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Sihteeri luke-e:
Suomen Eduskunnan
Va-litsijamiehet.
Helsingissä ·
kesäkuun 12 p:nä 1917.
S u o m e n E d u s k u n n a ll e.
Suomen Eduskunnan valitsijamiehet lähettävät
täten kunnioittaen pöytälrirjan kuluvan kesäkuun
1~ päivänä pitämästään kokouksesta, .iosta pöytäkirjasta näkyy, kutka ovat tuHeet valituiksi jä.seniksi .ia varajäseniksi siihen 21-henkilöiseen va1itsija.kuntaan, jonka toimitettavaksi Eduskunta
Dll päättänyt jättää Antellin kokoelmain hoitoa
varten asetetun 11altuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaalin.
Valitsijamiesten puolesta:

leesiis listalta n:o 1 valittavaksi 111 ehdokasta ja
4 varajäsentä sekä listalta n:o 2 10 ehdokasta ja
4 varajäsentä.
Kun vaalin tulos oli laskettu, julistettiin sanottuun valitsijakuntaan valituiksi:
j ä se ·n i k s i: listalta n:o 1 edustajat Gylling,
E. Huttunen, Sillanpää, Paasonen, Lehokas, Saarikivi, J. Kohonen, Aakula, Raitanen, Salmi ja
Hiekkaranta;
listalta n :o 2 Hultin, Ingman, J uutilainen,
Lille, Nevanlinna, Saalasti, Söderholm, Talas,
A. H. Virkkunen .ia P. Virkkunen; sekä
varajäseniksi: listalta n:o 1 edustajat
Häkkinen, Komu, Lehmus ja Jalonen;
listalta n:o 2 edustajat S. Haapanen, Hallsten,
Erkko ja af Forselles.

3 §.
Tätä pöytäkirjaa tarkastamaan valittiin valitsijamiehet Eloranta ja FTänti.

• A. Listo.

Vakuudeksi:
Anton Huotari.

Pöytäkirja, tehty Suomen Eduskunnan
val>itsijamiesten kokouks·essa tiistaina kesälmun 112 päivänä 1917. Saapuvilla olivat kaikki varsinaiset valitsijamiehet
paitsi Isaksson, E. Huttunen, Kurkinen,
Lumi vuokko, Al•hainen ja J uutilainen, joiden tilalla olivat Gädda, Mänty, Hirvensalo .ia Runtti.

1 §.
Avustamaan nyt toimitetta vissa Antellin ko1welmain valtuus.kunnan valitsijamiesten vaaleis..sa asiantuntijain ed. Hallstenin .ia V. Jokisen
-ohella kutsuttiin edustajat Hälvä, Luopajärvi,
Marttila, Orasmaa, E. :Saari .ia Sun<l'blom.
2 §.
Puheenjohtaja ilmoitti, että suoritettavaa vaaJia varten siihen 21-.iäseniseen valitsi.iakuntaan,
jonka toimitettavaksi eduskunta on päättänyt jättää Antellin kokoelmain hoitoa ~arten asetetun
valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaalin,
-oli määräajan kuluessa jätetty kaksi eri ·ehdokaslistaa (liitteet 1 ja 2), jotka molemmat oli huomatiu vaalimääräysten mukaisiksi.
Tämän jälkeen suoritetussa vaalissa jätettiin 43
hyväksyttyä vaalilippua. Vaaliliput tarkastettua
'havaittiin, että listaa ·n :o 1 oli äänestänyt 2·2 valitsijaa ja listaa n:o 2 21 valitsijaa. Suhteellisista
v~leista voimassaolevain määräysten mukaan tu-

Anton Huotari.
Tarkastettu ja hyväksytty 12-6-17.
A. Fränti.

Evert Eloranta.

PäiväjärjestykSessä olevat asiat:
1) Ehdotuksen laiksi erinäisten asiain siirtämisestä
Suomen senaatin ja kenraalikuvernöörin
ratkaistaviksi

sisältävä hallituksen esitys n:o 9 esitellään.
Puhemiesneuvosto ehdottaa
P u h e m i e s:
lähetettäväksi perustuslakivaliokuntaan.

as~an

Keskustelu:

Senaattori T o koi: Sen johdosta, että tämä
nyt eduskunnalle esiteltävä asia on yksi kaikkein tärkeimpiä, joita tämän eduskunnan käsiteltäväksi tällä ist-untokaudella saattaa tuUa,
katson velvollisuudekseni lyhyesti tehdä selkoa
tämän kysymyksen vaiheista ja niistä seikoista
ja myöskin niistä mielipiteistä, jotka ovat esiintyneet tätä kysymystä käsiteltä·essä sen alkuvaiheissa.
Niinkuin tämän esityksen alussa olevissa perusteluissa näkyy, mainitaan tässä, että maaliskuun 20 päivänä tänä vuonna annetun julistus-
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kirjan mukaan, jok.a koskee Suomen suuriruhti- rin ratkaistaviksi. Sellaisia asioita, joita me katnaanmaan valtiosäännön vakuuttamista sekä jäl- soimme näitten muuttuneitten olojen vuoksi vältleen saattamista täysin toteutetuksi, on Suomen tämättömäksi siirtää Suomen senaatin talousosaseduskunnalle m. m. ·esitettävä ehdotus erityisiksi ton lopullisesti ratkaistavik.si, oli oleva kaikki ne.
perustuslain säännöksiksi, joitten kautta maan jotka koskevat Suomen sisäisiä asioita, jotka ovat
valtioaääil:töä kehitetään. Nämä sanat: ,joilla puhtaasti meidän sisäisiä kysymyksiä, niin hyvin
maan valtiosääntöä kehitetään", ja niihin sisäl- lakien vahvistaminen, esitysten antaminen, valtyvän lupauksen, j.onka Venäjän väliaikainen . tiopäiväin kokoonkutsuminen ja lopettaminen,
hallitus tämän n:ianif.estin kautta on Suomen kan- Suomen kansalaisiin koskevan armahdusoikeuden
salle antanut, sen me olemme käsittäneet niin, käyttämin·en, kuin myöskin kaikki virkanimitykettä nyt j.o ennen, ennenkuin Venäjän kansallis- set, paitsi senaatin talousosaston jäseniä, - jotka
kokous kokoontuu, on mahdollista ja Venäjän luonnollisesti on valittava ·eduskunnan luottamusväliaikaisen hallituksen ant·amain lupausten mu- ta. nauttivista. henkilöistä ja nimitettävä toisella
·kaista. ryhtyä kehittämään Suomen valtiosääntöä tavalla kuin muut maan virkam'iehet, - ja maan
siihen suuntaan, että se tulee tyydyttämään niitä kenraalikuveTnööriä ja hänen kansliaansa.
muuttuneita oloja, joihin me vallankumouksen
Iloisella ja toivorikkaalla mieleUä ilman piejälkeen niin hyvin Venäjällä kuin täällä Suo- nintäkään epäilystä, että tällainen esitys saattaisi
messakin olemme joutuneet. Tätä käsitystä ovat kohdata. esteitä Venäjän väliaikaisen haHituksen;
vielä vahvistaneet ne ·erinäiset lausunnot, joita puolelta, me, niinkuin minä aikaisemmin olen.
V enä.iän väliaikaisen hallituksen jäsenet ja V enä- täällä eduskunnassa ilmoittanut, esitimme jo niijän väliaikaisen haHituksen edustajat tässä maas- den asiain joukossa, jotka oli tarkoitus antaa heti
sa ovat •erinäisissä tilaisuuksissa lausuneet ehkä eduskunnan juhlaUisissa avajaisissa ·eduskunnan
vieläkin selvemmin kuin puheenaolevassa maalis- käsiteltäviksi, myöskin tämän nyt puheena·olevan
kuun manifestissa. Erittäin selvästi ja vakuutta- kysymyksen. Valitettavasti minä ·en tällä hetvasti heti valltmkumouksen tapahduttua Venäjän kellä voi lopullisesti sanoa, mitkä syyt olivat a.iväliaikaisen hallituksen nykyinenkin jäsen, sota- heuttaneet sen, että tätä esitystä ei siinä muodossa
ja meriasiainmiD;isteri Kerenski täällä pitä~is Venäjän väliaikainen hallitus hyväksynyt. Voin
sään puheissa on viitannut siihen, että Suomi on sanoa, että minun ymmärtääkseni saattoi olla jonkatsottava vapaaksi maaksi. Ja minä lisään, tämä kun verran väärinkäsitystä. Meille kuitenkin sakä>Sitys on vahvistettu Suomen kansan kasvojen nottiin enemmän tai vähemmän suoraan, että tämä:
edessä siinä julkisessä kokouksessa, jossa Venäjän esitys on isku Venä,iää Sfllkään. Myöskin mainitväliaikaisen hallituksen edustaja on ilmoittanut tiin, että tämä ei ofisi täysin vilpittömässä mietekevänsä liiton Suomen kansan kanssa ja Suomen lessä tehty. Minä pyydän tältä paikalta vakuuthallituksen edustajan kanssa. Minun käsityksoeni taa, että se ehdotus oli tehty mitä vilpittömimmukaan kunniallista, arvokasta liittoa ei voida mässä mielessä ja mitä rehellisimmässä vakautehdä muiden kuin vapaiden, itsenäisten kan- muksessa' siitä, että se ·oli oleva oikein ja että se
sain kesken, liitto epäitsenäisten, orjuutettujen myöskin pervstui niihin lupauksiin, joita Suomen
kansain kanssa ·Oll val'tio-oikeudelliseltakin näkö- kansalle jo aikaisemmin oli annettu. Me - tunkan:nalta historiallinen monstrumi, jota minun nustakaamme se .suoraan - oNmme jonkun verymmärtääkseni ·ei saata missään tapauksessa kä- ran hä;mmästyneitä tästä- etten sanoisi- ymsittää nOTIDaaliseksi asiaksi. Tämä seikka on märryksen puutteesta, jota välia.ikainen hallitus
enemmän kuin mikään muu antanut meille halli- meitä kohtaan tässä asiassa osotti. Sillä meidän
tuksen edustajille aihetta siihen, et\ä meillä on käsityksemme mukaan eihän saattanut olla suuv·elvollisuus Suomen hallituksen jäseninä ja Suo- relle ja vapaalle Venäjän kansalle vaarallista He,
men kansan tahdon ·edustajina. hallituksessa esit- että Suomen sisäiset asiat, ne asiat, .iotka koskitää jo väliaikaisen hallituksen hyväksyttäväksi vat Suomen sisäisiä kysymyksiä .ia jotka eivät
ja ·eduskunnalle annettavaksi sellai.sia väliaikaisia johtuneet Suomen ja. Venäiän välisistä oikeussuhsäännöksiä, jotka turvaavat ja kehittävät Suomen teista eivätkä koskeneet Venä.iän kansalaisia ja
itsenäisyyttä niiden muuttuneitten olojen mukai- laitoksia Suomessa. siirTettäisiin Suomen viranseksi, joista. minä tässä .io mainitsin.
omaisten ratkaistaviksi, vaan päinvastoin meidän~
Tästä syystä me hallituksessa heti paikalla val- käsityksemme oli, että näiden kysymysten ratlankumouksen tapahduttua ryhdyimme valmista- kaisu juuri sillä tavalla, kuin me olimme esittämaan esitysehd·otusta eduskunnalle, jonka kautta neet, oli käyvä täysin sopusoimuussa niiden uusien
erinäiset Suomea koskevat asiat siirrettäisiin Suo- kansanvaltaisten pyrkimysten kanssa, joita uusi·
men s-enaatin talousosaston ja kenraalikuvernöö- vapaa Venäjä oli myös itsellensä ottanut.
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Kuitenkin kesti kauan aikaa voidaksemme haihduttaa niitä väärinkäsityksiä, joita mainitulla ta:holla oli ilmaantunut, ja täytyy myöntää, että
tuskin vieläkään täydellisesti kaikki väärinkäsi• tykset lopullisesti ovat haihtuneet. Mutta minusta
tuntuu, että me olemme kulkemassa selvemmälle,
kaukonäköisemmälle kannalle kuin missä me
näinä viime kuukausina .ia viime viikkoina olemme tässä kysymyksessä olleet.
Samalla pyydän jo tässä yhteydessä ilmottaa,
-että maamme hallituksen jäseninä emme milloinkaan ·emmekä missään yhteydessä, kun ·On ollut
puhe tästä käsit.eltävästä asiasta, ole salanneet
sitä tosiasiaa, että tämä toimenpide on laadultaan
aivan väliaikainen ja että tämän toimenpiteen tarkotus on poistaa se väliaikainen, epämääräinen ja
etten sanoisi jonkunverran luonnoton tila, joka
tällä hetkellä on olemassa Suomen eduskunnan ja
Venäjän väliaikaisen hallituksen välillä, mutta
että meidän tarkoituksemme tähtää paljon etemmäksi, että Suomen kansan ja Suomen eduskunnan tarkoitus ·On Suomen itsenäisyyden ja vapauden saavuttaminen, sellaisen itsenäisyyden, joka
vastaa Suomen kansan arvoa kansakuntien joukossa, joka vastaa sitä a~semaa, joka meillä epäilemättä kultuurikansana nykyisessä yhteiskunnasEa·jo täytyy olla. Me olemme sen aina ja rBhelli.sesti ilmottaneet Venäjän väliaikaisen hallituksen
jäsenille ja edustajille. Mutta me olemme puolestamme myös il.;mottaneet, että me emme suinkaan
. myöskään harjota mitää~ epärehellistä politiikkaa, vaan että meidän politi4kkamme on oleva
täysin avonaista ja orehellistä. Me emine tahdo
käyttää sala.iuonia, emme salahankkeita, vaan
tulemme esittämään kaikki vaatimukset aikanaan
ja viimeistään silloin kun Venäjän kansalliskokous
kokoontuu, .ioHe V imäjän tulevan yhteiskunnan
muotojen rakentaminen on uskottu ja jonka yhteydessä Suomen itsenäisyyskysymys täytyy tulla
lopullisesti esille .ia .iDlloin myös Suomen valtion
muodot tulevat lopullisesti ratkaistuksi ja Suomen
ja-Venä.iän väliset suhteet pysyvästi järjestetyksi.
Tämä siis on, niinkuin minä jo sanoin, väliaikainen toimenpide, joka on johtunut aivan näistä
väliaikaisista poikkeuksellisista oloista, joissa me
nyt elämme. Me olemme, ainakin omasta puDlestani tahdon ilmottaa, että me Dlemme sanoneet,
että me emme tahdo käyttää hyväksemme sitä
epäilemättä sang.en kriitillistä asemaa, jossa V enäjän väliaikainen hallitus ja Venäjän kansa epäilemättä nykyisenä aikana on, jolloin uusi nouseva
taantumus Venäjällä etsii kaikkia mahdollisia ja
mahdottomia keinoja käydäkseen nykyisen va.pauieen pyrkivän Venäjän yhteiskuntajärjestyksen
:kimppuun ja käyttäen kaikkia aseita, palauttaak-

seen takaisin, ellei entistä reg1m1a, niin ainakin
siihen vivahtavan yhteiskuntajärj-estyksen. Me
siis sanomme, että me emme tahdo vaikeuttaa V enäjän väliaikaisen hallituksen toimia, sikäli kun
ne Dvat sopusoinnussa myös meidän pyrkimyksemme kanssa ja sikäli kun ne ovat sopusoinnussa
uuden kansanvaltaisen Venäjän kansanvaltaisten
pyrkimysten kanssa, vaan että me tahdomme avonaisesti, rehelHsesti ja lojaalisesti esittää kaikki
ne asiat, jotka olemme katsoneet välttämättämiksi
jo nyt väliaikaisesti säätää.
Kuten te näette, tässä muodossa, jollaisena tämä esitys nyt täällä eduskunnalle esitetään, ei se
ole täydellisesti samanlainen kuin esitysehdotus:
jonka me ensinnä väliaikaisen hallituksen hyväksyttäväksi esitimme. Tässä ehdotuksessa on oleellisia poikkeuksia siitä. Oleellisimmat poikkeukset
ovat ne, että niid·en asiain joukkoon, jotka tulisivat Venäjän väliaikaisen hallituksen ratkaistaviksi tai ensikädessä kenraalikuvernöörin harkittu viksi ja mahdollisesti, jos senaatin talousosasto
sallii, myöskin Venäjän väliaikaisen hallituksen
ratkaistaviksi, näiden asiain joukkoon on lisätty
paitsi! näitä meidän esityksessämme esiintyvm asioita, nimittäin niitä, jotka johtuvat
Suomen ja Venäjän välisistä oikeussuhteista,
jotka koskevat Venäjän ja Suom~n kansalaisia ja
laitoksia Suomessa, tähän on lisätty myöskin ,Venäjän etuja". On tietenkin sangen epämääräistä
tällä hetkellä arvostella, mitä kaikkea saatetaan
katsoa Venäjän etuihin kuuluvan. Mutta minä
sanon, että yhtä epämääräistä on tarkemman tulkinnan mukaan myöskin analyseerata se, mitkä
asiat voidaan katsoa johtuvan .Suomen ja V enäjäu välisistä oikeussuhteista. Joka tapauksessa
tämä on hyvin venyvä ja saattaa avara·sti tulkittuna johtaa hyvinkin laajalle siinä, että useat asiat
sellaisista, joita. me katsomme, että ne ovat yksinomaan Suomen sisäisiä asioita, voidaan selittää
koskevan myös Venäjän etuja. Epäilemättä on
asianlaita niin. Mutta minun täytyy omasta puolesfani ainaki:q huomauttaa, että kun katso)1 tätä
asiaa avarammin ja, sanoisinko, pitemmän päälle,
niin minun täytyy sanoa, ·että uuden vapaan Venäjän etujen mukaista ei saata olla se, että se
sekaantuu Suomen sisäisiin asioihin; uuden vapaan Venäjän edut eivät mitenkään, sen todelliset
-edut, eivät voi, eivätkä saata olla, eivätkä saa
olla ristiriidassa Suomen todellisten etujen kanssa. Tietysti riippuu tällöin siitä, minkälainen hallitus Venäjällä on, minkälainen kenraalikuvernööri Suomessa tulee 'olemaan. Hänen harkintaansa
suurimmalta osalta nämä asiat jäävät. Mutta minä
rohkenen olla sitä mieltä, että se aika on ollut ja
mennyt, jolloin Suomessa hallitsee sellainen ken-
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raalikuvernööri, joka täältä viimeksi poistettiin. tetty, se on tU:Skalla ja vaivalla saatu, ja sanon
Minä luulen, ·että .Suomen eduskunnalla ja Suomen sen suoraan, että minä en olisi kelvollinen · ·
kansalla ja 8uomen hallituksella tulee olemaan esiintymääm tämän eduskunnan edessä, jollen
keinoja poistaa pois tieltä seHainen kenraaliku- m:inä ja minun toverini olisi käyttäneet kaikkia
vernööri, joka harjoittaa jarrutuspolitiikkaa Suo- mahdollisia keinoja saadaksemme tämän asian
men asiain kehitykseen nähden ja joka käyttää niin onnelliseen ratkaisuun kuin mahdollista.
valtaansa väärin täällä Suomessa. (Eduskunnasta: Mitään emme dle jättäneet käyttämättä, mitä
Hyvä! Vasemmalta: Lapsellista, poistakaa! Pu- suinkin rehellinen mies tässä asiassa saattaa
huja: Kyllä se poistetaan. Vasemmalta: Poista- telhdii. (Oikealta.: Hyvä!) Muuten minä luulen,
kaa pian!)
niinkuin minä jo viittasink:i:n, että meidän pyrMitä tulee tähän toiseen kysymykseen, että kimyksemme valtiolliseen vapauteen ja itsenäiVenädän väliaikainen 1hallitus on JlUolestaan tafu- syyteen alkaa saada tunnustusta ja ymmärtätonut myöskin itselleen pidättää muodollisen oi- mystä myös Venäjän kansan ja myöskin Venäkeuden eduskunnian kokoonkutsumise.en, lOJ.)etta- jän hallituks·en ainakin erinäisten edustajain
miseen ja hajottamiseen, on tämäkin •periaatteel- puolelta. Minä luulen voivani vakuuttaa, että
liselta kannalta katsoen epäilemättä erinom!J,i- Venäjän kansassa on kehittyvä, on vakiintuva
sen tärkeä. Mutta tämä on esitetty meiUe sillä se käsitys, että vain itsenäinen ja va>,paa Suomi
nimenomaisella :huomautuksella Venä>jän väliai- on, niilikuin minä olen jo sanonut, kyllin arvokaisen hallituksen puolelta, että väliaikainen kas naa.puri Venäjälle, .vain itsenäinen Suomi
hallitus tahtoo kuitenkin tässä yhteydessä huo- on kyllin arvokas tuki ja turva Venäjäl'le länttä
mauttaa, että sen tarkoituksena ei suinkaan ole vastaan. Minä voin sanoa, .että me tulemme enkäyttää oikeuttaan valtiopäiväi.n hajoittamiseen nenpitkää huomaamaan sen tosiasian, että itsenä•hden minkäänlaisien omien tarkoi·tusperiensä näinen valtio on aina va'hvempi, .va:paa valtio on
ajamiseen. Takeena tästä on se, että väliaikai- aina vahvempi puolustamaan olemassaoloa kuin
nen hallitus on iiroottanut olevansa suostuvai- epävapaa valtio ja silloin jokaisen kansakunnan
nen .Suomen hallitusta koskevissa asioissa nojau- täytyy voida olla vapaa ja itsenäinen voidakseen
tumaan eduskunnan luottamusta nauttivaan se- puolustaa its·eään ja voidakseen myöskin tarpeen
naattiin. Tämä on siis lopultakin, niinkuin mi- tullen ratkaisevalla hetkellä, silloin kun iJhmisnä sen käsitän, enempi ambitsioonikysymys ta:hi kunnan koihtal.ot saattavat olla .kysymyksessä,
kunniakysymys, kuin asia;llinen kysymys. Kun m;y1ös antaa tarmokasta apua oikeuden puolesta
jo, niinkuin sanoin, tässä nämä esitetyt asiat taisteleviHa naapureilleen. Minä siis ·rohkenen
ovat senlu:ontoisia., että ne ovat aivan .väliaikais- olla sitä mieltä, että meidän itsenäisyytemme ja
ta laatua, ja kun me olemme jo ilmottaneet, että vapauspyrkimyksemm:e on terveellä pohjalla, ja
me tulemme esittäJmään Lopulliset vaatimuksem- minä luulen, että meidän on myöskin koetettava
me kansalliskokouksen yhteydessä ja kun lisäk- ymmärtää venäläisiä tovereita ja venäläistä kansi me olemme sitä mieltä, että tämän kysymyk- saa, sillä minä uskon, että parempi on meidän
sen järj·estäminen on erikoisen kiireellistä, niin oHa Venäjän ystävänä kuin vilhamiehenä, ja miolen puolestani katsonut voivani olla mukana nä voin sanoa sen, että sittenkin olemme Venäjän
esittämässä tätä esitystä eduskunnalle. Mutta kansalle paljosta kiitolEsuud·en velassa. Me
minä tahdon heti ilmottaa, että me emme suin- olemme kiitollisuuden velassa ennen kaikkea siikaan ole missään tapauksessa eikä millään ta- tä, että me nyt tääiJ.lä täUä hetkellä keskustelemvalla tahtoneet sitoa edluskunnan käsiä.. · Edus- me näistä asioista, jotka meidän kansamme kekunnalla •On oleva aivan täysin rajoittamaton .hitykseUe ovat äärettömän tärkeitä, ja se kansa,
valta päättää asiasta puoleen tahi toiseen, ja mi- joka on vapauden hankkinut itsell~en ja avannut
tenkä muuten saattaisikaan olla, sillä se aika ti.en myös meidän va·paudellemme, se kansa ei
on minun ymmärtääkseni mennyt, jolloin salai- voi ·olla meidän vapautemme sortajana vastaisuusen diplomatian ja salaisten asiakirjain avulla d·essa, vaan tarjoutuu meille tilaisuus vastaisuukokonaisten kansojen k01htalo sidotaan vuosi- dessa sovinnossa saa.da täyd:eHinen itsenäisiys.
kymmeniksi, eihkä vuosisad:oiksi, vaan täytyy riippumattomuus Suomen kansaHe.
nykyaikana esiintyä puhtaasti avonaisella p'OliMinä luulen, että tässä yhteydessä minun on
tiikalla ja jättää lo:rmllinen ratkaisuvalta edus- ka;jottava muutamiin muihin sei'kkoihin, jotka
kunnalle. Mutta niinkuin sanoin, minä alen ovat, ellei välittömässä, niin ainakin välillisessä
katsonut voivani olla mukana esittämässä tätä yhteydessä täJmän pruheenaolevan kysymyksen
eduskunnalle.
kans•sa. Minä sanoin ja minusta tuntuu, että
Minä siis olen tullut siihen lop:putulokseen, meidän vapautemme kelhityksellä vielä on mo·nta
riippuu ennen kaikkea twvattoman
että tämä esitys, joka nyt on eduskunnalle esi- vaaraa -

508

Tiistaina 12 p. kesäkuuta.

paljon meistä itsestämme, miten me kykenemme
järjestämään meidän omat asiamme. ·Miten me
kyken-emme järj,estämään meidän omat sisäiset
kysymyksemme, siilä jollemme me kykene järjestämään omia sisäisiä asioitamme, niin minä
pahoin pel•kään meidän vapautemme tulevaisuus
·ei ole erikoisen toivorikas. (Oikein! hyvä!)
Jos tässä maassa pääse.e vallalle epäjärjestys ja
sekasorto, niin pelkään, että silloin tulevat toiset kansat, jotka ovat tottuneet pitämään järjestystä, ja hallitsevat meitä ja silloin me saamme maksaa heille ehkä kalliin veron siitä opetuks·esta, jonka he. meille e.päilemättä tulevat antamaan.
Minä siis rohkenen toivoa, että tämän kansan
eduskunnalta ja minä voin sanoa tämän kansan.
jruseniltä ei pitäisi puuttua :halua ja rehellistä
tahtoa tehdä kaiken voitavansa meidän omien
kotoisten sisäisten oloj.emme järje~tämiseksi niin,
että ne pysyisivät mallikelpoisessa kunnossa, siten, että me voisimme osottaa koko s~vistyneelle
maaihnalle: Katsokaa sitä kolkkaa Pohjan perillä, siellä sittenkin vaikeissakin oloissa on pysynyt järjestys, se kansa on kyennyt 'ha!}itsemaan itsensä, sillä kansalla täytyy olla paikka
kansojen joukossa. Minä tahdon tämän erikoisesti sanoa sen vuoksi, että me ainakin hallituksessa tänä vaikeana aikana, jolloin twloudelliset
kysymykset valtiollisten kysymysten rinnalla
äärettömän jyrkkinä kohtaavat toisensa, olemme
tavattoman vaikeassa asemassa. Meille toiselta
puolelta huudetaan ja toitotetaan: laiilisuus on
palautettava kaikessa ankaruudessaan, laiiHsuus
on se, jonka pohjalla yksin v·oidaan järjestys
tässä maassa palauttaa. Mutta minun täytyy
rehellisesti ja avonaisesti sanoa., että ankaran,
muodollisen laillisuuden palauttaminen täJhän
maahan ei ole tällä hetkellä maihdollinen niissä
puitteissa· ja sillä tavalla kuin se I>alautettiin
suurlakon jälkeen. (Oikein!) Minä olen puolestani tullut vakuutetuksi siitä, että se laillisuus,
joka suurlakon jälkeen tässä maassa piiäsi vallalle, se laillisuus on kaivanut maaperän pois
näiden päivien alta. Ne piiskan sivallukse·t, jotka läimä:hytettiin Laukon mailla ja ne tunnottornai tor:pparihäädöt, j.otka pantiin toimeen, ovat
näinä päivinä oHeet esillä vaikuttamassa. Ne
jouliot, jotka silloin saivat ly-öntejä Laukon mailla, eivät ole niitä unohtaneet, ja ne eivät tule
sallimaan sitä t•oista kertaa. (Kättentaputusta
vasemmalta.) Meille on sanottu, että hallituksen tueksi ja turvaksi olisi muodoste.ttava lentäviä le~giooneja, asestettuja joukkoja. Meidän on
täytynyt sanoa: Ei, kiitoksia paljon, mieluummin me menemme itse, mieluummin menemme

aivan aseettomina, aivan turva:ttomina kansan
eteen ja selitämme heHle ne kysymykset, j.otka
tällä hetkellä ovat esillä. Mieluummin me tahdomme käyttää järkeä kuin raakaa valtaa ja .minun täytyy sanoa, että niistä vaikeuksista huolimatta, jotka meillä on ollut edessämme, niin
su~teellisesti - verrattuna niihin oloihin, joissa·
me elämme, ja ve·rrattuna ·esimerkiksi niihin ta~auksiin, jotka tapaihtuvat Venäjällä, yksinpä
vapaassa itsenäisessä Ruotsissa, joka on ollut
ainakin täydellisesti puolueeton maa, .:_ verrattuna näihinkin maihin meidän olomme ovat ke- ·
hittyneet verrattain rauhallisesti. (Oikein!) On·han tietysti lain kirjainta rikottu, eihän sitä voi
k1eHää, mutta minun täytyy sanoa, että meidän
on täytynyt tässä katsoa enemmän tuomarien
ohjesääntöä kuin lakia, meidän on täytynyt
enemmän sovelluttaa sitä katsantokantaa, että.
yhteiskunnan hyöty on paras ·laki ja sentähden
s-e, mikä havaitaan yhteiselle kansalle hyödyksi,
se pidettäköön .myös la:kina, vaikka säädetyn
lain sanat näyttäisivät toisin kuuluvan. Sitä
paitsi minun täytyy sanoa aivan rehellisesti ja
avonaises-ti, että minä ainakin olen omasta puolestani huomannut, että vallassa ol·evat luokat
ovat ihan kiusalla pitäneet kiinni lain muodos- ·
ta ja kirjaimesta. Minulla on riittäJvästi todistuksia siitä, että nämä teot ovat olleet luonteeltaan hyvin lä;hellä sitä pistettä, jota eräissä
asioissa ja eräitten kysymysten yhteydessä. sanotaan provokatsiooniksi. Minun täytyy sanoa,
että tämä ·ei ole oikeaa ymmärtämystä. Minä
en tru'hdo tällä sanoa sitä, etteikö työväestö myös
olisi eräissä tapauksissa kii:hottunut aivan liiaksi, mutta heillä on ollut, niinkuin minä ~anoin,
koko mennyt k.ehitys poilijana ja syynä kaikkeen
sii:hen, mitä me näinä aikoina olemme saaneet
niittää. Ja minulla oQll ollut tilaisuus toisella
kertaa tältä paikalta sanoa, että Suomen kansa,
erittäinkin sen työtätekevä väestö, odottaa nyt
todella meiltä, eduskunnalta ja hallitukselta, todellisia· reformeja, jotka kiireellis·esti ja viipymättä panna•an käytäntöön, ja ,sen vuoksi minä
rohkenen toivoa, että myös näitä to:liveita tä.ssä
suhteessa toteute·taan, että eduskunta myös puolestaan on anta~a todellisia reformeja. Sinä
jollei näitä reformeja .nyt tule, niin se ei ole
.Suomen kansan onneksi ·eikä menestykseksi, vaan
päinvastoin tulevaisuus on käyvä meidän yhteiseksi turmioksemme. (Oikein!)
Jos täällä on joku, jos tässä maassa on yhteiskuntaluokkia, jotka uskovat, että tahän maahan voidaan palauttaa laillisuus sen kaikessa
ankaruudessa juuri sellaisena kuin se palautettiin suurlakon jälkeen, niin pyy(Län: olkaa hyvä,
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astukaa remmiin, sopii koettaa.. Joka tapauksessa me olemme koettava ja tekevä voitavamm~,
niin ja kaiken, mitä sui~kin v~imn~:e teohd~ meidän yhteiskuntamme säilyttämiseksi, yhte~sku.~
nallisen rau•han ja järjestyksen turvaam1seksr.
Tässä YJhteydessä minun täytyy vielä ~aj~~a
erääseen asiaan, joka tällä .hetkellä on er1ttam
.kaava. iSe on tämä elintarvekysymy~. _Km~
lovpuu leipä, niin loppu~ järjestys.. S1ll.?~n e1
kysytä, meneekö maan Ja kansan Itsenaisyys
vaiko ei. Nälkä on ankara vieras. Kun eduskunta on nyt hyväksynyt lain elintarpeiden kä~
töstä tässä maassa, niin minä ainakin rohkemsin toivoa, että kansa kai.~kialla on a~tta.va h~}
lritusta tämän laillisen lam toteuttamisessa, nun
ettei sitä vastaan nousta, ·ettei sitä koeteta kiertää kaikilla saiakavaliHa keinoilla ja siten saada
aikaan tässä maassa epäjärjestystä ja suuri k~n
sallinen vaara. Minä olen kuullut, että erä1Hä
tah<>illa suunniteltaisiin hyvinkin kiivast~ vastarintaa näiden säännösten toteuttamisel_le.
Minä pyydän, miettikää ja miettikää tarkom!
(Keskustasta: Antakaa meidä~ kylvää peltfm~e! !)
Tässä asiassa on paljon .pehssä. T.äs.sa ei ~le
kysymyksessä ain<>aSitaan . n:~kypäiV~~.n . ~~s1~;
vaan tähän kysymykseen s1saltyy epa:de~atta
myös tulevien vuosikymmenien_, e'hkä vuosi~ato
jen k·elhitys ja miten meidän asiamme vastaisuudessa tulee käymään.
Minä siis toivon, et·tä eduskunta ja Suomen
kansa näinä raskaina aikoina tulevat antamaan
suosiollista apua, auttaman meitä ythteiskunnallisen järjestyksen säilyttämisessä tässä. .maass.a
ja siten edistämään si.tä meidän ~ad)a~.~pyrk.I
mystämme, jonka tarkortu~s~na on Itsell;aisen Ja
V3iPaan Suomen luominen Ja JOnka tark?l·tuksena
on Suomen kansan kohottaminen vapa1den kansojen .ioul.koon. (Hyvä-huutoja. Kättentaputuksia vasemmalta.)

>
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endast nämna, att 2 ·§ i propositionen påtagligen
borde erhålla en annan formulering, nämligen sådan att sl'lltet af 1' mom. skulle lyda: ,äfvensom
sammankaUar, öppnar, afslutar och upplöser
Landtdagen på &ätt L. 0. stadigar". Det är nämli·gen lämplirgast att här hänvisa till landtd~gs~
ordnirrgen. J ag skall i d€tta sammanhang ICke
;yttra mi1g vidlyftigare om detta propositionsförslag" Jag hoppas att utskottet tager undter behandling denna anmärkning, hvilkern jag tror icke
saknar fog.
Ed. E s t l a n d e r: Jag nödga•s uttala ett beklagande ofver att ekonomiedepartementets hr viceordfö·rande icke velat inskränka sig till sådana
uttalrunden, där han säkert skulle haift att plåräkna
understöd från hela folkrepresentationen, utan
önskat göra uttalanden, där han säkert icke följes
.af en stor del1 af landtdagen.

