut
sen, että suurimpia maidontuojia on eronnut joistakin
edellämai n itLl ista paika II isista ma iclonmyyntjOStI lIsk! I nn ista
ja että \'alio on tällaisilta ruvennut ottamaan maidot suo
raan. ilman osuuskunnan välitystä. Täten siis Valio on toi
minut kaksin kerroin oSllusloimintaperiaattcita vastaan.
Esillaolevan seikan johdosta on tri Pitkäniemi esitel
mässään Valion vuosikokouksessa antanut merkillisiä seli
tyksiä. Aluksi hän paljastaa Valion kauppa-asiain hoidossa
erään sangen ihmeellisen kauppatavan, nimittäin sen, että
yaikka Valiossa oli harjoitettu maitokallppaa jo vuodesta
1 9 1 7 alkaen, ei siinä oltu vuoteen 1923 mennessä maitoa vas
taanotettaessa sitä ollenkaan mitattu eikä punnittu, vaan
otettu se vastaan luottaen maidonlähettäjäin ilmoituksiin !
Onko kummempaa koskaan ennen kuultu? Tri P. itsekin
myöntää, että "tuntuu tietysti hieman merkilliseltä. että
t�i. llaista menettelytapaa on ollenkaan saatettu jatkaa ja että
"
siitä ei ole jo aikaisemmin oltu pakoitcttt! siirtymåän pois.
Niinpä todellakin! Nlinulle tämä paljastus antaa vain uuden
todistuksen siitä, että Valion kaupallinen johto on sodan jål
kecn osoittanut selvää entisen tunnetun tarmon ja huolelli
sen ajattelun väsähtämistä.
Tri P. kertoo sitten, miten tuo jiirjetön kauppatapa oli
houkutellut maidonlähettäjiä petoksiin, mitkä petokset vih
doinkin pakoittivat Valion rupeamaan punnitsemaan maidot.
Lisäksi hän selittäå erotuksen maidolll11vvntiosullskun
"
nista ilmoitettujen ja Valiossa puonittujen" maitomä.tirien
1) Olen

saanut

tietää,

että jotkut kuulijani esitelmäHlaisuudessa

olivat saaneet sen käsityksen, että olisin tarkoittanut sitä, että tuollai
nen menettely olisi tapahtunut Valion johdon f;eten.

Sitä kuitenkaan

en ole tarkoittanut, vaan ainoastaan sitä, että maitokauppa oli järjes
tetty tavalla, joka houkutteli sen toimitsijoita noihin väärinkäytöksiin,
ja toiseksi moittinut johtoa siitä, että se ei poistanut VaJoion palveluk
sesta sitä tai niitä, jotka olivat tehneet itsensä syypäiksi sanottuun me
nef1elyyn.
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viilillä johtuneen siitä, ctLä edellisissä maillvl arvioidaan lit
roissa astioittain, mutta Valiossa ne punnitaall, ja että kun
östiat vanhenevat, niihin tulee niin paljon ja niin suuria kuh
muja, että siitä tulee päivittäin noin puolen prosentin eroja.
). Iutta kun
Tämähän tuntuu varsin mahdolliselta.
erotukset ovat äkkiä voineet olla joinakuina kuukausina
1110nta vertaa suuremmat ja aina Valion hyödyksi, kun täl
laista on tapahtunut kaikissa niissä Helsingin piirin maidon
myyntiosUllskunnissa, joista olen asiaa tiedustellut, niin kaiken tämän perusteella, ynnä niitten monien llluitten
tosiasiain perusteella, mitkä tiedossani oVat - uskallan väit
tää, että tri P. ei ole ollut tässä asiassa ni111 varovainen kuin
hän luulee ja puheessaan vakuuttaa olleensa.
dänen olisi
ollut varovaisempaa tunnustaa, etLä tässä todella on tapahtu
nut väärinkäytöksiä, mutta että ne ovat, sittenkuin Valion
johto pääsi asiasta tietoon, lakanneet vuodesta 1925 lähtien.
Sitten tri P. yrittää puolustautua lll . m. sillä, että han
kertoo hankkineensa joulukuun 5 viimeiseksi päiväksi v.
1924 valtion vointarkastuslaitoksen valante-hneen vaakames
tarin tarkastamaan sekä Valion mmtovaakaa että sen pllnni
tustapaa ja saaneensa häneltä laajasanaisen todistuksen siitä,
että kaikki oli niillä päivinä ( 1 ) ollut hyvässii järjestyksessä.
Ja tämä monisanainen todistus näkyykin tehneen Valion
vuosikokouksen herkkäuskoisiin osanottajiin erinomaisen
vaikutuksen, koskapa hän tältä osalta puolustuspuhettaan sai
äänekkäitä hyvä-huutoja. Mutta olen kuullut, että kun ko
kouksen osanottajat palasivat kotiinsa ja siellä kylmällä jär
jelläån ovat tätä asiaa ajatelleet, he ovat päässeet helposti
selville, että kun tuo vaakamestarin tarkastus toimitettiin
vasta sen jälkeen kuin väärinkäytökset olivat jo tapahtu
neet ja kun niistä oli alkanut kuulua kuiskeita, siis våärin
käytustentekijäin tietoisina ollen siitä, miksi tarkastus toimi
tettiin, niin tuol/ainell todistus ei mer!..>itse yhtään 1J/itäiill.
Olin tullut Valion maitokauppatavasta siihen käsitykseen,
että vaikuttimcna noihin Valion hyväksi suoritettuihin vää
riin punnituksiin täytyi olla se, että Valion maitoliikkeen joh
taja sai tantieemia maitoliikkeen tuottamasta voitosta, var
sinkin kun tietooni oli tullut, että tantieemia Valiossa oli
laskettu osaksi myyntimäärästä, osaksi myös vuosivoitosta.
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Tii.m�ln tri P. \ ' alion vuosikokouksessa k uitenk in valtti
\'åiiräksi, ilmoittaen. että , , \ 'a1io11 toimitusjohtaja, johtokun
nan jäsenet ja tärkeimmät toimihenkilöt, jotka ovat piiä
asiallisimpina tckijbinä kaupassa ja måiiriiih-ät tilitykset mei
jereille, eivät saa mitään lisäpalkkiota vllosivoiton perus
teella", vaan " Valion kokonaisJ11)'ynnin perusteella", johon
sisältyy sekä tavaramäärä että hinta. Kun siis " alion maito
osaston johtaja saa tantieemia sen mukaan kuta "il1urempi
Valiolle tullut maitomäärä on, niin pitäisi olla hi;nen etu
jensa mukaista, että maitomäärä punnittaessa tulisi mahdol
li3ir:m�all sUl1reksi. selitti tri P. Ja tämä selityshän oli hyvin
järkeen menevä. Se pani minutkin vallan ymrnälle, niin etten
tiennyt, mitä minun oli tästä asiasta uskottava. K un minulla
näet oli varmat tiedot siitä. että Valiossa todella oli harjoi
tettu v�iärää punnitllsta usean maidonmyyntiosllllskllnnan
vahingoksi. ja nyt sain sen tiedon, että siitä ei olisi ollut
kenellekään Valion toimihenkilölIe mitään rahallista hyötyä,
Ei su inkaan vain huvikseen
niin miksi sellaista oli tehty?
tai mheillakseen ? Tiissii täytyi olla joku erehdys tai joku
hämärä kohta. l l ämåryyltä oli omansa lisäämään ne eräältä
maanviljelijäitä saamani tiedot, että hänelle oli ilmoittanut
toiselta ]luolen yksi Valion tilintarkastajista ennen vuusiko
kC)\1sta. cuii Valiosta olisi jo poistettl1 tantiecmit. ja tni-;elta
IHH )]ell \ralion halli nlOneuvo!'ton puheenjoIltaja. cthi t:'l!1tiecmia ei ole poistettu. ::\ I utta tiitä h�11läryytt�\ ovat olket
( )111anSa taas selventiimään seuraavat tosiseikat :
1 ) Tantieemeja ei lasketa sen tavaramäärän perustuk
sella. mikä Valiolle on punnittu tulleeksi. vaan sen mukaan.
mitå Valio on myynyt.
2) Tri P. puheessaan esittää ainoastaan sen palkkaus
järjestelmän. mikä nyt, v. 1 926, on voimassa, mutta ei puhu
mitään siitä. mikä maitoliikkeessä vuosina 1923 ja 1924 oli
olemassa.
3) Tri P. ilmoittaa. että Valion .,toimitl1sjohtaja, johto
kunnan jäsenet ja tärkeimmät toimihenkilöt" saavat lisäpalk
kiota kokonaismyynnin perusteella, mutta eräässä toisessa
paikassa puhettaan hän sanoo, että tantieemijärjestelmä "liit
yhteen samoihin kohtaloi
tää 'mikki VaHon toimitsijat
hin Valion jäsenmeijerien jäsenten kanssa", joten hän ei ole
.

.

.

.

v�·l itt�lIlYt. eLLei joillakin alemmilla virkailijoilla olisi ollut tan
tieemi laskettuna toisen perusteen mukaan.
4) Ttl!1län lisäksi olen saanut selville, että se tai ne hen
kil()t, jotka ovat toimittaneet maidon punnituksia tai aina
kin ilmoitukset punnituksista, ovat ainakin varemmin Sla
neet tantieemia, joka on laskettu "jonkin vastakkaisen ' pe
fusteen mukaan kuin se tantieemi, mikä on laskettu maito
l iikkeen johtajalle".
Kun edelläesitetyt osaksi hiimärät, o')<Jksi asiaa selvcntä
vät tosiasiat yhdistän sen aikaisemmin saamani tiedon kanssa,
että Valiossa olisi yhtenä tanticemin laskuperusteena todella
käytetty myöskin vuosivoittoa, olen tullut siihen päätök
seen, että maidon punnitsijat tai sen tuloksista tilittäjille tie
donantajat ovat vuosina 1923 ja 1924 saaneet tantiecmia mai
toliikkeen antaman vuosivoiton perusteella, mutta että tämä
j årjestelmä myöhemmin on poistettu, syystä ettå tämå
" pii5ka", käyttääkseni tri P : n sanaa, oli osoittautunut Va
liolle liian "edulliseksi", tosiasiallisesti vahingolliseksi.
�äin ollen tri Pitkäniemi ei ole esityksensä maitokauppaa
käsittelevässå osassa voinut vakuuttaa minua siitä, etteikö
Valion maitokaupassa vuosina 1 923 ja 1924 olisi tapahtunut
väärinkåytöksiä.
Vastaisen varalta olisi scnvtloksi otettaya harkittavaksi.
eikö pitäisi järjestää niin, että maidon pllnnitus ja tarkastus
tapahtuisi puolueettoman viranomaisen kautta, jonka tulisi
antaa tuloksensa tiedoksi sekä maidon kaupunkiin hankki
jalle (esim. Valiolle) että maidon tuottajille (maidonmyynti
oSllllskunnille ja suuremmille kartanoille), aivan samalla ta
valla kuin valtion vointarkastuslaitoksella tapahtuu voihiil
nähden. 1) Nythän jo esim. Helsingissä on olemassa maiclon
tarkastuslaboratorio, joka toimii yhdessä Maidontarkastusyh'
clistyksen kanssa, minkä muodostavat kaikki Helsingin mai
donhankkijat (kuten Valio. Elanto. Maanviljelijäin Maito
I:esklls O. Y. j. n . e.).
'Mutta maitojen vastaanottotarkas-

1) Sittenkuin tämä jo oli ladattu, olen saanut tietää, että Valio ei
pUIlDitutakaan voita valHon valantelllle illä vaaka mestareilla voilabora·
torion valvonnan alla, vaan toimittaa sen itse; sitävasloin punnitaan
esill1. ruotsalaisten osuusmeijerien vienfoiliikkeen, Enigltelenin, voit sään
nöllisesti voilaboratoriol1 toimesta.
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tuksen ja pUI1nitukscll kustantaa j a toimitlltt::ta kukin maito
liike itse omalla viiellåän ja luokituttaa sen osaksi maidontar
kastuslaboratoriossa saami ensa l abora tariotu tkim ustietojen,
osaksi omien havaintojensa perusteel la.
Tarkastus ei siis
vielä ole täysin virallinen eik�i puolueeton. Laboratorion ta
holta on il1l1oitettu. etUi se on kyllä koettanut saada sen sel
laiseksi. mutta että Valio ei ole ollnt halukas kannattamaan
sen viralliseksi tulemista. � 1 utta sinne pitäisi maiclontuotta
jien itsensii oman etunsa nimessä pyrkiä.
r l elsingin maic!ontarkastuslaboratoriossa maidnt luokitel
laan 4 : åän luokkaan. �Jaitoja binnoitettaessa Elanto mää
rää markkinain vaatiman normaalihinnan TT:11 luokan mai
dolle ja maksaa I :n luokan maidosta niin paljon lisää kuin se
vähentää T 1 T : n ja TV : n lnokan maitojen hinnoista, joten tuot
t:-ijat eivåt pääse sanomaan, että Elanto aliarvioisi maitoja
omaksi hyöclykseen.
Eikö täm�intapainen menettely olisi Valiossakin toi
votta \'a? t)

c) Volioll j1tllstokallppa.
Samaten k11in Valion voimelJerien ja maiclonmyynti
osuuskuntien. on sen jUlIsto1llrijeJ'ie1!J:ill taltolta viime vuo
sina tullut ilmi tyytymättömyyttä Valiota vastaan.
Kuten
tunnettua, ei ole yiime vtlosiin saakka ollut olemassa sellaista
virallista ja puolueetonta jut1stonkaan tark::tstusta kuin
1) Sittenkuin tämä oli ladottu, tuli tieto, että J-Iels;ngin ympäristön
maidontuottajat vihdoinkin ovat heränneet tuotantonsa kalmaHavaisuu
den puolesta toimimaan. Mutta epäiltävää on, kykeneekö heidän perus
tamansa järjestö saamaan mitään huomaltavampaa aikaan. Sitä varten
pitäisi ensiksikin kaikki seudun fuoHajat saada liiftymään maidon.
Illyyntiosuuskuntiin, jotka tarpeen tullen voivat osittain ruveta voita
valmistamaan, ja ne kaikki vuorostaan Valioon, niin että kaikki kilpailu
poistetta;siin. Ja toiseksi pitäisi Valion johto saada niin tarmokkaasti
asioita hoitamaan, että se määräisi, milloin ja missä määrin kunkin
osuuskunnan on ryhdyttävä voita valmistamaan. l\httta pelkään, että
Helsingin ympäristön maanviljelijöillä, varsinkaan ruotsalaisilla suur·
tilallisilla, ei ole sitä taloudellista j a osuustoiminnallista sivistystä ja
osuustoimintakuria, jota tällainen järjestäytyminen vaatisi.

70

voimille laadl1�ta, josta valtion \'ulIltarkastuslaitos jluolueet
toman ja tieteellisesti päte\'än tutkimuksen perusteella antaa
arvostelunsa, l11ik�i. läheletä�in viikottain sekä voin tukkuosta
jiile (nl. lll. \'aliolle), että myö!jkin tuottajille (m. l11. OSllllS
meijereille), niin että nämä tietävät, minkälaisesta tavarasta
he kulloinkin saavat hinnan. J uustoalaIla On viime aikoihin
saakka yleisenä tapana ollut. että ne liikkeet, jotka tuottajilta
ostavat jUl1stot, itse ovat arvioineet tavarat, luokitelleet ne
laaJun mukaan ja maksaneet niistä senmukaiset hinnat.
Täshi ei, Illikäli tietooni 011 tullut, esim. Valioon nähden V3remmin 1 cne ollut aihetta valittamiseen. i\lutta pari vuotta
sitten vauttivat eräät jUllstomeijerit, että niiden jUlIstoja,
jotka varellllllin olivat suuremmassa määrässä joutuneet
.\- (parhaimpien) luokkaan, oli Valiossa yhtäkkiä ruvettu
panemaan suuremmassa mäåräss�l huonompiin luokkiin,
vaikka meijL'reillå oli samat laitteet ja samat juustomestarit
kuin ennen. Ja tähän ei saatu kirjeellisten huomautusten
kautta mitiULIl parannusta aikaan, ll1utta kun juustoll1cstarit
matkustivat itse jultstolastien ll1ukana H elsinkiin ja olivat
\Taliull ar\'ostelu�.sa läsnä, niin he saivat tavaransa entiseen
tapaan luokitelluiksi. J a jos taas låhettivät juustot omin neu
voin Yaliollc. joutui suurin osa niistä alhaisempiin luokkiin.
Tällaisen menettelytavan tri P. esityksessään taas koko
naan kielsi. 1 1 än selitti, että Valion johto on påinvastoin
kehoittanut juustomcstareita aina tulemaan tavaransa mu
kana \'alio11 makasiineihin niikem�iän, miten ne arvostellaan
ja mitä vikoja niissä mahdollisesti on, sekä oppimaan, miten
viat on korjattavissa. Lisäksi tri P. puolestaan syytti juus
tomestareita, samaten kui11 maidonl11yyntiosuuskuntienkin
toimitsijoita, vilpillisyydestä.
:\�iistä molemminpuolisista syytöksishi ei syrjäisen ole
mahdollista päästä totuuden perille. -� I lltta \'alion juusto
kauppaan nähden on kuitenkin olemassa kaksi asianhaaraa.
jotka hcdittävtit kummastusta ja jotka antavat aihetta vaa·
timaan parannusta tälläkin alalla.
Toinen näistä on se, ettii valtio jo kaksi vuotta sitten on
laajentanut laboratorionsa vointarkastustehtävän käsittä
mään myöskin juustojen tarkastuksen, järjestäen sitä var
t.en erityisen osaston I l elsinkiin. Tässä laitoksessa saadaan
juustot i/11Ial/ mitäii/l mal.. slIo pätevästi ja puol1leetto/J1asti
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a.rvioidltiksi� mll tta sitä e i Valio ole tähän saakka Iwlwl1t'ltl
käyttää Illuuta kuin aivan viihäisessä määrässä, nimittäin kun

joko osuusmeijerit ovat rohjenneet sitä pyytää tai ulkomai
set ostajat sitä ovat nimenomaan vaatineet. Sitävastoin
ovat Suomen ruotsalaisten osullsmeijerien voinvientioSlIl1S
liike Enigheten ja yksityinen liike O. Y. Roman H angossa
tarkastuttaneet kaikki kauppaamansa juustot tässä viralli
sessa laitoksessa ja tiiittäneet meijereille täm:in arvostelt1jen ja luokitusten mukaisesti.
Toinen mainitsemani asianhaara on seuraava :
Valion viimeisestä vl1osikertolTIuksesta käy ilmi, etta, sen
sijaan että se on ensiluokkaisiksi (. \-luokkaan) merkinnyt
v. 1 923 40,5 70 meijereiltä tulleista juustoista, se On v. I924
niitä merkinnyt vain 36,4 % ja v, '925 ainoastaan 19,6 9'c,
Tåmån ohella ansaitsee taas huomiota se tosiasia, että Va
liolle saapui v. 1923 ainoastaan 1 2.400 juustoa, mutta v. 1924
23,000 ja v. (925 lähes 29,000, Tuollaiseen aliluokitukseen,
joka ylempänå esitettiin. voi olla ainakin osittain todellisia
ja luonnollisia syitä, joita mainitussa Valion vuosikertomuk
sessa esitetåänkin. l\ l utta olisi syytä tutkia, eikö noin suuri
juustojen äkillinen lisääntyminen ole mahdollisesti niiden
lllYYlllisessä käynyt Valion kaupalliselle johclolle taas yhtä
ylivoimaiseksi. kuin samaan aikaan äkillisesti kasvaneitten
voimäärienkin edullinen myyminen, ja eikö tämiikill osaltaan
ole myötävaikuttanut juustojen suurempaan aliluokitukseen.
Sen johdosta. mitä tästä Valion harjoittamasta juusto
kaupasta on tullut ilmi, pitäisi ensi tilassa saada aikaan se
perinpohjainen parannus Valion tähänastiseen kauppa
tapaan, että Valion johto velvoitetaan järjestämään juus
tojen arvostelu ja senmukainen tilitys samalla tavalla kuin
llluutkin tällä alalla kauppaa harjoittavat liikkeet ja samalla
tavalla kuin voikauppakin tässä suhteessa on järjestetty.
Sitä vaatii juustomeijerien turvallisuus ja sitä vaatii Va
lion arvo,
ei)

Ta/ltiee1llijärjeste/lIIä Valiossa.

Vielä katson välttämättömäksi ottaa puheeksi asian
haaran Valion hoidossa. joka sekin mielestäni vaatii kor
jausta, nimittäin sen, että Valiassa on vallalla n. s . talltieemi-
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jiirjcstclll/ii, s. Q. euri siina

maksetaan suuri - j o issakin ta
pauksissa suurin - osa palkoista tantiecmin muodossa ja
etUi. tii.Ui tantiecmia ei makseta ainoastaan pääjohtajalle eikii
vain johtokunnalle, vaan useille muillekin \"irkailijoille.
Tantieemit \. alion. samoinkuin eräitten pankkienkin
vuosikertomuksissa. esitettiin ennen sotaa eri menoeriinä.
eivätkä ne silloin kohtuuttomia olleetkaan. � I tltta ne on jår
jestetty sodan aikana uudelleen, niin että ne nousivat vuo
desta 1 9 1 5 vuoteen 1 9 1 6 hyvin rohkeasti, ja sen jälkeen ru
\'cttiin ne yhdistii.mään Valiassa, samaten kuin pallkcissakin.
muihin palkkausmenoihin.
Näyttääkin siltä, että ne ovat
melkoiselta osalta aiheuttaneet sen nousull viime vuosina
Valion palkkausmenoissa, mikä on tullut ilmi
On ... iis luon
nollista, cttä tantieemcja ei enää Valiossa, enempää kuin
pankcissakaan meillä, tahdota päästää näkyviin julkisuuteen
saateruissa tileissä.
Tämä tantieel1lijärjestelmä on \'aliossa jo vanha.
EIl
muista varmasti, otettiinko se jo liikkeen perustamisesta
asti käytäntöi)n, mutta varhain siitå keskustelin \-aJion hal
lintoneuvoston jäsenen, Pellervo-Seuran silluisen sihteerin
Ph. Suurosen kanssa. Me tulimme siihen tulokseen, ettå
tantieemi, jos se lasketaan järkevien perusteiden mukaan ja
jos se pidetään kohtuullisissa rajoissa, voisi Vali0ssa tois
taiseksi olla hy()dyllinen. Järkevånä tantieel1lin laskupe
rusteena pidimme silloin ensiksikin sitä, missä määrin Valion
saavuttamat voinhinnat lähenivät Tanskan vientiliikkeitten
saavuttamia hintoja, koska se olisi omansa kiihoittamaan
Valion kaupallista johtoa yrittämään siinå parhaansa. En
tiedä, tuliko tämä laskuperuste käytäntöön, mutta tunnettua
on, että Valion saavutukset tässä suhteessa olivat sen jäsen
meijereille sangen edulliset, koska Suomen voin hinnat ennen
sotaa pääsivät yhä lähemmäksi Tanskan voin hintoja. Sodan
jälkeen on Valiossa tantieemin laskuperusteet jftrjestctty
uudelleen ja, kuten edellisestä nähtiin, ovat Valion saavut
tamat voinhinnat. påinvastoin kuin ennen 'iotaa, loittonemis
taan loitonneet Tanskan hinnoista.
Toiseksi laskuperusteeksi katsoimme Ph. Suuros-vaina
jan kanssa silloin voivamme hyväksyä Valion 5aavuttaman
tavaramäärän. Se oli silloin järkiperäinen, kun Valion kau
pallisen johdon piti toimintansa etevämmyyden ja rehel1isem-
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pien liiketapojensa avulla valloittaa Vaholle yhä suurempIa
voimääriä yksityisiltä voinvientiliikkeiltä.
M utta tämä tantieemin laskemisperuste ei ole nyt enäi
järkiperäinen, sittenkuin Valio on päässyt melkein monopoo
Ii asemaan. Sillä nythän myyntimäärän lisääntyminen tapah
tuu automaattisesti, ilman Valion johta jien ponnistuksia,
sitä mukaa kuin maanviljelijät saavat lehmänsä entistä enem
män lypsämään ja kykenevät karjaansa lisäämään.
Ueille,
karjanomistajille, siis pitää toimittaa kaikki mahdolliset
"tantieemit", lisätulot, heidän l11aitol11�i;'i.rånsä lis:lämisestä.
Lisäksi kasvaa Valion m)'Yl1timäärä myöskin siitä. miten
nopeaan maalaisväestö saadaan mcijeriosuustoiminnallisesti
järjestäytymään, s. o. miten nopeasti saadaan uusia osuus
meijereitä syntymään; "tantieemeja" Valion myyntimäärän
kasvamisesta olisi siis maksettava myöskin Pellervo-Seuran
ja Keskuslainarahaston konsulenteille. jotka koettavat sa!J.cla
näitä uusia osuusmeijereitä syntymään, Suomen valtiolle,
joka sitä edistää myöntämällä sitä varten hllokeakorkoi3ia
lainoja, ja Hankkijan koneosaston johtajalle, joka toimittaa
niille hyviä koneistoja kohtullllisiin hintoihin ! l\ lutta ieikki
sikseen : näillä esimerkeillä olen vain tahtonut osoittaa, että,
sen jälkeen kuin Valio on saavuttanut monopooliaseman.
vaikuttavat pääasiallisesti yleiset ulkopuoliset tekijät Valion
myyntimäärän kasvamiseen, eivätkä Valion toimihenkilöt.
Valion saavuttamaa monopooliasemaa on omansa vielä vah
vistamaan se tosiasia, että Valion jäsenmeijerit ovat sääntö
jen mukaan sitoutuneet myyntipakkoon \Taliolle.
Erään
suuren tanskalaisen osullstoiminnallisen keskusliikkeen joh
taja, jolta kysyin, maksettiinko hänen liikkeestään tantiee
meja, vastasi : "Ei ! Ja kuinka se voisi tulla kysymykseenkåän
tällaisessa l iikkeessä, jossa ostajamme (Osllllskunnat) ovat
sidotut liikkceseemme ostopakolla".
Tällaiset näkökannat eivät näy epäilyttävän tri Pitkä
nientii. joka puolustautuu tässä kohden sillä, että Valion tan
tieemi lasketaan 1I1'J1'J'lItilllääräll rahallarv{)sta, johonlGI eivåt
ainoastaan vaikuta tavaramäärät, m11tta mvöskin c;aavute
tut hinnat, ja että tantieemi siis on omansa kiihoittamaan
johtajia ponnistamaan saavuttaakseen yhä parempia hintoja.
Se on kyllä totta. :M utta kun tavaramäårät \'a!ion ulkopuo
lella olevien tekijäin vaikutuksesta kasvavat niin yoilllak-

kaasti kuin ne tekevät, k:t.svattavat ne tantieemej:t. siitä lIuo
limalla. millaisia hintoja on saavutettu. Olisi hauska n:'tlldt'l.
kllinka suuriksi tantieemimä�trät ovat kasvaneet vuosina
J 923-1925, jolloinka Valion myynnin r2ha-arvot OV:ll niin
\ oi1J1akkaasti nousseet. samalla kuin voit ovat saavllttaneet
yhii huonompia hintoja. Tantieemit siis juoksevat ja kasva
vat. vaikka johtajat eivät panisi tikkl1a ristiin parempien
hintojen voittamiseksi.
Tri P. on samassa puheessaan arvellut Valion tapaisen
ta:-:... ieemijärjestelmän sovelll1ttamista S. O. l( :hon ja fiank
kijaan muka .. mahdottomakc;i". �liksi niin? Koska ne ml1ka
. eivät toimi sitä varten. että ne myyntit:tvarainsa hinnan
voisivat nostaa mahdollisimman korkealle", vaan päinvas··
LOin. Se on kvllä totta, mutta voitaisiinhan t:t.ntieemi aset
taa sen l1lt1ka�;n . missä määrin S. O. K : 11 johto s�a osuus
kaupat keskittämään ostoksensa S. O. K :hon, mikä on merk
kinä siitä. että S. O. K . todella m)'y edullisemmin kuin yksi
tyiset tukkl1liikkeet.
Ja TTankkijassa tanticemi voitaisiin
jilrj�tää Illyytyjen tavaramä:iricn mukaan, sillä onhan Suo
men maataloudelle sitä edullisempaa. kuta enemmän maan
viljelijät saadaan käyttämään apubntoja, väkirehuja. jalos
teullja siemeniä ja koneita.
Sitäpaitsi on Hankkijan ja
�. n. K :n hoito paljoa vaikeampaa kuin monopooliasemassa
o!e"an \·alion. jolla on vain kolmisen eri tavaraa myytä
,·än:i. koska sekä l l ankkijalla että S. O. K : lla on kestcttii
\'1ln:1:i11 kotimaassa ankaraa kilpailua. josta Valio on miltei
kokonaan vapaa. Ottaen sitiipaitsi huomino11. dteiviit S.O. K .
ja I l ankkija ole monopooliascmassa. ei tantieemijärjeslelm:i
olisi niissä niinkään järjetön kuin \-alios!'a.
�l utta kaikesta tåstå huolimatta ei ole otc::'ttu kä"täntöön
tan tiecmijiirjestelm;tä ei
S. O. K :ssa. ei
OTK :S'ia.
ei
I l a nkki jassa . enempiiä kuin KC!'ikllslainarahastnssa. � l l1n:l"s;J
tai 7'll etsäkeskuksessakaan. Eikii sitä nwöskään ole olem:1ssa
11; iss�t OSl11lsto;minnall isissa keskusliikkeissä lllkomaillakaan.
joista olen tietoja :;;aanut. nimittäin ei Ruotsissa 1). ei �or-

1) Ruotsista kerrotacn. että talltieemijärjestehnää käytettiin vareln
min eräässä etelä-ruotsalaisessa Hankkijan-tapaisessa keskusliikkeessä,
llluita että kun se oli sodan jälkeen joutunut lähelle romahdustilaa ja
siinä ryhdyttiin pelastustyöhön, nrin oli 111. m. tantieell1it poistettu, koska
ne oli huomattu lurmioIlisiksi.
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jassa, ei Tanskassa. ei I l ollannlssa. eik�l vil11Joill yhdessä
kilån niistii. saksalaisist2. kesk usliikkcistii, joista tilh�n men
nessä olen tietoja saanut.
Tohtori P. lOsin \'iiittäii, ett�i ('riiiss�i osuusl.Jimi11llall1sissa l i ikkeissä ulkomailla 011 kyllä �3I1lantapaista järjeste l 
mää kuin Valion järjestelmä koetettu sovellutt�a" .
Tali!:!
\ åitteelle tueksi ei h�in \'oi mainita kuitenkaan \'htiiii.n suurta
keskus liikettä, vaan viittaa ainoastaan erääsee� johtaja Hy
vösen matkakertulllukseen, jossa mainitaan. että "ostluskas
soissa Sveitsisså niiden kirjanpitäj:it saavat palkkansa liike
tapahtumain mukaan pääkirjassa" ja että JlTshekko-SI(l\"�l
kiassa maksetaan
palkkiota osuuskassan talletllsmäärän
mukaan". 'l'ämä viittaus on kuitenkin yallan kelpaamaton
puolustamaan '"alion tanticcmijärjrstelm;iä. Sillä rih�n pal
kanl1laksu li ikctapahtumain mukaan ole mikään tantiecmi,
"':aan n. s. kappalepalkka. kuten esim. ojurilIe maksetaan oja
metrin ja halonhakkaajalIe halkomrtrin mukaan.
Tämän
kyllä tri P. itsekin varsin hyvin ymmärtää. Täten jå�i siis
tuo tshekko-sl(waki�lIainen esimerkki ainoaksi. minkä tri P.
o n löytänyt mistään muualta maailmassa. Eikä johtaj:t
l l yvönenkään ole huomannut sitå missään muualla. vaikka
hån tuolla samalla matkallaan tutki osuustoimintaa . paitsi
ylJämainituissa maissa, Ranskassa, Saksassa. Itävallassa.
Romaniassa, Bulgariassa. Unkarissa. Puolassa. Liettuassa
ja Lat yiassa.
Tri P. edelleen puheessaan vakuutti. että t:t111:i järjt-'s
telmå erityisesti Valiossa on paras ja osuusmeijerien etujen
mukaisin. koska se siellä lisää tantieemin saajissa työtehoJ.
sen kal:tta. että se, kutcn hiin itse s�tnoo, " vni 'i/nnisiii piisl.' afa
'

..

