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Helsingin Työ väenjärjestöjen Eduskunta
(Painellu asiakirja N:o 1.

V. 1918.)

Ehdotus Helsingin
MaatalouSläUtäkunnan Ja
konttorin perustamisesta.

Kaupungin
Maatalous-

Helsillgill Ty6vaenjarjestöjell Eduskuflllallc.
Sittenkull Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunta hei·
mikuun 2 p:nä lekemällään päätöksellä oli asettanut erikoisen Maanviljelyskomilean ja tämä komitea oli ryhtynyt
Iyötänsä suorittamaan, on Helsingin Työväen Toimeenpa nevalle Komitealle jätetty II. Tj. Eduskunn alle esiteltäväksi

mainitun Maanviljelyskomilean kirjelmä ja ehdotus Maan\' i 1jelysv ali uusku nllan muod osia mi sesta.
Toimecnpaneva Komitea on asian uutuuden ja suuriarvoisuuden vuoksi katsonut tarpeelliseksi pa inettuna jakaa
nJmä esitykset Eduskunnan jäsenille. Samalla on Toimeenpaneva Komitea esitysten mukaan liittänyt oman lausuntonsa asiasta ja ehdotukset, jotka näyttävät johtuvan
esitetystä uudesta alotleesta.
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Helsingin Ty6vtienjdrjesttJjen Eduskunnalle.

-

Eduskunnan asettama maanviljelyskomitea, työnsä

tuloksena, esittää seuraavaa:
Komitea tutkittuaan, missä määrin Helsingin kaupungilla

on maanviljelykseen soveltuvia maita ja maatiloja kuin
myös harkittuaan viljelysmahdollisuuksia, kannaUavaisuuUa,
onko kunnallispolitiikan suuntauduttava tälle alalle j. n. e.

ja päästyään asiain käsittelyssä myönteisiin tuloksiin, aset-

tui sille kannalle, että komitean työn on päätyttävä hallit·
sevan ja toimeenpanevan keskuselimen suunnitteluun tälle
alalle.
Helsingin kaupungin omistamista tiloista ei komitea

ole nykyisissä oloissa voinut saada täyUä selvyyttä ja tie-

toja, silmiinpistäviä numeroita ja lukuja, mutta varmasti tiedetään kaupungin omistavan maatiloja ja alueita niin kaupu~gill yhteydessä kuin sen ulkopuolellakin. (Bengtsår,
Ryttylä, Turholmå, Turvik, Toivonniemen palstatila, OutaiIlon talon ja Nickbyn kartanon osat, Gumtähti, Meilansi,
Greijus, Oulunkylä, Böle, Nybondas, Domarby, Boxbacka.
Haga, Pehr y. m.)
Kaupunki ei yleensä ole harjoittanut maanviljelystä
omistamillaan tiloilla, korkeintaan vuokrannut maata viljelystarkoitukseen. Erinäisten laitosten yhteydessä, joita on
tiloille petusteUu, on kylläkin maata viljelty, vaan ei sa notulla toimjnnalla ole ollut suurempaa merkitystä. Menneenä v.uorina ostamillaan parilla kolmella tilalla (Ryltylä,
Domarby, Boxbacka) on kaupunki harjoittanut välitöntä
maanviljelystä, mutta on silloinkin pantu vähän arvoa ja
huomiota tilain hoidolle liiketoiminlana.
Komitea esittää sentähden Eduskunnalle, että, koska
kaupungilla on mahdollisuuksia harjoittaa tuottavaa ja suurisuuntaista maanviljelystä ja karjanhoitoa omislamiJIaan tiloilla ja mailla:
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kaupungin on heti viipymättä ruvettava vii·
jelemään maitansa, harjoittamaan laajemmassa
mittakaavassa laajakantoisia maanviljelystä ja ·
karjanhoitoa.

Koska kaupunki jo ha.rjoillaaa välitöntä maanviljelystä,

ja "jos T. j. Ed. päättää sanotunlaishr liiketoimintaa edel-

leen laajentaa ja kehittää, on pakko heti asettaa keskushallinto- ja hoitoelin maanviljelysalalla kuntaan. Sanotunlaisen elimen tarpeellisuus käy nyt jo välttämättömyydeksi
maanviljelysalalta ja tilailta kertyessä asioita, jotka kaipaavat pikaista ratkaisua, mutta nykyoloissa ei olla selvillä,
kelle sellaiset asiat varsinaisesti kuuluvat.