Ed. S c h y b e r .g s o n: Det är svårt att fatta
hvad hr viceordför.a.{ldens i ekonomied'epartemen-:tet långa andragande med alla dess ,om" och
,men" och framför allt ,men" - det fanns d~raf
ett dussintal - ha:ft gemensamt med den fraga,
som •nu föreligger för landtdagen. Det var endast
en ringa del, som handlade om den förevarande
p•ropositionen, det örfriga handlade om 'oode ett
och annat, mest sådant som ick·e har med denna
pr<>position att göra och som säkert, såsom den
föregående talaren sade, icke kan af landtdagen
i t dess helhet godkännas, såsom fallet var med
hans första andra:gande i denna landtdag..
Men äfven i själfva sak€n, utvidgandet a'f senatens myndighet, föreföll andra•gandet synnerligen osäkert. Hvarför ej helt enkelt erkänna att
propositionen, sådan den nu föreli•gger, innebär
stor fara? Hvarför öfverskyla det? Senatens vice~
ordförande hade dock kunnat komma till samma
Ed. G a d o 1 i n: J ag vill endast yttra mig i slutresultat, nämlirgem att propositionen 'bör ananledning af nu föreliggande proposition. Hvad tagas såsom en öfvergående lag, och jfllg för min
i detta afseende af viceordföranden .i ekouomiede- del vill i detta afseende instämma i hans uttmpa·rtementet uttalats befriar mig från att närmare lande. J ag vill t. o. m. hoppas, att landtdagen
göra äningå på propositionens sakliga innehåll. D~nsam · ioeke skall, såsom hr Gadolin föresloagit,
1
ma motsvarar ju icke det förslag, som den mhem- dringsförshllg i fråga om detal.ier, hvilka måhända
ska regeringen uppgjort och som åsYJftar at.t var~ kunna riskera lrugelns rfastställande eller åtmindet närmaste trappsteget .för den utvecklmg v1 stone medföra dröjsmål därmed. Erfarenheten
här hafva vel'at hälsa välkom·men. Endast såsom från lantdagen närmast efter storstrejk·en tal.ar
ett modus vivendi fiår man förty u:pp:fatta propo- sitt språk i d·et afseendet. Det är mycket, som
sitionen och såsom sådan kan densamma möjligen vi hade Mtt, om vi icke då hade inslagit en sådan
väg, som den hr Gad.olin nu förordar.
godkännas.
J ag förbehåller mig emeilertid att mö.jligen
framdel-es då utskottets betänkande förehgger,
E-d. N e v a n l i n n a: Ei voi olla lausumatta
närmare ~otivera min ståndpunkt. J ag vill nu syvintä valitteluansa. siitä, että, silloin kun maassa
65
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lukuisissa tapauksissa mitä törk-eintä joukkolaitto·muutta on tehty, joka on mennyt niin pitkälle,
että ihmisiä on v·äkivaHoin est-etty tekemästä työtä omilla pelloillaan, kun nälänhätä odottaa maata, että, samon minä, maan hallituksen esimies
kat&oo tämän kaiken rajoittuv"an siihen, että lainkirjainta on jossakin kohden loukattu. Me rohkenemme tässä eduskunnassa varmaan kaikki
toivoa, että viime aikojen pöyristyttävistä tapauksista; huolimatta kansamme terve ydin on .iaksava
voittaa s-en ana•rkian, joka nyt meilläkin huolestuttavaHa tavalla raivoaa. Mutta jos tämä toivo
toteutuu, niin ei totisesti ma:an nykyisen hallituksen esimiehelle, hänen tässä antamansa lausunnon jälkeen, siitä tule pienintäkään ansiota.
(Hyvä, hyvä!)
Ed. B r a n d e r: Mitä itse asiaan tul-ee, joka
. nyt on käsiteltävänä, pyyd•än lausua sen toivomuksen, että ·asianomainen valiokunta käsittelee
sen sillä nopeudella, sillä 'harkituHa perusteellisuudella, minkä tämä tärkeä asia ehdottomasti
vaatii.
Mitä tois-ekseen tul-ee siihen puoleen asiasta,
jeka on ainoastaan välillisessä yhteydessä tämän
kysymyksen kanssa, asian, johon ensimäinen arv-oi-ss'a puhuja täällä on kajonnut, niin lienee pailmllaan säästää sen johdosta sanottava johonkin
toiseen tilaisuuteen~ S.en verran olkoon nyt sanottuna niiden puolelta, jotka ovat tässä maassa tahtoneet rinnakkain kohottaa laillisuuden ja edistyksen yhteiseksi ohjesäännöksi, että, tapahtukoon
laittomuutta tai vallattomuutta miltä taholta tahansa, niin se on puoleltamme tuomittava. (Vasemmalta: Edistys menee kilpikonnan askelin!)
Siinä ei ole siliteltävä puolelta eikä toiselta. Ja
kun tässä erikoisesti on vedottu niihin, jotka tässä
maassa harjoittavat ·elintarvetuotantoa, niin olkoon heidän puolesta•an sanottu, että heihin nähden ei tässä yht·eiskunnassa, ei tässä eduskunnassa
eikä maan hallituksessa ole osoit-ettu siinä määrin
ymmärtämystä kuin tämä tuotanto, tämän maan
pääelinkeino tällaisena vaikeana aikana ehdottomasti edellyttää. (Oikeistosta ja keskustasta:
Hyvä, hyvä!)
Ed. A 1 k i o: Se hallituksen esitys, joka tänä
iltana on edluskunnalla lru'hetettävänä jatkokäsittelyä varten valiokuntaan, on yksi niitä, jotka
tällä ratkaisevalla historiallisella hetkellä tulevat järjestämään Suomen kansan asemaa pitkiksi
aj.oiksi. Sanon pitkiksi ajoiksi, vaikkakin minun on lisättävä heti, että sillä pohjalla, kuin tämä .esitys meidän vastaisen valtiollisen as·emam-

me järjestelyä edellyttää, se ei saata muodostua
pitkäaikaiseksi vaan väliaikaiseksi. Siinä lausunnossa, minkä hallituks-emme varapuheenj<>htaja äsken täällä esitti, lausui hän tärkeitä valtiollisia p~riaat·teita, viittoi niitä suuntia, mihin
Suomen kansan pyrkimykset valtiollisessa suhteessa nykyään tähtäävät. Ja minun on tunnustaminen, että nämä määritelmät olivat sellais.,
minkälaisiksi minäkin pääasiassa tunnen kansamme kaikissa kerroks!sså nykyään virtojen käyvän.
Suo,men kansan itsemääräämisoikeus, Suomen kansan täydeHinen valtiollinen vapaus, ne ovat periaatteita, pääJinääriä, joihin tässä maassa nykyisellä hetkellä kaikki sydämet voimakkaasti pyrkivät, Minun on tähän lisättävä puolestani, että
me pyrimme tilihän historiallisten oikeuksien perusteella. Se vuosisadan yhdessäelämä Venäjän
kanssa, j<>ka nyt on suoritettu, on eräs jakso siitä historiallisesta taistelusta, jonka kautta Suomen kansa on itsellensä ansainnut aseman Euroopan sivistyskansojen keskuudessa. Ennen
vuosisatojen kuluessa joutui Suomi taistelemaan
Ruotsi]\ vallan polkemista ja alituista Suomen
kansan \Tapauksien rajoittamista vastaan. Tämä
vUJoSi$ata, joka nyt on kulunut Venäjän yihteydessä, <>n muodostunut Suomen kansalle taisteluksi olemassaolonsa 'puolesta. Ja kun me nykyisellä hetkellä, kun kansajimvälistä oikeutta
Europassa ruvetaan jakamaan niillä k·einoilla,
.i·otka Europan so-rretut kansat ovat pakoitetut
valitsemaan vapautuaksensa niistä jii;rjestelmistä, joiden kautta kansoj-en vapautta on täJhän
1
asti ahdistettu, -kun me nyt muiden kansojen
kera ryhdymme suunnittelemaan ·omaa elämäämme, me pyrimme silloin vapauteen ja katsoiDIID.e,
että meillä on sii:hen historiallinen oikeus.
Mutta kun tämän olen sanonut sena•atin varapuheenjohtajan kanssa samaan nuottiin, täytyy
minun valittaen lausua myöskin se, että ne ajatukset, joit•a hän täällä ·esitti Suomen kansan kokoamiseksi nykyhetkellä, eivät olleet onnistuneet.
Minä ymmärrän senaatin varapuheenjohtajan, nykyisellä hetkellä Suomen ensimäisen miehen, siehmelämää silloin, kun hän tällaisessa tilaisuudessa kohdistaa vaikeassa asemassaan avunpyyntinsä eduskunnan vasemmistoryhmää kohti. Siihen
hänellä on ehdoton oikeus. Mutta hänellä ei ole
oikeutta samassa hengenvedossa ryhtyä sanoin
tuomitsemaan tämän kansan toista puolta siitä,
·että se olisi nykyisellä hetk·ellä, esimerkiksi hallituksen järjestyksenpitotoimenpiteiden suhteen
nykyistä anarkiaa vastaan, asettunut vähemmän
loj.aalisdle kannalle hallitukseen nähden kuin
eduskunnan vasemmisto. Ja kun tämän olen sanonut, tuntuu minusta, että senaatin varapuheen-
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johtajan lausunto varsinkin niitä kohtaan, jotka
ednskunnassa edustavat niitä kansankerroksia,
joiden on vastattava siitä, että tämä kansa elää
·l-eivän puolesta tulevina lähemninä aikoina, senaatin varapuhoon.idhtajan lausunto niitä vastaan oli
isku vasten kasvoja. (Oikealta: Hyvä!) Ja isku ei
ollut onnistuneella ajalla annettu. Olen sitä mieltä,
että tässä eduskunnassa on nykyään etsittävä
keskinäistä ymmärrystä, juuri sitä keskinäistä
ymmärrystä, jonka puutetta senaatin varapuheenjohtaja täällä moitti lausuessaan, •ettei Venäj·än
väliaikainen halEtus ole osottanut riittävää ymmärrystä Suomen hallituksen pyrkimyksiä kohtaan. Minä väitän tässä meidän keskeisessä
·asiassa, että Laukon ~akon syihin vetoaminen,
valaistakseen nykyisen hetken asemaa Suomessa,
ei ollut onnistunut. Jos sitä taas pidetään onnistuneena, kuka sill'Oin on vastuussa siitä, ettei
keskinäistä ymmärrystä täällä: vihdoinkaan löydetä? (Vasemmistosta: Ei ole tahdottu ymmärtää.) Täällä on viimeisinä viikkoina riehunut
ympäTi maan ·ei ainoastaan lakkotaistelut, jotka
sellaisinaan minäkin toisenlaisena aikana tunnustan oikeutetuiksi, v:aan täällä on riehunut taistelu,
jossa on käytetty sellaista väkivaltaa, jota minkään hallituksen esimies ei saa tunnustaa eikä
myöskään asettua niin pitkälle ·ymmärtämään,
että hän asettuisi niitä tuomitsemaan, jotka taht-ovat laillista järjestystä: pitää siinä maassa, jonka
elliSimäinen m~es hän on. (Keskustasta: Hyvä.)
Maa on lailla hallittava. Siitä velvollisuudesta
ei yksikaän hallitus tästäkään lähin pääse vapauteen. Tätä maata ei ole viimeisten 18 vuoden kuluessa lailla hallittu. (Vasemmistosta: Eikä ennenkään.) Tässä maassa on ollut, minä sanon sen
ju1kisesti, paljon sellaista ainesta, joka on ollut
valmis kumartamaan venäläisen byrokraattisen
hallitusvallan edessä, pyrkien itsellensä etsimään
henkil·ökohtaisia etuja ja luokkaetu.ia, josta on
ollut seurauksena onnettomuutta Suomen kans:alle.
Mutta minun täytyy suruHa todeta, •että nyt, kun
vallankumouksen laineet ovat pyyhkineet syrjään
Venäjän entisen byrokraattisen hallituksen .ia sen
kätyrit tässä maassa (Vasemmistosta: Ei kaikkia!), meidän on ollut pakko nähdä, että ne voimat, jotka nyt ovat nouss·eet Suomen yhteiskunnassa ensimäistå viulua soittamaan, että n,e voimat ovat olleet uudestaan taasen valmiit turvautumaan venäläiseen sapeli- ja kiväärivaltaan.
(Keskustasta: Hyvä! Vasemmistosta: Ei ole totta.)
Ja minun täytyy valittaen sanoa, että tätä eduskuntaa on helsinkiläinen työväenjärjestö ollut valmis uhkaamaan, suunnittelemaan toimenpiteitä'
eduskunnan toimivapauden ahdistamiseksi, sitä
varten, että eduskunta suostuisi p:akkovallan
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edessä tanssimaan niitten joukko.ien pillin mukaan, jotka tulevat kokoontumaan tämän eduskunnan ympärille venäläisten sotamiesten kiväärien
apuamina. (Vasemmistosta: Se on vale!) Parempihan se vaiheena olisi! (Vasemmistosta: Niinhän
se olisi. Puhemies: Ei saa vuorokeskusteluja pitää. Ed. Airola: Missä se on kielletty.?) Asianlaita on tässä maassa sellainen, •että me odotamme
nykyään hallitukseltamme sellaista ääntä, joka
velvottaisi vasemmistoa ja oikeistoa yhtymään
siinä, että tässä maassa laillinen järj-estys pääsisi
valtaan, että anarkia täällä voitaisiin ehkäistä ja
että tämä kansa ja eduskunta voisivat yhteisvoimin järjestää :asiat sillä tavalla, etteivät vallankumouksen jälkinäytökset ,pyyhkisi meitä kansakuntien joukosta. Mikäli minä tunnen, on eduskunnan oikeiston taholla nykyään taipumuksia
hyvinkin suuriin myönnytyksiin yhteiskunnallisen vallan luovuttamiseksi vasemmistolle. Kun
tällaisia taipumuksia kerran on, on oikeus asettaa
myöskin vasemmistolle jonkinlaisia vaatimuksia.
Ja nämä vaatimukset ovat sellaisia, että vasemmistonkin on koetettava pyrkiä kerrankin myöskin k a n s a ll i s esti tapausten tasalle. Mutta
se valta, jota eduskunnan vasemmisto nykyään
·eduskunnassa käyttä:ä, on nähtävästi heissä jo vaikuttanut saman, mitä samallainen luokkatunne .ia
luokkavalta on aivan läheisinä aikoina ennen tätä
vaikuttanut niissä ryhmissä, jotka ennen pitivät
valtaa maassa. Meillähän oli pysähdyksissä koko
säätyvaltiopäiväin toiminta-ajan melkein kokonaan yhteiskunnallinen lainsäädäntö. Ja kun katselemme sitä aikakautta, joka kului siihen, jolloin
täällä olisi pitänyt toteuttaa jo suuret määrät
niitä uudistustehtäviä, jotka nyt· ovat patoutuneina meid·än •eteemme, meidän täytyy valittaa,
että viime vuosisadan jälkipuoliskolla yhteiskunnallinen valta käsitettiin täällä niin väärin. Se
valta on synnyttänyt tämän· patoutuman, jonka
edessä nyt seisomme. Mutta ne, jotka nyt hallits·evat vuorostansa asemaa tässä maassa, ne ovat
v·elvolliset tämän ·edellisestä a.iasta saadun esimerkin valossa hiukan tarkistamaan, millä tavalla he
käyttävät tällä kertaa valtaansa. Sillä ennen vallassa olleiden luokkien aika on mennyt. Tulevaisuus on kansanvallalla. Mutta jos se tulevaisuus
särj.etään ·ennenkuin kansanvalta on astunut sen
paremmin oh.iaksiin tässä maassa kuin mitä meillä.
nykyisellä hetkellä vielä on tilaisuutta, voi olla,
että unelmat kansanvallan toteuttamisesta tässä
maassa häipyvät tyhjiin. Kun puolestani siis katson tässä asemaa siltä kannalta, että tällä kertaa
seisomme, ei luokkien edustajina, vaan Suomen
kansan edustajina valmistamassa tälle kansalle
tulevaisuutta tähänastisen historiamme merkilli-
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simpänä hetkenä, meidän on silloin lakkaaminen
syyttelemästä toisiamme ja koettaminen etsiä nykyisen hetken hajaannuksen syitä: kukin omassa
itsessämme. Ja senvuoksi rohkenen pyytää, että
vasemmisto, tämän illan keskustelun hed·elmänä,
tulisi hiukan harkitsemaan sitä, millä tavalla he
tuomitsevat niitä kansanjoukkoja, jotka vielä
·yrittävät tässä maassa pitää laillista järjestystä:
voimassa. Luulen, että se harkinta varmasti tulee
johtamaan si~hen, että me huomaamme, ·että val1an väärin käyttäminen vie aina turmioon ja että
se voi viedä myöskin Suomen sosialidemokratian turmioon. Sillä tämä sosialidemokratia
seisoo vain, jos tämä kansa kansallisesti seisoo.
(Vasemmalta: Ei sentään!) Jos tämä kansa häviää,
häviää Suomen
sosialidemokratiakin
maailman kansojen joukkoon. (Vasemmalta: Oho!
Ei ikinä!) Niin kauvan kun kansallistunne kokonaan puuttuu niiltä henkilöiltä, jotka nykyään
johtavat Suomen suurin.ta eduskuntaryhmää, mi·nun täytyy se tunnustaa, asemamme tässä histoTiallisessa taistelussa on sangen tukala. Mutta
en ole niin pessimisti, ·että luulisin tämän kuitenkaan johtavan SuDmen kansan häviöön. SiHä olen
vakuutettu siitä, että ennen kuin ne taistelut ovat
loppuneet, joihin me nyt kansana käymme, taisteluun elämästä, taisteluun valtiollisesta oikeud·esta, kansojenväliseen taisteluun - ennen kun
ne taistelut loppuvat, olen vakuutettu siitä, että
me joudumme käymään niin raskaan ja vaikean
koul•un läpi, että Suomen sosialidemokratiakin
on silloin -ehtinyt oppia kansalliset aakkoset.
(Oikealta hyvä-huutoja ja käitental)utuk'Sia.)

Ed. P i i s i n e n: Samalla kun minä suurin
piirtein katsoen yhdyn siihen lausuntoon, minkä
hallituksen edustaja esilläolevan hallituksen esityksen yhteydessä on täällä antanut, katson välttä;mättömäksi huomauttaa, että sen lausunnon
yksityiskohdista täytyy kyllä olla vakavasti eri
mieltä. Minä ilolla . merkitsen, että hallituksen
ed:Ustaja on jäHeen uudistanut täällä ajatuksen
Suomen täydellisestä vapautuksesta. Minusta kuitenkin olisi viisaampaa olla niin kovin täsmälliseen muoto{)ll pukematta aikaa siitä, milloin lopullisesti Suomen vapautuskysymys esitetään.
Täällä eräät puhujat, muid·en muassa ed. Schybergson, ovat tahtoneet ·esilläolevan hallituksen
esityksen kiireellisyydellä painostaa, •että eduskunnan pitäisi tämä esitys sellaisenaan niellä.
Että asia on kiireellinen, se on totta, mutta että
se on m:Y"öskin vaikutuksiltaan vakava, on ·enemmän kuin totta. Senvuoksi on mi•elestäni eduskunnan tarkoin ja rauhallisin mielin harkittava, mitä
se voi kyseenalaisesta hallituksen esityksestä allekirjoittaa ja mitä se ei voi.

Ed. Nevanlinnalta - vahinko vain, että hän
·ei taida olla täällä! - tahtoisin minä kysyä, missä
määTin hän, entinen senaattori Nevanlinna, pitää
itseään oikeana miehenä puhumaan lain loukkaamisesta ja ,kansan laillisesti terveestä ytimestä".
kuten hänen sanansa kuuluivat. Jos taistelusta
laillisuuden säilyttämiseksi tullaan ansaitsemaan
kunniaa, niin minä :arvelen, että ed. Nevanlinnan
on syytä tarkoin punnita, missä määrin hän luulee
olevansa oikea mies tästä kunniaa niittämään_
Tällä minä en suinkaan tahdo sanoa, että puolustaisin laittomuutta ja sekasortoa. Kokonaan
päinvastoin.
Ed. Alkio puhui täällä erinäisistä iskuista,
joita on annettu sekä lailli&en järj-estyksen säilyttämistä että :hiitä vastaan, jotka sitä säilyttää
tahtovat. Ed. Alkio, niin kovin klassillisen puheen kuin hän jälleen pitikin, oli minusta sentään
liiabi yksipuolinen. Olikohan se nyt toissa- vai
eilispäivänä kun ed. Alkio hyväntahtoisesti lainasi minulle erään suomalaisen sanDmalehden,
jonka nimi on Ilkka. Luin siitä verrattain pitkiä
ja seikkaperäisiä selostuksia Pohjanmaan talonpoik-ain, siis arvatenkin ed. Alkion valitsijain erinäisistä toimenpiteistä, jotka minun mielestäni
ovat iskuja, verrattain k.ovia iskuja sitä lakia ja
sen lain käytäntöön sovelluttamista vastaan, jonka
lain, nimittäin elintarv·elain, eduskunta on
vastikään hyväksynyt ja joka on tullut laiksi vahvistetuksi. Ed. Alkiolta ei kuitenkaan riittänyt
huomataks-eni yhtään sanaa, joka olisi kdhdistunut näille laillisen järjestyksen säilyttämistä vastaa'n suunnatuille iskuille. Kun ed. Alkio tahtoi
vaatia pu)lee~sansa vilpitöntä ja Tehellistä esiintymistä, sovinnollista mieltä Suomen tulevaisuuden rakentamiseksi ja nykypäivien jär,jestyksen
säilyttämiseksi, niin olisi minusta alkeellisin rehellisyys vaatinut, että ed. Alkio olisi rohjennut
sanoa sanansa myöskin näistä iskuista, jotka eivät
suinkaan ole vähäpätöisiä, sillä kyseessä näytti
olevan sangen useiden kuntien talonpoikain laittomuusaikeet ja yritykset.
Ed. Anton Huotari: Herrat alkoivat puhua täällä laillisuudesta ja ed. :Nevanlinna kiipesi
erittäin korkeille laillisuuspuujaloille. Edellinen
puhuja on jo huomauttanut siitä, että aina ei ole
sieltäpäin ollut sama tuuli puhaltamassa. Pyydän
sen lisäksi, mitä edellinen puhuja mainitsi Pohjanmaan talonpoikain valmistautumisesta vastustamaan eduskunnan .hyväksymää laillista lakia,
viitata vain tämänpäiväiseen Suomettareen. Sie1läkään ei edelleenkään niin ehdottomasti vaadita
laillisuuden kunnioittamista. Kun hallituksen ta'holta on lehdelle jätetty huomautus, jossa pyyde-

Senaatin vallan laajentaminen.

tään kaikkia asianomaisia vaikuttamaan -elintarv•elain toimeenpanemiseen, niin Suometar julkaisee kyllä sen, mutta anteeksi pyytäen lisää siihen
alkukaneetin, jossa huomauttaa, että kyllä tätä
lakia sentään pitäisi noudattaa, .-aikka heikäläiset
maanomistajat ovatkin sitä mieltä, ettei se niin
välttämätöntä ole. Sellainen henki siinä kirjoituksessa on.
Kun tällä tavalla porvariston taholla suhtaudutaan laillisuuteen yhdessä suhteessa, niin ei pitäisi niin suurella äänellä huutaa sen laillisuuden
puolesta toisessakaan kohdassa. Muuten huomautan, että kaikki se, mitä on tapahtunut, on ollut
niin laillista kuin nykyisissä oloissa on ollut mahdollista, sillä tärkeillä historiallisilla hetkillä
kansa kirjoittaa oman lakinsa ja menettelee sen
mukaan. ·Tämä on käsitettävä niistäkin hetkistä,
jotka nykyisin ovat meillä elettävinä.
Ed. A r a .i ä r v i: Minun täytyy tunnustaa
täydellisesti pettyneeni si~hen nähden, mitä 'Odotin
tältä keskustelulta. Minä odotin Suomen kansan
edustajilta taas yhtenäistä esiintymistä ja osotusta
siitä, kuinka me olemme yksimielisiä siitä, että
meidän valtiollis-et oikeutemme ja etumme ovat
todella meille kaikille yhteiset ja rakkaat. Meillähän ei ol.e minkäänlaista' erimielisyyttä olemassa
.siihen nähden, että senaatin valta on laajennettava, on laajennettava vähintäin siinä määrässä,
kuin tämä senaatin käsiteltävänä oleva esitys tietää. Minä älysin senaatin varapuheenjohtajan
lausunnon tunnelmapohjan alkupuoleltaan myöskin olevan tämän luontois,en ja arvelen hänen todella pyrkineen esityksessään siihen, että hän kokoaisi Suom-en kansan -edustajat ja siis myöskin
niiden takana olevat joukot yhtenäiseksi rintamaksi osottamaan kaikille tämän maan ulkopuolella oleville, kuinka tärk-eänä .ia' kalliina me pidämme vapauttamme, kansalliseen olemukseemme
perustuvaa vapauttamme sekä osottamaan kuinka
me juuri tätäkin tilaisuutta hyväksemme käyttäen
näytämme myös olevamme valtiollisen vapaqden
arvo1s1a.
Minä puolestani saatan täydellisesti yhtyä senaatin varapuheenjohtajan lausunnon tähän puoleen. Mutta hänen lausuntonsa jä~kipuoli oli minunkin mielestäni onneton. Se aiheutti täällä
näytteen vaarallisesta rikkinäisyydestä, jpka meidän kansassamme ja sen eduskunnassakin liikkuu.
HPTra varapuheenjohtajan· puhe on syynä siihen,
että tämä senaatin esityksen valiokuntaan evästelykin on nyt muuttumassa täyd·elliseksi kiistaksi
ja pyykinpesuksi vanhoista asioista. Oudointa
minusta senaatin varapuheenjohtajan esityksessä
oli se, että hän näkyy epäilevän, hän antoi lau-
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sunnollensa · kokonaan sen värityksen, että ·hän
näkyy epäilevän Suomen kansan eduskuntaa ~iitä.,
•että se ei olisi valmis tällä kertaa panemaan toimeen syvälle käypiä uudistuksia, mikäli ne koskevat Suomen sisäistä elämää. (V as,emmalta:
Syytä on epäillä.) Tähän epäilykseen ei ole eduskunt~ tähän asti vielä antanut aihetta. (V asemmalta: Ol·ettehan. Entäs osuustoimintalaki.)
Täällä ovat suuret lait tekeillä. Eritoten kunnallislaki, ja mikäli on saatettu •havaita, ei ole
eduskunnassa niitä, jotka tahtovat sen asettaa
syrjään. (Vasemmalta: Suomettarelais-et.) Suomettarelaisia on .ia cm muitakin eduskunnassa ja
·ed. Airola muun muassa hyvässä sovussa suomettarelaisten kanssa, jotka ovat sanoneet, että siinä
lakiehdotuksessa on .iärjettömyyksiä, joka on
asianomaisesta valiokunnasta eduskuntaan lä:hetetty ja .ionka eduskunta on lähettänyt suureen
valiokuntaan tarkastettavaksi ja korjattavaksi
sillä tapaa, kuin ed. Airola suomettarelaisten
kanssa hyvässä sovussa on toivonut. Kun tämä
lakiehdotus toivottavasti pian sellaiseksi korjattuna, kuin me yhdessä ed. Airolan kanssa olemm-e
toivoneet, palaa eduskuntaan, ei taida olla yhtään
ainoata suomettarelaista, joka asettaa äänensä sitä vastaan. (Vasemmalta: 8 tunnin työpäivälaki.)
Kun tämä tapahtuu lähimmässä tul-evaisuudessa
Suomen kansan eduskunnassa, niin minun luullaks-eni ja toivoakseni senaatin herra varapuheenjohtajan äänensävyn täytyy muuttua. On myös
muita suuria lakiehdotuksia, jotka tulevat täällä
eduskunnassa kohta käsiteltäviksi. Vasemmiston
johtaja .io huudahtaa .ia huomauttaa eräästä laista.
Emme tiedä vielä, missä asussa se ·esiintyy, mutta
kohta saamme sen kuulla. Jos sekin lakiehdotus
on semmoisessa asussa, että me saatamme sen pääpiirteissään hyväksyä ja etenkin .ios ·ed. WalpasHänninen yhtyy taas suomettarelaisten kanssa
korjaamaan sitä sellaiseksi kuin suomettarelaiset
tahtovat, niin siitä tulee kuin tuleekin laki ja hyvä laki.
Mutta minä en oiroeastaa~ ole tullut tälle puhu.ialavalle roeskustelemaan ed. W alpas-Hännisen
tai Airolan kanssa, vaan minä nousin puhujalavalle etupäässä lausuakseni senaatin varapuheenjohtajalle erään kehoituksen.
Minä ·en tahdo lähemmin käY'dä arvostelemaan
hänen lausuntonsa .iälkimäistä osaa enkä liioin
tunnust·elemaan sitä pohjaa, miltä se lähti, mutta
minä rohkenen s·enaatin varapuheenjohtajalle tässä tilaisuudessa lausua seuraavaa: Jos senaatin
herra varapuheenjohtaja käyttää kaik•en sen voiman .ia vaikutusvallan, mikä hänellä ·on yksityisenä kansahisena tässä maassa .ia mikä hänellä
on hallituksen esimiehenä, poistaaksensa sellaiset
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.joukkovallattomuudet tästä maasta, joita on eri
puolilla ilmennyt - ja jota tosiasiaa •ei saata
~ukaan vasemmistossakaan kieltaä - , niin Suomen kansan eduskunnan ei tarvitse sillä tavalla,
kuin nyt näyttää tapahtuvan, riideHä keskenänsä
ja osottaa rikkinäisyyttänsä. Vasemmistolaiset ja
senaatin herra varapuheenjohtaja tietäkööt, että
kaikki muut ryhmät panevat kaiken voimansa
liikkeelle tukeaksensa senaatin varapuheenjohtajaa tässä työssä ja toimessa. Me saatamme kyllä
käsittää, että senaatin varapuheenjohtaja katsoo
tarpeelliseksi noudQ,ttaa toisenlaista menettelytapaa, kuin me soisimme, mutta jos hän niin sanoakseni edes s.isäänpäin, ulkopuolella eduskunnan,
ryhmäänsä ja ryhmänsä takana oleviin järjestyneisiin joukkoihin - minun täytyy pyytää anteeksi, että minä hallituksen esimiehestä puhun
sillä tavalla, että vien hänet näin lähelle ryhmiä
-jos hän ryhmäänsä ja s·en ajatussuunnan kannattajiin, joka on lähellä häntä, käyttää kaiken
vaikutusvaltansa, niin me uskomme, me olemme
vakuutetut siitä, että sellaisilta joukkovallattomuuksilta, joita on esiintynyt, käTki taittuu ja
maahan palaa rauha, jota kaivataan tällä haavaa ei ainoastaan omistavien vaan kyllä myöskin
syvästi omistamattomien piirissä ja keskuudessa.
Senaatin herra varapuheenjohtaja kosketti lausuntonsa viimeisessä osassa erikoisesti elintarvelakia. Hän näkyy olevan •huolestunut sen johdosta, että senaatin kaikesta päättäen näyttää olevan vaikeata - tai senaatti ainakin varoo, että
sen on vaikea - toteuttaa tai soveltaa tätä lakia.
Silloin kun sanottu laki hyväksyttiin, niin minä
tältä paikalta rohkenin lausua, kun ilmoitin lain
hyväksyväni ja ilmoitin, että myös se ryhmä, johon minulla on kunnia kuulua, hyväksyi sen, että
.sanotun lain menestyminen riippuu siitä taidosta,
jolla hallitus s·en soveltaa. Ja samaa käsitystä
minä olen yhä edelleen. Hallituksen taidosta riippuu, ovatko tyytyväiset Suomen maanviljelijät,
ovatko tyytyväiset Suomen teollisuusmiehet, mutta siitä riippuu IDY'ÖS, ovatko tyytyväis-et Suomen
ty.ötä tekevät, ruumiillista työtä tekevät ainekset
erit<>ten maaseudulla. Minulla on henkilökohtaisesti se käsitys, että tämän lain soveltaminen ei
tuota suurempia vaikeuksia maanviljelijäin puolelta, olkoonkin näkynyt minkälaisia vastustaruisoireita tahansa eri puolilta, vaan lain soveltamisen suurimmat vaikeudet esiintyvät niiden puolelta työväestön keskuudessa, jotka eivät· ole oppineet punnitsemaan leipäänsä syödessään, vaan
mittaavat sen vasta mahassaan. ·Tunnettu tosiasia
-on, että kun kohtamain tätä lakia ruvetaan soveltamaan, niin ne, jotka varasto.iaan ehkä tahtovat
salata, kiertää tätä lakia, niinkuin herra varapu-

•heenjohtaja sanoi, eivät ole löydettävissä ainoastaan maanviljelijäin joukossa vaan myös ruumiillista työtä tekevien kuluttajien joukossa. Maalla
erittäin, mutta myös kaikissa kaupungeissa. Tätä
seikkaa ei myöskään millään lailla pitä unohtaa~
kun tästä asiasta puhutaan. Mutta olipa nyt asian
laita kuinka tahansa, minä ainakin uskon, mitä
tähän lakiin tulee, jonka soveltaminen on äärettömän vaikeata, että hetki ja tilanne saattaa muuttua erittäin kriitilliseksi sen soveltamisessa, että
siinä tarvitaan kaikki voimat. Minun ymmärtääkseni ei käy puhuminen sillä tavalla kuin senaatin herra varapuheenjohtaja ja erittäinkin jotkut muut puhuvat maanomistajaluokkaan nähden,
mutta ei käy puhuminen myöskään sillä tavoin
kuin ed. Alkio on katsonut voivansa puhua maanviljelijäluokan puolesta. - Silloin kun Suomen
eduskunta hyväksyi elintarvelain, se epäilemättä
sen siinä mielessä hyväksyi, että tässä asiassa puhalletaan, silloin kun ta•rvis tulee, yhteiseen hiileen.
Ed. Rose n q v i s t: Hall det tai senatens
viceordförande bär i dag h>ållit, till den del, som.
icke hänförde sig till föreliggande proposition~
måste anses vara ett uttryck för h e 1 a den ·senats ståndpunkt, hvar:s rfrämste man han är, så
må det vara tillåtet att vid detta tillfälle uttala:
vi hafva icke nu i denna allvarsdigra stund en
h e l a finska folkets senat, utan en k 1 a s s - senat;
vi hafva icke nu en senat, som förmår sätta sig
öfv.er motsatserna, som förmår verka utjämnande
och försonande mellan dem, som förmår skapa
fred i vårt land och för vårt ,folk. Och detta
moåste då djupt beklagas.
•Ed. Nevanlinna: Olin toivonut, että ainakin minun osanottoni tähän monessa suhteessa
niin raskaan vaikutuksen tekevään keskusteluun
voisi rajottuf!. niihin muutamiin sanoihin, jotka
minulla jo oli tilaisuus lausua. Tarkemmin mietittyäni asiaa olen kuitenkin tullut siihen, ettei
tämä ole mahdollista. Minä valitan niinkuin ed.
Arajärvi syvästi sitä, että hallituksen esimies on
tehnyt mahdottomaksi •rajottaa tämän keskustelun siihen, joka olisi sen varsinainen aihe ja jossa
toivottavasti eduskunnan keskuudesta ei olisi tarvinnut pahoja soraääniä kuulua. Herra varapuheenjohtaja on pitänyt parempana ottaa tässä yhteydessä esille myös nykyisen elämämme kaikkein
arveluttavimmat ilmiöt. Häm on toiselta puolelta
tehnyt tämän tavalla, jota lievimmin sanoen lienee lupa nimittää yksipuolisek·si, kun se tuloo
hallituksen esimiehen puolelta. Hän on tällä tavalla pakottanut toisetkin, jotka kansåneduste.jina
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ovat vastuulliset siitä, mitä tässä kamarissa sanotaan ja jätetään sanomatta, lausumaan käsityksensä siitä, mitä nämä nykyisen elämän vakavat
ilmiöt vaatisivat. Tästä minä rohkenen lausua
pari sanaa.
' , Jos h€rra varapuheenjohtaja tahtoo lausuntonsa
käsitettäväkai niin, että tällä hetkellä täytyy meidänkin maassamme olla valmiina myöskin poikkeuksellisiin ja säännöttömiin oelämänilmioihin,
niin minä olen ensimäinen myöntämään, että hän
on oikeassa. VaUankumouksen humussa eläen ei
todella voi odottaa, -että kaikki voisi käydä säännöllisesti:. Meidä:n täytyy olla valmiit siihenkin,
että alhaisimmalla asteella olevien väestön ainesten keskuudessa voi tapahtua joukkolaittomuuden
tekoja. Mutta kuta enemmän näin on laita ja kuta
ell€mmän maan hallitus, niinkuin meidän nykyinen, on vailla tarpeellisia voimakeinoja joukkoväkivaltaisuuksi:en estämiseksi, sitä enemmän on
tarpeellista laillisen järjestyksen säilyttämiselle,
että ainakin ne yhteiskunnan ainekset, joiden luottamukseen tämä voimfl,ton hallitus nojaa, antavat
sille sen kannatuksen, minkä noe ikinä voivat sen
toiminnassa joukkoväkivaltaisuuksien estämiseksi.
Mikäli olen voinut s~urata maan julkisiJa elämää, niin ne ainekset, jota tämän kamarin oimea
puoli €dustaa, ovat nähdäkseni tässä suhteessa
koettan'Elet täyttää velvollisuutensa, lähinnä sanomalehdistönsä kautta. Eräs vasemmiston puhuja
on väittänyt, että tästä olisi ainakin poikkeuksia.
Hän on vedonnut Uuden Suomettaren tämänpäiväiseen numeroon. Minäkin olen lukenut sen kappaleen, johon hän viittasi, mutta hän ei esittänyt
sitä oikein. Siinä kappaleessa sanotaan päinvastoin nimenomaan, että vaikkakaan elintarvelaki
ei ole s-ellainen, kuin varsinkin maata viljelevä
väestö muutamissa kohdin olisi voinut oikeud·ella
odottaa, niin se kuitenkin on pääasioihin nähden
koko eduskunnan hyväksymä, .ia- jatketaanennenkaikkia: se on nyt laillin-en laki ja sitä on
noudatettava niinkuin muitakin lakeja. Minä kysyn, onko tämä ki-eroa puhetta. Tämä on juuri
sitä v·elvollisuud-en täyttämistä, josta minä puhun.
Se on sitä laillisuud-en puolustamista, jota ei kaikilta tässä maassa ole tullut, sillä se on laillisuuden puolustamista omia joukkoja vastaan, sitä
vä€Stöä vastaan, joka, jos niin tahtoo sanoa, osittain on todellakin tyrmistynyt elintarvelakia vastaan, joka rahallansa ostaa ne painetut sanat, jotka sitä vastaan täten kohdisteta•an.
Mutta, niinkuin sanottu, .ioukkolaittoniuudet
eivät ol-e tulleet niid'Eln kansalaisten keskuudesta,
.tohon tämän sanomalehdistön ja yleensä tämän
kamarin oikeiston edustamain yhteiskuntakerrosten ääni ulottuu. Niiden vaikutus on senvuoksi