( � ) toil1//:ttamaall , saamaa II 1'rti itsl'stään mahdollisimlllan
paljoII". Ja hän valittaa vielä sitä, ettå .,on ikävä asia. että
yleensä tällaista työtehon mukaan vaihtelpvaa palkkausjär
jcstelmäii on muissa osuusliikkeissä niin vaikea toteuttaa.
että ne ovat useimmissa tapauksissa pakoitetut tyytymiiän
kiinteään palkkaan, sillä kiinteällä palkalla . . . on se taipu
mus. siitä emme mihinkään pääse. että se taht(Io alentta
nauttijansa työtehoa".
Nämå olivat tri P : n sanat.
Tällä väitteellään tri P. siis joko tahtoo sanoa. ettil.
työteho esim. S . O. K : n , fTankkijan ja Keskllslainaralr'lston
johtajissa on picnempi kuin Valion. mikä ei picHi paikkaal1'ia.
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taikka että erityisesti f 'alion johtajain ll10nteen ominaisuus
on sellainen, että se on vaatinut tällaista erityistä "piiskaa " .
josta en tahdo kiistellii.
:\ l utta millä tavalla tämä Valion l.piiska" on käytännösså
vaikuttanut?
Edellisestå olemme nähneet, että \"alio ennen sotaa toimi
ai\"an erityisellä menestyksellä, mutta että viime vuosina,
�el1 jälkeen kuin tantieemijärjestclmä uudelleen järjestet
tiin hyvin tuntuvaksi palkanlisäksi, ovat Valion saavutta
mat hinnat vuosi vuodelta huonontullcct.
Tri P. puolustaa Valion palkkausjärjestelmää vielä sillä,
että sillä kaiken muun lisäksi on se "äiirettömän hyvä puoli,
että se liittää kaikki Valion toimitsijat . . . yhteen samoihin
kohtaloihin Valiolt jäsenmcijeriea jäsenten kanssa".
Katsokaammepa, miltä tämä ylen korea puhe nåytl�i ä
todell isLIU dcssa.
Siv. 55 olevasta asetelmasta nähtiin, että v. 1 925 sai \'alio
Englannissa voista melkoista huonommun hinnan kuin \'.
1I)2-J. Samaten se sai v . 192-J pienemlT!än hinnan kuin \'. I (),.!.).
Tämä sangen ikävä nkoMolon tuli siis Valion jäsenlllcijerien
jäsl'lIten osalle. l\Jutta kun Valion kokonaismyynnin arvo
siitä huolimatta v. 1925 oli noin 600 milj, markkaa, v. I924
ainoastaan noin 448 milj. markkaa, niin kasvoi \ralion myyn
nin raha-arvo ja sen mukana talltieemill laskemisperllste
huonommista hinnoista huolimatta enemmällä kuin J �o mil
�
joonalla markalla, eli noin 30 r:;. : Ha.
Samaten kas\'oi
tantiecmin laskemisperuste vuodesta 1923 vuoteen 1» 24 lä
hes [00 miljoonalla. eli lähes 25 C'{ :lIa.
Tällainen oli siis tallticcmill saajiel1 ,.J.: oMalo" \ 'aliossa.
J ätän Valioon lii ttyneitten karjanomistajain mietittäväksi,
miten !;iheisesti nämä valla ll vastal;:kaiset kohtalot liittävät
heicHit Valion kaupal lisiin johtajiin, ja kuinka ,.äärettömän
hyv:i. puoli " tuollainen palkkausjärjestelmä karjanomistajille
todellisuudessa on.
� l e näemme t�i.stå siis, että hintojen vaihtell1t, niin tun
tuvia kuin ne voivatkin olla karjanomistajille, merkitsevät
itse asiassa tantieemia laskettaessa mitättömän vähän myy
d\'ll t1varamaaran kasvamisen rinnalla. Ja kUII tihl1ii 111" \'
d)11 fm'aramiWriill kasi am illcll ei riipu J'feellsii Va HO / l jO;I..'
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dO/l (ll/llU/siu, vaan lJä�iasiallisesli nl0dcllluh)sta. josta pitaa
huolta Jumala ja maanyiljelijät. sek�i. karjan jii.rkipt'raiscl11mäslå ruokinnasta sekä uusista oSlItlsmeijcreistä, s iis ylen/si;
I 'olioll /.:oltpalliscJ/ johdon allsiolta, jOfC1VGStoill " a!ioJl saa
vu ltalll;ell hin tojell alene/JI isee1l lai ylcllcmiseeJl mainittu.
johto 'Z'oipi 7.loilwttaa, niin nåkyy tästä. 1J/itcll 'i.'iihiin allsaittll
ja ,<'iWri; tantieemill nouttimiJ/eJ1 Valiossa I1IY�'lI fiJlläärän
perusteella viime VII osina itse asiassa Oli ollIII. Se ei ole
villit oif.'l'llde l/1ll/lIUlillen eil.'ö siitä ole ollu.t liiJ.:keelle 1niliiäll
etlfa. l ) Ja II/ikäli sitä 01/ maksettll VI/osivoitoll perusteella,
0'/ Se' ollllt 1 "aholle Slforastaall vahingollille/l.
N i inikään våittilå eräs Helsingin ympärist()n mait(Jkau
pan tuntija, että Valion ll1aitoliikkeen johtajan tantiecmit
olisivat osaltansa vaikuttaneet siihen. että \'alio on tuottanut
H elsinkiin tarpeettoman paljon maitoa ja sen kautta laske
nut maidonhinllat niin, että maidon tllotanto on k;iYll�·t vä
hemmin kannattavaksi, jopa toisille tappiota tuottayuksi
.

•

•

•

K uten edellisestä toivon käyneen ilmi. ei siis ollut oikea
se tiedoittelu. mikå oli toimitettu tri Pitkäniemen esityksestä
Valion vuosikokouksessa yhtäpitävästi useihin Helsingin
lehtiin 1 5 . 4. ja niistä sitten arvatenkin vielä useampiin
maaseutulehtiin, että hän muka "pitkässä lausunnossaan vas
tasi professori Gebharclin edellisenä päivänä pitämään esi
telmään, tO'rin", yksityiskolltaisesti kaikki prof. Geblzardi.n
tällijill esittämät väitteet".
Pitinvastoin on varmaa, että Valion toiminnassa on viime
aikoina ilmennyt sellaisia puolia) jotka vaativat, että Valion
jäsenmcijerien tulisi saada ne puolueettoman ja asianlunte
van ltltkijakul1nan tarkastettaviksi ja ne uudet suuntaviivat
selvitetyiksi. jotka Valion hoidossa ovat tarpeen. Mutta sel
laisen tlltkil11uskllnnan asettaminen ei voi olla Valion joh
don eikä sen hallintoneuvoston asia. sillä he ovat siinä
asiassa jäävejä. vaan Valion oStluskuntakokouksen.
Ja siiJ ) Asianlaita on siis todellisuudessa ihan päinvastainen kuin mitä
tri Pitkäniemi, Pellervo-Seuran puheenjohtaja) on rohjennut Pellervo
lehdessä (v. 1926 siv. 104) julistaa.
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hen tll lkij akuntaan pila.t!:)l tälllän kokouksen kuettaa .saava
mah doll isimman eteviä miehiä myöskin 'Talion u l kopuolelt a
varsinkin OSlIl1stoimintaan ja liike-elämään påtev illu ni ll pe
rehtyneitä, sillä ne, jotka \'alion jäsenmeijerit omasta kes
kuudestaan valitsevat, eivät tähän tehtävään yksin pysty,
eivätkä kaikki heistä edes rohl,'clle toimia niinkuin siinä kar
.

janomistajain ja Suomen koko maatalouden etu vaatisi
•

•

.

•

Lopetin \�aliota koskevan osan esitelmästäni seuraavin
5a110111 :
"Käsitän varsin hyvin, että tämä esiintymiseni tulee he
rättämään huomiota niinhyvin o<;ul1stuiminnan ystävissä
kuin sen vastllstajissa. j\ l utta kaikkien näiden toivon ym
märtävän, että tämä on ollut minulle eriJ/o/J1aisen rasi'·asta.
Asia on painanut minua jo useampia vlIosia, mutta minulla
ei ole ollut riittåvästi voimia sen alll l 1epanemisecn varsin
kin kun en ole saanut siihen toivomaani apua toisilta. En
ole jaksanut nytkään tiitä valmistaa niinkuin olisin toivonut :
mutta toiselta puolen en enää katso olevani oikeutett11 \"like

nemaankaan.

Olen jo 2 vuotta koettanut päästä tästä taakasta, mutta
en ole saanut rauhaa omaltatunnoltani. Olen tuntenut pai
navaa velvoitusta Suomen osuustoiminta liikettä kohtaan :
velvoitusta Suomen maanviljelysväestöä kohtaan, joka par
aikaa raskaasti kamppailee huonosti kannattavassa taloudes
saan ja on oikeutettu vaatimaan, että Valiota hoidetaan tä
män kamppailun helpottamiseksi, mik;i.li se suinkin on
mahdollista; velvoitusta Suomen kansantaloutta kohtaan,
jolle on mitä suurimmasta merkityksestä. että yksi sen suu
rimpia vienti tavaroita saataisiin nopeasti kasvamaan ny
kyistä moninkertaiseksi. Valio on näet saavuttanut tässä
maassa jo sellaisen aseman, että kysymys siitä, miten sitä
hoidetaan, ei suinkaan enää ole ainoastaan sen johtajain eikä
edes ainoastaan Valioon nykyään liittyneiden maanviljelijäin
asia, vaan täytyy nyt jo katsoa, että siitä. miten Valiota hoi
detaan, riippuu mitä suurimmassa måärässa koko maatalou
temme tulevaisuus ja sen mukana koko kansamme menestys.
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Suomen maanviljelijät!
Tämän raskaan taakan jätän nyt Teidän kannettavak
�ennc.1I
Jaksavatko Valion jäsenmcijerien edustajat nyt täman
taakan alta suoriutua? Sitä ei Valion viimeinen vuosikokous
todisla.
He
päinvastoin
kiiruhtiyat kiitollisuudella ( ! )
my()ntåmiian Va1io11 hallintoncuyostollc ja johtokullnallt täy
den til i,"apauden. 1\ l utta tämän heidän mcnrttelyns,i per1l5teella ei ole oikeutettua arvostella hei6. T3akka tuli hei
åän niskoilleen liian äkkiä ja liian outona.
.\sian täytyy
saada aikaa kypsyä ja tulla enemmän pohditllksi ja va
laislllksi.
•

•

•

. \r"astellen oman avutt0ll1l111tensa liian stlurt'ksi ja kv
kynsä liian heikoksi ovat Illuutamat Valion oSllusmcijerien
edustajat Id
iäutäueef toiveelIsa taas valticn puoleen, pyytäen
siltä a1.JlIsfusta tällaisessaJ�in asiassa. T Ie ovat kuulema ano
neet. euä valtio asettaisi uudelleen Englantiin asiamiehen
seuraamaan maitotalollstllotteitten kauppaa ja antal11J.an siitä
tietoja kotimaahan.
K uten tunnettua, oli Suomella tällainen virkailija Eng
lannissa viime vuosisadalla. :\1 utta siitä huolimatta. ettå hän
koetti suorittaa tehtävänsä hartaudella, lähettåen sieltä vii
kottain kotimaahan tietoja ITI. m. voin hinnoista,
tästä
huolimatta Suomen yksityiset voinviejät nylkivät knrjan
omistajiamme sillä tavalla kuin edellisessä esitettiin. toiset
heistä harjoittaen m. m. väärää punnitusta ja voin ali
arviointia.
Kun sitten ryhdyttiin .Valiota pystyyn pane
maan, niin olisi ollut hyvin vaikea siinä onnistua, ellei olisi
saatu hyvin slluriarvoista apua tältä valtion asiamieheltii.
Siitii syystä hänen, A. von Beckerin nimi. on suurella kii
tollisuudella muistettava Valion aikakirjoissa.
Mutta kun
Valio tuli niin voimakkaaksi, että se pystyi asettamaan Eng
lantiin oman asiamiehensä ja sellaiseksi onnistui herra Pou
tasessa saamaan ymmärrykseni mukaan sekä pystyvän että
hartaan ja perin rehellisen miehen, kävi valtion asiamies
tarpeettomaksi. Kun herra Becker sittemmin jätti toimensa,
ei sitä enää olekaan katsottu tarpeelliseksi täyttää.
_.
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Kyt maanviljelijåt sel1aist:-t taas kaipaavat.
�l l1tta minun vakaumukseni mukaan sellainen valtion
virkamies ei nyt, enempää kuin ennen Valion peru!'tamista
ITänen raporteistaan huoli
kaan, voisi mitään vaikuttaa.
malta \'aliata hoidettaisiin sen mukaan, minkä.laisen hallinto
neuvoston \ .alion osullskllntakokous kYkenee asettamaan.
millaisiin käsiin hallintoneuvosto uskoo Valion johdon j a
m i l l ä tavalla tämä johto kykenee järjestämään myynnin ulko
mailla ja kotimaassa.
Valtio ei voi Uissäkään asiassa autta:l Suomen maanvil
jelijöitä. vaan on heidän itse autettava itseään.

II.

V i l j a n m y y n t i h i n n a t j a t o i v ee t n i i d e n
k 0 r 0 t t a m i s e s t a v a i t i 0 11 :l V 11 1 1 ;1.
"Maanviljelijä, joka odottaa apua ainoastaan val
tioita, on hukassa; hänen täytyy itsensä pyrkiä
auttamaan itseään, järjestämällä l11aataloutensa
mahdollisimman j ärkiperäiseksi."
E. m. saksalainen maataloustieteen tutkija

K.urt RJlter.

Siitå huolimatta, cttä voikauppammc s:latiin iärjcstC'tyksi
osullstoiminnalliselle pohjalle, ei karjanhoitomme kannatta
vaislllls ole yleensä voinut kohota maanviljelijöitä j-yydyttä
\Täksi. Seurauksena tästä oli, että oSlll1smeijeriliikkeemme
seisahtui v. 1908 ja pysyi näin seisauksissa aina vuoteen
1 91 2, eikä siitäkään lähtien kehittynyt sanottavasti ennen
kuin sOtavuosina 1 9 1 5-J9L7. Ja kun se sen jälkeen venä
läisen hintapolitiikan vaikutuksesta lyötiin lamaan. on sen
ollut vaikea taas päästä elpymään ennenkuin vasta viime
vuosina. Tämä, sekä sodan ja sen jälkeisenä aikana tibpäi
scsti saavutetut korkeat viljanhinnat saivat er:i.issä maa
taloutemme johtomiehissä syntymään sellaisen käsityksen,
cttå maitotalouden alalla ei ollut enää mitåän parannusta
toivottavissa, vaan että maataloutemme oli sen sijaan kiiän
llettävä toiveensa pääasiallisesti viljanviljelykseen. He ryh
tyivät senvuoksi toimenpiteisiin viljanhintojen korottami
seksi valtion a\'ulla. Tässä on menty niin pitkälle. että on
kehitetty sellainen teoriakin. että Suomi IlIontons:1 Duolesta
ei olisikaan soveltuva karjanhoitomaaksi. \'aan ('ttä se päin
\'astoin ml1ka olisi etupäässä viljanvii ielysm:Ln.
TTll11fln teorian pohjalla on täällä l1seitten nl<l3taloll
temme johtomiesten johtamina toimitttl niin innokkaasti ja
niin yksiptlolisesti viljanhintojen korottamisen lwväksi. että
i<arjanhoitopuoli on jäänyt syrjään. Tätä toimintaa vlljanfi
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viljc1yksen hyväksi on jatkunut ainakin 8 VUOtt3, joina maan
viljelijäin toiveet ja harrastukset on siinä määrin kiinnitetty
näihin kysymyksiin ja varsinkin valtion apuun vIljanhint0jen korottamiseksi, että he eivät ole etujensa mukaisesti ryh
tyneet karjatalouttaan viemään eteenpäin ennenkuin aivan
viimeisinä vuosina.
'Tämän todistamiseksi esitän seuraavan tosielämästä saa
dun kuvauksen erään sellaisen suurtilallisen karjanhoidosta
muutamia vuosia sitten, joka innokkaasti on ajanut valtion
avustuskysymystä viljanviljelykselle. Hänellä on aikaisem
min ollut ayrshiresekarotuinen karja, jonka keskilypsy oli
ainoastaan noin 1 ,600 litraa, ja hän huomasi, ettå hänen
karjataloutensa tuotti tappiota. Hän vaihtoi karjansa sen
vuoksi itä-suomalaiseen rotuun, mutta ilman että karjatalou
den kannattavaisuus parani. Sittemmin hän oli jo vaihta
massa tämän taas länsi-suomalaiseen karja rotuun, mutta ehti
onneksi saada karjanhoitoon perehtyneen pehlorin ja kun
nollisen karjakon, jotka saivat lehmät lypsämään. Syynä
hänen huonoihin tuloksiinsa on luonnollisesti ollut kelvoton
hoito ja ruokinta. Siitä pari esimerkkiä: Talossa on kyllä vil
jelty rehujuurikasveja, mutta ne on talvella hoidettu niin
huolimattomasti, että ne ovat jo joulukuussa olleet jäisHi..
Talossa on myös ollut komea painorehutorni, mutta siihen
oli rehu ensi vuonna pantu niin huolimattomasti, että se
pilaantui ja jätettiin torniin moneksi vuodeksi. Kesällä
ovat Iypsylehmätkin juosseet metsistä hakemassa rehunsa.
Onko kummaa, että lypsymäärä on ollut pieni ja kannattavai
suus huono? Tällaisiako suurviljelijöitä Suomen valtionva
roilla olisi pa/killava viljanviljelyksestä ja palkitsematta
jätettävä sellaiset pienempäin tilain viljelijät, jotka ovat saa
neet kar jansa runsaasti tuottamaan ja myyvät tilaltaan pää
asiassa karjantuotteita?
Tämän viljanhintojen korottamisen otti uusi järjestö.
Keskusliitto, jonka alku kävi maito
talouden etujen valvomisen merkeissä, myöhemmin erikois
tehtäväkseen ja on uhrannut siihen paljon työtä ja varoja.
Sen johtomiehet ovat kehittäneet edellämainitun teoreetti
sen pohjan toiminnalleen.
filiten he ovat perustelleet tätä teoriaansa ?
Afaala/altstltotlajailt

Etllpiiässä sillii. etHi. me emme muka voi lyhyen kesäJllll1e
nlOksi saada heinästä enempåä kuin yhden sadon, kun Tans
i\ l lItta Uimå perustelu ('i pidit
kassa otetaan 2 ja 3 :kin.
paikkaansa. Sillä nuo tanskalaisten luullut monet kuivan
heinän sadot eivät paljoa merkitse heidän karjanhoiclollecll.
koska siellii 011 pitkåt ajat v;i.hennetty kuivattavalle heiJ1�ille
kiiytetty:i peltoalaa. niin ettil se ei enää v. 1 0 1 9 tehnyt
l:l1empil;i kuin 8 � koko peltoalasta ja v. 1 924 5 (" . vastaa
van luvun meillä ollessa vielä v. ' 924 45 q .
Tanskassa
lehmilt saa\'at talvella korsirehuksi pääasiallisesti kevätvil
jan »2hnt )ja. usaksi rukiinolkiakin.
'ranskassa pidetään suuri ja vuosi vuodelta kasvava osa
kyl\'etyisti.'l heinämaista sitä varten. että sato korjataan
lluorena ja tuoreena ja syötetään sellaisena heti lypsyleh
mille, KUI1 meillä tehdään samalla tavalla ja lannoitetaan
hein�lpeltoja yhtä voimakkaasti kuin Tanskassa, niin täällä
kin voidaan saada ainakin kaksi satoa. Sen olen minä omalla
tilallani kokenut. ]a samanlaisia kokemuksia on Suomessa
jo monella muullakin. Tanska on kuitenkin rehunviljelyk
sessä Suomea ec11111isemmassa asemassa sikäli. että siellä
menestyy sinimailanen-(Juserni-)niminen rehukasvi. joka on
monessa suhteessa apilasta parempi m. m. siinä. ettå se kes
t?t?t pellossa pitel11llliin aikaa. Lisäksi nn Tansk(lss:l vuoden
1 9 1 9 jälkeen käytetty joka vuosi l is:iäntyvä ala peltoa 11)';;)'
\'iksi. u lldenaikaisesti \'iljelt:lviksi laitumiksi.
i\ l itå viljanvil ielykseen tulee, niin tietäähän jokainen
täällä, että meillä suuressa osassa maata tuhka tiheään
.. vilu viljan viepi" , jotavastoin halla ei tavallisesti pysty rehu
kasveihin. ei hcilliill eikä turnipsiin, ei edes maamme poh
joisimmissakaan osissa.
Sen lis�iksi tuottavat \'iljanviljelyJ,.�elkHlrne useinkin
tuhoja syys sateet. Sademäärän erilaisuus onkin aiheuttanut
työnjakoa eri maiden ja seutujen välillä. N'iinpå \'iljaa vil
jelliiän suuremmassa maarassä esilll. Etelä-Venäjällii ja
Romaniassa. missit kasvu kauden aikana ei ole kuin 4o--so
sadepäivä:'t, kuin esim. Sveitsissä, missä sadep�iiviä on keski
määrin 70. T 1 ol1annissa, missä niitä on (j3, ja Tanska'5sa.
missä sadepäiviä on 65, jotka maat senvuoksi ovat omistau
tuneet etupäässä karjanhoidolle, Samaten viljellään viljaa
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Sabassa etl1p:läss�l Pohjois-Saksassa. missä sademäärä on
huomattavasti pienempi kuin Etelä-Saksas!:a, jossa senvl10ksi
karjanhoidolle omistetaan piiähuomio.
!( Ul1 tiedetiiän, että Suomessa on saclepäiviä kas\'llkau
lena vieläkin enemmån kuin Tanskassa, nimittiiin rannikoilla
63-65, mutta sisämaassa 70, niin lienee selvitä. et/ii .) lIomi
l/lol/Iol/sa puolesta OJ/ elI/päässä karja llhuitomaa ainakill
yMii Sl/lI ressa miiiiriissii kllill Tallskakill.
Vilja on meillä
kl1ivattava riihessä, mikä tUlltll\'asti lisä�i. kustannuksia. [(Ull
sitä viime vuosina on jätetty kuivaamatta, ei siitä ole saatu
kunnollisia jauhoja eikä ktlnnollista leipaå.
). I utta tämän ei pidä taas johdattaa meitä yksipuolisuuleen
\ iljanviljclysti'( vastaan, vaan tulee meidän päinvastoin lisatii
viljankin tuotantoa, samaten kuin tanskalaisetkin ovat teh
neet karjanhoitonsa edistämisen rinnalla. Tanskasta opim
me näet ensiksikin sen, että siellä ei ole viljalle kåytettyä
peltoalaa vähennetty sinä aikana (vv, 1 888- r 9 1 2), jona kar
janhoito on tullut Uirkeimmäksi maalalol1denhaaraksi ja re
l111nt' lotamoaloja on runsaasti lisätty, vaan on tämä tapahtu
nut ul1tta peltoa tekemällä, J/utfa siitä hl/olimatta, ettei titO
1:iljal/a pidetty peltoala ei ole 1Il/lllttUllut ylliimaiJ/ittul/a ai/,'aua
(1'''-', 1888-1912), on vi/jall satollliieirii kasval/ u t 5':9,000,000
I,'i/olla, ('Ii liih('s 1/:1 osalla, sell I,:alltfa, cltä. pellot 011 saa/u
parempaan kaS-vIl'UO;lIIaall, Tåmä lisååntYl1linen tulee tosin
et upäässä rehllviljojen osalle, mutta jos otetaan ainoastaan
huomioon vehnä, ruis ja ohra, niin on niidenkin yhteenlas
kettu sato sanottuna aikana lisääntynyt noin 6 70 :lIa, vaikka
niiden kylvöala supistui samaan aikaan tuntuvasti. lähes
l -J. "( : II a.
Toiseksi me opimme tanskalaisilta, että he sodan jiilkeen
(VV. ' 9 ' g- I lj24) uvat lisälllteet viljalll' häy'ettJ'ö pelt o
alaa/Iso huomattavasti. 115.000 helltaarifla, ottamalla uutta
peItoa. Tosin on näinä vuosina rui!'ala edelleenkin jonkun
\'<:rran supistull u t . mutta sen sija:lll ovat vehnii-. ohr;'l- ja var
"illkin kaura-alat silii tunlllvammin kasvaneet.
J a tämån kaiken ovat Tanskan maanviljelijät saaneet
..:ikaan, vaikka heillä ei ole ollut vi ljan sl10jelustulleja eikä
!llltaan valtion palkitsemisia ja vaikka heillä karjanhoito on
llaatalollden päähaarana.

