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TYOKYVYTTOnYYS-

JA VANHUUSVAKUUTUK-

SEN JARJESTAMISESTA SUOMESSA.
K i r j ottanut

Onni
Kaikissa

Hallsten.

sivistysmaissa vetaa tata n y k y a tyovaenvakuutus

yliteiskunnallisena kysymyksena lainsaatajan huomiota puoleensa.
K o s k a toisen
teessa

palkkatyossa

laheisten henkiloiden

olevien j a heita taloudellisessa suheli yleensa kasiensa tyosta riippu-

vien kansalaisten taloudellinen
heidan

toimeentulo on miltei kokonaan

ansaitsemiskykynsa varassa, on yha yleisemmin ruvettu

^nnustamaan yhteiskunnan velvollisuudeksi koettaa, miten mahdollista,

lieventaa j a ainakin osaksi poistaa

niita taloudellisia

vaikeuksia j a karsimyksia, joita ansaitsemiskyvyn lyhytaikainen
eli ohimeneva tahi pysyva vaheneminen

tahi loppuminen tuottaa

tyomiehelle j a hanen perheelleen, joko sitten syy tahan ansaitsemiskyvyn alentumiseen

on

sairaus, tyossa sattunut tapaturma,

hivuttava. tauti tahi korkea ika.
Taman
vuotta

vuoden marraskuun 17

paivana

on

kulunut 25

siita, kun ruhtinas Bismarck Saksan valtiopaivilla julki-

luki sen esityksen, jossa lausutaan niiden laajasuuntaisten uudistustointen

paapiirteet, joita sittemmin on askel askeleelta koe-

tettu toteuttaa saksalaisessa tyovaen vakuutusta koskevassa lainsaadannossa.

»Oikeiden

keinojen

keksiminen tata huolenpitoa

varten», nain lausutaan tuossa esityksessa, »on vaikea tehtava,
mutta on se samalla jokaisen yhteiskunnan korkeimpia tehtavia.

26o

07ini Hallsten.

joka nojaa kristillisen kansaelaman siveelliselle pohjalle. Lahempi
liittyminen taman kansaelaman todellisiin voimiin j a naiden voimain kokoominen valtion suojelemien j a kannattamien korporatiivisten yhdyskuntain muotoon on, toivoaksemme,
dolliseksi myoskin

tekeva mah-

sellaisten tehtavain suorittamisen, joihin ei

valtiovalta yksinaan yhta laajassa maarassa pystyne».
Noiden tarkotusten saavuttamiseksi oli Saksan

tyovaes-

tolle hankittava lakiin perustuva oikeus valttamattomaan toimeentuloon,

jotta

sen ei tarvitsisi ansaitsemiskyvyn alentuessa tur-

vautua yleisen vatvaishoidon tarjoamiin alrauihin. • Siella on katsottu

taman

tuloksen

saavuttaminen

mahdoUiseksi

ainoastaan

yleisen, lakien maaraaman pakollisen vakuutuksen kautta, jonka
taytantoonpanossa

mita iaajimmassa mitassa sovelletaan keski-

naisyyden j a itsehallinnon periaatetta.
Saksan laki tyottomyys- j a vanhuusvakuutuksesta annettiin
vuonna

1889 j a

tulokset,
vutettu

joita
niiden

kuluneet,

ovat

astui

on

voimaan

1891 vuoden

vahavakisten talouden

lahes

16

kerrassaan

vuoden

turvaaraiseksi saa-

aikana,

suurenmoiset.

alusta. Ne

jotka

ovat

Mainittakoon

siita
vaan

etta Saksan palkkatyovaestosta, joka, varsinaiset palkolliset l u kuun ottamatta, nousee noin 15 miljoonaan, oli 1904 vuoden lopussa noin 13.75 miljoonaa vakuutettu tyokyvyttomyyden varaita
ja

etta vakuutuslaitokset ovat 1905 vuoden loppuun eli viiden-

toista vuoden aikana maksaneet vakuutetuille 1,166 miljoonaa
markkaa.

Koska

Saksan vakiluku 1904 vuoden lopussa oli

noin 59-1 miljoonaa, oli siis vakuutettujen luku 23 °/o koko vakiluvusta.
Saksalainen laki panee paapainon
tukseen, myontaen

tyokyvyttomyysvakuu-

vanhuuselaketta vasta 70 vuotta tayttaneille.

Jos vanhuuselakkeen nauttija myohemmin tulee tyokyvyttomaksi
eli toisin sanoen ei enaa saata ansaita kolmatta osaa siita, mita
hanen

asemassaan

oleva

j a hanen ammattitaidollaan varustettu

Tyokyvyttomyys- j a uanhtcusvakmduliseu jarjestamisesta Suomessa.

henkilo

ylipaataan saattaa ansaita, saa han siirtya invaliidiela-

ketta nauttimaan, j a on viimeksi mainittu elake vanhuuselaketta
suurempi, kasvaen maksuajan pidentyessa nopeammin kuin vanhuuselake.

Siten on sellaisen tyontekijan

tyokyvyttomyyselake,

jonka vuositulot ovat 550 j a 850 R m k : n valilla, odotusajan paatyttya

134: 40 R m k j a , jos han on suorittanut vuosimaksunsa

50 vuoden aikana, 330:

—

R m k , mutta hanen

vanhuuselak-

keensa on ainoastaan 170: 40 R m k .
K a i k k i nama elakkeet sisaltavat valtion varoista maksetta
van osan, joka elakkeen saajan tuloista riippumatta on kaikille
50 Saksan markkaa.

Elakkeen toisen osan suorittaa asianomai-

nen elakekassa. Sellaisia oli Saksassa 1904 vuoden lopussa y h teensa

31

mukaan

seka
ovat

Kunakin
riippuu

viela

erikoiskassaa.

vakuutetut

viikkona
siita

9

jaetut

viiteen

suoritettavan

luokasta,

Tulonsa
eri

suuruuden

tuloluokkaan.

vakuutusmaksun

johon vakuutettu kuuluu.

laitoksen maksettava osa tyokyvyttomyyselakkeesta

suuruus
Vakuutus-

on kokoon-

pantu kahdesta osasta, josta toinen, pohjamaara, on kaikille s a maan

tuloluokkaan kuuluville muuttumaton eika siis riipu suori-

tettujen

viikkomaksujen

luvusta, kun

sita vastoin

toinen

osa,

n. s. korotusmaara, riippuu kussakin luokassa suoritettujen viikkomaksujen
kohti

tulee

suorittama
keen

luvusta, siten etta kutakin suoritettua
pieni
osa

lisays

vanhuuselakkeesta

pohjamaaraa,

keensaaja
elakkeen

on

vuosielakkeeseen.

mutta

suorittanut

pohjamaara

on

viikkomaksua

Vakuutuslaitoksen

vastaa tyokyvyttomyyselak-

hiukan

elakemaksunsa

suurfeipi.

Jos

eri tuloluokissa,

naihin luokkiin kuuluvien

elakon

pohjamaarien

keskiarvo, j a vakuutuslaissa tavataan lahempia erikoismaarayksia
sen laskemisesta.
Seuraavaan

tauluun on

yhdistetty Saksassa nykyaan voi-

massa olevat maaraykset viikkomaksujen suuruudesta seka elakkeiden pohja- j a korotusmaarista kussakin eri tuloluokassa.
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TyokjrvyttomyyselakTuloluokka.

vat vuositulot.

maksu.

—35oRmk:aan

I

saakka
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Lisays
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Jos edellytetaan 50 maksuviikkoa vuodessa, nousevat vakuutusmaksut noin 2.2 "/o-iiii alempien j a 1.5 "/o:!!!! ylempien tuloluokkien keskimaaraisesta vuositulosta. Pakollisen vakuutuksen alaisten viikkomaksusta suorittaa tyonantaja toisen puolen j a tyontekija
etta

toisen, j a tapahtuu viikkomaksujen suorittaminen siten,
tyonantaja

kiinnittaa vakuutetulle annettavaan

erityiseen

"korttiin viikkomaksua vastaavan vakuutusmerkin, jonka vakuutuslaitokset myyvat kaikissa Saksan postipaikoissa.
Kuten
lojen

edellisesta nakyy, kasvaa elakkeen pohjamaara tu-

suurentuessa.

Tyokyvyttomyyselakkeessa tapahtuu pohja-

maaran kasvaminen hitaammin kuin viikkomaksujen, mutta vanhuuselakkeissa ensin nopeammin,
viikkomaksut.

sitten samassa suhteessa kuin

Tyokyvyttomyyselakkeen

korotusmaara

on noin

^1% viikkomaksusta paitsi, I luokassa, jossa taas pohjamaksu on
suhteellisesti suurempi.
tuslaitosten

Saattaa siis sanoa etta Saksassa vakuu-

suorittama elakkeen osa kasvaa lahes samassa suh-

teessa kuin viikkomaksujen suuruus.
Missaan muussa Euroopan valtiossa ei viela ole pakollista
vanhuus- j a tyokyvyttomyysvakuutusta saadetty, vaikka valmistuksia siihen on useassa paikoin tehty j a esityksia hallituksien
puolesta eduskunnille jatetty.
valta j a Ran.ska.

Naista mainittakoon erikseen Ita-

Tyokyvyttomyys- ja vanhuusvakuutuksen Jarjestamisesta Suomessa.

Itavallan eduskunnalle jatetty lakiehdotus nojaa monessa
kohden saksalaiseen lakiin, eroten
periaatteellisissa

kysymyksissa.

siita kuitenkin muutamissa

Huomattavimpana

naista mai-

nittakoon ensin, etta kaikki ne kolme vakuutushaaraa, jotka tarkottavat tyovaen taloudellisen toimeentulon

turvaamista ansaitse-

'miskyvyn alentuessa, eli sairas-, tapaturma- seka tyokyvyttomyysj a vanhuusvakuutus, liitetaan toisiinsa mita lahimpaan yhteyteen,
vaikka ne sittenkin ovat eri vakuutuslaitosten hoidettavat.
kuutusmaksuja kantavat sairaskassat myoskin
vakuutuslaitosten

ryhmia

varten

Va-

molempia muita

naita koskevien

saannosten

nojalla.
Toinen tarkea erotus koskee vanhuuselakkeen suuruuden maaraamista.

Se asetetaan yhta suureksi kuin

tyokyvyttomyyselake

olisi, jos henkilo tulisi tyokyvyttomaksi samana hetkena, kun vanhuuselakkeen maksaminen alkaa. K o s k a tyokyvyttomyyselake kasvaa suoritettujen viikkomaksujen mukaan, on siis vanhuuselake suurempi kuin samaan tuloluokkaan kuuluvan' henkilon tyokyvyttomyyselake, joka

alkaa ennen

elakkeen ikarajan.

kuin vakuutettu on saavuttanut'

Se, joka on saanut vanhuuselakkeen, ei siis

voi, kuten Saksassa, sen jalkeen saada korotettua elaketta, jos
han myoskin tulisi tyokyvyttomaksi.
Kolmas

erotus koskee yleista elakkeen ikarajaa, joka Itar

vallassa ehdotetaan 65 vuodeksi.
Yleisen vakuutuspakon alaisina tulisivat olemaan kaikki ne
16 j a 60 ikavuoden valissa olevat henkilot, jotka tehdyn

tyo-

tahi palvelussopimuksen mukaan ovat toisen palkkatyossa, ellei
heidan kuukausipalkkansa ole 200 Itavallankruunua suurempi. V a paat vakuutusvelvollisuudesta ovat myoskin ne, joiden toimi saman
tyonantajan lubna ei kesta kauemmin kuin kolme perattain seuraavaa paivaa, seka verrattain vahapatoinen luku muissa poikkeusasemissa

olevia

henkiloja, m. m. ne, jotka muutenkin ovat

oikeutetut maarattyyn elakkeeseen.
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Elake

ehdotetaan kuten Saksassakin kokoonpantavaksi oi-

keastaan kolmesta

osasta.

ritettavaan elakkeeseen

Valtio maksaisi naet jokaiseen suo-

90 kruunua vuodessa.

T a h a n tulee sit-

ten pohjamaara, jonka suuruus riippuu tuloluokasta, jossa elakkeennauttija on viikkomaksujaan suorittanut, seka lopuksi korotusmaara, joka vuosielaketta kohti on viidesosa koko siita v a kuutusmaksujen summasta, jonka elakkeennauttija on vakuutusaikanaan suorittanut.

Jos vakuutusmaksuja on suoritettu useam-

massa kuin yhdessa

tuloluokassa, on pohjamaaraa laskettaessa

kaytettava naita luokkia vastaavien pohjamaarien keskiarvo.
A l i a olevaan tauluun yhdistetaan ne luvut, joista nahdaan
ehdotetut tuloluokat, viikkomaksut, seka elakkeen pohja- j a korotusmaarat.

Elakkeen
Tuloluokka.

Luokkaa maaraavat

Viikko-

vuositulot.

maksu.

pohja-.
maksu.

I

—

Valtion varoista mak-
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settava l i viikkomaksays.
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2 4 0 kr:uun
saakka

10 h

30

kr

6 h

90 k r

II

340—

480

»

20

J

60

s

12

»

90

>

III

480—

720

J

30

»

90

»

18

»

90

»

IV

720—1200

J.

40

I

120

J

24

t

90

J

V

1200 — 1 8 0 0

3

50

»

150

»

30

»

90

J

60

» -

i8o

»

36

J

90

»

VI

yli 1 8 0 0 k r

Kuten tasta nakyy, ovat elakekassan suoritettavat elakkeen
osat

suoraan verrannolHset viikkomaksuihin, j a nousevat nama,

alussa samassa suhteessa kuin tuloluokkien ylarajat, mutta myohemmin jonkun verran hitaammin.

Jos edellytetaan 50 viikko-

maksua vuotta kohti, ovat elakemaksut noin 2 . 5 "/o alempien j a
1 . 7 % yiempien tuloluokkien keskimaaraisesta vuositulosta.

Tydkyvyitdmyys- Ja vanlnnisvalamttiksen jarjesiaviisestd Stwmessa. 2 6 5

ViikkoTnaksuista

maksaisi kuten

Saksassakin

tyonantaja

toisen puolen j a tyontekija toisen.Seka saksalaisen lain etta
kaan

itavaltalaisen ehdotuksen mu-

maksavat siis vahatuloiset elakkeen muodostamiseksi hiu-

kan suureraman osan viikkotuloistaan kuin ne vakuutetut, joilla
on

paremmat tulot, j a se elakkeen osa, jonka kassa suorittaa,

on

lahes verrannollinen

viikkomaksuihin.

Mutta

vahatuloinen

saavuttaa sittenkin nailla maksuillaan suhteellisesti suuremman
kokonaiselakkeen

kuin suurempituloinen sen kautta, etta valtion

varoista myonnetty elakkeen osa on kaikille sama.
Tarkeana

periaatteellisena

kohtana,

missa itavaltalainen

ehdotus poikkeaa saksalaisesta laista, mainittiin edellisessa, etta
viimeksi mainitun mukaan kuhunkin tuloluokkaan kuuluva vanhuuselake

on

suurempi kuin samassa tuloluokassa saavutettava

tyokyvyttomyyselake, jota vastoin Saksassa tyokyvyttomyyselake
kasvaa vanhuuselaketta suuremmaksi, jos vaan tyokyvyttomaksi
joutuva

on

ennattanyt suorittaa riittavan monta viikkomaksua,

ennenkuin invaliditeettiaika alkaa.
On

myonnettava

etta, jos tyokyvyttomyys

kohtaa tyon-

tekijaa hanen nuorempana ollessaan, jolloin hanella saattaa olla
suuri perhe elatettavanaan, han taman
vaikeampaan

tilaan, kuin jos

hanen

kautta helpolla

tyovoimansa luonnollisen

jarjestyksen mukaisesti alenevat vasta ian karttuessa.
sanotaan, on

joutuu

Vanhalla,

pienempia vaatimuksia elamaan nahden kuin nuo-

remmalla; han on jo saanut lapsensa kasvatetuiksi j a voi ehka
monessa tapauksessa jossain maarin turvautuakin heihin. Vakuutusteknilliselta kannalta olisi taas luonnollista, etta' saavutetut
tulokset asetettaisiin suoritettujen vakuutusmaksujen mukaisiksi.
Tyovaen vakuutusasia on kuitenkin kasiteltava etupaassa yhteiskunnallisena eika vakuutusteknillisena kysymyksena, jos kohta
jalkimaista tietenkaan ei saa kokonaan syrjayttaa.
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Onko siis yhteiskunnalliselta kannalta valttamatSnta etta
tyokyvyttomyyselake

on suurempi kuin vastaava vanhuuselake ?

Jos vanhuuselakkeen

alkamisika siirretaan niin

myohaan kuin

Saksassa, aina 70 ikavuoteen saakka, on niiden luku, jotka tata
rajaa saavuttavat, olematta
j a koska

tyokyvyttomia,

verrattain alhainen,

nailla harvoilla viela on ansaitsemiskyvystaan jalella

ainakin kolmasosa, voivat he omalla tyoansiollaan tayttaa eron
tyokyvyttomyys-

j a vanhuuselakkeen

valilla.

Miten

vahapatoi-

seksi vanhuuselakkeen ajatellaan Saksassa ajan pitkaan kayvan, nahdaan siita, etta lasketaan, laitoksen saavutettua n. s. tasapainotilansa,
jolloin

elakkeennauttijain vuotuinen poistuminen olisi yhta suuri

kuin vuoden aikana myonnettyjen

uusien elakkeiden luku, eli

noin

50 vuotta lain voimaan astumisen jalkeen, 1000 vakuute-

tusta

114 saavan tyokyvyttomyyselaketta

mutta ainoastaan 12

vanhuuselaketta, j a etta arvellaan elakkeisiin kaytetysta 100 markasta

noin 94 mk kaytettavaksi tyokyvyttomyys- j a ainoastaan

6 mk vanhuuselakkeisiin.
Jonkun verran toisellaiseksi asettuu asia, jos vanhuuselakkeen alkamisika on alhaisempi, j a kysymys siis tulee koskemaan
suurempaa
tuntuvasti

osaa

vakuutetuista.

suurempi

J o s , tyokyvyttomyyselake

on

kuin vanhuuselake, koettavat' tietysti ne,

joiden i k a lahenee rajakohtaa, vaikka millakin keinoUa osottaa
olevansa
elakkeen,
saajaksi,

tyokyvyttomia, j a - jos se, joka jo on saanut vanhuusvoi senkin

jalkeen

siirtya

tyokyvyttomyyselakkeen

jatkuu tama houkutus petokseen yhati j a koskee sita

suurempaa kansanryhmaa, mita nuorempaan ikaan mainittu rajaviiva asetetaan.

O n myoskin

vuoksi silla, joka nuorempana

vaikeata huomata syyta, minka
on kadottanut osan tyokyvystaan

j a sen takia saanut tyokyvyttomyyselakkeen,
tuaan j a kun perheen menot vahenevat
dista

viela vanhaksi t u l -

lasten poistuttua ko-

olisi, yhteiskunnalliselta kannalta katsottuna,

paremmin
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oikeutettu yha edelleen nauttimaan suurempaa elaketta kuin se,
joka vasta vanhana saa elakkeensa.
Jos otetaan

kaikki nama nakokohdat huomioon, myonnet-

taneen kohtuulliseksi, etta ero samaan tuloluokkaan kuuluvien henkiloiden

tyokyvyttomyys-

verrattain
kasvaa

pieneksi, mutta

suoritettujen

tama seikka on

j a vanhuuseliikkeiden valilla tehdaan
etta elake

vakuutusmaksujen

sittenkin jonkun
mukaan,

koska

verran
juuri

omansa elakkeesta poistamaan almun j a hata-

avun luonnetta j a antaa sen yha selvemmin esiintya vakuutetun
oikeutena,

jonka

saavuttamiseen

j a kartuttamiseen han itse on

raaksuUaan tuntuvasti ollut osallisena.
Ranskassa on viimeisina vuosina edustajakamarille jatetty
useita eri ehdotuksia

pakollisen

tyokyvyttomyys-

ja

vanhuus-

vakuutuksen saatamiseksi j a on niista y k s i tana vuonna saavuttanut
mainitun eduskunnan
osa,

senaatti, on

hyvaksymisen, mutta

sen

hylannyt.

eduskunnan

Mainittakoon

toinen

tassa lyhyesti

muutamia ehdotuksen paakohtia.
Vakuutuspakosta

vapautetaan toisen palkkatyossa olevista

ainoastaan ne, joiden vuositulot ovat 2400 fr:a suuremmat. V a n huuselake saavutettaisiin jo 60 vuoden iassa j a muutamissa ammateissa, jotka enemman kuluttavat tyontekijan voimia, jo 55
vuoden iassa. Vanhuuselake olisi miehia varten ainakin 360 fr j a
naisia varten 240 fr. Varat saataisiin siten, etta tyontekijan palkasta
vahennettaisiin 2 "/o, j a tyonantaja maksaisi saman verran. V a n huuselakkeen

saamiseksi vaaditaan viela, etta vakuutettu on 30

vuoden aikana suorittanut nama vakuutusmaksunsa, j a etta molemmat
teensa

hanen

hyvakseen suoritetut vakuutusmaksujen osat y h -

nousevat 20

elakekassat

frdin • vuodessa.

eivat saata naiden

Sen osan elakkeesta, jota

vuosimaksujen pohjalla maksaa

vakuutetuille, kantaisivat mainitut kassat valtiolta, joka puolestaan
hankkisi tahan tarpeelliset varat erityisen progressiivisen tuloveron
muodossa.

Jos tyontekijan ansaitsemiskyky, ennenkuin han on
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saavuttanut

elakeian, alenee kolmasosaksi siita mita hanen am-

matissaan
han

tavallisesti

oikeutettu

riippuu

ansaitaan

hanen

paikkakunnallaan,

tyokyvyttomyyselakkeeseen.

maksuista

ja

antaisi

valtiokin

on

Taman

suuruus

muutamassa

tapauk-

sessa apua sen korottamiseksi. Sen suuruudesta on joukko erikoismaarayksia, joista johtuu etta tyokyvyttomyyselake, jos vakuutettu ainoastaan lyhyen ajan kuluessa on vakuutusmaksuja suorittanut,

on

ainoastaan

noin

50

fr.

oloissa tama tyokyvyttomyyselake,

Kaikista

edullisimmissa

valtion avustus siihen luet-

tuna, voisi nousta 200 frdin.
Tasta
jo

edustajakamarin

mainittiin, senaatti

taloustieteen
sen

hyvaksymasta laista, jonka, kuten

nyttemmin

on

hylannyt, lausuu

eteva

tutkija P. Leroy-Beaulieu, etta edustajakamari on

hyvaksynyt

saavuttaakseen

lukuisten

valitsijain suosiota,

mutta ettei se itsekaan olisi valmis sita semmoisenaan toteuttamaan, koska

se

olisi omansa saattamaan koko maan taloutta

arveluttavaan

valikateen.

J a han lisaa ettei saata siveelliselta

kannalta hyvaksya sellaisten toiveiden herattamista vahavaraisissa, jotka eivat mitenkaan saata tuUa toteutetuiksi.

Valtiova-

rain ministeri oli naet laskenut etta valtion kustannukset taman
vakuutusasian

toteuttamiseksi

frdin, kun tasapainoasema

nousisi

vuodessa noin 316 milj.

on saavutettu.

Naita laskelmia vas-

taan tekee Herra Leroy-Beaulieu useita muistutuksia, huomauttaen

poisjaaneita

eria, j a tulee siten omasta puolestaan siihen

tulokseen, etta valtion vuosikustannuksiin olisi viela lisattava noin
200

milj.

fr.

Tahan tulisivat viela vakuutuslaitoksen vuotuiset

maksut, joita han arvioipi 750 milj. fr:ksi vuodessa. Joskin naissa
laskuissa saattaa olla jonkun verran liiottelua, esim. siina, etta korko
on laskettu ainoastaan 2 . 5 °lo:n mukaan, on kaikissa tapauksissa
selva, etta kustannusten taytyy kayda kovin suuriksi, kun vanhuuselake

alkaa jo 60 vuoden iassa, seka kaikille, joiden puo-

lesta vaan vuodessa on suoritettu 2 0 fr,- luvataan ainakin 360
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fr:n vuosielake.
kaksi

vertaa

Vaikka

vakuutusmaksut

suuremmiksi • kuin

ovat ehdotetut lahes

Saksassa j a Itavallassa, jaisi

kuitenkin tavattoman suuri osa kustannuksista valtion kannettavaksi.

J a syylla taytyy huomauttaa, etta

tyokyvyttomyyselakkeen
tasta johtuvat

edella

valilla

on

huomautetut

erotus vanhuus- j a

kohtuuttoman

suuri, joten

epakohdat raikeasti astuvat

esille.
K u n - nyt meilla Suomessa

on maarattava mille kannalle

vanhuus- j a tyokyvyttomyysvakuutus

olisi jarjestettava, lienee

tuskin ' tarpeellista kayttaa monta sanaa pakollisen vakuutuksen
puolustamiseksi. Vaivaishoidon kautta annettu apu on aina almu.
Jos yhteiskunta tarjoo ainoastaan almun henkilolle, j o k a i i m a n
omaa

syytaan, usein ehka juuri tyonsa laadun tahden, on ka-

dottanut

suurimraan osan

ansaitsemiskyvystaan, j a sen kautta

hanen oma j a hanen perheensa toimeentulo on joutunut vaaran
alaiseksi, tekee se hanelle tarjouksen, johon suostuminen

useim-

missa tapauksissa taytyy tuntua noyryyttavalta, jopa kansallisarvoa

alentavalta.

kyvyttomyyden

Turvaamalla vahatuloisten toimeentuloa tyo-

aikoina j a vanhuuden paivien varalle tahdotaan

juuri vahentaa niiden onnettomien lukua, joiden sittenkin taytyy
turvautua almuihin.

