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Sodan tuhojen korvaamisen järjestelmä
• Sodan uhka synnytti tarpeen miettiä korvauksia: kehittyi
ajatus laajentaa palovakuutukset tähän käyttöön
• Valmistelu oli niin pitkällä, että jo 14.12.1939 sotavahinkolailla
laajennettiin palovakuutukset kattamaan myös sotavahingot
• Kun alueluovutukset laajensivat vahinkojen määrää,
säädettiin ensimmäinen korvauslaki (1940) (muutokset 1942)
ja sotien jälkeen toinen korvauslaki (1945)
• Näin toimi kaksi korvausperustetta: 1) alueluovutusten takia
menetetty omaisuus ja 2) Kanta-Suomessa tapahtuneet
vahingot
•

Sotatilalakikin sisälsi korvaussäädöksiä (oman sotaväen aiheuttamat vahingot)

Mistä rahat – veroaste nousi muutoinkin
• Jo ensimmäisen korvauslain yhteydessä säädettiin
omaisuudenluovutusvero, jonka oli määrä olla
korvausten pääasiallinen rahoituslähde
• Toinen omaisuudenluovutusvero (1945) toi yhtiöille
velvollisuuden luovuttaa osakepääomastaan 20 %
valtiolle
• Pika-asutuslaki ja maanhankintalaki olivat osa
korvausjärjestelmää

Korvauslaki 1940 (muutokset 1942 ja toinen korvauslaki 1945)
•

•
•
•
•
•
•
•

Pääministeri Ryti sai vuonna 1940 huonon maineen karjalaisten silmissä; hallituksen
esitys oli niukka, eduskunta muutti lakia olennaisesti
”korvauksiin käytetään se määrä, mikä omaisuudenluovutusverolain mukaan
toimitettavassa verotuksessa pannan maksuun, ja lisäksi kolme miljardia markkaa (900
milj.€), joista valtio vastaa” (1940 laki, 2 §)
Rahaa, arvopapereita, kultaa, koruja, taideteoksia ja kirjoja ym. ei korvattu (kultasepälle
kulta korvattiin, myös ammattikirjallisuus voitiin korvata)
Vaatteita ja muuta henk.koht. irtaimistoa aikuiselle vain siltä osin kuin ylittää 8 000 mk
(2 000 €) (1945: 7 000 mk (890 €)) ja alle 16-vuotiaalle, jos ylittää 1 000 mk (250 €)
(1945: 3 000 mk (380 €))
Korvattava omaisuus ”täysimääräisesti” 320 000 mk:aan (80 500 €) saakka ja yli
menevältä osin aleneva osuus: esim. 1 milj. mk: korvaus 74% ja 5 milj. mk: korvaus noin
40 % ja omaisuuden kasvaessa korvaus lähestyi 10 %:n tasoa
Korvausta voitiin käyttää/käytettiin maanhankintalain mukaisen kaupan maksuna ja
korvauksesta vähennettiin omaisuudenluovutusvero
Yksityishenkilölle tai kuolinpesälle korvausta enintään 2 milj. mk (503 600 €)
Kriittinen kohta ja erimielisyyksien lähde oli omaisuuden arvioinnissa, jonka tekivät
kuntakohtaiset arviointilautakunnat, joille valtiovarainministeriö antoi ohjeita

Sotavahinkolaki (14.12.1939)
Irtaimiston sotavahinkolaki (12.3.1940)
• Palovakuutus laajennettiin/pakotettiin kattamaan myös ”sodan tai
aseellisen selkkauksen aiheuttaman vahingon varalta”
• Koski kaikkia yli 50 000 mk:n (15 000 €) arvosta vakuutettuja ja muutkin
kiinteistöt pääsivät vakuutuksen piiriin ”jos omistaja ilmoittaa sitä
haluavansa”
• Samalla vakuutusmaksuja nostettiin (max 5 % vakuutusmäärästä) ja
maksulle vaadittiin vakuus
• Irtaimistolle vastaava vakuutuksen laajennus (10 000 mk / 3000 €); raha,
arvopaperit ja arvoesineet jäivät ulkopuolelle vakuutuksen
• Yhtiöt muodostivat sotavahinkoyhdistyksen – (nyt Sotavahinkosäätiö)
• Maksut ja korvaukset ”sittenkuin sota tai aseellinen selkkaus on päättynyt”
• Joidenkin tietojen mukaan näitä korvauksia maksettiin yli 500 milj. €:n
edestä

Ensimmäisen korvauslain mukaiset korvausmuodot
• Alueluovutusten takia omaisuutensa menettäneille:
– Rahassa 10 000 mk (2900 €)
– Valtion obligaatioina (nimetylle henkilölle): 5 vuotta (+2
mahdollisesti), 4 % (ei inflaatiosuojaa). Näitä obligaatioita
käytettiin ensisijaisesti ”täysimääräisesti” suoritettavissa (pienemmissä)
korvauksissa.