Komitea esittää siis päätettäväksi perustaa

kuntaan maanviljelysasioista huolehtivan keskus-

hallinnon ja liittää mietintöönsä ehdotukset maanviljelyslysvaltuuskunnasta ja maanviljelyskonttorisla.

Helsingissä 23 p:nä helmik. 1918.
Maanviljelyskomitea :
K. J. Aalto.
T. Nuutinen.
K. E. Lnhde.

Aug. Tuomi.
Ida Saarinen.
T. Pietikäinen.
Osk. Rauljärvi.
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Työväenjärjestöjen Ed. asettaman Maanviljelyskomiteao ehdotus

Maanviljelysvaltullskunnaksi.
Helsingin kaupungin ~ Maanviljelysvaltuuskunnan" tehtävänä on valvoa kaupungin maatilojen ja -alojen viljelystä, keskuselimenä hoitaa niitä, ja tulee sen siinä suhteessa m. m. katsoa, että kaupungin omistamat maanvilj clykselle soveltuvat ja luovutetut maat tulevat kaupungin
edun mukaisesti viljeltyä ja tilat hoidettua, valvoa maanviljelysluolteiden kauppaa, valmistaa, jollei Ed. toisin må;i·
rää, maanviljelysyritysten ohjelma ja valvoa niitä; tutkia ja
hyväksyä uutis- ja muutostyöt ja kustannusarvio!; samakn
tutkia ja hyväksyä larveaineiden ja työkalujen y. m. hallkintatarjoukset: ratkaista työaikaa ja palkkaa koskevat kysymykset sekä sopia tariffi- y_ m. sopimuksista kaupungin
maanviljelyskonttorin töissä.
Valtuuskunnan muodostaa . viisi (5) jäsentä, joista on
kaupungin maanviljelyskonttorin johtaja itseoikeutettu, Työväenjärjestöjen Eduskunta valitsee kolme (3) ja Raha-asiain
Toimikunta yhden (1), kaikki vuodeksi kerrallaan.
Valtuuskunnan puheenjohtajana on maanviljelyskonttorin johtaja.
Valtuuskunnan alainen on maanviljelyskonttori.
Komitean ehdotus .
~ Maanviljelyskonttoriksi".

Helsingin - kaupungin MaanviljelyskonUorin, joka on
kaupungin maanviljelyskunnan alainen, -tulee hoitaa kaupungin maatilat ja maanviljelystarkoilukseen luovutetut maaalat, pitää luetteloa kaupungin tiluksista, huoltaa maanviljelystuotteiden kaupasta, hoitaa haupungin maanviljelystoimintaan tarvittavaa tarveaine - ja työkaluvarasloa.
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Maanviljelyskonttoriin kuu luu kolme osasloa, nimittäin
1) maanviljelys- ja karjanhoito-osasto, 2) metsänhoidon

osasto, 3) tilinteko-osasto.

.

Konttoria . kokonaisuudessaan johtaa ammattitaitoinen.
T. j. Ed. asettama valtuutettu. Hänen velvollisuutenaan

on m. m. tarkastaa ja ohjata maa'nviljelystoimintaa, tarkastaa ja hyväksyä saapuneet laskut, johtaa maanv iljelystuot-

teiden kauppaa, valtuustolle antaa kirjallisia lausuntoja ja
sen kokouksissa tietoja maanviljelyskonttorin toimintaan ja
hoitoon kuuluvista asioista.
Osastoilla palvelevat

~osastonjohtajat ..

ovat erikois-

ammattimiehiä.
,
Maanviljelys- ja karjanhoito-osaston alaisia ovat tilanhoitajat; melsänhoito-osaslon alaisia metsänvartijat.
(Näiden osastojen 11.Ihe mmistä tehtävistä laatikoon Ed uskunnalle Maanviljelystoimituskunta ehdotuksensa.)
Tilinteko-osastoa hoitaa kamreeri apunaan konttoriapulaisia. Kamreerin velvoll isuutena on m. m. pitää konttorin tilikirjoja ja luetteloja, suorittaa halli ntoon kuuluvat
laskut; viedä kirjoihin ja tarkastaa konttorin valvonnan
alaista kauppa-, tarveaine- ja työkaluvarastoa,

