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Esipu~e. 

Sen Yhteiskunnan uudistus nimisen julkaisusarjan 
synnystä, jonka ensimäinen numero nyt päästetään 
ju lkisuuteen, lienee paikallaan tehdä tässä Iyhyklti
sesti selkoa. 

Pian sen jälkeen kun punakaartilaiskapina viime 
kuluneen tammikuun lopu lta oli puhjennut, yhtyivät 
eräät nuorsuomalaiseen puolueeseen lukeutuvat pää· 
kaupunkilaiset harkitsemaan, olisiko syytä koeltaa 
saada nuorsuomAlaisen puolueen ja mahdollisesti mui
denkin porvari llisten puolueiden vasemmistoaineksia 
koolle vaihtamaan ajatuksia poltlavista valtiollisista 
ja yhteiskunnallisista kysymyksistä sekä suunnittele. 
maan vastaista toiminlaa edistysmielisten aatteiden 
vireili! pysyltämiseksi ja niiden mukaisen ohjelman 
ajamiseksi valtiollisessa e lämässämme. Lil.htökohtana 
oli se ajatus, ellä punaisten kapinan tultua kukiste
tuksi, mikll saattoi olla vain ajan kysymys, oli san
gen todennäköisesti odotellavissa enemmän tai v!hem
män voimakas taanlumus yhteiskunnallisessa elltmlls
sämme. Kun 111111 edistysmieliseltlt kannalta katsoen 
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oli pidettävä isllnmaalle arveluttavana , niin her.,i 
kysymys, eikö pitäisi jo sodan riehuessa jotakin lehdl 
taantumuksen valtaan pääsemisen ehkäisemiseksi. 
Se tapahtuisi - niin arvelliiin - m. m. siten, eUI 
pOhdiuaisiin erinäisiä pll;vlljArjestyksessll olevia yh
teiskunnallisia kysymyksiä mahdollisimman perus-
teellisesti, valmislenaisiin niistä seikkaperllisill., uudis
IUkseen tähtääviä ehdotuksia ja koetettaisiin sitten, 
kun tilaisuus siihen tarjoutuu, ryhtyä niitä valtiolli
sessa elAmltssll. toteutlamaan. Sellaisina kysymyksinä, 
jotka nllyttivät vaativan pikaisia ratkaisua tai joiden 
esille ottaminen seikkaperäistä valmistusta ja asteet · 
laista toteullamisla varten ei tuntunut sietllvltn lyk

käystä, olivat lähinnä corppariasia, verotusasia, val.
tiomuolokysymys ~ koulu kysymys. 

Neuvottelujen tuloksena oli päätös koettaa aikaan 
saada suurempi edistysmiel isten kansalaisten kokous, 
jossa edellämainitut näkökohdat uudelleen ja laaja. 
peräisemmin esitettäisiin ja jossa lopullisesti päiltet· 
täisiin, oliko suunniteltuihin toimenpiteisiin ryhdy:' 
tilvA. Suunniteltu kokous pidettiin helmikuun 8 
p:nä. Kokoukseen, jossa johtaja W. A. Lavonius 
esitti keskustelun alustukseksi ne mietteet, jotka pu· 
heenalaisen Kirjasarjan ensimll.isessä nnmerossa nyt 
pAlIstetil.lln julkisuuteen, oli saapuvilla noin neljäkym· 
mentä elupil.llssä nuorsuomalaiseen puolueeseen lukeu· 
tUV211 kansalaisIa. Vilkkaan keskustelun lOPPuluIok· 
sista mainittakoon päätöS asettaa neljä eri valiokun· 
laa valmistelevasti käsillelemäil.n kokouksen kiireel
lisinll pitämiä kysymyksiä: valtiollista kysymystä, 
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lorppari· ja tilattoman vllestön maahankintakysymystä, 

taloudellisia kysymystä ja koulua ynnll kansanvalis
luskysynlysll. 

Samassa kokouksessa valittujen pUheenjohtajainsa 
jOhdolla komiteat ryhtyivät heti työhönsä kokoontuen 

sliten eri jaosloina miltei koko kapinan ajan useita 
kertoja viikossa. Tarkoituksena oli ottua eri komi· 

teain valmistamat mietinnöt ja ehdotukset yhteisissä 

kokouksissa käsiteltilviksi. kokouksissa, joihin kut· 

suttaisiin komiteain ulkopuoleltakin edislysmielisiksi 
tunnettuja kansalaiSlft ja siten koota yhä lukuisam· 

min henki löitä mUrätyn suuntaisen ohjelman ympä

rille. Nllin pitkälle ei kumminkaan päästy, koska 

kapina-ajan lOPPupuolella, jOlloin komiteoilla alkoi 
olla ehdotuksia valmiina, kokousten pitäminen, 

punaisten ~ viranomaisten ~ mieli vallan yhä yltyessä, 

.. kävi mahdottomaksi. T!tytyipä lopulta keskeyt

tää komiteainkin työ, kun useat komiteain jäse
net olivat pakotetut aika ajoin piileskelemään pu

naisten etsiessä heitä, jA aseman yhä. kiristyessä 

mielet kävivät niin levOttomiksi, euei sentapaitJen · 
kaan työ, jota komiteoissa oli suoritettava, oikein 

ollanut luonnistuakseen. Kapinan pällttymisen jlllkeen 

ei taas työn vlllitOn jatkaminen ollut mahdollista siitä 
syystä, eUIl komiteain useimpien jäsenten virkatehtä

vät vaativat kaiken heidän aikansa ja huomionsa. 