Samalla on

yhtena taman toiminnan tar-

keana tehtavana kansan totuttaminen itseavustukseen. Sen kautta
korotetaan

vahavakistenkin luottamus heidan omaan voimaansa

j a karaistaan kansan siveellinen tarmo.
Vapaaehtoisuuden
siveellinen

merkitys

tiella
on

saatavan

itseavustuksen

tietysti tunnustettava.

mus osottaa taman keinon riittamattomaksi.
sen vahavaraisempi

Mutta

Tyovaesto,

suur
kokeetenkin

osa, ei ole halukas, joskin varat sita salli-

sivat, suorittamaan saannollisia maksuja turvatakseen itseaan j a
perhettaan

sellaista tapahtumaa vastaan, joka onnettomuutta j a

puutetta tuottavana sattuu ehka vasta kaukaisessa tulevaisuudessa,
jos sattunee ollenkaan maksujen suorittajalle itselleen.

Juuri ne.
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jotka

kaikista kipeimmin tarvitsisi vat vakuutusta, jaisi vat nain

ollen

sen tuottamista

eduista

osattomiksi,

j a silloin kadottaisi

koko asia yhteiskunnallisessa katsannossa suurimman osan merkityksestaan.

PakoUinen tyokyvyttomyys- j a vanhuusvakuutus on

siis kaytannon kannalta pidettava ainoana muotona, jolla puheena
oleva yhteiskunnallinen kysymys on
kaistavissa.

tyydyttavalla tavalla rat-

J a olisi tama vakuutuspakko ulotettava niin laajalle

kuin suinkin mahdoUista seka sen ohessa myonnettava niille vahatuloisille, joita ei voida syysta tahi toisesta asettaa pakon alaisiksi, oikeus vapaaehtoisesti liittya vakuutukseen.
Taman vakuutuksen aikaansaamiseen tarpeelliset varat ovat
osaksi tyontekijan, osaksi vakuutetun j a osaksi koko yhteiskunnan"
suoritettavat.
Tyonantajan

velvollisuus

ottaa

osaa

vakuutusmaksuihin

nojaa siihen katsantokantaan, etta nykyajan tyosuhteet eivat ole
yksinomaan oikeudellista vaan myoskin yhteiskunnallista laatua.
Tyon

tulee nain ollen kokonaan suorittaa korvaukset niista v a -

hingoista,
osaksi

joita aikaansaavat tyossa sattuneet tapaturmat seka

niista hairioista, joita aiheuttavat satunnaiset sairauskoh-

taukset tahi pitkalliset taudit, liiallin^n rasitus tyossa, epaterveelliset

tyopaikat j a terveydelle

seka myoskin
ole

yha karttuva ika.

haitalliset tyoaineet j . n. e.
Katsotaan etta tySnantaja ei

paiva- tahi viikkopalkan muodossa maksanut

tyontekijalle

kaikkea sita korvausta tyovoimien j a terveyden kuluttamisesta,
jota

han suoritetusta tyosta olisi voinut maksaa, vaan etta han

on ikaankuin tyontekijan vastaisten tarpeiden hyvaksi pidattanyt
osan tasta palkasta.

T a m a osa palkasta, joka muuten helpolla

olisi tullut kulutetuksi tyontekijan jokapaivaisiin menoihin, tulee
tarkotuksen

mukaisella tavalla kaytetyksi, kun silla suoritetaan

vakuutusmaksuja ikaankuin tyontekijan puolesta.
Vanhuus- j a tyokyvyttomyysvakuutUksen

kustannukset ei-

vat kuitenkaan ole salytettavat yksinomaan laheisimpien osallis-
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ten,

tyonantajain

ja

tyontekijain

kannettaviksi, vaan- on

osa

niista oikeuden j a kohtuuden mukaan jossain muodossa tuleva
koko yhteiskunnan hartioille.
nakokohtaan.

T a m a vaatimus perustuu kahteen

Kuntien yleiset vaivaishoitokustannukset

vat puheena olevan vakuutuksen kautta toivottavasti
vassakin maarassa.
salla, ainoastaan
mattomimmat
lainsaadannon

vahene-

huomatta-

Toiseksi on yhteiskunnalla, siis koko kan-

hyotya siita, etta tyovaen toimeentulon valtta-

edellytykset ansaitsemiskyvynkin vahentyessa ovat
kautta pysyvasti jarjestetyt.

Mainittakoon viela,

etta vakuutuslaitokselle usein on rahalliseltakin kannalta edullista
koettaa

saada

avunsaajaa

jalleen. tyokykyiseksi

sairas vakuutettu parantolaan- tahi

toimittamalla

hankkimalla hanelle hyvaa

laakarin hoitoa. Samoin hyotyy itse vakuutuslaitos siita etta se,
miten

mahdollista

on, koettaa parantaa tyovaen yleista tervey-

dentilaa edistamalla esim. hyvien tyovaenasuntojen
ja

valvomalla

tydpaikkojen puhtaanapitoa y. m. s.

rakentamista
Naista toi-

mista, joiden kautta seka jo tyossa olevan etta • seuraavan sukupolven

terveydentila

koko yhteiskunnalle.

j a tyovoima korotetaan,

koituu

hyotya

On siis luonnollista etta valtion varoja voi-

daan kayttaa tamankaltaisten tuloksien saavuttamiseksi.
Edellisessa on

esitetty

miten saksalaisen lain seka myos-

kin itavaltalaisen lakiehdotuksen mukaan elakelaitoksen suorittamat elakkeiden pohjamaarat eri tuloluokissa kasvavat, ellei juuri
samassa
tenkin

suhteessa kuin naiden luokkien viikkomaksut, niin kuitata suhdetta

lahennellen, j a etta korotusmaara kasvaa

todellisuudessa suoritettujen vakuutusmaksujen mukaan, muodostaen

Saksassa tyokyvyttomyyselakkeeseen

nahden

noin lahes

kolmannen osan suoritetuista maksuista j a itavaltalaisen ehdotuksen

mukaan

seka

tyokyvyttomyys-

nahden viidennenosan
tuksessa
ten

etta

vanhuusvakuutukseen

vakuutusmaksuista.

Ranskalaisessa ehdo-

on vanhuuselake miltei sama kaikille, vaihdellen verra-

vahan vuosimaksujen

mukaan, kuin vaan maaratty minimi-
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sumraa on suoritettu, jota vastoin tyokyvyttomyyselake
suurimmaksi

osaksi

todellisesti

suoritettujen

riippuu

vakuutusmaksujen

summasta.
K o s k a tyovaenvakuutus on yhteiskunnallisena kysymyksena
kasiteltava, on selva, etta

valtion antama elakkeenlisa on oleva

joko kaikille yhta suuri, kuten Saksassa j a Itavallassa, tahi etta
se, ollen suurempi pienituloisille, vahenee elakkeen nauttijan tulojen kasvaessa. Jos valtion talouden kannalta huomattaisiin mahdoUiseksi

etta valtio meilla kunkin pienituloisen elakkeeseen l i -

saisi 50 markkaa, olisi tama summa muuttamatta lisattava kaikkiin tyokyvyttomyyselakkeisiin, koska niiden henkiloiden
jotka

tulot,

saavat tata elaketta, aina ovat pienet niihin tuloihin ver-

rattuina, joihin he
heensa

siihen asti ovat tottuneet rakentamaan per-

toimeentulon.

syylla valtion
keensaajan

Vanhuuselakkeisiin nahden

omat vuositulot

elaketta lukuunottamatta ovat 400

markkaa suuremmat, j a kokonaan jatettava
myontamatta,

olisi hyvalla

avustus alennettava esim. 25 markaksi, jos elakvanhuuselakkeeseen

jos hanen tulonsa elaketta lukuun ottamatta ovat

600 markkaa suuremmat.
Jos asetutaan puhtaasti vakuutusteknilliselle kannalle, olisivat tietysti vakuutuslaitoksen puolelta maksettavat elakkeen osat,
pohjamaara

j a korotusmaara,

saadettavat

suoraan

verrannoUi-

siksi suoritettujen vakuutusmaksujen summaan. K o s k a vakuutetut
nuorina ollessaan eli vakuutuksen ensi vuosina ylipaataan kuuluvat alempiin tuloluokkiin, jaavat naiden luokkien mukaan suoritetut vakuutusmaksut

suhteellisesti pitemmaksi aikaa vakuutus-

laitoksen hoitoon j a tuottavat siis suhteellisesti enemman korkoa
kuin
kissa.

ne vakuutusmaksut, jotka

maksetaan

ylemmissa tuloluo-

Jo taltakin kannalta olisi siis kohtuullista, etta alemmissa

tuloluokissa

suoritettujen

ran voimakkaammin

vakuutusmaksujen summa jonkun ver-

vaikuttaisi elakkeen suuruuteen kuin ylem-

missa luokissa suoritetut.

Kysymyksessa oleva elakejarjestelma
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soveltunee myoskin
tuloluokkiin
verraten

parliaiten maamme oloihin, jos erotus eri

kuuluvien

pieni.

elakkeensaajain

Nain ollen

elakkeiden

valilla

on

ei saata lausua vaaryydeksi, jos

vakuutuslaitoksenkin puolesta

annettavan elakeosan

maaraami

sessa otettaisiin jonkun verran huomioon puheena olevan kysymyksen yhteiskunnallinen tausta. T a m a n katsantokannan perusteella on

luonnollista, etta vahempituloisille myonnettaisiin va-

kuutuslaitoksenkin puolesta vahaisen suurempi elake kuin mjhin
heilla,

suorittamiensa

korkojen

perusteella,

vakuutusmaksujen j a
matemaatisen

naiden

suhdelaskun

tuotfamien

mukaan

olisi

empimaton oikeus.
Edella esitetyn tuloksen saavuttamiseksi voitaisiin jarjestaa
elakkeiden suuruuden

laskeminen siten, etta niiden pohjamaara

asetetaan yhta suureksi tahi ainakin lahes yhta suureksi kaikissa
elakkeissa, katsomatta

minka tuloluokan mukaan elakkeensaaja

on viikkomaksujaan suorittanut, j a etta elakkeiden korotusmaara
on-suoraan verrannollinen suoritettujen viikkomaksujen summaan.
Jos samalla tahdotaan
kotus,

saavuttaa sekin edellisessa mainittu tar-

etta elakekassan puolesta tuleva vanhuuselakkeen osa on

jonkun verran, mutta ei paljoa, suurempi kuin tyokyvyttomyyselakkeen

vastaava

osa,

ei

saa maarata yallan

prosenttia, jonka mukaan tuo
edelUsessa

on

suureksi sita

korotusmaara lasketaan.

Kuten

huomautettu, on tuo vuosielakkeen korotus Sak-

sassa tyokyvyttomyyselakkeeseen

nahden noin kolmasosa j a ita-

valtalaisen ehdotuksen mukaan seka tyokyvyttomyys- etta vanhuuselakkeisiin

nahden

viidesosa

viikkomaksujen

summasta.

Nama molemmat maaraykset antavat elakkeen korotusmaaraile
liian suuren painon, j a kohoaa sen kautta; itavaltalaisen ehdotuksen mukaan erotus vanhuuselakkeen j a verraten nuorena
kyvyttSmaksi joutuneen henkilon

tyo-

invaliidielakkeen valilla liian

suureksi. Siis olisi mielestamme korotusmaara saadettava tuntuvasti
pienemmaksi, esim. kymmenesosaksi

viikkomaksujen summasta.
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Ne laskelmat, joita prof. E . Bonsdorff j a taman kirjottaja
yhdessa ovat toimittaneet vanhuus- j a tyokyvyttomyysvakuutuksen toimeenpanemisen kustannuksista maassamme, nojaavat seuraaviin paaasiallisiin edellytyksiin.

Invaliidien suhteellinen luku

on eri ikaluokissa lahes sama kuin Norjassa, mutta hiukan suurempi. Invaliidien poistuminen tapahtuu lahimmiten samassa jarjestyksessa kuin Saksassa. Korkokanta on 4 "/o. Karensiaika tyokyvyttomyyselaketta varten on 4 vuotta. Tyokykyisten j a vanhuuselaketta nauttivien kuolleisuus on sama kuiri yleinen kuolleisuus
Suomessa vuosina 1891.—1900.

Vakuutetut alkavat maksaa va-

kuutusmaksunsa taytettyaan 15 vuotta. K u n laki astuu voimaan,
joutuvat

sen alaisiksi kaikki 15 vuotta vanhemmat henkilot, j a

saavat ne vanhuuselakkeen sen mukaan kuin saavuttavat ikarajan.
Naiden edellytyksien pohjalla tullaan siihen tulokseen etta,
jos seka vanhuus- etta tyokyvj^ttomyyselakkeen korotusmaara on
kymmenesosa suoritettujen

vakuutusmaksujen summasta j a v a -

kuutettu saa vanhuuselakkeensa taytettyaan 65 vuotta, on kunakin vuonna kannettavan keskimaaraisen vakuutusmaksun j a elakkeen pohjamaaran suhde oleva noin
karaja

olisi

0.272.

Jos elakkeensaannin

55, 60 tahi 70 vuotta, olisi tuo mainittu suhde

1.642, 0.559 j a o.ieo. T a m a n pohjalla on nyt

kohdaltaan

noin

mahdollista

maarata elakkeiden muodostamiseen tarpeelliset v a -

kuutusmaksut.
Jos elakkeen
taman

saavuttamiseksi

maksuna
elake

pohjamaara

vaadittava

alkaisi

asetettaisiin 40 markaksi, olisi

vuotuisena

keskimaaraisena

vakuutus-

vakuutetulta 65: 70 mk, jos

vakuutetun

taytettya

mk, jos ikaraja on 60 vuotta;

55

vuotta;

vanhuus-

noin

22: 40

10: 90 mk, jos ikaraja on

65 vuotta j a 6: 40 mk, jos ikaraja olisi 70 vuotta.

Jos pohja-

maara olisi 50 mk. nousisivat vastaavat vakuutusmaksujen keskimaarat 85: 20 mk:aan, 28: 00 mk:aan, 13: 60 mk:aan j a 8: 00
markkaan.

Tydkyvyttdmyys- ja vanhtiusvakiiutttksen jdrjestdmisestd Stiomessa.

Ratkaistaessa
alkava, on

kysymysta

etupaassa

tamat kustannukset.

otettava

mista

iasta

vanhuuselake

huomioon eri ehdotuksien

Lienee tuskin meikalaisissa oloissa

on
tuotmah-

dollista asettaa vuotuista keskimaaraista vakuutusmaksua suurem
maksi kuin noin

io:n tai 14 markan kohdalle, jos edellytetaan

etta tyonantaja maksaisi tasta vakuutusmaksusta toisen puolen j a
tyontekija toisen.

Nain ollen joudutaan 65 vuoden ikarajaan.

Epailematta tama ikaraja on verrattain korkea, varsinkin muuta' milla erittain rasittavilla tyoaloilla

toimiville, mutta saavathan

ne, joiden tyokyky sita ennen huomattavasti alenee, tyokyvyttomyyselakkeen,

jonka

suuruus maarataan samojen

perusteiden

mukaan kuin vanhuuselake, joten niiden elake, joiden ika lahenee
65 vuotta, on melkein sama kuin heidan vastainen vanhuuselakkeensakin olisi heidan saavuttuaan 65 vuoden ikaan.
Tassa yhteydessa

mainittakoon etta seka Saksan lain etta

Itavallan j a Ranskan ehdotuksen mukaan henkilo katsotaan oikeutetuksi tyokyvyttomyyselakkeeseen
siina tapauksessa

lahes samalla ehdolla eli

ettei han tyovoimien

alenemisen takia enaa

saata ansaita kolmatta osaa siita palkasta, joka hanen tyoalallaan

ylipaataan maksetaan ammattitaidoltaan

haneen verratta-

ville henkiloille silla paikkakunnalla, missa han asuu. T a m a sopinee

paapiirteissaan

meilla.
tyoansio
ja

myoskin

tyokyvyttomyysmaaritelmaksi

On kuitenkin otettava huomioon, etta meilla vuotuinen
monella maaseutupaikkakunnalla on verrattain alhainen

etta siis vakuutuspakon alaiselia henkilolla usein on niin pie-

net vuositulot, etta han valttamatta on

tyokyvyttomyyselakkeen

ta,rpeessa ennenkuin hanen tulonsa ansaitsemiskyvyn alentumisen
takia

ovat painuneet kolmanteenosaan

lon keskituloista.
heena

oleville

tulonsa
^

tuloista.

eivat

hanen vertaisensa henki-

Lienee siis valttamatonta meilla myontaa pu-

pienituloisille

oikeutta

elakkeeseen, kun heidan

enaa nouse puoleen asken mainituista vertaus-
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Jos tuloluokkien rajat asetettaisiin sellaisiksi, kuin alia olevassa
taulussa tehdaan, olisi lahinna arvosteltava kuinka suuri osa vastaisista vakuutetuista tulevat kuulumaan kuhunkin ryhmaan.

Talla

alalia julkaistu tilasto rajottuu meilla niihin tutkimuksiin, joita herrat
A u g . Hjelt j a O. A . Autere (Broms) ovat toimittaneet kunnalli
sesta verotuksesta j a tulosuhteista maalaiskunnissamme j a kaupungeissamme vuosina 1899 j a 1900, seka tyovaenvakuutuskomitean
erityistiedustelujen pohjalle laadittuun tilastoon viidesta Suomen
maalaiskunnasta.

Nataa tutkimukset voivat kuitenkin antaa ai-

noastaan jotakin johtoa asian arvostelemiseen.
ei ryhmiteta tuloluokkien

Edellisessa naet

mukaan niita kaupunkilaisia, joiden

tulot ovat- 500 markkaa pienemmat, eika maaseuduilla niita, joiden tulot eivat nouse 200 markkaan. Jalkimainen tutkimus koskee
taas

verraten

Jos

otetaan

pienta maamme osaa j a yksinomaan maaseutua.
huomioon molemmat edella

mainitut tutkimukset

seka edellytetaan etta vakuutettujen miesten luku tulee
noin

kaksi kplmasosaa j a vakuutettujen naisten luku noin yksi

kolmasosa
tasotetut
Nama
on

olemaan

vakuutettujen
prosenttiluvut,

koko luvusta, saadaan sUunnilleen ne
jotka

mainitaan seuraavassa

taulussa.

seka kuhunkin tuloluokkaan luettujen tulojen keskimaara

pantu

keskimaaraisen vuotuisen

vakuutusmaksun

sen pohjaksi kutakin tuloluokkaa kohti.

laskemi-

Viikkomaksu on saatu

siten, etta vuosimaksu on jaettu viiteenkymmeneen

yhta -suureen

osaan j a osamaara sitten sopivasti tasotettu.

Pohjamaara 4 0 mk.
Luokkaa maa- Tuloluokkaan on
L u o k k a raavat vuosiluettu va- VakuutusViikkotulot.
maksu
kuutetuista
maksu.
vuodessa.

I
n

Pohjamaara 5 0 mk.
Vakuutusmaksu
vuodessa.

Viikkomaksu.

2 5 0 mk saakka

3 2 "/o

4: 4 0 mk.

10 p.

5: SO mk.

14

p.

250—

20

»

6: 6 0

»

14

»

8: 4 0

>

18

»

»

11: —

»

7,

375

mk

III

375-

550 >

18

22

»

13: 8 0

J

28

IV

5 S ° — 850 »

IS

»

15: 4 0

.

30

>

19: 2 0

J

38

.

850—1250

»

10

J

22: —

»

44

»

27: 6 0

J

56

,

yli 1250 »

5

»

35: 20

»

70

»

44: —

»

90

>

V
VI

Tyokyvyttomyys- ja vanhuusvakziutuksen jdrjestdmisestd Suomessa.

Pohjamaaran
maksu

noin

ollessa

2.2 "/o

40

mk

tyontekijan

on siis vuotuinen vakuutus-

vuosipalkasta.

Jos

tahdotaan

saada pohjamSaraksi 50 mk, on vuotuinen vakuutusmaksu oleva
suunnilleen noin 2.8 tyontekijan vuosipalkasta, joten siis seka tyontekijan etta tyonantajan osalle tulisi noin 1.470 palkasta. T a t a ei
saata pitaa minaan liian rasittavana maksuna.
etta viikkomaksuja taytyy varovaisuuden

Mahdollista on,

vuoksi ainakin aluksi

jonkun verran korottaa, koska tuskin saattaa olettaa vakuutettutujen keskimaarin olevan

50 viikkoa vuodessa toisen palkka-

tyossa.
Vertauksen vuoksi mainittakoon
turmavakuutuksesta j a tyossa
hingottuneille] suoraan

etta kustannukset

tapa-

sattuneen tapaturman kautta va-

maksetuista korvauksista on

niille liike-

toimille, jotka tapaturmavakuutuslain mukaan ovat korvauksen
maksamiseen

velvolliset,

noussut vuosittain

keskimaarin

noin

1.4 "/o^iiti tyovaelle maksettujen palkkojen summasta. T a m a uusi
vakuutushaara
yhta

tulisi

siis

suuren kustannuksen

tuottamaan

naille

liiketoimille

lahes

kuin korvausvelvollisuus tapaturma-

tapauksen takia.
Silla edellytyksella,
elakkeeseen
•50 mk

etta valtion varoista maksetaan joka

50 mk seka etta elakkeen pohjamaara on myoskin

j a korotusmaara kymmenesosa vakuutusmaksujen sum-

masta, saisij se, joka tulee tyokyvyttomaksi heti karensiajan loputtua: I luokassa
luokassa
110:

105: 40

102:
mk,

20

mk, I I luokassa 103: 30 mk, I I I

I V luokassa

107: 6 0 ' mk, V luokassa

90 mk j a V I luokassa 122: 00 mk.

saavuttanut 65
korkeintaan

K u n vakuutettu on

vuoden ian, on han suorittanut elakemaksujaan

50 vuoden aikana, j a olisi siis suurin mahdollinen

vanhuuselake, jos
elakeluokassa:

maksut

ovat

suoritetut

koko ajan samassa

I luokassa 127: 50 mk, I I luokassa 146: 00 mk,

I I I luokassa 168:00 mk, I V luokassa 195: 00 mk, V luokassa 236:00
mk j a V I luokassa 320: 00 mk. On'huomattava ettei parempitu-

z'jf

Onni Hallsten.

278

loisille maksettaisi 50 markan elakkeenlisaysta valtion puolelta, joten
korkeimmat elakkeet sen kautta alenevat joko 25 tahi 50 markkaa.
Sen kustannuksen arvioimiseen, jonka tama tyovaenvakuutuksen haara

tuottaisi toiselta puolen valtioUe j a toiselta puo-

len tyonantajille j a tyontekijoille, on tarpeellista tuntea kuinka
monta henkea joutuu
miesten
ja

luku

naisten

vakuutuksen alaiseksi.

ikaluokissa

luku

16—65

samoissa

lytetaan etta miehista

vuotta

ikaluokissa

80 "/o

Vuonna 1900 oli,
yhteensa

825,300.

808,300

Jos

edel-

j a naisista 40 7o tulevat vakuu-

tetuiksi joko pakollisesti tahi vapaaehtoisesti, olisi 1900 vuoden
vakiluvun mukaan vakuutettujen luku ollut 976,560 henkea.
otetaan

huomioon vakiluvun lisaantyminen

olisi

Jos

vakuutettujen

luku nykyaan tasaluvuin i miljoona. T a m a on noin 36 "/o koko
vakiluvusta.
mk

Keskimaarainen

vakuutusmaksu

vuodessa

on

13

60 p., jos pohjamaaraksi tahdotaan 50 mk, j a siis nousisi

vakuutusmaksujen

summa

vuodessa

noin 13 miljoonaan

mark

kaan.

Jos vakuutettujen luku meilla tulisi olemaan, kuten Sak-

sassa,

23 "/o

koko vakiluvusta, alenisi vakuutettujen luku noin

650,ooo:ksi, jolloin vakuutusmaksujen summa vuodessa olisi noin
7.5 miljoonaa markkaa.
Ensimaisena
tena
olisi
den

vuonna

karensiajan

vuonna

sen

jalkeen

kuin

alkanut,

tulisi

valtion

maksaa

kuluttua, siis
vakuutuslaitoksen

viidentoimi

tyokyvyttomyyselakkei-

elakelisina noin 280,000 mk, seka viidentenatoista

vuotena'

alkamisen jalkeen 1,320,000 mk, jos edellytetaan vakuutettujen
luvun

olevan

noin

i

teellisesti suuremmaksi

miljoona.