515

alunpitäen ollut tuomittu rajoittumaan vähiin.
En tahdo väittää, että maan sosialidemokraattinenkaan puolu€ nykyisissä oloissa voisi hallita
kaikkia niitä, jotka nykyään ovat valmiit tarttumaan väkivaltaisuuksiinkin tarkotustensa perilleajamiseksi. Joka tapauksessa on tämä puolue
ainoa järjestö maassamme, joka voi menestyksellä
vaikuttaa niihin aineksiin, joiden keskuudesta
nämä surulliset tapaukset nykyänsä tulevat. Eikä
'Yoi olla yhd-entekevää, käyttääkö tuo mahtava järJestö tätä vaikutusvaltaansa vai ei. Toistaiseksi
se ei ole sitä käyttänyt. ·Useat puheenaolevista
väkivaltaisuuksista ovat olleet suorastaan jonkun
sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen tai
muun järjestön toimeenpanemia. Toiset ovat tapahtuneet ainakin jonkun tämmöisen järjestön
suostumuksella ja hyväksymisellä. Ja missään
tapauksessa ·ei sosialidemokraattinen puoluej o h t o ole tehnyt mitään estääksensä tai vastustaaksensa näitä väkivaltaisuuksia ja muita
laillis€n järjestyksen joukkorikkomisia. Sosialidemokraattinen puolue on kuitenkin se, jonka
luottamukseen maan nykyinen hallitus ensi sijassa no.iaa. (Ed. Valpas: Ei!) Minä pyydän muistuttaa siitä, että mainitun puolueen vastuunalainen
johto on nim€nomaan hyväksynyt nykyisen senaatin talousosaston jäsenten ·enemmistön menon"
hallitukseen. En voi käsittää muuta, kuin että
nykyisen hallituksen jääminen vastaamaan siitä,
että niillä ylen vähillä voimilla, jotka ovat, pakosta ovat, sen käytettävissä, maan asiat tulevat
hoidetuiksi, .iääpi riippumaan siitä, saako se myöskin tämän päätumensa; maan sosialidemokraattisen
puolueen vastuunalaiset elimet antamaan sille sen
lojaalisen tuen ja myötävaikutuksen laillisen järjestyksen ylläpitämiseksi, jonka muut nykyistä
senaattia kannattavat yhteiskunta-ainekset ovat ·
sille voimi€nsa takaa koettaneet tarjota. Joka
tapauksessa on nähdäkseni nykyis·en hallituksen
ehdoton velvollisuus asettaa maan sosialidemokraattisen puolueen joihtaa kohtaan tämä vaatimus: vaatia, että se antaa hallituks·elle tässä myötävaikutuksensa. Ja minä toivon, että jostämä vaatimus asetetaan ja tyydytetään, nykyisellekin hallitukselle on käyvä mahdolliseksi täyttää jokaisen hallituksen perustava velvollisuus.
Minä en voi jättää tätä puhujalavaa uudistamatta sitä valitusta, jolla alotin, valitusta siitä,
dtä tässä yhteydessä, jossa meidän kanaallamme
ja sen eduskunnalla k-eskustelun varsinaisena
aineena on ;suuren kansallisen ilon aihe, meidän
on täytynyt viipyä raskaimmissa, nöyryyttävimmissä sisäHisissä suruissamme. Mutta kun näin:
kerran on tahdottu olemaan, niin on myöskin totuuden sana ollut lausuttava.
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Ed. T a l a s: Kun maaliskuun julistuskirjan
jälkeen senaatin talousosaston nykyinen herra
varapuheenjohtaj-a ryhtyi muodostamaan hallitusta, niin otaksuttiin yleisesti, että muodostettiin
kokoomushallitus, ja se käsitys on kai tähän päivään asti ollutkin voimassa, että meillä on kokoomushallitus; joka tahtoo nojautua kaijrkien
eduskuntaryhmien kannatukseen. Edellytykset
tällaista hallitusta varten olivatkin aivan ·erityiset, sillä maan valtiollinen asema ja sisälliset vaikeudet vaikuttivat, että kaikki ryhmät olivat valmiit tukemaan hallitusta. Hallituksen esimiehen
ensimäinen velvollisuus näin ollen olisi ollut koettaa erityisesti vahvistaa tätä kaikissa eduskuntaryhmissä tavattavaa harrastusta yhteistoimintaan.
Valitettavlllsti meidän täytyy tämän hallituksen
esimiehen pitämän puheen jälkeen sanoa, että
hän on velvollisuutensa käsittänyt toisella tavalla.
Sillä .ios mikään puhe on ollut omiansa hajoittamaan eduskuntaryhmät, niin se on se, jonka hallituks-en esimies nyt on pitänyt. Sillä tiellä, jota senaattori Tokoi nyt osoitti, sillä tiellä, minä olen vakuutettu siitä, häntä eivät porvarilliset eduskuntaryhmät voi seurata. Ne eivät voi antaa kannatustansa sellaiselle hallitukselle, joNa maassa tapahtuneiden tärkeiden laiUomuuksien johdosta ·ei ole
muuta sanottavaa, kuin mitä senaatin talousosaston herra var-apuheenjohtaja nyt viimeksi täällä
lausui.
Mutta se isku, jonka senaatin herra varapuheenjohtaja antoi ·eduskunnan porvarillisille ryhmille ei ollut ainoastaan meille, vaan se oli isku
myöskin hänen omille virkaveljilleen, nimittäin
senaatin porvaTillisille jäsenille. Minä rohkenen
toivoa, ·että nämä porvarilliset s·enaatin .iäsenet
löytävät tilaisuuden osoittaaksensa, että senaatin
herra varapuheenjohtaja ·ei ole puhunut heidän
puolestaan, .ia että he siten löytävät tilaisuuden
vapautuaksensa siitä ·edesvastuusta, .ioka kohtaa
myöskin heitä, kun senaatin esimies senaatin puolesta pitää tällaisen puheen. Sillä muuksi kuin
senaatin puolesta pidetyksi puheeksi ei tätä puhetta voida käsittää.
Senaatin herTa varapuheenjohtaja loi puheensa:
alussa varsin valoisan tulevaisuud·en meidän kansallemme. Minun täytyy valittaa, että sillä tiellä,
.iota hän meiUe osoitti, hän ei voi saada meidän
kaikkien kannatusta, jos hän meidän sisällisessä
politiikassamme ei voi käydä toista tietä, kuin
mitä hän nyt näytti.
Ed. A i r o 1 a: Ed. Brand·er väitti puolueensa
ol·evan edistysmielisen puolueen ja ed. Arajärvi,
tämän mustimman taantumuksen ·edustaja, meni
väittoossään porvarillisten edistysmielisyydestä

vieläkin pitemmälle; niin pitkälle, että hän tuli
siinä allekirjoittaneeksi porvarillisten uudistusmi-elisyydestä vekselin, jota porvarilliset mi'ssään
tapauksessa tässä eduskunnassa eivät tulee lunastamaan, ellei kansan syvien rivien puolelta tuleva,
sosialidemokraattista ryhmää voimakkaasti tukeva
vaatimus uudistusten toteuttamisesta ·esiinny niin
voimakkaana, että s-en edessä hra Arajärvi ja .hänen hengenheimolaisensa ei väJt uskalla äänestää
kansalle tärkeitä uudistuslakeja yli vaalien. Jos
he vain uskaltavat, osottaa tähänastinen kokemus,
että he myös vastustavat uusia lakeja .ia äänestävät ne yli vaalien, elleivät'muuten saa niitä vastustetuksi. Eihen tähän asti tässä eduskunnassa
näillä valtiopäivillä: ole vielä saatu hyväksytyksi
yhtään taloudelli:sia etuja koskevaa lakia, ellei
oteta lukuun maavuokralain takantuvan lain pidentämistä koskevaa. Sitä ei kuitenkaan hra Ara.iärvi hengenheimolaisifreen voinut äänestää yli
vaalien, kun he olivat sen tempun jo yhden kerran tehneet. Se uudistusmielisyys oli siis siinä,
että kun he kerran jo olivat estäneet sen lain aikanaan toteutumasta, heiltä oli mennyt käsistä
pois keino, mutta jos se otisi ollut, niin kyllä kai
he olisivat siinäkin yrittäneet sitä myös käyttää.
Tähänastinen kok-emus on osottanut, että kun tulee vain taloudelliset edut kys·eeseen, silloin porvaristo on valmis käyttämään äärimmäisetkin keinot estääks·een lain voimantulon. He äänestävät
silloin yli vaalien. He saattavat kyllä, kun on·
kyseessä, niinkuin eilen iHalla, uskonnonrikospykälät, kun on kyseessä heidän .iumalansa, he
saattavat hylätä senkin, mutta vaikka he jumalansa hylkäsivät, eivät he tahtoneet luopua vallasta Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunnassa. Taloudellisista eduista he eivät luovu muuta kuin pakon edessä. Se, mitä ·ed. Ara.iärvi sanoi
porvarillisten puolustukseksi kunnallislaista, että.
minunkin mielestäni niissä oli arvostelulle syytä,
niin se ei suinkaan kaunista hra Arajärv.en ja
porvarillisten kantaa tässä asiassa. Suuri valiokunta on, sen tietää hra Arajärvi niinkuin muutkin, ottanut huomioon jokseenkin tarkalleen kaikki ne muistutukset, .ioita minä tein sitä lakia vastaan. Silloin kun minä nämä muistutukset tein,
pari porvariHista edustajaa lausui kiitoksen ja
vakuutteli, että kun siihen suuntaan muutetaan
laki, voidaan se hyväksyä. Kun suuri valiokunta
teki tämän, niin ko<hta ilmestyi Helsin,gin Sanomiin, Suomettareen ja muihin porvarillisiin lehtiin kirjoituksia, joissa vakavasti .ia määrätyssä
muodossa sanottiin, että eduskunnan porvarillisten on äänestettävä tämä laki yli vaalien, ellei
se tul·e sellaiseksi, kuin he tahtovat. He eivät siis
tavoitte1e tämän lain muuttamista ainoastaan vis-
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.seissä kohdissa, vaan jos siihen tehdään ne muutokset, jotka he .ovat paina•vimpina esittäneet, he
hakevat uusia aiheita saadakseen niistä tekosyyn
tämän lain vastustamiseen .ia sen äänestämis·een
yli vaalien. Sama koskee myös kysymystä 8 tunnin työpäivästä ja muita sellaisia uudistuskysymyksiä, joissa taloudelliset edut tulevat kyseeseen.
.Jonkun päivän päästä nähdään, tokko hra Ara.iärvi on valmis Innastamaan sitä vekseliä, jonka
·hän äsken tuossa ~sanoiHaan tuli allekirjoittaneeksi.
·
Senaattori T o koi: Minulla ei ole monta sanaa enää tälle eduskunnalle sanott·avaa. Sanon
heti suoraan, että minä sangen epäillen ryhdyin
pu'humaan niistä asi01ista, joihin ,puheeni jälkiosassa koskettelin, mutta minun täytyy sanoa,
että katsoin sen välttämättömäksi. 1Sillä meidän
sisäisten asiaimme kulku on minun mielestäni
niin läheisessä yhteydessä sen tänä päivänä käsiteltavän kysymyksen kanssa, että niitä ei voi
·täs·sä yhteydessä sivuuttaa. Teillä, herrat edustajat, on oikeus arvostella avonaisesti ja va,paasti
minun lausuntoani, mutta minulla myös ei ·ole
-oikeutta salata sitä, mitä minä näistä asioista
ajattelen. Eräs haUituksen edusta.ja onkin lausunut, että nyt, kun meillä kerran on kotimainen
1hallitus, jokaisen kansalaisen alkeellisimpiin oikeuksiin kuuluu saada sitä haukkua ni·in pa.ljon
kuin ikinä .iaksaa. Minä s·en sangen kernaasti
teille suon, mutta kuka kieltää minulta ·oikeuden
myöskin sanoa mielipiteeni tässä eduskunnassa
juuri sellaisena, kuin minä sen käsitän. (Vasemmistosta: Oikein! Hyvä!) Sitä oikeutta ei kukaan voi minulta kieltää, ,siksi vapaa kansalainen minäkin tässä yhteiskunnassa luulen olevani.
E'dl. Ar31järven lausunto teki ainakin minuun
hyvin miellyttävän vaikutuksen. Hän täällä
torjui sen epäilyksen,, jonka minä aivan ·oikein
lausuin ja minulla .oli sii'hen syytä, sillä eräs tärkeä laki oli jo äänestetty yli vaalien ja vakavia
u'hkauksia oli olemassa, että toisia vielä tärkeämpiä ai.ottaisiin äänestää yli vaal·ien. Katson
vel'V'ollisuudekseni hallituksen edustajana ja vastuunalaisena siitä, että tässä maassa olot kehittyvät rauhallisella tavalla, että tässä maassa tosiaan y.hteiskunnallinen rauha ja järjestys säilyy, etukäteen siitä jo huomauttaa. Sillä tahtoisin nähdä .sen hallituksen, joka tässä maassa pitää järjestyksen sen jälkeen, jos nämä lait tosiaan äänestetään yli vaalien. (Vasemmalta: Oikein!) Mitä tulee sii'hen, että minä ja minun toverini emme olisi koe·ttaneet tässä maassa lailli•;,uudesta myöskin pitää kiinni, niin me olemme,
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niinkuin sanoin, menneet itse jokaiseen paikkaan, missä laittomuuksia on tapa:htunut, ja me
olemme koettaneet !heille välittömästi, suoraan,
avoimesti ja re'hellisesti terottaa myös laillisuu~
den arvoa ja ennen kaikkea ;y~hteiskunnallisen
järjestyksen arvoa ja palauttamista. Minä olisin talhtonut nä.lhdä, että ed. Neva11:linna tai joku
muu olisi mennyt Turkuun ja palauttanut siellä
laillisuuden; jos hän olisi mennyt, mitä siellä
olisi tapa'htunut! Vain yksin niillä keinoin,
mitä me olemme käyttäneet, on se ollut mahdollista. Ne keinot, joihin te olette viitanneet, ovat
ehdottomasti vääriä ja niillä ei voida tällä kertaa tässä maassa la:illisuutta palauttaa. (Vasemmalta: Hyvä!) Minä jo sanoin, että jos te luulette olevanne oikeassa, niin astukaa remmiin.
Minä sanon ihan suoraan, että minun velvollisuuteni on sanoa vakaumukseni. En tahdo madella täällä tamän eduskunnan edessä anoakseni
tämän eduskunnan kannatusta tässä kysymyksessä. Ja sanon suoraan, että jos en kelpaa olemaan tässä hallituksessa sosialidemokraattina,
niin sanon: Kiitoksia paljon! En talhdo tulla
teidän luottamusmie'heksenne sillä edellytyksellä, että kieltäytyisin työväen luottamuks·esta.
Minä ,pyydän vapauttaa ed: Talaksen siltä
epäluulosta, että koko hallitus vastaisi tästä minun :puheestani. Minä vastaan siitä yksin. (Kättentaputuksia vasemmalta.)
Ed. A r a järvi: Ei tietysti ·ole kysymys
siitä, että tääUä ei olisi itse kulla:kin oikeus lausua sitä, mitä 'hän käsittää yhteisestä parhaasta
ja maan asioista. Tämä e: ole ainoastaan oikeus, vaan se on kaikkien velvollisuus. Ja siitä,
että hallituksen esimies on myöskin käsityksensä avoimesti lausunut, epäilemättä eduskunta
kokonaisuudessaan on kiitollinen. Mutta ,eduskunnan joka, ainoa jäsen myöskin pidättää itselleen oikeuden ja velvollisuuden lausua käsityksensä .siitä, mitä eduskunnassa niin toiset
edustajat kuin 1hallituksen jäsenetkin lausuvat.
Puolestani koetin m. m. haih'duttaa, niinkuin
ha ilituksen esimies aivan oikein sanoi. sen epäJilyksen, joka hänellä oli eduskunnan oikeistoon
nä·hden tärkeitten lakien hyväksymisestä. Epäilykset näkyvät poistuvan.
Mutta hra Airola ei ole uskovainen, sen me
kyllä tiedämme ennestäänkin. Mutta minä saatan vakuuttaa, että kyllä ainakin Arajärvi vekselinsä lunastaa, kun Airola vaan saa sen aikaan,
että Arajärven toivomukset ja hänen omat toivomuksensa tulevat täytetyiksi.
En saata tämä.J+ asian yhteydessä Y'htyä niin
pitkälle menevään lausuntoon kuin ed. Talas, te66
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ki. En -ta:hdo kuulua, se on myös minun avoimesti sanottava, niihin, jotka kehottaisivat, niin
kuin hän, :hallitusta lä!htemään. Kuulun niilhin,
jotka sanovat: hallituksen pitää nyt pysyä paikallaan, sen velvollisuus on tämä tehdä. Nykyis-en hallituksen tulee viedä asiat nyt eteenpäin,
sen tulee hoitaa maan asiat, kun se kerran on siihen ryhtynyt. (Vasemmalta: Oikein!) Sen pisteen ohitse, jossa nyt eletään, Suomen kansan
täytyy päästä, hallituksella ja sen ~simiebellä ei
ole oikeutta vetäytyä syrjään, pubukoon ed. Talas mitä tahansa. Koska eroamisaika tulee, se
on toinen asia, mutta tällä :haavaa ei. Meillä on
nyt suuret yhteiset asiat hoidettavat. Ja jos
voidaan hoitaa se asia, mikä nyt on käsiteltävänä, ja muutamat samanluontoiset, päiväjärjestyksessä olevat valtiolliset asiat sekä näiden 'lisäksi, jos voidaan hoitaa vaikkapa yksistään
vain kunnallislait, joista ed. Airolan kanssa
olemme yksimielisiä, niin sanotaanpa kerran,
että vuoden 1917 valtiopäivillä on Suomen eduskunta säätänyt ja päättänyt enemmän ja tärkeämpiä lakeja kui:n koskaan ennen· tätä aikaa.
Ed. E l o r a n t a: Täällä on porvariston taholta tänä iltana uudelleen suurella pauhulla
heitetty sosialidemokraatt>ien silmille se lokaryöppy, mikä viime aikoina on porvariston sanomalehdissä jo moneen kertaan heitetty, että muka sosialidemokraatit tässä maassa· olis<i.vat laittomuuksien ja väkivaltaisuuksien toimeenpanijoita. Kuka on tässä maassa oikea syyllinen siihen, että meillä on -tapahtunut tekoja, jotka eivät ole kaukana laittomuudesta ja väkivaltaisuudesta?
En malta olla tässä yhteydessä mainitsematta
erästä tapahtumaa viime ajoilta. Olin sovittelemassa eräässä koko kuntaa käsittavässä työriitaisuudessa. Sovinto oli aivan syntymäisillään
kumpaakin riitapuolta tyydyttävällä tavalla..
Siellä oli sovittelussa mukana myös eräs tämän
eduskunnan porvarillinen edustaja. Hän, lausumalla omituiset mielipiteensä verrattain IJainavasti maanomistajille, sai aikaan sen, että mitään
sovintoa ei syntynyt, vaan syntyik,in katkera
työtaistelu. Se edustaja tiesi, että jos sovintoa
ei saada niillä flhdoilla, joita olin eJndott!mut,
syntyy siellä ikävyykso:iä.
·
Siellä mentiin työtaistelussa jonkun verran
pitkälle työläisten taholta, jopa väkivaltaisuuksia läJhentelevään toimintaan, ja minä väitän,
että siihen kaikkeen oli syypää se porvarillinen
edustaja, joka porvarillisten puolesta siellä ,vastusti edullista sopimusta. Ed. Alkio voi sen
eoosta.jan ~öyfää rylhmänsä kokouksesta, jos

vain viitsii etsiä, vaikka hän juuri on väittänyt
sosialidemokraattien syyksi lakkokii!hoitusta.
Täällä on huomautettu .si<itä, kuinka meillä on
lainsäädäntö vaillinainen, että siinä on paljon
korjaamisen varaa ja että uudistustyö on ollut
pat.outuneena pitkän aikaa ja myönnetään, että
niin on tapahtunut. Suurlakon jälkeen, vähän
toistakymmentä vuotta s>itten, olisi pitänyt ryhtyä sitä patoa purkamaan. Mutta mitä te herrat
pol'IVarilliset silloin teitte? Sen aikainen senaatti esitti eduskunnalle kaikenlaisia toisarvoisia
juttuja ja kaikki tärkeämmät yhteiskunnalliset
uudistukset, syvemmälle käyvät esitykset jäivät
tekemättä. Sen aikuinen hallitus silloin harjoitti jarrutusta te'hokkaampaa uudistuslainsäädäntöä kohtaan. Sen jälkeen vaihtui tässä maassa.
hallitus kokoomushallitukseksi. Sen menettely
oli samanlaista. Porvarirylhmien talholta on
myöskin eduskunnassa järjestelmällisesti vastustettu kaikkia syvemmälle käypiä uudistuksia, ja
te muistatte, että viimeksi 1914 vuoden valtiopäivillä eituskunnan porvariryhmien toimesta
jätettiin tor,ppareita koskeva tärkeä laki yli vaalien. 'I'e olette sellaisella jarrutuspolitiikalla
järjestelmällisesti juurruttaneet >Suomen kansan
pohjakerroksiin sellaisen onnettoman käsityksen, että tässä maassa ei laillisin ke<i.noin päästä
eteenpäin juuri ollenkaan ja että lainsäädäntötietä ei saada sellaisia uudistubia., joita välttämättömästi tarvitaan. Kun te olette järjestelmällisesti riistäneet kansalta luottamuksen lainsäädäntötyö'n menestykseUiseen kehitykseen,
niin älkää nyt valittako, jos tässä maassa puhkeaa jonkun v;erran väkivaltaisuuksiinkin vivahtavia toimenpite<i.tä ja yrityksiä. Minä uskallan
väittää, että jos sosialidemokraattiset järjestöt
ei'vät olisi tarttuneet useimpa<in syntynei:den levottomuuksien johtoon ja hillitsemiseen, niin
tässä maassa olis<i. viime aikoina nähty vielä ;paljon p.a!hempaa.
·
Te olette tällä istuntokaudella, herrat porvarit,
taas edellflen yrittäneet istuttaa kansaan käsitystä, että eduskuntatietä he eivät saa parannuksia, te olette uhanneet äänestää kunnallislait yli
vaalien ja työpäivän pituutta määrittelevät lait
yli vaalien. Te olette jo antaneet pari es<imerkkiä sen suuntaisista yrityksistä. Edelleenkään
fltte näy ymmärtävän, mistä tässä maassa nyt on
kysymys. Te ette näy ymmärtävän, että meillä
on pakko la,insäädäntötietä v·oimakkaasti eteenpäin pyrkiä, muuten ei saada rauhallisuutta pysymään, vaan voi tyytymättömyys paisua n<i.in
suureksi, ettei sitä vo<i. <hillitä sosialidemokraatit
ja vielä vähemmän sitä voi hillitä porvaristo ja
kaikkein vä!himmin niillä keinoilla, joilla teidän

Senaatin vallan laajentaminen.

taholtanne on pyritty sitä hillitsemään, nimittäin aseellisten järjestöjen ja voimakkaan poEisivallan avulla. 'Sellaisilla keinoilla te ette tässä maassa tule saamaan rauhallisuutta. Niistä
teidän on luovuttl}Ya ja sen sijaan kiinnitettävä
kaikki huomio sii~n, että meillä jo tällä istuntokaudella saadaan syrvälle käy1piä uudistuksia aikaan, ja jos ette sitä tee, niin älkää syyttäkö
meitä, jos tässä maassa on rauha.ttomuuksia.
Ed. Ta 1 a s: Ed. Arajärvi hyökkäsi minua
vastaan erään väitteen johdosta, jota minä en ole
teihnyt. En ole nimittäin kehoittanut senaatin
jäseniä luopumaan paikoiltaan, minä olen ainoastaan lausunut sen, että toivon, että senaatin
porvarilliset jäsenet löytävät tilaisuuden osoittaaksensa, että senaatin talousosaston 'herra varapuheenjoihta;ja ei ole esittänyt [heidän mieEpidettään. 'l,ämä:n tilaisuuden he voinevat löytää
muullakin tavalla, kuin eroamalla senaatista,
esimerkiksi esiintymällä tänä iltana.
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olisi ollut mukana noissa neuvotteluissa, olisi ensimäisellä kerralla syntynyt sovinto ja kaikki.
onnettomuudet olisi vältetty.
Ed. Luopa järvi: Tunnustan sangen S'lltrrella mielenkiinnolla ja myötunnolla seuranneeni senaatin varapuheenjohtajan äsken annettua
liusuntoa ja tunnustan myös suurin piirtein katsottuna suhtautuvani siihen myötätuntoisesti.
Mutta samalla minun täytyy raskaasti valittaa
sitä, että senaatin varapuheenjoihtaja1la lausuntonsa loppuosassa, viitatassaan niihin !IHYh;iimmaisiin syihin, joista ythteiskuntaa nykyään jär•
kyttävät levottomuudet ja väkivaltaisuudet johtuvat, ei ole sanottavana yhtään ainoata arvostelevaa sanaa suorastaan niille, jotka nyt ovat
väkivaltaisuuksiin itsensä syypäiksi tehneet~
Katson velvollisuudekseni tehdä tämän sitä suuremmalla syyllä, kun väkiva-lta suureksi osaksi
kohdistuu aivan syyttömiä kohtaan, sitä suurta
maanviljelijäin enemmistöä kohtaan, joka itse,.
ennen ja jälkeen Laukon häätöjen, on hartaasti
toivonut ythteiskunnallisia uudistuksia; eikä ainoastaan heitä, va.an myös mo:J;!essa suhteess&
rehellistä maataviljelEJvää työväkeä kohtaan ..
Herra varapulheenjohtajan edesvastuulliselta paikaltaan Suomen eduskunnan edessä nykyisenä
kohtalokkaana aikana pu1messaan ei olisi pitä-nyt jättää tätä arvostelua sanomatta. Jos herra.
varapuheenjohtaja olisi nämä sanat lausuntoansa
liittänyt, niin olen vakuutettu, että hän olisi
voittanut eduskunnan ehkä jakamattoman myÖ'tätunnon eikä tämä ikävä keskustelu, joka
täällä tänä iltana on suoritettu, olisi tapahtunut.

Ed. S a ·a 1 a, s t i: Tässä ed. Eloranta puhui ja
käE>ki ed. Alkion ottamaan selvää, että ·olisi ollut
joku tästä ryhmästä, joka olisi vaikuttanut kiihoittavasti lakkoihin. Minä nyt pyydän edeltäpäin huomauttaa, että kun tullaan 8-tuntisen
maatyöpäivälain kanssa tekemisiin, niin minä
voin tuon Mouhi.iärven onnettoman retken selittää. Minä siellä olin, mutta minä en ole tehnyt
mitään vilppiä. Silloin kun minä otin sen sovitteli.iavaltuuden toimen vastaan, sanoimme me kaksi
porvarillista edustajaa, että lähdemme matkalle
ainoastaan siinä tapa-uksessa, että kesällä tehdään 10-tuntisia työpäiviä. Sen mainitsin ed.
1
Ed. Lait i ne ·n: Minunkin täytyy ihmetellä.
Elorannan kuullen, mutta minä en tiedä mitä ed.
Eloranta yksityisissä neuvotteluissaan työläisten senaatin varapuheenjothtajan puheen loppuosaa~
kanssa sanoi. Mutta, niinkuin sanottu, minä en .vaikken enää tahdo siitä pitemmälle jatkaa. Mivastaa tästä sen pitemmältä, ennenkuin tullaan mm 1huomiotani kiinnitti suuresti se ~eikka, että.
itse asiaan. Mitä es<illä olevaan kysymykseen :hän mainitsi kaksi äärimmäisyyttä, joko hallita
tulee, kannatan niitä mielipiteitä, joita oikeiston maata sillä tavalla, kuin suurlakon jälkeen koetaholta on lausuttu, että ~hallituksen varapu'heen- tettiin panna toimeen ja miten silloin 'hoidettiin,.
.iolhtaja ei ole täyttänyt velvollisuuttaan lakko- tai - olla tekemättä mitään. Tämä todistaa
jen raulhoittamiseen nahden sillä tavalla kuin hä- suurta 'heikkoutta eikä mitään muuta.
Täällä hallituksen päämies viittasi ja ed. Piineltä asiassa olisi voinut vaatia.
sinen tahtoi syöttää sellaista, että maanviljeliEd. E 1 o r a n t a: Juuri se onneton käsitys, .iätkin tahtoisivat mennä anarkistisiin tekoihin
mikä herra. Saalastilla näistä työväenriitaisuus- ja kieltäytyä noudattamasta elintarvelakia. Minä
asioista on ja jonka hän siellä Mouhijärvelläkin tahdon tätä va.staan panna vastalauseeni jo sen
isännille lausui, vaikutti sen, että maanomista- vuoksi, että tno väite on liian aikaista. Jos
jat eivät suostuneet sovintoon, vaikka he olivat sellaista uhkaa on sanomalehdissä näkynyt,.
ilman herra Saalastin vaikutusta jo suostumaisil- ni·in se ei ole tarkoittanut itse lakia. Olen talaan. Ja siitä kai johtui, että puhjennut ty6- vannut satoja maanviljelij,öitä sen jälkeen ja.
taistelu sai jonkunverran välivaltaisen luonteen. kaikki ovat olleet lakiin tyytyväisiä, sillä· he
Olen vakuutettu siitä, että jollei ed. Saalasti ovat tienneet, että tämä laki - niin ankara j&
1
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turmiollinen kuin se onkin maanviljelijöille on sittenkin parempi kuin se voimalaki, jota
' tänä iltana on vasemmistossa niin mielellään
koetettu puolustaa. Se tyytymättömyys, mikä
:aanomaleihdissä on näkynyt, on kohdistunut niihin toimenpiteisiin, joihin \Senaatti on ryihtynyt
tämän lain sovelluttamisessa. Ja minun täytyy
.omasta puolestani sanoa, että minäkin olen tutllut siihen käsitykseen, ikäänkuin eduskuntaa
.olisi rvedetty tällä lailla nenästä. Tässä laissa,
minkä me silloin hyväksyimme, sanotaan selvästi, että siUe, joka lharjottaa elintarvetuotanioa, on j ä t että v ä yli ensi momentissa sää-detyn määrän myös mitä 'hän tarvitsee tuotannon edlelleen kehittämiseksi sekä tuotantoa varten tarpeellisen v a k i naisen j a tila p ä isen ty·öväen elättäm.iseksi ja palkkaa m i s e k s i. On otettava huomioon, että
maatalous on liike niinkuin muutkin ja tästä
1iikkeestä myös pitäisi lähteä se pääoma, millä
- sopimuksien mukaan - liikettä pystyssä pi'detään. Mutta miten on nyt senaatin määräyk..,;issä? Siinä ei näy jälkeäkään senlajisesta määräyksestä, mitä tässä pykälässäj .sanotaan. Siinä
nakyy määräys, että on jätettävä maanviljelijöille va.in s i e me n e k s i v i l j a a eikä mitään
muuhun, vaikka lain 9 §:n 2 momentissa todetaan tämä sama viljamääräys. (Eduskunta:
Asiaan. ) Se on tänä iltana vedetty esille juuri
tämä asia, -- josta minäkin valitan, - mutta
·minun täytyy torjua heitetty syytös - maanviljelijöitä, - siis elintarvetuottajia vastaan.
Puhemies: Pyydän !huomauttaa puhujalle,
että minusta elintarvelain yksityiskolhta.inen
selvittely ei voi olla tämän käsiteltävän asian
·kanssa edBs välillisessä yhteydessä.
Puhu j a: En selitä lakia yksityiskohtaisesti,
vaan perustelen tällä lausuntoani.
Senaatille on annettu valta tämän lain sovel-tamiseen, mutta mma en ymmärrä eivätkä
maanviljelijät ymmärrä, miten sitä tällä tavalla
voidaan sovelluttaa, että näin selvät pykälät
jäävät toimeenpanematta ja ·tätä vastaan maan-viLjelijät tahtovat polemiseerata. Ei siis itse
lakia vaan tuon lain sovelluttamista vastaan.
Minä en ymmärrä~ miten täällä koetetaank;:ian
-tällaista syytästä työntää jo tapruhtuneena tekona, - ja rinnastaa niiden väkivaltaisuuksien
kanssa, joita on toimeen pantu - , vaikka on näkynyt ainoastaan sanomalehdissä, että tällaista
on valitettu, ja ehkenpä uhattu, mutta minä voin
vakuutta~ että se ei kohdistu itse lak•ia vaan
niitä määräyksiä vastaan, miten sitä on sovellu-

tettu. Sillä nämä määräykset ovat niiden sopimusten vastaisia, joita maanviljelijät ·ovat aikaisemmin jo tehneet torppariensa ja työväkens!t
kanssa.
Keskustelu julistetaan pää~yneeksi.
Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti p e r u s t u s l a k i v a l i o k u nt aan.
2) Ehdotuksen laiksi 20 päivänä heinäkuuta 1906
annetun valtiopäiväjärjestyksen erinäisten valtiopäivätöitä koskevain säännösten muuttamisesta ja
täydentämisestä sekä samana päivänä annetun Suomen Suuriruhtinaanmaan vaalilain 37 § :n
muuttamisesta

sisältävä hallituksen esitys n:o 10 esitellään.
· Puhemies: Pulhemiesneuv·osto ehdottaa
asian läihetettäväksi perustuslakivaliokuntaan .
Keskustelu:

Ed. G a d olin:· I denna proposition ingår äfven 17 § L. 0. i något omgestaltad form. Då
den tidigare behandlad·e propositionen icke blifvit af interimsregering-en g-odkänd i den form,
hvari densamma föreslag:its, utan särskildt bestämmelsen om landtd:ag-ens sammankallande
bJ.ifvit ändrad, synes det mig hafva varit skäl
att g-enom häraf påkalladt stadgande s'kydda
representati.onens rätt. Ett sådant skydd: visar
de senaste årens erfarenihet, att landtdagen har
behof af, i det att trots att L. 0. stadgar, att
landtdagen årligen skall sammankallas, landtdagen likvisst und'er krigstiden icke sammankallats. Med hänsyn därtill skulle jag önska att
J 7 § blefve omarbetad i syfte, att landtdagen
uttryekligen tillstaddes utan kallelse sammanträda till lagtima landtdag-. J ag- vill •hänvisa
till lagstrftningen i Sverige, och Norge och särskildt i Danmark, där det sta,d'gas att, därest från
reg.eringens sida kallelse tiU .den årliga riksdagen e.i s'ker, äger riksdagen i hvarje händelse
sammanträda tilllagtima sammanträde i början
af oktober månad. Af mig nu nämnda omständighet skulle jag önska att utskottet ville tag-a
i beaktande.
Ed. A i r o 1 a: Mitä tulee eduskunnan kokoontumiseen, y~hdyn siihen, mitä ed. Gadolin lausui,
.ia samalla käytän tilaisuutta ihuomauttaakseni,
että saman pykälän saman momentin loppu-

Valtiopäivätöitä koskevia valtiopäiväjärjestyksen muutoksia.

osaan olisi valiokunnassa tehtävä samaan suuntaan käyvä korjaus. Siinä sanotaan: ,Hallitus
voi kuitenkin oman harkintansa mukaan tai
eduskunnan esityksestä määrätä, että valtiopäivät on aikaisemmin tai myöhemmin lopetettava". Niinkuin hallituksen esityksen n:o 9:n 2
§ osottaa., on Venäjän väliaikaisella hallituksella.
halu saada omaan valtapi•iriinsä luetuksi m. m.
eduskunnan kokoO'nkutsumisen, avaamisen, lopettamisen ja valtiopäiväin hajoittamisen. Siis
jos tämä 17 § hyväksyttäisiin sella.isenaan, tulisi
olemaan asianlaita sillä tavoin, että Venäjän
väliaikainen hallitus määräisi, milloin eduskunta on koolla, ja sen halu voisi olla kokonaan
Suomen kansan etujen kanssa ristiriidassa. Kun
se pitää kovast·i kiinni siitä, että eduskunnan
koollekutsuminen, valtiopäiväin lopettaminen
j.a valtiopäiväin hajoittaminen kuuluisivat sen
valtapiiriin, niin se .. os-ottaa, että se tahtoisi
käyttää sitä Suomen kansan eduista poikkeavana tavalla, vaikkakin lain perusteluissa väitetään toista. Mielestäni oloisi tässä mainitsemassani kohdassa poistettava sanat ,oman harkintansa mukaan taikka", jotta jäisi eduskunnasta
itsestään riippuvaksi, suostuuko se lopettamaan
valtiopäivät, ennenkuin laki määrää. Ellei meidän maassa ole asia niin, että laki määrää, milloin valtiopäivät kokoontuvat, ja ellei laki määraa mvös milloin valtio.piilivät hajaa.ntuvat ja
että ai~oastaan eduskunnan päätöksellä voidaan
tästä teihdä poikkeus, niin kauvan ei maassamme
ole turvattu säännöllinen lainsäädäntötyö ja
eduskunnan kokoontuminen.