Taikka oikeampi lienee sanoa, ettii t:lI1!:lkalaiset ovat sen
,-oineet tehdä juuri scnyuoksi, että he o ,-at karjatalouten:n.
kautta saaneet maanviljelrksensii voimaper�lisek5i.
Tal11ä
1
1
l
:sta
Luvusta.
selviää
\ ·ielå "ksi näkclkohta.
Se måatalous, joka perustuu pääasiallisesti Yiljan,·ilje
Iykseen, on laajaperäistä ja sen tuotanto 011 peltohehtaaria
kohden verrattain pieni.
Sitä harjoitetaan melkein �-ksill
omaan suuremmilla tiloilla, joilla on verr2.ttain v�ihän työ
voimaa, mutta scn sijaan paljon koneita, Pienviljelijån täv
tyy. vni<bkseen ,=lää, saada pienestä pelt()(l.lasta�m tuottl)a
hehtaaria kohden enemmän kuin suurempien viljelij�iit1 : <;en
vuoksi hänen täytyy pcrust:l3 taloutensa pi."täasiass:l k:lrja 
talolltren, ja se jOht3.3 maatalouden yoimaperäistyttämi
seen. Tämä voimaperäinen vi1jely� kåy häneltä hcl pon-.
min kuin suurviljelijältä, sillä hänellä tavalli'3esti omasta
perheest�iän on suhteellisesti paljon työvoimaa, I,t1n, kuten
tiedetä3.n, meidän maamme 011 etupäässä pienviljel�'sm:la, on
se tästäkin syystå sopivampi karjanhoito- kuin yil.ianviljelys
maaksi. � I iltä näkökannalta tuota teoriaa Snomen suurem
masta sopivaislludesta viljanvi ljelysmaaksi kdtsek'eki n . 11110l11aa, eU;"t se on erehdys.
� 1 l1tta lisäksi m':lt
� l aatalot1stt1ottaiain Keskusliiton
ponnistukset \'iljanhintojen edellcen kOl ottamiseksi olleet
vaikeat toteuttaa, kun ne m·:H kohdi;,ltmeet \"ksinoill;lan
valtionapuun tåssii maassa, 111iss�i viljan ostajina ei ole
ainoastaan kauJ)ullki- ja tehdas"åki, vaan lisåksi \'ic-lä mel
koisen suuri osa rnaanviljelij�h'äesWä, varsinkin l t 1i- ja I Joh
jois-Suomessa. -r.. 1 itä er i ty ises t i htlee ajatl1kseen vilj:ll1vilje
Iyksen palkitsemisesta valtion puolelta. ei se kansantaloudel
lisesti olisi puolustettavissa, koska valtio tulisi palkitsemaan
etupi'diss;i laajaperäistii sllurviljelystä, jot::vastoin voimapc
räinen piem'iljelys jåisi palkitsematta, Eiki
i olisi suinkaan
uudenaikaisten sosialipoliittisten
pyrkimyksien
mukaistil
käyttää valtion palkintorahoja pääasiallisesti stlurviljelijäin
hyväksi, joilJa meidän maas<;amme metsissään on harvinai
sen voimakas tuki taloudelleen, kun sitävastoin pienvilje-
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lijämme, jotka t�i.til nykyä enimmän ovat tl!cn tarpeessa, jäisi
vät näistä palkinnoista suhteellisesti vahäiselle osalle.
Yielä on syytä tämän yhteydessä huomauttaa, että prof.
Laur Sveitsissä, tunnettu europalainen suuruus maanYilje
lystalol1stieteiden alalla, eräässä hyvin huomatt:lVassa tutki
muksessaan v. 1924, joka on yksityiskohtaisesti selostettu
" Yhteiskuntataloudellisessa . \ ikakauskirjassa" v. T925. on
esittänyt sen oikean näkökannan. että valtion tuki jollekin
1IlaatalollrlcIl Jwaralle voi
lulla k\,S1'1Il,\lkscell
ail/oaslaan
siellä} /1/!\'sä luolIlo Oli sen /wrjoittå ll; iselle edullillCII, m issä
korl.-o/..·Ol: a 011 IwhtllllllillCIl ja m issä maallviljelijöillä on riit
tii'västi a1llJ/lattitaitoa harjoittaaksecn voimape1'äistä vilje
(yslä.
Jos tällaisissa oloissa voimapcräinen maatalous ei
kannata, pitää hän valtion tukea kansantaloudellisesti vält
tämättömänä.
Toistaiseksi me emme elä vielä tällaisissa oloissa.
Kun tämän olin jo kirjoittanut. sain kirjakaupasta e.m.
teoksen ,.Pääomapulan voittaminen maataIO\ldessa".
Sen
saksalainen tekijä, entinen maataloustullien puoltaja, varoit
taa maanviljelijöitä luottamasta siihen, että he vast3isuucles
sa saavat tuotteistaan korkeita hintoja.
"Parlamentilta,
nykyisiltIl puolueilta ei heidän pidä mitään odottaa", sillä
"nllsta ei voi mitään apua lähteä", sanoo hän. Ja toisessa
paikassa taas sanotaan :
" E i ole ajattelemistakaan, että
Saksassa päästäisiin pian takaisin sellaisiin hintoihin, jotka
saatiin ennen sotaa. koska yleinen korkokanta Saksassa vie
l ä kauan tulee pysyn.åän korkeammalla kuin ennen sotaa ja
myöskin korkeammalla kuin m11issa maissa, joissa on saman
lainen taloudellinen tilanne kuin Saksassa". Ta taas toisessa
paikassa : uIos maatalous talttoo päästä ten:eeksi, 11iin täytj'Y
sen itse auttaa itseiiäJl. On usein aivan oikein sanottu, ettii
l/Iaatalollspiireissä 0/1 tavallisesti uskottu aivan Hikaa talolls
p()liittistel1 toimenpiteitten 111oltdollis lIlItC'l'1l vai/mllaa (maa
taloustuotannon kannattavaisuuden par3ntamiseksi). Eri
lJ'isrsti on maatalol/stullicll merkitystii liioiteltl/".
Eivätköhän nämä Saksan maatalollsoloista lausutut mie
lipiteet sovi Suomenkin maatalouteen ? Tällä en kuitenkaan
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tahdo väittää, että nykyiset viljatullimme ilman muuta pitäisi
poistaa.
•

•

•

Lopputuloksena tästä esityksestämme siitä, mitä mahdolli
suuksia meillä on saada viljanhinnat valtion väliintulon
kautta korotetuiksi niin, että maatalous saataisiin sen kautta
kannattavaksi, täytyy siis pitää sitä, että meillä ei ole suuria
toiveita siinä suhteessa.

KOLMAS LUKU,
E I KO OLE ;\ I U I T, \ � 1 . \ I IDOLLlSU1.j K S L \ S.\.\D.\
� l . \ . \ T.\LOl 'TE � n I E K .\ l\ :\.\TT.\ \'.\ 1': 51 '
ON T O K l .
"Tutkimusten tuloksena voidaan todeta, että kas..
vatus järkiperäiseen laloudenhoitooll on osoittau·
tuuut merkitsevän enemmän eräitten kansanluokkicll
(111. 111. työväen) elintason kohot1amiseksi, kuin var
sin huomattavatkill palkankorotukset."
H. Hukner, saksala;llen kallsanlalousmies ja työ
väenolojen parantamisen erikoisystävä.

1.

J

0

h d a n n 0 k s i.

Tämån kirjan johdannossa esitettiin, kuinka maatalou
temme on joutunut pulakauteen, niin että maat1viljelijäilllll1e
suuri enemmistö saa tuotteilIaan yleensä niiden tuotanto
kustannuksiin nähden liian alhaisia hintoja, siitä huolimatta,
että esimerkiksi voin. juuston ja viljan hinnat yleensä pysyt
televät suhteellisesti korkeampina kuin ennen sotaa, j a että
useitten maatalOllstan'ikkeitten hinnat päinvastoin ovat suh
teellisesti alhaisemmat kuin ennen sotaa. Sen jälkeen todet
tiin, että maatalouden liikekllstannllksia, kuten tYl)palk
koja ja veroja, ei voida saada alenemaan, ja että myös kor
kokannan aleneminen tullee käymään hitaasti.
Toiselta
puolen on meidän täytynyt todeta, että maatalollstllotteitten
hintojenkaan huomattavampi korotus ei ainakaan läheisim
mässä tulevaisuudessa voine tulla kysymykseen.
On siis luonnollista, että lukija epätoiv0isena tekee sen ky
symyksen. mikä on tämän luvun otsikkc'II1 a : eikö siis ole
kaan mitään pääsyä nykyisestä maatalotlspulast3.?
Siihen

•
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en otsikon alle asetettu mietelause vastal1kScn3. Jos käån
täisillllllC nuo professori J lerkncrin työvåenolojcn tutkimuk
sesta saamat tulokset meidän olojemmc maatalollskielelleJ ne
kuuluisivat suunnilleen tähän tapaan :
"Kasvatus ja ryhtyminen jiirkiperäiseen maalalouteen
tulee ll1erkitsemä�in maanviljelijiii11l111C elintason kohottami
seksi enemmän kuin varsin huol11attavatkin maataloustllot
teitten hintojen nousut. jos ne ollenkaan nlisi\'at mah
dolliset. "
X yt kysytään : minkälaisiin toimenpiteisiin on meillä ensi
sijassa ryhdyttä\'�i.. pyrkiessiil11l11c saamaan maataloutel1llre
järkipcräiselle kannalle?
Tåhän vastaan : l\ l eiclän 011 kaikkein cl1sinni'l paral1nelta\'a sekä kotieläintemme ruokintaa että peltojemme 1311noitusta. � leidän on alettava ruokkia Iypsyk:trjaa silJa
t;l.\·alla. että se tuoUaa 2-3 kertaa niin paljon 111aitoa kuin
nykyään. ja ruvettava lannoittamaan ja lll11lltoll1kin hoita
maan peltojamme sillä tavalla. että nekin ant:lVat 2-3 ker
taa suuremman sadon kuin tåhån asti. Tällainen talouclen
hoito vähentää maitokilon tuotantokustannuk.,et nykyisiä
niin paljon pienemmiksi, että karjatalous tulee kannatta
vaksi. sekä vilja-, perllna- ja heinäkilon tUOl:1ntl'kustannl1k
set samaten niin alhaisiksi, ettå peltokasviviljelyskin tulee
kannattavaksi.
Tiimä ei ole enää mikään uusi oppi. mitä minä saarnaan.
Itselleni tämä selvisi vuosina 1 9 1 8-1 920. jolloin oleskelin
pääasiallisesti Skandinavian maissa niiden maataJOllso]l lja
tutkimassa. Tehdessäni tilastollisi� vertailuja noitten mai"t
ten ja Suomen maatalouden saavutuksien välillä tulin siihel.l
häll1111äst)'tt�i.v�i.äl1 tulokseen. että me olimme suurin piincin
katsoen jääneet läntisistä naapurimaista111111e noin 30-5°
vuotta jäljelle. Sen jälkeen kuin \' :n 1 920 päiittyessä kotill
duin matkotltani, ja tuo hämmästyttävä tulos oli minulle
selvinnyt. olen sitä esittänyt lakkaamatta eri tilaisuuksissa.
Enkä ole esittänyt ainoastaan tuota m:lsentav:la tulosta, vaan
samalla myös osoittanut. mimi. tavalla me voimille saada
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maatahHltcmmc ja :-,cn kallnattavaislIllden notlsema;lll cdi'5tyncempien maitten tasolle. 1)
Yhå uudelleen ia uudelleen olen esittänyt, miten meidän
maataloutemme huonot tulokset riippuvat etupäässä siitä.
t!ttii me oidä1111l1C sekä peltol11me että karjamme nälässa, ja
cttit l11eid�in tulee järjestä:i. peltojemme lannoitus ja !rhmicl11me rtlOkinta naapurimaitten esimerkin lllukaan voimaperäi
semmäksi ja järkiperäisemmäksi.
Sellainen menettely lisää kyllä hehtaaria kohden mene
viä kustannuksia jonku llve rran, mutta antaa kuitenkin 11l10l11attav35ti
paremman taloudellisen tuloksen, koska koko
naisluotto hehtaarilta lisääntyy paljon enemmän kuin lisä
kustannukset.
Tästä seuraa, että lannoittamaJla voimak
kaasti peltoj al11l11c ja fuokkimalla voimakkaasti eläimiämme
\'oimme tuottaa rehu-, vilja- ja 111aitokilol1 niil1 paljon hal
vemmalla kuin nykyään, että sitä tietä saamme maatalou
temme kannattavaksi.
Kun ensi kerran nämä havaintoni
ja nämä aj atukseni esitin Helsingissä huhtikuussa 1921 pitä
mis�äni esitelmissä, oli niitä kuulemassa m. m. erä�it helsinki
låiset maatalousammattimiehet. Kuutin, että he olivat esi
telmäni jälkeen yhdessä nauraneet sille, mitä minä olin esit
tänyt. pitäen minun Tanskasta antamiani tietoja virheelIi
sinä, sekä mahdottomana sitä, että täålJä meillä voitaisiin
ruveta har joittamaa.n maataloutta joka ottaisi esimerkkiä
,

1) Ensi kerran esitin tämän opin täällä Helsingissä osuustoiminta
päivillä huhtikuun 1 1-13 p:l1ä 1921 useammassa esitelmässä; toisen ker
ran saman vuoden syksyllä esitelmäsarjassa Otavan kansanopistolla
niillä kursseilla, jotka minun aloitteestani Kordelinin säätiön varoilla
järjestettiin maatalousseurojen tt>imihenkilöille ja maafalouskoulujen
opettajille; kolmannen kerran pidin asiasta esitelmän Kansantaloudelli
sen Yhdistyksen vuosikokouksessa Helsingissä joulukuulla 1921.
Vuo
desta 1922 lähtien on tätä oppia saarnattu niillä maatalous- ja osuus
toimi lllakurssei lIa, joita joka kesä On pidetty Kordelinin säätiön aloit
teesta ja sen avustuksella ensiksi Oriveden ja sen jälkeen Lahden kan
sanopistolla kunakin vuonna noin 150-200 kansakolllunopettajaJle;
ja vuodesta 1923 ovat Pienviljelijäin Keskusliiton virkailijat näitä
oppeja levittäneet lakkaamatta tämän liiton alueella. Samaa on puo
lestaan opettanut se teokseni "PiellV'iljelys Pohjoismaissa", joka ilmes
tvi vuonna 1922.
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Tanskasta, missä maaperä muka 011 '1iin paljon parempi Ja
ilmasto muka niin paljon edullisempi kuin Suomess:l. .\ lUl
ta jonkun aikaa sen jålkeen oli muuan meidän huomattavim
pia käytännöllisiä maanviljelijöitämmc eråän tietopuolisesli
sivistyneen maatalollsmiehen kanssa lähtenyt Tanskaan
omin silmin tutustumaan sikäläiseen maatalouteen. �icll;1
tämä maanviljelijä, nähtyään mitenkä siellä karjaa ruoki
taan ja minkälaisia tttloksia karjasta saadaan, oli yhtäkkiii
huudahtanut matkatoverilleen : "No, mutta se Gebharclhall
onkin oikeassa, vaikka I l eisingin herrat hänelle nauroivat."
� fyöhemmin tekivät Keskuslainarahaston ja Pellervo
Seuran konsulcntit opintomatkan Tanskaan, ja viime kesänä
oli myöskin 3 Pienviljelijäin Keskusliiton neuvojaa kuukau
den ajan erityisesti juurikasviviljelykseen pereht)'mässä
eräillä tiloilla Tanskassa, minkä jälkeen he tekiyät
vielä
tanskalaiseen
maatalouteen
tutustuakseen laajoja kierto
matkoja ympäri maata.
Kaikki nämä henkilöt ovat mat
kansa tehtyään tulleet vakl1utetuiksi siitä, että j')S meillä
alettaisiin lannoittaa peltoja ja ruokkia karjaa edes lähimain
yhtä voimakkaasti kuin Tanskassa. mcillå maatalous saani
siil1 nykyistä paljon kannattavammaksi. 1 )
Tuon katsantokannan oikeudesta olin. kuten mainittu.
jo aikaisemmin varmasti vakuutettu. lVI utta en tyytynyt
vielä siihen. vaan tal1(10il1 omalla tila11al1i osoittaa. ettii tan�
kalaismaIlinen maatalous on meillä sekä mahdollinen että
myöskin järkiperäinen.
V
l Jintllla oli ennestään jo pieni hllvilapalsta, Koivlluiemi,
Lopen järven rannalla: siinä oli meillå ihana kesäasllllto. o.;en
ympärillä noin 1 1/2 hehtaaria metsämaata, johon ei påäs
tetä karjaa. sekä vieressä ainoastaan 2 1/2 ha peltoa. Sitä
oli viljelty hl1vin vlloksi, mutta sotavuonna ja sen j:ilkeisenå
pulakautena nuo pienet pellot pelastivat perheeni ja lällt'iset
1 ) Tämän johdosta on huomautettu, etiä meillä jo yli 20 vuotta sit
ten on juurikasviruokintaa tanskalaiseen malliin, ja siis voimaperä;s
tä karjanruokintaa opetettu oppineitten maatalousmiesten taholta. Se
on kyllä totia, mutta kun juurikasvit eivät heidän viljelystekn-iikkansa
puutteellisuuden vuoksi menestyneet, niin luopuivat maanviljelijät siitä,
minkä vuoksi syytettiin meidän muka sopimatonta maaperäämme y .m. s.

Illuut sukulaiseni pahimmasta nälänhädästä.
Ja nuo pellot
\7, 1922
käviyät senvuo!(si meille entistä rakkaammiksi.
päätimme ostaa naapurilta 2 112 hehtaaria
viljelysmaata
lisiiksi, jotta voitaisiin ruveta harjoittamaan tanskalaismal
lista pikkuviljelystä. \"al itettavasti tästä alasta on '/2 ha ollut
viime vuosina siinä määrin tulvavesien vallassa, ettei siitä
ole hyötyä ollut.
Tållå pikku tilalla on meillä vakinaista työväkeä ainoas
laan vouti. jonka vaimo lypsää lehmät: kesällä on meillä
nuori harjoittelija, ]05 harjoittelija on hyvä, emme tarvitse
sanottavasti muuta väkeä; kuta heikompi ldn on ollut. sitä
enemmän on täytynyt kiireimpinä aikoina pitää päivätyö
läistä. Tilalla pidetään yksi vankka hevonen, jolle otetaan
naapurista avuksi toinen muutamiksi päiviksi vuodessa niit
tokonetta ja J I ankmoa sekä nurmea kåännettii.essä auraa
vctiimään, Edelleen siellä pidetään 4 lypsäväil lehmää ; viime
talvena oli lehmiä uuteen vuoteen saakka 5 ja tulevaisuudessa
aiotaan lehmillukua lisätä vielä yhdellä : lisäksi pidetään
pari kesäporsasta ja 20 kanaa, joiden lukl1 kuitenkin aio
taan lisätä 40 :een.
Seuraavassa tulen esittämään tämän pikkl1viljelyksemme
hoitoa ja tuloksia, samalla kun esitän oppiani maito- ja vilja
kilon tuotantokustannusten Yähentämisestä. 1)
1 ) Tulen puhumaan tästä tilani hoidosta minua etevämpien maan·
viljeJijäin mielestä enemmän kuin mitä se kannattais;, mutta sen teen
kehittymättömämpien lukijain vuoksi, koska arvelen, että omaan koke·
ll1ukseeni nojaten vO'in heitä paremmin vakuuttaa.
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K u i n k a k a r j a n h oi t 0

III m e s a a d a a n
t u o t t a v a m m a k s i?

a) Karjall/11lc lalvirll okillla riittih·iiksi.
Varemmin mainitussa teoksessani
Pienviljelys Pohjois
"
maissalI olen osoittanut, että vuotuinen keskilypsy lehmää
kohden on pohjoismaissa kehittynyt seuraavasti :
Lehmien keskilypsy kiloissa vuotta ja eläintä kohden.

Vuodet

Tanskassa

Ruotsissa

Norjassa

Suomessa

1886- 90
1896-1900
1911-1915

1.600
2.200
2.700

1.300
1.600
2.200

1.100
1.300
1.500

1.000
1.300
1.300

Tästå näemme. ettå meillä lehmien kc:skilypsy oli sodan
edellä ainoastaan 1 , 300 kiloa.
Se oli sama mäårä, mikä
Tanskassa saatiin lehmistä 1 70-luvulla, Ruotsissa 1 880-111vulla ja Norjassa 1 890-1uvulla. Näemme myös, että Tans
kassa
keskilypsy
oli
saatu kohoamaan
30 vuodessa
1 . 1 00 kilolla, Ruotsissa 900 ja Norjassakin 400. mutta
meillä vain 300 kilolla.
Ja kuitenkin oli meilläkin sii
hen mennessä jo harjoitettu karjanjalostusta lähes 20 vuotta.
),1 itä erityisesti tulee jalostetun karjan lypsykykyyn, osoi
tin samassa teoksessa, että tarkastusyhdistyksiin kuuluvien
lehmien keskilypsy kohosi sodan edellä meillä Pohjois
Savossa 1 ,767 kiloon (ja keskimiiärin koko maan tar
kastusyhdistyksissä 2,086 kiloon), mutta Tanskassa eräässä
maakunnassa 3,460 ja Etelä-Ruotsissa 3..759 kiloon.
l\ fiksi me olimme näin paljon jäljessä I11uista? Sen selit
tivät meid�in silloiset karjamiehemme johtuvan ulkomaisten

'J-l

lehmIen suu remmasta koosta j a ni iden pit cmpi aik aises ta ja
losll1kscsta.
.\ 1 inä o len e. l11. tcoksessani kuitenkin voinut
osoittaa. ettå se påi'tasi all ises t i johtu i erilaisesta rllokillllusla,
toisin sanoen siitå, että Tanskassa ja Ruotsissa annettiin leh
mille. mit�i ne tan'itsi\'at voidakseen Iyps iiä, mutta että
meillä, keh i tt)'mättömäl lä asteella olevien kansojen tapaan,
yhä \' ielä annetaan lehmien nähdä nälkää, vaikka niitä muka
, .ja los tetti i n " .
Tälle väitteelleni li enevät c. m. J l els ingi n
1l1aataloushcrrat 111.111. nauraneet, tietäen että Suomessa aina
kin v arakkaamm issa taloissa lehmät saivat rehua niin pal
jon kuin suinkin jaksoivat syödå.
Sen minä kyllä tiesin
vallan h)'\' in , multa tiesin lllyöskin, että meidän karjojaI11111C
ruokittiin tah'ella p:iäasiass3 heinillå ja olj ill a, siis yks i puo
lisesti kuivilla ja tilaaottavilla kors ireh uil la. Tällaisella korsi
rehuruokinnalla ol l essaan eivät lehmät yoi saada runsaaseen
Irp�y)'n ri ittäv;i�l rehllyksikkömaärä3., vaikkapa ne saavat
kin syödä mahansa t äyteen. Lisäksi on k arjojemme rehu
ollut hyvin valkuaisaineköyhää
�rainitl1ssa teoksessani osoitin, että kun ta rkas t usyhdis
tyslebmät Tanskassa saivat jo ennen sotaa koko rehuyksik
kÖI1l�'tiirilstään ainoastaan 6- 1 2 (0 kuivaa karsirehua, ja
E tel ä-R uots i ss a 21 70, saivat ne meillä 5 1 /( , l11 u tta ett ä niille
s(:n s ijaan annettiin öljykakkuja Tanskassa ja Etelä-r!uot
sissa noin 25 �{" ja meillä Pohjoi s- Savon tarkastusyhdistyk
sissä vain 2 % , koko maassa 4 %. Vuosina 1 9 1 1 - 1 0 1 5 luO
tiin keski määri n vuotta ja lehmää kohden öljykakkuja Tans
kaan 433 ' ) kiloa, Ruotsiin 89 kiloa ja Norj aan 54 ki loa,
multa meille vain 20 kiloa. :\Ieillä on öljykakkujen tuonti
pysynyt hyvin alhaisena aina vuoteen 1 923 s:\�kk�. jolloin �e
nousi 55 mi l joonaan kiloon, v. 1925 se jo oli 71 m i lj .
:\ f u t ta pelj ät tävää O�l , että meillä nyt monet niistä kar
janomistaj ista , jotka ovat ruvenneet syöttäIlI�l�ln enellllllän
öljykakkuja, eiv"t siitä saa täyttä hyötyä. Sillä tutkimukseni
osoitti lisäksi sen, että Tanskan ja Ruotsin lehmille ei annettu
ainoastaan ölj rkakkuja pal jon enemmän kuin meidån lehmil
lemme, vaan myösk in tuorerehua, etenkin jlflf rikasi. 'eja.
Nä itä saivat Tanskan ja Ruotsin lehmät keskimäärin noin
1) Tästä määrästä meni tosin melkoinen osa muillekin eläimille
kuin lehmiJIe, etenkin sioille.
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koko rehl1yksikkölllå�ir�i.st�iäI1 , multa Suomen lehmät
\'ain vaivaiset 3 Yc . J a kokeisiin perustuvat tutkimukset
ovat osoittaneet, että t;ljykakkujen syöltäminen kuivien hei
nien ohella, siis ilman tuoretta rehua, ei kannata, koska
lehmä ei voi sellaista rehusekoitusta riittävästi hyväkseen
käyttää.
Lopuksi kävi teoksestani ilmi, että kun Iypsävä lehmä saa
öljykakkuja ja tuorerehua niin paljon kuin se lypsymää
räållsä nähden tarvitsee, on vähemmän merkitsevää, mil
laista korsirehua se talvella täytteeksi syö. Senvl10ksi Tans
lGl.ssa ei ,m nettu enää ennen sotaa koko rehuyksikkömäärästä
(:ncmpaa kuin 0-4 7c kuivia heiniä, vaan ctupäässcl
pal1l1oja ja olkia.
Ruotsissa
annettiin
kuivia heiniä
1 0 \,., mutta meillä kokonaista 40 %.
Näillekin tie
doilleni taas oli naurettu e. m. piirissa, pitäen niitä
vallan satuna. Tvlutta ei siinä kyllin. Lisäksi olivat meidän
johta\"at karjanhoitomiehellllllc luoncet itsellecn oman ihmeel
lisen ruokintateoriansa, jomllloista ei tiettläkseni tniss�iän
· muualla ole esitetty.
He väittivät nimittäin laskeneensa,
ettå savolainen karjatalous oli muka kannattavampi kuin
tanskalainen, siitä huolimatta, että Savon lehmät lypsivät
1 ,000- 1 . [00 litraa ja tanskalaiset 2,700 litraa. Tämä muka
siitä syystä, että savolainen metsälaidun ei maksa mitään
ja että savolainen niittyheinäkään ei maksa juuri muuta kuin
korjuupalkan. Tämä heidän kotoinen oppinsa hämmästytti
minua, enkä heti sen kllultllani kyennyt osoittamaan, missä
Silloin osasin vain väittä�i. vastaan,
sen virheellisyys oli.
että se oli varmasti virheellinen, koskapa Tanskassa ja Ete
lå-Ruotsissa karjanomistajat ovat kovasti lisänneet maidon
tuotantoa kaikkialla, missä on myyntimahdollisuudet, meillä
eivät, koska Tanskassa karjanomistajat ovat karjastaan hy
vinvoipia. meillä köyhiä, ja koska Tanskan kansantalous
juuri karjantuotteitten myynnistä on rikas, meidän pysyessä
pystyssä vain puutavarainviennin varassa. Kun sittemmin
rauhassa rupesin asiaa ajattelemaan, niin arvasin, että
nuo meidän karjamiehemme olivat maidontuotannon kan
nattavaisl1utta laskiessaan ottaneet huomioon ainoastaan
lehmien saamien rehujen hinnan Savossa ja Tanskassa,
mutta eivät mitään muita karjatalouskustannuksia. että he si is
olivat kokonaan jättäneet huomioonottamatta lehmiin sekä
2;3
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navettarakennuksiin ja -kalustoon kiinnitetyn paaoman ko
rot ja kuoletukset, hoitopaikan sekä elattlsrehukustannllkset.
K 1111 tästä heidän laskuvirheestään olin påässyt selville. piiii
tin hankkia järjellisille perusteilie pohjautuvan laskelman
maidon todellisista tuotantokustannuksista. Ja sen sainkin
aikaan eräitten valistuneitten maanviljelijäin hyväntahtoi
sella avustuksella.
\
l le laskimme ensiksi maidontuotannon peruskustannllk
sct. eli tnisin sanoen lehmän elatuskustal111l1kset. Ne koe
tettiin arvioida mahdollisimman alhaisiksi, niin että tulok
semmc eivät näyttäisi niin räikeiltä kuin ne itse asiassa
0'·3t.
Lehmän hinnaksi pantiin (v. 1921) ainoastaan 2.000
markkaa ja navetan arvo vain 2,500 markaksi lehmää koh
den. Elatusrehu arvioitiin mahdollisimman alhaiseksi, m.l1l.
ottamalla huomioon, että lehmä elääkseen tarvitsee kesällä
vain l11ets�ilaitllt11en. Näin saatiin maidontuotannon pertlS
kustannukset V\lotta kohden seuraavanlaisiksi :

220: Lehmän arvon kuoletlls ja korko . . . . . . . .
mk
I.,ehmän hinkalovlIokra . . . . . . . . . . . . . . . . .
212 : Elatusrehun arvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. 1 ,337 : Lehmän hoito- y. m. kustannllks.�
t ' :C
e�
.\0 6 '-:-'
:' :C
' ':.
' -'
' c:"..'-.--:�
' ';;,-;
Yhteensä Smk 2.-1 1 9 : :_
o
a,r,v,,,vähen n ett iin lan nan ja vas.::
a"-,
n ::
ik
::::
:.:.
..
600
.. _-::;.:::
-,,;-,;Siis nettokustanl1ukset . . . . . . . . . . . . . . . . Smk. r .81<):
S i itä

-

J akamalla näin saatu summa erisulIrllisilla Iypsymäärillä
on saatu siv. 97 olevaan taulukkoon maido u f llofm/1/oll
prrllslwstall 1l1th'set kll fakill maitokiloa I.' ohdell.
Kolman
teen sarekkeeseen on (v :n 1921 hintojen mukaan) laskettu
m a ido n f110falllorehllJ/ ar-JO Å'lIfal>i/1 maitokiloa Iwhdell, siis
toisin sanoen niiden rehutavarain arv maitokiloa kohden.
jotka lehmä tarvitsee yli elatuksensa. voidakseen tuottaa t:lU
lukon ensi sarckkeessa merkityt Iypsymäärät. Kuten näkyy.
0n tllotantorehun tarve mailckiloa kohden pantu jonkun
\'erran kasvamaan sitä Illukaa kuin Iypsymäärät kasvavat.
koska lehmä ei voi suurempia v�ikirehull1ääriä kiiyttää yhtä
luottavasti kuin pienempiä. X �till on taulukon 4 :nteen sa1

rekkeeseen saatu maitokilon koko tuotantokustannukset en
I"psymäarillc.