Jos tama luku ei .nousisi suh-

kuin Saksassa, saataisiin vastaavina l u -

kuina noin 190,000 mk j a 880,000 mk.
Seka naissa etta seuraavissa laskuissa on vaeston saanriollinen lisaantyminen otettu huomioon.
Tassa kaytetty vakuutusmaksujen laskeminen perustuu, kuten

edella on mainittu, muun muassa siihen edellytykseen, etta

Tydkyvyttdmyys- ja vafthmisvakuuiuksen jarjestamisesta Stiomessa. ' 2 7 9

vakuutuslain

astuessa

voimaan, kaikki

16—64 vuoden ikaiset

saavat tulla laitoksen

osallisiksi .ja etta he, siina jarjestyksessa

kun

vuoden

saavuttavat

65

ian,

siirtyvat

nauttimaan ilman erityista karensiaikaa.

vanhuuselaketta

Silloin tulisi, kun va-

kuutuslaitos on toiminut yhden vuoden, valtion maksaa myonnettyihin vanhuuselakkeisiin yhteensa noin
toiminnan
vuotena

viidentena

vuonna

6,600,000 mk, jos

miljoona.

670,000 mk, laitoksen

3,000,000 mk j a viidentenatoista
vakuutettujen

Ellei vakuutettujen

luku alussa olisi i

luku olisi suhteellisesti suurempi

kuin Saksassa, olisivat vastaavat rahasummat kohdaltaan

noin

450,000 mk, 2,000,000 mk j a 4,400,000 mk.
Laskemalla yhteen

valtion kustannukset

tyokyvyttomyys-

j a vanhuusvakuutusta varten, saadaan seuraavat luvut:
Vakuutettujen luku on
36 "/o' koko

23 %

vaestosta,

Kertomus toiminnan i.vuonna

koko

vaestosta.

670,000 mk.

450,000 mk.

»

»

5.vuonna

3,300,000

»

2,200,000

»

»

15.vuonna

8,000,000

»

5,300,000 •»

10,000,000

»

7,000,000

»

tasapainoasemassa
Naiden

arv.

»
»

molempien raja-arvojen valille tulevat valtion kus-

tannukset todenmukaisesti sattumaan, nousten luultavasti jonkun
verran hitaammin, koska vakuutuslain voimassa olemisen ensi aikoina niiden luku, jotka vapaaehtoisesti hankkivat itselleen v a kuutuksen, arvattavasti tulee olemaan pienempi kuin myohempina
aikoina. Naihin kustannuksiin on viela lisattava asian toteuttamiseen
tarpeelliset hoito- j a hallintokustannukset, arviolta 500,000 markkaa, j a tasapainotilassa ehka 800,000 markkaa vuodessa.
Jos valtio tahtoisi myontaa jotakin etua niille kansalaisille,
jotka

vakuutuslain voimaan astuessa ovat saavuttaneet vanhuus-

y. Fors7nan.

zSo

elakkeen

ikarajan, olisivat

siita johtuvat

kustannukset

tietysti

viela lisattavat edella mainittuihin.
Vakuutusta valittamaan olisi luonnoUisesti perustettava eriyinen koko maata kasittava j a eduskunnan

valvonnan

alaisena

toimiva vakuutuslaitos, jonka sitoumuksia vakuutettuja kohti valtio

takaisi.

taman

Valtuutetuille olisi valmistettava tilaisuus vaikuttaa

laitoksen

hallintoon niin laajassa maarassa, kuin suinkin

mahdollista.
Kuten

tassa esittamani

luvut osottavat, k y s y y

asian to-

teuttaminen varsin tuntuvia kustannuksia, mutta ne eivat sittenkaan ole

niin

suuret, ettei kansamme pitaisi voida niita hyvin

kantaa hankkiakseen itselleen ne edut, jotka tama yhteiskunnallisen

toiminnan haara niin runsaassa maarassa jo osottaa tuotta-

vansa Saksan kansalle.

BELGIAH VALTIOLLINEM TYOVAENLIIKE.
Kirjottanut]

J.

Forsman.

Alaltaan pieni, mutta tavattoman tiheasti asuttu Belgia
tata n y k y a Europan ensimaisia teollisuusmaita.

on

Varsinainen teol-

lisuusalue on. vallonilaisessa Etela-Belgiassa; koko hiilikaivosalue
Ranskan rajalla olevasta

Mons'in kaupungista Saksan rajan la-

heisyydessa olevaan Verviers'n kaupunkiin asti on kuin yksi ainoa jattilaistehdas, jossa hiilikaivosten rinnalla on metalli- j a lasitehtaita ja-muita teollisuuslaitoksia tiheassa ryhmassa.

Myoskin

Keski- j a Pohjois-Belgian flamilaisella maanviljelysalueella on suuria
teollisuuskeskuksia, esim. tuo puuvillatehtaistaan tunnettu Gentin
kaupunki.

Miten vahainen Belgian maatalouden merkitys teolli-

Belgia7i valtiollmeti^ tyovaenliike.

28l

suuteen verrattuna on, voi paattaa siitakin, etta lOO hengesta tuskin 1 8 harjottaa maanviljelysta.
Viime

vuosisadan

keskipaikoilla paasi Belgiassa valtaan

suurteollisuus j a sen mukana seurasi pienet palkat, luonnottoman
pitka tyoaika, naisten j a lasten kayttaminen teollisuustyossa j a
alkoholismi.
liseen j a

Maan teollisuustyovaesto

vajosi nain suureen aineel-

siveelliseen kurjuuteen j a katolinen kirkko, jolla viela

tana paivana on tavattoman suuri vaikutusvalta Belgiassa, piti
huolen siita, etta kansanvaiistus pysyi alhaisella kannalla.
huolimatta

Siita

tai ehka juuri sen tahden syntyi Belgiassa verraten

myohaan voimakas tyovaenliike.
Ollen kolmen .suuren sivistysmaan, Saksan, Ranskan j a E n g lannin vaikutuksille alttiina Belgian tyovaenliike on naiden naapurimaidensa tyovaenliikkeista omistanut niiden kunkin luonteenomaisen

piirteen.

tyovaenliikkeen

Kirjassaan Le socialisme

en Belgique

Belgian,

historiankirjottajat. Jules Destree j a Emile V a n -

dervelde lausuvat tasta seuraavasti: Englantilaisilta tama Hike on
lainannut itseavustuksen

etupaassa

osuustoiminnan

muodossa;

Saksalaisilta valtiollisen taktiikan j a ne perusopit, jotka ensi kerran esitettiin kommunistisessa manifestissa; Ranskalaisilta heidan
ihanteelhset

pyrintonsa j a ' heidan asian. kaikki puolet huomioon

ottavan kasityksensa sosialismista.

I.
Tata

n y k y a sosialismi on enimmin

levinnyt ranskaa pu-

huvien vallonien keskuudessa, mutta alkunsa sai Belgian tyovaenliike

flamilaisella

alueeella,' Gentin kaupungissa.

V . i8S7 sika-

laiset kutojat j a kehraajat perustivat omat yhdistykset.

Vahan

myohemmin myoskin Gentin metallitehtaitten tyovaki liittyy ammattiyhdistykseksi j a v. i860 nama kolme yhdistysta muodostavat Gentin tydvaen

liiton.

T a m a oli ensimainen Belgian tyo-

y . Forsman.
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vaen

muodostama jarjesto, joka kasitti useamman. kuin yhden

ammatin j a jonka tarkotuksena oh tyovaen

luokkaetujen

puo-

lustaminen.
Mainittu liitto oh viela kaukana sosialismista.
sen jasenet

Luultavasti

eivat , edes olleet kuulleet puhuttavankaan sosialis-

mista j a koUektivismista, silla 90 "/o heista oli lukutaidottomia.
Ainakaan heilla ei ollut aavistustakaan siita, etta juuri naihin
samoihin -aikoihiny v. 1857, Colins nim.inen kirjailija kirjassaan:
Mita yhteiskuntatiede

on?

ensi kerran Belgiassa esitti sen kol-

lektivistisen opin, joka myohemmin oli tuleva Belgian tyovaen
uskonkappaleeksi.

Belgiassa niinkuin muuallakin kesti kauan en-

nenkuin tietopuolinen sosialismi j a kaytannoUinen sosialismi eli
tyovaenliike alkoivat kulkea yhdessa.
Gentin tyovaenliitto

ei ollut pitkaikainen.

Se hajosi

jo

1861 osaksi eraan onnettoman lakon johdosta, osaksi sen pulan
johdosta, jonka
villateoUisuuden
43

tehdasta

maantielle.

Pohjois-Amerikan
alalia.

sisallinen sota synnytti puu-

Raaka-aineen puutteessa joutui Gentissa

vararikkoon j a kaksi kolmatta osaa

tyovaestosta

Ainoastaan kutojain yhdistys j a i eloon, vaikka jasen-

lukunsa puolesta tuntuvasti pienentyneena.
V.

1867

alkaa Belgian tyovaenliikkeen toinen vaihe sen

johdosta, etta v. 1864 Lontoossa K a r l Marxin johdolla perustettu Internatsionale,

kansainvalinen tyovaenliitto,

jalansijaa Belgiassakin.
nen

alkaa saada

Internatsionaleen y h t y y nim. silloin en-

mainittu Gentin kutojain yhdistys ynna muutamia muissa

osissa

Belgiaa,

tyovaenjarjestoja.

esim.

paakaupungissa

Brysselissa, perustettuja

Samalla Belgian tyovaenliike alkaa muuttua

puhtaasti sosialistiseksi.

Seuraavina vuosina Belgian tyovaenliike

on huomattavasti nousemassa.

Sen voi paattaa siitakin, etta I n -

ternatsionalen belgialaisten osastojen onnistui saattaa onnelliseen
paatokseen useat lakot, joiden tarkotuksena oli tyopaivan lyhentaminen, mikah mahdollista lO-tuntiseksi.
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Belgian valtiollineti tyovaenliike.

Internatsionalen lopuUisesti hajottua 1870-luvun alkupuolella
Belgian tyovaenliike

ajaksi heikontui, vaikka useat Internatsio-

naleen liittyneista yhdistyksista jaivatkin eloon. Vuodesta 1876 alkaen tehtiin sitten yrityksia Belgian hajalla olevien tyovaenyhdistysten j a jarjestojen yhdistamiseksi yhtenaiseksi valtiolliseksi puolueeksi j a v. 1879

paatti Brysseliin kokoontunut

gressi perustaa Belgian sosialistisen puolueen.

tyovaenkon-

Tamankin jalkeen

oli kuitenkin olemassa joukko tyovaenyhdistyksia, jotka pysyivat uudesta puolueesta erillaan, koska eivat tahtoneet julistautua
suorastaan

sosialistisiksi.

K y s y m y s oli siis, mitenka

jarjestot saataisiin liittymaan puolueeseen.
tyovaenliitto

kutsui v. 1885

namakin

Sita varten Brysselin

kaikkia maan

tyovaenyhdistyksia

lahettamaan edustajia suureen Brysselissa huhtikuulla pidettavaan
kongressiin.
miesta

59

Tassa kokouksessa,

johon saapui

satakunta tyo-

eri yhdistyksesta, syntyi Belgian nykyinen tyovaen-

puolue.
Kongressissa oli, niinkuin jo huomautettiin, edustettuina seka
puhtaasti sosialistisia ryhmia etta sellaisia, joilta puuttui tama
leima, sellaisia, jotka oli perustettu keskinaista avustamista varten,
tai sellaisia, joiden tarkotuksena oli ammattietujen puolustaminen,
j . n. e.

Nama kaksi erilaista suuntaa tulivat nakyviin heti ko-

kouksen alussa, kun tuli kysymys uuden puolueen nimesta.

Gen-

tin edustajat ehdottivat nimea sosialistinen puolue, mutta taipuivat lopulta hyvaksymaan yksimielisyyden saavuttamiseksi nimen
tyovaenpuolue.

T a t a nimea puolue kayttaa itse.staan viela tana

paivana, vaikka se tata n y k y a on taysin sosialistinen.
vuotta myohemmin vallonilainen Georges de Fuisseaux

K u n viisi
ehdotti,

etta puolue vastedes kutsuisi itseansa sosialistis-tasavaltalaiseksi
puolueeksi, ei tama ehdotus saavuttanut hyvaksymista.
sen

Kokouk-

enemmisto oli samalla kannalla kuin Belgian vanhemman

tyovaenliikkeen

tunnetuin mies

Cesar de Paepe, joka kokouk-

y. Forsman,
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selle lahettamassaan kirjeessa lausui tasta nimikysymyksesta m.
m. seuraavasti:
E i ole avarampaa j a samalla kertaa tasmallisempaa j a y k sinkertaisempaa

nimitysta kuin tyovaenpuolue.

Mita siihen oi-

keastaan Usaisivat sanat sellaiset kuin sosialistinen, koUektivistinen, kommunistinen, tasavaltalainen j . n. e.
luokkapuolue.

Tyovaenpuolue on

J a kun tyovaki kerran jarjestyy puolueeksi, niin

oh itsestaan selvaa, etta se on samalla sosialistinen j a tasavaltalainen.
Tyovaenpuolueen
Etela-Belgian

perustamisenkin

teollisuusalueella

olemassa

jalkeen

oli kuitenkin

joukko

hiilikaivostyo-

miesten ammattiyhdistyksia, jotka toistaiseksi pysyivat puolueen
ulkopuolella
Amerikan

j a jotka

omituista

kylla

olivat liittyneet Pohjois-

Yhdysvalloissa syntyneeeseen

tyovaenliittoon.
tyovaenhike

Siita

huolimatta

Tyon

ritarit nimiseen

saattaa sanoa,

etta Belgian

i88o-luvun alusta lukien alkaa muuttua yhtenaiseksi,

samoille perille pyrkivaksi, samassa uomassa kulkevaksi liikkeeksi.
Ne riennot, joihin tama Hike v. 1880 alkaen paaasiaHisesti keskittyy,
joka

ovat toiselta puolen

voimakas'

osuustoimintaharrastus,

saa alkunsa Gentin Vooruit osuuskunnan

perustamisesta,

toiselta puolen vilkas agitatsiooni yleisen aanioikeuden saavuttamiseksi.

Erityisesti

osuustoiminta

on

merkille pantava, etta Belgian tyovaen

j a valtiollinen toiminta ovat olleet mita laheisim-

massa yhteydessa keskenaan.

Samalla kuin valtiollinen Hike on

elvyttavasti vaikuttanut tyovaen

osuustoimintaan, on viimemai-

nittu puolestaan antanut voim.akasta tukea valtiolliselle liikkeelle.
Tyovaen
jotka

osuuskunnat

etupaassa

ovat hankkineet ne rahavarat,

Belgian tyovaenpuolue on tarvinnut valtiollisten taistelu-

jensa suorittamiseen.
Voimakkaan sysayksen antoi Belgian tyovaenliikkeelle naina
aikoina varsinkin vuoden

1886

suuri lakko j a sen seuraukset.

L a k o n alottivat Etela-Belgian hiilikaivostyomiehet, jotka vaativat
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palkkaetujensa parantamista.

Nama tyomiehet olivat kurjuuteen,

tylsyyteen, juoppouteen vajonnut joukko, joka ei itsekaan tiennyt,

mita se oikeastaan tahtoi.

maara, se

Lakolta puuttuikin selva paa-

oli epatoivoon joutuneitten voimakas mielenpurkaus,

vastalause niita kurjia oloja vastaan, joihin suurteollisuus oli taman tyovaeston syossyt.
laiset tienneet,

he

Mista apu oli tuleva, sita eivat lakko-

tahtoivat

vain saada lakon leviamaan niin

laajalle kuin mahdollista, jotta koko kansakunta huomaisi, etta
tassa oli todellinen
myoskin

hata kysymyksessa.

Plan yhtyi

lakkoon

hiilikaivosten vieressa olevien metalli- j a lasitehtaitten

tyovaki, osaksi pakosta, osaksi vapaaehtoisesti, antaaksensa hiilikaivosmiesten vaatimuksille siveellisen kannatuksensa.
Suuri yleiso
taytyi

oli aluksi lakkolaisten puolella, silla kaikkien

myontaa, etta lakkolaisten oloissa oli paljon korjattavaa.

Mutta plan yleinen mielipide kaiintyi heita vastaan, kun he ru pesivat" kiihkoissaan tekemaan vakivallantoita.
eraan suuren lasitehtaan havittaminen.
suureni, lahetettiin sotavakea paikalle.

Pahin naista oli

K u n epajarjestys

yha

Mellakoitsijain j a sotavaen

valilla tapahtui muutamia yhteentSrmayksia, j a jarjestys oli palautettu.
Nyt

alkoivat lakon jalkilaskut.

koittain tuomioistuinten

Lakkolaisia vedettiin jou-

eteen, j a nama esiintyivat tavattomalla

ankaruudella pelottaaksensa tyovakea vastedes antautumasta moisiin hankkeisiin.

Mutta ei siina kyllin, etta lakkolaisia' kovistet-

tiin, vaino kaantyi varsinaista tyovaenliikettakin j a muutamia sen
johtomiehia vastaan.

Niista oikeusjutuista, jotka nain syntyivat,

mainittakoon kaksi. Anseele, Gentin suuren Vooruit osuuskunnan
eteva jarjestaja, oU lakon aikana julkaissut liikuttavan kirjeen perheenaideille
jilleen,

pyytaen

naita kirjottamaan sotavaessa oleville

etta nama eivat ampuisi veljiaan tySmiehia.

jotuksestaan Anseele sai kuusi kuukautta vankeutta.

po-

T a s t a kirToinen juttu

koski Oscar Falleuria, la.sitehdasty6vaen liiton perustajaa^ j a jar-

y. Forsman.

286

jestajaa, jota syytettiin siita, etta han muka oli yllyttanyt lakkolaisia pistamaan asken mainitun lasitehtaan tuleen.

A i v a n loy-

hilla perusteilla han tuomittiin 20 vuodeksi pakkotyohon.

Tama

kohtuuton

tuomio heratti mita suurinta mieltenkuohua Belgian

tyovaessa.

Useissa paikoin pantiin toimeen mielenosotuksia, joi-

hin yhtyi suuret joukot osanottajia j a jotka osottivat kuinka kuohuksissa tyovaki oli.
tyksen

vuosi

Vuosi 1886 tuli siten olemaan suuri hera-

Belgian tyovaelle.

Nyt

vasta sen suuret joukot

alkavat havahtaa vuosisatojen unesta selvaan luokkatietoisuuteen.
Nuo oikeudenkaynnit, vaino j a hyokkaykset, jotka silloin tehtiin
tyovaenliiketta

vastaan, eivat sita masentaneet, painvastoin ne

vasta saattoivat sen oikein

paivanvaloon.

Mille kannalle asken perustettu tyovaenpuolue asettui vuoden
1886

tapauksiin nahden?

vallantekoja.
ja

Se

ei hyvaksynyt lakkolaisten vaki-

Nama teot olivat sen mielesta anarkistisia ilmioita

se kaytti kaikkia tarjoutuvia tilaisuuksia osottaaksensa,

etta

tyovaenpuolueen periaatteet j a menettelytavat olivat ristiriidassa
kaikenlaisen vallankumouksellisen anarkismin kanssa.

Se terotti

tyovaen mieleen ennen kaikkea jarjestymisen valttamattomyytta.
Mutta vaikka se valittikin, etta lakkolaiset olivat eksyneet hurjailuihin, se samalla myoskin osotti, etta yhteiskuntakin oli niista
vastuunalainen, j a se tuomitsi ankarasti sen vainon j a ne vaarinkaytokset,

joihin

syypaiksi,

hallitus j a tuomioistuimet

olivat tehneet itsensa

Julistuksissaan j a kokouksissaan se vaati pontevasti

tyovaenreformeja,

armahdusta tuomituille j a ennen kaikkea yleista

aanioikeutta.
Yleisen aanioikeuden vaatimus esiintyykin v. 1886 jalkeen
viela suuremmalla voimalla kuin sita ennen.

Mita enemman

Belgian tyovaki alkaa herata, sita selvemmin se huomaa, etta se
oli oikeudeton joukko, jolla ei ollut mitaan sananvaltaa ei isanmaan yhteisissa asioissa eika edes sen omia oloja koskevissa.
Tosin Belgian valtiomuodossa oli juhlallisesti julistettu, etta vallan
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juuri oli kansassa, mutta siita huolimatta oli vaalioikeus suuresti
rajotettu.
frangia
suosivan
saada

Ainoastaan

ne, jotka maksoivat valittomia veroja 42

85' cent., paasivat siita osallisiksi.
vaalioikeuden

Tallaisen varakkaita

vallitessa ei tyovaen ollut

mahdollista

aantansa maan kaksikamarisessa eduskunnassa kuuluville.

Niin kauan kuin oli olemassa tallainen census, niin kauan ei siis
valtioUisella tyovaenpuolueella saattanut olla minkaanlaista merkitysta.
Kaikki
siita,

uuden tyovaenpuolueen jasenet olivat yhta mielta

etta yleinen aanioikeus oli valttamaton, mutta niista kei-

noista, jotka olivat kaytettavat taman j a muiden
saavuttamiseksi,
syytta.

syntyi

puolueen

aluksi erimieli-

T a m a erimielisyys, joka jo tuli nakyviin puolueen kol-

mannessa yleisessa kokouksessa
tui

keskuudessa

paamaarien

osaksi Pohjois-Belgian

Dampremyssa

v. 1887,

perus-

germaanilaista sukuperaa olevien fla-

mien j a Etela-Belgian romaanilaisten vallonien erilaiseen kansallisluonteeseen j a katsantotapaan.

Vakavaluonteiset flamit olivat

sita mielta, etta tyovaki saattoi paasta tarkotustensa perille vain
pitkallisen, karsivallisen, sitkean tyon kautta j a etta sen ennen
kaikkea

oh jarjestyttava j a alistuttava ankaran kurin alaiseksi.

Luonteeltaan vilkkaammat j a levottomammat vallonit eivat oivaltaneet samassa maarassa kuin flamit lujan jarjestymisen tarpeellisuutta.

He tahtoivat paasta pian perille j a halveksuivat osuus-

kuntia, joita oli ruvettu perustamaan puolueen keskuudessa, mutta
joiden suuremmoiset tulokset eivat viela olleet tuUeet nakyviin.
Heidan- mielestaan oli parempi yhtya ammattiyhdistyksiksi, perustaa taistelurahastoja, panna toimeen lakkoja j a niiden avuila
koettaa ajaa valtiolliset vaatimukset perille.
Jo samana vuonna syntyikin maan keskiosissa olevalla vallonilaisella hiilikaivosalueella lakko, jonka paamaarana oli yleinen
aanioikeus.

T a m a puhtaasti valtiollinen j a luonteeltaan levoton

lakko ei kuitenkaan tuottanut mitaan tuloksia, syysta etta se oli

Forsmati.
kovin

huonosti valmistettu.

Mutta se osotti joka tapauksessa,

etta mielten kiihko oli kasvamassa, samalla kuin se monessa heratti sen ajatuksen, etta todelUnen suurlakko ehka vissilla edellytyksilla olisi Belgiassa mahdollinen.
Tyovaenpuolueen keskuudessa syntynyt erimielisyys kehittyi pian niin pitkalle, etta vallonilaiset yhdistykset erosivat puolueesta ja perustivat tasavaltalais-sosialistisen puolueen.

K u n tyo-

vaenpuolue hiljakseen, mutta sitkeasti jatkoi tyovaenluokan jarjestamista niin tuo
heti ryhdyttava.

uusi puolue saarnasi suurlakkoa, johon oli

TySvaenpuolue moitti jalkimaista siita, etta se

koetti houkutella tyovakea vaarallisiin seikkailuihin, joihin tama
ei ollut riittavasti valmistunut j a etta se laiminloi tyovaenluokan
taloudellisen vapautuksen kaytollisen puolen valtiollisten kumoushaaveiden tahden.
Tasavaltalaissosiahstinen puolue taas moitti tyovaenpuoluetta
levaperaisyydesta, sen liitoista porvarillisten kanssa, siita etta se
uhrasi

vallankumouksellisen

toiminnan tahden.
kuin todellisuudessa.

innostuksen

osuuskuntien

kauppa-

Erimielisyys oli kuitenkin enemman sanoissa
Se perustui, niinkuin jo huomautettiin, osaksi

Belgian kahden kansallisuuden erilaiseen luonteeseen, mutta suureksi osaksi myoskin,

niinkuin tallaisissa tapauksissa usein on

laita, johtajain persoonallisiin kiistoihin, vaarinkasityksiin j a aiheettomiin epaluuloihin.
Lopulla vuotta 1888 tasavaltalais-sosialistinen puolue katsoi,
et'ta oli tullut otollinen hetki suurlakon, alkamiseen.
tyikin

kaivostyomiesten

puolen palkkojen

keskuudessa lakko.

parantamista,

toiselta

Pian syn-

Vaadittiin toiselta

puolen yleista aanioi-

keutta j a tasavaltaa. Tyovaenpuolueen johtajat, Anseele j a Vol ders etupaassa,

varottivat ryhtymasta tallaiseen lakkoon,

niin

kauan kuin tyovaella ei ollut varoja j a niin kauan kuin tyovaenluokan jarjestyminen j a kuri viela olivat puutteelliset.

Siita huo-

limatta lakko levisi varsin laajalle. Sen aikana tapahtui niinkuin
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edellisenkin lakon aikana pommirajahdyksia, jotka olivat omituisia sen puolesta, etta ne eivat tuottaneet juuri mitaan vahinkoa.
Kun

suuri joukko tasavaltalais-sosialistisen puolueen jasenia oli

vangittu j a asetettu syytteeseen siita etta he olivat muka vehkeilleet
maan valtiomuodon muuttamiseksi, alkoi lakko hiljakseen sammua
j a yleinen huomio kaantyi siihen oikeudenkayntiin, joka pantiin v i reille mainittuja henkiloita vastaan. T a m a oikeudenkaynti, joka vei
syytettyjen vapauttamiseen, toi naet ilmi, etta tasavaltalais-sosialistisen puolueen- keskuudessa oli esiintynyt inhottavia provokatoreja.