Suunniteltu työ jlli näin muodoin keskeneräiseksi. 

Mutta kun 'semminkin toisissa komiteoissa oli jo en· 
nltletty laajanlaisten aluStusten pohjalla käsitellä eräitä 

kysymyksiä varsin perusteellisesti, on pidetty suota· 

I 
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valla, ettll. tlten syntyneet ehdotukset alustajain ni. 
missä saatettaisiin julkisuuteen erityiseksi julkaisu
sarjaksi koouuina. 

Helsingissä syyskuun 23 p. 1918. 

Oskari Mantere. 



Alkulause. 

Tämä kapinan aikana, helmikuun jälkipuoliskolla 
tilnä vuonna, esitetty alustus julaistaan pääasiallisesti 
sellaisena kuin se silloin lyhyessä ajassa suoriteua
van tehtävän täyttämiseksi kirjoitettiin. Paitsi tavan
mukaista painokuntoon saattamista on vain siv. 14 
-15 lisätty kuvaus lUOkkarajojen laadusta, jOlla 
tarkemmin kävisi ilmi, mitl .yhteiskunnallisel1a tasa
arvolla" tarkoitan. Loppllsanat on sen ohella jäI· 
keenplin muistin mukaan paperille pantu. 

Alustus sisälsi nyt julaistun lisäksi muutamia 
suullisesti lisäuyjll sanoja vaUiomuotokysymykseStä 
ja Kauko · ~rjalan asiasta. 

Edellisessä pantiin pääpaino sille, että miläritel
täessä presidentin valtaa lainsäädäntöasioissa - ku
ninkuudesta ei kukaan siihen aikaan puhunut -
vaIvoItaisiin, ettei se muodoslUisi edistystil ehkäise· 
väksi tekijäksi, ja esitettiin harkittavaksi, eikö uusia 
veroja ja valliolainojen ottamista myönnelläessä ny· 
kyisin Sll.ll.detty 2/a·osan enemmistö ollut omansa 
heikon ta maan hallituksen valtaa ja johtamaan alitui-
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5110 hallituksen vaihdaksiin, yksinkertaisen eduskun

taenemmistön kannatus kun ei riilll. kulloinkin toimi
vaa hallitusta raha-asioissa tukemaan. 

Kauko-Karjalan kysymys taas esitettiin osana 

kansamme pyrkimystä kehiuyä eheäksi kansakun
naksi. Silloisissa oloissa, Venäjän valtakunnan jat

kuvaa hajoamista odoteltaessa ja ennen Englannin 

Muurmannin retkeä, katsoniin Hima asia elusijassa 

kansallistunteen elllhyttörnin valislUskeinoin ja ksn-
sanlUl.nestyksin ajettavaksi. Sen ohella huomautet-
tiin velvollisuudesta huolehtia siitä, ettei yksityis

pälloma pHlIsisi metsIImaan 05[Oi1la painamaan sikä
läisiä heimolaisiamme taloudelliseen riippuvaisuuteen. 

Alustusta painokuntoon saatettaessa on minulla 
ollut suurta hyötyä toht. Zach. Castrenin tekemistä 

huomautuksisra ja antamista neuvoista, joista pyydän 
lausua hänelle lämpimät kiitokseni. 

Helsingissä syyskuun 19 p. 1918. 

W. A. L. 



Kansamme vapauden taistelu ja yhteiskuntaraken
nuksemme heikkous. 

Ei ole epäile mistä, että historia tulee nimittä· 
mään sitä sotaa, jota maassamme nyt käydään, 
Suomen kansan vapaudentaisteluksi. Kaksikym. 
menvuotisen sorron jälkeen antoivat maailman· 
tapahtumain vaihtelut kansallemme viime vuoden 
lopulla tilaisuuden julistautua itsenäiseksi kansa· 
kunnaksi ja tämän vuoden alkupäivinä useat 
valtiot tunnustivat itsenäisyytemme. Mutta to
dellisuudelta se ei sittenkään tuntunut, niin kauan 
kuin sama venäläinen sotaväki, jonka pistimiin 
sortovalta oli nojautunut, oleskeli maassamme 
kiristäen hallitukseltamme rahoja, kuluttaen elin
tarpeitamme, ottaen osaa yleistä järjestystä rik
koviin mellakoihin, vieläpä siellä täällä ryöstäen
kin, meidän kykenemättä tätä kaikkea estä.., 
mään. Vasta nyt kun kansamme ase kädessä tor
juu luotaan tämän painajaisen toteutuu valtiolli
nen itsenäh.yytemme. 