•

Ed. La n t t o: Minä kannatan suurella :hartaudella edellisen puhujan mielipidettä eduskunnan hajaantumisen ja kokoontumisen suihteen,
sitäkin suuremmalla syyllä, kun muistaa niit!t
katkeria aikoja, jolloin eduskuntaa juoksutettiin
edestakais•in, - päästiin kotiin ja taas takaisin.
Siis olisi painostettava tuota seikkaa, jota ed.
Airola on esittänyt.

Ed. Le i v o: Minä pyytäisin jättää perustuslakivaloiokunnan harkittavaksi, eikö olisi syytä
määrätä eduskunnan koossaoloaika pidennettäväksi viid.eksi kuukaudeksi, sii'hen nruhden, että
nyk1yään tul·ee eduskunnan to~miala tuntuvasti
Iaajennetuksi. Todennäkö•isesti tulee m. m.
eduskunnan oikeudet raha-asiain alalla paljon
laajennetuJrsi entisestään, joka edellytt~isi, ~tt.ä
edustajilla olisi syytä suuremmalla permpohJaisuudella, kuin tähän ast•i on laita ollut ja voinut olla, käsitellä raha-asioita.. 8en lisäksi hallituksen suhde eduskuntaan tulee sellaiseksi, että
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sekin seikka mielestäni on omanså antamaan
eduskunnalle entistä paljon enemmän työtä.
Niin ikään yhteiskunnallinen lainsäädäntö on
ollut sangen paljon lamassa ja se tulee mielestäni antamaan eduskunnalle tuntuvasti enem,.
män työtä, jos mielitään riittävässä määrässä.
voida kehitystä seurata. Tahän näihd:en olisi
minun nähdäkseni paljon painavia syitä puhu:_
massa sen puolesta, .että edUiSkunnan koossaoloaika määrättäisiin viideksi kuukaudeksi.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Asia läihetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti p e r u s t u s l a k i v a l i o k u nt aan.
3) Hallituksen esitys n:o 11, jossa on
laiksi sisältävä

esity~

Selityksen asetukseen 12 päivältä maaliskuuta 1989i
samana päivänä annetun torpan, lampuotitilan ja
mäkitupa-alueen vuokrausta koskevan asetuksen
soveltamista aikaisemmin syntyneisiin vuokrasuhteisiin

esitellään .ia lähetetään puhemiesneuvoston
ehdotuksen mukaisesti maata 1 o usva l i okuntaan.
4) Ehdotuksen ulosottolain 4 luvun 5, ti ja 7 §:D
sekä sanotun lain voimaanpanemisesta annetun.
asetuksen 27 § :n muuttamisesta

sisältävä ed. Arosen -y . .m. tekemän eduskuntaesityksen n:o 1 j-ohd:osta laadittu lakivaliokunnan mietintö n:o 5, joka viime perjantain täysiistunnossa pantiin pöydälle, esit·ellään mainitun
lainsäätämiskysymyksen ensimäistä k äs i t t e l y ä varten.
Puhemies: Kukaan ei halua puheenvuoroa; ja asian ensimiilinen käsittely julistetaan
päättyneeksi. Asia lä:hetetään valtiopäiväjärjestyksen 57 §:n mukaisesti suure·en valiokuntaan päätöstä itse asiasta tekemättä.
5) Ehdotuksen kuolemanrangaistuksen poistamisesta

sisältävä ed. K. H. Wiik·in y. m. tekemän·eduskuntaes•ityksen n:o 5 j-ohdosta valmistettu
lakivaliokunnan mietintö n:.o 6, joka viime per~
.iantaina pidetyssä täysi-istunnossa pantiin pöydälle, esitellään mainitun lainsäätämiskysymyksen e n s i m ä i s t ä k ä s i t t e l y ä varten.
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.Keskustelu:

"Ed. A i r o 1 a: Tässä mietinnössä on toisella
·sivulla lause, joka lienee monelta eduskunnan
jäseneltä jäänyt huomaamatta ja minulta.kin,
kun minä mietintöä ·ensi kerran luin, jäi !havaitsematta. Se kuuluu: ,.Senjälkeen", - tarkoittaa vuotta 1826, - ,ei ole meillä laillisen tuo·mion nojalla täytäntöönpantu ainoatakaan kuolemantuomiota". Tahdon käyttää tätä tilaisuutta
:hyväkseni lähettääkseni kehoituksen viranomaisille tässä maassa, että ne julkisuuteen paljastai..sivat sen, mitä tämän lauseen takana piilee.
Parin viime vuoden aåkana kulki miehestä
·mieheen kaameita puheita siitä, miten tässä
maassa, jossa laillisen tuomion nojalla ei ole yh±ään kuolemantuomiota täytäntöönpantu, on
lainvasta·isten tuomioiden nojalla ja kotimaistenkin viranomaisten myötävaikutuksella täytäntöönpantu laittomia hirttämisiä, ampumisia
~a muuta s,ellaista.
Julkisuudessa en ole kumouspäiv·ienkään
jälkeen nähnyt selostusta
näistä, muuta kuin yhdestä ainoasta tapauksesta, nimittäin Lukkarila-van'huksen hirttämi:se:stä. Minulla on syytä uskoa kuitenkin, että
'laajat piirit tässä maassa odottavat viranomaisilta selvitystä siitä, miten paljon on tällaisia
laittomia hirttämisiä todellakin parin viime
vuoden aikana tässä maassa toimeenpantu ja
m1ssa määrin meidän suomalaiset viranomaisemme ovat myötäva•ikuttaneet, sekä että meidän korkein lainvalvojamtne, joka näyttää
kuurnitsevan 'hyttysiä, kääntäisi huomionsa tähän asiaan ja ryhtyisi toimenpiteisi·in saattaak..seen syytteeseen ne suomalaiset virkamiehet,
jotka ovat olleet mukana myötävai1mttamassa ja
.edistämässä ja auttamassa, kun suomalaisia
miehiä on lainvastaisesti hirtetty.
Palatakseni sitten siihen asiaan, joka on pääasiana tässä mietinnössä, pyydän aluksi ilmoittaa että, joskin minun nimeni löytyy tämän
:mietinnön lopussa asian käsittelijäin joukossa ja
vaikkei mietintöön li·ity yhtään vastalausetta,
.en suinkaan hyväksy sitä tulosta, mihin valio"kunta on tullut. Ettei minun puoleltani kui-tenkaan ole vastalausetta, johtuu siitä, että
·minä olen ollut asian käsittelyssä mukana ai·noastaan, kun on ollut asian muodollinen kä·sittely, vaan en silloin kun oli asian asiallinen
käsittely, mistä syystä minulla ei ole ollut oikeutta vastalauseen tekemiseen.
Valiokunta on tallut yksimielisesti siihen tulokseen, että kuol'emanrangaistus olisi poistettava Suomen laeista. .Se on sitovasti todistanut
:tarpeelliseksi tällaisen uudistuksen. Siitä. huoli-

m~tta toisessa lukemisessa valiokunta on tullut
siihen tulokseen, että asoia saisi tällä kertaa
raueta. Perusteluksi tälle valiokunta .on esittänyt ainoastaan muutamia sanoja. · Lyhyesti
selostettuna valiokunnan perustelut, joilla se
ehdottaa tämän lain hylkäämistä, ovat ne, että
jos käytäisiin kuolemanrangaistusta poistamaan
laeistamme, n~in jouduttaisiin tekemisi~n sellaisten rikoslain pykälien kanssa, joissa pu'hutaan keisarista ja keisarillisen perhekunnan jäsenistä. Sanotaan mietinnössä, että olisi muo. dotonta tehdä näihin pykäliin muutosta, vaan
että ne olisivat pikemmin poistettavat, mutta
että tähän ei .tässä yhteydess~ ole tilaisuutta.
Se väite, että valiokunta ·ei olisi ·oikeutettu rikoslaista poistamaan niitä pykäliä, joissa puhutaan 'keis'arista ja keisarillisesta perheestä, koska
.sellainen menettely olisi aiotteen ulkopuolelle
menemistä, tuntuu minusta Lhaetulta, sen jälkeen
kun tämä eduskunta niin suurella enemmistöllä
ja nähdäkseni porvarillisten yksimielisellä suostumuksella katsoi voivansa poiketa alotteen,
puitteista niin paljon, että kävi järjestelemään
naisten edusmiehyyskysymystä, silloin kun alotteessa oli kysymys ainoastaan ·osuuskuntien
äänioikeudesta.. Tämän mietinnön perusteluja
valiokunnassa tai erityisesti ja.ostossa käsiteltäessä minussa vakiintuikin se käsitys, että porvarillisten taholla tämä. ei ollut ainoa syy tämän
'lakiehdotuksen hylkäämisehdotukseen.
Siellä
oli nimittäin perustelujen joukossa aluksi eräs
perustelu, jota nyt ei mietinnöstä löydetä, ·nimittäin se, että toistaiseksi ei .ole tietoa siitä, minkälainen hallitusmuoto, monarkinen vaiko muu,
tulee Suomessa olemaan, ja siitä syystä ei olisi
soveliasta käydä poistamaan laista pykäliä,
joissa puhutaan keisarista. Näihtävästi siis valiokunnan päätökseen tai valiokunnan porvarillisten kantaan on vaikuttanut toivo .siitä, että
Suomeen vielä joskus saataisiin ellei juuri keisari-suuriruhtinasta., niin edes pieniruhtinas,
sellainen ruhtinas, jonka takia voitais·iin säilyttää rikoslaissa majesteettirikospykälät ja monet
muut pykälät, joissa hallitsijasta ja hallitushuoneesta puhutaan. V aHokunnan sosia lidemokraattisten jäsenten kantaan, mikäli minä tunsin, ei suinkaan vaikuttanut tämä, joskin hekin
antoivat porvarien johtaa itsensä sHhen, että
yhtyivät ehdottamaan tämän aiotteen tällä kertaa 1hylkäämistä. Heihin näytti vaikuttaneen
se, että juristien taholta valiokunnassa selitettiin asia lakiteknilliseltä kannalta kovin vaikeaksi ja suuritöiseksi, selitettiin että täytyisi
ottaa lakiin kovin paljon pykäliä, kaikki ne pykälät, j.oissa pu'hutaan kuolemanrangaistuksesta
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tai mitkä muuten koskev~t henkeä. Tällainen matonkin tuomari lakia käyttämässä ja vaikka
perustelu ei saisi olla puoltamassa lakiehdotuk- olisi hyvää haluakin väärinkäyttöön.
sen hylkäämistä varsinkaan silloin, kun on kyToivottavasti eduskunta ei neuvottomana pyseessä lakivaliokunta. Kyllä kai l'akivalio- sähdy näiden lakiteknillisten vaikeuksien eteen,
kunnan, jonne erityisesti valitaan lakimiehiä, jotka muka estävät tässä a.lotteessa olevan lakitäytyy voida voittaa lakiteknilliset vaikeudet ehdotuksen 'hyväksymistä, vaan palauttaa miesilloin, kun jonkun uudistuksen tarpeellisuu- tinnön takaisin lakivaliokuntaan ja velvoittaa
valiokunnan poistamaan rikoslaistamme sekä.
desta ollaan yhtä mieltä.
Minusta kuolemanrangaistuksen poistaminen kuolemanrangaistuksen että myöskin ne keisavoisi käydä päinsä useammallakin tavalla, eikä ripykälät, joissa kuolemanrangaistuksesta puhune edes ole erittäin vaikeita. Yksi tapa _on se, taan.
Niissä maissa, joissa on kuolemanrangaistus
jonka valiokunta aluk&i omaksui, nimittäin, 'että
laaditaan todellakin laki, jossa otetaan kaikki ne lai,nsäädännössä olemassa., on usein myöskin keipykälät mukaan, joissa puhutaan kuolemanran- sari ja - niinpäin nähdäkseni pitää väite yleig-aistuksesta tai jotka muuten henkeä koskevat, senä sääntönä paikkansa, - missä maassa on
.ia tehdään niihin tarpeelliset muutokset. Täl- keisari, siinä maassa on myös laeissa määrätty
laisesta laista on va1iokunnan jaosto jo laatinut kuolemanrangaistus. Niin on Saksassa, niin on
luonnoksen. Sillä tavalla siis asia voitaisiin Itä valta-Unkarissa, niin on Kiinassa, niin oli V e"
järjestää. Jos katsottaisiin, että tällainen jär- näjällä niin kauan kuin Venäjä oli keisarikunta,
jestely on jostakin syystä sopimaton, niin silloin mutta kun Venäjältä hävisi keisari, hävisi myös
sopisi käyttää toista muotoa, nimittäin sitä, että kuolemanrangaistus. Meidän täytyisi ottaa tästä
- mikäli ei tahdota enää muutelia sellaisia py- oppia, täytyisi seurata esimerkkiä. Kun meilläkäliä, jotka olosuhteiden, to&iolojen pakko on kään ei ole enää keisaria ja suuriruhtinasta,
tehnyt asiallisesti olemattomiksi, niinkuin esi- mitä me teemme sitten enää kuolemanrangaistukmerkiksi ne pykälät, joissa määrätään rangais- sellakaa'n. Sanotaan. että se menee aiotteen ultuks,ia niille, jotka loukkaavat majesteettia, kopuolelle. Minä jo .~ikaisemmin mainitsin, että
jotka hätyyttävät häntä ruumiillisella väkival- siinä suhteessa eivät saisi herrat Sopanen ja
lalla ja niin edespäin, - tämän aiotteen yh- Raa.de olla kovin tarkkoja, silloin kun he neiti
teydessä päättää, että ne pykälät lakkaavat ole- Hultinin ehdotuksen kerran katsoivat voivansa
masta voimassa, samoin kuin lakkaa olemasta päästää läpi, .ia toisekseen ei tämä niin suuresti
voimassa niissä pykälissä säädetty kuoleman- aJotteen ulkopuolelle menekään. Kuuluvathan
rangaistus. Ellei ta:hdottaisi tätäkään keinoa keisari .ia kuolemantuomiot erottamattomasti
käyttää, niin löytyy kolmas keino, se keino, yhteen. Ei voi a.iatella mahdolliseksi keisaria
jolla Venäjällä, tuossa hirttotuomioiden luva- ilman kuolemantuomioita, ja sentähden kun'
tussa maassa, kuolemanrangaistus poistettiin. tässä kerran on kyseessä kuolemanrangaistuksen
Ei siellä herra Sopasen tavoin sa,ivarreltu laki- poistaminen, niin rpoistakaamme samalla myösteknillisistä vaikeuksista. Siellä käytettiin n. s. kin keisaripykälät rikoslaista.
deklaratiivista, julistusmuotoista lainsäädäntöä:
laitettiin yksinkertainen lyhyt julistus, missä
Ed. S o p a ne n: Minä pyydän tässä ainoassanottiin, että kuolemanrangaistus on Venäjällä taan todeta, että hra Airola on ollut läsnä ainakin
tästä lähin lakannut olemasta voimassa ja mikä kolmannessa lukemisessa ja hän on ollut siis essen kanssa on ristiriidassa, se on kumottu. Meillä teetön poanemaan v,ast'alauseensa valiokunnan mieso]Jisi käyttää samanlaista menettelyä. Se mi~ tintöä vastaan. Sitä hän ei ole tehnyt.
nusta olisikin parhaiten suositeltavaa.
Muuten pakottaa hra Airola minut kuitenkin
Tätä vastaan ei sovi sanoa sitä, mitä on sa- koskettelemaan muutamia seikkoja tässä 'asi.as.sa.
nottu sitä deklaratiivista lainsäädäntöä vastaan, Hän kats·oi sopivaksi sanoa valiokunnan porvariljolla kansalaisvapaudet 1906 perustuslakijulis- lisilla jäseniNä todellisuudessa olleen toisia syitä
tuksella turvattiin, nimittäin että siinä tulee kieltäytyä tämän eduskuntaesityksen' •asiallisesta
vaikeita tu1kintakysymyksiä. Jos kerran julis- käsittelystä, kuin mitä mietinnöstä ilmenee. Siinä
tetaan, etfä kuolemanrangaistus on poistettava hän puhuu vasten parempaa ti·etoaan, .se olkoon
laista, ja kaikki, mikä sen kanssa on ristiriidassa, sallittu minun suoraan sanoa. Hän tietää vallan
kumoutuu, ei silloin voi tulla mitään vaikeita hyvin, etteivät mitkään lakiteknilliset syyt tai
tulkintakysymyksiä. Ihminen on joko hirtettävä mitkään muut semmois·et syyt, joihin hr'a Airol.a
tai sitä ei ole hirtettävä, joten asia on aina val- suvaitsi viitata, ole estäneet tämän alotteen täylan helposti mtkaistavissa, vaikkapa olisi taita- dellistä a.siallista käsitte!yä, sillä meillähän ol1
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äivan valmiiksi laadiUima täydellinen alote
kaikkien niitten pykäläin muuttamisesta; JOiss·a
kuolemanrangaistuksesta mainitaan. Mutta valmistaessamme tästä mietintöä tulimm~ 'huomaamaan, ettei se ole niin helposti j.a käden käänteessä tehtävä, kuin hra Airola hyvin k.evyesti
asian ·ottaen näkyy otaksuvan. Mainitakseni yhden esimerkin huomautan, että R. L. 14: 1 on
.säädetty kuolemanrangaistus ystävyydessä olevan valtion päämiehen murhasta ja saman henkilön tahallisesta taposta. elinkautinen kuritushuonerangaistus. Eduskuntaesityksen tekijä Wiik
oli ehdottanut alotteessaan, että kuolemanTangaistus niin sanotulla deklaratiivisella lainsäädännöllä poistettaisiin kahdella pykälällä, .i·oista ensimäinen pykälä määräsi: kuolemanrangaistuksen
poistettavaksi, ja toinen pykälä: missä kuolemanrangaistus tähän asti laissa oli olemassa, niin pantakoon siih-en sijaan -elinkautinen kuritushuone"
rangaistus. Yksistään tämä esimerkki riittää
osottamaan, ettei asi'a ole niin helposti järjestettävissä, kuin hr.a Airola otaksuu.
Minä voin siUen huoletta jättää hra Airolan itsensä ha~kittavaksi, mi:;sä määrin hän on puhunut
totta väittäessään, että porvarillinen enemmistö
pysyttämällä kuolemanrangaistuksen on tarkoittanut taikka halunnut suojella jos ei suuriruhtinasta, niin ainakin j·otain pientä ruhtinasta. Semmoisesta ei ole ollut puhetta ja tokko lienee muiden aivoihin ajatus siitä edes pälkähtänytkään
kuin mahdollisesti hra Airolan, koska hän vQi
siitä puhua. Ainoastaan siitä oli kysymys, ettei
nyt vielä ole Tatkaistu, mikä hallitusmuoto meillä
tulee olemaan. Hra Airola näkyy, viittaamalla
osuuskuntalain käsittelyyn, edelleen 'Olevan sillä
kannalla, että valiokunta olisi tämän aiotteen nojalla ollut oikeutettu ryhtymään p·oistamaan kokonaan rangaistuksen erinäisistä rikoksi~>ta. Siinä'
hän ehdottomasti ·erehtyy. Sillä kun alote yksistään koskee kuolemanrangaistuksen poistamista,
niin ei kai valiokunnalla yhtä vä~än kuin eduskunnalla ·ole silloin oikeutta ryhtyä muuttelemaan
pykäliä muissa suhteissa, ei ainakaan niin oleellisissa kuin tässä oli kysymys. Se useamman kerran lausuttiin valiokunnassa, että valiokunnalla
•olisi ollut hyvin mieluista poistaa. ne pykälät,
joissa oli kuolemanrangaistus määrätty majesteettirikobesta, valtiopetoksesta, keisarillista huonetta ja jäseniä vastaan tehdyistä rikoksista,
mutta se nyt ei tämän aiotteen yhteydessä käynyt
päinsä. Siis yksistään ne syyt, jotka aiheuttivat
tämmöisen toimenpiteen vali'Okunnan puolelta ja
yksimielisesti, olivat ne, jotka tä:ssä valiokunnan
mietinnössä ovat mainitut eivätkä mitkään salaiset. Lakiteknilliset vaikeudet sitä vähemmän voi-

vat vaikuttaa kun kaikki ne oli voitettu sen kautta.
että meillä oli täällä luettelo kaikista niistä pykälistä, .iot~a voivat tulla kysymykseen kuolemanrangaistusta poistettaessa, ja olivat kaikki PY"
kälät meillä myöskin muodostettu siihen muotoon
kuin tämänlaatuinen lakimuutos olisi aiheuttanut.
Ed. A n n i H u o t a r i: Ed. Wiik ja toiset ..
jotka tämän alotteen QVat allekiTjoittaneet, lähtevät tietääkseni siltä; pohjalta, että olisi lyhyesti
määrättävä, että kuolemanrangaistus on poistetr
tava ja toisessa pykälässä olisi määräys, että ku'O~
lemanrangaistuksen sijasta olisi käytettävä vapausrangaistusta. Mutta kun valiokunnassa sitten
asiaa käsiteltiin, sanottiin siellä, että täytyy muuttaa kaikki ne pykälät, missä on kuolenmanran~
gaistus määrätty, ja näin ollen tulisivat muutetta·
vaksi kaikki majesteettipykälät ja sen semmoiset~
joita me emme kats·oneet voitavan ruveta nyt
tällä kertaa pöyhimään. Myös sanottiin, ja itse~
kin sen käsitimme, ·että tämän aiotteen yhteydessä
emme voi ryhtyä niitä pykäliä poistamaan. Siinä
olisi ollut niin palj-on työtä, ainakin minä puolestani ajattelen niin, -että olisi syntynyt vaik~mksia
.sen laatimisessa. Siksi olen kannattanut tämän
esityksen muodostamista anomukseksi, koska hallituksella on paremmat voimat ja aikaa valmistaa
tästä kunnollinen esitys. Ja minä toivon, että hal·
litus ensi tilassa siitä esityksen t.ekee. Nii:akuin
valiokunnan puheenjohtaja jo sanoi, valiokunta
yksimielis-esti 'On hyväksynyt anomusmuodon.
1Ed. A i r o l a: Ed. Sopan en sanoi, että olin
lukemisessa .saapuviHa, ja siitä.
syystä olisin ollut tilaisuudessa liittämään vastalauseen, mutta etten tätä oikeuttani käyttänyt.
Ed. Sopasen pitäisi tietämän, että tässä eduskunnassa on yleisenä käytäntänä ollut ja ainakin lakivaliokunnan puheenjohtajat, jotka ovat ainakin
yhtä hyviä juristeja kuin e(l. Sopanen, ovat tähän
asti aina pitäneet kiinni sii·tä, että se, joka ·on
ollut asiallisessa käsittelyssä mukana, siis ensimäis-essä .ia toisessa lukemisessa, .ia erityisesti,
jo~a on ollut mukana toisessa lukemisessa, s-e saa
tehdä vastalause-en, mutta ei se, joka on mukana
vain asian ~olmannessa käsittelyssä, joka koskee
asian muodollista puolta. Siitä: syystä arvatenkin
ed. Sopanenkin olisi estänyt minua liittämästä.
vastalausetta tähän mietintöön, jos 'Olisin sitä yrittänyt, aivan kuin minä kolmannessa lukemisessa
ehdotin, että valiokunta tekisi sen mitä eduskunta sen tehtäväksi oli .antanut, nimittäin valmistaisi lakiehdotuksen kuolemanrangaistuksen
poistamisesta, tätä ehdotustani ei otettu varteen.
Muuten hänen puheenvuoronsa niinkuin ed. Anni
~olmannessa
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Huotarin puheenvuoro ·osotti, että tämän· aiotteen tehnyt huonosti, kun on tyytynyt pelkkään anohylkäämiseen esitettiin syyksi lakiteknilliset vai- mukseen. Ne syyt, joita on esitetty valiokunnan
keudet ja se että se vie pal.i'Dll aikaa. Käyttihän kannan puolustukseksi, ovat kerrassaan mitättöed. Sopan-en juuri ehtimiseen seHaisia sanoja, että miä. Eduskunta voi yksinkertaisesti säätää lain
asia: ei ole niin helposti tehty kuin minä luulen, kuolemanrangaistuksen poistamiseksi vaikkapa
tai näytän luulevan ja että se ei ole tehty käden sillä tavalla, kuin aiotteen tekijä on ehdottanut.
käänteessä. Ed. Huotari selitti, että se vie niin Sen ·ohella voisi tehdä hallituksena anomuksen,
paljon aikaa, että se ei .sovellu eduskunnalle vaan että hallitus tekisi esityksen rikoslain muiden pyparemmin haUituksen valmisteltavaksi. Tällai- kälien muuttamisesta. Siihen asti kuin muut pyset :esteet täytyy voittaa. Minä ehdotan, äskeisen . kälät muutettaisiin sopusointuun ehdotun lain
eha{)tukseni uudistaen, sanamuodolleen määrät- : kanssa, tulisi tämä laki olemaan yhtä hyvin voitynä, että mietintö palautetaan lakivaliokuntaan, massa. Sellaista muodottomuutta, jos sitä siksi
että valiokunta valmistaisi lakiehdotuksen kuole- voi ollenkaan sanoa, tapahtuu usein lainsäädännössä. Ovathan "Suomen perustuslaitkin siinä suhmanrangaistuksen p{)istamisesta.
•
teessa aivan muodottomia.
Ed. G a d '() l i n: J ag har icke anledning att
Ed. Sopan en, Ellen minä erehdy, niin ed,
utbreda mig i denna fl"åga, men det är alldeles
uppenbart att hvad hr Airola anfört i froga om Airola oli läsnä sekä ensimäisessä että kolmande skäl. som skulle ligga till grund för att på nessa lukemisessa ja siis hän olisi ollut ei ainoasborgerligt håU yrkats p:å motionens förvandlande taan oikeutettu vaan vehrollinen panemaan vastatill petition icke <ifverensstämmer med verklighe- lauseensa, .ios hän mieli pysyä eriävällä kannalla.
ten. Det har tvärtom i utskottet framhållits, att Ed. W alpas-HänniseUe pyydän lyhyesti viidet vore önskvärdt att få alla brott, som gälla tata mietintöön sivulla 6, jossa sanotaan: ,Mitkoejsaren ooh kejserliga hu.set, utmönstrade såsom kään syyt eivät niinmuodoin vaadi kuolemanransådana ur stra.ffla.gen, och det är med hänsyn där- gaistuksen pysyttämistä. Sitä vastoin on oletill andra klämmen i ·betänkandet införts. Då vi massa päteviä syitä sen poistamiseksi". Siinä
nmmera hafva en regering, som måste betraktas valiokunta yksimielisesti lausuu käsityksensä
som ·arbetsdruglig {)Ch som inom en öfverslffidlig asiasta. Ei ·ole oikeutta, vaikkakin tuomaTit oliframtid bör kunna gifva en proposition i saken, sivat raåistuneet, niinkuin ed. W alpas · otaksuu,
hafva vi inom utskottet härutinnan atbetat i en otaksua heistä semmoista, että he tahtoisivat pyriktning som snarare borde godkännas än klandras. syttää kuolemanrangaistuksen ja kuitenkin sanoa
Om landtdagen anser att betänkandet 1bör återre- ·mietinnössään jotakin toista, kuin mitä he ajatmittoeras, kommer väl lagutskottet att ställa sig televat.
detta till efterrätt.etse, men dlå kommer lagändringen att blifva sådan den iblir, d. v. s. icke så fullEd. H ä n·n i ne n- W a l p a s: Minä olen huoständ:iE och tillfredsställande som den kunde mannut, että valiokunta periaatteessa asettuu
blif~a. om utskottets betänkande skulle godkän- sille kannalle, mutta se periaatteellinen kanta on
nas.
ristiriidassa käytännön kanssa, koska valiokunta
ei ole ehdottanut, että nyt säädettäisiin laki ku'()Ed. H ä n n i ne n - W a l p a s: Sotavuodet ovat lemanrangaistuksen poistamisesta, vaan ·on jättäraaistuttaneet herroja tuomareita hyvin suuressa nyt kaikki epämääräisen tulevaisuuden ,varaan.
määrässä, siitäliemuutamia todisteita. Minä vain Näin ei saa tapahtua, sillä nykyaika on otollinen
mainitsen, että Itävallassa eräs tohtori ampui yh- aika muutoksen saamiseksi. Jos viivyteltäisiin
den Itävallan hirmuhallituksen jäsenistä. Tämä muutosta, voisi tämä sopiva aika mennä ohitse.
ampuja tuomittiin siitä rikoksesta kuolemaan. Suuri valiokunta voisi muodostaa puheenaolevan
Ruotsissa eräs aateliaherra t-eki kaksoismurhan ja pykälän .ia mahd{)llisesti voisi tehdä myöskin ehhänet myös tuomittiin kuolemaan. Tämä tuomio dotuksen anomukseksi, että haHitus tekisi esitykon Ruotsissakin antanut ailhetta vaatimukseen, sen toisien pykälien muuttamisesta.
että olisi ruvettava poistamaan ku'()lemanrangaistusta. Kun on oletettava, että tuo Taaistuminen
Ed. A i r o l a: Ed. Sopasen uskoon, ·että tuoon tehnyt vaikutuksensa meikäläisiinkin, voisi marikunnan raaistuminen ei voisi tässä vaikuttaa,
sattua, että täälläkin ruvettaisiin iskemään kuo- ei voi luottaa, sillä viime vuosien kokemus on
lemanrangaistuksia. Eduskunnan suoranainen vel- osottanut, että meidän maassamme tuomarikunta
vollisuus on p{)istaa niin pian kuin mahdollista ei ole ainoastaan ajatellut raaistusta, vaan on
raakalaisrangaistus rikoslaista. Valiokunta '()n myös raaistunut tässä suhteessa, sillä meidän
67
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maassamme on y r i t e t t y saada aikaan tuomioita, joilla määTättäisiin joku h-enkilö tapettavaksi. Äskettäin, jos sanomale'htiin voi luottaa,
on menty niin pitkälle, että/ eräs alioikeus on tuominnut ·erään henkilön kuolemaan ja hovioikeud-enneuvos Raade tietää, että hovioikeudessa,
jossa hän itse istuu, on tuomar-eita, jotk!a ovat
koettaneet vaikuttaa äänellään siihen, että ihmisiä tuomittaisiin kuolemaan. Siitä syystä on
kyllä aihetta, että viivyttelemättä ja tyytymättä
anomuksiin eduskunta laittaa lain, joka poistaa
kuolemanrangaistuksen Suomen laista.
Ed. L a p v e t e 1 ä i n e n: Olen mielissäni,
että ed. Airola näin vähässä ajassa on edistynyt
niin paljon. J'Os hän 'Olisi valiokunnassa tehnyt
nämä ehdotuksensa, . on mahdollista, että valiokunnan mietinnöstä olisi tullut toisenlainen.
Päinvastoin hän oli yhtä mieltä valiokunnan muiden jäsenten kanssa siitä, että oouskuntaesitys on
muutettava anomukseksi sillä perustelulla, että
ei ole aikaa eduskuntaesityksen käsittelylle. Se
minun mielestäni ei ole oikein eikä rehellistä.
Hylkäämisperusteluista oltiin eri mieltä valiokunnassa eikä muusta.
Ed. Raade: Minun tietääkseni ei ole vu'Osikymmeniin Suomessa y lioikeuksissa annettu kuolemantuomiota. Se tapaus, jota ed. Airola tarkoittaa ja joka on kai meille kaikille tunnettu,
tapahtui toistakymmentä vuotta sitten ja siinäkään tapauksessa ei tullut kuolemantuomiota,
vaan oli hovioikeuden tuomio elinkautinen kuritushuonerangaistus. ·Tuo s·eikka ei todista mitään,
että tuomareissa olisi päässyt vallalle raaistunut
henki. Minä panen jyrkän vastalauseen sellaista
lausuntoa vastaan. Suomalais·et tuomarit eivät
ole vielä toistaiseksi näyttäneet joutuneensa tehtäviensä ulkopuolelle siinä määrin, että he unohtaisivat velvollisuutensa.
Ed. Anni HuotaTi: Jos eduskunta päättää, ·että tämän lain voi hyväksyä siinä muodossa,
kuin aiotteentekijät ja ed. Hänninen-Walpas ovat
ehdottaneet, lakivaliokunnan jäsenet tietysti mielellään sitä kannattavat. Valiokunnassa selitettiin, että täytyy muuttaa kaikki pykälät, joissa
on kuolemanrangaistus säädetty, eikä sentähden
tahdottu kajota tässä yhteyd·essä majesteettipykäEin. Sen vuoksi anomusmuotoa pidettiin parem- ·
pana. On hyvä, jos eduskunta hyväksyy sen siinä
muodossa, kuin ed. Hänninen-Walpas ehd-otti,
että ·esitys hyväksytään al·otteen mukaan ja ~o
pusta t·ehdään anomus. Kannatan sentähden ed.
W alpas-Hännisen ehdotusta.
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Ed. A i r o l a: On ky Hä 1hyvä, ettei ole vielä
yksikään kuolemantuomio päässyt hovioikeuden
päätökseksi, mutta hra Raade tietää, että. on koetettu saada sellaista hovioikeuden päätöstä syntymään, ja ed. Raade tietää myös, että hänen kotikaupungissaan, hänen juristitoveriensa keskuudessa on julkisuudessa vaadittu ankarasti, että
kuolemantuomioita on pantava maassamme käytäntöön. Ehkä. hra Raade on lukenut .sanomalehdissä, että, ei vuosiky)lim-eniä .vaan jokin
viikko takaperin, eräs alioiketis langetti kuole- ""
mantuomion. On hyvä, jos ei todellista tuomion
toimeenpanemista seuraa, mutta nämä ovat esimerkkejä, jotka osottavat, että; tällä asialla ei ole
pelkästään periaatteellinen merkitys, vaan on todella tarpeen tämän lain korjaaminen.
Ed. R a a d e: Ed. Airola on valiokunnassa
esiintynyt hyvin sävyisästi. Täällä on hänellä
toinen ääni keUossa. Kuuluuko se taktiikkaan?
Minä uskon sen. Enkä luule, että siinä on mitään
sen pahempaa tarkoitusta.
Ed. A i T o l a: Kyllä minä nytkin · esiinnyn
säveästi ja j·os olisi kysymyksessä, niinkuin valiokunnassa, iossa olin asian käsittelyssä· mukana,
ainoastaan muodollinen puoli, niin en minä yhtään edes innostuisikaan ja pitäisin sitä yhdentekevänä, sillä sanoista en tahdo todellakaan .saivarrella, niin kuin ·ed. Raade. Mutta silloin kun
on kysymys siitä, yhtyy~ö Suomen kansa siihen,
että tässä maassa saisi J!hmisiä hirttää, niin on
minusta syytä äänensä kohottaa sellaista pyrkimystä vastaan.
Ed, Raade: Ei 'Ole lakivaliokunta asettunut
sille kannalle, että ketään .saisi hirttää. Päin vastoin on oltu sillä kannalla, että kuolemanrangaistus on poistettava, jonka. tähden siitä ei ole syytä
sen en€lmpää puhua. Hirttämistä ·ei ole tapahtunut suomalaisten tuomioistuimien päätösten nojalla, vaan siinä on ollut määräämässä muut voimat. Ja huolimatta siitä, vaikka kuolemanrangaistus meidän maasta poistetaan, niin kyllä nuo
samat voimat, jotka ovat aikaansaaneet nuo viime
aikoina toimitetut hirttotuomiot, edelleenkin niitä
voivat käytäntöön panna.
Ed. A i r o l a: Lakivaliokunta ei tietysti suoranais-esti .ia välittömästi pyri edistämään kuolemanrangaistusta. Olisihan se jo liian törkeää.
Päinvastoin valiokunta puhuu koreita san'Oj.a
kuolemanrangaistuksen poistamisen - puolesta;
Mutta kun se ehdottaa, että tämä alote hylätään,
niin se sisältää sen, että odotettaessa 'lakia kuo-
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lema.nrangaistuksen poistamisesta t&ssä maassa
voidaan käyttää kuoleman·rangaistusta. Vaikka
periaatteessa puhuttaisiin kuinka kauniita sanoja,
niin ellei käytännössä ryhdytä toimenpiteisiin, ei
ole takeita, ettei tässä maassa ihmisiä tuomioistui~
men tuomion nojalla tapettaisi.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.