Saatiin m. m. selville, etta eras henkilo, joka oli ollut

puolueen vuoden 1888 lopulla pitaman kokouksen puheenjohtajana j a

kiivaasti moittinut

tyovaenpuolueen maltillisuutta, oli

maksusta toimittanut tietoja poliisille.

E r a s toinen taas oli hank-

kiriut hurjimmille lakkolaisille dynamiittia j a kehottanut

naita

vakivallantekoihin.
Niin huonosti kuin mainittu lakko paattyikin, oli siita j a
puheenaoUeesta oikeudenkaynnista
seuraukset.
kulkeneet

kuitenkin varsin terveelliset

Tasavaltalais-sosialistit huomasivat
vaaraa tieta.

nyt, etta olivat

Nuo karsimattomat j a intoilevat ainek-

set alkoivat oivaltaa, etta oli syyta epailla niita, jotka aina vain
kehottivat
myoskin

kayttamaan haaveellisia voimakeinoja.

Selvaksi oli

kaynyt, ettei Belgiassa voinut olla kaksi eri tyovaen-

puoluetta, vaan etta yhtyminen j a keskinainen luottamus oli valttamaton

yhteisessa

taistelussa

porvarillisia puolueita

vastaan.

Jo syksylla 1889 tasavaltalais-sosialistit palasivatkin takaisin tyovaenpuolueen yhteyteen.

IT
Vuodesta

1890

alkaen Belgian tyovaenpuolue jalleen y k -

simielisena jatkaa taisteluansa yleisen aanioikeuden
seksi.

saavuttami-

T a s s a taistelussa sita pitkin matkaa pontevasti kannattaa
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vapaamielisen puolueen vasemmistoryhma, radikaalit. Mutta suuri
osa vapaamielista puoluetta j a melkein koko klerikaalinen puolue
oli yksityisia jasenia lukuunottamatta vastustavalla tai valinpitamattomalla kannalla.

Asian lopullinen ratkaisu riippui klerikaa-

leista, silla he olivat enemmistona eduskunnassa.
Vaikeudet olivat suuret, nayttivatpa miltei voittamattomilta.
Mutta tyovaenpuolue ei antanut niiden masentaa mieltansa, vaan
pyrki

sitkeasti paamaaraansa

kohti.

Sen saavuttamiseksi silla

oli kaytettavana oikeastaan vain kaksi keinoa: mielenosotukset
ja

suurlakko.

Suurlakko oU naista tepsivampi, se, jolla saattoi

olla ratkaiseva merkitys, mutta selvaa on, ettei siihen voitu turvautua ennenkuin viimeisessa hadassa.
siin

tulee,

niin oli niihin nahden

Mita taas mielenosotuk-

se vaara olemassa, etta jos

niita vahan valia toistettiin, niin niihin vasyttiin j a ne jaivat vaikutusta vaille.

Mutta ne olivat sittenkin ainoa keino, jota saat-

toi suuremmassa maarassa kajrttaa.
Paraiten tyovaenpuolue sai yleisen huomion kaantymaan
vaatimuksiinsa

panemalla

toimeen rauhallisia, loppumattomista

ihmisjonoista kokoonpantuja mielenosotuskulkueita.
ten kulkueiden

Naiden suur-

ohessa, joita pantiin toimeen joko yhtaikaa tai

perakkain milloin kaikkialla maassa, milloin erityisissa maakunnissa, milloin taas yksityisissa kunnissa, puolueen paaneuvosto
keksi muitakin mielenosotustapoja estaaksensa yleisen aanioikeuden asiaa luisumasta pois ihmisten tietoisuudesta.
kohden erinomaista

kekseliaisyytta.

Se osotti tassa

Niinpa se kerran lahetti

kaikille maan katolisille piispoille avonaisen kirjeen, jossa se pyysi
heita selittamaan, mista syysta he vastustivat yleista aanioikeutta.
K i r j e j a i vastausta vaille, mutta antoi tietysti puheenainetta, j a
se juuri oli tarkotuksenakin.
kansantalolle

Toisen kerran se kutsui Brysselin

eri puolueiden tunnetuimmat

mielipidettansa paivan kysymyksesta.

henkilot esittamaan

Panipa se toimeen kansan-

aanestyksenkin yleisesta aanioikeudesta j a lO p. elokuuta

••adwi.

1890
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se antoi suurten kansanjoukkojen eraassa Brysselin puistossa juhlallisesti vannoa taistelevansa siksi kunnes kansa oli saavuttanut
oikeutensa j a siten vasta todellisen isanmaan.
Naista mielenosotuksista tuli seurauksiltaan olemaan muita
tarkeampi se, joka pantiin toimeen Brysselissa 9 p. marraskuuta
1890.

Mielenosottajat

valitsivat nim, lahetyston, joka kavi kol-

men tunnetun eduskunnan jasenen puheilla pyytamassa, etta mama
antaisivat eduskunnalle

adressin, jossa vaadittiin valtiomuodon

tarkastusta j a yleista aanioikeutta.

Y k s i naista kolmesta, radi-

kaalinen edustaja P . Janson lupasikin heti ehdottaa edustajakamarille, etta ryhdyttaisiin revlsiooniin, valtiomuodon tarkastukseen.
Marraskuun 27 paivana Janson esittikin ehdotuksensa k a marille, joka lahetti sen yksimielisesti valiokuntaan.
vihdoinkin

A s i a oli siis

paassyt aluUe eduskunnassakin, siina paikassa, jossa

se oli lopullisesti ratkaistava.

Pian tuli kumminkin tunnetuksi,

etta enemmisto siina valiokunnassa, johon se-oli joutunut, vastusti revisioonia.

Tyovaenpuolue Jcatsoi silloin tarpeelliseksi kut-

sua ylimaaraisen kokouksen
toimenpiteista.
kuuta

1891.

keskustelemaan aseman vaatimista

T a m a kokous pidettiin Brysselissa S p. huhtiK a i k k i osanottajat olivat sita mielta, etta oli tur-

vauduttava suurlakkoon, mutta kun toiset vaativat etta siihen oli
ryhdyttava muutaman viikon paasta, seuraavan toukokuun i paivana, niin toiset ehdottivat, ettei mitaan maarapaivaa asetettaisi.
Lopullinen paatos oli, etta lakko syntyisi" ilman erityista paatdsta
sina paivana, jolloin

hallitus tai valiokunta asettui revisioonia

vastaan.
Talloin saattoi kuitenkin jo selvasti huomata,' ettei hallitus
eika vallassaoleva klerikaaUnen puolue. tulisi revfsiooniin ryhtymista vastustamaan.

Toinen kysymys sita vastoin oli, mihin tu-

loksiin revisiooni oli vieva.

,

Silla valin asia yha virui valiokunnassa,' joka ei nayttanyt
pitavan kiiretta.

Tyovaenpuolue alkoi kayda y h a levottomam-

y. Forsman.
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maksi j a toin tuskin voitiin pidattaa joukkoja lakkoon ryhtymasta. Lopulta nuo aina lakkovalmiit kaivostyomiehet tekivat kuin
tekivatkin lakon, johon y h t y i noin satatuhatta henkea.
kesti toukokuun alusta 1891 kolme viikkoa.
lue kokonaisuudessaan

lakkoon

lahetti avustusta lakkolaisille.

Lakkoa

Vai k k ei tyovaenpuo-

yhtynytkaan,. niin se kuitenkin
K u n levisi tieto etta valiokunta

20 p. toukokuuta oli hyvaksynyt revisioonin, lopetettiin lakko puolueen paaneuvoston kehotuksesta.
Vasta vuotta myohemmin toukokuussa 1892 eduskunta lopullisesti paatti,' etta valtiomuodon vaalioikeutta koskeva 47 §
oli otettava tairkastettavaksi, j a 12 p. heinakuuta kokoontui se
uusi

eduskunta, jonka

eduskunnan
sylla,

varsinaiset istunnot

marraskuun

kuningas

oli suoritettava tama tehtava.

8

paivana.

avasi kokouksen,

Taman

alkoivat kuitenkin vasta sykSiina valtaistuinpuheessa,

puhuttiin kylla

jolla

paljon tyovaenlain-

saadannosta, mutta aanioikeusasiasta, joka kumrninkin oli kaikkien mielessa, ei mainittu sanaakaan. Brysselilaiset pitivat kumminkin huolen
kyvissa .etta
kulki

siita, etta tama asia oli avajaispaivana seka nakuuluvissa.

eduskunnan

yleinen aanioikeus,

Niilla kaduilla, joita myoten kuningas

talolle, kuului yhtamittainen huuto:
j a kuninkaan vaunuhevosten

ikkunoista kokonainen

elakoon

eteen

putosi

sade monivarisia paperilippuja, joihin oli

kirjotettu samat sanat, jotka kaikuivat kaikkialla kaduilla.

Yksin

porvarikaartikin, joka oli komennettu jarjestysta pitamaan, huusi
kuninkaan ohi kulkiessa: elakoon yleinen aanioikeus, j a kun eduskunnan salissa edustajat huusivat: elakoon kuningas, kohottivat
toiset sen huudon, joka

kuului kadulta.

kutuksen sanotaan olleen suurenmoisen.

Taman

paivan vai-

Agitatsiooni yleisen aani-

oikeuden hyaksi, joka edellisina kuukausina oli ollut laimeampi,
vilkastui taas huomattavasti. Kokouksia j a mielenosotuksia

pan-

tiin toimeen pitkin maata, j a asia. oli kaikkialla yleisena puheenaineena.

Belgian valtiollinen tydvdenliike.

Maaliskuun

i

paivana

1893

293

kamari vihdoin ryjityi tutki-

maan niita eri eiidotuksia, joita oli tehty valtioUisen vaalioikeuden
uudelleen

jarjestamiseksi.

eduskunnan

Yleista j a yhtaldista

aanioikeutta ei

enemmisto missaan tapauksessa halunnut hyvaksya,

mutta' se ei viela nytkaan ollut selvilla siita, millainen sen aanioikeusjarjestelman tuli olla, joka sille kelpaisi. Miltei joka paiva
tuotiin esiin joku uusi ehdotus, josta, jo seuraavana paivana luovuttiin.

Talloin esitti vihdoin professori Nyssens sen lisa-aani-

jarjestelman, joka, niinkuin saamme nahda, lopulta tuH hyvaksytyksi j a jonka mukaan varallisuus, sivistys j a eraat perhesuhteet tuottivat perusaanen lisaksi korkeintaan kaksi lisa-aanta.
Tallainen
yleisen

oli

asema kun tyovaenpuolue piti yhdeksannen

kokouksensa

Gentissa.

Puolue oli nyt jo monta vuotta

ajanut yleisen aanioikeuden asiaa, tosin hyvin innokkasti, mutta
pitkin matkaa. laillisella tavalla.
noihin loppumattomiin

Moni oli jo alkanut kyllastya

rauhaUisiin mielenosotuksiin, moni oli sita

mielta, etta jo oli tarpeeksi puhuttu tasta asiasta j a etta nyt oli
aika ryhtya toimeen.

Moni niista, jotka kannattivat suurlakkoa,

oli sita mielta, etta suurlakko ei saisi jaada pelkaksi rauhalliseksi
mielenosotukseksi,
kuna;

vaan etta sen piti "olla aseellisen kapinan a l -

Vanhojen- johtajien, Anseeleil,

Voldersin-yr-mr7-onntstui^

kuitenkin pitaa nama levottomat ainekset aisoissa.
Ne, jotka kehottivat tyovaenpuoluetta ryhtymaan aseelliseea
kapinaan,' olivat toden teolla

anarkistsja.

Nama

anarkistit eli

vallankumoukselliset sosialistit, niinkuin heita myoskin kutsuttun,
olivat oikeastaan

pitkin matkaa vastustaneet koko

aanioikeus-

liiketta; he olivat kokouksissa j a sanomalehdissa julistaneet, ettei
yleinen

aanioikeus ollut koskaan tuottanut mitaan hyotya; siita

ei olisi muka muuta seurausta kuin etta nykyisten'vaaryytta.
harjottavien
harjottaminen

vallanpitajien sijaan tulisi toisia, jotka valta j a sen'
turmelisi yhta pian kuin nuo entisetkin; he vait-

tivat, etta valtiolliset laitokset

eivat koskaan

ole

vaikuttaneet

y. Forsman.
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taloudellisiin

oloihin

j a laitoksiin.

Tahan o h ' tyovaenpuolueen

sosialistien taholta vastattu, etteivat hekaan suinkaan liiotelleet
valtiovallan merkitysta j a etta he-odottivat suurempia tuloksia
tyovaenluokan vapaasta yhteenliittymisesta j a spontaanisesta jarjestymisesta, etta he

eivat suinkaan olleet hurmaantuneet parla-

mentarismiin.

huomauttivat lisaksi, etta kun anarkistit tah-

He

tovat havittaa vanhat valtalaitokset vakivaltaisesti siina toivossa
•etta sitten syntyy itsestaan sopusointuiset,
lie vaativat meita uskomaan ihmeita.

ihanteelhset olot, niin

Sosialistit eivat halunneet

Jiavittaa niita kuin vahitellen, sita myoten kuin yleinen siveellinen

edistys

JEmile

tekee sen

Vandervelde

mahdolhseksi.

paljasti naiden

Mainitussa

kokouksessa'

anarkististen ainesten taktii-

3cin; vaikka he vastustivat yleista aanioikeutta, niin he kuiten.kin

puoluekokouksessa kehottivat tyovaenpuoluetta

vakivaltaan,

ellei siihen

hyvalla suostuttu.

ryhtymaan

H a n kehotti heita

•eroamaan tyovaenpuolueesta, jonka kanssa heilla saattoi olla jossain maarin samanlainen

tarkotuspera,

tapoja he aina olivat vastustamassa.

mutta jonka

menettely-

Eraalle, joka samassa tilai-

-suudessa ylisteli vallankumouksellisia sosialisteja, Anseele vastasi:
»Tuo ainainen puhuminen vallankumouksesta on paljasta hdlyn-polya.

Gentissa me emme koskaan ole lausuneet sanaa vallan-

Isumous.
juista.

Me emme ole koskaan puhuneet muusta kuin osuuskun-

J a kuitenkin Gent on ainoa kaupunki koko Belgiassa, jossa

poHisit kulkevat revolveri vatsalla».

Nailla sanoilla Anseele tie-

t y s t i tarkotti sita, etta ne, jotka tekevat positiivista tyota sosialismin hengessa j a
todenteolla edistavat

sosialististen aatteitten toteuttamiseksi,
todellista

olojen

kumousta

ne

paljon enem-

ixian kuin ne, jotka vain pitavat suurta aanta vallankumouksesta,
j o i l l a alituisesti on huulillaan sana vallankumous.
telu

oli sekin varmaan omansa

Icasitteita • j a

vierottamaan

vakivallanteoista.

selvittamaan

sita hyodyttomista

T a m a keskusBelgian tyovaen
ja

vaarallisista
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, Revisiooniin nahden puoluekokous piti jyrkasti kiinni yleisesta
j a yhtalaisesta aanioikeudesta vaatien, etta se oH myonnettava k a i kille 21 vuotta tayttaneille miehenpuolille,

jotka

olivat

asuneet

kuusi kuukautta paikkakunnalla. K u n siis edustajakamari siita.
huolimatta

11 p. huhtikuuta hylkasi yleisen j a yhtalaisen aani-

oikeuden, syntyi

tyovaen

keskuudessa

heti liiketta j a paaneu-

vosto julisti suurlakon.
La.kko levisi ihmeteltavan nopeasti.
kuluessa yhdistykset

vuorokauden

olivat kokoontuneet, neuvotelleet j a jarjes-

taneet tyon seisauksen.
vostyovaki,

Kahden

N y t ei lakkoon yhtynyt ainoastaan k a i -

vaan useiden muidenkin paikkakuntien tyovaki otti

siihen harvinaisella innostuksella

osaa.

Muutamaf

tyonantajat

asettuivat lakkoa vastaan j a uhkasivat tyovaellensa ankaraa kostoa,

toiset taas

lakkolaisiin.

nimenomaan kehottivat tyovakeansa liittymaan

Muutamassa

paivassa lakko, vaikkei se tullutkaaii

ihan yleiseksi, oli" kuitenkin levinnyt niin laajalle ettei mikaan
edellinen

lakko

vetanyt _sille vertoja.

L i i k e oli niin voimakas

kaikissa osissa maata, etta hallituksen jarjestystoimenpiteet nayttaytyivat

riittamattomiksi.

Joka taholta

tuli tietoja

yhteentor-

mayksista jarjestysvallan kanssa, joissa ammuttiin kuoliaaksi ihmisia.

K u n sanomalehdet viela lisaksi liiottelivat -tallaisia tapauk-

sia, joutuivat
suuden

pian siihen omituiseen kiihkon j a tuskalh-

valiseen tilaan, joka on niin tavallinen vallankumouksen

hetkina.
saatiin

mielet

Kiihtymys nousi korkeimmilleen

18 p. huhtikuuta, kun

olivat pyrkineet

Mons'in

kaupunkiin Lounais-Belgiassa j a etta porvarikaarti oh

ampunut

heita:

tietaa, etta kaivostyomiehet
kuusi miesta

vottunut.
kriitillinen.
Tana

oh

silloin

kaatunut j a kaksitoista

Sanalla sanoen, asema

oli kaikkialla

haa-

jannitetty

ja

Saattoi odottaa pahinta.
samana huhtikuun

neuvottelemassa.

18 paivana edustajakamari istui

Hylattyaan esityksen yleisesta j a yhtalaisesta

aanioikeudesta kamari oli hylannyt ne muutkin ehdotukset, joita
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sille oli tehty.
jarjestelma.

Tarkastamatta oli enaa vain Nyssensin lisa-aani-

Useat

edusmiehet kehottivat kamaria heti paikalla

ryhtymaan taman ehdotuksen tarkastukseen.

Kamari, joka nyt

huomasi etta hetket olivat kalhit, ryhtyikin samana paivana siita
keskustelemaan j a lyhyen keskustelun jalkeen se suurella enem.mistolla hyvaksyttiin.
T a m a jarjestelma, joka siis hyvaksyttiin v. 1893, on vielakin
voimassa Belgiassa.

Sen mukaan on vaalioikeus edustajakamarin

vaaleissa jokaiseha 25' vuotta tayttaneella miehenpuolisella

Bel-

gian alamaisella, joka ennen vaalia on asunut kutinassaan vahintaan yhden
taman

vuoden.

perusaanen

aanta seuraavien

Kullakin valitsijalla on yksi aani, mutta

lisaksi han voi

saada yhden tai kaksi lisa-

perusteiden mukaan:

i ) Y k s i hsa-aani anne-

taan sille, joka on 35 vuoden ikainen, naimisissa tai leskimies j a
siina tapauksessa ainakin yhden aviolapsen isa seka suorittaa val-'
tiolle

henkiloveroa

vahintain 5 frangia; 2) joka omistaa vahin-

taan 2,000 frangin arvoisen kiinteiston tai joka ainakin 2 vuoden
kuluessa on nostanut vuotuisia korkoja 100 frangia.
aanta saa se
hoitanut

i ) jolla on

korkeampi

sivistys, 2)

K a k s i hsase, joka on

tai hoitaa julkista tointa tai on ollut tai on asemassa,

jonka edellytyksena on vahintaan korkeampi koulusivistys.

Kol-

mea aanta enempaa ei kukaan voi saada,
Belgiassa on edustajakamarin rinnalla viela ylakamari, jota
sanotaan senaatiksi.
samat

Senaatin "vaaleissa ovat aanioikeuden ehdot

kuin- edustajakamarin

vaaleissa; erotus on vain se, etta

valitsijan pitaa olla vahintaan 30 vuoden ikainen.
huomattava,
neuvostoissa.
sakon

etta osa

Samalla on

senaatin jasenia valitaan n. s. provinssi-

Viela on

huomautettava,

etta vaalioikeutettu on

uhalla velvotettu kayttamaan, aanioikeuttaan.

Vaaliokeu-

tettu kansalainen, joka ei ota vaaliin osaa, sakotetaan ensi kerralla

i—3

kovennetaan.

frangiin.

Laiminlyomisen uudistuessa

rangaistusta
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\ V a i k k a tama lisa-aanijarjestelma ei tietysti
tyovaenpuoluetta,

tyydyttanyt

oli tyovaen puolueen paaneuvosto kuitenkin sita

mielta etta sen hyvaksyminen oli suurin voitto, mikii silla hetkella, voitiin saada, j a sen
ryhtymaan tyohon.

vuoksi se kehotti tyovakea jalleen

Sen kehotusta noudatettiinkin kaikkialla j a

muutaman paivan paasta maa oli yhta rauhallinen kuin se asken
oli ollut kiihkoinen j a kapinaan valmistumassa.
Naihin aikoihin oli eduskunnassa myoskin ehdotettu, etta
Belgiassa saatettaisiin voimaan

suhteellinen

vaalitapa j a n. s.

referendum, yleinen kansanaanestys, mutta nama ehdotukset raukesivat talla kertaa.

III.
Vuoden

1893

aanioikeusreformin jalkeen alkaa uusi vaihe

Belgian tyovaenliikkeen

historiassa.

Siita lahtien tyovaen

puo-

luekin esiintyy huomioonotettavana tekijana Belgian valtiollisessa
elamassa.
E n s i tyokseen puolueen oli laadittava itselleen selva j a tasmallinen ohjelma
ohjelma,

vastaisia valtiollisia taisteluja varten.

joka lopullisesti hyvaksyttiin v.

Tama

1894, sisaltaa sosia-

lististen ohjelmain tapaan ensinna periaatteellisen osan j a sitten
erityisen valtiollisen, taloudellisen j a kunnallisen ohjelman.

Ne

vaatimukset, joiden- toteuttamisen

on

Belgian

tyovaenpuolue

asettanut lahimmaksi paamaarakseen, ovat paaasiassa samat kuin
muidenkin maiden sosiahdemokraatisten

puolueiden.

Ohjelman

periaatteellisessa osassa tulee puolueen sosialistinen kanta selvasti
ilmi.

Hyodykkeet yleensa, sanotaan siina, j a erityisesti tuotannon

valineet

ovat joko luonnollisia tekijoita tai entisten j a nykyisen

sukupolven
yhteisena

tyon

tuotteita;

perintona.

.Oikeus

niita • on siis pidettava ihmiskunnan
taman perinnon

nauttimiseen

ei

saata perustua muuhun kuin yhteiskunnalliseen hyotyyn, eika silla

y. Forsman.

saata oll^ muuta tarkotusta kuin suurimman mahdollisen
den j a menestyksen hankkiminen jokaiselle ihmisolennolle.

vapauTata

ihannetta ei voida saavuttaa kapitalistisen jarjestelman vallitessa,
joka jakaa yhteiskunnan kahteen valttamattomasti
luokkaan. , Sen saattaa toteuttaa
taloudellisen

kehityksen

vastakkaiseen

vain sosialismi.- - Rinnan sen

kanssa, joka

on

vieva kapitalismista

-koUektivismiin, taytyy kulkea siveellinen j a valtiollinen uudistus,
joista edellinen ilmenee altruististen tunteitten kehityksessa j a solidarisuuden| toteutumisessa, jalkimainen siina etta valtio muuttuu
asioiden. hallinnoksi. — Belgian tyovaenpuolueen ohjelman yleiset
periaatteet on laadittu toiseen tapaan kuin esim. Saksan sosialidemokratiian ohjelman periaatteellinen osa.
Marxin keihitysteorian

vanhettuneita

Siina ei tavata noita

kohtia,

esim.

oppia tyo-

vaenluokan yha enenevasta kurjistumisesta.
Samassa

kokouksessa,

jossa

mainittu ohjelma lopullisesti

hyvaksyttiin, pohdittiin myoskin paljon kysymysta, oliko tyovaenpuolueen ryhdyttava vaaliliittoihin radikaalisen puolueen kanssa.
Tahan asiaan nahden esiintyi puolueessa kaksi melkein yhta voimakasta mielipiteen suuntaa.

Toinen ryhma, joUa oli elava tunto

tySvaenluokan moninaisista karsimyksista j a joka kasitti, etta tassa
kohden oli mahdollista" saada aikaan parannuksia ainakin jossain
maarin,
taman

oli sita mielta, etta sosialistien oli tehtava voitavarisa
tuloksen

saavuttarniseksi.

Taman

ryhman miehet huo-

mauttivat, I etta kun nyt oli niin kauan taisteltu

aanioikeuden

saavuttamiseksi, niin tyovaenpuolueen oli kaytettava hyvakseen
tata oikeutta, mutta samalla rhukauduttava siihen valttamattdmyyteen, minka asianhaarat toivat mukanaan.
mattdmyys

Tallainen valtta-

oli heidan mielestansa° sekin, etta oli toimittava yh-

dessa radikaaUsen puolueen kanssa silloin kun tyovaenpuolue ei
omin voimin voinut saada ehdokkaitaan valituiksi, j a siita syysta
oli kokouksen
mintavapaus

myonnettava

paikallisille yhdistyksille taysi toi-

tassa asiassa.

Toiselta puolen huomautettiin, etta
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niin tarkeita kuin tyovaenpuolueen ohjelmassa olivatkin ne kohdat, joissa vaadittiin heti toimeenpantavia reformeja, oli ohjelman
tarkein puoli kuitenkin ohjelman periaatteellinen osa.