MaitokiJon tuotantokustannukset Suomessa

v.

I g :J 1

erisuuruisiJle Iypsymäärille.

Vuotuiset
Iypsymäärät
kiloissa
1300
1700

2000

2500
3600

Kustannukset penncissä maitokiloa kohden
Peruskustannukset

HO
107
91
73
50

!

I

Maidon tuotantorehun arvO

Kustannukset
kaikkiaan

60
62
6-1
66
70

200
169
15-1
139
120

I

'Taulukosta näemme, kuinka uskomattoman suuriksi leh
män elatuskustannukset nousevat kutakin maitokil0a koh
den. jos tuotanto on alhainen, ja toiselta ]luolen, kuinka mai
don tuotantoon tarvittavan rehun arvo on varsin pieni ku
takin maitokiloa kohden, vaikka lehmä rllokitaankin kor
keampia Iypsymääriä varten tanskalaiseen tapaan. Ja toi
seksi me näemme taulukosta, että - ottamalla huomioon
nykyiset maidonhinnat - karjanhoito ei meillä voi kan
nattaa niin kauan kuin lehmät eivät lypsä el1elllpä�i kuin
1 .300-2.000 kiloa. ja että se rupeaa kannattamaan vas ta kun
Iypsymäärä nousee 2.500 kiloon. tullen sen jälkeen sitä
paremmin kannattavaksi, kuta suurempia määriä lehmät saa
daan lypsämään - tietysti vissiin rajaan saakka. Tämän
rajan määrää lopulta lehmäin luontainen tuottokyky sekä toi
saalta rehujen ja maidon hinnan välinen suhde.
Tämän laskelman kautta. jollaista en ollut vare1l11llin
nähnyt julaistuna muualla (sittemmin on kyllä samanSllllll
tainen laskelma sveitsiläisen professori Laurin tutkimuksessa
vuodelta 1 924 sekä ruotsalaisella agr. Nanl1esonilla v. 1920),
olen siis osoittanut. että edellämainittu meidän karjamies
temme oppi savolaisen karjanhoidon muka erinomaisesta
kannattavaistludesta 011 ollut väärä. Tftmän minun kåsi
tykseni on sittemmin varsinainen ammatti tiedemies tällä
7
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alalla, tri Ilmari PoijärvI, erikoistutkimuksessaall 1). joka
perustuu tarkkoihin ja monipuolisiin kokeiluihin pitemmän
ajan kuluessa, todistanut oikeaksi. l 1 än on näet tullut sii
hen tulokseen, että meillä ohjeiksi laaditut YlIol•.'illtaJloymit,
jotka ovat johtavien karjanhoitomieSlcmme kilsialaa, o'Ua�
olleet liian lIiukal lelllllien ravill llolltarpl'CscCIl niil/(h'lI,
ja että YlfllSaam.pi I'/fokiata 011 kallllal tar)ompi k/till lIiie/t'l!
'1mtlwall ruokkilllinell.

Kuten jo kerroin, rupesin itse omalla tilallani harjoitta
maan tanskalaismallista karjataloutta, voidakseni näyttää,
että se meidän oloihimme soveltuu ja viepi hyviin tuloksiin.
Ja sen tein tuon laskelmani jälkeen suurella luottamuksella.
Lisäsin karjaani , niin että meillä vuodesta 1 923 lähtien
säännöllisesti on ollut 4 lehmää. Niistä on toiset nupoja,
toiset san'elJisia, yksi melkein kokonaan valkoinen karval
taan, toinen melkein kokonaan ruskea, muut ruskean täp
likkäitä. Ne on ostettu s at t umaka upo illa naapureilta. On
neksi päåsin heti paikkakunnalla toimivan tarkastusyhdis
tyksen jäseneksi, niin että tarkastuskarjakko On rehuvaro
jemme mukaan ja neuvotellen kanssani määrilnn)'t ruokin
nan siihen kuuluyine väkirehumäärineen lehmiemrne lypsy
määrien mukaan.
Luonnollisesti ruvettiin heti viljelemään illllrikasveja.
Ensimmäisenä vuotena kylvettiin turnipsia, mutta siinä epii.
onnistuttiin, syystä että silloinen v011tini oli sitä vastaan
ja laiminlöi minun poissa ollessani juurikasvim:lan puhdista
misen ja harventamisen aikanaan. Toisena vuonna, kun olin
saanut uuden voudin, joka paremmin ymmårlää maata
loutta ja yleensä mielellään ottaa uutta kokeillakseen, kylvet
tiin sekä turnipsia että lanttua ja se onnistui parina vuonna
erinomaisen hyvin, l\l utta sitten on satojamme jonkunver
ran vähentänyt sinappikuoriainen, jonka vuoksi tänä vuonna
on kylvetty myöskin rehujuurikkaita, koska tuo tuhohyön
teinen ei rehujuurikkaita ahdista.
]uurikasveille oli v. 1 925 pantu peli ostamme 0,35 ha ja
1) Ilmari Poijärvi: Suomal. lypsykarjan ravinnontarve käytännöl
listen ruokintakokeiden valossa. Maatalouskoelaitoksen tieteellisiä jul
kaisuja N :o 26. Helsingissä 1925.
,
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v. 1 926 viihän enemmän. Tuolta alalta olemme sinappikuo 
riaisten luhotöislå huolimatta saaneet juurikasveja sen ver
ran, että niitä on voitu antaa päivittäin kutakin lehmää koh
den lyps)'mäiirän mukaan aina 20 kiloon, mikfl on \'ä
häistä sen rinnalla, mitä Tanskassa annetaan. Niila on
riittånyt iiihellc juhannusta, jolloin on rt1yt�tlll pello�ta api
laa niitt�illlä�ln tuorerehuksi.
IZmIiin, että minun yrityksiäni saada rehujuurikasvivil
jelys meillä uudelleen elpymään on eräs meidän karjanhoito
michiiil11111C vastnstel1ut (yksityisesti. ei jtllki!-.llllc1cssa).
1\ 1 . 111. kerrottiin hänen erään kerran suurella varmuudella
eräässti piirissä väittäneen. että Gebhard muka on vanhalla
kannalla eikä ole seurannut Tanskan maatalo11den uudem
paa kehitystä. koska siellä muka maanviljelijät jo luopuvat
juurikasviviljelykscstä ja rupeavat sen sijaan painorehuCl
käyttämään. Tulin aivan ymmälle ja kirjoitin heti Tans
kaan kahdelle maatalollsprofessorille ja kahdelle konsulen
tille, saadakseni asiaan selvitystä. Kaikilta tuli pian se yhtä
pitävä vastaus, että tuossa meidän karjamiehemme väitteessä
ei ollut mitään perää. Yksi heistä lähetti vähän sen jälkeen
erään aikakauskirjan numeron, jossa selostettiin t>rästä tilai
suutta, missä muuan painorehunharrastaja oli pitänyt siitä
esitelmän, joka oli antanut aihetta keskusteluun. V
l Tutta tä
män keskustelun tuloksena oli, että painorehu voi olla hyvn,
mutta ettii jut1rik�s\'i\'iljelyksestil ei sen vuoksi ole Itl! 1\'lIt
tava. .Ja kun \'ielä oli joku aika kulunut. sain Tansk;tll
maatalollstilastol1, joka osoitti, että Tanskan maanviljelijät
olivat sinäkin vuonna lisänneet rehujllurikasviviljelysalaansa
1 2,000 hehtaarilla. \'uodesta 1 9 1 9 vuoteen 192+ ovat tan'i
kalaiset lisän neet rehujuurikasviviljelysmaitaall 72.000 heh
taarilla ja samalla vähentäneet sokerijuurikas\'iljelystii ..,..000
hehtaarilla.
Onneksi on meilläkin juurikasviala nyt ruvennut kasva
maan, vaikka tosin hyvin heikosti. Se oli v. 1920 12,000 ha,
mutta v. 1925 jo 2 1 ,000 ha. Ja minä olen varma siitä, että
se lähivuosina tulee nopeasti lisääntymään, kunhan meillä
opitaan juurikasveja viljelemään useampaa laatua, niin eu:i
jos toinen ei niistä menesty, niin toinen menestyy. Silloin
tullaan näet näkemään, miten paljon juurikasvit lehmien
Iypsytuloksia kohottavat.
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'Talvella kiiytctthviiä luorerehua saamme myöskin paillo
rell/lsfa. jota maanviljelijiiin ei pi tä isi syrjäyttää ju urikas
vienkaan YllOksi : siinil ::'llhtcessa edellämainittu karjanhoi
tomies on täysin oikeassa. 11eillä Koivunicmcllä ei ole ollut
painorehutornia ennenkuin vltoden 1925 syksystä l ähtien
\ out in i , joka muissa :,uhteissa yleensä on ollut lHH.listuksicn
1 1än on näet saanut joil
puolella, on ollut tätä vastaan.
lain suurtiloilta painorehusta sen käsityksen, ettii se
hajullaan tekee elälll�'m talossa sictål11ättÖ111�iksi.
J a sen
vuoksi hän vieläkin sitä vastusti. kun tornia ryhdyttiin raken
tamaan. Tornimme tehtiin sementistä. aluksi pieneksi : se
on pyöreä, läpimitaten vain 1,5-1,8 metriä ja korkeudel
taan 3 .20 metriä. Se valmistui niin myöhään, että siihen ei
enää ehditty odelmia saada enempää kuin 16 elorataskuor
maa, joista se tuli vain puolilleen.
Ja siitäkin lDt!ni osa
huk kaa n erään tyhmyyden vuoksi, joka tornia täytett�iesså
minun kokemattomuudestani tehtiin.
:Mutta talvella siitä
kuitenkin riitti pitkiin aikaa päivit t äin -+ Jehmä l le kun
kin iy 1).::iYll1ä�'trän mukaan aina 25 k i loon saakka.
'fiimä
mfiäj'ii. piti lehmät ilman juurikasveja korkeassa ja tasaisessa
l)'psyss�i. Voutimme teki lisäksi sen huomion, että se piti
lehmät ihmeteltävän kyllåisinä, niin että meiltä sinä aikana
huomattavasti säästyi heiniä.
Ja mainita sietää, ettei rehu
ole levittänyt minkäänlaista pahaa hajua; sellainen syntyy
vain huonosta hoidosta.
Voutimme on nyt painorehuun kovin ihastunut.
Nyt
tulemme tornia jatkamaan. Aluksi olemme tehneet sementti
seinien päälle laudoista sii rrettävän kehyksen, joka poiste
taan, kun rehu on painunut sementtiseinien tasalle,
)Jä.in me siis pitkin ta/'vea pidiim llle karjalll /lIl' runsaasti
l "psii'viillii f /1 ore re 11ft/la,
.

'
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�I u tta lehmät tarvitsevat sellaista myöskin kesällä. Edis
t� neil11111issä maat al ousmai ssa onkin tultu siihen, että juuri
h :-.ällå tulee lehmien saada parasta, mitä luonto kykenee
amamaan, ja sitä niin runsaasti kuin ne l),psYlllåärii.5.I1 s�i. näh
den tarvitsevat. Senvuoksi lehmät on joko pantu heinäpel-
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toon, apilamaahan, niin pian kuin t�imä OIl kllkalle kasva
nut. eikä ainoastaan odelmaa syöm;iån. taikka on niille tiil
laisesta peIJosta pitkin kesää niitetty rehua ja syötetty se
nayetassa. 1Ieillä Koivun iemen tilalla on tehty samaan ta
paan, syystä että meillä ei ole mctsälaidunta eikä l11onnon
niittyä.
Olemme varemmin syöttäneet niitetyt rehut pie
ne�sä haassa, jossa lehmillä on tilaisuus jaloitella, juoda jär
Vasta toista satoa
vestoi ja märehtiä puitten siimeksessä.
syömaän ovat lehmät päässeet odelmapeltoon, joka sitä var
Tämä siis on ollut meille välttämättömyys,
ten aidätaan.
pakko. IIIutta että se myöskin on tuottanut hyviä tuloksia,
sitä todistaa se, että me verrattain pian pääsimme yli
3,000 kilon keskil) psym�\äräfl11 , yaikk3. meilla on ollut ja
lostamatoI1, sekarotuinen karja. Tahdon vielä kertoa seu
raavan esimerkin.
Eräänä kesänä piti meidän hävittää
lehmä, joka tuli mahoksi. Sen tilalle ei saatu ostaa mie
leistä lehmää, vaan otettiin toistaiseksi eräältä naapurilta
niin tavattoman pieni maatiaiselukka, että kaikki nauroi
vat, kun se tuotiin taloon ; sen sanoi naapurin emäntä poi
jittuaan lypsäneen vain IO kiloa; tarkempia tietoja ei hän
voinut antaa. Lehmä tuli meille hyvinvoivasta talosta, joka
tahtoi päästä viimeisestä sekarotuisesta lehmästään, koska
sinne oli hankittu L. S. K-karja.
Siellä annettiin lehmille
kyllä väki rehuja ja jonkunverran juurikasvej2kin, mutta
kesällä karja pidettiin metsässä. Lehmä tuli meille metsä
laitumelta mut1tamia ,'iikkoja ennen poikimi!-ita. ja pä;i si heti
Se söi alussa niin rumasti ahmi�n, niin
apilanodelmalle.
'",kkaamatta ja niin kaikesta muusta piittaamattCi, että se
" herätti kaikkien huomiota, ja sille täytyi suorastaan nall
raa.
:.\l utta poijiuuaan ...e Iyp"ii i1Jeiml J ,i kiloa, sen sijaan
ett�i se entisc"isä paikassa:1n oli antanut , a i n JO.
'I'oiscn esimerkin kunnollisen kesåruokinnan \'aikt1tljks�sta
voin kertoa Kokemäeltä.
Olin siellä talvella v. '926 käy
mässä Simulan talossa, joka ei tietääkseni vielä ote erikoi semmin kuulu karjataloudestaan, vaikka se mielestäni sen
ansaitsisi.
Talossa oli noin .10 lypsyleh:nää jalostettn<l
L. S. K-karjaa, joka oli
saatu taloudellisena keskilypsy
määränä v. 1 924, jolloin se kesän kävi metsälaitu111ella, anta
maan lähes 2,800 kiloa maitoa. Mutta v. 192$, jolloin lyp
sykarja sai koko kesän syödä apilapellosta niitettyä rehua.
"
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joutokarjan käydessä metsälaitumella, nousi karjan keski
lypsym;\ii.r;i 3 . .;60 ki l ol lll .
)."nllSl1 oli siis 7()O ki loa .
Tähän t i etysti ehättää innokas karjanjalostusmies väittä
m ään . että osa tästä nousus ta on pantava jatkuvan karjan
ja lostuksen tiliin, mutta sitä talon isäntä, itse i nnost unut
karjanjalostaja. ei myönn ä. Hän päinva stoin kirjo ittaa, että
hänen täytyi v. 1925 hävittää 5 parhainta lehmäänsä, " joka
alensi tuotantoa ainakin yhtä paljon kuin mitä jalf')stus
mahdnlli:-, e:-.ti vaikutti S('11 1l0t1Stl\111 . "
l�tUl parannettu karjanru ()kinta e i enäå ole \'ain yksiWi
ta! nil J a
k;\\'tännössä.
"aan
(lt;i
se
\' ! een s åki n
maas
samme 1 11 rtl\'en nllt vuoden 1 1)22 jälk en huomattavasti
paranCm;! 1.11. sen osoitt;w at seuraavat L. �. K : ll alueelta
saadut tarkal:;tusyhdistyskarjain nJc)sikeskilypsYll1äär;it : " .
1 {) I 3 2.0.13 kg. Y. H ) 1 4 1 .90S kg-. Y. ' 9 1 7 2 .070 kg.
" . 1 922 2. 1 49 kg. " . H)2.f 2.2R.f kg ja " . 1 92S 2.--ISQ kg.
Tänä Yl10nna ( JI )2(')) ()(}nttaY<ll asian tuntij at vielil suurcm
paa nousua.
Parhaat lehmät antoivat ennen sotaa 4-5.000
kg. multa v. " )2., oli L.S.K : 11 alueella jo yl i R.ooo kg 1)"1'
�ä" ä lehmä

�

Tässä vnremmin csittämilläni esimerkeillä toivon l1ä) ttä
ncen i , mitä kunnollinen laidul1 merkitsee lehmiemme Iypsy
].;:',\,\'11 k( l}l (lltam i "essa .
.
Sen pii vuoksi onkin uudcnaikainen faidllll,.'iljl·!YS edisty
llC'immisså maatalollsmaissa viime vuosikymmeninä saavut
tanut vtlosi vt\ndelta kasvavan merkityksen. La idunvil jelyk
sellii
tarkf)itetaan
sitå. etUi h ,'viila;,-ttlinen.
r tl OllOnkas
"UUIl sovel ia s hakall12.a perat;l ån, ojitetaan. väkilanlloi
tetaan
ja
kyh'etä�in
erity isil l ä
laidunrttohnTlsicmenillä.
Laidun
jaetaan
lohkoihin. joita syi)tetaan
vl1orotellen
111\11.
eoii
toinen
lohko
':;;<la
ratth"!ssa
kasvaa
sillä
<lika;} kuin toista syötetään. )' f issä ei tållaisia ha kamaita
ole, 1l1u utetaan luonl1onniityt tai osa pelloista tållaisiksi
/,y.\, \,,·ik.li laitumiksi. j o ita hoidetaan ja sy(}tcUiiin mainittu l1I1
tap;) 'lI1. Jopa on rahkas\1ollekin perustettu hyvin kannatta
via laitumia. Tällaista laidunviljelystä ()n Keski-EuTop'lsS1
jo harjQitettu useampia vuosikymmeni ii. ja R uotsi ssakin sitä
aloitettiin jo ennen sotaa. ja " t !()dcsta 1 9 r ,:; (ln s iel lä toiminut
"ril\'ist:'llä valtion laidunkonsulenttina eräs l ahjakas ja tar-
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1110kas mies, joka jo on saanut siellå paljon aikaan. l\ l e t�is
silkin suhteessa t a l l ustelcmme 11111ista j:tljc'5Sä. Laidullviljelys
kysYIllYs tuli tåällä yleisemmin lunnetllksi vasta v. H) J ()
kun silloisen virkani puolesta tutustl1in asiaall Rl10tsissa J a
siitä laitoin maatalollsministeriöön esit\'ksen. 7\faat:tlollshal1il110111111e oli sillä kertaa niin toimelias. ettå jo samana
Vl1011l1a järjestettiin erityinen valtion laidunkonsulentin v ir 
ka.
�\ l l1tta valitettavasti siinä 111cnetel tiin \'irheellisesti.
l�nsiksikääl1 ei henkilön valinta nähtävästi ollut onnistunut.
ja toiseksi vi rka varustettiin niin pienel l ä palkalla, että lai
c1unkonsulentille piti laittaa toinen virka avuksi, jotta hän
\'oisi toimeent\llla. Toista virkaa hän hoitaa puoli vuotta,
laidllnasiaa toisen puolen vuotta.
f l äncn toimintansa onkin ollut heikko�. r Tänenhän pitäisi
olla johtaja alallaan ja johtajan ominaisuuksilla V:1rustettu.
,l l änen pitäisi voida antaa suuntaviivoja. pitää esitelmiä.
maatalOtlsvi ikoilla, maatalollsseurojen ec1tlsta jakokouksiss�
ja osuustoimintapäivillä, mutta miss�iån näissä häntä ei ol e
kuultu.
I l änen pitäisi kirjoitella alaltaan maataloudel lisiin
aikakauskirjoihin, mutta esim. i\ l aatalous-lehdessii ei ol e
ollut kuin v. 1 9 1 9 yksi kirjoitus eikä Peller\'o-Iehdessi.i. o l e
ollut häneltä moneen vuoteen yhtään kirjoitusta. Ja hänen
olisi pitänyt suorittaa alaltaan tutkimuksia kotimaassa, mutta
niistäkään ei ole paljon tietoa. i\ l aatalollshal l ituksen vuo<;i
kertomuksissa kerrotaan hänen toimineen maakunnissa esi
telm(iitsijånii ja kurssien pitäj�nå. siis jonkunlaisena piiri
konsulenttina, mutta mitään nousua annetut tiedot eivät
osoita. Vuosilta 1 924 ja 1925 ei ollut mitään tietoja saapunut
maatalollshal l i tllkseen, kun niitä huhtikut1ssa
IC}26 tiedustelin. ')

l!.

.

1)

Prof. Enckell perusti nykyaikaisen laitumen jo vuosisadan aluss3
Kurkijoelle, mutta seuraajat päästivät sen rappiolle.
�) On suuri erehdys luulla, että minulla olisi persoonalnsesti mitään
laidunkonsulenttianune vastaan, kuten lienee arveltu. Tiedän päinvastoin,
että hän on perin kunnon mies j a uskon, että hän voi olla hyvinkin
hyvä toisessa virassaan, mutta johtavaksi laidunkOllsulentiksi hän ei
sovi, jos asiata mieli viedä eteenpäin, niinkuin maan etu vaatisi. Mak
:settakoon hänelle kunnollinen palkka hänen toisesta virastaan, ja han
kittakoon uusi tarmokas mies laidunkollsulelltikS'i sellaisella palkalla,
että hän voi sille omistaa koko tannonsa. Se 011 oikeata säästäväisyyttä.
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jOlltokarjan käydessä metsälaitumelJa, nOllsi karjan keski
lypsymiiitrå 3 ,.ioO kilnnn.
:\OIlStl oli siis 760 kiloa.
Tähän tietysti ehättää innokas karjanjalostusmies väittä
mään, että osa tästä noususta on pantava jatkuvan karjan
jalostuksen tiliin, mutta sitä talon isäntä, itse innostunut
karjanjalostaja, ei myönnä. Hän päinvastoin kirjoittaa, että
hänen täytyi v. 1925 h ävittää 5 parhainta lehmäänsä, .,joka
alensi tuotantoa ainakin yhtä paljon kuin mitä ja!0stus
111ahd{)lli �e:-.ti \'aikutti sen nousuun,"
Ett;l parannettu karjanruokinta ei enää ole vain yksillii
taloilla
\.;:;t\'tönnössä.
vaan
että
se
vleensäkin
maas,
Sa1111l1C ( 11 ruvennut \"llOc1en 1 922 jälkeen humn aUa\'asti
paranem;1 an. sen osoittavat seuraavat L. S. K : ll alueelta
saadut tark<l5tllsyhdistyskarjain \"llOsikeskilypsymäiirät : " ,
1 9 1 3 2.0,1.1 kg. '- . 1 9 q 1 .908 kg. '-. 1 9 1 7 2.070 kg.
'" , ' 922 2. I.f9 kg. v, [ 92-1- 2.284 kg ja v, 1 92� 2.-1,,:;<) kg,
Tänä YUOlma ( [ 92()) odottavat asiantuntijat vielä suurem
paa nousua, Parhaat lehmät antoivat ennen sotaa 4-5.000
kg. multa v, r�,)2� oli L,S,K : n alueella jo yli 8.000 kg lyp
�ä\"�i lehm ä
Tässä varemmin csittämilliini esimerkeillä toivon nä)'ttä
lH�·eni. mitä kunnollinen JaidlfJ/ merkitsee lehmiemme lypsy
kyn'n kohottamisessa,
Senpii vuoksi onkin uudenaikainen laidum:'iljel.\'s eclisty
nC'immissä maatnlousmaissa viime vuosikymmeninä saavut
tanut vtlosi vuo delta kasvavan merkityksen. Laidunviljelyk
scmi
tark0itetaan
sitä. että hyv;ilaatuinen.
runhonkas
\luun sm'elias hakatl12a perataan. ojitetaan . vftkilannoi
tetaan
Ja
k\"h'etä�ill
eritvisillä
laic1t1n ruohonsiemenillä,
Laic1l111
jaeta;n
lohkoihin: joita
sy()tetään
vuorotellen
11\111.
ettii
tninen
lohko
saa
rauh:.ssa
kasvaa
si mi.
<likaa kuin toista syötetään, r.rissä ei tällaisia hakamaita
ole. muutetaan luonl1ot1niitvt tai osa pelloista tällaisiksi
" -,,s "" i't'si laitul11iksi. joita hoidetaan ja syiitetään mainittuun
tap�;lt1 , Jopa on rahka�uollekin perustettu hyvin kannatta
via la i tumia . Tällaista laic1l1nviljelystä on Keski-Eu rop;."lss1
jo harjQitettll useampia vuosikymmeniä. ja Ruotsissakin sitä
alnitettiin jo ennen sotaa. ja vuodesta 1 9 1 ,'; on siellä toiminut
f'rityisenä valtion laidllnkonsulenttina eräs lahjakas ja tar-
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mokas mies, joka jo on saanut siellä paljon aikaan. J\le t,ls
s:i.kin suhteessa talluSlclc1111llC l1111ista jiilje"isä. LaiduIlviljelys
kysymys tuli tå:iJlä yleisemmin tunnetuksi vasta v. l <) I t) 1 ) ,
kun sil lni�(,T1 virkani puolesta tutustuin asiaan Ruotsissa ja
siitä laitoin maatalousministeriöön esityksen. 1\ r aat:tloushal
lintolllmc oli sillä kertaa niin toimelias. että jo samana
vuollna järjestettiin erityinen valtion laiclunkonsulentin vir
ka. ").Tutla valitettavasti siinä mcncteltiin ,"irhcellisesti.
Ensiksikään ei henkilön valinta nähtäviisti ollut onnistunut,
ja toiseksi virka varustettiin niin pienrllä palkalla, että 13i
c111l1konsulentille piti laittaa toinen virka avuksi, jotta hän
voisi toimeen t111la. Toista virkaa h;tn hoitaa puoli vuotta.
laidllnasiaa toisen puolen vuotta.
I I änen toimintansa onkin ollut heikko;}. I fänenhän pitäisi
olla johtaja alallaan ja johtajan ominaisuuksilla V:lrustettu.
I l änen pitäisi voida antaa suuntaviivoja. pitäii esitelmiä
maa ta lotlsvi ikoi lla. maa ta lousseu rojen ed lista jakokotlks iss:1
ja OStlt1stoimintapäivillä. mutta missään näissä häntä ei ole
kl111ltu. I l änen pitäisi kirjoitella alaltaan maatalolldel1isiin
aikakauskirjoihin. mutta esim. 1 raatalolls-lehdesså ei ole
ollut kuin v. ' 9 1 9 yksi kirjoitus eikä Pellen·o-Iehdessä ole
ollut häneltå moneen vtloteen yhtään kirjoitllsta. Ja hänen
olisi pitänyt suorittaa alaltaan tutkimuksia kotimaassa, mutta
niist;ikään ei ole paljon tietoa. �laatalollshallitl1ksen vuo"j
kertomuksissa kerrotaan hiinen toimineen maakllnnissa esi
telmöitsijånä ja kurssien pitäj;inä. siis jonkul1laisena piiri
konsulcnttina. mutta mitään nousua ann('tut tiedot eivät
osoita. Vuosilta 1 924 ja 1 925 ei ollut mitään tietoja saapunut
maataloushallitukseen. kUll niitä huhtikuussa 1 <)26
tie.
dustelin. ' )
1) Prof. Enckell perusti nykyaikaisen laitumen jo vuosisadan alussa
Kurkijoelle, mutta seuraajat päästivät sen rappiolle.