P u h e m i e s: Ed. Airola <>n ehdottanut asian
lähetettäväksi takaisin lakivaliokuntaan, mutta
kun valtiopäiväjärjestyksen 57 § :n mukaan asia
on lä:hetettävä eduskunnan suureen valiokuntaan
päätöstä itse asiassa tekemättä, niin ed. Airolan
ehdotus, joskin sitä olisi kannatettu, ei olisi voinut tulla äänestettäväksi.
Sel<>nteko myönnetään oikeaksi.
Asia lähetetään nyt päätöstä asiasta tekemättä
niiltä <>silta, mitkä koskevat eduskuntaesitystä,
s n n reen v a 1 i o k u n t a a n.
6) Ehdotuksen laiksi kahdeksan tunnin työajasta

sisäH:Ö.vä, edustajåin Hälllllisen y. m. tekemän
edusk'11ntaesityksen n :o 2·2 johdosta valmistettu
työväenasiainvaliokunnan mietintö n :o 1, joka
viime perjantaina pidetyssä täysi-istunnossa pantiin pöydälle, esitellään mainitun laiusäätämiskysymyksen e n s i m ä i s t ä k ä s i tt e 1 y ä
varten.
KeSkustelu:

Ed. He 1 en i u s- Seppä 1 ä: Minä olen periaatteessa tämän lakiehdotuksen kannalla. Työajan riittäNä lyhennys 'on tietenkin tärkeä asia
työväen terveyden, työkykyisyyden ja niid·en
vaatimusten kannalta, joita ruumiiUisen työn
tekijäHäkin on oikeus elämälle asettaa. Mutta
sitäpaitsi tällaisella lailla on mitä suurin yleinen
merkitys. Tähän aikaan kaiketi meillä kaikilla
on selvillä, että yhteiskunnallista valistusta meidänkin maassamme pitäisi kohottaa niin paljon
kuin mahdollista; sitä varten täytyisi työväellä
dlla riittij.västi aikaa valistusta hankkiakseen. Se
olisi välttämätöntä jo siitäkin syystä, että työväki tulisi kykeneväkai täyttämään ne velvollisuudet, joita uudet oikeudet asettavat.
Liian pitkästä työajasta on haittaa ei ainoastaan työntekijälle its·elleen, vaan myöskin työnantajalle ja välillisesti koko yhteiskunnaU.e. On
ollut tapana, kun näistä asioista puhutaan, käyttää vertausta kumminauhasta, jota helposti void~n pitää niin kauvan venyksissä, ettei se enää.

517

ponnahdakaan takaisin. Työntekijä, jota Tasite-taan liian pitkällä työpäivällä, tekee sen lopulla
sellaista työtä, ettei hänen työvoimansa, 'hänen
intonsa ja ennenkaikkea harrastuksensa työhön
ole suurenarv·oista. Niin ollen ei ole, niinkuin
kokemus osottaa, etua kenellekään siitä, että kumminauhaa pingotetaan tässä kohd·en tosiaankin
liian pitkälle.
!Kun jo lähemmäs 10 vuotta sitten, vuoden 1908
valtiopäivillä, olin mukana tästä asiasta tekemässä alotetta, mainitsin erään ulk'Omaisen tutkijan teoksen, jossa pitkälti - tyynesti, puolueettomasti ja asiallisesti, niinkuin tiedemies tekee - tehdään selkoa kokeista, joita tällä alalla
on tehty, ja kokemuksista, joita muualla maailmassa on tällä alalla saavutettu. Tarkoitan John
Rae'n saksaksikin vuonna 1907 ilmestynyttä
teosta ,Der Achtstunden-Arbeitsta.g" (,Kahdeksantuntinen työpäivä"), jossa erikoisesti selostetaan Englannissa tällä alalla saavutettuja kokemuksia siitä, mitä 48-tuntinen viikkotyö vaikutti.
Nämä kokemukset olivat· omiansa .suorastaan
hämmästyttämään niitäkin, jotka kokeita panivat
toimeen - Englannin työnantajia. Eräskin näistä, Mr. Allan, Sund·erland'issa toimivan William
Allan & Co:n tehtaan johtaja, lausui kokeiltuaan
ly hyemmällä työajalla seuraavat sanat: ,Niin
ristiriitaiselta kuin se voinee kuulostaakin, saan
minä paljon enemmän työtä kuin en.n·en. Olen
todellakin hämmästynyt työn tuloksesta, kun
minä,. kuten niin monet muut työnantajat olen
uskonut, että työn tU'lo'ksessa tapahtuisi vastaava ·
vähentyminen".
Parempi työn tulos silloin, kun työpäivä ei 'Ole
liian pitkä, riippuu tietenkin ennenkaikkea siitä,
·että tarpeeksi lepoa nauttineen tarkkaavaisuus ja
.ioustavuus työssä on suurempi. Se riippuu myöskin siitä, että - työajan ollessa säännönmukais·esti 8-tuntinen - työntekijällä on tilaisuus ennen työhönmenoa nauttia aamuateriansa; ja silloin tulee työntekijä työhönsä paljon työkykyisempänä kuin toisissa oloissa. Edelleen on havaittu, että 8-tuntisen työpäivän aikana myöhästyminen käy harvinaisemmaksi; ja selvää taas
on, että yhden ainoan miehen myöhästyminen
vaikuttaa haitallisesti varsinkin sellaisessa työssä,
jota tehdään ,sakeissa", niinkuin sana kuuluu.
Niinikään on nähty, että raaka-aineitten pitelyssä
tapaht~u työajan lyhetessä melkoista säästöä;
samoin kuin polttopuita ja muita tarveaineita menee vähemmän silloin, kun työaika on lyhyempi.
On väitetty, että kun meillä on nykyään kokeiltu 8 tunnin työpäiv-ällä, tulokset eivät olisi
olleet työnantajan kannalta tyydyttävät. Tuo
tutkija, jonka mainitsin, nimenomaan huomaut-
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taa, että ennen kun menn,ään tässä asiassa lopullista arvostelua lausumaan, pitää katsoa, että kokeiluaika on riittävän Pitkä. Kokemus osotti,
että vasta noin kuuden kuukauden perästä voidaan täysin puolueettomasti tehdä varma johtopäätös 48-tuntisen työviikon vaikutuksista.
On niinikään sanottu, että työteho meillä Suo-'
messa ei ole sellainen, että tehdastöissäkään voitaisiin vielä .8 tunnin työaikaan mennä. On väitetty, että meillä työntekijä ei tee sillä tavalla
työtä, kuin ulkomailla tottuneemmissa oloissa
tehdään, siellä missä työntekijät tässä suhteessa
paremmin ymmärtävät velvollisuutensa. Voi olla
n\i,in; epäilemättä siinä väitteessä on jonkun verran perää. Mutta toisekseen täytyy ottaa tässäkin kohden olevat olot ·lukuun. Minä olen ollut
tilaisuudessa Amerikassa., jossa 8 tunnin työpäivä on aivan yleinen, puhuttel,emaan useita
suomalaisia työmiehiä, ja ne kertoivat, että kyllähän se alussa tuntui vähän ihmeelliseltä, kun
siellä tehdään työtä kaikin voimin - ihan niinkuin täällä Suomessa heinäniityllä oikein ,paita
hiessä" rehitään. Mutta kun näkee amerikal·aisen toverinsa täydellä tarmolla tekevän työtä,
niin sitä rupeaa häpeämään, jos on yrittänyt
laiskotella, eikä voi olla kilpaa tekemättä. Mielellään siellä tekeekin työtä 8 tuntia, koska sen
jälkeen ·on melkoisen paljon lepoaikaa vuorokaudessa, ja koska. sitten voi useita tunteja päivässä
esiintyä tasa-arvoisena Amerikan kansalaisena,
muiden kansalaisten vertais·ena gentlemanina.
Se kaik~i vaikuttaa sikäläisen työmiehen katsantokantaan ja on epäilemättä omiaan työtehoa
nostamaan. Eiköhän meilläkin kunniantunto
nouse sitä myöten, kuin työntekijää tässäkin kohden yhteiskunnan puolelta kohdellaan sillä tavalla, 'kuin ·olisi kohdeltava. Kun työnantaja ja
yhteiskunta tekevät velvollisuutensa, silloin voi
myös työntekijää kohtuudella vaatia velvollisuuttaan täyttämään.
On sanottu, että tässä lakiehdotuksessa on muodollisessa suhteessa siksi paljon korjaamisen varaa, että se olisi tällä kertaa hylättävä. Eiköhän
ed. Rantakari tule pitämään huolta siitä, että
tämä lakiehdotus pannaan pataluhaksi? Mutta
toiselta puolen ·on n,iin, että kyllä suuri valiokunta on hyvällä tahdolla saanut lakiehdotuksia
ennenkin reilatuksi muodollisessa suhteessa, silloin kun se välttämättömäksi katsotaan. Ja Illinä
luulen, että tässä suhteessa olisi suuren valiokunnan nyt tehtävä, minkä se voi. Minä en nimittäin
usko, että asia siitä paranisi, että lakiehdotus
tällä kertaa hylättäisiin ja asiassa ryhdyttäisiin
toisenlaisiin valmisteluihin. Nämä tämäntapaiset
lakiehdotukset tahtovat ·olla sellaisia, että ne pa-

laavat sitä jyrkempinä takaisin, mitä kauvemmin·
niitä viivytellään. Jos hallitus antaisi vaikka
kuinka •hyvän ehdotuksen tänne, niinkuin halli.
tus epäilemättä kykenisi muodollisessa suhteessa·
paremman lakiehdotuksen laatimaan, niin kuki\·
sen takaa, ettei eduskunta muuttelisi ja jytkentäisi taas si'eä" sellaiseksi, ettei se muodollisessakaari suhteessa kaikkia tyydyttäisi.
Minä luulen, että jos tehtäisiin, mitä suinkin
voidaan, jotta tästä lakiehdotuksesta saadåan jo
näillä valtiopäivillä sellainen laki, joka tulee
eduskunnan päätökseksi, niin yleiseltä kannalta
katsoen tehtäisiin hyvin tärkeä työ. ·Me tiedäm~
me, ·että meillä ·on jo nyt tarpeeksi työriitoja Öle~
massa..Jos tämä laki tulisi hylätyksi, olisi siitä
tietenkin työriitojen nousu vielä suuremmassa
määrässä seurauksena, sillä arvattavasti työvii.Jri
ei vapaaehtoisesti luovu niistä saavutuksista työaikaan nähden, mitä se tällä hetkellä on saavuttanut, varsinkin kun tämä vaatimus itsessään ei
suinkaan ole mikään vallankumouksen aikainen
vaatimus; työpäivä.n lyhentämisen vai.ttimushan
on meidänkin maassamme jo vuosikymmeniä
esiintynyt.
·
Äskeinen keskustelu kohdistui myöskin tähän
asiaan, kun asioita •hiukan syvemmin ajattelee.
Meillähän oli lähetettävä valiokuntaan sellainen
esitys, ionka puitteissa olisi luullut syntyvän. va~
kavan, kohottavan· keskustelun. Mutta mihinkii.
.se keskustelu vei, sen me kaikki juuri äsken
saimme todistaa; se muodostui s-ellaiseksi, e~j
ainakaan minulla ole niin masentavaa iltaa eduskunnassa ollut, kuin tämä ilta oli. Ja mistä. se
johtui? Se johtui pohjimmaltaan siitä, että on
ollut tod.ellisiakin aiheita tällaiseen keskusteluun.
Senvuoksi ei mielellään uusia sellaisia. aiheita:
soisi esiintyvän, jos niitä suinkin voidaan välttää.
Minun täytyy sanoa, että olen ilolla nähn;yt
että ensimäisen vastalauseen allekirjoittajat.
edustajat Vera Hjel.t ja Mäikinen, ova.t voineet
pääasiassa yhtyä lakiehdotukseen. Sehän todistaa
sitä, että asian tärkeys ymmärretään laajemmaltikin kuin varsinaisessa vasemmistossa. Ovathan
nämä vastalauseen tekijät henkilöitä, jotka jonkun verran taikka voitanee sanoa koko paljonkin
tuntevat työoloja maassamme ja ovat senvuoksi'
olleet pätevät sanomaan sen, mitä ovat vastalauseessaan sanoneet. Minä en puhu erikoisesti niistä
yksityisseikoista, joissa heidän mielipiteensä eroaa
valiokunnan mietinnöstä; puhun siitä, että he ovat
voineet pääasiassa lakiehdotusta kannattaa ja
olla ehdottamatta sitä kokonaan hyljättäväksi.
Olen näin tahtonut lyhyesti merkitä kantani
asiassa· ja pyydän lopettaa sillä toivomuksella"
että lakiehdotuksesta saataisiin suuressa valio-
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kunna,ssa sellainen, että eduskunta voisi sen tällä
istuntokaudella hyväksyä.
Ed. Mäkinen: Kuten. edellinen puhuja
tääUä io t:otesi, olen asianomaisessa, valiokunnassa ollut myötävaikuttamassa semmoisen ehdotuksen -tekemiseen, että tämänsuuntainen laki
tulisi näillä valtiopäivillä laadituksi. Kuitenkin
olen, kuten se[viää ensimäisestä vastalauseesta,
jossakin määrin ollut yhdessä toisen valiokunnan jäsenen kanssa enemmistöstä eroavalla kannalla siitä, missä laajuudessa, minä ajanjaksoina
ja millä tavalla tätä lakia olisi käytäntöön sovellutettava. ·Kun valtiopäiväjärjestyksen maaräysten mukaisesti olemme koettaneet tämän
vastalauseemme laatia mahdollisimman lyhyeksi, niin katson oikeudekseni tässä evästyskeskustelussa mielipiteitäni jonkun verran perustella, semminkin k'un saattaa tapahtua niin, ·
että suuren valiokunnan myötävaikutuksella eduskunta tulee tekemään lakiehdotukseen sellaisia muutoksia, että pykälä 1'2, johon ·ensimäisen vastalauseen muutosehdotus on keskitettynä, tulee muuttumaan ehkä muunkinlaiseksi
kuin mi'ksi me ensimäisen vastalauseen tekijät
'olemme sitä ehdottaneet. -Meidän vast!lllauseemme nimittäin pääasiallisesti kohd~stuu tämän 12 §:n muuttamiseen sensuuntaiseksi, että
tätä lakia voitaisiin jonkun verran vapaammasti
tulkita.
Siitä saakka kun työoloja varten uudistuksia
ajava englantilainen te'htailija Robert Owen
tasan sata vuotta s·itten ensin herätti kysymyksen tehdastyöajan lyhentämisestä kahdeksaan
tuntiin, on kaikkina aikoina löytynyt paljon
teollisuuden .harjoittajia, se on työnantajiakin,
jotka ovat pitäneet tähän päämäärään pyrkimisen teollisuudenkin etuja silmälläpitäen suotavana. Jos teollisuus jaksaa kalhdeksan tunnin
ajalla maksaa saman päiväpalkan kuin pitemmällä työpäiväiliJ.ä, on taas työväen etu tästä
lyhe.nnyksestä kiistämätön ..
Työnantajan etuja silmälläpitäen on laskettu,
että vuorokauden tuntimäärään tasan jaollisen
kahdeksantuntisen työajan kautta voidaan pääomalle saada parempi korvaus sen kautta, että
esimerkiksi kymmenen tunnin asemesta pi!detään työ ja semminkin koneet käynnissä kaksi
bi kolme kertaa tuo kahdeksan tuntia. Teoteettisesti laskienhan hyvin hoidettu kone voidaan pitää käynnissä vaikkapa vuorokauden
ympäri. Tehtaan ollessa käynnissä koko vuorokauden tulee tehtaanrakennuksiin, konei&iin
ja; suudmpaa.n osaan konttoria ja muuhun· johtotyöhön kulutettuja varoja hyväksi otettua kaksi
'vertaa enemmän, kuin jos tehdas olisi käyn-
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nissä vain puoli vuorokautta. On edelleen huomautettu, ·että koneiden liikkeelläpito saadaan
jäämään vähemmi'lle keskeytyksille, jos sitä hoi"
taa kahdeksan tuntia pirteämmillä voimilla
työskente1evä työläinen runsaampien työtuntien aikana väsyneen asemesta. Tätä työntekoa on väitetty siinä määrin voitavan soveltaa
myös vaihtelevaan tehdas- ja käsityöhön, että
esimerkiksi siirtyminen kymmenen tunnin työajasta kahdeksantuntiseen ei tule pienentämään
tuotantoa. Osaksi on ajateltu kadotetun ajan
keskitetymmästä
energiasta.
korvantuvan
Mutta asiallisemman työjaon ja muun käytännöHise:rilmän järjestelyn sekä muiden uud•istusten 'kautta on ajateltu teollisuuden voivan itseään vahingoittamatta siirtyä pitemmästä työajasta lyhyempään vuorotyöaikaan.
Tälläkään ala1la ei ole teoria ja käytäntö aina
p·itänyt kuitenkaan yhtä. MeiJ.lä kuten muuallakin on erikoisesti työväenliikkeen taholta esitetty juuri niitä näkökohtia, joiden pitäiisi oHa
·omiaan kaJlistamaan työnantajat kahdeksantuntisuuden kannalle. On tuotu esimerkkejä vieraista maista, samminkin Australiasta ja Amerikasta, kuinka siellä kahdeksan tunnin kannalle siirtymiseen on oltu molemminpuolisesti
tyytyväisiä. Varsinkin Amerikassa käyneet
ovat y~htäpitävästi vaEttaneet sitä kömpelyyttä,
mikä meillä tY'önteossa vallitsee, ja pääasiallisimpana syynä siihen on pidetty väärää työntekojärjestelyä .ia huonoa johtoa.
Kun maa.ssamme on tänä keväänä kahdeksantuntista työaikaa alettu uusille aloille soveltaa,
on tätä työväen arvostelua osittain hyvinkin
oikeutettuna pidetty. On tehtaiden johdon taholta pyritty työt järjestämään sille kannalle,
ettei työajan vähennys vähentäisi tuotantoa.
Mutta mikäli ku~uneesta lyhyestä kokeiluajasta
on keritty saada havaintoa, on teollisuudenharjoitta.ialla yleensä ollut syytä valittaa, että
sikäli kuin työaika kahdellakymmene'llä prosentilla on lyhentynyt, on samassa määrässä
työutulaskin ollut pienempi. Työnantajat ovat
aivan luonnollisena asiana korottaneet tuntipalkkoja siten, että arkapalkalla olevat sa.avat kahdeksasta tunnista saman kuin ennen kymmenestä tunnista, mutta kun on esitetty, että tariffipalkkiot jätettäisiin ennalleen, on useimmilla aloiJ.la, muud muassa metalliteollisuustyöntekijät olleet jyrkästi tätä vastaan, joten
myös meta.lliteollisuusalalla on havaittavissa..
työntulosten laskeminen samassa suhteessa ajan
lyhennyksen kanssa.
Kuulusteltuani useimmilta eri tehdasaloilta
lähempiä olosuhteita ja niihin liittyviä laskel-
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mia, on huomautettu, että lopullisten tulosten
teko on vielä liian aikaista osaksi lyhyen kokeilua.ian vuoksi, osaksi .sen takia, että työväki
toistaiseksi on vielä siihen määrin vallankumouksen huumeissa, ettei se maita moni1la
.aloilla toistaiseksi edes asettua neuvotteluihin
järjestyssäännön muuttamiseksi kasvavaa työtehoa tavoittelevaan suuntaan. Kun useimmilla
teollisuuden aloina järjestyssääntö on sovitettu
voimaan saatattavaksi työnantajan ja työntekijän keskeisen sopimuksen pohjalla, ei työnantaja ole yksipuolisesti voinut tässä suhteessa
muutoksia tehdä.
Mielenkiintoisiin positiivisiin tuloksiin on
kuitenkin päästy osakeyhtiö Tilhin kaulusteihtaalla Hämeenlinnassa, jossa työ·skentelee 120
naistyö1äistä. Siellä on ollut toukokuun aikana
entisen 10 tunnin asemasta käytännössä 8 tunnin työpäivä. Muuttamalla työajan entisestä
10-tunti.sesta 8-tuntiseksi, on tehtailija laskelmiensa perusteella, jotka hän on minulle ilmoittanut, tullut siihen ilahuttavaan tulokseen, että
useissa ryhmissä näitä työntekijöitä on työntulos kasvanut siinä mä;ärin, että 600 viikottain
ennen va.lmistuneen kauluksen asemesta on nyt
saatu aikaan 700, jopa parhaassa ta;pau:ksessa
850 kaulusta, joka paras tulos on 42 prosenttia
enemmän kuin, mitä ennen on saatu, vaikka
työaika samanaikaisesti on lyhentynyt 20 prosentilla.
Tätä lakia on toisen vastalauseen perusteiuissa
moitittu lakiteknillisesti ,hatahksi sen vuoksi,
että siihen on yhdistetty liian monia eri työaloja. Tässä suhteessa olen valiokunnassa ollut
samal'la kannalla, minkä vuoksi olen ensimäisten
joukossa ollut ehdottamassa, ·että oEsi laadittu
kolme eri lakia, joista yksi olisi käsittänyt teollisuutta ja kauppaa, toinen liikenneoloja ja ko1mas yleiset laitokset. Kun kuitenkin valiokunnassa on tehty useita myönnytyksiä ;poikkeuksiksi jälkimäiseen kahteen ryhmään nähden, en
tässä suhteessa ole asettunut vastalauseen kannalle, joskin laki tämän yhdistelyn kautta on
epäonnistunut. Kun tätä lakia muutenkaan en
usko moneen vuoteen voitavan poikkeuksetta
r.oveltaa kaikille teollisuusaloille, ilman että
maan .talouselämä siitä tulisi arveluUavien kokeilujen kautta kärsimään, olen allekirjoittamani toisen vastalauseen mukaisesti ehdottanut, että 12 § tulisi kuulumaan seuraavasti:
,Minoin lain käytäntöön soveltaminen työn tek.niilisen laadun, vuod~najan tai muid~n pakoittavien seikkain vuoksi kohtaa voittamattomia
vaikeuksia, on senaatilla, asianomaisen tarkasiusviranomaisen toimenpidettä puoltaessa, oi-

keus myöntää poikkeuksia tämän lain mukaiseen työn järjestelyyn enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan". Tämmöisen poikkeusteon
mahdoH.isuus olisi sitäkin suuremmalla syyllä
nykyoloissa myönnettävä,
kun
rakennusteollisuuden täydellisen seisaMumisen vuoksi
useimmilla tehdasseuduilla osottautuu ma~
dottomaksi hankkia niin paljon uusia työväen asuntoja, että edes kaksi-, vielä vähemmän
kolmivuoroiseen työn järjestelyyn voitaisiin
siirtyä. Tänä keväänä tätä 8-tuntista. työaikaa.
sovellettaessa on useampiin työaik&vuoroihin
yleensä vain sikäli voitu siirtyä, että konetyö
on järjestetty kaksi-vuoroiseksi, ja niissä tehtaissa, missä näin on voitu menetellä, on ainakin useissa sanottu, että tämä kyllä jo osaltaan
on korvannut sitä, että työn tulos on sen verran pienentynyt, kuin aika on lyhentynyt.
Mutta harvemmissa tapauksissa on voitu siirtyä
kaksi-vuoroiseenkaan työntekoon ja minun tiedossani ainakaan ei ole sellaista, että olisi tänä
keväänä siirrytty kolmivuoroiseen.
Lakiehdotuksen 3 §:ssä rajoitetaan ylityön
mahdollisuus, vaikkapa siitä suoritetaan 50 tai
100 prosentin korotus, kovin suppeaksi. Kun
äärimmäisissäkään tapauksissa 4 §:ssä kosketeitua bätätyötä, paitsi ei ylityö\ä, ei saHita
tehtävän kuin korkeintaan 200 tuntia vuodessa,.
niin tämän mukaan tulisi vain 100 päivänä eli
1
/s vuotta sa.llituksi 10-tuntinen työpäivä niissä
tehtaissa, m1ssa vaikenksien vuokrsi siirtyä
vuorotyöhön katsottaisiin pakolliseksi vielä 10tuntista työpäivää käytäntöön soveltaa. Useissa
tehtaissa olisikin sen vuoksi toistaiseksi tärkeätä saada edes korotetuin pa:lkoin noudattaa
tätä entistä 10-tuntista työpäivää.
Vuoden 1909 asetuksessa teollisuusammatii~
työstä ovat 1 §:n 7 momentin mukaan sellaiset
tehtaat, · käsityöliikkeet ja yritykset maalla.
joissa pidetään vähemmän kuin kolme työntekijää, jätettävät työaikaa järjestävän lain ulkapuolelie. Siihen katsoen, että tällaisissa pienissä liikkeissä harvemmin tulee kysymykseen
vuorotyö, on selvää, että ne suureiDJlien liikkeitten rinnalla kadottavat helposti kilpailukyvyn,.
jos niidenkin äkkiä on ryhdyttävä rajoittumaan
8 tunnin puitteisiin. Tämänlaatuisista liikkeistä meidän metsärikkaassa maassamme enemmistö lienee puuseppäliikkeitä. Kun työ yleensä
näissä ei ole niin koneellista eikä niin rasittavaa kuin monissa suuremmissa tehtaissa, missä
on enemmän konetyötä käytettävänä, vieläpä
voi sanoa, että useissa niissä se vivahtaa melkein taiteilijain luovaan työhön, niin en luu1isi
sentään olevan vaaraksi työväelle, jos näissä
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--------------------------------------~~·-----------------------liikkeissä saataisiin toistaiseksi tethdä 10 tuntia
työtä, semminkin kun tiedetään, että ammattitarkastus tulee ulottumaan näillekin aloille ja
tulee valv<lmaan, ettei työväki näissäkään liikkeissä j<ludu liian pitkän työajan takia rasittumaan.
Siilhen nähden, että ensimäisen vastalauseen
mukais.esti 12 §:ssä viime kädessä senaatin
määrättäväkai esitetään poikkeusten salliminen
tämän lain soveHuttamiseen, saatettanee väittää,
että senaatti tässä asetetaan liian vaikeaan välikäteen. Nyt on kuitenkin huomioonotettava,
että jos, kuten lienee todennäköistä, k<lhdakkoin
astuu voimaan 1909 vuoden asetus ammattitarkastukses'ta, nämä asiat tulee hoitamaan teollisuusalalla ammattitarkastajan virasto, johon
paitsi ylitarkastajaa apulaisineen ja ammattien:. tarkastajia kuuluu joukk<l t y ö l ä i s apu l a is i a,, niinkuin näitä uusia virkailijoita tässä
laissa kutsutaan. Sen jälkeen kun on vakiinnuttu tekemään joukko en~akkopäätö'ksiä, ei
jatkuva päätöksen teko tule muodostumaan kovin monimutkaiseksi.
Lakiehdotuksen 12 § :ssä säädetään, että senaatilla päätöstä tehdessään paitsi tarkastusviranomaisten suostumusta on o.leva myöskin työntekijäin suostumus. Tällaista rajoitusta senaatin valtaan emme kuitenkaan tässä ensimmaL~essä vastalauseessa ole pitäneet tarpeellisena, kun vuoden 1909 ammattitarkastusasetuksessa on säännös sen pykälän toisessa momentissa, joka kuuluu seuraavasti: ,Työläisapulaisia
asetettaessa tulee teollisuushallituksen tiedustella asianomaisen tarkastuspiirin työntekijäin
mielipidettä".
Kun työläisten luottamusta
nauttivat apulaisvirkai1ijat tulevat saamaan
mä;ärätä kantansa ammattitarkastuksen puolesta
teollisuushallituksen kautta senaatille lausuntoa
annettaessa, täytynee voida olettaa., että maamme hallinnon uusiin uomiin jouduttua, ty.öaikaa
ei pidennetä siellä, missä se olisi työläisille vastenmielistä.
On kieltämätön tosiasia, että tämän lain pitk.ä-ikä;isyys tulee suuressa määrin riippumaan
siitä, miten läheisesti olevia oloja vastaavaksi
se nyt edu§kunnassa laaditaan, kuin myöskin
siitä, miten tasapuolisesti ja maan yhteistä paratta katsoen työväki ryhtyy sitä työnantajain
kanssa käytäntöön sovellutta.maan.
Merkkejä tällaiseen sovitteluun on havaittavissa. Sen ryhmän edustajat v•iokunnassa,
jonka taillo1ta laki <ln peräisin, ovat tehneet
myönnytyksiä monien väili.emmistön taholta tehtyjen muistutuksien johdosta. Myöskin ovat työväen ammattiliittojen johtomiehet myöntäneet,
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ettei työläis.tenkään etuja voida kyllin perusteellisesti turvata, ellei samalla käydä tarmokkaasti
teollisuuden etuja turvaamaan. Myöskin on
valiokunta sivulla 7 toivonut niin meneteltäväksi, että työtehon ja teknillisten parannusten:
kautta on huollettava, ettei työajan ly.hennyksen kautta kansantaloutemme tule kärsimään.
.Saatettakoon tämä käsitys myös laajojen työläisjoukkojen käsitykseksi.
M·eidän kansamme on jo tullut ja kai tästä
puoleen tulee yhä .enemmän tunnetuksi kansaksi,
joka kykenee radikaalisia lakeja laatimaan.
Mutta jollei se myöskään tule kuulluksi taidostaan
laatia oleviin olo~hin soveltuvia lakeja ja kyvystään järkevästi sovittaa niitä käytäntöön, .ei
tämä lainlaadintatyö tule kantamaan pysyviä
hedelmiä.
Siitä, mille kannalle ulkomailla tullaan tällaisten lakien laatimiseen nähden asettumaan ja
miten teollisuusolot muuten sodan jälkeen tulevat ulkomailla järjestymään, saatetaan esittää
vain epämääräisiä arveluita. Mutta siitä saatettanee kuitenkin olla vakuutettuja, että jos meidän maamme teollisuus sodan jälkeen tämän
työajan lyhentämisen käytäntöön soveltamisen
kautta tulee 'huomattavasti heikompaan asemaan
kilpailussa ~lkoma.alaisen kanssa ja sitä suuremmassa määrässä mitä epäedullisempaan asemaan
se ehkä tulee, varmasti tulee myös jouduttautumaan ai'ka, jolloin tämä laki kiertyy takaisin
va.ltiopäiville uudestaan tarkistettavaksi.
Siihen nähden, että suuressa. valiokunnassa
on muidenkin lakien käsittelyssä pyritty näillä
valtiopäivillä tekemään sellaisia muodosteluja,
että saataisiin yhtymäkohtia tämmöisten yhteiskunnallisten lakien hyväksymistä varten,
toivon tähänkin lakiehdotukseen saatavan sellaisia muutoksia, että se mielihyvällä kokeilun
alaiseksi voitaisiin hyväksyä.
Ed. H j e l t: Föreliggande förslag till.lag angå,ende 8 timmars arbetsdag i industri, handel
och yrken, företag och inrättningar, berör icke
jordbruk.et och dess binäringar, ej hemme.t och
hushållet, ej sjöfart, brandktår och polis. Lagförslaget saknar ingalunda brister, det vill jag
erkänna, hvilka dock af stora utskottet, hoppas
jag, kunna blifva uppmärksammade och rättad.e.
H vad först angår lagförslagets uppställning,
så har jag icke funnit dess form väl vald. Mitt
förslag i utskottet gick därför ut på att dela
motionens innehåll på tre skilda lagar, berörande
industrin, kommunikationsväsendet samt allmänna inrättningar och anstalter. För detta
vanns emellertid icke majorit.et, utan iblef resul-
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tatet föreliggande kompromissförslag, som delar
lagen i två afdelningar under punkterna 1) och
2). Men. detta förfarande behöfver dock icke
omö.iliggöra .lagens slutliga antagaud·e, ehuru
man enli.gt min mening i tre speciallagar bättre
hade kunnat taga hänsyn till alla möjligheter
på olika arbetsom11åden, än man kan göra det i 1
en för alla gemen.sam lag.
De förändringar, hvilka synas mig närmast
böra ifrågakomma, äro ett förtydligande af lagens utsträckning såtilivida, att i sista mom. 1 §
borde bland undan.tagen för lagens tillämpning
uttryckligen nämnas brandkår ocn polis, då det
just betonats inom utskottet, att dessa inrättningar icke komma att unde:rlyda lagen. Endast
med vetorätt blef af formella skäl ur motiveringen en dylik förklaring vid tredje läsningen ur
· betänkand·et utesluten. Man har också uttalat
·farhågan, a.tt landets mejeri-industri genom lagen komme att försv.åras. Mejeri-industrin är visserligen icke namnd i lagen, men. kan densamma
underförstås bland yrkesdrifter och företag,
hvilka äro att anse som jämförliga med de i
lagen nämnda och kunna dlå komma att gälla
sådana mejerier, hvilka icke hänföra sig tiH jorobruket och dess •binäringar. För flertalet mejerier spelar lagens tillkomst emellertid icke någon
roll, emedan de allra flesta mejerier på ,grund af
arbetets beskaffenhet, mjölktil'lförseln m. m., icke
•'hafva mer än 6, 7 högst 8 timmars arbetsdag.
Men d'å en längre arbetsda.g möjligen någonstädes
i un.dantagsf.all är af nöden, kan det lblifva svårt
att reda sig med lagen. Ön.skvärdt är därför, a.tt
mejerierna blefve i 1 § sista mom. uppräknade
bland de a:rlbetsomvåden, hvilka icke komme att
underlyda lagen, detta så mycket mer, som arbetstiden i mejerierna i ingen händelse i medeltal
öfverskrider 8 timma.r och arbetet icke kan vara
i minsta mån ansträngande eller skadligt för hälsan. J ag hoppas på stora utskottets medverkan
därtill, att mejeriföreta<gen blifva från lagen uteslutna; ·också därför, att, i öfverensstämmelse med
§ 4, ,diå fara hotar att förorsaka förskämning
af arbetets produkt Bller l'låvara", den tillåtna
öfverarbetstiden i detta fall begränsas till blott
4 veckor, och § 5 ang1åen.de undanta1g från en 30
timmars veckohvila ansluter sig till samma paragraf. I :§ 2 andra mom., där det är fråga om att
arbetets tekniska ibeskaffenhet, påkallar förlängning af arbetstiden, borde orden ,,med arbetarens eget ibegifvande" Ihortfalla samt i ·§ 5 ang.ående undantagen från en oafbruten 30 timmars
veckohvila införas orden ,då arbetets tekniska
·
beskaffenhet sådant påkallar".
I öfrigt ber jag att fiå hänvisa till första
rerservation.en, genom hva.rs antagande helt