Se antoi

puolueelle suuruuden leiman j a teki sen suurille joukoille viehattavaksi.

Puolueen

suuri paamaara jaisi muka syrjaan, jos ryh-

dyttaisiin vaaliliittoihin muiden puolueiden kanssa. K u n tyovaenpuolue nyt kerran oli luokkapuolue,

niin se heikontaisi oman

olemassa olonsa oikeutusta ryhtymalla kompromisseihin porvarillisten puolueiden kanssa.
mielisia siita,

etta jos

K a i k k i puhujat olivat- kuitenkin yksi-

liittoihin ruvettaisiinkiin, ei kuitenkaan

saisi tapahtua taydellista yhteen sulautumista porvarillisten puolueiden

kanssa.

Kokouksen

lue on luokkapuolue.
liittoihin muiden

paatos oli seuraava:

Tyovaenpuo-

Siihen liittyneet yhdistykset ryhtyvat vaali-

kanssa vain silla

ehdolla etta ne saavat tay-

dellisesti pitaa kiinni tyovaenpuolueen ohjelmasta.
Se_ seikka, etta tyovakikin nyt oli astuva valtiollisten taistelujen kiistakentalle, vaikutti, etta valtapuolueetkin alkoivat muodostella ohjelmiansa entistaan paljon kansanvaltaisemmiksi. Suuri
osa

vapaamielisten

niita .reformeja,
ohjelmaansa.

puolueryhmien

joiden

toteuttamisen

ohjelmakohdista

muistuttaa

tyovaenpuolue oli ottanut

J a klerikaalinenkin puolue, joka

tahan asti

oli

ollut kaikissa asioissa rutivanhoillisella, liikkumattomalla kannalla,
huomasi

nyt, etta kirkon oppi oli • taynnansa kansanvaltaisia

kaskyja.
Uudet

vaalit, joissa

ensi kerran. noudatettiin v. 1893 hyX

vaksyttya aanioikeusjarjestelmaa, maarattiin tapahtumaan 14 p.
lokakuuta 1894.

Vaalivalmistukset alkoivat.

tulee, joista tyovaenpuolueen keskuudessa

Mita vaaliliittoihin'
oli niin paljon pu-

huttu, niin niita tehthn ainoastaan kahdessa vaalipiirissa, joissa
sosialistit j a radikaalit sopivat yhteisesta listasta. Ensimaiseen.
vaalitaisteluunsa tyovaenpuolue heittaytyi innostuksella, jommoista
saattoi olla vain nuoressa' puolueessa, jonka johtomiehetkin oli-

y. Forsman.
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vat silloin viela melkein kaikki nuoria.
ja

kynalla.

Kokouksia

pidettiin

Tehtiin ihmeita suulla

kaupungeissa

j a pienimmissa

kylissa, kirkkojen ovilla j a tehtaiden portellla.

Jotkat puhujat

esiintyivat kuusi, seitseman kertaa paivassa.

On laskettu, etta

puolue muutaman kuukauden kuluessa piti neljatuhatta kokousta
j a levitti kaksi miljoonaa lentokirjasta.
Vaalien tuloksena

oli, etta sosialistit saavuttivat neljatta-

sataatuhatta aanta, klerikaalit miljoonan j a vapaamieliset kuusi
sataa tuhatta aanta, mutta huomattava on, etta lisa-aanista useimmat

tulivat viimemainittujen puolueiden hyvaksi.

leissa havaittiin nyt niinkuin myohemminkin,
vapaamielisia aanesti
jos

heidan

aanensa

etta suurin osa

klerikaaleja mieluummin kuin sosialisteja,

oli valittava klerikaalin j a

t a a s ' sosialistit

Uudistusvaa-

tallaisissa

tapauksissa

sosialistin valilla, kun
saannollisesti

vapaamielisille.. Edustajakamariin tuli

28

antoivat
sosialistia

(i54:sta), senaattiin kaksi.
Seuraavina vuosina

toimitetuissa eduskunnanvaaleissa tyo-

vaenpuolueen aanimaara kasvoi saannollisesti aina vuoteen 1902
asti, jolloin tassa kasvamisessa tapahtui seisahdus.

Sosialististen

edustajain

lukumaara nousi niinikaan aina vuoteen 1902, jolloin

se oli 35.

Tata

n y k y a se on alentunut 3 i : k s i (i66:sta). T a m a

taantumus johtuu siita, etta joukko epavarmoja
vuodesta

1894

aanestajia, jotka

aanestivat sosialisteja, ovat viime vuosina anta-

neet aanensa vapaamielisen puolueen ehdokkaille.
viimemainittu puolue, joka

T a l l a tavalla

tyovaenpuolueen esiinnyttya valtiol-

liselle nayttamdlle, alkoi yha huomattavammin menettaa kannatusta^ jalleen

on

ruvennut tuntuvasti voimistumaan, mutta sa-

malla sen on taytynyt muuttua entistaan paljon radikaalisemmaksi.
Mita hyotya

sitten Belgian tyovaella oikeastaan on ollut

siita yleisesta aanioikeudesta,

joka saatettiin voimaan v. 1893,

mita hyotya silla on ollut siita, etta se on saanut valituksi kolmisenkymmenta edustajaa kamariin? K o s k a yleisen aanioikeuden

Belgian valtiollinen tydvdenliike.

, suurin merkitys on

391

nayttaytynyt olevan se, etta se on saanut

nostetuksi' esille yhteiskunnalliset reformikysymykset, erityisesti
myoskin

tyovaen

lainsaadannon,

niin mita sitten Belgiassa on

saatu aikaan talla alalia?
". Vuoden 1886 lakon johdosta oli asetettu komissiooni tutkimaan

tyovaen

mielta,

etta

oloja.
ne

T a m a komissiooni

oli' selonteossaan sita

asiat, joissa -lainsaadanto

seuraavat: sovinto-oikeudet j a -lautakunnat,
teoUisen

oli tarpeen,

tyon jarjestely, juoppouden vastustaminen,

maksu, elinkeino-oikeudet,

olivat

ammattiyhdistykset,
palkkojen

osuuskunnat,- keskinaiset avustusyhdis-

tykset, saasto- j a elakekassat, talous- j a ammattikoulut,

tyovaen-

asunnot,

V.

tyossa .sattuneen tapaturman korvaus, y. m.

oli kymmenen vuotta kulunut mainitun komissioonin
mutta mitattoman

vahan

oli toteutettu

sen

1896

asettamisesta,

esittamasta ohjel-

masta. ' Klerikaalit, vallassa oleva puolue oli kylla ennen vaaleja
luvannut tyovaelle paljon h y v a a : vanhuksille elakkeet, korvausta
tapaturmien

uhreille, sairauden vakuutusta y. m.

lupauksia ei oltu

pidetty.

IVIutta naita

K o k o tyovaenkysymys naytti kleri-

kaaleille olevan todellinen loukkauskivi.

TaUa puolueella ei ole.

ollut,' niin vaittavat ainakin sosialistit, edes hyvaa tahtoa todella
kayda

kasiksi naihin kysymyksiin, se on koettanut mikali mah-

dollista syrjayttaa ne tai ainakin lykata ne toistaiseksi, j a sittenkuin enaa oli mahdoton viivytella niita, saada ne ainakin ratkaistuksi-vahimmin kansanvaltaiseha tavalla j a ennen kaikkea siten,
etta reformit tulivat tyonantajille niiti huokeiksi kuin suinkin mahdollista.

Tarkotuksena oli ilmeisesti tehda nama valttamattomat

reformit sellaisiksi, etta kiertoteita voitiin ottaa takaisin se, mita
naennaisesti oli pakko

myontaa.

Esimerkkina Belgian klerikaalisen hallituksen .menettelysta
mainittakoon

sen esiintyminen

vassa' kysymyksessa

hiilikaivosten tarkastusta koske-

alussa vuotta

1897.

Ministeristo

koetti

ensinnakin saada keskustelua tasta j a ammattiyhdistyksia koske-

y . Forsman.
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vasta kysymyksesta
dollista.

siirretyksi niin kauas eteenpain kuin mah-.

fCun sitten lopultakin ryhdyttiin saatamaan lakia naista _

asioi-sta, niin ei otettu ensinkaan huomioon asianomaisten, hiilikaivostyomiesten

ja

ammattiyhdistysten

toivomuksia.

Kaivos-

tyomiehet esim. vaativat, etta he itse saisivat valita ammattinsa
tarkastajat, mutta hallitus. pidatti itselleen taman oikeuden.

Nain

oli tyovaen kannalta katsoen reformin ydin pilattu.
Sanalla sanoen, Belgian hallituksen tyovaenlainsaadantd

ei

tyydyttanyt tyovakea, ei sosiahstista eika edes katolista. Tyovaenpuolueen edustajat ovat kylla eduskunnassa esittaneet useita tata
alaa koskevia lakiehdotuksia, mutta pienena vahemmistona
he- eivat ole voineet saada niita hyvaksytyiksi.
kyakin

lienee Belgian tyovaenlainsaadanto

ollen

Viela tata ny-

jotenkin takapajulla,"

vaikka v. 1895 perustettiin erityinen teollisuus- j a tyoministerio.
Tallaisten olosuhteitten vallitessa tyovaenpuolueen edustajat
ovat pitaneet' tarkeimpana
puolustaa

puolueensa periaatteita j a

esiintyvia epakohtia,
jottamisen,

tehtavanansa edusknnassa esittaa j a
paljastaa

yhteiskunnassa

toisin sanoen sosialistisen propagandan har-

samalla kuin ne ovat tarmokkaasti vastustaneet sel-

laisia. hallituksen j a enemmiston ehdotuksia, jotka heidan mielestaan olivat kansan eduille j a yleiselle edistykselle

vahingolliset.

Niinpa he jyrkasti asettuivat vastustamaan sita ehdotusta, jonka
hallitus V. 189s

esitti kunnaUisen vaahoikeuden uudestaan jar-

jestamiseksi.,
Hallituksen

' .
ehdotuksen

mukaan

suljettiin

kunnallisesta

yaalioikeudesta kaikki nuoremmat ainekset, silla kunnallisen vaalioikeuden ensimaisena

ehtona oli 30 vuoden ika; toiseksi ei ku-

kaan paassyt aanestamaan kunnassaan ennenkuin oli asunut siina
kolme vuotta.

Muuten

oli kunnallisissakin vaaleissa saatettava

voimaan" lisa-aanijarjestelma, jonka

mukaan varalliset saattoivat

perusaanen lisaksi saada viela kolme lisa-aanta.
Sosialistit tahtoivat

tallakin alalia saada voimaan yleisen
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j a yhtalaisen aanioikeuden, silla jos se olisi hyvaksytty, niin he
olisivat voineet saada kasiinsa useiden paikkakuntain kunnallishallinnon.
lueen

Hallituksen ehdotus heratti sen vuoksi tyovaenpuo-

keskuudessa

suurta suuttumusta.

Ajateltiinpa jo suurlak-

koon ' ryhtymistakin; siita ei kuitenkaan talla kertaa tullut mitaan, j a hallituksen ehdotus tuli paaasiassa hyvaksytyksi.
Uusi kunnallinen vaalilaki teki kuitenkin tyovaenpuolueelle
mahdolhseksi

ryhtya kunnalliseenkin vaalitaisteluun entista suu-

remmilla menestyksen toiveilla, j a -sen onnistui pian saada noin
80

kunnan

eivat

hallitukseen

sosialistiset

enemmistot.

Toistaiseksi

nama sosialistiset valtuustot kuitenkaan ole saaneet suuria

aikaan paaasiaHisesti siita syysta etta seka ylemmat viranomaiset etta muihin puolueisiin kuuluvat kunnalliset virkamiehet ovat
kaikin tavoin vaikeuttaneet niiden toimintaa.

IV.
Vuoden 1898 eduskuntavaalien jalkeen tulee tarkeimmaksi
kysymykseksi Belgian
sen

valtiollisessa elamassa kysymys suhteelli-

vaalitavan voimaan-

puolueissa

oH

taman

saattamisesta.
vaalitavan

Kaikissa ' valtiollisissa

kannattajia

ja

puolustajia.

Mita erityisesti tyovaenpuolueeseen tulee, bli tama puolue jo v.
1894

ottanut

-oli sen
sita

taman

keskuudessa

hyvaksyneet.

vaalitavan ohjelmaansa.

Siita huolimatta

varsin suuri maara henkiloita, jotka eivat
Naita

vastustajia

oH- varsinkin

vallonien

joukossa.
Tama

kysymys

oli

tarkeimpana

keskusteluaineena

tyo-

vaenpuolueen "yleisessa kokouksessa v. 1899, jossa oH paatettavana, mhle kannalle puolueen oli lopullisesti asetuttava. V a i k k a
hyvin

useat

kokouksen

puhujat

vastustivat suhteellista

enemmisto kannattavansa

vaalitapaa, julisti

sita, kuitenkin vain siUa

ehdolla etta siihen yhdistettiin yleinen j a yhtalainen

aanioikeus.

y. Forsinati.
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Jo

ennen tata kokousta hallitus oli esittanyt vaalilakiehdo-

tuksen, jonka
oli

mukaan pienemmissa

valittava vahemman

enemmistovaalit

vaalipiireissa, niissa, joissa

kuin 6 edusmiesta

ja

3

senaattoria,

oli sailytettava, mutta muissa, siis suuremmissa

vaalipiireissa oli pantava toimeen suhteellinen vaalitapa. Taman
ehdotuksen—lapilcuultavana
puolueelle valta

tarkotuksena

oli -sailyttaa katoJiselle..

pysyvaisesti, silla talla puolueella oli varmat

enemmistot juuri pienemmissa vaalipiireissa.
vuoksi

Se herattikin sen

sellaisen suuttumuksen myrskyn koko maassa, etta halli-

tuksen' taytyi peruuttaa se.

Samalla tapahtui ministeriston vaih-

dos, j a uusi klerikaalinen ministeristo esitti lakiehdotuksen, jonka
mukaan

suhteellinen

vaalipiireissa.

Tama

pienella enemmistolla.

vaalitapaa

oli pantava

toimeen kaikissa

ehdotus hyvaksyttiin marraskuussa

1899

Sosialistiset edustajat aanestivat sita vas-

taan, koska heidan vaatimustaan, etta yleinen j a yhtalainen aanioikeus samalla hyvaksyttaisiin, ei otettu huomioon.
Toukokuussa

1900

toimitettiin Belgiassa ensimaiset vaalit

suhteellisen vaalitavan mukaan.
kialla hyvassa
jonka

Vaalitoimitukset suoritettiin kaik-

jarjestyksessa j a saannollisesti.

monimutkaisuutta

ja

kaytannolHsta

Uusi vaalitapa,

mahdottomuutta oli

vakuutettu niin moneen kertaan, kesti hyvin ensimaisen

koetuk-

sensa, j a erittain kuvaavaa on, etta kaikki puolueet olivat naiden
vaalien tuloksiin tyytyvaiset.
tappiota,

Klerikaalit, jotka olivat pelanneet

saivat edelleen tuntuvan enemmiston eduskuntaan, v a -

paamieliset

saivat ainakin etevimmat johtomiehensa valituiksi j a

sosialistit palasivat eduskuntaan entistaan voimakkaampina.
Kun
tyksesta,

kysymys
tuli

vaalitavasta oh

kysymys

joutunut pois paivajarjes-

vaalioikeudesta

jalleen

tarkeimmaksi.

Muutamia paivia 1900 vaalien jalkeen tyovaenpuolueen

paaneu-

vosto muistutti puolueen jasenia siita, etta yleisen j a yhtalaisen
aanioikeuden
valtiollisen

saavuttaminen
toiminnan

tuli

lahimpana

yha

edelleen

olla

puolueen

paamaarana. . J a niin

alkoi
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Belgiassa jalleen
tempasi

taman asian hyvaksi vilkas agitatsiooni, joka

mukaansa

suuren

osan

vapaamielisiakin.

Muutamat

suuret vapaamieliset sanomalehdet vastustivat kuitenkin yleista
aanioikeutta.

Ne

koettivat saikyttaa omaa puoluettansa m. m.

viittaamalla siihen, etta sosialistit. vaativat aanioikeutta naisillekin.

Mutta aanioikeuden

rallinen koe

myontaminen

naisille oli niista vaa-

varsinkin siihen nahden etta Belgian naiset olivat

viela "taydeilisesti katolisen kirkon j a papiston

vallassa.—Jottet

mitaan menestyksen mahdoUisuutta laiminlyotaisi, niin tyovaenpuolue kevaalla 1902 julisti ettei se talla kertaa tulisi vaatimaan
naisille aanioikeutta. T a m a n yhteydessa mainittakoon, etta vaikka
Belgian tyovaenpuolue on ohjelmassaan hyvaksynyt naisten aanioikeuden, taman puolueen keskuudessa

viela tana paivana on

paljon taman asian. vastustajia.
. Kevaalla 1902 Belgian eduskunnassa otettiin kasiteltavaksi
sosialistien

ehdotus yleisen j a yhtalaisen aanioikeuden

saattamisesta kunnallisissa j a valtiollisissa vaaleissa.
keskustelu oli alkava huhtikuun ' 11 paivana.

voimaan

Ratkaiseva

Mielet olivat jo

sita ennen joutuneet kiihdyksiin. BrysseUssa j a muualla tapahtui
verisia yhteentormayksia kansanjoukkojen j a jarjestysvallan kesken.

Kavi

selville,' etta hallitus aikoi talla kertaa asettua j y r k -

kaan vastarintaan.

Tyovaenpuolueen paaneuvosto julisti silloin

suurlakon, johon tyovaki suuremmoisella yksimielisyydella y h t y i .
Lakkolaisten luvun sanotaan nous seen
Ei

kolmeensataantuhanteen.

milloinkaan Belgiassa oltu nahty nain suurenmoista lakkoa,

ei milloinkaan mikaan lakko
kuin

tama.

ollut tapahtunut niin rauhallisesti

Mutta hallitus j a klerikaalinen enemmisto pysyiyat

taipumattomina,

j a huhtikuun 16 p. edustajakamari

aanestyksessa hylkasi sosialistien ehdotuksen.
hemmin

paaneuvosto kehotti

lopettamaan

lopullisessa

Nelja paivaa myolakon, j a tata keho-

tusta noudatettiinkin kaikkialla, vaikka moni olikin siihen tyytymaton.
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Mitenka

on

arvosteltava

tata

vuoden 1902

Epailematta se oli Belgian tyovaenpuolueen puolelta
nen voimannayte.
tappio.

Se

suurlakkoa?
suurenmoi-

Mutta paaasiaan' nahden se sittenkin oli suuri

osottaa, ettei suurlakko aina j a kaikissa oloissa ole

ehdottoman varmasti perille

vieva taisteluase,

-varsiiridn—tata—nykya nakyy luulevan.

niinkuin

moni

"

Varsin suuria positiivisia tuloksia ei Belgian puhtaasti valtiollinen tyovaenliike siis viela toistaiseksi ole saavuttanut.

Mutta

Belgian tyovaenhikkeen johtomiehet eivat annakaan valtiolliselle
toiminnalle

ylen suurta merkitysta.

kunnallista kysymysta
vaalivoitoilla.
on

mita

He

He kasittavat, ettei yhteis-

ratkaista vain valtioUisella taistelulla j a

kasittavat sita paitsi, etta lainsaatajan valta

suurimmassa

maarassa

rajotettu.

Lainsaataja ei voi

muuta kuin panna paperille sen, minka kansassa vallitseva yleinen

mielipide' on

hyvaksynyt, j a tama

vallitseva miehpide ei

aina tule selvasti ilmi valtiollisissa vaaleissa.

Sita paitsi on v a l -

tiovallan vaikutus viela erityisesti rajotettu yhteiskunnallisella j a
taloudellisella alalia, juuri silla alalia, jolla sosialistni pyrkii saamaan
vatkin

aikaan perinpohjaista uudistusta.

Belgian sosialistit pita-

valtiollista toimintaa tarkeana etupaassa sen tahden, etta

se tarjoo niin oivallisen tilaisuuden sosialististen aatteiden levittamiseen.

He

eivat

ole

ylenmaarin riemuinneet

vaalivoitoistaan,

yhta vahan kuin he ovat joutuneet epatoivoon valtiolUsten tappioittensa

johdosta.

Karsivalhsesti j a sitkeasti he ovat jatka-

neet sosialistista propagandaansa j a kehittaneet taloudellisia laitoksiansa,
kuntiansa.

noita suuren menestyksen saavuttaneita kulutusosuusTarria suurenmoinen

osuustoiminta

tyovaenliikkeen karakteristisin puoli.
tarkemmin.

' -

onkin

Belgian

Siita toisessa kirjotuksessa
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MAANVUOKRAJARJESCELMA KAUPUMKIEH
MAAPOLICIIKASSA. '
Maanarvon kohoaminen kaupungeissa on nykyisessa talous- •
elamassa muodostunut ilmioksi, jonka seuraukset vakijoukkojen
konsentreerautuessa kaupunkeihin y h a karjistyvat.
Maanarvo
kohoaa yha huomattavampaan maaraansa, j a siita johtuvat epakohdat tuntuvat kaikille: vaesto on pakotettu suorittamaan
yha suuremman maaran vuosituloistaan asumuksestaan j a , mika
viela arveluttavampi, vahavakinen tyovaesto ei tallakaan ' y h a .
vaikeammaksi muodostuvalla ehdolla ole tilaisuudessa saamaan
kunnollisia asumuksia. ,
.
•
Nama epakohdat, vuokrien kohtuuton korkeus j a vaeston,
varsinkin vahavakisen, asuntojen puute ovat kyllakin- tunnettuja
nykyisessa kaupunkiasutuksessa. Toiselta puolen pakosta, toiselta puolen pelkan kohtuuden vaatimuksesta" ovat ne synnyttaneet enemman tai vahemman laajalle menevia parannusehdotuksia "
asunto-olojen jarjestamiseksi, mutta myoskin muutospyrkimyksia
itse kaupunkiasutusjarjestelman j a samalla koko nykyisen yhteiskuntajarjestelman perusjarjestyksessa.
Epakohtien syita- tutkiessa ei ole suinkaan vaikea huomata,
etta ne kyllakin useassa tapauksessa ovat selitettavat yksityisen
maanomistuksen vaarinkaytosta. Tosiasiat osottavat, etta ne lisamaksut, mitka vaesto korotettujen vuokrien muodossa suorittaa,
menevat yksityisten omistajain tai maakeinotteliain taskuun, jotka
tonttimarkkinoita hyvakseen kayttaen y h a edelleen omistajavaih. doksessa korottavat maan hintaa asuntoja tarvitsevan vaeston kustannuksella. Maaarvon akkinainen kohoaminen kymmenilla j a sadoillakin *'/o:lla keinotekoisesti yksityisten maakauppojen kautta
on tunnettu asia. Siita on selitettavissa, vaikkei yksinomaan,' niin
suureksi osaksi, vahavakisen vaeston asunnonpuute "ja asuntojen
kurjuus.
Mika on sentahden luonnollisempaa kuin etta tama epakohta synnyttaa vaatimuksen sen perussyyn poistamisesta, s. o'.
maa on siirrettava yksityisten omistuksesta kaupunkikorporatsioonin omaksi. T a m a on sita luonnoUisempi, • kun sellainen asiaintila tarjoaa itse kaupunklkorporatsioonille suuria etuja: kaytto-
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vallan maa-alueeseen j a sen voiton siirtamisen, mika syntyy maaarvon luonnollisesta kasvamisesta, itse kaupungin yhteiseksi hyvaksi.
Mutta joskin itse maakysymys olisi nain yksinkertaisesti
jarjestettavissa, niin miten on jarjestettava rakentaminen ? K a u punkien kanta maapolitiikkaan nahden riippuu suureksi osaksi siita,
miten tarkotuksenmukaisesti maankaytto rakennus- j a asuntotarkotuksiin voidaan jarjestaa. Shna on tarjolla eri teita: joko
kaupunkikunta ottaa myoskin sen tehtavan omakseen tai jattaa
se sen yksityisen yritteliaisyyden huoleksi tai ryhtyy se yhteistoimintaan yksityisen yritteliaisyyden kanssa.
Radikaalisten muutossuunnittelujen- toteutumismahdollisuuksia arvostellessa, on merkille pantava, etta kaupunkikorporatsioonit
ovat olojen pakosta olleet pakotetut niihin ryhtymaan vielapa
niiden radikaahsimmassa muodossa.
Tosiasia on etta kaupungit esiintyvat ei ainoastaan maanomistajina, ihutta myoskin asuntorakennusten omistajina. Kuitenkaan eivat tahan suuntaan kulkevat toimenpiteet esiinny niin paljon
periaatteellisina pyrkimyksina kaupunkien asutusjarjestelman muuttamiseen kuin tavallisesti enemman tai vahemman tilapaisena
parannuskeinona tyovaen asuntokysymyksen ratkaisuun
Mutta
sita enemman nayttaa jo nykyaan muodostuvan tarkeaksi periaatteelliseksi pyrkimykseksi kaupunkiasutuksen sijottaminen kaupunkikorporatsionien omistamalle maalle vuokrajarjestelman perustuksella.
Periaatteellisesti on taman jarjestelman oikeutus helposti ratkaistu. Sen puolesta nykyisen maakeinottelua synnyttavan y k sityisomistuksen rinnalla puhuvat niin monet jo edellaviitatut seikat etta ennakkoluulottamalle kannalla olevalle sen periaatteellisesta oikeutuksesta epailyksia tuskin syntyy. Vaikeammaksi muodostuu asia, kun tulee kysymykseen sen sovittaminen kaytantoon
niin, etta sen voi katsoa takaavan pysyvan hyodyn j a voi merkita
edistykseksi.
^) Niinpa ovat esim. Salisassa Ulm, Dusseldorf, Freiburg, Mannlieim,