1\1utta valitettavasti ei kansamme yhtenä mie
henä ole noussut karkoittamaan väkivaltaa täältä 
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pois. Tosin ovat monen muunkin kansan vapauden· 
taistelun suorittajina etusijassa olleet itsenäiset 
maanviljelijät ja sivistynyt nuoriso, muiden kan
sanluokkien pysyessä syrjempänä, tai kuten Puo
lassa ratkaisevana hetkenä pettäenkin yhteistä 
asiata. Mutta tuskinpa lienee ennen nähty, että 
laajat kerrokset aseellisesti olisivat avustanect 
sortajia osottaen tuntevansa suurempaa yhteyttä 
näiden kuin oman kansansa kanssa. Näin on 
kuitenkin meillä käynyt ja niinpä ei ole kicllcttä
vissä se mieltä painava tosiasia, että vapauden
taistelumme on samalla muodostunut sisäiseksi 
sodaksi. 

Kansamme raskaana tehtävänä on siten yht'ai
kaa taistella Venäjän kurittomia sotilasjoukkoja 
vastaan valtiollisen vapautemme toteuttamiseksi 
ja sisäistä rikollisuutta vastaan lakipohjaisen 
yhteiskuntajärjestyksen ja yleiseen äänioikeuteen 
perustuvan kansanvallan puolesta. 

~äinkin vaikeutunccna on tämä taistelu päät
tyvä - muuta emme voi edellyttää - vapauden 
ja kansanvallan voittoon, venäläisten joukkojen 
karkoittamiscen ja niiden seikkailijain kukista
miseen, jotka ovat anastaneet kansaneduskunnan 
vallan. Toisenlainen ratkaisu on mahdollinen 
vain siinä tapauksessa, että ennen taistelumme 
päättymistä yksinvaltius Venäjällä uudistuisi ja 
sen joukot vai taisivat maan painaen vielä kerran 
sortonsa alaisiksi kansamme kaikki kerrokset · 
Muussa tapauksessa ei venäläisten sot ilasten ynnä 
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niiden joukkojen, jotka ovat kansaltamme riislä
neet sen itsemääräämisoikeuden, onnistu saavut
taa valtaa ja vakiinnuttaa sitä niissä laajoissa 
picniviJjelijäin maakunnissa, jotka ovat Näsi· 
järven, Päijänteen ja Saimaan pohjoispuolella. 
~äiden Joukkojen aseellinen voitto, jos se vastoin 
kaikkia arvosteltavissa olevia tosiasioita olisi mah
dollinen, synnyttäisi vain välitilan, jolloin epä
järjestys ja rcpiväin voimain hävitys jatkuisi, 
kunnes uhkaukset, kiristyksct, vangitsemisct ja 
murhat kasvattaisivnt kansan vastustuksen kyllin 
voimakkaaksi heittämään vieraat ja kotoiset 50f

tajansa niskoiltaan. Sillä kyllin selvästi on mei· 
dänkin kansamme historia jo osoittanut, että 
JicvcmmätJOn keinot kuin nykyisten vallanpitä
jäin käyttämät herättävät kukistumattoman vas· 
tarinnan, jota voimakkaampikaan sortovaltias ei 
voi nujertaa. 

Tätä myöten on taistelu'n tulos ennakolta 
varma. Mutta kansamme tulevaisuuden kannalta 
ei ole yhdentekevää, miten maamme kehitystä 
johdetaan, sittenkuin lakipohjainen järjestys ja 
eduskunnan vaJta on palautettu. Joskohta se 
tilanne, joka synkistää vapaudentaisteluamme 
sisäiseksi sodaksi, suurelta osalta johtuu edes
vastuuttoman ja valheellisen kiihotuksen vuosien 
varrella synnyttämästä myrkystä, Venäjää hä
vittävän epäjärjestykscn tartunnaisesta leviämi
sestä tänne ynnä sarjasta viime vuoden tapahtu
mia valtiotoimintamme ja clintarvepoliti ikkamme 
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alalla, on tämä tilanne ennen kaikkea perintöä 
menneiden vuosikymmenien ja vuosisatain kehi
tyksestä, joka ei ole kyennyt kyllin voimakkaaksi 
kasvattamaan kansallista yhteistunnetta. Olen 
n"äinä päivinä johtunut uudelleen lukemaan Väls
kärin kertomusta l\Iainiemen linnasta kuvauksi
neen läänityslaitoksen r60o-1uvulla Etelä-Suomen 
rahvaalle tuottamista kärsimyksistä ja työvouticn 
mielivallasta. Suolahden kuvauksia IJoo-luvun 
virkamiesten harjoittamista vääryyksistä, Meur
manin muistelmia Hämeen maalaisoloista viime 
vuosisadan keskivaiheilla sekä Forsmanin selvi
tystä syistä sosialismin leviämiseen maalaisväes
tömme keskuuteen. Elävämmin kuin ennen ovat 
n'imä kuvaukset johdattaneet mieleeni niitä aat
teita, joita viime keväänä, m. m. suunniteltaessa 
nuorsuomalaisen puolueen ohjelmaa, esitettiin 
yhteisk<.mnallisen tasaveroisuuden aikaansaamisen 
välttämättömyydestä. Se seikka, että sosiaali
demokraattisen puolueen johto asestettuun, osittain 
rikollisista aineksista kokoonpantuun joukkoon 
nojaten on lähtenyt valtiopetoksen ja väkivallan 
teille vetäen mukaansa työväenjärjestöt, ei saa 
muuttaa meidän kantaamme. Pikemmin on me~
dän myöntäminen, että asiain meno entistäkin 
selvemmin osoittaa yhteiskuntarakennuksemme 
heikkoutta ja välttämättömyyttä perinpohjaisesti 
uudistaa se, niin että laajat kaman kerrokset tule
vat selvästi tuntemaan itsensä osallisiksi yhteiseen 
isänmaahan, sen yhteiskuntaelämän tuottamiin 