�) On suuri erehdys luulla, että minulla olisi persoonall1sesti mitään

laidunkonsulenttianune vastaan, kuten lienee arveltu. Tiedän päinvastoin,
että hän on perin kUlluon mies ja uskon, että hän voi olla hyvinkin
hyvä toisessa virassaan, llIut1a johtavaksi laidunkonsulentiksi hän ei
sovi, jos asiata mieli viedä eteenpäi n, niinkuin maan etu vaatisi.

Mak

:settakoon hänelle kUllllollinen palkka hänen toisesta virastaan, ja han
kittakoon uusi tarmokas mies laidunkonsulelltiksi sellaisella
�ttä hän voi sille omistaa koko tarmonsa.

palkalla,

Se on oikeata säästäväisyyttä.
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pel kii�in. että tämä laidunasia on meillä vinoon
menossa.
Sillä minusta tu ntu u kauhealta l tth laavaisuu delta
:-iC. että I :ihdetå�in syytämään kalliita Tuohol1siemeniå ja v�iki
J 3 ntoja metsiin ( s .o. hakamaihin. joista kyllä on po i stet tu
puut ja pensaat. Illutta j oissa vie hi. ovat j iilje ll ä kivet ja kan
nat j a juuret), niin kauan kuin meillä vielä pellot ja luonnoll
ni ityt yleensä näkevät nälkää. Vasta sitten kuin on pel lois ta
baattl niin suuret sadat kuin saada \'oi ja sitä mukaa lisätty
karjaa ja jatkettu na\'ettaa, vasta sitten mentäköön metsälai
lumia lekel11ti�in, ja sil loin voi metsän lal1l1oittaminen ol la
kannatta";l:l taloutta. J os silloin hakamaa on h yvä . niin siitä
saadaan a ikan aan uusi pel to, kun kan na t ja juuret o\'at lah on
ntct, ja silloin 011 taas aika lähteä pitemmäl l e metsään uutta
laidunta tckclllii;in.
Se olisi oiJ.'ca järjestys \'o imape rä : sec n
maankäytt(i(,n P) rit täe� sä .

c) Karjal/ ja!oslO1l1isell z.'iUttii1l1ättiim v.\'s.
.\ I ainitsin edellä, että ,J(oivuniemellä pä�i.simme jo to isena
vuonna yli 3 ,000 kilon keski lypsymäärfli·lI1.
J"t mai nit" i n
samalla senki n , euå siihen on meitä ;:tu ttan tl t , paitsi riittävä
j a s opiva rehu, se. että päästiin jäseneksi tarka.\'fl/sv/,dls
t)'l..secll ja saatiin hänen tuottamaansa hyötyyn verraten
ta rkastllskarjakko vähäisestä maksusta tulelllaan kntiitl1me
kerran kuukaudessa pitämään koelypsyjä ja sen mukaan måå
räämään. miten kutakin lehmää seuraavana kuukautena ol isi
ruokittava.
:r.. rutta hänestä voi olla muutak in hy otyä , kun
hån on påtev ä : hän opettaa uudenaikaista ka rjanhoitoa
yleensä . hiin auttaa lehm ien sairastuessa ja hän neuvoo
ostettaessa.
Olen
senvuoksi suuressa kiiwllislIuden\'eJassa hänelle
5ekä myösk in niille n aapurei llen i , suur- ja keskikokoisten
karjojen omista j il le, j otka ottivat minut, pikkutilallisen, kar
jantarkast usyhdistykseensä jäseneksi. Ja mi nä valitan sitä,
ettå meillä vielä pikkutilall iset , jotka enemmän kuin muut
sitä tarvitsevat, yleensä ovat ulkopuolella tarkastusyhrlistyk
siä . � I ikse i meillä ole valtion puolelta tehty enemmän hei
d;tl1 auttamisekseen tåsså suhteessa?
Vakatlll1uk"eni näet
on. että hm"�'at lIIaa ta!o1tsvirlulilijat tiissi; maassa te/.:e

'v ät niin suurta h)Iötyii maanviljelijöille kuin eftruöt farkastus-
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/'.'arjaJ.· ot.
Lie
ovat
maataloll�kl1lttl1l1rin
apostoleita,
he kun tuovat karjanhoitajille tarpeellisia tietoja ja tekevät
sen niin silminnähtävällä ja niin kouriin ja kukkaroihill tun
tuvalla tavalla kuin harva toinen. Ja vähitellen saavat he
lsannät muuttamaan kasvinviljelystänsäkin järkipcräiscm
Ill�iks i) he kun numeroilla voivat osoittaa, miten paljon cuul
liscmmat tulokset karjastaan saa se ja se na3.puri, joka syöt
tää karjalleen juurikasveja ja painorehlla ja joka hankkii kar
jalleen \'alkuaisaineita, paitsi ()ljykakkuja 05tal1,alb, myöskin
runsaasti palkokasveja viljelcmällä, ja joka 053a alentaa kar
ja n [uol-;: i ntakustan 11 t ,ksi a tl lottoi s icn lai t 11l1lien ;1 \' \111 a.
Ja kaiken tämån tarkastuskarjakot tekc\'åt palkasta, joka
011 uskomattoman huokea, jos se jaetaan lehmäii ja maito
kiloa kohden, ja varsinkin jos katsoo, miten karjatal()t1� h�i
I'en taloon tulonsa jälkeen rupeaa nousemaan. V:lh;nko " 3in
että, kuten olen kuullut, monet maanviljelijät vielä ovat niin
yml11�i.rtä.mättömiä. etteivät anna hänelle sitä ar voa , minkä
hån ansaitsee.
Sillä yleensä maksettanee tarkaslllska ria
koille liian pieniä palkkoja ja. kuten olen kuullut. e i heitä
I1ltll1toinkaan kaikin paikoin kohdella sillä tavoin kuin heidän
tietonsa, heidän toimensa ja. sen llIottam3 hyiity ansaitsee.
Senvuoksi monet heistä jo lyhyen ajan per;istä pyrkiviit
muihin toimiin.
� I tltta kaikesta huolimatta emme ole l< oivuniemessä
lJ',a!-!set."t sanottavasti yli sen määrän, v:ihfln päälle 3,000
kilon keskimäärin vuotta ja lehmää kohden. johon karjalllllie
keskilypsy jo toisena vuotena now:i.
Syynii siihen on se.
että karjamme e i ole jalostettua, v8an sekarotu ista. jonka
tuotantokyvyn rajoille. kannattavaa ruokintaa k t'l,vttäen,
olemme luultavasti jo pä:isseet.
,\ I iksikåkö emme ole ruvenneet pitämään ja/ostettua l.:ar
jaa, jonka kehityskyky olisi suurempi ?
Scnvlloksi, että
lähiseutuvilla ei ole ollut pysy,'äisesti
L. S. K : n rottlista kantakirjasonn ia: jos sell.1inen olisi ollut.
olisin jo monta vuotta sitten ryhtynyt karjaani jalostamaan,
:\ I iksi en ole perustanut sOIlJl iylulistystii, 5il l;',)1;\n se puute
olisi korjautunut? Siksi, ettei ole ketään meissä pikku\'ilje
lijöissä, jonka kannattaa ottaa jalostettua sonnia elätettä
väksi niin mitättömistä astutusmaksuista, kuin mihin paikka-
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kunnalla

on

totutlu.

Teokscssani

.. Pienviljelys

Pohjois

maissa" olen (lSOitt<1l1l1t, kuinka Skandinavian maitten valtiot
O\'2t uhranneet miljoonittain vuodessa varoja pienviljelijäin
sonniyhdistysten aVlIstamisek'li 111.111. siinä muodossa, että

maksetaan \'altiull puolesta vlIotllist2. sonnin e1at1lsapua sille,

j{\ka
yhdistyksen sonnin elftttää.
� I eillä on tehty a:;,iasta
useita anol11uksia sekä hallituk:-;ccn suoraan ettii eduskun
nassakin.
mutta
Cl
ole
saatu
tässä
aikaan
jår e.stettyä
\'lIowista
yll äpitoavtlstusta,
kuin

�

sellaista
111111553

l11<llSSa
t )t1
annettu.
� l lIistal1.
kuinka
eräs
Tanskan
karjanjaloS11lstY()11 johtomies vakuutti, ettei mikäiln muu

keinl) ole vaikllttanut niin tehokkaasti hänen maansa karja
kannan nOusuun kuin juuri tällainen avustus. m ink�i pien
vii jelijäin slIllniyhdist) kset O\'at \'all iolta saaneet.

� l ei l l å on sen sijaan ajettu läpi kaksi muut:! valtion toi
menpidettä. jotka allsaitsevat tiissä maininnan, vaikka valitet
ta\"asti ei kiitosta. I�nsimm:\inen lli i5ti\ on se. että lll::tatalol\s
l J a l l i tus aikanaan toimitti siitoskarjan 111aast.w iennin vapaak
si,

samalla kl1in

se lausunnollaan piti

V\)111 maasta\'iC:l1tiii

(sodan jälkeen) kiel lettynii. T7c1ellistä c, m tanskalainen ctev�i

karjanjalostaja
sanoi
Sl1()rao;;taan
rik01li"eksi
scllaises,:.t
maao;;sa, missä karjakanta vielä on niin alhainen kuin 111(-'illä.

ja jälkiml11åistå hån ei ollenka:m voin\1t käsittää.

Tllot;.l
siitoseläinten maasta\'ienti:i on \':(lii senkin jälkeen koetettu

edistää. saamalla valtiomahdit myi)nHin"l:iån sib \'nnen eri
tyisiä valtiolainoja ulkomaisille ()sta.i i l l c �
Toinen mainitsemani keino o l i s e . että on toimitettu vuo

tuisia valtioap\1ja etevien kantakirjacl:iinten jälk('] �'l ist('n p:tl
� l l1tta sehiin on turhaa \'alti0varojen haaska1-

kitsemiseen.

mista, sillä maanviljelijä. jok:1 karjanj:-tlostukscss:l. on pläs
".n
niin pitkålle. että hänen el�i.intcl1<;ä jälkel:'ti-;i:i voidaan
palkita, \'oittaa riittäviä palkintoja jo niistä korkeist:t hin1I0ista.

jotka hän

saa n1\'�'dess:iän ne. sillä ne alkavat olla

hyvin kysyttyä tavaraa .

Ta ne olisivat vielä paljon enemmän

.

kysyttyjä, jos Firjestettäisiin sonnin elattlsavllsttlS samall�l
tavalla kuin Skandinavian maissa.
Silloin ei meillä olisi,
kuten 11\'t. suu ret määrät s(}I1l/ivltd i.l'/vksiä illllall sOl/lIia.
Sitåpait;i tuo kanta kirjaelilinten ' j�ilkel;i.ist�11

palkitseminen

on taas sitä samaa parempio<;ai o;; tcn etujen aj:ul1ista, jota
meillä muillakin maatalolldenaloilla tahdota<ln lI�rjoitt 11.
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Silb ne maanviljelijät, joilla ( , !1 p�lkittavia e}i\1illia, ' lVat
yleenså StlUf- tai keskikokoisten tilojell ol 11ist2.j ia ja s:lI11alb
meidån va1 i stunei Illpia, si is sella i� ia, jOlka \'a 1 tioll:l \ 11 Sll! -..t: l
en"al tarvitse.
Sen
sijaan ne. jOlka eivät kykene edes
yhteistä jaloS1Cltua -;onnia pys)'\'äiscsti kt:skuudessaall pi �i'l 
måän. ovat meidån köyhimpiä ja vali'5tusta enin kaipaa Via,
sellaisia siis, jotka juuri valtionavl1stl1sta tarvitsi:.i\'«l.
Tämä esitykseni osoittaa, että nykyinen m,wtaloll"
hallintomme ja maatalollspolitiikkamme karjanhoid..:m alalla
kaipaa lisättyä valistusta, bajanäköisyyttä ja perinpnhjai
sempaa harkintaa.
•

*

•

Lypsykarjanhoito yksinään ei kuitenk2an. vaikka "c -;aa
taisiin kllinkakin korkealle kannalle, riitä hankkimaan Ill;lan
\'iljeliji)ille parhaita tuloksia. Sen ohella tulee meilEi ryhtyå
harrastamaan sial/hoitoa ja kaJ/al/hoitoa kuten muuallakin.
Siihen vaaditaan kuitenkin Osutlstoiminn2.1lis;a si,lntcllras
tuslaitoksia ja I11unanmyyntiosuuskuntia. jotka kummatkin
osuustoiminnan haarat meillä toistaiseksi ovat kovin mitättc>
I11ät. Ne vaatisivat erityisen tutkimuksensa kumpikin. mutta
siihen ei ole tällä kertaa tilaisuutta.

fII.

K u inka peltok asviviljelyksemme
s a a eI a a n t u o t t a v a m m a k s i.

Eräs maanviljelijä, kuultuaan että meillä Koivlll1icllIcl l a
on useampana vuotena vain 41/2 hehtaarin peltoalaIla el�itelty
hevonen ja neljä lehmää - vieläpä sellaisella tuloksella kuin
edellä olen kertonut -, vaikka tilalla ei ole ollenkaan luon
nonniittyä eikä mctsälaidunta 1), kysyi minulta, paljonko olen
vuosittain ostanut heiniä tai muuta korsirehua.
Saman
kysymyksen tehnevät useimmat lukijanikin. Ja vastaukseni
un heille sama kuin mainitulle maanviljelijälIekin, etten ole
ostallut yhtään korsirehuleiviskää, mutta sen sijaan eräinä
vuosina päinvastoin 11l'yJI/ljlt heiniä jonkun verran.
:\ l iten se on ollut mahdollista? - kysyi tuo maanviljelijä.
Se on ollut mahdollista vain siten, että olen, järjestämällä
peltokasviviljelykseni pääasiassa tanskalaiseen tapaan. saanut
pelloistani melkoista enemmän tuotteita kuin useimmat muut
Suomen maanviljelijät.
Ensiksikin olen voittanut kasvussa olevaa peltoalaa 1/2 heh
taaria, jiil lii11lällä 1,.'esmlll0i111isen po is} samaten kuin tansk'l
laiset ja norjalaiset jo aikoja sitten ovat tehneet. K u n v. 1 92 1
eräilssä esitclmässäni toisten pohjoismaitten maata lollcl�n
etevämmyydcstä meikäläiseen verrattuna esitin tä111�in vaa
timuksen. olivat eräät meidän lllaatalousoppineemme pitäneet
sitäkin mahdottomana Suomessa. missä kasvuaika muka on
niin Iyh)'t, ettei ehditä keväällä eikä syksyllä peltoja 111110') Yksi

syy, miksi meiJlä maatalous ei kannata, on juuri siinä,

että meillä on liian vähän lehmiä peltoalaan verrattuna, vaikka meillä
011

metsälaHumia ja luonnonniittyjäkin.

Suomessa 011 yl�l1sä parel11-

millakin taloilla useinuniten 1 lehmä kulakin 2, huollommilla 2 '/: ja
3:kin hehtaaria kohden.

Vain harvoilla on meillä 1 lehmä kutakin pelto

alan hehtaaria kohden, mutta Tanskassa on pikkutiJoja, joilla On 2:kin
lehmää kutakin hehtaaria kohden ja jcillakuilla vieläkin enemmän.
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kata niinkuin varsinkin rikkaruohojen vastustamisen vuoksi
pitäisi. Tämän näkökannan toi yksi heistä esille eräillii
maataloltsku rsseilla v. 1924, selittäen meillä kesannoillliscn
poisjättämisen mahdottomaksi. päinvastoin kttin mitä minä
. \siasta syntyneessä kes
olin edellisellä tunnilla esittänyt.
kustelussa minulla oli tilaisuus ilmoittaa. että sama esitel
mänpitäjä oli jo v. 1914 laatinut minulle sen kasvinviljelys
järjestyksen, jota p�iäasiassa olen sen jälkeen seurannut j a
josta hän jo silloin jåtti kesannon kokonaan pois.
Siihen
lisäsin vielä. ettii meidän pelloissamme päinvastoin näkee
verrattain vähän rikkaruohoja. Esitelmiinpitäjä sanoi asian
unohtaneensa ja arveli, että hän oli kyllä tuollaisen viljelys
suunnitelman voinut tehdä. koska peltoni olivat kevyesti
llluokattavaa lllultamaata, mutta että sellainen ei sopisi
kovilla savil11ailla. Tähän tiesin kertoa nähneeni eräällä
malliksi kelpaa\'alla suomalaisella pikku tilalla kos3nno11 pois
jäteltynä ja pellot rikkaruohoista vapaina, vaikka pellot olivat
kovaa savi maata. Tämän ristiriitamme selittää se tosiasia.
että vastaväittäjäni kuuluu sllu rtilallisiin, joilla yleensä on
peltoalaansa nähden vähän työvoimaa j a senvlIoksi k iirecl
lisil1ä aikoina vaikea suoriutua pcltoviljelystöistään, ja minä
olen pil.'lwviljelijä, joilla yleensä ei ole tätå vaikeutta. Scn
vuoksi uskallan edelleenkin kehoittaa ainakin pikkuviljeli
jöitämme hankkimaan itselleen ilmaiseksi lisälllaata. jättä
milliä pois kesannoimisen, sillä kesanto on ainakin maan
puutetta kärsi välIä pikkutilalla maan tuhlausta.
t ostamatta. pel to1. 1 �
Toinen keino. jolla saadaan. lisämaat:
lisääntymään ja peltojen tuotanto myöskin sitä tietä kasva
maan, o n peltoje1l salaojittamilleltj silHi. tavalla minä aion
taas lisätä pellojani 112, :l1a hehtaarilla.
:Minu11a on näet jo
monta vuotta ollut Suomen Salaojitusyhdistyksen laatima
salaojitusstlllI1nitelma pöytäl aatikossani -- aivan niinkuin
monella llluullakin edistystä harrastavalla maanviljelijällä -,
vaikkei tähän asti ole ollut sen toteuttamiseen riittävää
tarmoa.
ivIlItta kesannon poisjättämisestä ja peltojen salaojitta
misesta johtuva peltoalan lis�lYs ei ole suinkaan ainoa keino
kasvinviljelystllotannon lisäämiseksi.
Se voidaan saanttta1.
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1 11yöskin
,

h;tnkkimalla

JOII sUII/"nl/pia
VII fa'(lallista.

kaikista

satoja

k/till

viljelyskasn:>ist7t11l111t'

mitii

Su 0 111 essa

1'(11I/ vk\'iii
ill
'

Ja tähän meidän
on
pyri tt�i\·ii. - Sillit
toinen syy. yhtil tärke:\ kl1in se, että emme o le kyen
neet ottamaan lehl11ist�lmme yhtå suuria Iypsymääriii kuin
muut si,'istyskansat, miksi maataloutemme ei ole miespoh'een
kannattanut eikii kannata \'icliik�i;iI1 . on se. etUi me emme ole
tähän saakka k: enlleet ottamaan pelloistamll1c sellaisia satoja
kuin sivistyskansat ja sellaisia kuin mcidiinkin pelto111111C voi
vat antaa. kun niitä kunllollisesti hoidetaan. Osoinaakscni.
millaisia satoja on saatu meillä ja llluualla. ok'n laatinut t�l"sä
ailanievan taulllk4m.
Sato tärkeimmistä viljelyskasveista kiloa peltohehtaaria kohden
eri maissa ja eri aikoina.
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Ruotsi
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·J.200
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3.200
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Tämä taulukko on hyvin opettavainen. kun sitä antautuu
lähemmin tutkimaan.
Verratkaalllmc ensiksi Tanskan ja Ruotsin !'atomå;triä
1 87o-luvulla ja vuosina ennen maailmansotaa. 1) Ale näemme
silloin. kuinka satomäåråt molemmissa mai%a, mutta erit
täinkin Tanskassa, ovat kasvaneet tuona väliaikana.
Eri
tyisesti ihmetyttää tanskalaisten satomäär;En yoimakas nousu
ohrasta, kaurasta, perunasta ja kylvöheinåsta.
Suomessa

1)

Tanskan sadat eivät ole yleensä tähän mennessä kasvaneet si itä

mitä saatiin vuosin a 1910-14.

UI

.-,adot elyal ole tuona aikana kasyanect s an ot tav ia. osaksi

päinvastoin vähentyneet.
jos me sittcn vertaamme Suomen satoja (k es kimäi t r iä
koko maasta) v\'. 1 9 1 1 - 1 5 I { uo ts in ja Tanskan sat ih i n,
niin me nåcmmc, että nc oyat paljoa picncmmät kllin ne oli
yat vielä 1 87o - luv ll lla toisiss:l maissa. Viimeiset Suomen
sato111;iilr�it koko maasta, aikakatldelt� 1 92 1 - - l 02/1. osoittavat
tosin " �Lhåistå nousua, mutta nekiiän eivät viel:i jaksa p�i a stä
Tanskan 1 8 70-luvun satomäiirien tasalle.
:\Iulta taulukkoon on vielä otettu satomiiärilt suomalai
silta n. s. k i rja npi tot i l oi ila (keskimäiiriit pi kk utilojen r)"h
m�is tä ) v. 1 922 sekä l\. oiv u n ie men liialta v. I Y23. :\iistä
nähd iiä n . että meillii pystytåån saamaan paljon parempia
satoja. kuin mitä maassamme yleensä on näihin asti korja tt u .
vieläpä sellaisia satoja, joita voi aseHaa tanskalaisten koko
maan keskimä;irien rinnalle. Niinp:i on rukiista saatu
Koi\'tl11icmellä enemm�il1 ktlin �ekä Tanskassa etUi IhiOlsissa
kesk im:iär in : ohrasta olem11lc saaneet enemmän kuin Ruot
sissa ja melkein yhtä paljon kuin 'l'anskass a ; kauroja on
meillii, sekä kirjanpitotiloilla etlå ,K o iv unieme llä . saatu huo
mattavasti enemmän kuin Ruotsissa, mutta me jii ål 1ll 11c
jonkun " erran jäljelle Tanskasta: perunas3.to oli Suol11ess;;.!.
1 9 1 1 - 1 5 yhtä huono kuin 'ranskassa 1870-1uvulla (n. 6,000
kg) ja v. 1 92 1 -24 yhtä huono kuin Ruotsissa I R70-luvulla
(n. 8,000 kg), m u tta Koivuniemellä korjattiin saman v erran
kuin Ruotsissa ' 9 ' [ - ' 5 (n. ' [ .000 kg.) ja kirjanpitotiloil
lamme tasan yhtä paljon kuin 'Tanskassa 1 9 1 0- 1 4 ( L�,OOO
kg) : rehujullrikasveja saatiin Tanskassa 1 9 1 O- q . 45 .000 kg
maassa keskimäärin, Ruotsissa 3...J.,000, meillii ki rjanpi t o
tiloilla vain 23,600, ja Koinllliemellä 70,000 kg- : kylvöheini�i
korjat t ii n Suomessa I Y2 1 -24 ke sk i m äär in koko maassa v�\il1
2.500 kiloa. kirjanr,itotiloilla 3.300 kg. heh taa r i lt a (sama
kuin Ruotsissa v. 1 <) 1 r - 1 5) sekä Koivtlniemellä .:; ,500 kg 1),
n

1) Näillä

Koivuniemen

satomäärillä en sLrinkaan

sillä monet suomalaisistakin
osoittaa paljon parempia
juurikasveissa

päässeet

lukijoistani

satomääriä,
ICO,OOO:kin

voivat

jo

tahdo komei lla,

omilta

Tunnen useampia,

kilon

satoihin,

pelloiltaall
jotka

kylvöhein'jstä

ovat
on

eräillä koeasemilla saatu 9,OOO:kin kg; perunc:s':l ovat jotkut saaneet
yli 2O,OOO :kin kiloa

j . n. e.
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eli enemmån kuin Tanskassa keskimäårin 1 9 1 0- 1 9 14. Tau
lukko opettaa meille siis toiselta puolen sen , että me vielä
1 9 2 1 -24 olimme läntisistä naapurimaistamme keskimäärl ä
verrattaessa vallan masentavasti jäljes::,ä.
:i\ L utta se antaa
ettei
luonto,
ei maan
meille myöskin sen lohduttavan tiedon,
laatu eikii ilmanala pane meillä esteitä pääsemästä heidän
tasalle, ja ainakin heitä lähelle, jos me vain tahdomme siihc!l
pyrkiä.
Ja kuinka me emme tahtoisi, kun juuri nämä suuret sadot
tekevät kasvinviljelykscn meilläkin kannattavaksi �
Samaten näet kuin lehmiä joko voi pitää nälässä. niin
kuin meillä yleensä pidetään. ja valitetaan karjanhoidon
kannattamattollluutta, taikka fllokkia järkiperäisestl, s. o.
riittävästi ja sen nojalla saada karja antamaan 2-3 kertaa
enemmän maitoa , jolloin karjanhoito tulee kannattavaksi,
�alllaten voidaan peltokasvitkin joko pitää nä l äss ä ja vaati:1
valtionapua, taikka ravita nekin järkiperäisesti, $. o. riittä
västi lannoittaen, ja saattaa siten peltoviljelys kannattavaksi.
.\sianlaita on nimittäin peltoviljelyksessä samantapainen
kuin karjanhoidossakin: Ne n. s. peruskustannukst't, jotka
täytyy joka tapauksessa uhrata, olkoonpa tuotanto millainen
h)'\'änsä, nOllsevat näet siinäkin siksi suuriksi, että jos tuo
tanto on pieni, jolloin peruskustannukset jakaantuvat vain
harvojen vilja- tai rehukilojen osalle, niin täytyy tuotanto
kustannuksien kiloa kohden nousta pakostakin h�'vin suu
riksi. Ainoa keino on tällöin nostaa tuotantoa suuremmaksi,
niin että peruskllstannukset jakaantuvat useampain vilja- tai
rehukilojen osalle.
�l lIttn tuotantoa ei saada sUl1reksi, ellei lll . m. hllolehdita
!'iitä, että kasveilla on tarpeeksi ravintoa. Siksi täytyy 11laata
lannoittaa voimakkaasti. Tällöin tosin kustannukset lisään
tyvät. mutta on aina pidettävä mielessä, että k11n pelto
hehtaaria kohden perllskllstannuksia tåyt.vy uhrata melko
paljon, ennenkuin tuotannon edellytykset ovat olemassa. niin
0n silloin vallan nurinkurista kitsastella liiaksi sellaisissa
verrattain pienisså lisämenoissa, jotka suoranaisesti iisäiivät
tllotantoa. Ja tiHlaisia lisämenoja ovat en!'i sijassa lannoitus
menot.
Esitän seuraavassa lyhyen laskelman, josta nåkyy, kuinka
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kallista rehua saamme pelloiltallll11c silloin, JOS picl�il11l11c
niitii näl�issä. ja kuinka paljon halvemlllaksi rel111kilol \::1 11I1nitllskustalll1l1ksicn l isääntymisestii huolimatta, tulee. jos

!:laaJaan suuria ::'Clwja. 1)
Peruskustannukset

hehtaaria

( ilman

kohden

heinänviljeJy ksessii

lannoituskustannuksia ) .