säkert också något till lag-ens fördel kunde vmnas.
8 timmars a:rbetsdag har i industri och handel
i stor utsträckning kommit till användnin:g redan
nu. Denna förmån har arbetarn. hos oss vunnit,
främst på grund a.f det nya åskådningssätt revolutionen medförde, dels därigenom att stre.iker
tillgripits som kampmedel ·för erhållande af en
i alla Iänder af arbetarna länge eftersträfvad
maximalarbetsdag. Men dJå strejkerna som allra
lifligast pågingo här och hvar, vid de industriella
inrättningarna i vårt land ga·fs både officiellt
och enskildt åt arbetarna löftet, att om de blott
icke eta,blerade strejk, utan förhölle sig lugna och
afvaktan.de, så skulle denn.a f:råga ·ordnas i la,gstiftningsvä:g. Detsamma va.r förll'ållandet med
afseende å järnvä(garna. Då tidningspressen [örmedlade detta löfte tili alla del'ar af vårt land,
förmärktes inga allvarliga protester mot genomf.örbarheten af denna reform, sådana vi finna att
t. ex. för jordbrukets vidkommande hafva framhållits. Föreliggande la,gförslag är, så att säga,
ett infriande af detta löfte.
Principi-ellt står jag plå 8 timmars ståndpunkt,
emedan jag under min tjänstetid djupt berörts af att se, hurusom i flertalet ,fall industriarlbetarn med sin alltför långa arbetsdag under
hela sitt lif •har att g1å, så att säJga, från sängen
till arbetsmaskinen och fl'ån arbet~maskinen till
sängen. Merendels har arbetstiden under senare
år utgjort •10 timmars dag -eller 12 timmars skiftesarbete. I förra fallet förlänges dock arbetstiden ofta med öfvertidsa.rbete, under flera månader med en eller ett par timmar per dag. Detta
-öfvertidsa,rbete har arlbetarn ytterst SV'årt att undandraga sig, ,d1å det kan medföra arbetsplatsens
förlust. Sålunda har arbetet påg"ått, beroende af
måltidsrasternas längd, som vanligtvis utgöra 1;2
timme frukost och 1% timme middagsrast, samt
också därpå, om öfvertidsa.rbete föreligger, från
kloekan 7 på morgonen tili kl. 7, 8 till och med
9 p:å kvällen inclusive m'åltidsrasterna, hvarvid
färden halft springande fram och ater till arbetsplatsen, tager större delen af tiden i anspråk.
Innan arhetarn sedan efter slutad a.rbetsda•g hunnit hem, tvättat sig, bytt arlbetskläder samt förtärt sin aftonmåltid, så är åter sängdagstiden
inne. Fabriksa.rbetarens lyckobehaf'• är all~es
för mycket åsidosatt. För detta glädjelösa, jryckande lif maste därför öppnas nya mö.il]gheter
till utveckl~g och tillfredsställelse. Förkortad
avbetsdag utgör första villkoret. Man har häremot visserligen framhållit. att arbetarn redan
nu a:livänder sin lediga tid på ett mindre g]fvande
sätt, än mera då om denna fritid förlänges. Men
det står i samhällets hand att öppna nya möj-
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;l.igl),eter för att utfylla denna fritid på ett ändamålsenligare sätt. I utlandet offras mycket penningar på uppkomsten och utvecklingen af in.rättningar och an13talter afseende arbetarns tekniska och sociala intressen. Den avbetarbefolkn.ing,, som härigenom mångenstädes uppstått,
/ramstår såsom en värdig och kunskapsrik medborgargrupp. J rug syftar p'å den . amerikanska
fabriksar.betarn. J ag syftar också på den engelska fackarbeta.rn, .hvilka i ett mycket stort
antar fabriker sedan långa tider tillba.ka haft 8
timmars arbetsda.g. J ag SY'ftar på de många
falbriker i Tyskland, hvilka infört 8 timmars arbetsdag. Jag kunde nämna och med siffror från
ett stort antal verk i olika Iänder påvisa, huru~om 8 timmars dag i motsats till 10, 12 timmars arbetsdag höjt personalens utvecklings och
bildnings st!åndpunkt på ett glädjande sätt; huru
detta förändrat hela dess intressesfer, gifvit upphof till vidtg~ående tekniska studier, fackskoleexamina och tekniska uppfinningar, grundade på
-experiment, som utförts under fritiden. Arlbetarnas lefnadsstandard har höjts ·och man kan
mångenstädes finna en verkligt upplyst och be.s.iälad t{trbetarkoår.
8 timmars arbetsdag krafves ingalunda blott
därför att aDbetet är :fysiskt öfvermlåttan betungande. Det gifves :arbetsarter, i hvilka man sliter
ut si.g genom ett alltför långvarigt stillasittande,
ett errformigt, automatiskt arbete o. s. v. 8 timmars arbetsdag begäres icke heUer med tanke på
.ått arbetarn skulle sitta sysslolös den öfriga delen 1af dagen. Han behöfver icke ens arbeta
mindre än förut. Men detta innebär för af1betarn
att från fahriken och fabrikslifvet öfverflytta en
del af sin verksamhet på annat område: på hemHfvet, på koloniträdgården eller den egna täppan,
på arbetarinstitutet, sa.mhällslif'vet och annat
produktivt arbete också där, på biblioteket, läsesalen, fa.ckliga studier och utbildningen vid
kurser och skolor, på s•ång och idrottsli:fvet. de
sociala museerna o. a. De perm&nenta arbetarsky.dds- och välfärdsutställningarna höra hos oss,
liksom annorstädes, förkofras och göras mera allmänt tingängliga genom tillfälliga separatutställningar på {)lika orter i landet. Samlingarna
böra göras alltmera intresseväckande, lärorika
och mångsidigt utbildade. U nd-ervisningsmek>derna oböra därvid göras så populära och tilldragande, att arbetarna i dessa utställningar under
sin fritid hafva sitt största nöje af att vid demonstrationerna på ett åskrådligt och medryckande
sätt öka sina fackliga och sociala kunskaper.
Många äro de orsaker, hvilka framkalla !behof
af förkortad arbetsdag på ifvågavarande område

samt en 30 timmars veckohvila. .Så konstaterar
man att de allra flesta olycksfallen inträlffa mot
slutet af den långa arlbetsdagen eller de sista veckodagarna, då tröttheten inställer sig. Många yrken medföra dessutom speciella yrkess.iukdomar
och en abnorm dödlighet.
Mot införandet af 8 timmars dag kan riktas
den allvarliga anmärkningen, att inom vissa arbetsbrancher fördyringen af produktionskostnaderna kan bli för vårt land ödesdiger. Men enligt lagförslwgets affattning kan arbetsfördelningen ske i s'åväl tre som två 8 timmars skiften.
Öfverti-dsarbetets höga öfverdebitering behöfver
icke i någotdera fallet s:ålunda ifrågakomma.
För.delen af treskiftesar.bete mot två skiften p'å
12 timmar är en äfven bland fackmän mycket
omtvistad fråga. Flera :arbets.gifvare anse treskiftet fördelaktigare. Så hafva någ:r:a pappersbruk, sulfat- och sulfit-cellulosa faibriker sedan
länge friviUigt öfvergått till treskiftesarbete. Ju
modernare fabrikerna äro, desto flera och alltmera
snabbg"ående maskiner som användas vid arbetets
utförande, desto :färre arbetare behöfvas f'ör tillverkningen. J u mod·ernare fabrikerna äro, desto
mindre betydelse har sålunda arbetslönerna för
tillverkningskostnaderna. Det finnes ocksa arbeten, till hvilkas utförande erfordras ett mindre
antal al"betare vid två- och treskiftesarbetet, än
vid 1'2 timmars skiftesarbE,Jte, i det aJt exempelvis en person kan sköta två till tre arbetsmaskiner under 8 timmar men icke under 12 timmar.
En annan omständighet af stor betydelse är
·också, huru den s. k. ståtiden mot söndagen kan
utnytt.ias. Med treskiftesarbete kan ståtiden under söndagen minskas tili c. ·6 å 8 timmar mot
resp. brukliga 24 och 36 timmar vid 12 timmars
skiften. Då lagförslaget lyckligtvis ej ibegränsar
alibetstiden till utsatta klockslag, i likhet med
hvad fallet är i bagerila.gen, hvarigenom tvåskiftesarbete har iblifvit omöjliggjort på grund af e n
timmes differens. Då detta här icke är förhållandet, blir det för ett stort antal fabriker; hvilka
nu hafva 10 timmars dag, helt säkert fördelaktigast att inrätta sig för två 8 timmars skiften,
hvarvid en ökning af ränta.biliteten uppstår också
därig"~enom, att under 16 timma.r af arbetsmaskine:wva kan utvinnas en betydligt högre produktion än under 10 timmars da.g.
En och annan har uttalat farhågan att genom
införand·et af skiftesarbete i större utsträckning
brist på arbetsfolk skulle komma att ,göra sig gäll:aride. Meu å andra sidan befara.s att, med krigsarbetets minskning eller upphörande, arbetslösheten skall inträda hos oss och att al'lbetarna då
lätt skola lockas bort af arbetsanbud från andril.
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industriländer. Europa kommer helt säkert efter sas förnyelse och modernisering, men äfven i detta
kriget 'att vara som en stor svamp, hvilken suger afseende har man hos oss icke visat sig rådvill.
till sig all möjlig k u n n i g arbetskraft från de Den mindre industrin har hos oss liksom öfvericke krigförande länderna. England har redan allt i världen delvis från de stora bbrikerna inhelt nyligen gjort början med sin till vårt land köpt äldre maskintyper och anordningar och äro
fram':förda hemstäHan om 5,000 arbetare. Från således icke utrustade med de modernaste anlä.gg.
industriel och samhällssynpunkt sett, utgör så- ningar. · Men i stället ha anläggningarna kräft
lunda en s t ö r s ta m ö j i i g a p l a c erin g ett jäm'förelsevis mindre anläggningskapital.
i n o m e g e t l a n d i g o d a a r b e t s f ö r- Fabrikerna äro mindre komfortabla och drifth å 11 a n d e n, som mindre frästa till em:Lgration, kostnaderna äfven ptå annat sätt reducerade. Allt
den från krigsarbetet frigjorda arbetskraften, en detta förklarar, liksom också de Jångvariga goda
såväl för industrin som för hela vårt national- arbetskonjunkturerna, att 8 timmars dag med
ekonomiska ·lif beaktansvärd fördel. Bristen på ytterst ringa motstånd redan nu kommit tiH anarbetsfolk i de krigförande länderna skaN långt vändning inom fa.brikerna i vårt land, och enligt
efter kriget vara ytterst kännbar. Häraf följer ett stort antal arbetsgifvares mening, hvilka af
att goda arbetskonjunkturer fortfara.nde äro a.tt mig blifvit tillfrågade, anses, att en tillbakagång
förvänta i de länder, hvilka hafva händer att till det gamla icke vore möjlig.
gripa tag i återställelseverket på ,alla områden.•
Man har å ena sidan framMllit, att ett fastI stort sett är visserligen införandet af maxi- slående i lag af åttatimmars arbetsda.g kan vara
mala.rbetsdag för vår industri på vissa områden ofördelaktigt, då vår industri i framtiden måen allvarsam sak, men oöfvervinnerliga svårig- hända ej kan räkna med så höga arbetskonjunktuheter behöfver reformen icke medföra. Likväl rer som nu. Detta vore obestrid1igt, om man kunde
kommer det att ställas stora kraf på arbetsred- antaga att maskinteknikens utveckling plötsligt
ningens slricklighet, vakenhet och anordningsför- skulle afstanna. Men den tili vårt land under
måga. 8 timmars a!'lbetsdag utgör första frågan krigsåren komna tekniska litteraturen talar ett
på arbetarnas internationella program. Så all- helt annat språk. De icke krigförande länderna
Ill..änt omfattad denna tanke är och i så vidsträckta hafva, i .iämförelse med de kritgförande, ett öfverarbetsförhållanden den redan är praktiserad ej ta~ däri, o m d e i e g ·e t l a n d k u n n a
blott hos oss utan afven i många andra länder, k v a r h å 11 a s i n a a r b e t a r e, j ä m t e d e t
kan d·et e.i vara annat än en tidsfråga, när 8 tim- att de tillgodogöra sig maskinmars arbetsdag blir internationellt förverkligad. t e k n i k e n s f r a m s t e g under senare år.
Åfven de krigförande ländernas stora behof af Man kan i alla fall tyck•a att den nuvarande tidarbetsfolk kan under vissa förhållanden medverka punkten icke är 1ämpad för en reform sådan som
till d@na frågas lösning, ty arbetstiden kan, så- den ifl'lågavarande, men å andra sidan kan det
väl som lönen, bli en internationell konkurrens- .iust under nuvara·nde förhållanden utgöra en nödfråga. Man engagerar näml]gen icke arbetsfolk vändighet att arbetstiden blir lagligen faststäHd,
från ett land till ett annat på sämre villkor, än emedan at~betarna nu här och hvar trakassera sina
de hafva i sitt hemland. Om lagen för eget lands arbetsgifvare med de mest öfverdrifna fordringar,
vidkommande åter bidrager till produktiontms en fordrar ett, en annan fordrar ett annat. Såsom
fördyring, drabbar denna o1ägenhet arbetarna exempe1 mrå nämnas, att .iag redan varit i tillsjälfva i lika hög grad som hvarje annan konsu- fälle att reda ut en arbetstvist på basen af detta
ment. '
1agförslag. Det gällde ett antal arbetare, hvilka
Arbetarnas kraf på 8 timmars dag står ej i fordrade, att arbet-et skull'e begynna kloekan 7
strid med det allmännas och kapitalets anspråk på morgonen, ehuru arbetets tekniska beskaffenpå hög produktivitet hos industrin. Han ställer het absolut kräfde att förarbetena påbörjades
sina fordringar på användningen af maskintekni- kloekan 1h 7 på morgonen. Då jag påvisade, a.tt
kens framsteg och de moderna arbetsmetodefna, det nya 1agförs1aget icke utfäste något bestämdt
hvilkas fördelar måste komma Mda parterna till lrlockslag och att antagligen ej heller sådana begodo: arbetsgifvarn i ökad produktion och. arbe- stämme1ser däri komme att vid ärendets fortsatta
tarn i form af förkorta.d arbetstid utan löneminsk- behandling ingå, så lugnade sig arbetarna och
ning. Vårt lands industriteknik är icke efter- förnö.ides.
blifven, såsom mtången tror. Vår storindustri- arÖfvertygad om det berättigade däri och öfverbetar med de modernaste maskiner och redskap. tygad om genomför:barheten af 8 timmars arbetsEndast exportförbud och kommunikationerna dag på ifrågavarande område har mitt arbete i
hafva under krigsåren i viss mån motverkat des- utskottet riktats endast prå bemödandet att såvidt
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möjligt försöka inpassa lagen för de olika arbetsområden densamma afser.
Ed. Leppänen: Kun hieman yli 20 vuotta
sitten Suomen työläiset nostivat kysymyksen
silloisen 12-, jopa 13-tuntisen työpäivän hieman
lyhentämisestä, niin selittivät silloin meidän
työnantajamme ja yleensä kaikki koko maan
sanomalehdistö, lukuunottamatta silloin vasta
perustettua Työmiestä, että semmoinen lyhennys on meidän oloissamme aivan mahdoton.
Meillä on pitkät talvet l;y~hyine päivineen ja lyhyet kesät, jolloin ehdottomasti täytyy tehdä
niin pitkiä työpäiviä, jos mieli saada jotakin val'mista ja jos mieli tämän kansan näin pohjoisissa
seuduissa lainkaan elää ja toimeen ·tulla. Nämä
huomautukset silloin tulivat tämän tapaisiksi
sen vuoksi, että tämän lyhentämisliikkeen etupäässä olivat ainakin Helsing-issä rakennustyöläiset.. Seuraus tämän tapaisista vastustuksista
kuitenkin: oli, e,ttä työväki, joka aluksi olisi
mahdollisesti tyytynyt 11-tuntisiin työpäiviin,
ennen pitkää vastustuksen kiihoittama:H.a kiristi
vaatimuksiaan, asettuen päättävästi 10-tuntisen
työpäivän kannalle. Ja siitä seurasi vuonna
1896 ensimäinen huomattavin työlakko Suomessa. Silloin nimittäin Helsing-in koko rakennustyöläiset panivat toimeen lakon, joka kesti
yli viisi viikkoa, adakseen perille 10-tuntisen
työpäivävaatimuksen. 1Se lakko tosin sillä kertaa epäonnistui, mutta seuraavana kesänä, pääasiallisesti tämän saman lakon vaikutuksesta,
oli ty~äivä lyhennettävä 10-tuntiseksi. Ja kun
se meni rakennusalalla, niin ennen pitkää seurasivat tehdaslaitokset esimerkkiä, ja Helsinkiä
seurasivat maaseutukaupung-it ja muukin maaseutu, niin että ennen pitkää oli 10-tuntinen
työpäivä jotakuinkin yleisesti käytännössä koko
maassa. Eikä minun tietääkseni ole miltään
taholta valitettu, että lyhentäminen olisi johtanut lainkaan turmioon, pi1remmin, jos siitä
jotakin on puhuttu, on voitu puhua vain hyvää.
Ty~äivän lyhennys ei ole yksinomaan siihen
pysähtynyt. Suurlakon jälkeisenä aikana samat
rakennustyöläiset täällä Helsing-issä lyhensivät
työpäivänsä 9-tuntiseksi, lauvantai-päivinä sitäkin bnhemmäksi, ja monilla muilla aloilla päästiin jotakuinkin samoihin tuloksiin. Muiden
muassa useimmilla paperitehtailla silloin jo tuli
käytäntöön kolmivuorojärjestelmä · 8-tuntisine
työpäivineen .. Eivätkä nämäkään lyhennykset
ole lainkp.an osottaneet minkäänlaista haittaa,
päinvastoin. Ken tuntee tarkemmin niitä työoloja, voi vakuuttaa, että sitä myöten kuin työpäivä on lyhentynyt, ovat myöskin työn tulokset
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lisääntyneet. Jos esiml!rkiksi rakennustöissä
25 vuotta ·sitten toiminut rakennusmestari ilmestyisi nykyisille työmailla, olisi hän varmaan päästänsä pyörällä niistä tuloksista, mitä
nykyään saavutetaan paljon· lyhyemmällä työpäivällä, kuin mitä aikaisemmin saavutettiin
paljon pitemmällä työpäivällä.
Nämä muutamat piirteet olen katsonut olevan
syytä mainita ottaessani esille mietintöön liittyvät vastalauseet. Tällä nimittäin toisessa vastalauseessa nimenomaa.n tahdotaan tehdä uskottavaksi, että 8-tuntinen työpäivä, seHaisena
kuin se tämän lain kautta säädettäisiin, ei mitenkään kävisi päinsä, ja sen vuoksi olisi se hylättävä. Aikaisemmin mainitsemani väitteet
työpäivän lyhentämistä vastaan tehtiin ennen
kun työpäivä oli lyhennetty, mutta nyt on tässä.
merkille pantava se seikka, että nämä väitteet
tehdään vasta sen jälkeen, kun todellisuudessa.
työpäivää on lyhennetty, jopa allekin tämän
maaran, mitä lakiehdotuksessa määrättäisiin.
useimmilla tämän lain koskemilla aloilla. Niinollen tuntuvat nämä väitteet ikäänkuin myöihästyneiltä esitettäviksi tämän lakisäännöksen.
;yhteydessä.
Tästä toisesta vastalauseesta puhuessani täytynee myöskin kosketella siinä muutamia yksityiskohtia, vaikkapa mielelläni ka.rttaisin kok&
vastalaus.etta. S.ehän on niin tavattoman pitkä.
yhtä pitkä kuin koko mietintökin ja muuten aivan läpeensä tavallista sanomal~htityyliä. (Ed.
Walpas~ Pötyä! Puhuja: Sinäpä sen sanoit!)
Alku on tosin repäisevä. Siellä käytetään esimerkiksi ,ruumiillisen työvoiman ryöstöviljelys" ynnä muita sen tapaisia sanoja, joita ainoastaan sosialidemokraattiset agitaattorit käyttävät. Mutta siitä huolimatta ei jatko ole likimainkaan repau1evaa alkua vastaava.. Siellä
muiden muassa koetetaan osotta,a, että me täällä
kulkisimme aivan toiseen suuntaan, kuin sosialidemokraattinen liike kaikissa muissa maissa on
kulkenut työpäivän lyhennysasioissa,. Me muka
tahtoisimme ilman poikkeuksetta kaikilla aloilla
samanlaisen työpäivän, kuin sen sijaan muualla
sosialidemokraa,tit aina ottavat huomioon töiden laa.dun y. m. semmoisia seikkoja ja pyrkivät
eri työaloilla määrittelemään työajat eri tavalla.
Onhan hyvä, että porvarillisetkin edustajat koettavat tutkia sosialidemokraattista, liikettä muissa
maissa, mutta minä luulen, että suurin osa näistä
vaiStalause.en all.ekirjoittajista on tässä suhteessa
niin alkeellisella kannalla, että he eivät· ainakaan meille kykene osottama;a.n, että me tässa.
toimisimme jollakin eriävällä tavalla. Ja sitähän
.emme toimikaan. Kaikissa maissa yleensä on
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pyritty työpäivän pisimmäksi rajaksi saamaan
8 tuntia, joka ei suinkaan edellytä sitä, ettei
raskaammilla ja vastenmieliseminillä aloilla
voiSI työpäivä olla lyhempi, jopa huomattavassa määrässä sitä lyhempi. Eikä luonuollisesti~aan tätä 8 tunnin työpäivän vaatimusta ole niin
.ehdottomasti lopulliseksi käsitettävä, vaan sitäkin
on katsottava voitavan lyhentää sitä mukaa kuin
tilaisuus my-öten antaa.
Ratkaisevan virheen sanotaan vastalauseessa
tehdyn siinä, että on samalla lailla pyritty työaikaa rajoittamaan liian monilla aloilla. On kyllä
myönnettäväkin, että lain kokoonpanolle on tämä
.seikka synnyttänyt kokolailla vaikeuksia. Mutta
minun mielestäni ne vaikeudet ovat kuitenkin
.siksi hyvin voitetut, että ainakaan sen seikan
vuoksi ei ole laisinkaan syytä tulla samanlaiseen
johtopäätökseen kuin vastalauseentekijät ovat
tulleet, nimittäin, että koko lakiehdotus olisi hylättävä.
Edelleen sanotaan vasta.lauseessa, että valiokunnan enemmistö ei ol·e ottanut huomioon semmoista seikkaa, kuin että työajan pituuden pitäisi
~lla riippuva työn raskaudesta, työn vaikutuk.S>esta työntekijän terveyteen, sen miellyttäväisyydestä y. m. s. seikoista. Kun tässä nyt säädetään
lakia pisimmästä työpäivästä, niin ei minun kä,;~Jittääbeni silloin laisinkaan tarvitse sentapaisia
c.Seikkoja erikoisemmin ottaa huomioon, sillä vaikeammilla aloilla nytkin on jo huomattavasti
lyhyemmät työajat ja tulevat vastaisuudessa nämä eroavaisuudet yhä huomattavammiksi. Nykyisistäkin saavutuksista jo voisi- mainita, että
-esimerkiksi lasinpuhaltajilla on ollut kauan aikaa
paljon lyhyempi työpäivä, samoinkuin sukeltajilla, kirjapainossa konelatojilla j. n. e. Ja selvää
<On, että kun työpäivä kaikilla näilläkin aloilla,
jotka tähän lakiehdotukseen on.. otettu, tulee 8 tun-tiseksi, niin useilla vaikeammilla aloilla se ennen
pitkää tulee huomattavasti lyhyemmäksi, niin
.että käytäntö itsestään, vaikkapa ei laissa olisi-kaan erikoisia säädöksiä, kyllä tulee tekemään
-eron raskaampien ja helpompien töitten välillä.
:Mutta vaikkapa omaksuttaisiin semmoinen periaate, että kohta lain laadinnassa kaikki nämä
;auhteet olisi otettava huomioon, niin mistä löytää
;aemmoinen puntari, millä mitattaisiin, mille työ-alalle olisi pantava 6, mille 7, mille 8, tai ehkä
10 tai 1:1 tuntia. Ja kenties, jos s·e helppoudesta
-riippuu, voitaisiin monen mielestä puhua pal'jon
pitemmistakin työpäivistä. Siitä ei luonnollisesti
lwskaan päästäisi yk-simielisyyteen .ia olisi 'S·e
-aina selkkausten aiheena. Jos nyt vaikeammilla.
aloilla on 8-tuntinen työpäivä .i:a sitten. kaikilla
h-elpommiHa pitäisi olla tätä paljoa pitempi, niin