• Jos omaisuuteen kohdistui velka, korvaus voitiin maksaa
velkaosuuden osalta velkojalle, jolloin korvaus maksettiin
obligaatioilla, joiden korko oli 2,5 % ja maksuaika enintään 25
vuotta. Näitä obligaatioita käytettiin myös suurissa korvausmäärissä.
• Korvauksesta vähennettiin omaisuudenluovutusvero.
• Vuonna 1941 maat takaisin, vahingot pysyviä

Omaisuudenluovutusvero (1940 ja 1945)
• Ylimääräinen omaisuusvero 1940 (2,5 % - 20 %), sekä 1945,
jolloin vero oli 5-vuotinen(verokanta/vuosi 0,4 % - 3,5 %)
• Ns. konfiskaatiota, progressiivinen, rajana 1940 bruttoomaisuus yli 40 000 mk (11 900 €) ja vuonna 1945 raja oli 80
000 mk (10 200 €); yksityiselle henkilölle raja 150 000 mk
(19000 €) (ja jos verotettava tulo alle 15 000 mk)
• Jos yhtiön verotettava omaisuus oli 10 milj. mk (1945: 1,3 milj.
€) tai yli, vero oli 20 % ja se maksettiin 1945-lain mukaan
omilla osakkeilla (suunnattu ilmaisanti valtiolle)
• Myös korvauksen saajat maksoivat omaisuudenluovutusveron
(korvauksena saatu summa ei veronalaista omaisuutta)
•

Menetetyn omaisuuden korvaukset olivat ensimmäisen korvauslain mukaan
sidoksissa tämän veron kertymään, toisessa laissa tätä sidosta ei ollut.

Korvausosakkeiden hallintoyhteisö (1945)
• Jos yhtiön verotettava omaisuus oli vuonna 1944 ollut 10 milj. mk
(1,8 milj. €) tai suurempi, yhtiö suoritti omaisuudenluovutusveron
omilla osakkeillaan: ilmaisanti valtiolle/korvausosakkeiden
hallintoyhteisölle niin, että valtion osuus on 20 %; osakepääomaa
piti korottaa tai alentaa (Säteri Oy alensi)
• Hallintoyhteisö tuli osakkeenomistajaksi, jolta aluksi puuttui
äänioikeus yhtiökokouksessa (ei sosialisointia)
• Vuodesta 1947 lähtien yhtiöt saivat halutessaan oikeuden ryhtyä
lunastamaan osakkeita takaisin; jos ei vaatimusta tehty, yhteisö voi
menetellä osakkeiden kanssa kuten halusi
• Vuonna 1948 holding-yhtiölle tuli äänioikeus ja yhtiölle velvollisuus
lunastaa osakkeensa takaisin (10 vuoden kuluessa)
• Osuustodistukset 1948 noin 40 % Helsingin pörssin vaihdosta
• Näin sodan jälkeinen arvonnousu saatiin yhdeksi korvausten
rahoituslähteeksi!

Korvauksen muoto toisessa korvauslaissa (5.5.1945)
• Toinen laki kattoi 31.5.1944 jälkeen syntyneet vahingot
• ”Täysimääräisesti” 500 000 mk:aan (noin 40 000 €) saakka ja
sen jälkeen alenevasti kohti 10 %:n tasoa
• Korvausta kolmessa muodossa:
– Käteistä 20 000 mk (2 500 €)
– Korvausosakkeiden hallintoyhteisön osuustodistuksia
– Valtion obligaatioita: 10 vuotta, korko 4 %, tukkuhintaindeksiin
sidottuja (kultareunaisia)

• Maanhankintalain mukaisen pakkolunastuksen valtio korvasi
obligaatioilla, joilla ei ollut inflaatiosuojaa

Esimerkkejä korvaussumista
• Pyhäjärvellä menetetystä 7 ha:n pellosta ja 87 ha:n
metsämaasta (rakennuksineen) korvattiin vuonna 1946
yhteensä 837100 mk, joka on nykyrahassa noin 66 700 €.
•

Sama korvauksensaaja oli saanut ensimmäisen korvauslain perusteella 1943
korvausta 195 500 mk (siihen ei sisältynyt maaomaisuuden korvausta, metsätuhoja
korvattiin).