. , 
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etuihin, sen tarjoamaan oikeusturvaan ja sen an
tamiin kehitysmahdollisuuksiin. 

Nykyajan kansanliikkeet osana yleistä historial
lista kehityksenkulkua. 

Oikein arvostellaksenllnc maamme nykyisiä 
yhteiskuntaoloja ja niiden synnyttämiä kansan
liikkeitä tulee meidän katsoa niitä osana suuren 
maailman kehityskulkua ja yrittää luoda niihin 
historian valoa. Saamani tehtävän täyttämiseksi 
koetan tässä tarkoituksessa piirtää muutamia 
ääriviivoja. • 

Viime vuosisadan jälkipuoliskon yhteiskunta
kehityksen silmiin pistävänä leimana on suur
teollisuuden ja kansainvälisen kaupan luoman 
pääoman yhä suurempaan valtaan nouseminen 
kaikkien kansojen keskuudessa ja näiden välisiä 
suhteita määrättäessä. Tämä loistavien numeroi· 
den todistama edistys on nostanut toimeen pani. 
jansa, porvariston, erityisesti suurporvariston, jo· 
tenkin tasaveroiseen asemaan aateliston kanssa 
hävittäen viimemainitun luokan syntyperään, si· 
vistykseen ja suuriin maaomaisuuksiin perustuvan 
entisen erikoisaseman. Multa toiselt a puolen on 
sama suuremmoinen kaupan ja teollisuuden edis· 
tys terästänyt porvariston ja pienviljelijäin sa· 
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moinkuin edellisten ja palkkatyöväen välio;;iä 
luokkarajoja. Pääasiallisesti kaupungeissa asuvan 
porvariston saavutettua yhä enemmän tietoja ja 
sivistystä <lntaa sen nousevalle polvelle jo koti~ 
sivistys paremmat elärnäncdellytykset kuin pien
viljelijä tai työläinen voi lapsilleen tarjota. Mah
dollisuus saada korkeampaa koulusivistystä tai 
laajempaa ammattivalmistusta riippuu taas suu
reksi osaksi vanhempain varallisuudesta, melkoi
scs!';a määrin myös siitä, aSuvatko vanhemmat 
maalla vai kaupungissa. Täten hankitullIa tie
doilla vuorostaan on eritoten meillä ratkaiseva 
merkitys yhteiskunnan eri toimialoille pyrittäessä. 
Usäksi ratkaisevat tuttavuussuhteet mahdolli
suuden saada luottoa elämän alkutaipaleelle pyr· 
kiessä. Siten määräävät ~yntyperä ja elämän 
alku kehitys, mihin yhteiskuntaluokkaan kukin 
joutuu - joitakin onnellisia poikkeuksia .lukuun· 
ottamatta - ja näiden yhteiskuntaluokkain puit
teista niistä riippuvinc toimeentulo-, varallisuus-, 
sivistys- ja arvosuhteineen on sangen vaikea va
pautua tai - suurin piirtein katsoen - edes va
pauttaa lapsensa. .Sivistynceh, joilla vielä ver· 
raten äsken ainakin meillä tarkoitettiin vain yli
opiston porteille asti päässeitä, kouluuttavat vähä
lahjaisia ja laiskojakin lapsiansa »sivistyneiksll), 
henkisen työn suorittajiksi senmukaisine tuloineen. 
Kauppias ja »tehtailijat, pankinjohtajasta puhu
mattakaan on ympäristössään määräävässä ase
massa. Suurtilallinen pysyy poikineen paikka-
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kuntansa yhteiskuntaelämän pinnalla henkilö
kohtaisista ominaisuuksistaan riippumatta. Pien
viljelijä ei sitä vastoin uutterallakaan työllä eikä 
runsaslahjaiscnakaan yleensä pääse niukkaa toi· 
meentuloa parempaan ase maan eikä elämän al-
keellisten vaatimusten tyydyttämistä pitemmälle 
ja vielä vuosikymmeJl tai kaksi sitten olivat 
yleensäkin n. k. ,talonpojah samassa asemassa. 
Palkkatyöläinen vihdoin saa elämän ikänsä raa
dettuaan - 10 vuotiaasta siksi kunnes voimat 
uupuvat - töin tuskin, erityisesti maaseudulla, 
säästetyksi vanhojen päivien varalta tai leskelleen 
niukan leivän - lapset saavat pienestä pitäen 
itseään elättää. Tämän li~ksi ryhmittyvät seu· 
rustelupiirit yhtciskuJlnallio;ia luokkarajoja myö
ten. Kohtelu, aina puhuttelu- ja tervehtimis
tapoihin asti, riippuu asianomaisten yhteiskun
nallisesta asemasta, puhumatta siitä.arvonannosta, 
jota ympäristö osoittaa *herralle., ttalonpojallet 
tai .palkkalaisel1 e~. 