Påiiomain korot :
maapääoman korko

3 ,000 X 7 = 2 1 0 : 100
rakenlll1spääoman korko . 3 ,000
�]. = 2 1 0 :
100
kalusto750 X 8
"
"
=
60 : 100
Verot ja Vaktl lltl!smaksllt . . . . . . . . . . . . . . . . .
25° : Rakennuksien ja kaluston kunnossapito . . . . . . .
Polttopuut y. m. . . . . . . , ' , ' , , , ' , , , , , , , , . , , , .
150: SiCI11Cn
1 00 : Tyi>kustannukset (jos heinäsato on 2.000 kg. hehtaarilta) .
' " " . " . , .. , .. , ' . ' . ' . ' . , . . . . .
Soo. Li ikemen0jen ko rkoja . . " " , . . . " " " c,
,
' c,
' ""
:..
' :,.;
'-----'::;
6
Xl
"':..
:_
""
_

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

:'c'

Yhteensä 1 . 700 : Lannoituksesta

sekä

sadon

lisäyksestä

aiheutllvasta

masta työstä johtuva kustannuksicn

suu rem 

l i säys hehtaarin

kohden markoissa.

Heinäsadon hehtaarilta
ollessa kg

2,000

'

)

Tästä

mutamaalla

I

100
400
800
1 .300

4,O'JO
6.000
8.000

Hannukselaa.

ovat lisäkustannukset Smk

laskelmasta

minun

on

kovilla mailla
200
650
1 .20{)
1 8\0

kiittäminen

maisteri

--

I
Väinö
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Heinäsadon kustannukset kiloa kohden eri satomääriltii.
ovat kustannukset heinäkiloa kohden pcnneissä
Jos saadaan hei- Lnnnoitus ja lislttyöPerusYhlecuså
nää kg hchtaakustannukset
kl1stan�
riita
mutamaaJla kov. mailla I mutamtHllla 1 kov. mailla
nukset

I

2.000
�.OOO
6.000
8.000

85
43
28
21

5
10
13
16

9tl

\0

53
·11
37

16
20
23

�5
59
- 18
-14

Jos tarkastelemme edelläesitettyjä laskehnia, huomaam
me, että ilman lannoitusmenojakin kertyy kustannuksia heh
taaria kohden 1 ,700 markkaa. Jos hehtaarilta saadaan 2,000
kiloa heinää - niinkuin valitettavasti vielä yleensä saadaan,
eikä aina edes sitäkäån -, niin tulevat heinät maksamaan 8S
penniä kilo, vaikka lannoitukseen ei uhrattaisi penniäkään.
Kuitenkin täytyy pienenkin tuotannon ylläp itämiseksi maata
aina joskus lannoittaakin ; vaikka tällöin lasketaan lannoitus
kustannukset aivan pieniksi, niin saadaan kuitenkin heinä
kilon hinnaksi 90-95 penniä, jos heinäsato on 2,000 kiloa
hehtaarilta.
Jos sitten tarkastetaan laskelmaa edelleen, niin nähdään,
kuinka,
huolimatta
lannoituskustannuksien
suuruudc5ta,
korkeammissa satoluokissa heinäkilon tuotantokustannukset
kuitenkin tuotannon kohotessa pienentymistään pienenty vät.
Niinpä heinäkilo ei tule sille, joka kykenee pellostaan otta
maan 6,000 kg hehtaaria kohden, maksamaan enempää kuin
4 1 -48 penniå.
Laskelma on tietenkin kaavamainen; loi
sissa olosuhteissa voi lannoitus kannattaa vielä paremmin,
toisissa taas huonommin, eikä kaikissa olosuhteissa tietysti
kään kannata pyrkiä 6,000-8,000 kilon keskimääräisiin
satoihin.
Mutta että tulokset keskimäärin käyvät yllä
kuvattuun suuntaan, sitä osoittavat m. m. paikallisten lan
noituskokeiden tulokset, kun l annoituksen jälkivaikutllskin
otetaan huomioon.
Samaan suuntaan käyvät tulokset myöskin, jos tehdäiin
laskelmia muiden viljelyskasvien tllotantokustannuksista .
•

•

•
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Sen jälkeen kuin edellisessä toivon osoittaneeni, elt�i
meillä yleisesti käytell)' vanhanaikainen heikko viljel)'stapa
tumtaa tappiota ja ettå yoimaperäisyyttcn pyrkimällä voi
daan saada peltokasvi\,j ljelyksemme kannattavaksi, pyydiin
seuraavassa esittäii, miten Koivuniemellä peltokasvivilje
lystå on barjoitettu, kun on piiåsty taulukossa osoitcttuihin.
maan keskimååriä huomattavasti suurempiin satomääriin.
Lähtekää111111e Iwsvillviljelysjärjcstelmästä1J/11Ic.
Se oli
alunpitäen 8-lohkoinen. joista 4 oli heinällä. Nyt se on
vapaampi, mutta edelleenkin 8-10hkoinen, joista \'ain 3 on
heinällä. Se on pääasiassa tällainen :

1)
2)
3)
4)

Villalllatelta ja heiltällSiemell;
Ellsi heillä;
Toinen heillä;
Kolmas heinä. joka niitetaan juhannuksen aikaan,

jolloin lohko kynneti:län heti korjuttn jälkeen ja kylvetä�in
elokuussa tavallisesti rukiille; mutta, milloin ruista ei tarvita,
syötetään odelma lehmille. jolloin se vasta syksyllä k)'nne
tään ;
5) Ruis, taikka kevätviljaa tai perItIlOa tai jll'llrikas'i.lcja;

6) Peru 110 ja rrhujuurikasvit;

7 ) ja 8) Kl"l'iil,'iljaa ja pieneltä osalta lIemeItä.
Kas\'inviljelysji'trjestelmä on tehty t:H1aiseksi . jotta saIsimme pelJoi ltamme hehtaaria kohden mahdollisimman pal
jon ja mahdollisimman tuottavaa karjallrehua.
Senvuoksi ei enää. viljellä ruista eikä ohraa joka vuosi,
vaan sen sijaan kam'aa, sekaviljaa ja hernettä. SenvlIoksi
ei pidetä heinällä enempää kuin 3 lohkoa, koska t;iyterchuksi
saadaan r i ittävästi olkia viljasta) mutta sen sijaan pidetään
suhteellisesti suuri ala perunoilla, joita menee hyvin kau
paksi, ja rehujuurikasveilla. T l einänsiemenen suojana ei
pidetä viljaa. jota ei voida korjata ennenkuin se tuJeelltuu
ja lakoon mennessä voipi tukehuttaa heinänodelman, vaan
sen sijaan vihantarehua, jonka voi korjata heti) jos se menee
lakoon) ja aina melkoista varemmin kuin viljan. Vihanta
rehusta saamme sitäpaitsi lehmille erinomaista tuorerehu3
kesän aikana laitumen jatkoksi.
Niinkuin näkyy, on peltoviljelys Koivuniemellå siis ver
raten voimaperäinen kasvijärjestykseensä nähden, nf utt"l.

•
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tahi, kuten niitä nyttenunin kutsutaan, viikilal/Iloitteilla,
mutta tulee lTIuistaa, että ruis on kylvetty heintin jälkeen,
r 'iikilallltoitfeidclI
jonka sängestä se on saanut typpilantaa.
I?iiyttö 011 Iliiet eriis kuildwin tärkeimpiä keil/ oja, jo illa 11leillii

'Z'oidaall satoja lisätä ja peltoviljclys saada klt//J/Gtfm'al.'si,
•

kuten sivuilla 1 1 3- 1 1 4 olevasta laskelmasta niiht iin.
Saksassa, missä pääoma on ollut yhtä tiukalla ja
lainarahat yhtä kalliita kuin meillä, opettavat sekä oppineet
dtä käytännössä kokeneet, että ne liiat ensiksi joutuvat vara
rikkoon, jotka sääsHiväisyyssyistä eivät raski väkilantoja
käyttää, sekä varattavat siksi maanviljelijöitä tällaisesta
kalliiksi käyvästä säästå\'äisyydestii. " Päinvastoin" - sanoo
er�is kirjailija - .,aplI/alllloista saatl/jen parcmpiell satojlllt

lula aultaa meitä nykyisten hllonojen aikojcn Wpi".

Ruotsissa kuulin viime talvena erä�in sildtl�iisen maa
talOtlden kannattavaisu uclen tutkijan pitävän esitell11änl jossa
hän kertoi, että tutkimustilojen ki rja n pi dosta oli käynyt ilmi,
että maatalous viime vuonna yleensä oli huonosti kannatta
nut. mutta että ni! tilat oli'imt mcncstyneet parhaitell, joilla

oli käytetty ellilell väkilallfoja.
Väkilantojen käyttö Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa
kilogrammaa kutakin

peltohehtaaria kohden.
Kaikkiaan väki-

Maat

Tanskass.l krskimä:ir v. 1 9 1 1
Ruotsissa
,
,
,
Norjil!\":l
"
,
"
Suomessa
,
,
,
,
, 1921
"
" 1922
" I�L3
..
.. 192·1
,
,
.. 1 92.5
Koivuniemellä
"
..

Siitä
!ostor;l:1nloJ.1

]antoi"

1 9 1 .5
,
,
,

1

1 [13.0
77,n
93.a
21,0

I I .7

32,1
30,2
3 1 ,::'
.5.5,'

.550,0

1

78,r,
Ui ,"
..

52,'
1 7,:1
9,r.
2.1,2
2?
" ,.,
"
26,1
-10, I

300,0

I

I

klltl-

l.1ntll.1
8.1
21 ,."l
25,:1
3,s
1,'

5,!\
6, 1

G,I

I I ,7
ISO,n

Isalp;ctarill
y lI1.typpil.

I

16,n
9,fl
1 6.11

0,5

0,1'
1.8
1,'
1,'

3,11

100,0

Olen
tähän
asettanut
tilastollisen
taulukon
osoit
tamaan,
ensiksi
miten
me
Suomessa
olemme
olleet
j älj es sä muista maista väkilantojen käytössä aivan viime
vuosiin saakka, sekii toiseksi mi tenidi. siinä vihdoinkin on
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saatu ktl�iI1ne parempaan palll. Taulukko on valitettavasti
vaiJlinaillcn siinä, ettei ole tehty crotusta erivoimaisten fos
fori- ja kalilantojen yiilillii. Siihen on nået yhdistetly samaan
sarckkee�ecn

luujauhul.

tll(JlI1a�kllUl1at

ja

supt.:rfosfatit.

vaikka nämä sisältäviit sangen erilaisia määriä kasvinravinto
aineita kiloa kohden: samaten on kalilannoitteet IJ:'ln lll sa
maan sarekkeeseen, siitä huolimatta. etti.'t niistä osa sisältää
20 .; . osa 40 Cf kasvinravintoaineita. :\ l utla sen parempia
tietoja ei varc111111ilta ajoilta ole voitu saada. 1)
LähtC'kiiämme låhc1l1111in katselemaan näitä kahta tauluk
koa. Ensiksikin näemme niistä. kuinka paljon edellii Tanska
väkilant(ljcn käytössä on Ruotsistakin, jotavastoin Norja
lähentelee Tanskaa melkoisesti. Tämä selittää pääasiallisesti
sen, miksi Ruotsin sadot. kuten siv. 1 1 0 nähtiin, olivat niin
iJaljon pienemmät kuin Tanska n ; ja yleisesti tunnetlua on,
että sadot r\ orjassa ovat jokseenkin lähellä tanskalaisia ja
siis St1l1 rC mma t kllin Ruotsissa. :!\f utta kun sitten lähdemme
' ) Myöhemmin
laskelmia

011

todellisten

eräs ruotsiumaalainen tutkija koettanut tehdä
kasvinravilltoaineittell

käytöstä

pohjoismaissaj

hänen tuloksensa, Suomeen nähden tarpeellisesti oikaistuina, on insi
nööri E. A. Malm toimittanut käytettäväkseni.

äWen tietojen mukaan

tulee vertaus tällaiseksi vuodelta 192-1.:
Pohjoismaissa v.

1924 annettu vlikilantojen

muodossa. peltoheh taaria

kohden kasv;nravintoaineita kilogrammaa:
-

I

Maat

Tanskassa
Ruotsissa
Norjassa
Suomessa v. 192�
Suomessa v. 1925

Kaikkiaan

36,1

, 5,1

29,f1
7,'11

12,1',

fosforilantaa
23,')
7,:,

1 3 ....

,1),:,

8,5

Kalilantaa

6,1

5,r.

1 1 ,7
1 , r.
3 ;,
,

Typpilantaa

--

7,0
2,3
�,I

0,21

0,1:;

Vaikka suhteet siis tässä taulukossa ovat jonkun verran toiset kuin
siv. 1 1 7 olevassa, niin näemme, että viimeksimainittu kuitenkin antaa
pääasiassa oikean kuvan.
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vertaamaan väkilantojen käyttöä Suomessa j a muissa poh
joismaissa, niin nåemmc. kuinka paljon me olimmc \IV. [ 9 1 [-
r 5 jäljessä R lIotsistakin, ja tästä löydämme tärkeimmän syyn
siihen, miksi l11eid�i.n satomme QV:1t ol1ed niin masentavan
pienet kuin 5i\'. 1 1 0 olevasta taul ukosta kävi iimi.
;\ l lltt�l
iloksemme \"01111111C taulukosta toiselta puolen todeta, että
TIle vuodesta 1923 lähtien olemme fuvumeet cdist)'mään
tässäkin suhteessa. Erityisen lohdullinen on taulukossa, jOk.l
esittää v. 1 924 annettuja kasvinravinto:l.inemääriä, se nOllSll
Yllodesta 1 924 vuoteen 1925, mikä Suomella oli.
Tämän
nousun on saanut aikaan osaksi se valistus, mikii vuosina
1 920- 1923 tästä asiasta saatiin kirjallisuudesta, aikakau5kirjoista ja esitelmistä, osaksi ne lanl1oiluskilpailut, jotk:l
vuosina 1 924 ja 1 925 väkilantaliikkeiUcn toimesta järjes�
tettiin.
�1utta taulukot osoittavat samalla, kuinka yksipuolista
väkilantojen käyttö meillä vielä on varsinkin siinä, ettei
meillä vielä ole valjennut typpi- eli salpictarilannoitteiden
erikoinen merkitys satojen lisääjinä. Se selvith'tä m. m.,
miksi me saamme niin surull isen pieniä satoja perunoista ja
juurikasveista, kun meillä ei vielä v. 1 925 :kään käytetty
salpietaria edes 1/" osaa siitä mitä sitä käytettiin Ruotsissa,
ja vain 1/1 4 osa Tanskan ja 1/1 0 osa Norjan määristä.
Viimeiseksi nähdään taul ukosta ne määrät väkilantoja,
jotka kåytettiin KoivuniemeJlä v. 1925. Niin suuria kuin ne
ovatkin, käyttävät etevimmin hoidetut tilat muualla ja meil�
läkin jo melkoista suurempia määriä.
-:\fe lannoitamme nyttemmin Koivl1niemellä kaikki pellot,
heinänurmetkin, kerran vuodessa väkilanl1oilla. Emme ole
kuitenkaan vielä päässeet siihen, että olisimme heinänurmiJle
antaneet toisen kerran lantaa ensi sadon jälkeen . kuten
useissa muissa maissa jo kauvan on tehty, mutta juuri
kasveille on ripoteltu sai pietaria kylvön jälkeen 2-3 kertaa
tarpeen mukaan. Emme myöskään ole KoivuniemeWi, sa
maten kuin ei yleensäkään Suomessa, tähän saakka kalkin�
neet peltoja, jota esim. Saksassa ja T:ll1skassa niin suuressa
määrin ainakin ennen sotaa tehtiin.
Vasta viime syksynä
yksi lohko sai kokeeksi kalkkia, mutta kun sittemmin maan
laatu on tutkittu, emme enää aio sitä jatkaa.

120

Kuulin kerran eraan meidän maataloutel11me eturIvin
miehen julkisessa esitelmässäån optttav311 väkilannoista, ettei
kukaan saisi käyttää viikilantoja, ennenknin hän 011 oppinut
h o it011lt1t11l �'t1rjnIlJa1/.faa jä.rkipcriiisesfi.
Tällainen kirjan
oppineen paikalta esitettynä kylläkin muki inmenevä oppi viC:!
kuitenkin käytännössä vikaan.
\ inakin minun kokeJl1uksclli
se.
että
vain
aniharva
maanviljelijä
oppii antamaan niin
on
suuren arvon karja nlannalle, että hän ryhtyisi sitä jårki
pediisesti hoitamaan, ennenkuin h�ln On muutamia vt\o3Ll
pannut suurempia summia väkilantojen ostoon. Sitäpaitsi
on muistettava. että karjaIllanta, vaikkapa sitä h:'vinkin hoi
detaan, ei yleensä lähimainkaan riitä peltojen järkiperäiseen
ja voimakkaaseen lannoitukseen, vaan täytyy meidän aina
käyttää lisäksi väkilantoja huomattavat m5.åriit, jos mieli
saada kunnollisia satoja ja niiden kautta peltoviljelys k31l
nattamaan. Senvuoksi sanoin ylliimainit�emalleni esitelmän
pitäjälle heti hänen esitelmänsä jälkeen : "Jos maanviljelijä
on vielä niin kehittymätön, ettei hän )'mmilrr5. hoitaa karjan
lallta:� j;lrklpcräisesti, niin älldi�il11me rangaisko hänen
nälkiintyneitä peltokasvejaan jatkllv3lb llälk�LnlOkinllalla,
kieltämällä niiltä väkilannat, sillä t5.mä nlOrostaan pitää
kotieläimet ja isänllänkin nälåssä".
I l yvinkin oppineet meikäläiset maatalousammattimiehet
olivat antaneet minulle sen uskon, että kl1nhan käytiin sal1111Ialkllivild,:cila ja kunhan lantapatteri navet�n ja tallil1
takana hoidetaan siten, että aina uuden lannan p�iåll(' hei
tetään viereen vedetystå kasasta suomaata ja kasa pidetään
junttaamalla tasaisena ja kovana, tulee lanta hyvin �åily
mään, vaikka se seisookin taivasalla, auringon, satcittcll ja
pakkasten vallassa.
1\ I utta minun mielestäni lantakrlsa
kasvoi kesälla merkillisen vähän ja rankkojen sateitten joh
dosta siitä aina rupesi valumaan paksu nlusta virta rinnettä
alas.
Senvuoksi päätin, kun karjarakennus oli uusittava, sen
yhteyteen laittaa myöskin /nulI/ oUisen lailla/Gil. Se tehtiin
niin, että se on täysin ul11pinainen. sileäksi hiolnlla semcnt
tipohjalla varustettu.
Ja kokemus siitä 011 erinomainen.
Sillä meillä ei ole koskaan ollut niin paljon ja niin voima
kasta lantaa kuin tänä keväänä. Samalla minua oli myöskin
neuvottu, että vh,tsakaivoll rakentaminen on turha. kl1n on
.
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sammalkuiviketta riittävästi käytettävissä, l11ink;\ vuoksi
jätin sen tekemättä.
.:\fytteIllmin en ole varma siitä, eiki)
olisi ollut kannattavinta heti alusta alkaen seurata tanska
laisten pikkuviljelijäin esimerkkiä. joilla yleensä on sekä
kunnolliset lantalat että virtsakaivot. Ja tiiti nykyå saa
lukea uusimpien saksalaisten kirjailijain teoksista, etb ny
kyisen kalliinkaan rahan aikana ei pitäisi arkailla sijoittaa
lainapääomia kunnollisen lanto.lal1 ja virtsako.ivoll laitta
miseen. Kotilannan huonoa hoitoa pitää e. m. Ennker "l�iy
dellisenä kulttuurihäpeänä" .
•

•

•

Erittäin tärkeänä täytyy pitää jalostetflljcn '..as';,J ilaaflljen
'u iljele1ll istä jalostamattomien maatiaislaatujen sijasta.
Pi
dän varmana, että sekä salaojitus ja väkilannat että muu
maahan pantu pääoma ja työ menevät jalostamattomia
maatiaislaatuja viljeltäesså melkoiselta osalta hukkaan, ja että
pellot vasta silloin rupeavat hyvin kannattamaan, kun myy'
jalostamattoman maatiaissiemenen rehuksi ja ostaa meidän
oloihimme soveltuvia jalostettuja siemeniä, vaikkapa niiiclcn
hinta onkin jonkun verran kalliimpi.
Sen osoittaa 111. 111.
Tanskan kokemus : siellä saatiin jalostamJttomasta maati:tis
kaurasta ennen sotaa keskimiiärin 1 ,300 kiloa hehtaarilta,
Suomestakin on
mutta jalostetusta kaurasta 2,000 kiloa.
samanlaisia esimerkkejii.
Koivuniemen tilalla on ruvettu viljeleJl1�lån ensiksi A' lllfa
sadelwuraa} joka sekin on erinomaista, mlltta nyttemmin
on hankittu Kytölwuraa, joka on I f ankkijan kasvin jalostus
" iime kesänä ei Kytö
laitoksessa Tammistossa jalostettu.
meillä erinäisistä syistä kyllä oikein onnistullut, ml1tta antoi
kuitenkin 1 ,800 kiloa hehtaarilta, mika jo sekin on hyv�t
tulos,
kun ja!ostamattomasta maatiaiskaunlsta saadaan
tavallisesti vain J ,000 kiloa.
Ohransiemen On meillä n. s .
U u raistell oll1"aa, sekin Hankkijan jalosteita, j a se antoi
viime kesänä 2,250 kiloa. kun jalostamattomista maatiais
ohrista on saatu tavallisesti noin r ,ooo kiloa hehtaaria koh
den.
R'/lI.. i'i'llsiemeHen me aikanaan saimme Santamäen
kartanosta, ja sekin on ollut niin hyväå, ettei ole katsothl
tarpeelliseksi parempaa hankkia.
Erinomaisen tf>rk ..::iiksi
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olemme katsoneet viime aikoina sen. että jo ajoissa tulimme
hankkineeksi jalostettua perllllOllsielllelltä.
Sillä meidän
pe ru n a imlllt.! sato ja varsinkin niiden kestävyys ruttoa \'as
taan on ollut huomiota herättävä meidän paikkakmlllal
lamme. �Ie saimme jo varhain Ahtialan kartanosta ostaa
hyvån perunalajin, Saksassa jalostetull "Professori \\. olt
mallnin" perunan, ja v, 1924 Skngbyn perunansiemenviljclys
tilalta toisen, kotimaassa jalostctun ,.\·csijär\'en" peTllllan,
johon olemme m)'ijskin tyyt) v iii si i kokeiltuammc useilla
muilla lajeilla. l\le saamme nyt perunoita noin 1 2,000 kiloa
hehtaaria kohden, kun maassamme yleensä saadaan puolet
siitå. )' lutta useat toiset viljelijät ovat Suomessak in jo
saaneet paljon parempia tuloksia, esim. 20,000 kiloa hehtaa
rilta. )' l eilIä ei rutto vie mitåän. kun toisilla on koko \'arasto
voinut kuopassa keviitpuolella olla mätä.
\ ' �ihävarail1en pikkuviljelijä pelkiiä usein jalostetun sie
menen hankkimi::.et:1I mem::\ iä uhrauksia. �I utta se on kui
tenkin turhaa pelkoa, sillä parempi sato korvaa jalostetun
ja jalns.tamattoman siemellen hintaeron jo ensi kesånä taval.
lisesti monin kerroin. Jalostettujen sicmenten hankintaan
kannattaa siis myöskin kalliita lainarahoja k�iyttäti, sillä se
on lyhimpiä ja varmimpia sijoituksia maataloudessa. :\ Jutta
kumminkin er[lilJä tinkim;ittömillä ehdoilla ; ensimmäinen
ehto on. ettil jalostetulle siemenelle anncta3n riiWivästi ja
järkiperiiisesti ruokaa. Sillä samaten kuin jalostettu karja
kaan ei \'oi lypsää hyvin. ellei se saa riitt:ivästi sopi\aa ruo
kaa. �al11aten ei jalostettu siemcnkään voi antaa tyydyttäviä
tuloksi,] , ellei lannoitus ole kunnollinen.
'

i

,

'

(
J a toinen \'ii, lttämilt)1l
ehto jalostetllll siemcnen kannat
tavaislIlHJeJlc on - tässå tulemmc taas uuteen tärkeäii n
pllolecn 111:tatalotldessamme - ettfl pelfo 011 hyvin ojitelt/l
jo 1111/01,'01111. Sillå ellei pelto ole hyvin ojitettu ja \I1l1okattu.
mCl1c\'iit siinä melkt.... iselta osalta hukkaan ei ainoastaan jalos
tettll1 siell1enen hankkimiseen vaan my()skin väkilantoihin
pannut rahat.
Koivuniemen tilalla käytetään maanl11uokkaukseen seu,
raa\' ia tyi\kaluja. jotka kaikki ovat välttämätti1111ät pellon
kUlltt lonsaamiseksi ; F i sk a rs i n aura 11 :0 1 0 . [ J ankmo-iies.
. \uraa vetää \'ankka
jOllslaes ja Camhridge-rautajyrä.
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hevonen yksin pelm cåssii pello::>:;a. mutta kun Iwrmi un
käällnettävä tai pelto muutoin ra:,k�s. \"llOkrataall naapu
riita toinen he\"(men.
Silloin kynneUiiin pelto niin syviian
(30 senttiä), että aina jankkoaJ... in nousee plllnalle: �e pillIte
meillä vielä on. ettei ole jankkoauraa.
.\ ! eilHi on yhden
hevosen I l allkl11o-äes. mutta jos tarve \·aatii. pistetiiiin kak!)j
hevosta senkin eteen ja ajomies seisoo äkeen päiill:i. Salll3.
t(::n meillä on yhden he\'oscl1 jyräk i n : vahinko \'ain. ettei
ole tultu hankituksi si ihen ajomiehelle istuinta, sillä se on
tållaisenaan useinkin liian kc\'yt. Camhridge-jyrälle anta\'at
kokeneet maanviljelijät vuosi vuodelta yhä suuremman arvon
ei ainoastaan senvlloksi, että se hienontaa pinnalta sen maan.
minkä l l ankmo jättää kokkareihin. mutta etenkin sen
vuoksi, ettei sillä jyrääminen johda. kuten sileän jyrän
käytti), kev�itkostel1den haihtum iseen maasta.
N�iillä lllainituilla työkaluilla meillä työskennemiiin niin
kam'an, etta pelto on kuin kaunis ryytimaa ja kuu se on
saanut l isäksi järkiperäisen ja riittavän lannan ja Jumala
antaa suotuisan kevätkostetlden. niin siinä jalostettu. iw
voi maitaan tehokas siemen hekumoipi pehmoisessa vllotees
saan ja hyvistä ruuista ja rientää nopeasti ty()ntän1ään e!'iin
elinvoimaisen, elämän riemua tihkuvan oraan viijel ij:in 111ieien
virkist)'kseksi.
K ylväminen on meillä varemmin suoritettu käsin, k05k�
meilb on oiiut s iihen hy\'in harjaantunut vouti ja hi'ln onkin
siinä yleensä onnistunut hyvin.
i\Jutta talvella H)z6 tulin
taas lukeneeksi kirjan. jossa 111. m. esitettiin ne suuret edut,
mitkä o\'at tul leet ilmi rivikylvijkoncclla kylvåmisestä. Sie
mel1\'iljaa såästyy. kylvö ,'oidaan suorittaa aikaisemmin ja

ilmoista encmmän riippumatta kuin käsin kylvettäes!'� i.. sic

menet hajoavat tasaisesti ja tulevat kaikki samaan syvyyteen
sekä heti samalla tasaisesti muJlatuiksi.
Seurauksena kai
kesta tästä on, että jyvät itävåt tasaisesti ja oraat saavat
Ilmaa ja aurinkoa hyvin. jonka vuoksi kasvu tulee rehevåä
ja satoisaa.
Senvuoksi ostettiin l T ankkijalta tänä keväi'lnä
taloon yhden hevosen rivikylvökone Tulos. joka osoittautui
erinomaiseksi.
Edellisessä tulin

JO maininneeksi. että meidän pcllois-
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samme on viime keväimeen saakka 1) yleensä ollut verrat
tain vähi
in rikkaruolwja, vaikka emme käytä kesantoa, ja
kumminkaan l11eid�ln ei vielä ole tarvinnut käyttää läheskään
kaikkia niitä keinoja. joita kehittyneet maanviljelijät käyt
t�j v ilt r ikka r ltoll Ojc J/. l1iiv iI fä111ise lui.
1 r eidän keinomme ovat olleet seuraavat :
[ ) Ensiksikin siemenvilja on aina hyvän naapurin lllona
käytetty viljaJ/lajittelija1/ läpi, joka, samalla kun se siemenet
lajittelee, niin että \'oimmc erottaa pois sicmeneksi sopim3.t
tomat jyvät. myöskin puhdistaa ne rikkanlOhonsicmenistä.
mikä sill1linn�"tlltävästi on pelastanut meidät suureksi osaksi
rikkaruohoista, samalla kuin se on ollut omansa l isö_;imäån
satoja. n l uualla toimeenpannut kokeet ovat osoittaneet, että
viljanlajittelijan kiiyti)stä on sitäpaitsi moninkertaista hyi;
tyä.
Ensiksikin eroaa lajittelussa noin 1 0 : 5 osa vilj amä3.
r;istå sellaisia jyviä. jotka pellossa eiviit mitäiin h:-0d�·ttiiisi,
yaan menisivät kokonaan hukkaan, mutta jotka maanvjl j�
lijii voi syöttää eläimilleen. Toiseksi, kun peltoon tulee hei
tet} ksi siemeneksi kelpaamattomia jyviä 10 r;. , niin 011 siit:1
seurauksena. että peltoon jäåpi) varsinkin säästeli ä;\sti sie
mentä käytettäessä, al1kkopaikkoja, jotk3. luonnollisesti alen
tayat �a.toa. ?-.I uttn. kun kylvetään puhdistettua ja tasaisen
yhtfLläisHL siementä, nOUbcvat nraat yht�iaikaisesti maanpin
nalle. Tästä seuraa. että korret kasvavat ja terät valmistu
vat yhtäaikaisesti. ja jokainen kåytiin ni)llinen maanviljelijä
yml11i'lrtää ilman muuta. mikä suuri hyöty siitäkin on
sadalle.
)Jäin ollen nähdään siis. että lajittelemattomalla sieme
nel1i't kylväminen tuottaa maanviljelijålle huomattavia tap
pioita,
On laskettu. että se 011 tllottanllt p.c:; ;m. 10 hehc10n
kyh'i)stä sadassa 5 : n hehclon vahingon, väliin enemmänkin.
2) Kevätkesästä on menestyksellisesti taisteltu peltol13.u
riil1 ja ohdakkeitten hävittämiseksi.
Sen työn olemme va�
moni ja minå tavallisesti suorittaneet, koska muilla siihen
ei ole ollut aikaa. Peltonauriithan ja eräät 11l1lut ristikukkai
set rikkaruohot on helppo nyppiä pois heti kun n e rupeavat
kukkimaan kaikilta kylvöheinämailta ja myöskin kevätvilja-

1)

Tänä vuonna kylmä ja kostea kevät tuotti tavallista enemmän

rik�aruohoja eräille lohkoille.