minä pyytäisin kysyä, kuinka pitkäksi voitaisiin
silloin näillä kaikkein helpoimmilla työaloilla
työpäivä määrätä. Olisiko ·esimerkiksi 16-tuntinen
kohtuullinen, sillä onhan myönnettävä, että· toinen työ voi olla puolta helpompaa kuin toinen?
Edelleen vastalauseessa väitetään, että tässä on
jätetty huomioonottamatta m. m. käyttämättä jään-een työenergian käyttäminen. Tässä vastalausujat mainitsevat semmoisia seikkoja, joista he
eivät valiokunnaSISakaan ole SUVainneet laisinkaan
puhua. Ja sitäpaitsi, mitenkä voitaisiin ajatellakaan· tämmöisten seikkain huomioonottaminen,
sillä onhan selvää, että jos esimerkiksi joillakin
työaloilla talven aikana on työpäivä huomattavasti lyhyempi kuin 8 tuntia, niin ·ei sen perusteella ·samoilta työläisiltä suinkaan voida vaatia,
että niiden kesällä pitäisi puuttuvat tunnit tehdä,
jolloin kesällä heidän työpäiväkseen saattaisi
tulla 10 tuntia, 1•1 tuntia, ehkäpä senkin yli.
Monet työläiset ovat pitkän iikaa pakotetut olemaan aivan kokonaankin jouten, pitäisikö näidenkin sitten työhön päästyänsä ottaa häviö takaisin,
tehdä niin pitkiä päiviä, että joutenoloajat tulisivat kuitatuiksi? Tämälntapainen järjestely lainsäädänt-ötyölle ei mitenkään ol•e mahdollinen ..Jos
tä:ssä laissa näitä seikkoja ei ole huomioonotettu,
niin ei suinkaan se ole laille miksikään virhook-si
luettava, vaan pikemminkin ehdottomaksi a-nsioksi.
Samalla huomautetaan edeUeen esimerkiksi aikakautisesta työstä, että sen varalle olisi tarvittu
eri säännöstelyä. Ne huomautukset, mitä jo edellä
tein, riittävät aivan hyvin tähän, samomkuin kon.iunktuurin nousuihin, joita vastalausujain mielestä myös olisi täytynyt ottaa huomiöon.
Vastalausujat yhä edel1een mainitsevat,' että
täällä laissa on jäänyt ·selventämättä esimerkiksi
semmoiset seikat kuin työnantaja-, työntekijä-,
palvelus- ja työväkikäsitteet Tämä seikka oli
kyllä valiokunna;ssa esillä ja si-ellä tehtiin jonkunmoinen ehdotelma siltä varalta, mutta kun
sillä ei olisi likimainkaan mäitä käsitteitä tyhjentävästi selvitetty, vaan siitä huolimatta yhä edelleen olisi täytynyt turvautua perustelujen selvennyksiin, niin kat-soimme me oikeudenmukaiseksi
jättää semmoisenkin ehdotelman kokooaan pois.
Enkä minä ainakaan voi uskoa, että laki olisi sen
kautta millään tapaa huonontunut. Jos olisi todellakin saatu joku täysin •selvä, täysin tyhjentävä pykälä siltä varalta, niin olisihan sen saattanut ottaa lakiin. Mutta semmoisena kuin sitä
koetettiin läpi viedä, oli se aivan kokonaam epäonnistunut. Edellteen ·sanotaan vastalauseessa lain
virheeksi se, että täällä puhutaan ,tarkastusviranomaisista", joita ei ole likimainkaan kaikille
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aloille vielä määrätty, Mutta mhiun· käsittääkseni kuin on katsottu tarpeen vaatimaksi, mutta jos
se ei voi mitenkään olle lakiehdotukseHe virhook·si kaikki ne vaatimukset, mitä asiantuntijain käytluettava, vaan pikemmin ansioksi. Tässä on käy- tämisestä· on esitetty, olisi otettu huomioon, niin
tetty hieman laajempaa m.ääräämistapaa ja jätet- hyvin luultavaa ·On, että niiden käyttämistä olisi
ty senaatin toimeksi järjestää. tarkastus tarkoituk- jatkunut niin kauan kuin eduskunnan istuntosenmukaiselle kannalle. Useimmille tässä laissa kautta olisi riittänyt ja niinollen ainakaan tällä
mainituilla aloille ·ehdottomasti ammattitarkastus istuntokaudella ei tänne tätä lakiehdotusta olisi
tulee täyttämään: tämäm tarkastusviranomaisen voinut tulla. Se seikka, että ·nykyisin on jo 8 tun-"
paikan, mutta on semmoisiakin aloja, joissa aivan tinen työpäivä useimmilla aloilla käytännössä,
täydellä syyllä voidaan ajatella jonkunmoista ei vastalausujain mielestä ole ollut huomioon otetmuutakin tarkastusta. • Esimerkiksi valtion työ- tavan arvoinen~ Päinvastoin sanovat vain, että
aloilla ei ole lainkaan välttämätöntä ainakaan kun se on saatu aikaan ankaran pakotuksen alaikaikilla aloilla määrätä ammattientarkastajaa tar- sena, niin se ei muka semmoisenaan todista mikastusviranomaiseksi, vaan voidaan niillä aloilla tään. Mutta täytyy ottaa huomioon, että vaikkamuutenkin jo toimivain tarkastusviranomaisten kin työvä€stö on osittain käyttänyt heille oikeutehtävät määritell'ä hiemån laajemmiksi, niin ·että tettuja pakottamiskeinoja hyväkseen, niin useat
myöskin tämä työaikalain noudattaminen tulee työnantajat, vieläpä kokonaiset työnantajajärjesnäiden valvonnan alaiseksi. Senvuoksi on minun töt', ovat aivan vapaaehtoisesti suostuneet tähän.
käsittääkseni tämäJ väl.ientämin·Em lakiehdotusta Ja mitä työnantajajärjestöt vapaaehtoisesti tai
huomattavassa määrässä parantanut, eikä lain- vaikka työlakkopakotuksesta myöntävät, sitä eika-an käytännössä johda minkäänlaisiin hanka- · vät he ole kovin halukkaita heti takaisin riistä-mään, joten nämä saavutukset on katsottava niin
luuksiin.
Edelleen sa.notaan siellä olevan epäselvyyttä päteviksi, ettei niitä ilman muuta ole voinut jäturakkaty.ökäsitteestä.
Minun käsittääks·eni ei tää huomioon ottamatta.
lakiehdotuksessa siinä suhteessa voi olla olemassa
Täällä m. m. huomautetaan, että tämän lain.
epä•sehryyttä. Onhan selvää, että kun joku työs- käytäntöön saattaminen saåttaisi työnantajilla
kentelee jonkun toisen laskuun, tehköön sen urak- tuottaa uusia lisärasituksia m. m. sen kautta, että.
kapalkaUa tai päiväpalkalla, silloin on työ lain- työnantajat olisivat pakotetut rakentamaan suualainen, mutta jos otettu urakka on katsottava ret määrät lisää työväenasuntoja. Mutta se, joka
itsenäiseksi työksi, silloin se ei ole lain alainen, käytännöllistä elämää hieman laajemmin tuntee,
ellei siinä käytetä palkattua työväkeä. Käytän- ei todellakaan voi tämäritapaisilloe väitteille antaa
nössä nämä käsitteet ovat jo niin selvät ja va- mitään erikoista huomiota. Tunnettu tosiasiahan
kaantuneet, ·että siinä suhteessa ei minun mieles- 1 nimittäin on, että: kaikkialla, missit vain työväkeä
täni minkäänlaisia vaikeuksia voi olla olemassa. tarvitaan, työnantaja ottaa sitä lainkaan katsoMutta jospa siinä nähtäisiinkiin jotai:p. täyden- matta sitä seikkaa, onko niille asuntoja tarjottanettävää, niin ei mikään €stä sitä ·suuressa valio- vana vai ei. Onhan tunnettua, kuinka esimerkiksi
kunnassa täydentämästä. Ei senvuoksi ole syytä maaseudulla saatetaan äkkiä ryhtyä rakentamaan
ehdottaa koko lakiehdotusta hylättäväksi. Edel- uusia tehtaita, joissa työskenteloee tuhansittain raleen vastalauseen allekirjoittajat ovat pitäneet kennustyöläisiä, eikä työnantaja ole yhdellekään.
suotavana, että olisi voitu esittääJ numeroita työ- ainoalle niistä rakennusta ja asuntoa huolehtinut.
päivän lyhentämisen kannattavaisuudesta, mutta Samoin valtio rakoentaa uusia rautateitä ja työ-kun suurimmalla osalla näistä aloista nyt jo on väkeä tulee niille työhön laisinkaan ajattelematta~
8 tuntinen ty.öpäivä, vieläpä useimmilla sitäkin mistä se ·saa asuntoja. Samoin on laita teollisuuslyhempi, niin tuntuisi jotakuinkin tarpeettomalta laitoksissa. Jos jossakin teollisuulaitoksessa tarruveta tämäntapaisia kannattavaisuuslaskelmia vitaan lisätyöväkeä, ei koskaan työna.ntaja ole otenä.ä tekemään, koska se työpäivä on jo saavu- tamatta sitä senvuoksi, ettei voi tarjota niille
tettu ja tulee myös py·symään. Tässä on kysymys asuntoa. Sehän on työntekijän itsensä huolehvain 8 tuntisen työpäivän saavuttaminen lain dittava. Tosin ovat työnantajat jossain määrin
kautta muutamille aivan toisarvoisil1e aloille, rakentallJeet asuntoja, mutta se ei suinkaan todista
jotka kohdistuvat etupäässä valtioon, ja kun val- sitä, että työnantajat ilman muuta -pitäisivät veltiokin jo useilla aloilla on ottanut sen käytäntöön, vollisuutenaan hankkia työläisilleen asunnot. Ja·
niin ehdottomasti se voidaan järjestää edelleen jos he hankkivat niitä, niin ottakoot myöskin
niiUe aloille, joilla sitä syystä tai toisesta ei ole niistä vuokran, niin eihän se niinkään epäedulli-voitu vielä ottaa käytäntöön.
nen afääri heille silloin ole.
Asiantuntijain puutetta myös valitetaan. ValioEdelleen · vastalauseessa pidetään sitä. aikaa,.
kunta on käyttänyt kyllä asiantuntijoita, sikäli jonka kuluessa laki olisi kaikilla aloilla lopulli-
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s.esti voimaanMtuva, liian riittämättömänä. Lakia työväkeen, niin olisi lakiehdotus sen vuoksi hynimittäin ehdotetaan astuvaksi voimaan kahden lättävä. Senhän olisi voinut sanoa muutamalla
kuukauden kuluttua yleensä kaikilla.. alqilla, sanalla, tarvitsematta yhtyä neljäntoistasivuimutta jos sattuu. voittamattomia. esteitä olemaan, seen vastalauseeseen.
niin siinä tapauksessa myönnetään, kuusi kuuMonet muutkin valiokunnan jäsenet ovat miltei
kautta pitennysaikaa. Sikäli kuin me valiokun- yhtä aiheettomasti yhtyneet tähän, sillä ainakaan
nassa tästä seikasta otimme selvää, ei niillä valiokunnan istunnossa heillä ei ollut näin paljon
aloilla, .loista tässä on kysymys, ilmaannu laisin- muistutettavaa kuin niitä nyt vastalauseessa tekaan semmoisia Y·oittamattomia esteitä, ettei niis- kevät.
·
tä kuuden kuukauden kuluessa jaksaisi selviytyä.
Mitä tulee ensimäiseen vastalauseeseen taasen,
:Mutta vaikkapa nyt sattuisi olemaan joitakin niin on ensinnäkin mielihyvällä mainittava, että
,semmoisia aloja, niin eihän mikään estä käyttä- se ainakin pääkohdiltaan Mettuu enemmistön kanmästä lakiehdotuksen 12 pykälää, jossa senaatilla nalle. Erimielisyyksiä on ainoastaan kahdessa
<On valta myöntää poikkeuksia aina vuodeksi ker- pykälässä. He ehdottavat nimittäin 112 •§:n toista
rallaan. Tämän seikan ei siis pitäisi olla minään momenttia, jossa senaatille rumettaisiin valta
esteenä lakiehdotuksen hyväksymiselle.
myöntää poikkeuksia, koko lailla laaj~mmaksi·
Olisi odottanut, että kun ed. Rantakari, joka kuin mitä enemmistö lakiehdotuksessa myöntäisi.
tämän vMtalauseen on kirjoittanut, on mielestään Tämäntapainen ehdotelma, ei juuri sanamuodolnähnyt lakiehdotuks·essa niin paljon puutteelli- taan, mutta sisällöltään samana, oli meillä valio:s.uuksia, että hän olisi omasta puolestaan, ehdot- kunnassa käsiteltävänä. Enemmistö katsoi sen
tanut, millä tavoin ne puutteellisuudet olisivat liian väljäksi, eikä senvuoksi uskaltanut ottaa senpoistettavissa, minkälaisia lisäyksiä tai olisiko tapaista ehdotelmaa huomioon. Ja kun ottaa huomuutoksia tähän valiokun,nan •enemmistön muo- mioon, ·että kaikki ne takaportit, joita tähän asti
dostamaan lakiehdotukseen siltä varalta tehtävä. on miltei kaikissa laissa ollut, ovat osottautuneet
Mutta .hän ei ole laisinkaan esittänyt vastalau- mitä turmiollisimmiksi, niin ·On hyvin ymmärret·seessaan mitään semmoista. Ja useimpia tässä tävää, että valiokunnan enemmistö on jotakuinkin
koskettelemistaan seikoista ei hän ole esittänyt oikeutetuilla syillä asettunut tälle kannalle.
valiokunnassa lainkaan. Siksi hänellä kaikesta
Toinen 'erimielisyyskohta koskee sakotuspykäpäättäen on ilmeisenä tarkoituksena ollut pyrkiä lää. Vastalauseessa kyllä myönnetään, että jonsiihen, että saisi lakiehdotuksen niillä perusteilla, kunmoista sU'hteellisuutta olisi sakottamisessa •
.ioita vastalaus·eessa mainitaan, ilman muuta hy- käytettävä, mutta ei ole kuitenkaan uskallettu
lä.ttäväksi. Tarkoituksena ei siits todellakaan mennä aivan niin pitkälle kuin enemmistö on usnäytä olleen sa~da tästä lakia.
_kaltanut. J(ysymyshän on kuitenkin vain siitä,
Sitten lopuksi tullaan vastalauseessa anomus- ovatko ne sakot, jotka enemmistön ehdotuksen mumuotoon, joka todellisuudessa ei sisällä paljon kaan tulisivat käytäntöön, tepsivämpiä kuin ne,
mitään. Siinä kyllä ehdotetaan hallituksen tut- joita väJhemmistö ehdottaa. V aHokunnan enemmiskittava.ksi, millä aloilla mahd'Ollisesti työpäivän tö on ollut sitä mieltä, ·että työnantajat, jotka ovat
lyhentämin:en saattaisi tulla kysymykseen. Mutta nykyoloissa tottuneet verrattain suuriin rangaiskun ·nämä tutkimukset olisivat nimenomaan vain tuksiin, eivät lainkaan antaisi pelotella. itseään
ra.ioitettavat sen lain puitteisiin, jonka eduskunta niin pienillä rangaistuksilla kuin mitä siinä vasvuonna 190.9 hyväksyi, niin on selvää, •että silloin talauseessa ehdotetaan, eikä ole senvuoksi uskalainoastaan aniharvat alat, verrattuina niihin, tanut as·ettua sille kannalle.
joissa tämän lakiehdotuksen kautta kahdeksanMutta nämä erimielisyydet, kuten jo mainitsin,
tuntinen työpäivä tulisi käytäntöön, todellakin koskevat verraten vähäarvoisia seikkoja, joten
saattaisivat tulla huomioon otetuiksi.
suurella valiokunnalla kai lienee täy·si vapaus
On muutoin omituista, että muutamat valiokun- tässä suhteessa harkita, kumpaisiako näistä ehdonan jäsenet, jotka valiokunnassa. eivät ole lain- tuksista se pitää oikeutetuimpina. 'Minun käsitkaan olleet tällä kannalla, ovat yhtyneet vasta- tääk-seni vaikka vastalauseessakin esitetyt kohdat
lauseeseen. Semmoisena me voisimme mainita tulisivat hyväksytyiksi, eivät ne ainakaan kovin
muiden muassa ·ed. Leinosen. Hänen kantansa oli arveluttavassa määrässä lakiehdotusta huononyksinkertainen .ia selvä, eikä sen esittämiseen taisi, mutta minä kuitenkin pidän enemmistön
olisi laisinkaan tarvittu neljäntoistasivuista vas- kannan oikea.mpana.
ta1ausetta. · Hänen kantansa nimittäin sisälsi sen,
Ed. R a n t a k a r i: Minä en katso tarpeelliettä kun koerran tämä lakiehdotus saattaa esimerkkinä haitallisesti vaikuttaa myöskin maatalous- seksi ryhtyä yksityiskohdittain oikomaan sitä
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selostusta,· jonka ~dellinen puhuja antoi toisesta
v.astalauseesta. Minä ~yydän vain esimerkkinä
mainita, ettei siinä ole sanottu~ että sosialidemokraatit muissa maissa pyrkivät järjestämään työolot kqllakin alalla erikseen, vaan siinä sanotaan
jotakin ihan päinvastaista. Toisessa vastalauseessa huomautetaan nimittäin juuri siitä, että
sosialidemokraatit eivät missään maassa riittävästi pane huomiota siUe eeikalle, että eri töissä
pitää olla eri pitkä työpäivä. En myöskään. taht.oisi ulkomaalaisia oloja kovin vetää tässä etualalle, syystä että on verrattain harvoja maita,
joita voidaan ottaa ~ikuvaksi meidän oloillemme.
Voisi kyllä luetella Europasta lukuisan joukon
maita, joissa ei ole 8 tuntista työpäivää toteutettu niin laajassa mittakaavassa etenkään lainsäädännön avulla, kuin mitä valiokunnan enemmistö nyt tahtoo meillä toteutettavaksi, ja sill()in saisi luetella Europan kaikki maat .iädestänsä. Mutta kun tämä lakiehdotus on nykyisen
kuohunta-ajan kaikista lakiehdotuksista sanoisinko tyypillisin, niin pidän soveliaana pöytäkir:iaan saada lausua käsitykseni siitä taustasta
meillä, jolta tämä lakiehdotus on noussut.
Maksimaalityöpäivästä alettiin Suomessa jossa.in määrin puhua jo 1880-90 luvulla,. 1888
vuoden valtiopäivillä laki- ja talousvaliokunnan
mietintöön liittyy vastalause, jossa ehdotettiin
12 tuntista maksimaalityöpäivää, lailla määrättyä
pisintä työpäivää voimaan. 9 vuotta myöhemmin
porvarissäädyssä oli anomusehdotus, että säädyt
,anoisivat hallitukselta esitystä 10 tuntisen työpäivän järjestämisestä sopivilla poikkeuksilla ja
tarkoin määrätyillä ylityöehdoilla" varustettuna.
Tämä anomusehdotus ei silloin päässyt valiokuntaan. 1890-luvulla aletaan niissä työväen piireissä, joista sittemmin kasvoi Suomen sosialidemokraattinen puolue, puhua 8 tunnin maksimaalityöpäivästä. Kirjoituksia tähän suuntaa.n
tapaa m. m. niin sanotuissa työväen albumeissa,
joissa esitetään työväen toivomuksia. Tyypillisin
näistä kirjoittajista on nimimerkki J. W. H,
(Hellberg), joka puolustaa 8 tunnin maksimaalityöpäivää Suomessa vetoamalla yhteen ainoaan
esimerkkiin ulkomailla, Englannissa, saavutetuista kokeista. Tämä esitys .ia muut samanlaiset.
.ioita siih-en aikaan annettiin 8 tunnin työpäivän
puolesta, eivät olleet suinkaan missään määrin
uhittelevia. vaan lämminhenkisiä ainakin sanoissa; tahdottiin luottaa niin hyvin työnantajiin
kuin työntekijöihinkin, -että kummatkin täyttäisivät velvollisuutensa 8 tunnin työpäivän vallitessa, .ia sitten lueteltiin kaikki ne edut, mitä
siitä on saavutettavissa ja jotka monessa puh-evuorossa tänä iltana .io on eduskunnalle lueteltu.
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Kysymys nimittäin. muualla maailmassa on siksi
vanha, että siitä on kirjoitettu paljon ja esitetty
myötä sekä vastaan. Näissä aikaisemmissa 1890luvun toivomuksissa - vaatimuksina ne eivät
esiintyneet - vallitsi aivan dogmaattinen optimismi, usko kaikkeen siihen, mitä toivottiin., ja
usko ennen kaikkea rahvaan hyveisiin aivan niin~
kuin jossain :aiedermayer-laatumaalauksessa lämmin henki, mutta myös naivi, p-eräti pintapuolinen käsitys oloista ja, voipa sanoa, monta
kertaa aivan imeläkin haavelma tosioloista.
Mutta pian alkaa kuulua uusi sävel monien
näitten lempeitten sävelien joukosta. Ensi kerran
se jo tuntuvammin..)ruului 1<896 Suomen työväenyhdistysten toisesla yleisessä edustajakokouks~a Tampereella, sillä pöytäkirjassa ovat nämä
sanat: ,Herra Vasara Viipurista tahtoi, että työmiesten tulisi myös työtavassaan, se on ahkeruuden määrän kautta, osoittaa paheksuvansa liian
pitkää työaikaa". Kokouksen sihteeri, tohtori J.
A. Lyly mainitsee tämän kokouskertomuksessaan
ja k-ertoo myös niistä ei-huudoista, joita tällainen
ehdotus vielir silloin synnytti. Turun kokouksessa 3 vuotta myöhemmin .ia varsinkin sitä seuraavissa kokouksissa ei ole suinkaan enään puuttunut tämän ja monen muun tapaisia uhkauksia,
jotta sosialidemokraattisen työväen kulloinkin
viimeinen vaatimus tässä kohden. olisi tyydytetty,
uhka.uksia, jotka eivät lain:kaan piittaa siitä, miten heidän uhalla korostamiensa vaatimusten
toteuttaminen tulisi vaikuttamaan maan. kansantalouteen. .Turun kokouksessa ajettiin vaatimus
8 tunnin maksimaalityöpäivästä lävitse, mutta
liitettiin vielä ponteen seuraavaa: .,Kuitenkin jos
asian käsittelyssä välttämättömäksi näkyy, voidaan väliaikaisesti tyytyä 10 tuntiooenmin työpäivään olettaen, että lakimääräykset alaikäistoo
ty~ajasta ovat oikeassa suhteessa käytännössä olevaan täysi-ikäisten työ aikaan". Ylityötä ei vielä
rajoiteta määrättyi,hin tunteihin, vaan sallitaan
sitä 50 % palkan korotuksella silloin, ,kun työn
teknillinen laatu tai muut todistettavasti voittamattomat asianhaarat välttämättömästi vaativat".
Vuonna 1903 kuuluu ohjelma jo: ,Työaika on
sa,ata.va 8 tuntiseksi niissä ammateissa, missä eivät epäterveeiliset olosuhteet vaadi sitä lyhyemmäksi". Kokous asettuu kuitenkin vielä silloin
.iossain määrin epäilevälle kannalie, voitaisiinko
tätä vaatimusta soveltaa kauppa- .ia kulkulaitost-en työväkeen. Vaaditaan myös 3{) tunnin lepoa
viikossa. Mutta 19()6 on ohjelma vieläkin lyhennetty vain muutamiin sanoihin. Sosialidemokraattisen työväen silloinen vaaliohjelma. kuuluu vain:
,8 tunnin pisin työpäivä". Siinä kaikki. ,40
tunnin yhtämittainen lepoaika." Sitäkin on siis
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jonkunverra.n piilennetty. Ylityöstä ei tässä vaa- että kuta enemmän on köyhiä ja kuta köyhempiä
liohjelmassa enää puhuta lainkaan.
nämä ovat, sitä kykenevämpiä nämä ovat myöskin
Tahdon näillä huomautuksilla osottaa sen, että taistelemaan tulevaisuuden tuhatvuotisen valta..:
työväen 'vaatimukset ovat osittain kasvan~et, osit- kunnan puolesta, toteuttamaan sen proletääridik-·
tain muuttuneet m~idänkin maassamme. Alussa tatuurilla ja ~<lstamaan, ennen kaikkea • kostaliittyi! vaatimukseen maksiniaalityöajasta meillä maan (Vasemmalta: Valheellista tulkintaa!) ka~
11aatimus myös minimipa.lkasta .. Ne olivat aina pitalisteille, joita työväki ori, niinkuin sanoin~
sisaruksina keskenään ja ne esitettiin aina rin~ opetettu monomaanisesti vihaamaan.
nan. Vähitellen ·ne ovat eronneet toisistaan ja on
Tämä on tausta sillekin laille, joka täällä· nyt
8 tunnintyöaika näistä kahdesta astunut ehdotto- on ensimäisen käsittelyn 'alaisena.. Se on noussut:
masti ·etualaHe, ehdottoniasti suurempi-ääniseksi ooelläkuvatuista, sielun mustista vihan pohja-·
vaatimukseksi kuin minimipalkka-asia. Sekin to- mudista paljoa enemmän kuin tod·ellisen parandistaa sitä, että jos valittavana on toisaaUa lyhyt . nukstm halusta ja sen takia lakiehdotuksesta ori.
työpäivä ja huono palkka, tMisaalla ·pitkä työ- tullutkin sellainen kuin siitä on tullut (Ed. Wal:
päivä; raskas työpäivä ja hyvä palmka, niin pas: Aika jesuiitta!). Lakiehdotuksessa todellakin
yleinen mielipide sosialidemokraattien keskuu- ilmenee juuri s~ henki, jota hra W alpas välihuudessa ottaa aina näistä kahdesta mieluiten ly- datukseHa niin kauniisti todisti, sillä siinä ei hethyen työpäivän huonollakin palkalla kuin pit- keäkään oteta tutkittavaksi, missä määrin ehdokän työpäivän hyvällä pa1ka1la.. Meidän so- tetuna lailla kansallista tuotantoa edistetään vai
sialidemokraattista ·liik€ttä johtaa, niinkuin taannutetaan. Tarkoitus tässä siis todellakin pysen esityksissä on lukemattomat kerrat jul- hittää keinot, ne· tarkoitukset, joita tahollaa.n enkilausuttu, ennen kaikkea luokkaviha, luokkaviha nen kaikkea hra Walpas· edustaa, ja silloin kaikki
enemmän kuin mikään muu tunne, ja silloin saa muu on tyhjää ilmaa. Vain koristeeksi ja ikäänselvityksensä myöskin se, minkäi vuoksi ennen- kuin polemiikin varalta on lakiin pantu poikkeukkaikkea tahdotaan lyhyt työpäivä, vaikka huonol- sia ja poikkeuksien poikkeuksia, joissa toisella.
lakin palka.lla:· pelätään, että pitkä työpäivä voi kädellä otetaan se, mitä toisella kädellä ollaan an~
tuottaa runsaamman työtuloksen kuin aivan lyhyt tavinaan. Toisessa vastalauseessa tunnustetaan.
.ia että työnantaja, kapitalisti, jota sosialistisessa että aikuistenkin työpäivän rajoittaminen myöskirjallisuudessa on meillä siinä määrin leimattu, , kin lainsäädännön avulla voi olla tarpeellinen.
että se sen yleisön keskuudessa, joka sitä kirjal- Tunnustetaan, ett'å on aloja, joilla kahdeksankin
lisuutta lukee, tuntee siinä vähintäin sielunvihol- tunnin työpäivä <ln liian pitkä, Olen samalla. kanlisen, siis saapi jossain määrin paremmasta työ- nalla. Työpäivän tulee olla· eri pitkän eri töissä.
tuloksesta ansiota itselleen •enemmän kuin lyhyes- Sen täytyy riippua, olkoon se sitten vaikea tai
tä työpäivästä. Pääasia on viime kymmenvuoti- helppo määrätä, työn raskaudesta, sen epäterveelselle sosia.lidemokratialle meillä tuntunut olevan lisyydestä, sen tulee riippua siitä, onko työntese, että työnantaja ei saa ansaita, kärsikööt en- kijä koneen appendix] yhtämittaisessa jännityknen molemmat. Suomen sosialistien n. s. ,peri- sessä, tarkkaavaisuudessa pidetty appendixi, liaatteellisessa ohjelmapuolessa" onkin lausuttu säke vaiko ei. Sillä kyllä on tämän lain alaisista
m. m. seuraavat sanat: ,Köyhälistöjoukko kas- aloista lukemattomia, joita häpeämättä ei voi väitvaa ja samassa kasvaa myöskin riistäminen yleen- tää sel'laisiksi, että niissä 8 tuntia pitemmällä työ.:
sä, jonka kautta yhä laajempien työtätekeväin päivällä harj.oitetta~siin ruumiillisen työvoiman
kansankerrosten elämän ehdot joutuvat ristirii- ry.östöviljelystä. Sosialistit ovat itse tunnustaneet
taan niid·en oman yhä nousevan tuotantokyvyn tavallansa sen seikan, että eri töissä voi olla eri
sekä sen kautta syntyvän yhteiskunnallisen va- pitkä työpäivä ja että laihsäädännöllä ei kaikkiin
rallisuuden paisumisen kanssa". ,Mutta kuta nähden sovikkaan panna edes sitä ylintä rajaa.
enemmän kapita.lismin kehitys kartuttaa köyhä- Tämän he todistavat paraiten sillä, että he ovat
listöä, sitä enemmän sitä pakotetaan ja tehdään saattaneet pois lakiehdotuksesta eräät alemmat
kyk·eneväksi taisteluun kapitalismin kehitystä virkamiehet, jotka, sen voin hyvin rauhallisesti
vastaan". Ei ole ihmettä, että: suuret joukot nä- sanoa, varsinkin nykyaikana ja kenties myöskin
kevät tässä konstikkain sanoin lausutussa myö- niissä taJoudellisissa oloissa, jotka lähitulevaihempää syndikalismia muistutiavassa opissa. ylei- suudessa meille koittavat, ovat paljoa afutaamm.assen toivomuksen: kuta pahempi sitä parempi. sa asemassa kuin ikinä varsinai&et ruumiillisen
Kuta enemmän työnantajain ja yhteiskunnan työn tekijät (Vasemmalta: Otetaan ne lakiin
varallisuus kasvaa, sitä toivottavampi on työväen vain!) 'Tähän lakiin, joka nyt on 'esillä, on enasema: Karta ja vihaa siis työtä, sillä muista, nen kaikkea niinkuin täällä on jo myönnetty,
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sullottu liian paljon yhteen. Jos tahdotaan onnellisesti ratkaista maximaalityöpäivää, niin on
niin pian kuin elämä tarjoo mitälumemattomimpia
eri vivahduksia eri työaloilla, kukin ala tutkittava erikseen, sukulaisalat yhdistettävät ja. laki
säädettävä kutakin tällaista aJaa varten eriks·een.
Siis vaikka nyt olisi jo jotain kokemustakin 8tuntis-esta työpäivästä, jota meillä -ei ole, sillä eivät ne muutaman viikon 8-tuntiset työpäivät,
joita nyt on pakolla ajettu läpi, vielä anna meille
mitään kokemusta, mutta. vaikkapa sitä olisikin,
niin sittenkin olisi vallan väärää tekniikkaa ryhtyä säätämään yhdellä lailla kaikiUe työaloille
tällaisia normeja. Epäselvyyksiä 'on juuri tämän
kautta syntynyt, niitä., joihin on viitattu. Sekä
työnantaja että työntekijä että maan tuomarikunta, joka joutuu tämän lain mukaan, .ios se voimaan
astuu, tuomits·emaan, joutuu aina ·epätietoisuuteen,
mitä tällä lailla on milloinkin tarkoitettu. Todella.kin se, ettei voidai sanoa, kuuluvatko erinäis•et työnjohtajat tämän lain alaisiksi vai eivätkö,
on jo yksi sellainen epäs·elJvyys, .ia juuri se, että
urakkatyötä ei ole millään tavoin edes perusteluissa määritelty, miten laki siihen suhtautuu, on
toinen hyviru tärmeä. Hra ·Leppäsestä oli kyllä
asia p·eräti selvä, mutta1 olen minä vielä myöhemmästä'kin työväen asiaa koskett-elevasta kirjallisuudesta luullut sen verran huomaavani, että niin
tarkkaa ra.iaa, kuin lainsäädännössä täytyy vetää,
on vielä hyvin. vaikeata v·etää ka.ppaletyön, urakkatyön ja kotityön välille. Tiedetään kyllä, mitä
mikin on näistä erik.seen, mutta missä se raja
kussakin tapauksessa kulkee, sitä minä haluaisin
todella saada kuulla, .ia niinpian kuin se ei ole
selvä, niin tuomari ain·a joutuu epäselvyyteen, puhumattakaan niistä lukemattomista aivan oppimattomista, alkeellisella kannalla ol•evista kansalaisista, jotka nyt alistetaan tämän lain alaisiksi,
m~tenkä he useat vielä kirjoitustaidottomina kykenevät tätä lakia ymmärtämään.
Miten sitten selviä! esimerkibi meijerien asema
laista. Ei s•e siitä selviäkään. Valiokunnan enemmistö ymmärtääkseni tahtoo ne lukea lakiin. Ja
sitten on ensimäisessä pykälässä kunkin alakohdan
jälmeen sanat, ,joita on pidettävä edellämainittujen veroisina", ja kun edellä on miltei kymmenittäin .,edellämainittuja", niin tahtoisin tietää senkin kansalaisen, joka tästä nyt tulee viisaaksi.
Tämä lakiehdotus on yhtä deklaratiivinen, jota
sanaa täällä on tänä iltana käytetty, kuin oli helmikuun manifesti .ia yleisvaltakunnallinen lainsäädäntölaki. Niissäkin luultiin muutamilla .,perussäännöillä" voitavan kääntää historialliset olot
nurinniskoin. Aiotteentekijät itsekin myöntävät,
että tarvitaan eri aloilla erikoismääräyksiä. He

nimittävätkin tätä lakia senvuoksi ei juuri ,perussäännöksi" vaan ,peruslaiksi". Mutta siitä
huolimatta annetaan nyt tiilssä laissa kumminkin
senaatille kahden kuukauden ja paraimma:ssa tapauksessa kuuden kuukauden ultimatumi, .että
senaatin pitää panna tämä laki voimaan maksoi
mitä maksoi. Sillä aika.a on siis senaatin tutkittava kymmenet, sadat eri tapaukset korkeintaan
kuuden kuukauden ajalla, useimmissa tapauksissa
kahden kuukauden ajalla. Sillä ajalla täytyy vielä
saada ammattitarkastus kaikilla noilla lukemattomilla aloilla, joille tämä lainsäädäntö ulottuu~
Mitä järjestelyä tämä viimemainittu jo tietää?'
Mutta sillä aikaa täytyy myös rakentaa, ne tarpeellis·et lisärakennukset tällä korkeintaan kuuden kuukauden ajalla. Hra Leppänen tosin mainitsi, ettei niitä tarvitse rakentaa, mutta jos tulee
·erämaan rad·oille 3-vuoroinen järjestelmä, niin
minä pyytäisin kysyä, mihinkä hra Leppänen
pan·ee silloin tarvitta.vat työmiehet asumaan seuduilla, joissa asuinpaikat ovat monen kilometrin
päässä, kun työ vaatii sentään heitä olemaan suhteellisesti lähellä rataa. Monta on muuta samanlaista tapausta? Säätämällä vain tällaisen deklaratiivisen lain luulee valiokunta voivansa saada
vielä enemmänkin aikaan, kuin se vanha systeemi
Venäjällä luuli voovarusa. saada d·eklaratsiooneilla
aikaan. Se luuli voivansa kumota vain historian
lakeja ja siveyslakeja, mutta valiokunnan enemmistö luulee voivansa tämän lisäksi tasoittaa kesän ja tal v.en, sanalla sanoen kumota ulkonaisen
luonnonkin lait. (Ed. Walpas: Oijoi!) Monella taholla porvarienkin keskuudessa on hyvin sovinnainen käsitys teollisuudesta. Käsitetään se niin
homogeeniseksi alaksi, että sama määräys soveltuu ainakin koko tehdasteollisuuteen. T.eollisuusalojen yhteys on kuitenkin vielä heterogeenisempi
kuin maataloud•en ·eri alo.ien välinen yhteys.
Teollisuud·essa on myös sesonki-, a.ikakautista
työtä. Siellä on aloja, jotka rii'Ppuvat vuodenajoista.: yhtä hyvin kuin maanviljelys. Tarvitsee vain mainita tiilitehtaat, monet säilyketehtaat, miltei kaikkien tehtaitten ulkoty·öt, vesivoimalla käyvät tehtaat samoin kuin tuulivoimalla
käyvät tehtaat.. Ja kun tämän lain alaisiksi kuuluu . paljon muuta kuin tehdasteollisuutta, niin
laajenoo yhä niiden tehtävien ·ala, jotka riippuvat
vi.wdenajoista: tienteko, kanavat.yö, lastaustyö,
ratatyö ja korjaustyöt kailcilla puhelin- .ia. lennäti:nlinjoilla j. n. e.
Ja ennen kaikkea mitä lainsäädännössä täytyy
ottaa huomioon, on kansakunnan kehitysaste ja
kansakunnan luontaiset apulähteet. Meillä ei ole
raaka-aineita. J·os meidän teollisuutemme mielii
pysyä pystyssä, niin sen täytyy pysyä ainoas~aan
69
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työteholla ja työkunnolla, työn tulomsill'a. Ne
maat, joissa on raaka-aineita helpolla saa.tavina,
voivat tässä kohCLen olla. paljon vapaamielisempiä.
'Tässä laissa on nyt sitten, niinkuin sanottu,
muutamia poikkeuksia, mutta niitä poikkeuksia
ja poikkeuksi>en poikkeuksia ei voi mitenkään
käyttää kaikissa tapauksissa - sanon nimenomaan ,kaikissa tapauksissa" - edes korvaamaan
sitä, mitä sesonkityö vaatill, puhumattakaan nous.evan konjunktuurin vaatimuksista. Jos tämä
laki rautaisella pakolla lyödään lävitse, niin meidän kansantaloutemme •ei jaksa käyttää nousevaa
kon.iunktuuria hyväkseen, varsinkin jos tämä konjunktuuri on niin nouseva, että työvoimista tuloo
olemaan harvinaisen suuri kysyntä. Ja siinä nimittäin, missä jotenkuten vi•erä mypnnetään ylityötä, on lukemattomia ra.ioittavia atribuutteja,
millä ehdoilla sitä myönnetään. Täytyy työn teknillisen laadun välttämättä sitä vaatia, täytyy
olla vielä näytetty, että työ ilman ylityötä on aivan mahdoton, ja vaikka tämäkin ehto todistetaan,
niin täytyy saada työntekijäin oma suostumus lisäksi. Tästä muuten joudutaan hyvin omituiseen
asiaintilaan, joka osottaa, minkälainen tämä laki
tekniikkansa puolesta ··on. Tämän lain 112 § :n m ukaan täytyy jokaisen työnantajan, joka tahtoo
poikffieuksia tämän lain asettamasta työjärjestelystä, vedota ammattitarkastajiip. ja senaattiin ja
sitten saada omilta työmiehiltään suostumus poikkeusten toimeenpanemiseen työjärjestelyssä. Ajatellaan sitten niitä lukemattomia vaihdoksia,
joita. työmaana .on, ja jokaikinen uusi työmres,
joka tulee tällaiselle työmaalle, aiheuttaa uuden
toimenpiteen virastoille. 'Tokkopa nämä meidän
virastot sitten enää oilmasta.an muuta kerkiäisivätkään tekemään kuin käsittelemään tällaisia tapauksia, .ios todella haluttaisiin poikkeuksia tähän järjestelyyn saada•. KyHä täytyy sanoa, kun
lukee tämän lakiehdotuksen läpi, että on pa.ljon
helpompi päästä Ranskan akatemian jäseneksi·
kuin päästä ylityöhön niillä ehdoilla, jotka tämä
laki asettaa.
Pienempiä virheitä tästä laista voisi tietysti
luetella lukemattomia. Niitä on täällä jo lueteltu
siksi paljon, että minä puolestani voin ne sivuuttaa. Rangaistusmääräyksistä tahtoisin kuitenkin
yhtä huomauttaa, johon ei o1e kosketeltu. Se on
se, että tämä lakiehdotus ymmärtää ainoastaan
kvantitatiivisen puolen eikä lainkaan kvalitatiivista,. K valitatiiviselia kannalta katsoo s•e asiaa
ainoastaan sikäli kuin on kysymyksessä rikoksen
uusiminen tai rikos vastoin tarkastusviranomaisen kieltoa. Että raskauttavia asianhaaroja voi
olla lukemattomia muita, sen tietää jokainen ajat·teloeva ihminen tarvitsematta olla edes .iuristi.

On paljon mskauttavampa.a, jos minä pidän yhtä
sairasta työmiestä väkisin ylityössä tunninkin
ajan kuin sataa tervettä työmiestä viisi tuntia.
Kannattavaisuudesta ei ole todellakaan tehty
mitään laskelmia. Kokemus puuttuu, niinkuin on
sanottu, ja se täytyy va,liokunnan enemmistönkin
tunnustaa. Sivulla 7 se lausuu: ,Tosin ei maassamme useimmilla teollisuusaloilla vielä ole saavutettu mainittava•a kokemusta. siitä, miten tällä
tavoin lyhennetty työaika vaikuttaa tuotantoon".
IT'ämä perustelu on nyt enemmistön· hyväksymässä
muodossa ja minä tahtoisin tietää, kuinka hra
Leppänen on muutamissa päivissä nyt saanut sen
kokemuks.en, jota, hän tässä julisti, kun hän vielä
saattoi tyytyä tällaisiin perusteluihin joku päivä
sitten. (Ed. Walpas: Ulkomailla on saatu!) Ei
ole sielläkään. (Ed. W alpas: On!) Sen me kyllä
tiedämme hra \Valpas, molemmat, että siellä ei
ole toteutettu sellaista lakia kuin tämä on. Sitten
sanotaa.n tässä mietinnössä vielä: ,Valiokunnan
tietojen mukaan on jokseenkin yleisesti tultu siihen tulokseen, että tuotantokustannukset ja
yleensä yrityksen tuottavuus eivät työtehon lisään.tyessä ja työn laadun parantuessa ajan mittaan huomattavasti muutu tällaisen, usein sitä
paitsi tärkeitä teknillisiä parannuksia aiheuttavan muutoksen johdosta entistä epäedullisemmiksi". Tästä juuri .puuttuu kokemusta meitä
vastaavista oloista. Hra Leppäs-en täytyi siis tarkoittaa niitä tapauksia, joita tässä vallankumouksen humussa on aiheutunut, .ia kyllä siinä nyt on
ollut koko lailla palj-on muutakin pakatusta kuin
,tavallinen työlakko. Mietinnössä perusteluissa
sanotaan sivulla 5, että ,Kysymyksessäoleva
eduskuntaesitys tarkoittaa niiden saavutust•en
turvaamista, joihin palkkatyöläiset täten ovat työaikaan nähden päässeet,,; siis juuri tuon viiineaikaisen nousun avulla, niinkuin sitä nimitetään.
Mutta jos lainsäädäntö todella tahtoo pyhittää
k;:tikki ne väkivallan työt, joita työpäivän lyhentämiseksi on käytetty, niin onpa silloin lainsäädännölle nyt vapauden aikana tullut jalo tehtävä.
\Minusta jo yksinään tämä seikka', .yhteiskuntaa
säilyttävien ainesten omanarvon tunnonkin kannalta asettaa heille määrätyt vaatimukset juuri
tällä ajalla tällaisiin lakiehdotuksiin nähden.
:Kaiken tämän lisäksi on meillä, niinkuin toisessa
vastalauseessa huomautetaan, lakiehdotus kymIDentuntisesta työpäivästä, jonka kohtalo on edelleen vielä ratkaisematta. Totta kai meidän nyt,
jos annamme mitään arvoa entiseHe lainsäädännölle, täytyy joku vuosi edes saada, odottaa, millä
tavoin tämä laki vaikuttaa, ei ainoastaan kansantalonteemme mutta juuri nimenomaan työväestömme hyvinvointiin. Ja kun tuota kokemusta on

Laki kahdeksan tunnin työajasta.