Mutta samalla kun uudenaikainen taloudelli
nen elämä täten on syventänyt eri ·yhteisJ. ... mta
luokkain välisiä rajoja, on kaupan, teollisuuden ja 
rahaliikkccn yhä kasvavain numeroiden kuvasta
man edistyksen rinnalla verraten huomaamatto
mana kulkenut toinen yhteiskuntakehityksen pah
javirta: kansain laajojen kerrosten, s. o. pienviljeli
jäin j a palkkatyöväen yhä t ietoisemmaksi käyvä pyr
kimys alistetusta asemastaan nousta tasaveroisiksi 
muiden yhteiskU1italuokkain kanssa. Näistä kan-
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sanliikkei!;tä t>i pienviljelijäin ole mielcnosotus
kulkueilla eikä suurlakoilla it~eensä huomiota 
vetänyt. Työväen sitä vastoin sellaisin keinoin 
ehkä monia kannattajiaan luotaan karkoittanut, 
mutta samalla kaikissa maissa koonnut omat 
joukkonsa voimakkaaksi yhteiskunnalliseksi ja 
valtiollisebi tekijäksi. 

Sekä taloudellisessa elämässä että laajojen 
kerrosten ajatustavassa on viime vuosikymmenien 
kuluessa alkanut tapahtua samanlainen muutos 
kuin se, joka vuosisata sitten pani alulle porva
riston aseman muuttumisen. Se luonnonticcccl
linen, yhteiskuntataloudellinen ja filosoofinen 
kirjallisuus, joka on- uuden ajatustavan tieto
puolisena ilmauksen~ tulee varmaankin aika
naan asetettavaksi 1.70o-1uvun valistuskirjalli
suudell rinnalle. Pienen viittauksen siihen saa jo 
vertaamalla v. 1886 ilmestyneen Nordisk Familje
bok'in l\Iarx-kirjoitusta v. 19I3 julaistun Tieto
sanakirjan vastaavaan kohtaan . Edellinen teos pu
huu ~sosialist isesta agitaattorista ja kirjailijasta~, 
jälkimäinen l)Sosialistista ja yhteiskuntafilosoo
fista»; edellinen omistaa hänelle palstan, jälki
mäinen puolta pienempi teos hänelle ja hänen 
opilleen 5 palstaa. Niin muuttaa neljännesvuosi
sata käsitykset edeIlee,nkin k.iivaan riidan alaisista 
henkilöistä ja kysymyksistä. Mainitsemani tie
teellisen ja sen selvempänä tai sekavampana kai
kuna olevan kansantajuisen kirjallisuuden ohella 
on - samoinkuin I700-luvulla - suuri määrä 
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kaunokirjallisuutta, runoutta ja kllvaamataidetta 
uuden ajatustavan ilmaisijana joko repien vanhoja 
oikeus~ ja siveyskäsitteitä tai kuvaten nousevain 
kansanluokkain oloja taikka toitottaen uusien 
aatteiden sobtorvca. Tämä kirjallinen tuotanto 
on ilmauksena siitä, että suuressa osassa ihmis~ 

kuntaa on tapahtumassa oikeusfaj1mnan 11fmdos. 
Ei katsota enää Jumalan säätämäksi järjestykseksi, 
että on rikkaita ja köyhiä, vaan myönnetään 
tämä epäkohdaksi, erityisesti sikäli kuin vallitse
vat, taloudellisiin toimimuotoihin perustuvat yh~ 
teiskuntaolot jakavat ihmiskunnan jyrkästi toi
sistaan eroaviin luokkiin, joiden välisten rajojen 
poikki lahjoista, toimital'mosta ja taidosta huoli
matta vain harva yksilö pääsee. 

Rinnan tämän ajatustavan muutoksen kanssa 
ovat laajat kansankerrol-"SCt valtiollisesti, amma
tillisest i ja osuustoi minnallisest i järjestyneet ja osa 
talouselämää rakentunut yhteenliitt ymisen poh~ 

jall <! vastapainoksi pääoman vallalle. Tässäkin 
suhteessa ihmiskunta silmiemme edessä suorittaa 
kehityskauden, joka on verrattavissa porvariston 
taloudelliseen nousuun ja järjcstäytymiseen 1600-
ja r700-luvulla. Järjestyncenä voi palkkatyöväki 
nykyisin tosiasillisesti »panna pyörät se isomaan~. 