Got-

tingen, Darmstadt, K i e l , K o l n y. m. rakentaneet kunnan laskuun tyovaenasumuksia,
Englannista, Sveitsista, Italiasta voi samallaisia esimerkkeja luetella, eivatka, kuten
tunnettu, k'okeilut tahan suuntaan ole vieraita

meillakaiin.
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On nimittain huomattava etta tassa on, kun rakennusten rakentaminen j a omistaminen jaa yksityisen asiaksi, tehtava y h teensovitus yksityisen oikeuksien j a kunnan etujen v a h l l a ;
valvottava muutoksen sosiaahsta jarjestysta j a tarkotuksenmukaisuutta, koska tunnustaa taytyy, etta oikeuksien j a velvolhsuulcsien selvittamattomyys j a epatarkotuksenmukainen maaraileminen
on kyJlakin niiden erilaisten intressien takia, jotka kysymykseen
kohdistuvat, omiaan synnyttamaan epakohtia. Milla tavalla on yksityiselle rakennuksen omistajalle turvattava hanen rakennuksiin
panemansa paaoman arvo, niin etta se ei kohtuuttomasti joudu
kunnalle j a etta sen arvo sailyy myoskin vuokra-ajan lopussa t
Miten on vuokra-aika j a r j e s t e t t a v a M i t e n vahingonkorvaus maarattava luovutuksen tapahtuessa? Miten on taattava, ettei rakentaja kunnan maallakin kohota vuokria kohtuuttomuuteen j a
tee tyhjaksi reformin yhta tarkeaa paamaaraa? Miten on jarjestettava, etta feformi ei tule ainoastaan harvojeri varakkaiden hyodyksi, vaan etta se esiintyy parannuskeinona myoskin vahavaraiselle vaestoUe? Nama ynna muut samansuuntaiset kysymykset
heraavat esille, kun tulee kysymykseen periaatteiden tosiasiallinen toteuttaminen.
Sopivien jarjestysmuotojen loytaniinen naiden kysymysten
ratkaisulle muodostuu koko reformikysymyksen ytimeksi. Se seikka
etta monet kaupunkikunnat eivat ole suuremmassa maarassa omistaneet kysymykselle • huomiota, vaan noudattaneet useinkin aivan
paatonta maapolitiikkaa, saa selityksensa, paitsi levaperaisyydesta
j a kykenemattomyydesta kunnallisten asiain johdossa, niista v a i keuksista, mitka kohtaavat vuokrajarjestelman toteuttamisessa.
K y s y m y k s e n yksityiskohtaiseen pohtimiseen emme voi tassa
ryhtya, mutta esimerkkina niista periaatteista, mitka asian j a r jestelyssa tulevat kysymykseen, ovat tassa muutamat viittaukset
Frankfurtin a. M. maavuokrajarjestelmaan paikallaan, koska se
osottaa monessa suhteessa onnistuneita muodostelmia j a , kuten
aivan hiljattain vakuutetaan, on jo kaytannossa toteutettuna s a a vuttanut yha laajemmissa piireissa tunnustusta.
Jarjestefma perustuu perintdmaanvuokrajdrjestelmddn
j a ratkaisee taten jo tarkean kysymyksen siita, etta vuokramaalle r a -

Maanvuokrajdrjestelinli kazipzmJden maapolitiikassa.

kentajalle on turvattava asumusoikeutensa j a etunsa akkinaisilta muutoksilta.
Muista jarjestelyista ansaitsee rnerkita:
1) perintorakennusoikeuden omistajat maksavat vuosittain
perintorakennuskorkoa, joka vastaa 2 V2 % korkoa kohtuullisesti
arvioiduUe maan arvolle seka 3 V2 Vo korkoa niille menoille, mita
kaupungUla on ollut katu- j a vesilaitoksen laittamisesta.
2) kaupunkikunta antaa
perintorakennusoikeudenomistajalle
Takennusvaroja 75 — 90 "/o asti rakennuksiin kaytetyista tosiasiallisista kustannuksista, joten rakennuttajalta vaaditaan omia varoja ainoastaan Yio, korkeintaan
rakennuspaaomasta.
3) rakennusvarat myonnetaan ensimaista kiinnitysta vastaan
' j a on niista vuosittain maksettava 3 V2—4 °/o korko, jonka lisaksi
myonnettya rakennusvelkaa on koko perintorakennusajan kuluessa,
j o k a tavallisesti sovitaan 61 vuodeksi, kuoletettava O , B I - — 0 , 4 2 "/o.
4) vuokramaalle rakennetut rakennukset siirtyvat perintdraTcennussopimuksen loputtua ilma'n korvausta kunnan omiksi.
5) jottei vuokrien kohtuuton korottaminen voisi tulla kysymykseen, saadetaan perintorakennussopimuksessa rakennuskustannuksia sUmalla pitaen kullekin asunnolle korkein vuokramaara,
j o n k a y l i asianomainen ei saa vuokravaatimuksissaan menna
ilman kaupunkikunnan suostumusta.
6) kaupunki pidattaa itselleen valvomisoikeuden, etta raTcennus rakennetaan kunnollisesti j a hyvaksyttyjen suunnitelmien
•mukaan seka pidetaan kunnossa.
E i voine kieltaa etta nama viittaukset maapolitukan j a asuntoolojen jarjestamiseksi vuokrajarjestelman perustukselle tuntuvat
nseissa suhteissa houkuttelevilta j a antavat varteenptettavaa sel•vittelya niille vaikeuksille, joihin edella viittasimme.
Maanvuokrajarjestelman rakentaminen perintooikeuden perustukselle on tunnustusta ansaitseva j a ratkaisee jo, kuten edella viittasimme, kipean kysymyksen rakentajien etujen turvaarriisesta satunnaisUta. vaihteluilta. V o i huomauttaa, 'etta vuokraoikeudeh
nain pitkalle ajalle ulottaminen on omiaan lahentamaan vuokrajarjestelman nykyisten yksityisomistusoikeuden tuottamien epaoikeutettujen etujen veroiseksi, koska pitka nautintooikeus voi
tuottaa samat edut kuin omistusoikeus. Sen vastapainona on
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kuitenkin periaate, etta vuokrien maksimi-maara on maarattava,
joten korkeitten vuokrien kiskominen ei voi tulla kysymykseen.
T a m a toimenpide ei voi myoskaan toiselta puolen loukata r a kentajien oikeutettuja vaatimuksia, kun vuokramaksujen maaraaminen tapahtuu rakennuskustannuksia j a suoritettavia korkoja
silmalla pitaen.
Kaupunkiep etujen kannalta voi olla eri mielta, missa maarin se tapa, jota on, noudatettu esim. Frankfurt a. M:ssa, etta
maanvuokra maarataan sarnaksi koko vuokrakauden ajaksi, "on
tarkotuksenmukaista. Kaupunkien y h a kasvava asutus j a maan
arvon kohoaminen sen johdosta puohistaisivat epailematta. vuokrana suoritetun maaran tarkistamista j a kaupungin etujen valvomista siina lyhempien aikojen kuluttua. Toiselta puolen on kuitenkin huomattava, etta tallainen menettely synnyttaa epavarmuuden j a laimentaa rakennusintoa vubkramaalla j a onkin, kuten kokemus on osottanut, ollut pahana loukkauskivena jarjestelman toteuttamisessa. ' K u n perintovuokraa ei myonneta ikuiseksi, vaan
esim. 60—70 vuodeksi, niin on vuokramaaran pitkaaikaisuus sen
suuremman varmuuden takia, minka se rakennuttajalle antaa,
kyllakin puolustettavissa, kun kaupunki joka tapauksessa vuokrakauden lopussa tapahtuvassa uudessa arvioimisessa voi surtaa
omakseen yksityisille ennen menneet lisatulot maaarvon kasvamisesta.
"Vuokrajarjestelm'a supistaa epailematta kaupunkimaakeinottelijain j a liiallisilla vuokrakoroilla elavien yksityisten tuloja j a palvelee jo siina .suhteessa nykyaikaisia reformiperiaatteita.
Mutta
vahemmaksi ei ole myo.skaan arvattava se helpotus, minka se tuottaa rakennusolojen paaomalliseen jarjestelyyn j a vahavaraisen vaeston asunnon saamiseen.
Jos pidetaan kiinni siita periaatteesta, etta maanarvo on pysytettava kohtuullisena j a sille laskettu korko voidaan pysyttaa
halpana (edella ainoastaan 2 V2 % ) , niin on luonnollista etta maanarvon kasittely muodostuu tassa asuntoa tarvitsevalle monin verroin edullisemmaksi kuin nykyisessa yksityisomistusjarjestelmassa,
jossa korko maanhinnasta oh useinkin suoritettava korkeimman
tai lahinna korkeimmaii spekulatsioonikoron mukaan, j a sita paitsi
sen useinkin aivan luonnottoman arvon perustuksella, minka maan-
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hinta on saanut maan kulkiessa kaupoissa y h a lisaantyvalla voitonpyytamisella kadesta kateen.
Sen lisaksi, jos kaupunki voi asettaa rahataloutensa niin
etta se, kuten esim. Frankfurt a. M.,
tai Vio osalla tai lahimaillekaan nailla suhteilla voi avustaa rakennuskustannuksia, niin
avautuu tassa vahavaraisellekin vaestoUe paljon suuremmat mahdoUisuudet kuin nykyaan paasta kunnoUiseen asumukseen.
Se seikka, mika suuressa maarin herattaa erilaisia arvosteluita maanvuokrajarjestelmasta kaupunkiasutuksessa, on kysymys
sen omaisuuden arvon kasittelysta vuokra-ajan lopussa, minka
rakennuttaja on rakennuksiin uhrannut, K y s y m y s kohdistuu siihen, onko rakennus vuokra-ajan lopussa lankeava kunnalle lunastusta vastaan vai ilman korvausta.
Ratkaisu kysymykselle on viela riidanalainen. Frankfurt a.
M:ssa y, m. on se ratkaistu siten, etta kunta vuokra-ajan loputtua
ilman korvausta tulee rakennuksen omistajaksi. Korvauksen maksamista puolustetaan m. m. silla, etta se antaa rakennuttajalle
omaisuudestaan'varmuutta j a on myoskin kehotuksena pitamaan
rakeianuksen p'aremmassa kunnossa vuokra-aikana.
V a i k k a viimeksi mainittua kysymysta ei voikaan pitaa k y l lin riittavana kannan maaraamiselle, koska sen viittaamat edut
voidaan muutoinkin sopivalla jarjestelylla saavuttaa, niin kategoriselle kannalle kysymykseen nahden tuskin kuitenkaan voi asettua,
koska sen ratkaisu ruppuu niista ehdoista, mitka sisaltyvat vuokrasopimukseen. SeUaisissa tapauksissa, joissa rakennuttaja suorittaa
suurimman osan rakennuskustannuksista j a maksaa lainoistaan
runsaan koron, taytynee korvausta pitaa kohtuullisena. Jos sita
vastoin kunta voi rakennuslainan antamisella suurimmalta osalta
avustaa rakennuksen aikaansaamista j a myos pitaa korkokannan
alhaisena (vrt. edella esitettya jarjestystapaa Frankfurt a M:ssa),
niin taytynee kunnan oikeutusta rakennuksen omistamiseen vuokraajan lopussa ilman korvausta pitaa luonnoUisena. Korkojen halpuus j a muut saadut edut voivat rakennuttajalle pitkan vuokraajan kuluessa kyllakin korvata rakennukseen pannut uhraukset.
Jarjestelman yksityiskohtainen toimeenpano, kunnan etujen
pitkaaikaiset valvomiset, yksityisista pyyteista johtuva kilpailu
asuntopaikkojen saamisessa y. m. voivat tuottaa vaikeuksia, mutta
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tuskinpa tarvitsee niitakaan, kuten jo lukuisat esimerkit osottavatkin, katsoa voittamattomiksi. Nama tehtavat kayvat sita helpommiksi kuta kohtuullisemmille periaatteille j a pitkaaikaisesti suunnitelluille molemminpuolisille taloudellisille eduille jarjestelma voidaan- rakentaa.
Niissa maissa,-joissa korkokanta on korkea j a jotka voivat
sentahden kayttaa hyvakseen ulkomaiden halpaa luottoa, avautuu
tassa kunnalliselle toiminnalle kyllakin tarkea ala, jota ensi koetuksien satunnaiset vaikeudet tarkotuksenmukaisten jarjestysmuotojen keksimisessa tai ennakkoluuloinen yksityisedun puoUustus
eivat ole kylliksi oikeutettuja perusteita sivuuttamaan.
Kaytannolliset vaikeudet j a yksityinen omistusoikeus rajottavat epailematta nykyisten valtaolojen muuttumista, mutta jo
kannan maaraaminen j a kehityksen viitattuun suuntaan ohjautuminen siihen maaomaisuuteen nahden, mika on kaupunkikorporatsioonien omana tai siksi tarjoutuu, merkitsee sosiaalista voittoa.
y. H.
Vennola.
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Viime vuosisata on ollut koneitten j a keksintojen vuosisata.
Tuotanto- j a yhdysliiketekniikka on koneitten avulla paassyt
entisajan oloihin verraten aivan satumaiseen lentoonsa monien
keksintojen, rautateitten, hoyrylaivain, sahkolennattimen, telefoonin y. m. kautta. E i k a edistys talla alalia suinkaan osota ta^U
pumusta hiljenemiseen. Edelleen tehdaan rohkeita suunnitelmia,
mita mullistavimpiin keksintoihin, j a usein sangen lupaavilla enteilla.
,
E i p a kumma, jos ne perati hyodyUiset vaikutukset, joita
luonnonvoimien kayttamisesta ihmisen palvelukseen koneiden valityksella on ollut, ovat synnyttaneet paljon ylenmaaraisia kauniita toiveita. On ennustettu, etta on tuleva aika, jolloin ihmisten jokapaivaisen leipansa ansaitsemiseksi on pakko tehda tyota
vain nimeksi, j a etta ainakin ruumiillinen tyo voidaan kokonaan
jattaa koneitten haltuun.
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Naiden ennustusten toteutumismahdollisuuksia arvosteltaessa
on muistettava, etta ilimisten tyotaakkaa voitaisiin vahentaa j a heidan asemaansa parantaa etupaassa maanviljelystuotteita hsaamalla, silla aineellisen hyvinvoinnin ensimaisena ehtona on r a vinto.
Mutta juuri talla alalia koneiden kaytanto ei ole tahan
asti paassyt sanottavasti kehittymaan.
E s i m . Ranskan-maanviljelyksessa kaytettiin v. 1899 vain 103,000 hevosvoimaa eli
vahan enemman kuin 1,2
koko maanviljelystuotannossa -tarvittavasta tyomaarasta. ^)
, Mutta mika sitten on syyna siihen, etta koneitten kaytanto.
ravintoaineita tuottavan elinkeinon alalia, joka ihmiskunnalle on
perin tarkea,^ on edistynyt nain hitaasti? Onko siihen syyna,
niinkuin luullaan, maata viljelevan vaeston vanhoillisuus j a piintymys totuttuihin tapoihin ?
Pienelta osalta ilmio epailematta saa viimemainitusta seikasta
selityksensa, mutta paasyyna siihen ehdottomasti-on maanviljelystuotannon oma erikoinen luonne.
Tuotantotoimi maanviljelyksessa on etupaassa orgaanillinen
ilmiosarja. Maanviljelystuotteita valmistettaessa on suurin j a tarkein tehtava elimellisella luonnolla. E d v a r d Bernstein sattuvasti
sanookin: »Ihminen tyokaluinensa maanviljelystuotannossa on.ainoastaan valillinen tuottaja; ihminen vain ohjaa j a johtaa kasvij a elainmaailman elaman ilmioita».
Tasta johtuu, etta maanviljelystuotanto on hyvin riippuvainen ulkpnaisesta luonnosta, aika- j a paikkasuhteista. N . k. ajoittaisuus on hyvin tarkea maanviljelystoissa. Viljelysmaan muokkaamisella j a valmistamisella on omat vukkonsa j a kuukautensa.
Yksinkertainen talonpoikaisviljelijakin koettaa mita tarkimmin pitaa silmalla, mika aika kunakin vuonna on paras viljan kylvam i s e l l e j . n. e. K u t a taidokkaammaksi j a etevammaksi maanviljelys kehittyy; sita tarkemmaksi j a rajotetummaksi yleensa
tulee se aika, jona kukin erikoinen tyo on suoritettava.
Maanviljelystoitten riippuvaisuus paikkasuhteista. vaikuttaa
taas sen, etta maanviljelystoissa ei voida raaka-ainetta' siirtaa
tyovahneitten luo, niinkuin teollisuustoissa.
Puuvillat, malmi,
Giden mukaan.
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metallit, puu y. m. voidaan merienkin takaa kuljettaa koneitten
muovaeltavaksi, mutta maa, maapohja, joka maanviljelystuotannossa on tarkeimpana raaka-aineena, ei siirry paikasta toiseen.
Maanviljelystuotannossa siis yleensa painvastoin, etta raaka-aineet
voitaisiin siirtaa tyovalineitten luo, taytyy tyovalineiden siirtya
raaka-aineen luo. , Tyovalineiden maanviljelystuotannossa tayt y y olla liikkuvaisia, jopa taytyy niiden liikkua hyvin Iaajalla
alalia.' Niita on senvuoksi sangen vaikea, jopa mahdotonkin
jarjestaa yhteisen voimakeskustan kaytettaviksi, vaan tulee kullakin erikoisella tyovalineella olla oma voimanantajansa.
Se, mika koneitten kayton etenkin suurteollisuudessa tekee
niin eduUiseksi, on helppo liikevoima. Liikevoiman halpuus
taas johtuu siita, etta teollisuustuotannossa tyovalineet' voidaan
kunteasti sijottaa yhteisen voimalahteen ymparille, teoUisuustuotanto kun on niin vahan riippuvainen paikkasuhteista. K u t a
useampia tyovalineita sijotetaan saman -voimalahteen kaytettaviksi j a kuta 'isompi voimalahde on, sita halvemmaksi tulee jokainen voimayksikko. Erotus saattaa helposti riousta kymmenkertaiseksikin. Ranskassa I hevosvoima maksaa tunnilta 40 p:ia,
kun sen synnyttaa 5:n hevosvoiman hoyrykone, 27 p:ia, kun sen
synnyttaa 10 hevosvoiman kone, 10^/2 p:ia, kun sen synnyttaa
50—too hevosvoimainen kone, j a ainoastaan 5 p:ia, kun sen.
synnyttajana ovat kaikista voimakkaimmat koheet. ^) Saattaa
siis tapahtua, etta vaikka hoyrykone A ' on 10 kertaa suurempi
kuin hoyrykone B , niiden molempien kayttokustannukset ovat
suunnilleen yhta suuret. Juuri helppo liikevoima on yksi paasyy
siihen, etta suurteollisuus' on niin paljon edullisempi pikkuteoUisuutta.
K u n maanviljelystyovalineitten taytyy olla liikkuvaisia, jopa
helposti liikutettavia, jotta ne ohsivat tarkotuksenmukaisia, pitaa
ne yleensa rakentaa hyvin pieniksi j a keveiksi. Mutta hike-,
voiman halpuuden kannalta katsottuna on pienten • tyovalineitten
rakentaminen kokonaan epatarkotuksenmukaista; niiden kayttaminen hoyrylla tulee kalliiksi. Yleensa ei hoyryvoimaa kannaGiden

mukaan.
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takaan kayttaa maanviljelyksen palveluksessa, j a jos sita missa
kaytetaan, niin siita ei suuria etuja niiteta.
Kansantaloudellisessa merkityksessa kutsutaan yleensa koneiksi tyovalineita, joita liikkeelle panemaan'kaytetaan luonnonvoimia (vesiputousta, hoyrya, sahlcoa j . n. e.) T a m a maaritelma
ei ole suinkaan tarkka eika asianmukainen. ^) Sen mukaan eivat olisi koneita ompelukone, kirjotuskone, lihanhakkauskone
j . n. e., mutta sita fysiikan tutkijat eivat myonna. V a a n mainittu maaritelma kuitenkin meidan tarkotukseemme hyvin riittaa.
Ne ovat 'juuri etupaassa luonnonvoimien avulla kaytettavat koneet, jotka kansantalouden alalia ovat saaneet mulHstuksen aikaan j a muuttaneet eri tuottajien valisia voimasuhteita, j a sita
vartenhan juuri on tarpeellista tuntea koneitten kayton merkitys
maanviljelystuotannossa.
- K u n koneilla ymmarretaan vain mainitun maaritelman mukaisia tyovalineita, niin tuskin voi paljon ollenkaan puhua koko
koneitten kaytosta maanviljelyksessa.
Niin vahainen merkitys
on niilla siella. Kuvaavat ovat tassa suhteessa eraan saksalaisen
sosiaalidemokraatin sanat Pariisin maailmannayttelyssa hanen
tarkastellessaan eri konepaviljonkeja: »Minusta nayttaa niinkuin
maanviljelys olisi teollisuuden vahimpia haaroja». ^) Niin vahapatoiselta naytti tosiaan maanviljelyskoneitten osasto teoUisuuskoneitten osastoon verrattuna.
Sahko, joka niin monella alalia on saanut vallan ihmeita
aikaan, on paljon herattanyt toiveita koneitten kayton- paremmasta ' menestymisesta maanviljelystuotannonkin alalia. Uusimpana' aikana on sita maanviljelyksen'palveluksessa hiukan kaytettykin, tosin vaan etupaassa kokeeksi.^) Sahkovoimaa voidaan voimansynnytyspaikalta hyvin j a helposti siirtaa pitkien matkojen paahan. Senvuoksi voidaan kayttamalla sahkoa liikevoimana maanviljelysvalineitakin paremmin kuin hoyrya kayttamalla ryhmittaa
yhteisen voimakeskustan ymparille j a siten saavuttaa suuren
E d i i a r d David;
163 j a seur.
^)

E d u a r d Bernstein;