125

mailta, mikäli ei tallaa ,'iijaa.
Pahimmat OY3t ohdakkc('t.
koska ne eivät pistä silmään ennenkuin ne ovat jo ka,l,\"aneet
korkeiksi ja silloin myös työntäneet juurensa ainakin 20-30
senttiä maan sisään. i\lutta kun ei säästä voimia ja kuiten
kin vetää ne varovasti ja tasaisesti, niin lähtevät useimmat
niistå juurineen irti. J a kun tätä tekee lIseana vuotena peräk
käin, niin rupeavat ohdakkeet häviä11lä�ln. � I utta hiki siinä
tulee ja aikaa se vie.
Sanoin, että tällaista r ikkaruohojen
hävittämiskeinoa on ollut vaikea käyttää kevätviljamaitten
keskelt�i, koska silloin tulee tallanl1ceksi samalla viljatkin.
l\ J u tla tåssä suhteessa saimme parannuksen, kun rllpesillll11C
koneella kylvämään.
3) Pahin vitsaus meilli kumminkin on jllolavehnästä, joka
eräillä saroilla on perintönä niiltä ajoilta, jolloin entiset omis
tajat muka kesannoimalla "hävittivät rikkaruohonsa " . Se oli
niillä saanut sellaisen vallan, että heinänurmea sulaksi kyn
nettäessä kahdellekin hevoselle on ollut erinomaisen ras
kasta saada aura sangen läpi. l\le olemme lallaisilta saroilta,
kun ne ovat sulana olleet, kynnön tai hankmoamisen jälkeen
ratllaharavilla koonneet jllolavehnän juuret vasllihin. niissä
kantaneet ne kasoihin syrjään ja sieltä rattailla ajaneet ne
erityiseen kaatopaikkaan. Tällaisia kuormia on 1/3 hehtaa
rin lohkosta voitu viedä useampia yhden lllllokkauksen
aikana.
4) Tehokkaimpana ja monipuolisimpana rikkaruohojen
hävittämiskeinona meillä on ollut perunamaan ja varsinkin
juur ikasvimaitten järkiperäinen hoito. Jos nåmä hoitoty()t
suorittaa, niinkuin ne on tehtävä, niin rikkartlOhot tulevat
varmasti paremmin hävitetyiksi kuin !.::t' sannoil11alla siihen
tapaan k11in se Suomcssa yleensä tehdään. Ja kun talo tar
vitsee näille kasveille yähintäin T :n, miehlUlIllllin 2 lul lkoa
8 : 5ta, niin ymmärtää jokai nen, ett�i me Sl10messa picn- ja
keskikokoisessa v i ljelyksessä voimme j:ittä�i pois kcsann\)i
misen, tuon keskiaikaisen, nyttemmin vain tietäm�ittö1l1ien
ja laiskojen maal1\·iljeJystavan. yhtä hyvin kuin se on jätetty
useissa muissakin maissa.
Erittäin välttämätöntä se on
pienviljelijöilJe siksikin, että heillä on yleensä liia1l '('iihän

peltoa.

·Perllna meillä on ITIullatttl tavallisesti .) kertaa. väliin
4 : ki n . ja se tapahtuu aina sillä hcvosharalla. joka tarvitaan

juurikasvimaita \'arten.
j U llri k,b vit ajetaan .sillii tavalli
sesti kerran yiikn!'isa. kunnes naatit 0\'a1 niin SUl1n:t. ettei nii
den liipi cn�iå yoi ajaa: ne harvt!nnetaan nyttemmin tanska
laismallisilla. pitk;iY3nisilla kuokilla, niin että tY()lltekijå
yoipi käydä suorana ja nauttia työnilosta.
Sadollkvrjlllf'ö.-'iilillcitä Koivuniernellå un yhden hen)sen
niittokone ja he\·oshara\·a. \ ' ihantarehu ja paras apila kui
vataan aina haa�ialla. sillå muutoin ei n i it�i saada hyvinii
korjuusecn.
\"aremlllin meillä oli puuhaasiat. Illutta kl111
sellaisia ei saada omasta metsästå, on rllyettll kiiyttiimiiiin
haasioita. jotka tehdään ohkaisesla len'atusta ki)ydestii.
Tämii kiinni tetään aidanseipäisiin, joita on py�tytetty 10
f1\'1111 I : n metrin
pi�ih iin toisistaan.
K i;ysiii panna'1n
..J. piiällekkåin, niin että alin on I 111 ja ylin 2 111 maa'ita.
Tällaiseen haasiaan saa panna vihantarchut aivan \'esimår
kiniikin, eiditkä ne ollenkaan pahene, jos on jonkunkaanlai
nen kui\'ausilma.
J a vaikka niihi11 kuivana aikana panee
tavaraa niin paljon kuin niihin saa mahtumaan. niin ne sit
tenkin kuivavat hyviksi.
'
Vilja llpl/illtia 'Z'orfcll meillå on l l ankkijan \'almistam3
pien\'iljelijän puimakone Esa , jota vallan erinomaista ko
netta meillä käyttäå sähkömootto ri. Sillä 3 henkeä voi h�l
posti puida ja samalla puhdistaa 4 hehtoa rukiita tai () hdl
toa kauroja tunnissa. Se on oikc;Jstaall aiottu pikkuyiljeli
jöille ja n�iitä voi olla ainakin 8-IO osuuskunnassa, joka täl
laisen yhteisesti hankkii, multa olen varma, ettå se "oiri t) y
dyttää myilskin 50 hehtaarin peltoalan ol11istajan tarpeet. Se
kyllä puhdistaa viljat samalla kuin se pui. mutta Icip:i- ja sie
menviljat ol::>l11111e kuitenkin puhdistaneet hyvän naapurin
luona ulldellcel1.
Viljaf p u idaan ilmak1/i'Z,iJ/a laudoista tehdyssä vaJassa.
jonka yläsillalle ne voidaan suureksi osaksi tuoda jo ennen
kuin puimincn alkaa ja jonka alakerrassa säilytetään kaikki
oljet. pahnat ja rllumenet. viel äp�i eri osastossa heiniäkin.
Riiltfö ei ole ollenkaan.
Viljat. m ild'd i ne erityistä ktlivaa
mista tarvi tse\'at. kllh'afoall saulI assa eräitten laitteitten
avulla. mitkä rakennusmestari I leikki Siikonen meille neu
voi, ja jotka pikkutilalle sopivat erittäin hyvin. Kun viljoja
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tahdotaan kuivala. tuodaan saunaan sitä varten telineet. joit
ten, ynnii seinissä olc\-icn klossien yaraan a:,etet�lan 3 rivi;i.
viljalaatikoita päällekkäin s op ivan välimatkan päähän toi
sist<1:l11.
T �a<ltikf)t on tehty hiiylätyistä l-ul1l11an lalldoista ja
ovat ne 1 00 sen tti ä pitkiit, ()j senttiä leveät sekä 10 senttiä
korkeat : niiden pohjana on niin tiheä galvanisoitll rauta
verkko tai sihtikangas, etteivät jyviit päiise läpi, m11tta kyllä
kuuma ilma.
l\ l c ku ivaallll11c niisså 7 t 2 hehtoa viljaa kerralla ja pol
tamme 3 pientä (noin 5-6 halkaa k u ssa ki n) t1t1nillista seka
halkoj a, ja viljat kuivavat tavallisesti vuorokaudessa, kun
salina on ollut edeltäkäsin lämmin. Saunassa pit�iä voida
tarpeen tullen avata hikiluukkuja, joista toinen on �'lhäällä
kalon rajassa toisella seinällä ja toinen alapuolella a l i mpaa
laatikkoa vastakkaisella seinällä, niin että ilma päåsee kier
läm;t än.
RcJwjuurikasvit laitetaan talven varalle pellolle purl/I/i
h;1I ja O\'al j u u r ikasvit niissä säilyneet erinomaisen hyvin,
kun lYÖ on tehty huolellisesti ja purnut hoidettu talvella tar
peen mukaan. Se osa juurikasveja, joka s} ötetään keväällä
sekä kevätkesällå, pannaan såilöön vanhaan perunakuoppaan.
TiUlainen on peltokasviviljelys KoivuniemeJlå .
Kuten
täst ä on kåynyt ilmi. ei se suinkaan vielä ole missäån suh
teessa mikään mallitaio: tunnen päinvastoin jo S11omessa
kin monta pikku tilaa, jotka toisessa tai toisessa .iopa useam
massakin suhteessa ovat paljon paremmin viljcllyt. 1\ l uUa
kaikista sen puutteista huolimatta sitä on hauska aina kier
fellä lohkosta lohkolle katselemassa, kuinka eri viljat edis
tyvät. Ja hauska sitä on ollut k äy dä vierailIekin näyttele··
mässä, vaikkakin toisin paikoin täytyy tunnustaa puutteelli
suuksia ja erehdyksiä.

IV.

O n k o m a h d o l l i s t a p ä ä o m i e n p u u t
teessa saada maata loutemme
v o i m a p e r ä i s e k s i?

K i itii suuntaviivoja vastaan, joita edellisessä olen esittä
nyt. on väitetty, että niitten mukaan maataloutensa järjestä
jåltä vaaditaan professorin sivistys ja vankasti päiwm ia. tai
ainakin professorin palkka, sekä kysytty, mistä meicH\n maan
yiljelijämme, eritoten pikkuviljelijämme, ne voi saada?
?\ I yönnän vastaan sanomatta, että voimaperäiseen ja sa
malla kannattavaan maa taiOliteen pääsemiseksi vaaditaan
todella melkoinen määrä sivistystä ja käytettävissä olevaa
paaomaa.
',\ f i tä tarpeellisen sivistyksen hankkimiseen tl1lee. otan
5en puheeksi seuraavassa luvussa. koska se vaatii laajemman
kiisittel)'l1.
Tässä tahdon lyhyesti käsitellä pääomakysy
mystä.
Ensimmäisenä välttämättömänä ehtona, jotta edellisessä
suunniteltu maatalous voipi menestyä, on se, että tilalla on
edulliset maatalollstuotteitten myyntimahdollisuudet.
Ellei
niitä ole. on vaikea yrittääkään ehdotettu ja parannuksia.
ennenkuin sellaisia avautuu.
�I ntta onneksi voidaan meillä
yleensä luod a tällaiset myyntimahclollislIudet l iittYI11�ilEi. yh
teen naapt1rien kanssa monipl101iseen osuustoimintaan. Sitä
eivät väitä enää ainoastaan ammattiosuustoimintamiehet,
vaan kaikki, jotka pystyvät maatalouden kannattavaisuus
kysymyksiin kunnollisesti perehtymään. Vraanviljelijät
l
tar
vitsevat - en tahdo väittää. että kaikki sitä tarvitsevat.
mutta useimmat - osuusmeijeriä tai l11aidonmyyntiosulls
kuntaa.
sianteurastllsoslll1skuntaa ja mllnanmyyntiosuus
kuntaa. toiset ehkä myöskin mets�losuuskllntaa ja viljan
Ill.vyn tiostluskuntaa tllotteittensa 1ll)',Ymisessä edullisella ta
yalla. Ja he tarvitsevat lisäksi osuuskallppaa tarvikkei ttensa
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ostamisessa edullisimmalla ta,"alla. �\ lonetJ clcnkin pientilal
liset. tarvitsevat sitäpaitsi kone-, 501111i- ja turvepehkuosllllS
kuntaa, voidaksensa yhdessä naapureittensa kanssa edulli
sesti käyttää hyväksensä niitä keinoja, jotka uusi aika vaa
tii maatalouden mcnest)'l11iseksi, mutta joita he eivät pysty
yksin hankkimaan.
Ja vihdoin useimmat maanviljelijois
tämmc tarvitsevat hyvin hoidettua osulIskassaa, voiclaksensa
saada rahataloutensa järjestetyksi \'armi111 I1lalla. 11111k;1 Vil11malla ja samalla hllokeimmalla tavalla. 1)
. \ inoastaan jårjestäytymällä tällä tavalla voipi maanvil
jelijä yleensä selviytyä niistä entiseen ycrrattuna suurista
vaatimuksista, mitkä nykyaikainen maatalous asettaa har
joittajalleen pääomakysymykseenkin nähden.
Vielä on kysytty, eikö ole syytä sen. jolla ei ole omia pää
omia riittävästi tai huomattavia sivlltuloja käyteltä\·inään. jät
tää pääomia vaati\'at pyrkimykset maatalOlltensa voimaperäis
tyttämiseksi edellisessä esitetyllä ta\'alla odottamaan, kunnc'i
korkokanta alenee normaalitasolle?
Ei suinkaan !
On vain katsotta\'a, ettei nykyoloissa rupea kiinnittä
mään sllurempia lainapääomia muuhun kuin sellaiseen, mikä
1) Siitenkuin 1ämä jo oli ladottu, on maanviljeHjäin pääomapula
taas ollut sanomalehdissä pohdittavana.
sana.

Sen johdosta tässä muutama

Maataloutemme tarvitsisi nyt etupäässä pitempiaika;sia lainoja

kohtuullisella korolla.

Sitä varten vaaditnan valtiota taas ottamaan

ulkomailta suuria lainaa.

M.utla ulkoma;lta ei lätä nykyä

aikaista lainaa huokealla korolla.

J a vaarallista

011

s:1ada pitkä

sitoa kansamme

suuriin pitkäaikaisiin j a korkeakorkoisiin lainoihin ulkomaille.

On kan

santaloudellisesti edullisempi koettaa toistaiseksi pulikoida lyhytaikaisilla
ja huokeakorkoisilla lainoilla, niin että korkokanla saadaan laskeutu
maan nonna alitasoon ja talletukset osuuskassoihill lisääntymään.
omia tulee meidän, kuten kaikkien

Pää

muittenkin kansojen, jotka pyrkivät

taloudelliseen hyvinvointiin, itsekin luoda, E.ikä vain ulkomailta kerjätä.
Pääomia luodaan osaksi säälimätfömällä säästäväisyydellä, osaksi niitä
käytiämällä tuottavalla tavalla.
Omalta paikkakunnalta talletuksina keräämistääll pääomista voivat
osuuskassat antaa maanviljelijöille pitempiaikaisia lainoja.

Keskuslai

narahasto voipi toivottavasti ulkomailta hankkia kohtuullisella korolla
osuuskassoille pääomia lyhytaikaisia lainoja varten.
9
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lyhyen ajan kuluessa tuottaa ne korkeine korkoineen takai
sin.
Sellaisia ovat ensi sijassa apulannat ja väkirehut sekä
jalostetut siemenet, sillä jos näitä järkiperäisesti käyttää,
lisäävät ne varmasti tuotantoa siinä määrässä, että se mak
saa
pääoman tavallisesti
jo ensi
vuonna
korkoineen
Sellaisia ovat rakennusalalla
painorehutorni ja
takaisin.
hyvä navetta.
Sellaisia ovat koneitten alalla esim. puima
kone, juurikasvihara, viljanlajitteJija, kylvökone ja Cam
bridge-jyrä, varsinkin jos ne ostetaan Hankkijalta, ettei tule
sopimattomia tai liian kalliita koneita.
Nämä koneet ovat
kuitenkin sellaisia, joita yksinäinen pikkuviljelijä niin vähän
aikaa vlIodesta tarvitsee, että hänen ei kannata niitä omik
seen ostaa, vaan täytyy ne ostaa jonkun järjestön yhteisiksi
j a siltä vuokrata.
� 1 t1tta lisäksi on olemassa sellaisiakin maataloustuotan
non parannuksia, jotka eivät pääomia kaipaa, kuten esimer
kiksi kesanllon poisjättä.minen ja juurikasvien viljeleminen,
koti lannan jakaminen useammalle lohkolle vuodessa ja sen
käyttäminen etupäässä juurikasveille, perullalle ja vihanta
rehulle; sellaista on myöskin koelypsyjen suorittaminen, niin
että tietää ryhtyä hävittämään sellaiset lehmät, jotka lypsä
vät kuluttamiinsa rehumääriin nähden niin vähän, että ne
tuottavat tappiota.
Karjanjalostus taas vaatii jonkunverran pääomaa, eikä
si ihen kannata ryhtyä ennenkuin on ruvennut joko tarkastus
yhdistyk< 'n jäseneksi tai muutoin kotona koelypsyjä toi
meenpanemaan ja järkiperäisesti lehmiä ruokkimaan. Kun
nollinen ruokinta on kannattavan karjanjalostuksen perus
tus. l\ 1 issä tämä perustus kerran on laskettu, siellä kannat
taa varmasti ryhtyä hankkimaan hyviä siitoseläimiä kallis
korkoisillakin lainapääomilla.
Mutta köyhän miehen tulee
tässäkin kulkea varovasti. Kasvatettakoon kotona vasikoista
lisää niin pian kuin yksikin kantakirjalehmä ja sonni on
saatu. Mitä karjaluvun lisäämiseen tulee, niin se varmasti
ei kannata ennenkuin ne lehmät, jotka jo ovat navetassa, on
saatu hyvin lypsämään. IVlutta sen jälkeen on karjan lisää
minen rehuvarojen mukaan hyvää taloutta erityisesti pää
omapuutteen aikana.
Samaa on sanottava uudisviljelyksestä ja lisämaan osta
misesta.
Niihin yleensä ei liene syytä ryhtyä, ennenkuin
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nykyiset pellot on saatu hyvään kaSVllkuntoon, ellei ole eri
koisen hyvää ja helposti viljeltävää maata lähellä taloa käy
tettävissä.
Vasta sitten voi ryhtyä joko uudisviljelyksiin
tai lisämaan hankintaan.
i\ l utla toiselta puolen voi liika
maitten myyminen nykyaikaan olla toisinaan hyvää taloutta,
jos siitäkin saaduIla rahalla voi päästä kalliskorkoisista lai
noista taikka ryhtyä maataloutta järkiperäisesti parantamaan.
•

•

•

Vielä on eräs, joka on lukenut tämän kertomt1ksen oman
pikkutilani hoidosta, huomauttanut, että siitä ei käy esille
sen kannattavaisuus ja että sitä ei pitäisi esittää mallitilana.
jos se todella ei kannata.
Tähän minä vastaan heti avomieJisesti, että tila ei ole
vielä tähän saakka kannattanut ja että. kuten jo varemmin
olen sanonut. en itse suinkaan pidä sitä låheskåän maIli
tilana monestakaan syystä, enkä varsinkaan tåstä syystä.
koska tilan, joka tahtoo käydä esikuvasta muille, täytyy
ennen kaikkea olla esikuvana juuri sen kannattavaisuu
desta.
Pitää
muistaa, että
tilani on
alunpitäen
hankittu
helsinkiläisen virkamiehen kesähllvilaksi ja ('ttä sen perus
kustannukset ovat siitä syystä sen mukaiset. Ensiksikin on
päärakennus aivan liian suuri 4-5 :n peltohehtaarin pikkll
tilalle, maksaen jo yksin enemmän kuin senkokoiset taval
liset pikkutilat kaikkine rakennuksineen.
Sitten siinä on
toisena asuinrakennuksena voudin rakennus, joka se jo kä
visi pikkutilallisen asunnosta. Uusi eläinsllojarakenl1l1s, joka
teetettiin vieraalla väellä sekä kokonaan ostetuista aineista,
kun tilalla ei ole riittävästi kotitarvemetsää, helsinkiläisen
arkkitehdin pii rustusten mukaan ja kauniiksi maalattiin, mak
saa sekin paljon enemmän kuin jos pikknviljelijä tekee sellai
sen pääasiallisesti oIl}in voimin omasta metsästä saacluista
aineista.
Sitäpaitsi 011 tälle tilal1e hankittu kaikki edel1ä
mainitut koneet omiksi, sen sijaan että tavallineJl pikkllvilje
lijä hankkii kalli immat niistä muitten kanssa yhteisik"j tai
Pikkl1viljelijä vihdoin ei osta kaikkia leh
vuokraa niitä.
miään, kuten Koivuniemeen on tehty, vaan kasvattaa niitä
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itse viihitellen.
Olisi nam ollen kohtuutonta vaatia, että
tämä 4-5 peltohehtaarin tila ilman riittävää kotitarvcmctsää
ja laidunta koskaan voisi kannattaa peruskustannuksiaan
eikä edes, lIäinä perustamis- ja järjestämisvuosinaan näin
lyhyen ajan kult·ttua siitä kun sitä ruvettiin todenteolla vil
jelemään, hoitokulujaan.
Vielä tulee ottaa huomioon, että
minun On täytynyt maanviljelijäksi fuvetessani maksaa koko
verran oppirahoja kokeiluistani, jotapaitsi alituisesti huo
maan, että omalla tilallani olen yhtä ja toista laiminlyönyt,
kun olen huomioni omistanut etupäässä saadakseni toisten
tilat kannattamaan.
Kaikesta tästä huolimatta olen varma kahdesta asiasta :
ensiksikin siitä, että Koivuniemi olisi tuottanut vielä suu
remman tappion, jos sitä ei olisi hoidettu niin voimaperäi
sesti kuin edellä on kerrottu, kuten taulukoista sivuilla 97 ja
, 1 14 vakuuttavasti käy ilmi. Ja toiseksi siitä, että jos meille
suodaan tilaisuus saada tila siihen kuntoon, mihin pyritään,
niin voimme vielä osoittaa, että se tulee kannattamaan ei
vain hoitokustannuksensa vaan myöskin
tåmänkokoisen
tilan tavalliset peruskustannukset.
*

*
*

Kuten tämän luvun alusta pitäisi käydä ilmi, olenkin
kertonut tämän tilan hoidosta ainoastaan osoittaakseni, ettei
meillä Etelä-Suomessa maaperä, enempää kuin ilmastokaan,
pane voittamattomia esteitä niille, jotka tahtovat pyrkiä kil
pailemaan muitten maitten maanviljelijäin kanssa karjan
hoidon j a kasviviIjelyksen tuotannossa.
Vanlluuden vuoksi tahdon vieläkin kerran sanoa, että
Koivuniemi ei edes tässäkään suhteessa kelpaa esikuvaksi,
koska jo on Suomessa tiloja, joilla sekä lehmien keski
Iypsyt että peltojen satomäärät ovat paljon paremmat kuin
meillä. Ja lisäksi Suomessa jo tapaa eri maanosissa pikku
tilojakin, jotka jo hoidetaan niin, että ne todella kannatta
vat hyvin.

NELJÄS LUKU.
I \[ . \ .'\LA lSSIV lSTYS
r.

JA

J\ L \ . \ T. \LOU ST UOT,\ :--J T O.

� r a a t a l o ll s t ll o t a n t o m m e n O u s u n f' l i li
ehtona on maalaissivistyksen
k 0 h 0 a 111 i n e n.