Tämän voimansa tietäen - ja luullen voi~ 

vansa muista yhteiskuntaluokista riippumatta 
myöskin panna pyörät käymään ........ vaat ii työ~ 

väestö tasa-arvoista asemaa muiden !Iuokkain rin
nalla. Yleiseen valtiolliseen äänioikeuteen nojaten 

2 

• 
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se lainsäädännöllä ajaa samaa asia ta. ]a kaikki 
vähävaraisemmat luokat pyrkivät eri muodoissa 
ja eri aloilla esiintyvän osuustoiminnan avulla 
sisäisesti rakentamaan talouselämää uudelle etu
jensa mukaiselle pohjalle. Tätä talouselämän 
valtaamista yksityispääomalta yhteiskunna.lle on 
myöskin valtion taloudellinen toiminta (rautatiet 
ja metsät) ynnä sen harjoittama taloudellisen toi
minnan valvonta, mikä sodan aikana on kaikissa 
maissa suuresti laajentunut (viennin, merenkulun, 
tuonnin ja ulkomaisen valuutan riippuvaisuus val
tion antamista luvista ja sen määräämistä hin
noista). Samaan suuntaan va ikuttavat kUJltien 
taloudelliset yritykset (sähkö- ja kaasulaitokset, 
raitiotiet, kunnalliset metsät, kuntain tilao05tot) . 

Tämä taloudellinen kehitys, samoinkuin aja
tustavan muutos, on - jos viimemainitun erityi
sesti Venäjällä ja meillä esiintyvä liioittelu jäte
tään laadultaan verrattain hetkellisenä huomioon 
ottamatta - merkittävä valtavaksi edistysliik
keeksi ihmiskunnan historI assa. Yhteiskuntaelämän 
tarjoamista talollS- ja siv istysarvoista tulee entistä 
monin verroin suurempi ihmisjoukko osa ll iseksi. 
Suurempi tasa-arvo merkitsee suurempaa yhte is
kunnallista sopusointua. Inhimill isen t yön hedeJ
mäin tasaisempi jakautuminen antaa tälle työlle 
suuremman siveeJl isen arvon kuin verrattain har
valukuisten yksilöiden hyödyttäminen tai näiden 
kiihottunut toiminta rikkauksien keräämiseksi 
itselleen. 



,. 
Jos viime vuosikymmeninä vallassa olleet luokat 

olisivat asettuneet edellämainittujen aatteiden 
palvelukseen, silloin kun ne puolivuosisata sitten 
tulivat meilläkin tunnetuiksi, olisivat varmaankin 
onnen lahjat paremmin käyneet tasan kenenkään 
onnea vähentämättä. Maamme varakkaat luokat 
eivät 1860-1uvulla eläneet paljoa paremmin kuin 
työn tulosten epätasaisesta jakautumisesta huoli
matta nykyisen työväestön ylin kerros ja nykyis
ten keskikokoisten viljelystilain omistajat. J os 
olisi ollut mahdollista johdattaa taloudellista edis
tystä suuremmassa määrässä koko kansaa hyö-
dyttämään, olisi yhteiskuntamme nyt eheämpi. 
Mutta sensijaan on taloudellinen edistys luonut 
muutamille omaisuuksia ja tuloja, joita - rahan
arvon aleneminenkin huomioon ottaen - ei 1860-
luvulla voitu llneksia, kun taas suuri osa kansaa, t 
pienviljelijät, torpparit, mäkitupalaiset, maata
loustyöväestö ja ennen kaikkea satunnaisella työllä 
elävät, joiden luku on suunnattomasti kasvanut 
väestön lisääntyessä, ovat saaneet suhteellisesti 
pienen osuuden valtavan taloudell isen edistyksen 
luomista arvoista, olkoonpa että heidänkin elin-
tasonsa on melkolailla korkeampi kuin vastaav,m 
edellisen polven . 

Mutta vallassa olevilla ei ole ollut sitä kauk6-
näköisyyttä, joka olisi saattanut heidät ajoissa 
suuntaamaan kehityksen kulun uusille urille. 
Vasta laajain kansanluokkain herääminen itse 
oikeuttaan vaatimaan ja siitä seurannut yhteis-



kuntaelämän moninainen' särkyminen on saanut 
osan valtioelämän ja taloustoiminnan johtomiehiä 
näkemään, miten yksipuolinen kehityksemme on 
ollut. 

Syvälllset yhteiskunta-uudistukset välttämättömät! 