")
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voimakeskustan edut.
Paitsi tata helppoa johtuvaisuuttaan on
sahkolla muitakin hyvia ominaisuuksia.
Sita voi kayttaa niin
moniin eri tarkotuksiin/ niinkuin valoksi, lammoksi, liikevoiman
antajaksi, erottamaan kappaleita eri aineosiinsa j . n. e.
Monet ovat ennustanee't, etta sahkoa-'kayttamalla liikevoimana viela voitetaan kaikki ne esteet, mita maanviljelystoiden
liikkuva luonne asettaa koneitten kayttamiselle maanviljelystuotannossa, j a etta sahkon kayttaminen maanviljelyksen palveluksessa on aiheuttava yhta. suuren mullistuksen maanviljelystuotannon alalia' kuin hoyry on aiheuttanut teollisuuden alalia.
»Sahkd tulee muuttamaan maanviljelyksen vanhasta pienessa kaavassa harjotetusta kasiammatista uudenaikaiseksi koneelliseksi
•suurtuotannoksi», s'anoo esim. saksalainen tohtori Otto Pringsheim,
joka tasta voitosta on paljon ennustanut.
H y v i n uskottavaa onkin, etta sahkolla tulee olemaan parempi menestys maanviljelyksen palveluksessa kuin hoyrylla.
Mutta kuitenkaan ei asiaa vahan lahemmin tarkastettaessa- sahkonkaan tulevaisuus maanviljelystyovalineitten liikkeellepanijana
ole niin lupaava, kuin .ensi kuulemalta tuntuu. Se laaja ala,
jolla maanviljelystyovalineitten pitaa liikkua, asettaa monia vaikeuksia sahkonkin kayttamiselle.
Tosin sahkovoimaa voidaan
helposti siirtaa pitkien matkojen paahan. Mutta kulkiessaan pitkien johtojen lapi vahenee j a heikkenee.se paljon. K u n lisaksi
pitkien johtojen rakentaminen tulee kahiiksi, niin on naista k ah . desta seikasta seurauksena, ettii sahkonkin kayttaminen liikevoimana maanviljelyksessa maksaa- paljon.
Tassa tulee viela ottaa huomioon maanviljelystoitten ajoittaisuus.
Lhkevoiman tarve maataloudessa ei ole, niinkuin tehtaissa,' saannollisesti joka aika yhta suuri.' Muutamina kuukausina vuodesta -tarvitaan maataloudeissa 5 jopa 10 kertaa enemman liikevoimaa, kuin jonakin toisena aikana vuodesta. Saksassa on laskettu, etta" liikevoiman tarve on suurin kynto- j a
puima-aikoina, jotka yhteensa kestavat kunakin' vuonna noin 3
kuukautta, j a etta maanviljelija, joka kynto- j a puima-aikoina tarvitsee joka paivaa kohti 100,000 kilogrammametria hikevoimaa,
tarvitsee sita muuna aikana vain 15,000 a 20,000 kilogramma-
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metria, ^) siis viidennen a kuudennen osan edellisesta. Jos han
laittaisi sahkotehtaan, jonka voima paraiksi riittaisi voiman tarpeen ollessa suurimmillaan, niin tarvitsisi han koko tehtaan voiman ainoastaan 3:na kuukautena vuodessa;' jalella olevana 9
kuukautena tarvitsisi han siita vain viidennen osan. Ymmartaa
helposti, miten _ kalluksi tallaisen voimakeskustan jdlapitaminen
tuUsi, j a mita hankaluuksia maanviljelystoitten ajoittaisuus tassa
suhteessa tuottaa.
- Pringsheim y. m. ovat arvelleet taman hankaluuden olevan
autettavissa siten, etta maanviljelyksessa j a teollisuudessa ruvetaan kayttamaan yhteista liikevoimaa.
Aikoina, joina maanviljelyksessa tarvitaan tavallista enemman liikevoimaa, vahennetaan t5ita tehtaissa j a painvastoin.
»Siten tulee haviamaan erotus kaupungin j a maaseudun, teollisuuden j a maanviljelyksen valilta.
20-vuosisadan maanviljelyksen tulevaisuus nayttaa totta
totisesti loistavalta». (Pringsheim).
Mutta tallainen menettely ei niinkaan helposti kay painsa.
Teollisuuslaitoksia ei kay rakentaminen kaikkialle, missa loytyy
maanviljelysta, eika juuri minkaan tehtaan k a y vahan valia suurentaminen j a pienentaminen liikettaan, nunkuin sen pitaisi tehda,
jos se kavisi maanviljelyskoneitten kanssa samasta tehtaasta lahtevalla hikevoimalla. Ne tyomiehet, jotka" ovat antautuneet laitoksen palvelukseen, tarvitsevat tyota lapi vuoden. Heidan ei ole
helppo siirtya muuanne niiksi vuoden ajoiksi, johoin tehdas ei
voi antaa heille tyota.
Ne kokeilut, mita sahkon kayttarnisesta maanviljelyksessa
on tehty Saksassa (Sillium'in domeenitilalla Hildesheimin hallintopiirissa, Rodenberg'in domeenitilalla Kasseliri hallintopiirissa y.m.),
osottavat Fischerin tutkimusten mukaan, etta joskin sahkoa suotuisissa olosuhteissa melko edullisesti voidaan kayttaa maanviljelyksen palveluksessa, ei se kuitenkaan tule saamaan aikaan
mitaan erikoisempaa mullistusta maanviljelystuotannon alalia; ei
ainakaan pitkaan aikaan tekniikan nykyisella kannalla ollessa.
Koneitten kaytto siis maanviljelyksessa kehityksen n y k y i sella kannalla ollessa on j a nayttaa edelleenkin hamaraan tuleFischer.
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vaisuuteen saakka jaaVankin verrattain suppeaksi. Vaan eipa
edes sekaan konetyo, mika nykyisin maanviljelyksessa on mahdollista, likipitainkaan kasityohon verraten ole niin edullista kuin
konetyo teollisuuden alalia.
Teollisuuden j a yhdysliikenteen
alalia ei maksa vaivaa verratakaan kone- j a kasityota toisiinsa.
Ajateltakoon vain kirjapainoa j a kasinkirjotusta, rautatieta j a
hevoskyytia. Mutta .maanviljelyksessa kasityo hyvin kestaa vertailun konetyon kanssa.
Ennen mainittu Fischer on toimittanut hyvin tarkkoja j a
yksityiskohtaisia laskuja, paljonko Saksassa hehtaaria j a tuoteyksikkoa kohti voitetaan yleensa koko maanviljelystuotannon
alalia, jos tyo suoritetaan parailla ja uudenaikaisimmilla koneilla.
Tuloksista mainittakoon tassa seuraavat esimerkit, jotka hyvin
riittavat kuvaamaan suhdetta kone- j a kasityon valilla koko
maanviljelystuotannossa.
Viljelija, joka viljelee vehnaa kayttaen hyvakseen kaikkia
viertokoneen, kuokkimakoneen j a leikkuukoneen' etuja, saastaa
jokaista hehtaaria kohti tyota 17,52 markan arvosta. Toisin sanoen: konetyo tulee hanelle kutakin hehtaaria kohti 17,52 markk a a halvemmaksi kuin kasityo.
Jos lasketaan, etta hehtaaria
kohti saadaan vehnaa 52 sentneria, j a jatetaan oljet j a ruumenet
kokonaan huomioonottamatta, niin on konetyo halventanut tuotantokustannuksia • ainoastaan 34, pennia vehnasentneria kohti,
s . o . 0,34 pennia kilolta.
Jos viljellaan sokerijuurikkaita j a kaytetaan kuokkima--ja
viertokonetta, nun saastetaan hehtaaria kohti tyota 30,7s markan
arvosta.- Jos lasketaan, etta hehtaarin alalta saadaan 640 sentneria juurikkaita, niin tulee kukin sentneri koneita kayttamalla 5
pennia halvemmaksi.
Jos heinanteossa kaytetaan niittokonetta, niin saadaan hehtaarin ala niittya tehdyksi 8,30 markkaa halvemmalla, kuin jos
se olisi niitetty j a haravoitu tavallisilla kasiviikatteilla j a -haravoiha.. Yleensa hehtaarin alalta saadaan keskimaarin heinia 80
sentneria.
Koneita kayttamalla tulee siis heinasentneri 10 pennia halvemmaksi.
"
T a m a n vahaisen edullisuuden lisaksi otettakodn huomioon,
etta konetyo maanviljelyksessa ei jouduta tuotantoa, niinkuin
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teollisuudessa.
Hoyryauralla kynnetyssa,' pellossa ei sato valmistu sen pikemmin, kuin hevosaurallakaan kynnetyssa. .
Mita taas tyon kelpoisuuteen tulee, niin koneitten kaytantoon ottaminen siina suhteessa ei aina merkitse edistysta edes
teollisuudenkaan alalia.
Ovathan koneet laadultaan huonontaneet sangen monia tavaroita, joskin ovat useita tuotteita parantaneetkin.
Mutta maanviljelyksen alalia koneitten kaytantoon
ottaminen merkitsee viela vahemman edistysta tyon laatuun nahden.
Maanviljelystuotteitten, esim. hedelmain, laatu on paljoa
enemman riippuvainen luonnonvoimista kuin inhimillisesta tyosta.
Maanviljelystoitten ajoittaisuudesta on viela se tarkea ,seuraus, etta maanviljelystyot eivat voi erikoistua.
Useimmilla
maanviljelystoilla on vain vissi, hyvin rajotettu aikansa vuodesta,
kuten esim. viljankorjuuha. Maanviljelystyomies ei voi senvuoksi antautua yksinomaan harjottamaan
mitaan erikoista
maanviljelystyon haaraa, muutoin saa han enimman ajan vuodesta olla tyotonna.
Nailla kahdella seikalla, nimittain silla, etta koneitten kaytdlla j a tyon erikoistumisella maanviljelyksessa "on vahainen merkitys, on hyvin tarkea arvo maariteltaessa maanviljelystuotannon
yleista luonnetta.
Naiden kahden seikan vuoksi maanviljelystuotanto yleiselta luonteeltaan kokonaan eroaa teoUisuustuotannosta.
Suuri etevammyys koneitten kaytossa j a taydellisessa
tyonjaossa vaikuttavat teollisuuden alalia sen, etta suurtuotanto
yleensa on edullisempaa kuin pikkutuotanto. E r i maitten teollisuustilastoista hyvin helposti huomaa, etta useitten teoUisuusammattien aloilla ilmeisesti sykkaa mahtava pyrkimys suuttoimintaan.
Toisin on maanviljelystuotannon alalia. Koneet j a
tydnjako eivat siella voi taata suurviljelijalle voittoa kilpailussa
pikkuviljelijan kanssa. Esimerkkeja siita, etta pikkuviljelys vaistyisi suurviljelyksen tielta, tavataan harvoin, mutta esimerkkeja
painvastaisista tapauksista loydetaan sangen runsaasti. PohjoisAmerikan Yhdysvalloissa on maatalousyksikkojen suuruus jo
kauan aivan saannolHsesti vahennyt. Maatilojen keskipinta-ala
oli sieha v. 1850 202,2 acrea, mutta v. 1880 oli se vain 133,7
acrea. ^)
Saksassa ovat talonpoikaisviljelykset vuodesta 1882
^)

Sociali.stische Monatsliefte, 1903. Siv. 9 2 3 .
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vuoteen 1895 vallottaneet suurtiloilta alaa 659,259 hehtaaria. ^)
K a r l Marxin ennustukset paaomien keskittymisesta maanviljelyksen alalia ovat pettaneet.
Sille, joka ihaillen katselee konetyon ihmeellisia ennatyksia j a toivoo, etta niiden avulla ihminen kerran on paaseva yllin
kyllin nauttimaan rikkauden j a joutilaisuuden riemuja, tuntunee
masentavalta kuulla, etta nun tarkean elinkeinon kuin maanviljelyksen alalia koneilla on vahainen merkitys, joten koneiden
luoma onnela uhkaa jaada pelkaksi tuulentuvaksi. J a kukapa ei
soisi, etta tulevaisuuden. ihmiset saattaisivat elaa antiikin jaloa
elamaa siirtamalla ruumullisen tyon luonnonvoimien suoritettavaksi, minkuin kreikkalaiset" j a roomalaiset salyttivat sen prjiensa
niskoille, j a kuluttaa aikansa valtiotoimiin, taiteellisiin huvituksiin j . n. e. Tulevaisuuden erottaisi entisyydesta vain se, etta
se, mika ennen oli pienen vahemmiston etuoikeutena, nyt olisi
kaikkien nautittavana. Mutta konetyon kehitysmahdoUisuudet j a
tosiasiat eivat noille haaveiluihe anna tukea.
Mutta voidaanhan kuitenkin viela ajatella, etta maanviljelystuotanto muuttuu orgaanisesta mekaaniseksi, kuten teollisuus,
jolloin se on vapaampaa aika- j a paikkasuhteista kuin nyt. H i m meat aavistukset kasvien ravinto-ehdoista j a elainten kasvattamisesta ovat meidan paivinamme muuttuneet selvaksi tiedoksi. K e mistit jo toden teolla koettelevat selluloosasta valmistaa tarkkelysta, s. o. koettavat saada metsain puut, heinat, vielapa oljet j a
vihneetkin muuttumaan tyhjenemattomiksi ravintoaineiden lahteiksi ihmisille. Jos nama kokeilut onnistuvat, saattaa ravintoaineiden valmistaminen kyllakin muuttua • tehdasmaiseksi suurtuotannoksi. Kone-ennatysten ihailijat voivat edelleenkin rakentaa haaveensa ihanneyhteiskunnasta • siihen toivoon, etta nama
kokeilut onnistuvat.
Viljo

^)

David. Main. teos.

Siv. 4 9 ,
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Kirjallistadta.

IRJALLISUUTTA.

K a r l D i e h l , Uber Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus,
Yerlag von Gustav Fischer, Jena 1906, siv. 228. '
Sen agitatsiooniluonteen takia, mihin sosialistinen liike paivan
politisissa taisteluissa tavallisesti pukeutuu, jaa vahemman asiaan perehtyneelie sen varsinainen positiivinen' merldtys vieraaksi. Siita syysta
nayttaytyykin se monelle epamieUyttavaksi,. epaoikeutetuksi, yhteiskunnalle kauttaaltaan tuhoatuottavaksi. Mutta silloin nnohdetaan, etta
se on tavallisesti vaan vaahto, joka nousee j)imialle j a etta pohjavirtaa
tarkasteftaessa asia voi esiiatya kokonan toisessa valossa.
Se kritiikki, minka sosialismin esiintyminen nykyisen yhteiskunnan'
jarjestyksesta toi mukanaan, ei olekaan ollut jallda jattamatta. Tieteellinen tutldmus on ollut pakotettu monet totunksina pidetyt yhteiskunnalliset perusoppinsa tarkistamaan j a kaytSnnolliselle yhteiskuntapolitiikalle on se antanut uuden sisallon. _ Se yha huomatumpi asema,
minka liike jo kaytannollisessa politiikassa saavuttaa, tekee valttamattomaksi kannan maaraamisen sen uudistusvaatimuksiin nahden ja pakottaa vastahakoisimmankin siihen tutustumaan.
YUamainitussa' kirjassa on taloustieteen professori Karl Diehl
ottanut tehdakseen selkoa sosialismin opeista ja peruspitamyksista. T e kija on puheenaolevien oppien tutkimiselle jo ennen omistanut huomiota j a varsinkin kolmi-osaisella Iaajalla tutkimukseilaan Proudhon'ista
saavuttanut maineensa.
Se ^esitys, minka yllamainittu kirja sisaltaa,, on alkuaan annettu
paaasiaHisesti luentojen muodossa, joita tekija on pitanyt Hallen, Rostocldn j a Konigsbergin yliopistoissa. Teldja alkaa esityksella sosialismin olemuksesta j a paasuunnista seka sosiaalisesta tulevaisuusvaltiosta.
Seuraa sitten esitys anarkismista ja sosialismin suhteesta kirkkoon j a
avioliittoon, suhteesta valtioon j . n. e.' Taman jalkeen seuraa sitten pari
luentoa sosialismista Englannissa, pari Ranskan sosialismista j a lopulta
kolme luentoa sosialismista Saksassa.
Esitys on reipasta j a vetaa puoleensa. Tekija kasittelee sosialismin historiallista kehitysta ja esittaa sen paaedustajien oppeja. Monet
huomionteot j a vertaukset ansaitsevat merkille panoa. Lassallen asettaa tekija »diametraaliseen vastakohtaisuuteen» Marx'iin j a pitaa, etta
han on aina »agitatsioonissaan edustanut ideaalista, valtiososiaalista, sosiaalireformatorista kantaa, painvastaisessa suhteessa Marxin materialistiseen, valtionvastaiseen ja revolutsionaariseen ohjelmaan». (Siv. 1.81 —
182). Bemsteinin kritiikille Marxin perusopeista antaa tekija tunnustuksen. Han lukee Bernsteinin demokraatiseksi sosiaalireformaattoriksi.

ja asettaa haoet myos senkautta »diametraaliseen vastakohtaisuuteen»
Marxiin. Hanen pitaisi saada aikaan, etta »sosiaalidemokratialla olisi
rohkeutta vapautua jo aikansa yli elaneesta fraseologiasta ja nayttaa
siita, mita se todella on: »demokraatillis-sosiaaliselta reformipuolueeIta».
Bemsternille ei ole enaa Saksan sosiaalidemokratiassa paikkaansa. Englannissa voisi hanet lukea fabilaisiin, Ranskassa possibilisteihin, Saksassa
ei'- ole mitaan puoluetta, johon hanen oppinsa sopisi. Enin osottaa
han kosketuskohtia etelasaksalaisen kansanpuolueen kanssa.
Kuten jo nama viittaukset osottavat, tekee tekija rohkeasti vertauksia, joista voi olla, ja varsinkia sosialistien piirissa, hyvinkin eri
mielta. Tuskinpa Bernstein olisi aivan tyytyvainen" siihen paikkaan,
minka tekija tahtoo hanelle maarata.
Ranskan sosialisteissa erottaa tekija kaksi paaryhmaa, »revolutsionaarisen» ja »reformatoorisen».
Edellisiin kuuluvat marxilaiset ja
blanquistit, jotka kuitenldn Issyn kongressissa v. 1901 yhtyivat. Jalkimaiset eli reformatooriset puoUustavat sosiaalista leformityota, yhteistoimintaja ammattikuntaliiketta eivatka ole vastahakoisia yhteistoimintaan porvarillisten demokraattien kanssa. Taman yhteistoimintansa takia syytetaankin heita usein »piklcuporvarillisesta» kannasta. Samaan ryhmaan
kuuluvat myos aikaisemmat n. s. riippumattomat sosialistit. Paajohtajina on talla puolueella Jaures ja Millerand, joista viimeksi mainittu v.
1899—-1902 hoiti Waldeck-Rousseaun ministeristossa kauppaministerin salkkua.
Paitsi kobtia, joista voi olla eri mielta, ei suoranaisia -virheita puutu. Niinpa tekija siv. 190 esittaa Ranskan blanquistein
johtajaksi Blanquin, joka jo kolmattakymmenta vuotta on maannut
haudassa. Metodologisessa suhteessa taytyy pitaa takaperoisena etta
tekija jo heti kirjan alussa kasittelee ja lausuu arvostelunsa sosialististen
suunnittelujen toteutumismahdoUisuuksista ja vasta sen jalkeen kasittelee sosialismia eri maissa, sen sijaan etta han olisi loppuarvostelunsa
esittanyt erikoisesityksensa jalkeen. Koko kirjan suunnittelu ja annettu
arvostelu muodostuvat taman kautta aprioristiseksi.
Kirjottajan usein radikaalisista arvosteluista, samoinkuin -viela
enemman asian laadusta ja monien kysymysten aktuaalisesta luonteesta
johtuu, etta yksityiskohdissa sita vastaan voidaan tehda hyvinkin paljon
vastavaitteita. Kirja on kuitenkin monessa suhteessa asetettava niiden
monien teosten edelle, jotka eivat mitaan sano. Se on epailernatta
omiansa herattamaan keskustelua ja asianharrastusta. Kritiikilla luettavaksi voi kirjaa kyllaldn suosittaa.
• J . H. V.
L a u r a H a r m a j a : Robert Owen. Yhteiskunnallisen uudistuksen tienraivaaja. Helsingissa 1906. Kansanvalistus-seuran kustantama. 152 sivua. Hinta 2 mk.
NT "s.utopisen" sosialismin kolmesta suurimmasta edustajasta on
englantilainen Robert Owen ehka tarkein, mutta samalla myoskin vaI
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himmin tunnettu. Muut kaksi, nim. ranskalaiset Saint Simon ja Fourier, ovat tuUeet kuuluisammiksi, ja heidan jarjestelmiSan on paljon
enemman potidittu. Onpa meikalaistenkin sosialistien julkaisuissa nakynyt Idrjotuksia heista. Owenin aatteet ovat kuitenldn omansa herattamaan mielenkiintoa siitakin syysta, etta ne suurimmassa maarassa
ovat vaikuttaneet uudemman tieteellisen sosialismin miehiin. Niinikaan
on Owenilla suuri merkitys nykyaikana niin elinvoimaisena leviavSn
osuustoiminta-aatteen kehityksessa
Ylempana mainittu kirjanen kuuluu kansanvalistus-seuran toimittamaan helppotajuisten elamakertojen sarjaan. Tekija on siina paapiirteissa kuvannut Owenin • elamantyota, oppeja ja merkitysta. Kuten loppuun liitetysta kirjallisuusluettelosta nakyy, on apuna kaytetty useita
huomattavampia ainetta kasittelevia tutkimuksia. Mita tulee esitettavien
asioiden valintaan ja ryhmitykseen, on se suoritettu huolellisesti ja tamantapaisessa kuvauksessa tarkotustaan vastaavalla tavalla.
Kirja on aijottu suurelle yleisolle. Teldja on senvuoksi koettanut
saada esityksensa mahdollisimman kansantajuiseksi ja on siina onnis-'
tunutkin. Oppimattomimmankaan ei sita lukiessaan tarvitse korqpastua
vaikeasti tajuttaviin tieteellisiin sanoihin t. m. s. Vieraskielisia nimityksia on yleensa koetettu valttaa. Olisi kuitenldn ollut suotavaa, • etta
Owenin teosten suomennettujen nimien ohella olisi mainittu englanninkielisetldnj vaikkapa vain sulkumerkkien valissa, tahi etta ne ainakin
Idrjallisuusluettelossa olisi pantu nakyviin. Niin ei kuitenkaan ole laita,
vaan Owenin paateokset esiintyvat ainoastaan suomennetuilla nimilla,
samalla kun muutamat vahemman tarkeat, kuten jotkut sanomalehdet,
mainitaan englantilaisillakin nimilla.
"Kieli on, siella taalla tavattavia kankeuksia ja joitakuita yksityisia
vahemmin onnistuneita sanoja lukuunottamatta, moitteetonta, selvaa ja
korutonta. Paikotellen toivoisi esityksessa suurempaa vilkkautta, jonka
aineen laatuun katsoen olisi juullut helposti, olevan saavutettavissa.
-Tamantapaista Idrjallisuutta, joka yksinkertaisemmallekin tajuttavassa muodossa selvittelee huomiota herattavia taloudellisia oppeja ja. aatesuuntia, on meilla viela niukalti olemassa, jonka vuoksi jokainen
lisa on tervetullut. Kirja olisi jokaiseen kansankiijastoon hankittava.
I : A.

TIETOJA E R I ALOILTA.
O n k o V e n a j a l l a m a a s t a p u u t e ? ^Vehajan olot ovat aivan erikoiset; sen vuoksi tuntuvat eraiden henkiloiden yritykset mullistaa ja parantaa nama olot pariila kolmella kadenkaanteella usein
omituisilta. Paljon on varsinkin viime aikoina puhutta talonpoikain

olojen parantamisesta. Paasavelena oli, etta talonpoikaissaadyn kurjuus johtui pienista maaosuuksista, maan puutteesta. Jokainen uskoi
taman, uskoi, koska kylissa alituiseen valitettiin maan puutetta. T o i sin esittaa asian herra A. Jermolov. »Ei ole olemassa, sanoo han,
Venajalla sellaista pailckakuntaa — pohjoiset laanit ehka ' pois luettuina — joissa ei valitettaisi maan puutetta. Tama valitus on yleinen
esim. Pohjois-Kaukasiassa kasakkain kylissa, joissa sielna kohti viela
tulee 20 desjatinaa ja enemmankin. Samaten Siperiassa, jossa vanhat asuld<aat katselevat vihaisin silmin uutisasutuksia,'joiden kaytettaviksi jaetaan osa niita maita, joita he vanhastaan ovat tottuneet pitamaan ominansa. Aunuksen ja Permin kuvemementeissa tapasin 30
— 4 0 desjatinan suuruisia osuuksia, josta ainoastaan mitaton osa oh
viljelyksessa. Onko tatakin sanottava rnaan puutteeksi ja ..onko naillekin talonpojille annettava lisamaata? Selvaa on, etta kaikkein useimmissa tapauksissa kipea kohta ei ole etsittava ehdottomasta maanpuutteesta, vaan siita, etta ei ole riittavasti maata tuon ildvanhan
laajaperaisen viljelystavan edelleen harjottamiseksi, viljelystavan, joka
ei t)le sopusoinnussa muuttuneiden olosuhteitten eika vaeston nykyisen lukumaaran kanssa. Viljelystapaa saattaa muuttaa, jos kohta se
vaatiikin vaivaa, aikaa ' j a tietoja, mutta uutta maata ei voi hankkia.
Tuolle vanhalle aikansa elaneelle, mutta sitkeasti sailytetylle viljelystavalle ei koskaan tule olemaan riittavasti maata.» Naita riveja l u kiessa muistuu mieleen monen muun maan talonpojat pienine maatilldjuineen. Mutta katsokaa, sanoo eras venalainen lehti, miliaisia
satoja nama maatillmt antavat ja mitenka hyvin niita hoidetaan. Jos
naille talonpojille annettaisiin yhta suuret osuudet, kuin Venajan talonpojilla nyt on hallussaan, niin tokkohan hekin valittaisivat maan puutetta? Mitenka on Venajalla laita? Venajan talonpoika ei tieda, mitenka maata on paraiten viljeltava; ei kukaan anna hanelle opetusta
siina asiassa, ja lukea han ei osaa;' han ei siis tieda, mitenka on
edullisinta menetella, ja jos han sen tietaaldn, ei han voi panna mitaan toimeen, koska hanella ei ole varoja. Jos talonpoika aikoo anoa
valtiolta apua, niin herrat viri^amiehet ensiksi asettavat komitean, sata
komiteaa, tuhat komiteaa! J a kun ensirnaiset tuhat komiteaa vihdoin
ovat myontaneet, etta talonpoika valttamattomasti tarvitsee apua, niin
on selvaa, etta tama apu tulee liian myohaan.- Tallaisissa oloissa
talonpojan taytyy syyttaa koko viheliaisyydesta maan puutetta. Jos
hanella olisi enemman maata, niin han voisi korjata ainaldn enem-man heinia, silla heina kasvaa kylvamattaldn. Jos nyt duuma antaa
talonpojille enemman maata, niin onko han sitten todella'oleva tyyty"vainen.ja onnellinen? E i suinkaan, silla »ei maa yksin sita tee».
T r u s t i j a o s u u s k u n t a . Mielta kiinnittava taistelu, joka
ehka on oleva vastaisten suurenmoisten rengastaistelujen alkusoittona.

pitaa tata- rLyk3'a Englannin osuustoimintamiehia jannityksessS. Englannissa on askettain syntjniyt saippuatrasti. Pieni joukko mahtavia
toiminimia, jotka halHtsevaf maan saippuamarkkinoita, on liittynyt
yhteen; ouisiderien (ulkopuolella olevien) paivat ovat luetut, j a vaikka
trasti tahan asti onkin juhlallisesti vakuuttanut, ettei se aio korottaa
saippuan hintoja, niin ei siihen tietysti ole paljon. luottamista. - Mutta
Englannin osuustoimintamiesten mielesta saippuatrustin perastaminen
tuottaa heille erinomaisen tilaisuuden saada heidan omien tehtaittensa
tuotteet entista paljon suuremmassa maarassa kaytantoon osuuskuntain
jasenten kulutuksessa. Seka Englannin etta Skotlannin suurosto-osuuskunnalla on suuret saippuatehtaat, edellisella Irlamissa, jalkimaisella
Grangemouthissa. Englannin suurosto-osuuskunta valmistaa Irlamin
tehtaissa n o eii saippualajia ja voin neljannen os'dn Englannin kulutusosuuskuntain
saippuatarpeesta.
Jokaisessa Cooperative News'in
numerossa kehotetaan nyt osuuskuntia syrjayttamaan vieraat saippuat
myymaloistaan ja pitamaan kaupan vain omien tehtaitten tuotteita.
Useissa osuuskunnissa onkin jo tehty tahan suuntaan menevia paatoksia, j a Irlamin tehtaan tilauljset ovat suunnattomasti Hsaantydeet.
Englannin suurosto-osuuskunta saattaa odottaa alkava'a taistelua sita
tyynemmalla mielella kuin silla on Sidnej'ssa Austraaliassa omat oljyja talitehtaat, joten sen ei tarvitse pelata, etta trusti voisi estaa raakaaineen saaimin.
R a n s k a n v a e s t o n v a h e n e m i n e n . Joka vuosi uudistuvat
Ranskan isanmaanystavain huolet maansa tulevaisuudesta: joka kerta
kun virallinen tilasto syirtyneista, kuoUeista ja avioon menneista ilmes:;
tyy, kaantyy yleinen huomip taman ilmottamiin numeroihin. V . 1905
on syntyneiden luku taas vahentynyt edellisiin vuosiin verraten; se
oli siina vuonna 807,291, kun se v. 1904 oli 818,229 ja vuosina
1894—1903 keskimaarin. vuotta kohti 846,246. A-\doiiittojen luku on
kylla enentynyt; _ V. 1905 rakennettiin 302,623 uutta a-violuttoa, v.
1904 ainoastaan 298,621. Mutta sen sijaan on myos avioliittoja v.
1905 purettu enemman kuin edellisina vuosina: 10,019 9,860 vastaan V. 1904 ja 7,434 vastaan keskimaarin vuosina 1894^—1903'.
Huomiota ansaitsee se ilmio, etta, hygieenisista parannuksista huolimatta, kuoUeiden luku on jossain maarin lisaantynyt, 70i,203:sta
770,i7i:een v. 1905. Syntyneiden enemmyys, joka v. 1904 oli
vain 57,026, oli viime vuotena ainoastaan 37,120 elikka suunnilleen
yhid suuri kui?i se Suomessa on viime aikoina ollut., Tama katkeamaton vaheneminen vaeston kas-vussa se synnyttaa Ranskalaisissa mita
huolettavimpia ajatuksia maansa tulevaisuudesta niin alhaisia lukuja
kuin tassa ilmotetut luvut v:lta 1905'ovat, ei Ranskan tilasto koskaan ennen ole nayttanyt.
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Tietoja eri aloilta,

Osakepaaoma 7 , 0 0 0 , 0 0 0 mK.