Edellisessii (siv. 128) myönnettiin jo, ettå uudenaikaiseen
voimaperäiseen maatalouteen ja sen kautta nykyistä kannat
tavampaan tuotantoon pääscmiseen ei riitä enää pelkldi
"itlrpeen puskcminen" hartiavoimalla.
1 1 ar iavoimalla on
tosin maata]ouSluotannossa yhä edelleenkin hyvin. suuri mer
kitys. mutta sellaista merkitystä kuin sillä tåh1'lI1 saakka ja
\'arsinkin
varhaisclnpina
alkuperiiisen asteen . aikoina 011
ollut. ei sillä enää ole. Nyt vaaditaanr jos mieli saada maa
talous voimaperäiseksi, kouluutettua järkeä. paljon monipuo
lisia tietoja, maaperän ja kotieläinten luonnon ja niitten
tarpeitten tuntemusta. sanalla sanoen korkeata sivistystasoa.
Eikii tämä korkea sivistystaso ole oikeastaan vain uuden
ajan tarve m a atalotlden edistykselle. J- J istoria opettaa niiet7
että aina ovat maan oppineimmat olleet uranuurtajina maa
talouclcnkin edistyksen alalla.
Alkuperäis immiit viljelyskasvit meillä olivat ohra ja nau
ris. Rukiin ja vehnän viljelystå ovat 'tånne levittäneet kor
keasllkuisten herraskartanot.
Pllutarhanhoidon ovat meille
tuoneet munkit luostareissaan.
Perunanviljelysttt levittivät
papit Ja pappien rouvat. Kun kansamme tuli tähän maahan
ja toi tänne etelämpää m. m. lehmän, niin tämä alkuperäinen
lehmämme pidettiin täällä vilussa j2. nälässä, niin että se ku
tistui pieneksi ja sen lypsykyky kävi vähäiseksi. Senvuoksi
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rupesivat korkeasukuiset herraskartanoiclen omistajat tuot
tamaan tänne jalompia lehmärotuja ulkomailta.
Jo 1 500luvulla on eräs Fleming tuottanut maahan hollantilaisia leh
miä ja I Soo-luvulla tuottivat herraskartanot tänne Skotlan
nista ayrshirerotuisia siitoseläimiä, joista on laajalti levinnyt
osaksi puhdasrotuisia, mutta ,"ielä enemmän sekarotuisia
lehmiä, kunnes vihdoin vuosisadan vaihteessa ruvettiin har
rastamaan omien maatiaisrotllisten lehmien jalostamista,
mikä sekin
tapahtui oppineempien aloitteesta.
.I1 cvos
rotuamme ovat korkeasukuiset aateIisherrat jo varhai.l
ruvenneet jalostamaan, tuomalla tänne sotaretkiltä311 ulko
mailta jalompia siitoseläimiä. Kananhoidon toivat keski
ajalla maahamme munkit luostariensa mukana.
Suurin ja monipuolisin on kuitenkin maataloutemme
merkitykselle ollut se työ, minkä Turun yliopiston professo
rit, joilla palkkansa lisänä oli maatiloja virkataloina Turun
ympäristössä, ja eräät muut aikansa korkeimmalla siv istys
asteella olevat henkilöt (kuten silloinen arkkipiispa, suurin
runoilija ja huomatuin lakimies) suorittivat I 700-1uvun
lopulla ja 1800-luvun alussa, perustamalla Suomen 'T'alou:;
seuran ja johtamalla sitå. Sen kautta lTI.l1l. levitettiin peru
nan, pellavan, apilan ja timotein viljelystä maahamme.
Eräs Turun yliopiston professoreita oli jo ennen sitä tehnyt
kokeita karjan järkiperäisessä ruokinnas�a ja siinä päässyt
niin pitkälle, että sai sen lehmän, jolla hän kokeili. Iypsämään
lähes 2,000 kiloa maitoa silloin jo kun keskilypsy yleensä
vaihteli pohjoismaissa 500-750 kilon välillä.
Tällä tavalla edistyi meidän maataloutemme entiseen
aikaan, nähtävästi
rinnan muitten maitten maatalouden
kanssa.
}\Ilutta sen jälkeen olemme maataloudessamme jääneet
Europan sivistysrnaista pahasti jäljelle.
Luostarit hävitet
tiin jo varhain, pappien ja heidän rouviensa maatalollshar
rastus väheni, aatelisten herraskartanoitten omistajain enem
mistö joko muutti Ruotsiin, kun maamme joutui Venäjän
vallan alle, tai pyrki virkoihin kaupunkeihin tai sotauralle
Venäjälle.
Yliopisto siirtyi Helsinkiin, jossa ei professo
reille hankittu virkataloja ja jossa ajan virtaus tempasi hei
dän harrastuksensa toisille urille.
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Poissa olivat siis maaseudultamme ne sivistyneet kansan 
ryhmät, jotka varel1ll1lin olivat vieneet maalalouttamme
eteenpiiin ja jotka siihen olivat pystyneet senvtloksi, että n e
edustivat aikansa korkeinta sivistystä.
� I utta samalla joutui Europan maatalous 1 860-1870luvulla ankaraan pulaan, kun merentakaisista maista ruvet
tiin tuomaan huokealla hinnalla viljaa. Tämä yleiseuroppa
lainen maatalollspula pakoitti suurissa sivistysmaissa esiin
H1fdc/lail..'O isell maataloustieteen.
Nähtiin nået, että maa
taloutta ei enää käynyt eteenpäin vieminen yksin lIartiavoi
malla, vaan että siihen tarvittiin mvöskin aivo'l.'oi11loa, tLc
tec/listä tutkim ustyötä. Senvlloksi �l1\'ettiin puhul11aankin
"järkiperäisestä
maanviljelykseståH, sellaisesta, joka käytti
hyviikseen tieteen. kokeittcn ja tutkimusten kautta saavutet
tuja oppeja. Tåmä uudenaikainen tiede päilsi n ået selville
siitå, mitä aineita maa tarvitsi voidakseen eri viljoista
antaa hyviå satoja. Ja niinikään se pääsi selville siitä, mil

laista ruokaa kotieläimet tarvitsivat, voidakseen tuottaa mah
dollisimman paljon hy()tyä maanviljelijöille.
NäiUi tieteitten maanviljelyksen hyväksi saavuttamia
t1t1sia keksintöjä riensiyåt sivistyneimmät Europan kansat jo
1 880-luvulta lähtien hyväkseen käyttämään, ja siten pääsi vät
111.111. Tanskan ja Etelä-Ruotsin maanviljelijät siinä määrin
edistymä�in, että kun joku aika sitten tehtiin vertailuja näit
ten maitten ja Suomen maatalouden Saa\'lltustCll vålillä,
huomattiin, että Tlle suursodan alkaessa olimmc toisissa suh
teisGa 30, toisissa �o vuotta niistil jäljessä.
Syynå siihen. ettii me olemme näin jääneet toisista jäl
keen. on ollut se, että meillä ei maatalouden alalla ole aika
naan ollut sellaisia korkeasti sivistyneitä miehiå. jotka sa
malla olisivat pystyneet seuraamaan tieteen kehitystä ulko
mailla ja tekemään sen saavutuksia meidän k;iytänn()llisille
maanvi Ijelijöillemme tunnetuiksi.
Tähiin käsitykseeni, ett :'! maataloutemme hunno kannat
tavaisul1s
riippuu pääasiassa meidän maan\'i!jcJijäimme
aihaisesta kulttuuritasosta. olen �nanut äsketGin lisätukeJ
eräästå huomattavasta ulkomaalaisesta teoksesta. Siinä käsi
tellään juuri tätä samaa kysymystä sangen nernkkaalla ja
\-akl1llttav<1 l!a tavalla ja tullaan siihen tulokseen,
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ei tä lIIaatalol/d ell;1/ l' l'
ed isI \,111 i 11 eli
jo ka;sc \ sa II/aassa Oli riipplf'i'a;JlCII siitii,
miten pitldille si1lisfys 011 päiissJ1f läpi
f/lJ/','('1II0aJl
lIIaalaisväestölI,
jotel1Jm
'Il iiII IIYZ' i II 111 aa ll Z ' iljcl ijii i II -"ks; fyist alr}/ / 
dellineJl Jl \rt';m.'oi1lti l'/lill maatalouden
1m 1/ sa II laloudeliise t Saa i. 'll f II ksri ',' iII oz.'at
ko/':olwol1 s;i,jstyskell it.r/..scl/illl'J/ asia 1)
.·

.

�lissä siis sivistystaso on niin alhainen, että maalais
väestö vidä elää vanhallaikai�ta tylsän raatajan elämää. \'å
litt;i.mätt;� paljoakaan henkisestä edistymisestään, siellä maa
talous ei \'oi olla kannattavaa, ,'aikka maanviljelijät raataisi
vat itsensä tlllvuksiill. tehden kuinka pitkiä työpäiviä ta
hansa. Ja tniselta puolen : missä on päästy riittävälle sivis
tystasolIe ja siinä edelleen pystytään kehittymään , sielE'L maa
talous rup<.':1<l k�tymääl1 yh;i kalll1att::tyammaksi.
\
� f utta sivistyksen täytyy m....öskin johdonmukaisesti val
lata koko ihminen : ei riitä ainoastaan se. että maan
viljelijä on kohonnut sivistyksessä siinä miiiirin. ett�i hän
harrastaa yleissivistävån kirjallislluden lukemista. sievistiiä
kotinsa kauniilla ryijyillä ja kuvilla sekä pihansa kauniilla
Eik�i riitä sekäån. cttå hän Illctsän
kukilla ja pensailla.
myynnistä saaduilla rahoilla rakentaa komean tiilinavetan
sekä sikalan ja kanalan. ostaa niihin kalliita ialostet
tuja eläimiä ja hankkii ajal1l11l1kaisia koneita. Tåmä kaikki
ei riitä. sillå jos maanviljelijän maatalollssivistys on vielä
niin vanhanaikainen ja niin puutteellinen. ettå h;1n. kuten
11seaf edistyneetkin maanviljeli,iät meillä vielä tekevät. pitää
peltol1�a ja karjansa \1;\I;i5S:'i. niin hän C;�la siitä m}'rls n;'dkä
palkan itselleen.
�raanviljelijältä vaaditaan näet. että hän ei hanki vain
yleissivistystä. eikä tyydy vain
siihen vanhanaikaiseen ja
pintapuoliseen maatalol1ssivistykseen, jonka hän joskus 011
hankkinut, vaan että hän pystyy alituis esti seuraan1aan nyky
aikaista maatalol1stieteelIistä kehitystä siinä määrin. että se
saapi hänet parantamaan ta louttaan tieteen osoittamien
luonnonlakien mukaan. �1eic1än slIurviljel ijämlTIc esim . , joka

1) Otto Ennker, Die Kultur der La ndwirtschaft.
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on käynyt maatalollskorkeakoulull, mutta suta huolimatta
ottaa pellostaan 4-5 vuotta peräkkäin heinäsatoja, ant::t
matta tänä aikana sille mitään takaisin. ei ole sivistynyt.
Ja pelto kostaa sen hänelle, antamalla heiniti vain 1 ,500-2,000 kg ha kohden, vaikka se voisi antaa 5,000- 7.000 kg.
1\lu lta koulua käymätön ulkomaalainen pikkuviljelijä. joka
heti ensi sadon korjattuaan lannoittaa heinäpeltonsa ja selit
tää, kun sitä ihmettelee, että mistäs se peltokaan voi tuottaa,
ellemme sille anna uutta voimaa, hän on sivistynyt, ja hän
saakin palkakseen 7-8,000 kiloa heiniä hehtaarilta. Vielä
tänäkin päivänä monet sl1urtilalliset meillä nauravat. kun
kuulevat annettavan apulantoja heinänurmilIe joka vuosi,
arvellen, ettå se muka ei kannata.
1\ r utta heillä on maata
loussivistrksensä niin puutteel linen, etteivät osaa lyijyky
niillä ja pienellä paperinpalasella laskea, että annettu apu
lanta maksaa vuodessa 700 markkaa hehtaaria kohden, mutta
että heinäsadon lisäys tuottaa 2-3,000 markkaa.
Niinikään on pantava alhaisen sivistystason syyksi se.
että suuri osa meidän maanviljelijöistämmc ei vi e lä ymmärrä
ruokkia lehmiään niin, että ne antaisivat samanlaisia tuloksia
kuin Etelä-Ruotsin, Tanskan, Hollannin ja Sveitsin lehmät,
sillä meillä on maanviljelijäin enemmistöllä keskilypsy noin
1 ,(}()O-' ,500. noissa maissa 2,500-3,000 litraa.
TIe eivät
ole vielä omaksuneet niitä oppeja, joihin tiede jo ennen sotaa
oli tullut siitä, kuinka paljon lehmä tarvitsee kunkinlaista
rehua, jotta karjanhoito antaisi parhaimmat tulokset.
Samaten on meidän karjanjalostajaimme tieteellinen si
vistys ollut siinä puutteellinen, että he ovat luulleet. ettei
sarvipäästä muka voisi tulla yhtä hyvä lypsäjä kuin l1upo
päästä, tai että vähän tummempi karva estäisi lehmää anta
masta runsaasti maitoa . Tässä harha uskossa on meillä vali
tettavasti tapettu suuret määrät parhaimpien siitoseläinten
vasikoita ja tuotettu koko maataloudellemme arvaamatonta
vahinkoa.
Täten nämä kotioloistamme otetut esimerkit osoittavat
todeksi sen edellisessä mainitun ulkomaalaisen kirjailijan
ankaran väitteen, että kunkin maan maatalouden edistymi
nen on kokonaan riippuvainen maalaisväestön sivistys
tasosta.

II.
::\ I o n i p u o l i n e n y h t e i s t o i m i n t a m a a t a
l o u s t i eteitten tulo sten levittåjä j a y l ei sen
s i v i s t y k s e n k e h i t t ä j ä m a a 1 a i s v �i e s t () 11
keskuudessa
l�del l�iesitetrl1 ajatuksen jOhdosta herää 1 1 1onnolli sesti
kysymys. onko Suomen maataloudella yleensä edistysmah
dollisuuHa, kUI1 011 niitä, jotka väittävät. että koko meidån
suomalainen rotumme muka ei olisi samassa måärässä kult
tuur ikykyinen kuin Länsi-Europan kansat yleensä.
T'ällai
sia epiiilyksiä jul istettiin meillä joku aika sitten suomalai
sesta rodusta yleensä, ja samanlaisia epäilyksiä olen kuullut
varemmin eräitten maatalousvirkailijain esittävän meidän
maalaisväcstöstämme, kun eivät saaneet sitä ryhtymään hei
dän neuvomiansa uudistuksia toimeenpanemaan,
Xämä epäilykset ovat kuitenkin minun varman vakau
mukseni mukaan vailla kaikkea perustusta. Ensiksikään en
tunne mitään kansaa, jossa tiedonjano olisi suurempi kuin
meillä.
Ja toiseksi me olemme nähneet, että kansastamme
on jo noussut lahjakkaita miehiä ja naisia, jotka kulttuuri
työssä ovat kyenneet menemään pitkälle.
� I itä erityisesti maalaisväestööl11me tulee, niin on se,
m. m. IttOmalla
itselleen sellaisen osuustoimintajärjestön,
joka kykenee kilpailemaan minkä muun kansan osuustoimin
tali ikkeen kanssa tahansa, osoittanut jo, mihinkä se pystyy.
Ja matkoillani ulkomailla olen oppinut tuntemaan maalais
väestöä monessa maassa ja tullut siihen vakaumukscen, ettei
se missään ole etevämpi kuin meillä, vaan että se p;iinvastoin
monessa maassa tekee heikomman vaikutuksen.
Vihdoin on tätä vakalllTIustani ollut omansa vahvista
maan se suomalainen "sisu", jota koko maailma ihmettelee
urheilijoissamlTIe j a heidän saavutuksissaan. Sillä tämä sisu
ei tiedä vain raakaa rllumilll voimaa, vaan samalla my()s
äly·ä ja suurta siveellistä voimaa,
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Tuinen epäilevä kysymys, joka edelläesitetyn johdosta
voidaan tehdä, on seuraava: jos maatalouden kannattavai
SllllS riippuu kokonaan yleisestä sivistys tasosta ja erityisesti
siitä, että maanviljelijä pystyy omistamaan itselleen tieteel
listen tutkimusten tulokset, niin miten voidaan ollenkaan
toivoa, että meidän suurena enemmistönä olevat pikkuviljeli
jät, jotka nyt ovat kaikista enin jäljessii, ja joilla ei ole varoja
käydä paljon kouluja eikä aikaa paljon lukea kirjoja, miten he
voivat kestää uuden ajan vaatimuksia, miten he voivat pääst{l
sellaiselle sivistystasolIe, jolle eivät edes kaikki sl1urviljeli
jät meillä ole vielä jaksaneet kohota?
Nämä epäilykset ovat kuitenkin nekin niin väärät, ett�i
todellisuus on minun vl10renvankan vakaumukseni mukaan
aivan päinvastainen.
�listä minulla on tämä varmuus?
.\lunpitäen Tanskasta.
Tosiasia on näet se, että tanskalaiset pikku\'iljelijät oli
vat vielä noin 25 vuotta taaksepäin joks_enkin ltlonnfJll
tilassa, sanottavaa sivistystä vailla.
Ja silloin oli heic!'lI1
maataloutensakin niin alhaisella kannalla, että he siitä yleensii
eivät saaneet elatustaan, vaan kävivät sllurtiloilla y. 111. t(:'i"sti
aivan kuin meidän entiset torpparilli,ne.
\
: lutta nyt on
aivan toisin.
Nyt ovat pienviljelijät Tanskassa karjanhoi
don alalla SivLluttaneet sekä suur- että keskikokoiset viljelijät
ja ovat peltoviljelyksenkin alalla eräissä suhteissa etl1rivisså.
He ovat siis kyenneet 25 :ssä vuodessa käyt�innussä kohoa
maan aikamme korkeimmalle maataioudelliselle sivistys
asteelle.
Ja maatalous tuottaa suurelle osalle heistä nyt jo
niin hyvän toimeentulon, että he voivat elää huoletonta,
verrattain mukavaa elämää ja nauttia monella tavalla nyky
ajan sivistyksen tuottamia etuja.

1\ likä sellaisen muutoksen on voinut saada aikaan?
Sen on tehnyt järjestiiylymillen
yhteistoimi1ltaan mlta
erilaisimmissa muodoissa. Tanskan pikkuviljelijät ovat näet
liittyneet osuLlsmeijereihin. osuuskauppoihin, sian teurastus
ja 111unanmyyntiosuuskuntiin, sonni- ja karjantarkastusyh
distyksiin ja ennen kaikkea heidän omaan ammattijärjes
töönsä : pienviljelijäyhdistyksiin ja näiden liittoihin.
Tanskan pienviljelijät ovat siis käytännössii todeksi näyt-

140

tåneel sen, mitå edellisessä mainit')e1113ni sakCi2Jainen oppinllt
opettaa kirjoittaessaan:
"Tafollpoikainell l1wQnviljc/ijä jää kaiken edisfJ,j.'sCII ul
Iwpuolclle /lii'l kouvaksi aillOo k/till häll ei käytä "Y'vii/..·seell
JmiN,'ea käj1tällllölJisesti mahdollisia ylttcistoimilltaa.
Se 011 se tie, jota myöten tie/eittclI ja teklliikan tulokset v(li
daml saada f.' csl.'ikokoistell ja piell tilojen omistajille välite
tyiksi, ja siitä jOht/lH sellaillclI scki; /teidän oman talollfclIsa
dtä kallO maou l.'a'llsontalolldell kohoaminen, joka Idiy J'/;
kaild.. icll odoluste1l."
Ja tiil I ä samalla tiellähän meilläkin nyt jo ollaan .
. \jatelkaammc esim. suomalaista oSllusmeijeriä. Se kun
avaa maanviljelijöille hyviin menekin heidän tuotteillecll.
niin se saa heidät haluIla ponnistelemaan maataloutensa edis
ti
lmiscksi.
Se saa heidät jäseniksi tarkastusyhdistykseen.
missä tarkastuskarjakko opettaa heille tieteen uusimmat saa
vutukset karjanruokinnan.
karjanhoidon ja -jalostuksen
alalla .
Se taas houkuttelee pienviljelijån liittymään sonni
yhdistykseen jäseneksi. Lisäksi ovat monet oStltlsmeijerit
aiheuttaneet osuuskassan perustamisen. joka, samalla kuin se
auttaa viljclijiiä lainalla. pakoittaa hilnet harkitsemaan. mitkä
parannl1stoimenpiteet kannattavat, mitkå eiviit. sekä tilaa
maan "Pellervo·'-Iehden. josta hän saa helppotajuiscssa muo
dossa sekä tieteen että käytånnilllisten maanviljelijäin vii
meiset saavutukset maatalouden eri aloilla.
Samatcn hou
kuttelee joko osuusmeijeri tai osuuskassa pienviljelijät liit
tymäån
jäseniksi
maatalotlsammattiyhclistykseen,
missä
maamiesscuraan. missä taas pienviljelijåyhdistykseen, jotka
nekin väli ttävät heille maataloustieteen uusimpia oppeja eri
aloilta.
-

Osoittaakscni
låhemmin ammattiyhd istysten työtapoja
otan tässä erityisesti puheeksi sen maatalousammattijärjes
tön. jota olen ollut tilai suudessa låhcltä seuraamaan. var
sinkin kun se ,'ielä on vähemmän tunnettu. nimittäin .. Pien
viljelijäin Keskusliiton" ja siihen kuulu vien paikallisyhdis
tysten toiminnan pienviljelijäin maataloussivistyksen kohot
tamiseksi.
Picnvil jelijäyhclistykset järjestävät ITI. m.
Io-päiväisiä
karjanboitoktlrsseja. joita ammattioppineet karJakot johtavat
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ttselll kaikkein CIlIl1 takapajulle jääneiden maanviljelijäin
keskuudessa syrjäkulmilla. Niihin ottaa osaa 1 0-30 pien
\' iljelij�iin el11�intää tai tytårtä. jotka saavat osaksi kuunnella
luentoja ja keskustella. osaksi sen nhella sl10rittaa karja
kon käytännölliset tehtävät kursseja varten sopivan talon
navetassa. Kuinka tehokasta tåmä opetus voi olla. todistaa
se. että erään tällaisen kurssitaion ishntä on minulle kerto
nut. että hänen Ichmiensä lypsy nousi keskilll�lärill I :l1ä
kilolla kutakin eläintä kohden päivässä jo kolmantena kurssi
päivänå. vaikka lehmät saivat samaa rehua kuin aikaisem
minkin. Eräs toinen l11aanvlljelij�i, jonka tytär oli ottanut
osaa tällaisiin kursseihin. kertoi, että tämä tytår oli saanut
kursseilta palattuaan heidän 8 lehmäänsä lisäämään tuotan
toaan niin paljon, että talo pystyi sen jälkeen kaupunkiin
lähettämään 2 kiloa voita viikossa enemmilll kuin ennen.
vaikka siellåkin lehmät ruokittiin samanlaisella rehulla kuin
kurssien edellä.
Samaten peltokasviviljelyksen alalla : Keskusliiton \'irk1i
lijain johdolla laaditaan kasvi\'\1orosl1l111nite!mia. jiirjcste
täiln satoja koekenttiå sekä lannoitus- että kasvilaatukokeita
varten. ryhdytään rehujul1rikasveja vil jelemään ja järjeste
täån siinä kursseja ja kilpailuja. hankitaan yhteisiä koneita.
kuten viljanlajittelijoita j. n . e.
Niin myi)s puutarhanhoidon alalla: järjestetään kcv:iisin
3-päiväisiä kursseja. joihin 1 0-30 nuorta naista tai miestä
ottaa osaa ja joilla sopivalIe pikkutilalle l uodaan pellon nurk
kaan pieni kasvitarha keittiökasveja. Illarjapensaita. omena
puita ja koristekasveja varten, ja samalla pidetään luentoja
siitä. miten se on hoidettava.
Kesällä käydään samojen
uusien puutarhojen hoitoa tarkastamassa ja pidetään sen
johdosta pienet kiiytånnölliset ptllltarhakllrssit.
Talvella
järjestetään 6-päiväisi�i kotitalouskllrsseja. joilla opetetaan
pikkutilallisen tavallisista
ruoka-aineista sekä keitti,')k�s
veista laittamaan entist�i mal1kkaampaa ja vaihtelevamp:l.a
ruokaa.
Kaikki tåmii suoritetaan sellaisilla paikkakunnilla.
enimmäkseen kuntien taka listojen entisillä torpparialueilla.
ioissa tämä on uutta. en<;ikertaista.
Eikö se ole omansa
kulttuuria yleensäkin kohottamaan, eikä vain maatalolls
ammattitietoja antamaan entuudestaan tietämättöm ille?
Ja vielä enemmän.
Keskusliitto järjestää vuosittain
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paikallisyhdistystensä Jluheenjohtajille tai kirjureille kahdet
kurssit, jotka kestävät 1 0 päivää ja joihin ottaa osaa noin
100-1 5° henkilöä.
� äillä kursseilla opetetaan 1) yhdis
tysten asiain hoitoa, kuten kirjeenvaihtoa, kokousten, juh
lien ja iltamien järjestämistä, kurssien ja retkeiJyjen järjes
tämistä, sekä puheen johtamista, pöytäkirjan pitämistä ja
yksinkertaisten tilien tekoa : sekä sen ohella 2) maatalouden
edistyspyrki111}ksiä, kuten koekenttien hoitoa sekä eri kysy
myksiä maatalolHlen eri haarojen alalta, joista etevät ammat
timiehet tulevat esitelmöimiiän ja keskusteluja johtamaan.
Tällä tavalla kasvatetaan takalistokyliin sivistyksen esitais
telijoita. valistuksen soihdunkantajia, joiden aivot rupeavat
kehittymään vastaanottamaan uusia tietoja vuosi vuodelta
ja jotka puolestaan sitten pystyvät esimerkillåän ja neuvoil
laan vaikuttamaan kohottavasti syrjäisellä ja tähän saakka
unohdctulla kotiseudullaan.
Tämä tuopi sitten mukanaan aatteellisclllmankin si\·i�
tyksen janoa: tilataan aikakauskirjoja, ostetaan kirjalli
�l1utta, perustetaan laulukuoroja, esitetään seuranäytelmiä.
matkustetaan väliin kauvas kotiseudulta suuria juhlia viet
tämään.
'T�istä syystä näitä kaikkia maa taloudellisia yht)'miii
sanotaankin äsken mainitsemassani ulkomaalaisessa teok
sessa "järjestetyksi klllttltll rja�'1fI?si" ja ne ovat meidän aika
namme maaseudulla sivi styksen kaikkein tärkeimpiä ja kaik
kein tehokkaimpia edistämiskcinoja.
Sen vuoksi ne. jotka työskentelevät näi ssä. )'htYllliss�i.
ovat sivistj'styö lltekijöitä. saI/alI parhai/1/massa m erkityk
sessä; ne on ehdottomasti asetettava niiden rinnalle, jotka
teke\'iit sivistyssaavutusten levittämistyötä tämän sanan
tiil1flnastisessa ahtaammassa merkityksessä, kuten sanoma
lehtimiesten, opettajien, kirjailijain, laulajain ja näyttelijäin
rinnalle.
Sillä sellaiset henkilöt. jotka toimivat maatalou
dellisissa yhtymissä, muuttavat kansamme ulkonaisen ja si
siiisen. sekä taloudellisen ett�.i henkisen elåmän varmasti
perusteellisemmin kuin monet runoilijat ja näyttelijät. sano
malchtimiehet ja laulajattaret.
Kuta enelllmän me siis näitä siYistyksen apukeinoja.
ammattiyhdistyksiå ja osuuskuntia. tässä yhteisessä isiin-
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maassamme saamme maanviljelijät käYlt�i.mään, ja kuta enem
män ja monipuolisemmin nämä yhdistykset ja osltuskunnat
saadaan ponn istamaan maalais- ja maatalollssivistyksell ko
hottamiseksi, sitä pikemmin me saamme maataloutemme
kohoamaan yhä korkeammalle asteelle ja samalla yhå ka11nattavammaksi, hyvinvointia ja elämänonnea tl1ottavam
maksi meidän maalaisväestöllel11l1le.
Tuntuva puute alkaa kuitenkin olla kunnollisista neuvo
jista. 1) On ollut pakko ottaa vallan nuoria neuvojia, jotka
juuri ovat päättäneet opintonsa ja joitten käytännöllinen
kokemus on ollut vielä vallan heikko. Tätä puutetta yllä
pitää se, että l\Iustialan ja Kurkijoen opistoihin. jotka val
mistavat m. m. neuvojia, ei voida ottaa riittävästi oppilaita.
vaikka hakijoita olisi ollut yllin kyllin.
�I uutamia vuosia
�itten eräs sitä varten asetettu valtion komitea teki ehdotuk
sen uudenaikaisen pienviljelijäneuvojaopiston perustamisesta
entisten lis�iksi, ja sellaista on myös eri tahoilta tulleissa ano
ll1uksissa useita kertoja valtiolta pyydetty.
Pienviljelyk
semme edistymisen nimessä täytyy toivoa, että \'altio katsoo
tarpeelliseksi ensi tilassa ryhtyä sellaisen hankkimiseen.
Jos Suomen valtiomahdit
saadaan ajoissa riittävästi
ylempänä esitettyjä kulttuur ipyrkimyksiä kannattamaan,
niil1 voidaan huoletta luottaa siihen, että Suomenkin pikku
viljelijät, yhtähyvin kuin Tanskan, kykenevät luomaan tähän
maahan kannattavia maatalouksia, kauniita koteja ja hyvin
, oipia perheitä.
Olen varma siitä, että esimerkiksi sellais
ten miesten ja naisten kanssa kuin ne. jotka ovat liittyneet
Pienviljelijäin Keskusliittoon joko palkattuina virkailijoina
tai palkattomina aatteen levittäjinä ja paikallisyhdistysten
johtohenkilöinå, taikka jäseninä. jotka ovat ottaneet osaa kil
pailuihimme. kursseihimme ja retkeilyihimme. että me täl
laisten kansalaisten kanssa voimme Suomen taloudellista
sivistystasoa kohottaa sekä luoda taloudellista pohjaa uusil
Iekin tieteellisen ja taiteellisenkin kulttuurin saavutuksille.
Tällaisen varmuuden on saanut jokainen. jolla on ollut
1) Neuvojia olisivat jo valmiit palkkaamaan myöskin kunnat, osuus·
kassat y. m.

S.,

mutta kunnollisten neuvoj;en puute panee esteitä.
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tilaisuus nähdä. millä hellittämiittömällä si su lla Ja har
taudella, älyllä ja kyvyllä meidän pikku\'iljelijåml11c ovat
jo lyhyessä ajassa luoneet itselleen huomattavan ammatti
järjestön ja lähteneet sitä hoitamaan ja samalla myöskin sen
turvin omilla tiloiJlaan tärkeitä. tieteen saavutu:-ten opasta
mia parannuksia toimeenpanemaan.