Tämän itsearvostelun valossa me ehkä muis
tamme, että yhteiskunnallisesta merkityksestään 
tietoiseksi tullutta ja muiden I tasalle pyrkivää 
kansanluokkaa ei ajanpitkään voida pitää aljste~ 
tussa asemassa. Se murtaa itselleen tien vähitellen 
ja vääjäämättä poistamalla esteet kuten r700-
ja r800·luvulla Englannin teoltisu\ldcnharjoittaja~ 
ja ka<tppiasluokka tai aika ajoin toisiaan s~uraa
villa vallankumouksilla kuten ennen kaikkea Rans
kan porvruisto. Kumpi kehityksen kulku tulee 
olemaan ja minkä verran maa ja kansa saa murros
kauQ,esta kärsiä, sen ratkaisee ennen kaikkea val
lassa olevain luokkain kyky ymmärtää ajan merkit 
ja sen mukaisesti toimia. tHe suomalaiset emme 
ole niitä aikanaan kyllin selvästi tajunneet ja sen 
erehdyksemme - muista maamme nykyisen on
nettomuuden Syiitä tässä yhteydessä puhumatta 
- saa hävityksen alainen isänmaamme par'aikaa 
maksaa. Meidän puolustuksenamme olkoon, että 
huomiomme koko sen ajanjakson kuluessa, jolloin 
väestön lisääntyminen ja taloudellinen kehitys 
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on synnyttänyt uusia epäkohtia ja uusia ristiriitoja, 
on oll ut kHntyneenä ensin kaksi vuosikymmentä 
kansallisuustaistyluun ja kansallisen s~vistyksen 

luomiseen ja sitten lähes kaksi vuosikymmentä 
taisteluun ja työhön valtiollisen- olemassaolomme 
säilyttämiseksi, samalla kun sitäkin yhteiskunnal
lista parannustyötä, jota olemme pyrkineet suo
rittamaan, on melkomäärässä ehkäissYt maamm~ 
riippuvainen asema ja vieraan vallan sorto. 

Senpävuoksi täytyy meidän nyt sitä syvem
mälle painaa' auran kurkea kyntääksemme uusia 
uomia yhteiskuntaolojemrnc maaperään. J a mei
dän tulee se tehdä pitäen päämääränämmc ruu
miill isen t yöJ? tekijäin kohottamista tasa-arvoi
suuteen liike- ja virkamiesluokan kanssa, samoin
kuin mennyt vuosisata on kohottanut . viime
mainitut luokat t asa-an'oiscksi suurtiloja omista
neen ja valtion korkeimpia virka-asemia hallinneen 
aateliston kanssa. Viittaan siinä suhteessa taaskin 
toiselta puolen Välskärin kertomusten oivalliseen 
kuvaukseen porvariston onnistumattomista yri~ 

tyksistä vapauden aikana näytellä aatelin kanssa 
t asaveroisen osaa ja toisel~a puolen siihen tosi
asiaan, että nykyisin vain rouvasväen kahvi
kckkereissä muistetaan ku ka pankinjohtaj a, ti
lall inen tai virkamies on aatelia kuka ei. 

Yritän seuraavassa esittää muutamia viittauk
sia siihen uudistustyöhön, joka edellä esitetyltä 
kannalta katsoen näyttää olevan suoritettava. 
Tosin olen täysin tietoinen siit ä, ettei vuosikym-
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menessii. eikä kahdessa ole saavutettavissa yhteis
kunnallista t asa-a rvoa, 5.0. mahdoll isuutta 11Iokka
rajain estämättä taloudellisesti ja henkisest i edis
tyä itsekukin lahjojens.'1, taitonsa ja tarmonsa 
mukaisesti. Mutta tuollaisen ajan ku luessa voimme 
ku itenkin kulkea melko matkan päämäärää kohti, 
jos menemme ripcin askelin eteenpäin. Emme 
myöskään voi ennakolta päättää, johtaako kehi
tys koko kansaan nähden tarkoittamaamrnc pää
määrään vai onko scurauksena oleva, niinkuin 
käv i 17oo-luvun suurten aatteiden, vain se, että 
yksi luokka pääsee nousemaan, toisten edelleen 
jäädessä alaJ...-ynteen tai uusien alistettujen luok
kien syntyessä. Pyrkimykscnä mme tulee joka 
tapauksessa olla kaikkien ruumiillista työtä teke
väio, sekä maata viljeleväin että teollisuuden 
alalla työskentelcväin, kohottaminen yhtä rinnan. 
Tältä kannalta lähtien pyrin kiireell isimmiltä 
näyttäviä uudistuskysymyksiä ta.rkastamaan. 

Itsenäinen maanvIljelij äväestö liian pienI. 

Viime viikkojen tapa.htumat ovat kouraan
ttmtuvalla tavalla meille muistuttaneet sitä mo
nest i kuulemaamrne totuutta, että itsenäinen 
maanviljelijäväestö on isänmaan vapauden ja 
lakipohjaiscn ylnei!;kunnan tuki ja turva. Samalla 
ei ole voinut olla mieleemme joht umatt a, että tä-



hän väestöön kuuluu vain vähän toistasataa~ 

tuhatta perhettä eli vain neljäsosa maaseutu~ 
väestöämme. On jo ennen näitä tapahtumia julki~ 
suudessa esitetty, että ~maanomistU'>olojen ko!
jaall!-inen laajempia kansankenoksia maanomis~ 

tuksesta osallisiksi tekemällä muodostuu kansalli
seksi väJttämättömyydeksi~*) ja vuodesla 1901 ast i 
on tähän sUlUltaan yritetty lainsäädäntöä valmis
taa. Itsenäisen Suomen ensi tehtäviä on oleva 

. ripeästi ja yksityisetujen estämättä vihdoinkin 
toteuttaa nämä suunnitelmat. Maanviljelijäluok
kaamille kohtaan on kunniavelkanamme huolehtia 
sen lisäämisestä, niin että se kohoaa entistä mer
kittävämpään asemaan maassamme. ent istä va
vakammaksi isänmaan turvaksi. 