Toimeenpanevan Komitean lausunto.
Ehdottaen, että Eduskunta hyväksyisi Maanviljelyskomitean ehdotuksessa esitetyn periaatteen maataloustoiminnan kunnallisesta kehittämisestä ja päättäisi tätä toimintaa varten perustettavaksi oman hallintoelimen tarpeelJisine virastoineen Helsingin kaupunkiin, on Toimeenpaneva
Komitea katsonut tarpeelliseksi tehdä eräitä huomautuksia
ehdotusten yksityiskohd ista.
Maanviljelystuotteiden kaupasta huolehtimisen ehdottaa Maanviljelyskomitea yhdeksi ehdottamiensa Maan-
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viljelysvaltuuskunnan ja Maallviljelyskontlorin tehlävislii ,
Emme tahdo ehdottomasti kieltää, etteikö sellainenkin
järjestely olisi mahdollinen. Kuitenkin sen edullisuus ja
kaikinpuolinen käyHinnöllisyys herättää vakavia epäilyksiä
kahdestakin syystä. Ensiksikin on nyt jo "Elintarvelaulakunnasta alaisine lukuisille konUoreineen muodostunut se
elin, jonka hoidossa kunnallinen kauppatoiminta suurimmaksi osaksi on. Niinkauvan kun Elintarvelautakuntia
farvitaan nykyisiin tehtäviinsä, ja niitä kaiken todennäköisyyden mukaan saatetaan tarvita vielä vuosia, jopa näytU.l11- hyvin mahdolliselta sekin, että niistä muodostuu pysyviä orgaaneja kunnalliseen elämään, on mielestämme
sekä epäjohdonmukaista että käylännöllisessä elämässä
sekavuutta synnyUävää h:oda uusi elin, jolla osin 011
sama teht1lvä kuin ;0 olemassa o levaIJa elimellä. Meistä
näyttää sekä johdonmukaisemmalta että käytännöllisemmältä, että uusi perustettava maa taloudellinen keskuselin
luodaan etupääsSä maataloustuotantoa varten ja sen toiminnan kautta aikaansaatujen tuotteiden jako toimitetaan
Elintarvelautakunnan kaulta.
Elintarpeilten tuotannolla
kaupungin kunnallisen maataloustoiminnan kautta ei voine
H:!himmässä tulevaisuudessa olla niin suuren laajenemisen
edellytyksiä, etteikö voisi ajatella Elintarvelautakunnan
konttoriensa ja kauppojensa kautta voivan toimittaa niiden
maataloustuotteiden myyntiä, jotka tuotteet kunnallis~ll<l
. maataloustoiminnalla luodaan. Sen vuoksi lähintä tulevaisuutta silmällä pitäen tulisi mielestämme käytännöllisistä
syistä aikaansaada sellainen järjestys, että maataloustuotteiden kaupasta, sikäli kuin kyseeseen tulee jakelukauppa,
huolehtiminen poistetaan perustettavaksi ehdotettujen uusien laitosten tehtäv istä ja sen tehtäviin tässä suhteessa
sisällytetään tuoUeidensa luovutlaminen Eliutarvelaulakullnalle jakelua varten.
Kaukaisempaakin tulevaisuutta varten näyttää' meist;i
U1mä suunta oikeammalta. Kun kerran voimme tuotantoa
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suuremmassa määrässä tulevaisuudessa kunnallistuUaa, niin
kunnallistulelaan silloin myös kauppa yhä useammilla ja
useammiJla aloilla. Ajatellessaan tätä 'järjestelmää johtuu
siihen loppupäätelmään. että kunnallinen tuotanlo silloin

vaatii omat keskuselimensil ja tuotteiden jako, s. Q.
kauppa. ja liikenne jälleen omat keskuselimensä, joista
kwnpaisetkin hpitavat omat erikoistehtävänsä, joita tehtäviä tuskin voidaan samoille elimille yhdistää.
Vielä eräs pienempi käytännön seikka puhuu To i-

meenpanevan Komitean kannan puolesta. Kuten ehdotuksesta näkyy, sisältyy Maanviljelyskomiiean esitykseen