saavutettu ja sitä saavutetaan, silloin on hallituksen velvollisuus laatia esitys asiasta, sillä nyt on
valiokunnalla ollut työnsä pohjaria ainoastaan
kourallinen fraaseja.
Vaa:rallisin on tämä laki juuri nykyhetkellä
Slenvuoksi, että se, niinkuin vas.talauseessakin jo
huomautetaan, tul-ee aiheuttamaan teollisuusaloilla ja kaikiVla· niil'lä aloilla, joita tämä laki
koskee, työvoiman lisätarvetta. Sen kautta maataloustöistä siirtyy työvoimaa teollisuusaloille ja
muille ulkopuolella maanviljelystä olevill-e
aloille, siirtyy elintarpeidlen tuottajien joukosta
elintarpeid-en kuluttajiin. Se merkitsee hyvin yksinkertaisesti sitä, että, nälän uhatessa, voidaan
helpommin ehkä panna joku työajan lyhennys
maataloudessa, siltlä lyhenll!etyinkin työajoin
maataloustyöntekijät kuitenkin tuottavat elintarpeita. Mutta jos työvoimaa siirretään pois elintarpeid-en tuottajain joukosta, on vahinko kaksinkertainen, nimittäin nälän uhatessa, josta täällä
on .io monta kertaa eliniatvelakia käsiteltäessä
puhuttu myöskin vasemmiston taholta. Mutta
tämän lisäksi mreidän maassamme tarvitaan paljon todellisiakin reformeja, todellisia uudistuksia.
Oppivelvollisuus, työväenvakuutus, maanomistusolojen korjaus, kaikki nämä ovat s-ellaisia, jotka
vaativat kustannuksia. Ka.ikki nämä ovat myös
sellaisia alo.ia, joissa s.osialipolitiikka ·ei pyri lyhentämään ihmis'ten velvollisuuksia, vaan lisäämään niitä .ia: sen takia ne ovat kannettavia.
Mutta ennenkuin näitä saadatm aikaan, mabaa se
aikaansaanti rahaa ja sitä 1ei yleensä saavuteta
maailmassa lyhennetyillä työpäivillä, ellei ·ennestään vallitse luonnottoman pitkät työpäivät, joita
nyt meidän maassamme ei sentään. vallitse. Kun
on 'reform.eja ja. niitten vaatimia kustannuksia
vastassa ja vielä häämöittää silmäimme ·edessä nykyiS'en sodan kaikki jälkilaskut - sillä niitä me
saamme maksaa, joutukoonpa isänmaamme mihin
asemaan tahansa - niin silloinko me juuri tahtoisirniDe vähentää työnteon? Vaarallista tässä on
vielä se, että laki on ulotettu aloille, joissa ulkomainen kilrpailu tulee kysymykseen ja syrjäyttääkseen tämän vaaran on valiokunnan renemmistön täytynyt turvautua ennustuksiin, joita. ei ole
tänä ilta,na täälläkään kartettu. Sanotaan sivulla
7: ,Näin oUen ei myöskään näytä olevan riittävää aihetta siihen pelkoon, että kahdeksantuntisen työajan yleinen voimaan .saattaminen tulisi
ajan pitkään vaikeuttamaan ma.a.mm'e tepllisuuden kilpailua u}komaiden teollisuuden kanssa".
Myönnetään siis välillisesti, •että kyllä s-e alussa
tulee vaikeuttamaan. mutta lopussa ·ei, kun täytyy
pitää todennäköisenä, että tällainen työaika tulee
enn'en pitkää kaikissa muissakin sivistysmaissa
yleisesti otettavaksi käytäntöön. V a.liokunta ei
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siis ole, niinkuin hra W alpas äskeisessä välihuudahduksessaan, sitä m~eltä, että ulkomailla olisi
saavutettu sitä kokemusta niin paljon, koska se
myöntää, että siellä .vasta vast-edes voidaan tuollainen työpäivä saada. Mutta kuka s·en tietää,
kuka on niin suuri viisas, että voi tämän kaiken
lainsäädännön perusteluissa väittää, sillä yhtä
hyvällä syyllä, yhtä hyvillä perusteilla voidaan
viitata tosiasioihin, jotka näyttävät, että koko
maailma on pakoitettu nykylisen sodan jälkeen tekemään pitempiä työpäiviä kuin tähän asti· niin
paljon arvoja on maailmasta hävitetty j~ niin
mielellään ihmiset tahtovat nostaa •elämän standardinsa, siihen, missä se on ollut, ·että he tekevät
työtäkin ennenkuin suostuvat olemaan työttöminä.
On myös hyvin todennäköistä, että tämä sota
aiheuttaa niin suuren kansainvälisen kilpailun
sodan .iäl1kilasku.ien p.eittämis'Bksi, että on pakko
tehdä työtä, ei 8 tuntia, vaan niin monta tuntia,
että kansakunta -elää. (Ed. Pärssinen,: Ka.pitalistit toivovat niin!) Valitettavasti ei maailmassa
auta hyvät mutta ei myöskään s-en parempi pahat
toiveet. Maailmassa käy niinkuin käy historialEstien lakien pohjalla'. Entisyys antaa siemenen
tulevaisuudelle, .ia nykyinen ihmispolvi on jo tämän sodan aikana rikkonut tulevaisuutta va,staan
niin paljon, että ne epäkohdat, mitä se on luonut
kauv8J8 silmin kantamattomiin, eteenpäin, ovat
poistettavissa ainoastaan hyvin ahkeralla työllä.
Tietämättä kokemuksista. mitään, sisältää tämä
lakiehdotus hyppäyksen suureen tuntemattoma.an.
Ja minkä asian puolesta? Ei työvoimien ryöstöviljelystä vastaan, sillä silloin olisi valittu ne
alat, joissa. sitä ryöstöviljelystä harjoitetaan, tutkittu, missä sitä harjoitetaan; ei, vaan tämä on
-ennen kaikkea työtä vastaan tähdätty laki. 1\'Ieillä
.ia osittain muuaHakin maailmassa on sosialipolitiikka viime vuosina., ehkä jo viime vuosikymmeninä astunut väärille poluille. Velvollisuuksista
vapaututtaminen on tullut sen mielitehtäväksi.
Hetken edut otetaan joka ta.holla ensin lukuun.
iKuka tääHä näinä vallankumouksen päivinä ottaa tulevaisuutta lukuun. Tuskin edes omaakaan
tulevaisuuttaan, jos se on vähänkin kaukaisempi.
Oikea sosialipolitiikka, sen täytyy kuunnella luom~kunnan voimakkainta käskyä, itsesäilyt.ysvaistoa. On pyrittävä lisäämään suomalaisen
kansakunnan voimaa, sen kehityskykyä .ia sen
elinikää, sanalla sano-en: kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka .kansallemme kaurvimmin takaa.vat
kyvyn voitollisesti selvitä ol-emassaolon taistelussa. Tämä ei ole ollut silmämääränä tätä lakiehdotusta laadittmessa.
Meillä on näinä hetkinä puhuttu palion kansamme itsemääräämisvallan laajemtamisesta, sen
laajentamisesta aina silmin kantamattomiin
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asti. Luullaanko todellru kaiken sen nojalla, mitä
ihmiskunta jo historiastaan tuntee, että tällaisiin
paamaariin päästään velvollisuuksia vähentämällä, yhdenkään kansanluokan velvollisuuksia.
(Ed. W alpas: Ta.ppamalla työväkeä päästään!)
, .Saksalaisilla, joihin silloin tällöin vedotaan, on
jo kansallinen itsemääräämisvalta. Mutta te
IJJäette, mitä ääretilömiä ponnistuksia s·en täytyy
tehdä säilyttääksensä itsensä ja olemassaolonsa
kansakuntana.. Ei Saksassa ol1e täl-lä hetkellä ryhdytty olemassaolonsa puolesta taisteluun lyhentämällä työaikaa vaan pitentämällä sitä. J a• niin
täytyy vaaran hetkellä tehdä kansakunillan, joka
tahtoo elää. M·eillä on myös vaaran ja myös luomisen hetki. Saksa•ssa on säädetty työvelvollisuus, kaikkiin ulottuva työvehrollisuus, tämän
mahtavan, kyvykkään kansakunnan keskuudessa.
Me valmistaudumme siteppaamaan itSJellemme sellaisia hedelmiä, joita me emme ole vielä täysin
ansainneet, lyhentämällä, kirvottamalla itseltämme velvollisuuksia niin paljon kuin suinkin.
Mahtaneeko sitten näillä 'ed,ellytyksillä käydä
toivomukset toteen? Olen vakuutettu, että varsinkin meillä täytyy nousta uusi sosialipoliittinen'
suunta, joka hylkää laiskuuden ja hylkää vaivannäön ·pelon. Sosialipolitiikan ydinajatukseksi pitää meidän luonnonrikkauksista köyhässä maassamme tulla: paljon työtä ja hyvä palkka. Minä
tiedän, että tätä lauS'ettani tullaan hyvin paljon
väärin tulkitS'emaan, mutta minun ei ole olluii tapana sellaisia tulkintoja pelätä. V aroiksi tahdon
kumminkin sanoa, ettei kellekään tulisi epähuomiossa väärinkäsitystä, että tarkoitan: niin pal.ion työtä kuin ihminen menettämättä terveyttään
.ia riistämättä kykyä jälkipolvelta si1etää, mutta
vaaran hetkellä täytyy tässäkin kohden usein
'elää tulevaisuuden kustanmuksella. Sen on historia aina osoittanut. En minä muuten paljon pelkää tätä lakia, sen vuoksi, että siitä tulisi pysyvä.
Se on siksi luonnottomien edellytysten vallitessa
luotu. Se tulee tekemään pakostakin korukurssin,
.ia valitettavasti siitä vain kärsivät silloin muutkin kuin sosialidemokraattiset kiihkeät demagoogit, jotka kylQä myöskin omalla tavallansa joutuvat siitä ainakin siveellisesti kärsimään. Mutta
maailmassa on aina täytynyt uusista herätteistä
jotakin maksaa ja jos me saamme nykyisen taktillisen, joukkojen huonoimpiin vaistoihin vetoavan sosialipolitiikan sijaan paremman, niin kyllä
meidän porvarien kannattaa siitä kokemuksesta
jotain maksaakin.
Myöskin valtaa: pitävillä luokilla .on ti,etysti
syynsä tähän sekasortoon, mutta se syy ori paljon
kauvempana, kuin senaatin varapuheenjohtajan
täällä äsken ·esittämät syyt. ~ ykyisen vallasluo-

kan syy on siinä, ettei se ole aja:llansa toteuttanut
kohtuullisiakaan vaatimuksia. Sentähden se saa
nyt kuulla kaikkea sitä, mitä se on tämälll yksikamaris,en eduskunnan aikana saanut kuulla.
Sentähden se saa myöskin maksaa taloudellisilla
tappioilla ne erehdykset, joita kuohua.ikana tehdyistä toimenpiteistä sille ja, muille, koko kansalle
lwituu. Vallitseva luokka ei ole aikamansa tajunnut maan yleistä asemaa, vuosikymmeniä sitten tajunnut, niinkuin: olisi tarvinnut, ja siinä
ma,aperässä ovat itäneet siemenet nykyisiin katkeriin hedelmiin. Sikäli on mainittu luokka syypää nykyisiin oloihin. Mutta moni porvari on
nähnyt erehdyksensä, moiJJi porvari on1 sen julki
tunnustanut, ja se on merkkinä porvariston
uudesta syntymisestä;. (Vasemmalta: Koska se
on syntynyt?) Kun tässä salissa muutama' viikko
sitten hyväksyttiin elintarvelaki, niip. maalffiiehet
tekivät silloin teollisuustyöväelle suurimman uhrauksen, mitä tässä maa.ssa on koskaan tehty.
t(Oikeistosta ja keskustasta: Hyvä! Hyvä!) Ja
millä tavalla siihen' on vasemmisto ja sosialidemokraattiset demagoogit vastanneet? Sillä tavalla, pyydän tähän välihuomautukse~n vastata,
'että tämän maksuksi on järjestetty lakkoja ja
pidätetty väkivallalla ihmisiä suorittamasta maatöitälllsä. Se· oli teidäru antamanne palkka.
(Oikein!) ·Mutta siinäpä se onkin se ero, että
sosialidemokraatit eivät ole koskaan myöntäneet
erehtyneensä, vaan aina ja aina syyttäneet kaikista onnettomuubista, kaikista valtiollisista,
suurvaltiollisistakin
onnettomuuksista
oman
maaiJJSa porvaristoa ennen muita. Tekopyhempää,
toisia. solvaavampaa ryhmää (Ed. Pärssinen: Se
on solvaus!) kuin meidän maamme sosialidemokratia tuskin mistään löytää: ja sen takia
se on harvinaisen vastenmielinen ryhmä, mutta
myöskin siihen itsevanhurskauteensa se on sortuva, sillä se on niin yksil•öiden1 kuin kansojen
rappeutumisen ensimäinen merkki, ettei näe eikä
tahdo nähdä vikoja its.essään, vaan ainoastaan
muissa.. (Huutoja vasemmalta.) Mutta meidän
kansamme onkin jo joutunut siihen asemaan, että
sen elinehto on, että nykyinen sosialidemokratia
nykyisessä pelkkää taktiikkaa tavoittel,evassa
luonteessaan saapi kuolemantaudin. (Ed. Pärssinen: Varovaisuutta enn.ustuksi:ssa,! Huutoja vasemmalta!)
Puhemies: Minä kiellän yhtaikaa useamhuutelemasta välihuutoja.

p~a

'Ed. Lille: Finlands landtda:g torde, såvidt
jag kan eriura mig, vara den första la.gstiftande
församling, som tått sig förelagdt till afgörande
1
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.ett lagförslag Olli införande af 8 tillilliars arbets- afseende lider lagförslaget af stora brister, llien
da1g i industrin i den ollifattning solli här afses. i lagförslagetframträfrer sallima fruktan för huru
H vilka hetänkligheter, solli än kunna resas lliot reforllien skulle lmllima att inverka på rörelsers,
ifrågavarande lagförsla:g, får llian å andra sidan företags och inrättningars räntabilitet, som komicke f.örbise dess stora [lrincipiella betydelse. :Vi mit till synes hvarje gång det gällt en sänkning
böra icke glöllillia, att fvågan Olli 8 tillilliars ar- a,f :arbetstidens längd, hvarje g.ång det gällt
betsdag under decennier stått på den internatio- genomförandet af ~en längre gående arbetarnella delliokratins progralli. Det var d·en vak- skyddsla.g. Reservanterna äro icke facklliän på
nande känslan af det lliänskl1ga värdet, förbätt- industrins .fält, deras betänkligheter frallis1iå
ringen öfver ändlösa lidanden, solli hos arhetare- lliest ur teoretiska synpunkter, hvilkas värde enk1assen först frallikallade ropen på ·befrielse från dast den praktiska erfarenheten llied auktoritet
industriarbetets träldolli, frällist genolli arbetsti- kan bejaka eller f,örneka. Till min glädje ser jag
dens iförkortning, och krafvet har inte förgäfves därför den första reservationen, som gillar lagfralliförts. Stundolli genolli frivill!g öfver·enskolli- .förslaget, vara undertecknad af r.epresentanter,
llielse, oftast dock genolli tvång har det lyckats hvilkas erfarenhet på det industriella området är
industriarbetar·en att lsteg för steg tillgodose sitt obestridligt, och sedan ja,g varit i tillfälle att
beho.f af förkortad arbetstid. Det sista steget i höm det uttalande i frågan, hvilket gjorts af en
detta a.fseende har varit fordran på 8 tillilliars medlem af svenska folkpa.rtiet, hvars verksamhet
a.rhetsdag, och i denna fordran hafva alla värl- solli yrkesinspektris satt henne i tillfälle att öfdens arbetare ställt sig eniga. 8å blind hade in- veryaka vidsträickta områden af det industriella
gen kunnat vara .:för utvecklingens gån.g och pro- gebitet, är det utan tvekan jag går a:tt understöda
letariatets psykologi, att han icke på förhand lagförsla1get med de obetydliga. ;förändringar, som
skulle kunnat göra sig en bild af hvad solli kollillia i d~en första l'eservationen föreslås. De bötesbeskulle efter världskriget. Den sociala revolutio- l·opp, solli lagförslagets 11 § stadgar, äro som
nen har på grund af säregna förhållanden nJått . straff för den arbetsgifvar·e, som öifverträder laoss tidigare än andra folk, 'det ryska undantaget, : gen, allt för höga:, då man dock lliåste taga i bellien den skall efter freden nå äfven d·elli och traktande att öfverträdelsen kan ske endast ifall
äfyen hos dessa kollillia llied kraf på arbetsdagens a:ribetaren s.iälf är med Olli att arhetstiden öfverförkortning tiU 8 timlliar.
Jskrides. Likaså synes d·et vara vä}betänkt att,
Proleta,riatets upplliarsch mot allt större infly- såsom i denna reservation föreslås, åt senaten
tande på sallihällets ledning kan icke längre lämnas tillfälle att f'ör ett år i sänder medgifva
hindras. Utvecklingen har behof af nya krafter undantag från lagens bestämllielser i vidsträckfrån samhällen,a.s ·bottenlager, men för att dessa tare omfa ttning än lagförslaget medgifver. J ag
krafter skola .finna tid äfven tiU intellektuell hoppas att stora, utskottet såvidt möjligt skall
utveckling, tid att af arbetarhellimet göra något beakta reservationens förslag i nällinda a±'seende.
Att genomföra .en sådan lag i jordbruket och
annat än blott ett natthärberge för falliiljeförsör.iaren, måste den tid, solli ägna.s åt kroppsar- hemarbetet låt·er sig ~cke utan stark begränsning
ibetet, begränsas starkare än för närvarande. Ar- göra, men på det industrieUa området lliåste detta
ibetarena hafva själfva insett detta, och ä.fven det dock vara möjl~gt. En mängd af våra industrinuvarande samhället har genom att i allt större i.dkare hafva bejakat detta genom att frivilligt
omfattning sörja för ar:betsklassens bildningshe- ingå på reformen. Det skulle visa en social och
hof icke kunnat vara blindt, för att detta behof politisk närsynthet hos d·e bor,gerliga partierna,
icke kan tilHredsstäUas, om ick·e det nfta !s.iälen om dessa. nu ville motsätta sig reformer i frågan
förslöande och kroppen uttröttand·e arbetet vid genom att rösta för uppskof med lag.ens antamaskinen ytterligare begränsas. Huruvida .iust gande. Må man åtro:instone för en ~gåugs skull
8 timmars gränsen för arbetsdagen är den absolut frivilligt utan förbehåll och undan:flykter från
rätb må utvecklingen fastsliå eller förn.eka. Vi borgerligt håll tilllliötesgå ett socialt reformkraf
hafva i detta nu icke ruågon lämpligare tid såsom ftån proletariatets sida och i .en, stor och upprörd
allmän begränsning och erfarenheten ha.r på de tid, då utv.ecklingen försiggår i väld~ga ansatser,
områden, där denna tid irrförts, visat att gränsen icke llied korta och dvöjande fjät, so:m under
öfverhufvudtaget blifvit lyckligt vald.
historiskt normala tider, fatta omsorgen om lliaMot hegränsning af tiden för industri.arbetet skinerna och deras produktionsförmåga! Må man
i vårt land till 8 timmar har i den andra: reserva- e.i glömma de mänskliga, individer, för hvilkas
tionen hopats skäl på skäl. J ag vill iåe påstå, skul1 dessa äro till. Det är .denna. glömska, som
att dessa skulle sakna all betydelse. I formellt så ofta drifvit kapitalets företräda.re att göra
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industrin till s.iälfändamål i st. f. att l:åta den
förblifva t.iänarinna i mänsklighetens tjänst. N u
är tiden inne att rätta detta fel, att s:ås-om mänskliga väsenden göra oss till herra.r öfver arbetstiden i den industriella produktionen, icke till
trälar under denna. (Bra! Bra!)

viisaasti kyllä sanomatta. Sanottanee ehkä porvarien puolelta, että kunhan ensin annetaan
hallituksen selvittää ja annetaan sen valmistaa asiasta eduskunnalle esitys, niin sitten on
eduskunnalla uusi tilaisuus asiaan tutustua.
Hallituksen kom[tea tutki 10 vuotta takaperin
tätä asiaa. Hal·litus antoi myöskin eduskunnal-·
Ed. Ja l a v a: Aina, kun tämänlaatuiset asiat le
esityksen useinmainituilla valtiopäilvillä.
ovat eduskunnassa olleet esillä, on lain vastus- · Näillä samoilla vattiopäivillä porvarit väittivät,
tajain puolelta väitetty, että tämänlaatuisen lain ettei asia ole selvä eikä ole sopiva aika hyväksyä
hyväksyminen ja voimaansaattaminen olisi teol- ehdotusta edes siinä kainossa kokoonpanossa
lisuudellemme kuolinisku. Tämä sama väite, kuin työväenasiainvaliokunnan porvarilLnen
niinkuin sanottu, on esitetty aina meillä ja enemmistö sen sil·loin oli ehdottanut. Ja tämän
muual·la, kun on ollut kysymyksessä lailla ra- porvariston kylmä:kiskoisuuden ja suunnattoman
joittaa ty,öa,jan pituutta ja yleensä, kun on ollut itsekkäisyyden tähden ei tätä lakia ole saatettu
kysymyksessä työväestön suojeleminen liialli- voimaan. Ja kuten sanottu, a-sia on nyt taas
selta työnriistämiseltä. Kun asetusta teolli- tässä muodossa esillä eduskunnassa ja sama· kyl&uusammattityöstä käsiteltiin 1909 vuoden val- mäkiskoisuus ja samat väitteet, kuin edellä on
tiopäivillä, lausuttiin silloin porvariedustajain mainittu, esitetään taas tämän lain hyväksypuolelta julki, ettei ollut wpivaa säätää sellaista mistä vastaan. 38 vuotta ovat porvarit pitäneet
lakia, joka ol!isi rajoittanut työ·päivän 10-tunti- työväensuojelusasiaa vireillä. Mutta sentään ei
seksi. Lausuttiin julki väite, ettei ole ollut kyl- heillä ole ollut muka riittävästi aikaa asiaan sylin aikaa työväen suojelyskysymyks.en käsitte- ventyä. Meidän sosialidemokraattisten edustalyyn. Ihmeellinen väite tuo, kun tiedetääm, että jain täytyy tästä viimein tehdä loppu. Työvälahes 40 vuotta takaperin, kun nimittäin 1879 keä koskevat suojeluslait työväestöä tyydyttävuoden laki hyväksyttiin, säätyjen jäsenet västi on saatava pikaisesti voimaan, jotta edusmyönsivät, etteivät työväkeä koskevat suojelus- kunta voisi ryhtyä viimeinkin valmistamaan
määräykset olleet riittäviä ja että asia oli pi- työväenvakuutusta koskevia ·lakeja, jotka ovat
dettavä vireillä. Ja. kyllä sitä porvarit ovat vi- polttavan tarpeen vaatimat. Mitä sitten porvareillä pitäneet, sillä 1881 vuoden laiHa jäi asia rien pääväitteisiin -tulee, ovat ne seuraavia, että
jotenkin yhtä huonolle kannalle ja kun vihdoin jos lailla vuorokautinen työaika siten rajoitettai1909 vuoden valtiopäivillä lopultakin ·piti asia siin kuin tämä valiokunnan mietintö sisältää,
suotuisaan tulokseen ratkaista, vatkutettiin por- että se muka olisi teollisuutemme kuolinisku ja
varien puolelta, kuten olen jo maininnut, aivan että maamme heikosti kehittynyt teollisuus ei
sitä samaa asiaa, ettei ole muka ollut riittä- kestäisi ulkomaan kilpailua, että teollisuus ei
västi aikaa eikä tilaisuutta kaikin puolin har- enaa muka kannattaisi eikä saisi tarvittavaa
kita tämän kysymyksen kaikkia vaikuttavia luottoa ja pääoma pakenilsi pois maasta, näin
puolia ja sen lain vaikuttavia .seurauksia teolli- porvarit pelottelevat. Ehkä {)n tarpeellista hiusuudelle kannattavaisuuteen y. m. n'ähden. Ja kan pysähtyä tarkastelemaan näiden väitteiden
kun tämä meidiän työväestön mielestä hyvin pätevyyttä. Mitä ensinnäkin maamme nuonosti
puutteellinen ja epätyydyttävä laki sanotuilla kehittyneeseen teollisuuteen tulee, ·niin ei suinkaan tähän asti ole syynä ollut se, että meillä anvaltiopä~villä pienellä äänten enemmistöllä hyväksyttiin, on tämä laki levännyt hallitusherro- · karoilla suG,jeluslailla olisi rajotettu teollisuusjen pöytälaatikossa jo kahdeksan vuotta. Kun paroonien työriistoa. Kokonaan toisista lähtaaskin asia nyt tässä muodossa on esillä edus- teistä, toisista syistä on löydettävissä ne syyt
kunnassamme, kun pitäisi saada työväestölle teollisuutemme huonoon edistykseen ja kehit:vklain avulla helpotuksia liian pitkän työajan tuot- seen, jos ~sel·laista voidaan teollisuudestamme
tamilta rasituksilta, virittävät porvarit vanhan väittää. Meidän työväestön mielestä teollisuuvirtensä, ettei nyt ole ensinkään sopiva. aika den huonoon kehitykseen on syynä ensiksikin
tällaisen lain käsittelemiselle. Ei ole muka ol- se, ettei meillä ole ollut työväkeä suojelevia lalut riittävästi aikaa tutkia, m·iten laki eri aloilla keja liiallista riistoa vastaan; työaika on ollut
voisi käytäntöön sopia eikä aikaa asian kaikenpuo- pitkä, palkat liian alhaiset. Toiseksi siinä, että
liseen harkintaan j. n. e. Mutta mil<loin aika olisi korkeat suojelustullit ovat ehkäisseet teollisuusopiva ja milloin porvareilla olisi a.ikaa täillän d·enhar.ioitta.iien yritteliäisyyttä, tarmokkuutta
kysymykseen syventyä, sen jättävät porvarit ja ihalua ottaa käytäntöön uudenaikaisempia,
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parannettuja koneita sekä muita kunnollisia työkaluja ja parempaa työnjootoa. Kun siis työnantajillamme on ollut yltäkyllin käytettävinään halpaa työvoi~aa ja heidän teollisuuttaan
ul.konaises_ta kilpailusta ovat suojeUoot korkeat
tullit, on se saattanut työnantajat veHoiksi, jopa
suorastaan kykenemättömiksi, etteivät ole teollisuuttamille kehittäneet, johon maassamme
kyllä olisi ollut enemmän edellytyksiä. Toisena
syynä on ollut teollisuuden hitaaseen edistykseen
mielestäni maassamme liian korkea rahan korko, sillä sekin on osaltaan vaikuttanut siihen,
ettei pääomaa riittävästi ole sijotettu uusiin
teollisuUJsyrityksiin, kun pankkiliikkeet ja muut
raharuhtinaat ovat nylkeneet luonnottoman korkeita, paljon korkeampia korkoja rahoistaan
kuin monessa muussa sivistysmaassa. Mitä taas
tulee teollisuutemme huonoon kannattavaisuuteen ja puuttuvaan tehokkuuteen, niin syyttävät
siitä porvarit yksinomaan työväkeä, että se on
laiska, veltto, välinpitämäWn, kyvytön, ammattitaidoton .ia hidas ja tässä muka. syy, että työn
ja tavaran valmistus tulee meiHä hirveän kalliiksi ja että senvuoksi ei meidän teollisuutemme
kukoista. Näin porvarit väittävät. Tarkastakaamme näitten väitteiden pätevyyttä. Kaikkialla vi.eraissa maissa on osotettu porvariemme
syytökset paikkansapitämättömiksi; on annettu
tunnustus suomalaisille työläisille vieraan maan
työnantajain puolelta. Suomalainen työntekijä,
kumpikin sukupuoli, on ulkomaisilla työmarkkinoilla •haluttu ja yleinen lienee tunnustus suomalaisesta työväestöstä ulkoma.illa, .että se on
yleensä hyvä työntekijä. Jos asia niin olisi kuin
porvarit väittävät, niin eihän kai ulkomaan kapitalistit suomalaisia työhönsä haluaisi. Mitä työn
tehoisuuteen ja sen ripeyteen tulee, olen havainnut, kun yleensä t;y'önjohtoa olen meillä silmälläpitänyt, olen havainnut, että meillä työnantajain
puolelta se on kehnoa kehnompi. Se on niin silmiinpistävää, että minua ja muita työläisiä on
m'onasti ihmetyttänyt se, että meillä niin kelvottomalla työn- ja liikkeenjohdolla ensinkään työn
teettäminen kannattaa. Ensiksikin teetetään
meillä työtä usein vanhoilla, kuluneilla ja rikkinäisillä työkoneri:soilla .ia muilla työvälineillä
ja kelvottomilla ty.ökaluilla. Toisekseen näitä
koneita ja työkaluja ei ole läheskää;n riittävästi, joten paljon aikaa kuluu hukkaan työtä
va1mistettaessa :huonoilla ja kelvottomi'lla työkaluilla. Kun ei niitäkään vielä ole riittävästi, on
pakotettu usein pitkät ajat vartoomaan vuoroaan
päästäkseen koneeseen tahi saadakseen tarvittavaa työasetta, jolla voi työn suorittaa. Ja jos
työase tai kone särkyy, niin ei niitä meillä toimi-
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teta ajoissa korjattaviksi, vaan ne saavat viikkoja jopa kuukausimääriä virua särkyneinä, ja kun
työntekijän puolelta huomautetaan, että niitä
olisi korjattava, niin korkeintaan luvataan,
mutta täyttämättä ne monta kertaa jäävät. Varsin tavallista on sekin, että tarvittavia työaseita
ei ole ensinkään, joka työnvalmistukseen on välttämätöntä, saa työntekijä ryhtyä sitä itse valmistamaan tahi toisessa tapauksessa saa odotta~.
työnsä kanssa siksi kunnes annetaan laitettavaksi. Että työn nopea valmistuminen tästä
kaikesta suuresti hidastuu, on itsestään selvää.
Yhtä selvää on myöskin se, ettei työn hitauteen
tällaisten' seikkojen vaikuttaessa ole työntekijä
syynä, vaan syy ·on työn johdossa. Syynä työn
hitauteen on meillä myöskin se, ettei tarveaineita hommata ajoissa työpaikalle. Ku:n työ alotetaan, pitäisi olla tiedossa, mitä aineita ja
kuinka paljon niitä työssä tarvitaa.n ja pitäisi
ne toimittaa vii})ymättä työntekijän saataville.
Mutta niin ei meillä menetellä. Tuntikausia saa
työntekijä odotella välttämättömiä tarvikkeita
.ia vasta monien huomautusten jälestä aletaan
hommata niitä tahi saa työntekijä ryhtyä niitä
itse hankkimaan. Onhan selvää, että ty.ön teettäminen täten tulee tarpeettoman kalliiksi. Oikea
.ia .iärkiperäinen työn järjestely on meil·lä työssä
kerrassaan vierasta. Tekeillä olevien kappaleiden valmistamista ei tehokkaalla tavalla vaivata. Varsin tavallista on, että jokin kappale
,]aa kokonaan valmistamatta tahi muuten keskeneräiseksi, .ia se viskataan syrjään, viikkokausia se saa maata jossain nurkassa tahi romuläjän
alla ulkona. Jonakin päivänä sitä tarvitaan, sitä·
aletaan kysellä yhdeltä ja toiselta, aletaan etsiä,
toimeenpannaan oikea' ajometsästys, ja vihd<oin
tuo karkulainen löydetään jostakin romuläjästä
eHei kokonaan kelvottomana niin ainakin uuoleksi pilaantuneena. Ja tästä jos mistään kärsii
ennen kaikkea työn nopeus ja työn tehoisuus.
Tarpeettomasti hukataan meillä työaikaa myö·skin työväestön palkkatilin suorituksessa siinä,
että työntekijäin saatava on väärin .ia huolimattomasti laskettu. Kymmenet työläiset ovat siten
pakotettuja tuntimääriä odottelemaan ja seisomaan konttoreissa tilisaataviaan oikomassa. Tämäkin ajanhukka ja viivytys ei olisi tarpeellinen .ia asia olisi järjestettävä siten, että mikään
työajan hukka ei olisi välttämätön. Yhtenä syynä työn hitauteen ja kannattamattomuuteen voidaan pitää myöskin sitä, että työn teknillinen
ja muu johto on meillä kerrassaan kelvotonta.
Teknillisen johdon puolelta meillä teetetään tarpeetonta ja kallista työtä. Usein tehdään työ
puolivalmiiksi, sitten muutetaan piirustuksia ja
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määrätään tehtäväksi toisin ja toisinaan joko työ
tehdään kokonaan valmiiksi tahi jos se ei satu
herrojen mielioikkuja tyydyttämään, niin työ
revitään hajalle ja rakennetaan uudestaan, muutetaan vielä alkuperäisiä suunnitelmia ja loppujen lopuksi se ei sittenkään kelpaa, alkuperäåset
suunnitelmat 1olivat ,sitte·nkin paraimmat. Ja
jos kyvykäs työmies uskaltaa huomauttaa, ettei
siitä tule hyvä ja että työ olisi niin ja niin tehtävä, niin ärjäistään, että sinun on tehtävä niinkuin minä tahdon, se olen minä joka määrään.
Kun meillä näin kelvottomalla tavalla työ teetetään, niin ei ole ihme, että työn teettäminen
saattaa joskus tul'la 'tarpeettoman kalliiksi.
Mutta tästä kaikesta porvaristo syyttää työntekijöitä. Liikkeen johtajiksi meillä myöskin
usein va1itaan herrasmiehiä sellaisia, joilla ei
ole" asiantuntemusta joMamiensa liikkeiden työalasta. Samaa voidaan sanoa varsinaisesta
työnjohdosta. Siihen valitaan usein aivan joko
enemmän tai vähemmän ammattitaidoltaan sellaisia, jotka ovat osanneet hyvin liehakoida ja
työnantajan silmää palvella, mutta jotka muuten
ovat kykenemättömiä työtä johtamaan, joiden
taito ilmenee vain siinä, että he osaavwt röyhkeästi kohdella työcväkeä. Mutta jos tulisi O'Pettaa ja neuvoa työmiehelle, miten työ on tehtävä,
niin siihen ei ole kykyä. Lukuisat ovatkin ne
tapaukset, että työt kelvottoman johdon ~a val~
vonnan alla eivät menesty senKään vuoksi, ettei
kokeneidenkaan työmiesten esityksille anneta
mitään arvoa. Niitä ei ·enlsinkään kuulla, vaan
työntekijää pakoteiaan tekemään työt tav~lla,
josta työn laatu ja sen 11opeus kärsivät. Ty~n~oh
tajien pitäisi olla sellaisia, että ne kykenlSlvät
antamaan tarpeeUisia Ohjeita ja neuvoja, seuraa"
maan työn suoritusta ja ajoissa oikaisemaan virheet, täten säästyttäisiin tekemästä paljon turhaa hyödytöntä työtä ja siten teetettynä työ
myös paremmin taloudellisesti kannattaisi. ~ut
ta vaikka meillä kehnolla tavalla on ·työtä JOhdettu, niin siitä huolimatta teollisuusliikkeet
ovat tuottaneet 'hyviä tuloja omistajilleen, joten
tämän lain voimaansaa'ttaminen on täysin mahd!ollista, vaikka työaika rajoitetaan tässä mietinnössä ehdotetuna tavalla. Ja uskon, ettei tämän
lain hyväksyminen aiheuta teollisuutemme näivettymistä eikä pääomien maasta poissiirtymistä kuten porvarien puolelta on tahdottu
väittää. Toivon, että suuri valiokunta puoltaa
eduskunnalle tämän lain hyväksymistä mietinnössä ehdo>tetulla tavalla.

suojeluslakia muun murussa yötyön vaaroja vastaan ja yötyön kieltä~niseksi, niin minä en voi
ruveta yöllä pitkiä saarnoja pitämään. Luovun
puheenvuorosta.

Ed. P ä r s s i n e n: Koska minä olen juuri
siinä valiokunna,ssa, jon,ka tehtävänä on laatia

koskevan hallituksen esityksen n :o 8 johdosta
laadittu perustuslakivaliokunnan mietintö n :o 4;

Ed. Saariki v i: Kun, aika on niin pitkälle
kulunut, katson paremmaksi luopua puheenvuorosta.
Ed. L .e p p ä: KyHä kai minä teen saman tempun.
Ed. Helenius-Se p p älä: Kuunnellessani
ed. Rantakarin pitkää esitelmää tulin ehdottomasti ajatelleeksi, että jos hän olisi jonkunkaan
osan sitä työtä ja aikaa, mitä hän on käyttänyt
tämän lakiehdotuksen moittimiseen, valiokunna-ssa käyttänyt lakiehdotuksen parantamiseen,
niin siitä ·ehkä olisi tullut koko hyvä tekele.
(Vasemmalta: Ei hän tehp.yt mitään.) Kun niin
etevä mies kuin ed. Rantaka.ri ensimäisen kerran
tulee eduskuntaan, olisi toki luullut, että hän ·olisi
käyttänyt kykynsä positiiviseen, luovaan työhön
eikä vain repimiseen. He -väite, jonka hän teki,
että koko tämä lakiehdotus olisi syntynyt jonkinlaisten ilkeitten voimien, nykyhetlmn mustien
voimien tuloksen,a, ei pidä paikkaansa. Sillä tiettävästi on tapauksia, joissa työnantajat nykyisenäkin aikana ovat täysin vapaaehtoisesti rientäneet myöntämään kahdeksantuntisen, työpäivän,
ennenkuin edes muod·ollista vaatimustru tässä suhteessa on tehty. Tunnen min~kin s.ellaisia,' tapauksia. Luonnollinen kehitys on siihen vienyt.
;Kun taas siksi kokenut politikko ja lakimies kuin
ed. Lille on antanut niinkin empimättömän tunnustuksen lakiehdotukselle, kuin hän teki, osottaa sekin,, ettei se ta~da muodollisestikaan niin
huono olla, ettei siitä suuri va.liokunta saisi lakiehdotusta, .ioka voidaan hyväksyä, .ios suuren valiokunnan jäsenet käsittävät velvollisuutensa toisella tavalla, kuin ed. Rantakari näyttää lainsäätäjävelvollisuutensa käsittävän.
T o i ne n v a r a p u h e m i e s: Pyydetyt puheenvuorot ovat käytetyt, keskust.elu .ia asian ensimliinen käsittely voitanee pitää päätt.yneenä.
Asia menee s n u r e e n v a 1 i o k u n t a a n.
Pöydällepanot:
7) Ehdotuksen laiksi mooseksenuskolaisista Suomessa ja laiksi oikeudenkäymiskaaren 17luvun 7 § :n
muuttamisesta toisin kuuluvaksi

Pöydällepan oja.

8) Ehdotuksen laiksi valtiopäiväjärjestyksen 32, 46
ja 51 § muuttamisesta toisin kuuluviksi

koskevan hallituksen esityben n :o 5 j-ohdosta
laadittu perustuslakivaliokunnan mietintö n.:o 5;
sekä
9) Vesioikeuslainsäädännön kehittämistä siihen
suuntaan, että yhteiskunnalle' turvattaisiin entistä
suurempi mahdollisuus huolehtia vesivoiman käyttämiseen liittyvistä yleisistä eduista
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mietintö n :o 5 esitellään perättäin. ja pannaan
puhemiesneuvoston ehdotuks·en mukaisesti pöydälle .ensi perjantain täysi-istunrtoonl.
S-euraava täysi-istunto
'l i. p.

on perjamtaina -k:lp

Täysi-istunto päättyy k:lo 2 yöllä.
Pöytäkirjan vakundQksi:

koskevan ed. 'Talaan y. m. anomusehdotuksen
n:o 92 johdosta valmistettu talousvaliokunnan

Iivar Ahava.
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