• Kivennavalla sijainneesta suuresta usean rakennuksen
kauppa-, varasto- , leipomo- ja asuinrakennuskokonaisuudesta
korvattiin 390000 mk eli noin 31 000 €.
• Seivästöllä asunut kalastaja sai (1946) kiinteistöstä 28 500 mk,
rakennuksista 48 100, puutarhasta 1 200 mk ja irtaimistosta 6
803 mk, eli yhtensä 84 600 mk (6 700 €). (Sai maanhankintalain
perusteella Louhisaaren läheltä noin 10 ha maata, jossa oli myös rantaa.)

Osuustodistus ja verolippu

2350 mk vuonna 1941: 600 €
(verotettava omaisuus on ollut nykyrahassa
runsas 20 000 €)
10 000 mk 1946: noin 800 €

Omaisuudenluovutusveron pidätystodistus ja
sotavakuutusmaksu

Korvaushakemus (1945) ja vuonna 1942 (Viipurissa)
tehtyjen korjaustöiden erittely

Korvaushakemus Johanneksesta, rakennukset
Myönnettiin 423263 mk 1946: noin 33 800 € (haettiin 655370 mk = 52300 €)

Vanhojen summien muuttaminen nykyrahaksi
Kaksi näkökulmaa
• Kaksi eri näkökulmaa vertailuun: 1) mikä rahamäärä vasta nyt
ostovoimaltaan menneisyyden rahasummaa sekä 2) kuinka paljon piti
tehdä työtä ao. rahamäärän ansaitsemiseen tai kuinka suurta osaa summa
merkitsi silloin tuloista tai tuotannosta
• Esimerkki: Mannerheim-ristin ritarille maksettiin 50 000 mk:n rahapalkkio.
Kuluttajahintojen mukaan (kohta 1) sen ostovoima vuonna 1942 vastasi
nykyistä 10 500 €:n ostovoimaa ja vuonna 1944 vastaavasti 8 900 €:n,
mutta tuo summa oli kuitenkin noin luutnantin vuosipalkka (kohta 2).
Miespuolisen teollisuustyöntekijän vuosipalkka oli sodan aikana
suuruusluokkaa 25 000 mk.
• Koska työn tuottavuus ja reaaliansiotaso nousevat, tapa 2) pitää
menneisyyden summaa ”arvokkaampana” kuin tapa 1)
• Ostovoiman suuruuksien vertailua vaikeutta tuotevalikoimien muutos ja
palkkavertailua vaikeuttaa palkkasuhteiden muutos

Korvausten kattavuus
• Siirtolaisten saama korvaussumma oli kaikkiaan 33,4 mrd. mk (sisältää
myös maanhankintalain mukaisten kauppojen maksuun käytetyt korvaukset, mutta ei
kauppahinnan alhaisuudesta syntynyttä etua)

• Saajia oli 146 000 ja saatu korvaus oli noin 40 % haetusta
• Usein väitetään, että korvaus oli noin 20 % menetysten ”arvosta”
• Jos summa muunnetaan vuoden 1946 rahanarvokertoimella,
saadaan noin 2,7 mrd. €. (vakuutuksista lisäksi 0,5 mrd.€?)
• Summa oli noin 15 % vuoden 1946 BKT:stä (11 % vuoden 1947
BKT:stä).
• Sakari Heikkisen (HY) mukaan NL:n samat sotakorvaukset veivät
keskimäärin noin 4 %/BKT kahdeksan vuoden aikana:
• Stalin sai yhteensä noin 32 %/BKT ja karjalaiset noin 15%/BKT!

Lopuksi
• Vakuutuspohjaisten sotavahinkolakien ja korvauslakien korvaustasot eivät
olleet täysin yhtäläiset: nykyinen valtioalue/luovutetut alueet
• Nopea inflaatio söi osan korvauksesta ja kevensi valtion taakkaa
• ”Kultareunaiset” pelastivat paljon, mutta moni luopui niistä rahapulassaan
ja harmitteli myöhemmin
• Moni sai sodan jälkeen reaaliomaisuutta, joka antoi inflaatiosuojaa
• Omaisuudenluovutusveron ja maanhankintalain pakkotoimien takia
taakkaa kantoivat muutkin kuin vahinkoja kärsineet
• Yhteisin uhrauksin suomalaiset rakensivat koko kansalle mahdollisuudet
jatkaa elämäänsä nykyisen kokoisessa Suomessa
• Kaikesta tästä jäi kansalle positiivinen muistijälki: sotakorvaukset
maksettiin ja pakolaiset/siirtolaiset asutettiin
• Toisin kuin monet muut sodasta kärsineet maat: me pystyimme tähän!

• Kiitos!