myös ehdotus metsänhoito-osaston muodostamisesta pe-

rustettavan laitoksen alaosasloksL Samalla kun Toimeenpaneva Komitea kannattaa Ma~lnviljelyskomitean ehdotusta
juuri tuohon osastojaotelmaan nähden, huomauttaa se,
dlä toimiuran laajetessa tulisi kauppaloimintaan sisällymään myös- metsätuotleiden kauppa. Sitä varten on nyt
jo Halkokontlori. Tulisi kaksi samanlaista kunnallista
kauppalaitosta tässäkin asiassa. Se ei liene tarpeen.
Näillä esiletyil!ä perusteilla Toimeenpaneva Komitea
on katsonut voivansa ehdottaa, ettei jakelukauppatoimintaa
sisällytetläisi näiden perustettaviksi ehdotetlujen laitosten
lyöohjelmaan.
Valtuuskunnan muodostamisesta kannattaa Toim eenpaneva Komitea Maanviljelystoimikunnan ehdotusta muute n, mutta huomauttaa, että kun Maanviljelysloimikunta
ehdottaa, että perustettavaksi ehdotetun Maaoviljelyskonttorin johtaja on valtuuskunnan itseoikeutettu jäsen, jota
Toimeenpaneva Komiteakin kannattaa, niin olisi samalla
määriteltävä, millä tayaJla tämä konttorinjohtaja toimeensa
aseletaan. Maanviljelyskomitean ehdotuksista ei selviä,
onko se ajatellut, että Eduskunnan valitsemien 3 ja Rahaasiain Toimikunnan valitsemien 1 miehen muodostama
4-miehinen valtuuskunta ensirr valitsee konttorin johtajan,
jonka jälkeen tämä on valtuuskunnan itseQikeuletfu jäsen,

,,
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vai onko se ehkä ajatellut, että
T. Eduskunta. Nuo molemmat
ovat Toimeenpanevan Komitean
vaikeata ratkaista, kumpa niistä

kontto rinjohtajan valitsee
menettelymahdollisuudet
mielestä olemassa ja on
olisi tarkoituksenmukai-

sempi. Kuitenkin Toimeenpaneva Komitea siihen katsoen.

että jos johtajan valitsee Eduskunta, niin valtuuskunta
johtajaan nähden suuresti kadottaa vaikutus- ja määräysvaltaansa, kannattaa sitä käsitystä. että valtuuskunta valit-

see konttorinjohlajan, koska silloinkin kuitenkin säilyy

Eduskunnan mlHlräy.svalta myös konUorinjohtajaan nähden
samalla kuin koko valtuuskunlaank in nähden.
Tällä esittämällään perusteella siis Toimeenpaneva
Komitea kalsoo voivansa ehdottaa, että perustettava valtuuskunta tai lautakunta - kumpaa nimeä käyteUäneekin
- valitsee konttorinjohtajan,
Kassa- ja tililaitoksen j/J.rjestttmiseen nähden Toimeenpanevalla Komitealla o n niinikään eräs huomautus.
Kaupungin hallinnolliset johto- ja lautakunnat jakaan tuvat nykyisin seuraaviin ryhmiin:
1) ne joilla on sekä oma tilivirasfo itsenäisin maksumääräysoikeuksin että oma kassavirasto ;
2) ne, joilla on oma tilivirasto itsenäisin maksumääräysoikeuksin, muUa ei omaa kassavirasloa;
3) ne, joilla ei ole omaa tilivirasloa itsenäisin maksumääräysoikeuksin eikä omaa kassavirastoa.
Selitykseksi huomautettakoon, eftä ensinmain ittuu n