Paaiioiittori:
HELSINKI.
Haarakonttorit:

Hamina.
Hanto.
Heinola.
U^eenlinua,
lisalmi.

Uararaliastof 4 , 7 0 0 , 0 0 0 m k .

=

Pankki ottaa vastaan rahoja korkoa" kasvamaan:
Talletustilille maaratylla koroUa, talletustilille
muuttuvalla koroUa, talletuskonttokurantille (korko muuttuva), saastokassatilille j a juoksevalle
tilille.
Pankki myy:
Postilahetysvekseleita, ulkomaalla maksettavia
vekseleita j a osoituksia, matkakreditiiveja j a
kiertomatkakreditiiveja.

Joensnti.

.JyTaskylil.

Kajaani.
Kemi.
Kokkola
Kotta.
Kaopio.
KUMsalmi.
Laliti.
MitteU.
Jinrmes.
Onln.
Pori.
Porvoo.
Raalie. •
Hattma.
Kovaiiiemi.
Sala.
Savonlinna.
Sortavala.
Tampere.
Tnrlcn.
Taasa.
Vjipnri.

Pankki diskonttaa koti- ja ulkomaalla maksettavia v e k seleita.
".
•
'
Pankki ostaa j a myy obligatsiooneja ja nlkomaan rahaa
seka ostaa kuponkeja.
Pankld myontaa lainoja, kassakreditiiveja j a remburssi- krediitteja. •
Pankki toimittaa rahanperimisia, maksuja j a rahalahetyksia koti- j a ulkomaalla.
Pankki valittaa arvopaperien ostoa j a myjmtia.
=

=

Toimia voi pankille antaa inybs kirjeellisesti.

=

Keskinainen

BenkiYakuutusylitio

Henkivakuutuskanta

V i 06 n o i n

Henkivakuutettujen
Vakuutusrahasto

145

milj.

=

m:kaa

l u k u V i 06 n o i n 4 4 , 0 0 0 Iienk>

V i 06

Muut rahastot yhteensa

noin

35

milj.

markkaa.

^ / i 06 n o i n 3,6 m i l j . m : k a a .

^

" V a k u u t e t u i l l e o n 1905 v u o d e n l o p p u u n s a a k k a
voittoosuuksina
KOKO

suoritettu yhteensa3.37S.oooiJ3;i5:aa.
VOITTO

jaetaan

vakuutetuille.

-

n IN E RVAN K^l R) PI KA U P P/\
Helsinki.

Telef.

2303.

U u s i e n ' k i r j a i n o s a s t o , Aleksanterink. 17.. Kaikkea uudempaa
koti- Ja ulkomaista kirjallisuutta. Kurssikirjoja. Paperikauppa.
V a n h o j e n k i r j a i n o s a s t o , Hakasalmenk. 2. 300,000 nidetta.HUOM.I JEfwo&eoCT
•mnlknluketnista.
=

P a r a s ostopaikka kirjastoille.

=

Suomalaiseti I^if jallisuuden Seur an
kustannuksella on ilmestynyt:
Eheberg, K. Th. Finanssioppi. Snomentanut K. J . Stahlherg.
•Hinta sid. 8: 50.
•
• , _ _ - ' .
Fliesherg, Garl.
Kauppaoppi.
Snomentanut E. A. Videnius.
H i n t a sid.. 6: —.
Herkner, Heinrich. Tyovaenkysymys. Suomennos toisesta sak- •
salaisesta painoksesta. 1—8 v. (i: —, sidottuna 8; —. — Eripainoksia siita: Tyovaen ammattiyhdistyksista. Hinta 1: 25. — Tyovaensuojelus-lainsaadanta.
Hinta 50 p:ia — Tyovaen kulutusja tuotanto-osuuskunnat.
Hinta 85 p:ia. — Vakijuomat j a tyovaenkysymys. Hinta 35 p:ia. — Sosialismi j a valtiososialismi.
H i n t a 1: —. — Kuntien sosialis.et tehtavat. Hinta 50 p:a.
Waren, Aksel. Torpparioloista Suomessa. Tekijanpalkkio suoritettu »"Anton Liliuksen lahjarahalla». Hinta nid. 3: —. • '
Yrjo-Eoskinen, G-."Z., Kansallisia j a yhteiskunnallisia kirjoituksia ensimainen 'osa v. 1851—62 kokonaan valmis. Hinta nid.'
5:25 j a sid. 6:50.
'
' '
- Saatavina kaikissa kirjakaupoissa.

:

silla

on iiimena
niittolroneella, m i k a Ijihimmlissa tulevaisuudessa tulee S u o m e s s a olem a a n e n i m m a n suosittu.
T a l l a koneella, j o k a on r u o t s a l a i s t a teboa,
on kotimaassaan ollut verraton menestys, j o ten
on syrjayttanyE tahan asti p a r h a i m p i n a
pidetyt amerikbalaiset koneet.
Muutamassa
vuodessa on y l i
3 0 , 0 0 0 k a p p a l e i t a konetta myyty
Ruotsissa.
Tiima menestys kaipaa kaltaistaan ja.riipp u u s i i t a , e t t a Met'Tiules
ratenteensa perustuksella on kevytkayntisin kaikista niittokoneista seka ruotsalaisen rakennnsataeen-a m a i nioiden ominaisunksien johdostamyos
vaJivin.
Sitapaitsi on Kone halvempi m i u t a k i l p a i l e v i a tuotteita.
. ,
seiitybsia, todistuksia ]a h i n t a ilmoituksia.

Pyytakaa

O. - T. Victor
Tivriissa,

Forselius'elta,

Rahainperimis- & Kiinteimisvalitystoimisto.
Helsinki,

Puhelin 139

Uudenraaankatu 2 0 — 2 2 .

AYoinna 1 0 — 2 j a 5 — 7 .

Suomaiainen

ensiluokan

PARTURILIIKE
6

HeikinkatU

6,

Telef.

18 8 6 ,

H y v a j a nopea tyo. Kaydaan myos yksit. asunnoissa j a hotelleissa.
Kunnioittaen O . L u n t i n e n .

Suomen P u u s e p p a i n

Kauppa- ja

=

Oaraslossa liailteniaaluisia hyvin lehlyja huonekaluja.
Dalmislaa HalHItia rakenniispmisepanalaan kuuluvia loila seKa yHstlyisia huoneKaluja ella Kolwnaisia huoneuslojcn-, Jionlloiieii-, myvmalain-, liirliliojcn- y.^ m. sisustulisia.
)K^^)K^)^
Pyylaiiaa Kuslanmisarviota ja chdohispiirustuUsia!

Hakli, LallnkkajaKnmpp.
Omistaja J u h o

iLalliikka.

T ukkukauppa
ffX(ffS(ff^(G^crx(crs{ Viipurissa. ra!^!2=rs!Jr^!K^!Jca
Suosittaa muiden tavaroittensa
•

J KIINAIAISTA

'

HAKLI. U L L U K K A J . K U M P P .

TEETA ,

.

WIIPURISSA

I lOOic •

-2a:rU(.l

J o k a i n e n k a a r e o n varustettu
tassa olevalla l e i m a i l a j a tavaram e r k i l l a s e k a sisaltaa tutkimustodistuksen.

muassa

Todellisesti

hyvaa

Huom.! Heidan paketit ovat taysipalnoisia

T e eta
jota saadaan kaikissa hyvin varustetuissa
kauppapuodeissa.
Tilaukset toimitetaan nopeasti j a v a r
masti.

Tampere
Kauppamiehenk.il
Tel.

478

Helsinki
Mikonk. 1 3 & 1 5

Turku
Linnakatu 16

Tel.27l,i309ja4737

T e l . 1309

Viipuri
Repolankatu 1 3
T e l . 130

M a a n v a n h i n j a s u u r i n e r i k o i s a l a vesijolitotoita v a r t e n kaikkia lajeja
seka v e d e n n o s t o l a i t o k s i a j a m a a n k u i v a u s j o h t o j a , y l e i s i a k y l p y l a i t o k s i a
y. m . ; sen ollessa toimitetaan lampojohtoja j a i l m a n v a i h t o l a i t o k s i a , h o y r y j o h t o j a y . m.
Suurin j a monipuolisin varasto: t a k o r a u t a p u t k i a , l y i j y p u t k i a , r a u t a - ,
k u p a r i - j a v a s k i t u u p e r e i t a seka putkenosia, pumppuja, v e n t i l e j a , uuneja,
emaljoitua t a v a r a a , kylpykaminoja, kylpyammeita, klosetteja, pesuvateja
j a muita ensi luokan faj.ansseja, hamppu- j a k u m m i p u t k e j a .
H y v i n tehtyja T a l o u s - j a Keittoastioita
myy V . W . H O L M B E R G ' i n
Lakki-, Vaski- j a Levyteos-Tehdas
Helsingissa,

Ludvikink, 5 .

Tel. 2121.

Myy, tekee rakennuspeltitoita.

Arvoisalle Yleisolle ilmoitetaan etta on avattu parturiliike
Mikonkadun varrella n:o 7 toiminimella

Uusi Parturinliike,
jossa
Tyo

otetaan
hyva.

kaikkia

parturin .ammattiin

Siisti kasittely.

Kunnioituksella U u s i
Huom.!

kuuluvia

toita vastaan.

_Puhtaus taataan.
Parturinliike,

Mikonkatu 7.

Juomarahoja ei oteta vastaan.

115c))p'in HSMliiHc

iX;:^.

puhelin 14 75,
V^esakautta varten
ja

runsas

valikoima

kauniita j a hienoja

kolimaisia

€nglanlilaisia puku- j a paallyslakl<;ikanKai1;a..

}(ftoleil{ttett Vattntslus.

Atncrllii(alaiset

tnallil

J*1yyfava,r\ uusmuoHsia herrain sadeviiUoja (Capes J-tavelock) Yedenpilavasta kankaasta.

Palovakuutus-Osakeyhtio

FENNIA

Tapaturma-Vakuutus - Osakeyhtio

P ATRI A
Helsingissa.

Helsingissa.

F.

SIDOROW

Suomaiainen Kalustolcauppa OsaKeyhtii),
Helsinki,

Aleksanierinkatu

Nso 7 .

Maanviljelyskoneita, Meijerikoneita, Myllykoneita,
Sahakoneita, Siemenia j a Lannoitusaineita.

VAKUUTUSOSAKEYHTIO
\

HELSINGISSA
myontaa HENKIVAKUUTUKSIA, KANSANVAKUUTUKSIA,
MYOTAJAISVAKUUTUKSIA, ELINKORKOVAKUUTUKSIA ja JALKEENELOKORKO-(ELAKE-)VAKUUTUKSIA.
Yhtion rahastot olivat V i 1 9 0 5 :
Smf. 16,991,708: 0 1
»
2,000,000: —
»
1,600,000: —

Vakuutusrahasto
Pohja- j a takuurahasto
Vara- j a voitonjakorahasto
Yht.

SUnf 20,591,708: 0 1

|Yhti6 on k a i k k i a a n m a k s a n u t v a k u u t e t u i l l e :
Kuolemantapauksista
Elinkorkoja
Myotajaisvakuutuksia
Paaomavakuutuksia
Voittosuuksia . . .

Sfinf
,
.__

.

.

.

»
i
»
j

11,308,979: 55
2,118,172: 0 2
438,002: 97
766,115: 81
2i073iM3' 7 i

Y\it..Sinf. 16,704,614: 06

miiion LamppumabsiiDi
Helsinki.

VICTOR RYDMAN.

Turku.

Suurin erikoisliike L a m p p i i j a , P o s l i i n i - j a L a s i t a v a -

raa, liastenvaunuja.

MYY

TUKUTTAIN:

KOTELOJA, PUSSEJA,

KIRJE-

J A KIRJOI-

- TUSTARPEITA, KAAREPAPERIA
KENLAISTA

MUUTA

Helsingin
H.
Helsinki,

PAPERIA.

J A KAIK^K^K^K^

biil^etoimisto
W . L.Il^ItT!S

M i k o n k a t u N:o 3 ( P o h j o l a n talo).

Puhelin 4 4 9 3 .

Toimii raliainperimis-, asioimis-, patentti- j a liikeasioita seka
laina- j a kiinteimistovalityksia ynna asianajotoimituksia kaikissa
maamme oikeuksissa j a virastoissa.

G. W. S O H L B E R G ' i n
L a k k K

Pelti- j a

Yaskiteosten-Tehdas

M e t s a s t a j a n k . 4, H e l s i n k i , s ® * Telefooni 8 0 j a 3 3 7 0 .
Valmiina suuri varasto: Meijeriastioita, Vesiamparia, Kylpyammeita, llmaj a Kantoklosettia y. m. Valmistaa tilattaessa: kaikkia L a k k i - , Pelti- j a Vaskisepan
ammattiin kuuluvia toita.
Hintaluetteloja vapaasti pyynnosta.

Suomen TeoUisuudenharjoittajain
Keskinainen

Palovakuutusyhtio

Helsinki, Aleksanterink. 36

Konttoriaika 10-3, # TelJ, « ; ^ S ? ^ ^ S u W
Salikoosoite:

„ASSURANS".

Naisten ja Herrain Raata|inliike
Omistaja V . Sutinen.

suosit;ell.a£iini
Puh. 4 3 8 7 .

uutuixicsineen.

M i k o n k a t u 7, H e l s i n k i ,

Puh. 4 3 8 7 .

Juho Wirtasella
1

I . Heikinkatu 3
\lCT?o\\\e, Ua\s\\\ ja Wps\\\e.
Tilaukset j a korjaustyot suoritetaan hyvin.

OSAKEYHTIO

A G R O S
HELSINKI

»

M I K O N K A T U 11

HAARAOSASTO PIETARISSA

,

Suurin tukkukauppa kaikenlaatuisia
Valcirehuja, Viljalajia, Heinan- j a Juuri-_
kasvien siemenia, Apulannoitusaineita,
JVtaanviljelys- j a • Meijerikaluja, Hoyrykoneita, Hoyrypannuja j a Mootoreja,
. Tyokoneita j a Tyokaluja, IConehihnoja
j a Koneoljya y, m.
Huom.! Paras ostopaikka Jalleenmyyjille j a ' Maanviljelysseuroille y. m,
Seuroille,
Erityishintaluetteloja pyydettaessa,
Sahko-osote A G R O S , » T e l .

Frans

A.'Bergldf

12 I 2 j a 2 0

k : I V B r w E IS T Aivi
• Helsinki,

45.-

o

L a p i n l a h d e n k a t u ' 8.

A s u n t o Nuoranpunojankatu 1 5 .

Valn:istaa huolelhsesti, halvasti' j a nopeasti
saiden alaan kuuluvia teoksia.
.
.
.
Huom.I Parhaista kivilajeista.

kaikkia hautapat-

° Valmistaa rakennuspiirustuksia.

G.

Y.

Valvoo j a johtaa kaikenlaatuista

Nyberg

rakennustydta. o o o o o o
o Valmistaa piirustuksia huone-

Helsinki, Yrjiinltatu 3 2
=

Pulielin

5 3 61

D

kaluihin, _ konttoorihuoneustoi-

=

hin

y . m.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Palovakuutus-

LA

Osakeyhtio
Osakepaaoma 5
miljoonaa Smk.

A l e k s a n t e r i n k . 44. H E L S I N K I . Ifopein korvaus! E A u l l i s h n m a t ehdot!

TapaturmavakuutusOsakeyhtio
Telefooni
40 70

SUOMEN

I

1
UUlli

TEOLLISUUSKAUPPA

Helsinki, Aleksanterink. 19, myy
Huoiiekaluja, huonekalukankaita, oviuutimia, ikkunavei-hokankaita, lattiamattoja,
Vaatekankaita, villa- j a pumpuli-leninkikankaita, pellavakankaila,
Kipsisia rinta-' ja seinakuvia seka patsaita: Snellman, Lonnrot,
• Runeberg, Topelius, Takasen Rebecka, y. m. y. m.
Valmistaa;

HELSlNGi PIIUSEPPlTEHDASOSAKETHTIO Heisiiigissa
Lastenkotok. 5.

Puhelin 13 53.

Sahkiiosolte: P u u s e p p a .

HUONBKALUJA,
KONTTORIN-,
KIRKKOJEN-,
P U O T I E N - y. m.
SISUSTUKSIA.
Ikkunolta, Ovia, Parkettllattioita
seka kaikkia puu- j a nlkkarlalaile kuuluvia tiiita.

J . Tirkkonen

T-H

Tampere* « Perust. 1869 i t
Pnlielimet.

Kangasosasto 906.
Lankaosasto 234.

CD

CD

g

Jouliiostoksianne ajatellessanne muistakaa pyytaa
B
T o i m i n i m i

Kuvitettua
liikkeessa

J .

B

T i r k k o s e n

Hintaluetteloa
O

loytyvista

P4
E£l

Zangas- ja

Tayaralaaduista.

HiiOM.!

maamme

Kangaskauppa-alalla
vahittaisliike.

ajanmukaisimmin

C/D

jarjestetty

o

o

CO

_L_D
1—I

r rr r
H E L S I M G I N

•r-H

I v i O O T T O R I T E H D a S

ERKKO &

i

CO

MARKOFF

valmistaa k a i k e n s u u r u i s i a moottoreita j a moottoriveneita.
K u v a l l i n e n hintaluettelo.lahetetaan pyydettaessa. Telef. 19 3 1 .
HELSiNGIN m O O T T O R I T E H D A S
E r k k o & Markoff.

Pi

Hietalahden Osakeyhtion
Hoypysaha j a puuseppa-tehdas
: H e l s i n k i

=

valmistaa kaikkea rakennusalaan kunluvaa p u u s e p a n t y o t a ,
tammiparkettia, kouluhuonekaluja,
voimistelutelineita.
Veistonopettaja T . Jarvelaisen keksimia v e i s t o k a p i n e i t a j a raalleja.
>r Myy kaikenlaatuista hoylattya j a hoylaamatonta puutavaraa. M

4-:^

•I—I
CO

•r

.^

i
o

R

C . R B T T I G & C:o

suosittaa erittain pidettyja siliareitaan. l^iiten:

Antarctic

Ideal

Iris

Elmmido

Kerti

-

samoin myos seuraavia papyrosseja:
KluTbb

Klubb

Ijyra

Orient

Elegant

Matti

Aino

Iiyra

Orient

Elegant

Matti

Aino

Lyra

Orient

Elegant

Matti

Aino

Osakeyhtid
Kulta- Ja Hopeamitalit
Pa.isi.sa 1889 ja WOO

„GRANIT"
Konttorit

„
. „ ' . . .
Hangossa ja Helszns,ssa

^^^^^^^^^^^^^

.

avomna 11—V^A, Telef. 87

Mekanillinen

Kivenveistamd

Kultamitali Nischnl-

. ^„„^„„,,.,,„ ,,gg .

ja Kivenhiomo

Hangossa

Perustettu i88s - - SShkoliikevoima
Erikoisala:
n ii't't 1 P^^ii^^n, musta, harmaa, viheria j . n. e.
KjlallllLLl
omista louhimoista eri osissa maata.
Valmistaa j a myy kaikenlaisia

kiTitoita kuten:

^

, _^

Muistopatsaita, HautapaisaUa, Kolonneja, Haudankebyksia ja pylvaita,
Rakennusfasaadikivia (raakapintaistakin), Askel- ja reunakivia, Jalustakivia,
Teloja ja jyrakivia, Katukivia y. m.
= i i r r z = = r :
Nayttelypaviljonki
===r==r:==iz=
Leppasuon buvilassa vanban bautausmaan varrella - . . Puhelin 4237

0.-y>

Rauppakirjapaino

gieHsanlerinli. 21 - .RelsinUi - Puhelin 662

$uorittaa HaiHKea Hiriapainoalaan
r2?j cs?i Kuuluvaa lyofa r5?j rssj

Y H T E I S K U NTATALOUPELLI N EN
AIKAKAUSKIRJA
laiaiaiaiaia^mia
larjotaan'','taten'tilattavaksi

vuodeksi

1907.I

Ohjelmana on aikakauskirjalla yleistajuisessa
tella yhteiskunnallisia j a

muodossa

kasi-

taloudellisia k y s y m y k s i a j a seurata niiden

kehitysta j a kehityksen tuloksia koti- j a ulkomailla.
Julkaisemalla

seka

yhteiskuntataloudellisten

alkuperaisia] kiijotuksia

etta

kysymysten

ulkomaisessa kir-

kasittelysta

jallisuudessa, katsauksia ilmioihin nykyisessa
elamassa j a arvosteluja huomattavammasta

selontekoja

yhteiskunta- j a talous-

yhteiskuntataloudellisesta

kirjallisuudesta pyrkii aikakauskirja tata tarkoitusperaansa

toteutta-

maan.
Yhteiskunnan eri han-astusryhmien edustajille on aikakauskirja
tarjoava
siten
sen

tilaisuuden

asialliselle

olevansa' tervetulleena
ja

taloudellisen

mielipiteiden

yhdyssiteena

vaihdoUe

kaikille

j a toivoo

yhteiskunnalli- '

elamamme kehitysta seuraaville j a silla alalia

toimiville kansalaisille,
Arvoi.saa

avustustaan

ovat

aikakauskirjalle luvanneet:

O.

A.

Autere, T h . Becker, E i n a r B56k, Leo Ehrnrooth, Rafael
Erich, Hannes Gebhard, Onni Hallsten, L . Harmaja, Aug.
Hjelt, T e k l a Hultin, Santeri Ingman, Y r j 6 Jahnsson, Kyosti
jarvinen, G. Jamefelt, I . V . Kaitiia, F . Osk. Lilius, V . M a linen, Ernst Nevanlinna, J . K. Paasikivi, E . G. Palmen,
H e i k k i Renvall, Hugo RautapSa, Matti Seppala, Otto
Stenroth, Onni Talas, N . R. af Ursin, K. Willgren y. m.
Aikakauskirjaa,

joka

ilmestyy

noin

ruisena vihkona j o k a toinen kuukausi,
kaupoista j a postikonttoreista

kolmen painoarkin suu-

voidaan tilata kaikista kirja-

seka asiamiehilta j a suoraan toimituk-

selta (osote: Huvilakatu 2), Helsingissa sita paitsi

ja R n i n
markkaa
luettuina.
maata

sanomalehti-m>'ymalasta
vuosikerralta,

Pasaasissa.

postimaksut

O. W . Laurent
Tilaushinta

j a lahetyskustannukset

Asiamiehille,-joiksi toivotaan rupeavan henkiloita y m p a r i

j a kaikista kansan kerroksista, annetaan j o k a kuudes

kerta ilmaiseksi.
J.

H. Vennola

Paatoimittaja.
J.

on 5
siihen

Forsman.

Osk.

Groundstroem

Toimitnssihteeri.
Martti

Kovero.

vuosi-