ryhmään, paitsi Rahatoimikontloria, joka toimii kaupungin
keskuskassana ja keskustiliv irastona, kuuluvat sellaiset lai tokset kuin esim. kaupungin teknilliset laitokset (kaasu-,
sähkö- ja vesijohtolaitos), samoin raitiotie! kunnal!isena
laitoksen a tulevat tuohon ryhmään kuulumaan. Toiseen
ryhmään kuuluu m. m. Rakennuskonttorin tilivirasto. Sinä
aikana, kun kunnallinen valta on ollut Työvlienjärjestöj en
Eduskunnalla ja juoksevien asiain hoito H elsingin Työväen
Toimeenpanevalla komiteaJla on kyllä tullut käytäntöön se
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menettely, että maksumääräysoikeutla melkein yksinomaan
on käyttänyt Raha-asiain Toimikunta, jopa sekin osittain
Toimeenpanevan Komitean päätäntövallan alaisena. Tätä
järjestystll, vaikka se, mitä Raha-asiain Toimikunnan nykyiseen taloudelliseen keskeisasemaan tulee, lähenteleekin
ihannejärjestelmää, kuitenkaan tusldn voitanee siihen sisäl·
tyvien käytännöllisten hankaluuksien vuoksi ajatella pysyvään käytäntöön vakiinnuteUavaksi, vaan pysynee ja
palanee ainakin 110rmaaliaikoihin palattua yllämainitlu
kolmijako. Tämän tähden katsoo Toimeenpan eva Komitea, että kyseessä o levan uuden, perustettavaksi ehdotetun laitoksen, jota ajatellaan normaaljaikoinakin pysytettäväksi, suhteen olisi selvät määritelmät tehtävä sen kassaja ti1ilaitoksen järjestämisestä. Maanviljelystoimikunnan
ehdotuksesta ei käy selväksi, onko se ajatellut, että laitoksella olisi oma kassa- ja tili vi rasto -itsenäisin maksumääräysoikeuksin vaiko v;::in tilivirasto maksu määräysoikeuksineen ilman kassavirastoa. J.os perustettavan laitqksen työohjelmaan sisl! llytetääu myös jakelukauppatoiminla, kuten Maanviljelyskomitea ehdottaa, niin silloin
laitos on varustettava, kuten teknilliset laitokset ja Elinlarvelautakunlakin laitoksineen, itsenäiseilä sekä kassa- että
tilivirastolla itsenäisine maksumääräysoikeuksineen. _Mutta
jos sen tehtävistä poistetaan jakelukauppatoiminta, kuten
Toimeenpaneva Komitea ehdottaa, niin silloin se tulee
lähinnä samaan asemaan kuin Rakennuskonttori, eikä
näyttäisi tarvitsevan muuta kuin oman tilivirastonsa itsenäisine maksumääräysoikeuksineen.
Näillä esittämillään perusteilla katsoo Toimeenpaneva
Komitea voivansa ehdottaa, että tämä uusi laitos suunnitellaan varustettavaksi omalla tilivirastolla itsenäisine maksumääräysoikeuksineen Rahatoimikonttorin ollessa sen kassavirastona, ja että niinkauvan kun vakiilltuneempiill oloihin
päästään sen talousvalvonta, on, samoinkuin nykyisin kaikkien muidenkin laitosten, Raha-asiaintoimikunnal1a .
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Nimeksi tälle uudelle elimell e ehdottaa Maanviljelys-

komitea nimen:

"Maallviljelysvaltuuskullta~.

paneva Komitea pitäisi

parempana

nimeä

ft

Toimeen-

valtuuskunta "·nimen asemasta

~ lautakunta ·.

Ja kun

lämltn uuden

elimen työajaan sisältyy muutakin maataloudellista loimin-

taa kuin pelkkää maanviljelystä (karjanhoito ja metsänhoito), pitää Toimeenpaneva Komitea maanviljelys-nimityksen asemesta parempana maatalous-nimitystä.

Näillä yJlämainituilla perusteilla ehdottaa Toimeen-

paneva Komitea käyläntöönotetlavaksi nim et: .Maatalollslautakunta ~ ja "Maalalollskonftori-.

Alote, jonka johdosta Toimeenpaneva Komitea edellll
on lausuntonsa antanut , on luonteeltaan sellainen, eltä se

yhtyy myös muutamiin muihin Toi meenpanevan Komitean
mielestä ratkaisua kaipaaviin kysymyksiin, Joihin tahdomme
tässä yhteydessä kiin'nittää Eduskunnan jäsenten huomiota.
Kuten Maanviljelyskomitea huomauttaa, on, Helsingin
kaupungilla maa-alueita varsinaisen kaupunkialueensa ulkopuolella hajallaan siellä täällä, lähinnä Helsingin pitäjässä,
mutta nekin pirstoina eri paikoissa. Tämä on tietysti kaikkea muuta kuin miellyttävää. Mutta jos kauvemman ajat·
telee asiaa, niin muuttuu se epämiellyltävästä suorastaan
peloiitavaksi. Helsingin kaupung in aluelaajennuskysymys
on silloin eräänlaisen pääomakorporatioonien muodostaman .pansaroidun nyrkin~ alaisena. Kaikilta niiltä tahoilta,
joille Helsingin kaupunkialueen tulevaisuudessa ehd ottomasti täytyy päästä laajenemaan uhkaavat sitä kapitaaliyhtymäin muodostmat maakeinotieluyhtiöt (Stenius-yhtiö,
Brändö-yhtiö, Boxbacka-yhtiö, Wanda-yhtiö ym.) Herrojen hoilaman kunnallisvallan vallitessa nämä yhtiöt vain
odottelivat aikoja, jolloin Helsingin kaupungin olisi pakko
ostaa korkeilla hinnoilla nämä yhtiöt. Yksi edel1ämaini-
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luisla yhtiöi.stä (Boxbacka) on aivan hiljattain (viime
vuonna) ostettu kaupungille.
Tämä tosiasia ja tietoisuus Helsingin kaupungin alue·
laajell nuksen välttämättömyydestä, pakottaa mielestämme
nyt kiinnittämään huomiota tähän kysymykseen ja ryhtymiUin sitä yksityiskohtaisemmin valmistamaan. Painettu
selQnteko asiasta olisi tarpeellinen.
Edelläsanotun perusteella Toimeenpaneva Komitea
ehdottaa, että Eduskunta sen tehtäväksi jättäisi yksityiskohtaisen esityksen valmistamisen Helsingin kaupungin
aluelaajennuskysymyksestä ja painetun selonteon laatimisen
asiasta.
Kuten Toimeenpaneva Komitea puhuessaan Maatalousvaltuuskunnan tililaitoksen järjestämisestä on huomauttanut,
on kaupungin uusien hallintoelimiell toiminta vielä yksityiskohtaisesti säännöittelemättä. Tämä on johtunut siitä, että
valla nkumouksen vyörysSä käytännöllinen asiain hoitamisen
pakko on tuonut kunnallisen laitoksen toisensa jälkeen
meidän hoidetlavaksemme ilman että olisi ennäteUy laatia
edeltäpäin suunnitelmaa ja ohjeita, joiden mukaan kutakin
la itosta ruvetaan hoitamaan.
Sikäli kuin eri laitoksiin nyt käytännössä ennätetään
perehtyä, ovat ne kuitenkin myös täydellisesti uudelleen
sää nnöstellävät, osittai n yksinkertaistuletlavat, osittain taas
yhdisteltävä eräitä ja eräita toisin jaoiteltava, ohjesääntöjä
uusittava j.n.eo Kaikkeen tähän olisi Toimeenpanev3n
Komitean mielestä aste asteella nyt jo ryhdyttävä, vaikka
vielä onkin laisleluaika käsissä. Sillä mitä nopeimmin
saamme sisäisen järjestyksen kaytännössä lujitetuksi, sen
parempi mielestämme valta taistelumme lopulliselle voitolle.
Näillä perusteilla rohkeneekin Toimeenpaneva Komi·
tea ehdottaa, että Edusku nta sen tehtäväksi jättäisi yksityiskohtaisen suunnitelman l aatimis~11 kunnallishoalJinnon
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sisäisen organisatsionin uudistamiseksi Helsingissä ja pai netun selostuksen valmistamisen tästä asiasta.

Eduskunnan päätettäväksi esittää Toimeenpaneva Ko-

mitea sen perusteella, mitä se edellä on esittänyt, seuraavaa :

että Helsingin kaupunki om islam iliaan ja
vasta hankkimilIaan maa-alueilla ryhtyy tilai-

suuksien ja mahdollisuuksien mukaan harjoitaIllaan kunnallista maataloustuotantoa;

että Helsingin kaupungin maataloustuotan Ilon ha rjoUamista ohjaamaan ja valvomaan ase-

tetaan 5-jilseninen Maatalouslaulakunta, jonka

alaisena virastona toimii Maatalouskonitori hoi taen kaikkia alaan kuuluvia tehUlviä vaslede::
säädettävän ohjesäännön mukaisesti, lukuunot -

tamatta tuotteiden vakinaista jakelu kauppaa , ja
ollen varustettu tilivarastoIla itsenilisine maksu ~
miltlräyksineen;

etlil Ed uskunta Toimeenpanevan Komitean
tehtäväksi jättää yksityiskohtaisen esityksen laa ~
timisen ja painattamisen Helsingi n kaupungin
aluelaajennuskysymyksestä ja sen ratkaisumahdollisuuksista ;
että Eduskunta Toimeenpanevan Ko"mitean
tehtäväksi jättää yksityiskohtaisen esityksen valmistamisen Helsingin kaupungin sisäisen kun nallishallintoelimistön uudestaan järjestämiseksi.
jolloin Toimeenpaneva n Komitean tulee hu o·
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mioonsa ottaa itsekutakin kunnallista laitosta

nyt hoitavien valtuuteUujen, valtuuskuntien, joh-

to· ja lautakuntien ehdotukset ja suunnitelmat.
Helsingissä, helmikuun 27 p:nä 1918.
He lsingin Työväen Toimeenpaneva Komitea.

Jussi Tuominen.
Jussi Railo.
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