Mutta se on kwmiavelkanamme myös tulevia 
polvia kohtaan.' Viittasin alussa siihen kansallista 
eheyttämme rikkovaan vuosisataiseen vihaan l)her
rojAA kohtaan, jonka pääsyyt kuvastuvat kerto
muksissa Mainiemen linnasta. Olemme nyt saaneet 
kokea, että sorronalaisten esi-isäin kiroukset s~u
raavat meitä aina seitsemänteen ja kahdeksanteen 
polveen saakka. Ne kammottavat murhat, joiden 
uhreiksi lu~sat suurtilalliset ja heidän työn
johtajansa näinä viikkoina ovat Etelä-Suomessa 
joutuneet, 0vat noiden kirousten kaikua. Silmäys 
Suomen yhteiskunt·ataloudelliseen kartastoon vah-

.) 1. H . Venllola, "MaanomislUs ja torpparien ilsenäis-
tyteäminen meillä" siv. 39. ' 
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vistaa tätä tietoisuutta kaamcalla tavalla. Sen 
mukaan kulkee suurviljeJyksen raja Mcrikarvialta 
kaakkoon Lavialle, kiertää sieltä Tampereen poh
joispuolitse Päijänteen iänsirannalle, sitten Mänty
harjun kautta Savitaipaleen ja lopuksi Vuoksen 
cteläpuolitse. Me olemme äsken lukeneet nuo 
samat paikannimet. Ne esittävät sisäisen ,>otamme 
rintaman. Sen toisella puolen on vain siellä täällä 
suurviljelyspitäj iä, lukuunottamatta laajaperäisen 
viljelykscn pohjoisia seutuja. 

Tässä on nähdäkseni yhteiskuntamme kipein 
kohta. Elämänikäinen raadanta toisen hyväksi 
maaseudun ilottomissa oloissa vain alkcellisimpain 
elämän vaatimusten tyydyttämiseksi; tuskin mi
tään mahdollisuutta päästä itscnäisempään ase
maan tai turvata lapsilleen parempaa toimeentuloa 
kuin mihin itse on saanut tyytyä; lasten lähettä
minen päinvastoin jo pikkupoikasina paimeneen 
ja nuorukaisina pois kotoa maailmalle työtä ha
kemaan milloin mistäkin. Ja siellä vaeltaessa. nä
kee avosilmäincn nuorukainen, niinkuin eräs sel
lainen kerran minulle kuvaili, milloin minkin 
laiminlyödyn peltosaran tai kääntöauraa odotta
van luonnonniityn tai ojitettavan ja kuokittavan 
suon. Iskeä siihen kiinni turvetta kääntämään ja 
omaa kotia rakentamaan! Hciluisipa silloin kuokka 
ja lapio, iskisi kirves, nousisi tupa. Mutta ne on 
mielikuvia nuO! Tuhansia markkoja maksaa 
maatilkku, tois~a rakennuspuut, . lchmä, hevonen, 
aura . . ei auta katsella! . l\laata on edelleen 
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kierrettävä. Työtä ja leipää tänään, huomenna. 
ilman , omaa maa pohjaa ei konsanaan. 

Tämäntapainen asema - toisen palkkaJaisena 
maatalous· tai satunnaisessa työssä ilman omaa 
vilj elmää - on lähes puolella miljoonalla Suomen 
asukkaita. Heille eivät laulut ja puheet pysty 
isänmaanrakkautta' opettamaan, mutta sitä 'sy
vemmälle painuu mieleen luokkataistehm oppi : 
tkaikkicn kansain köyhälistö yhtykää!. 

Jos mielimme takoa kansamme eheäksi, on 
meidän tehtävä mahdolJisimman suuri osa kuvaa
mastani luokasta omintakcisik<;j pienviljelijöiJ-."Si, 
sikäli kun heillä on siihen halua ja tarpeellista 
taloudellista vaistoa, sellaisilla ehdoilla, että he 
taloudellisesti voivat menestyä' ja siy istykselliscsti 
kohot a. Tietenkin on ennen kaikkea kypsä tähän 
asemaan astumaan se runsas puolimiljoonaa maan
viljelijäväestöä eli 100,000 ruokakuntaa, joka 
nykyisin on torpparema ja mäkitupalaisina. Mutta 
nä iden ohella on pyrittävä hankkimaan myös 
niille maataloustyöntekijöille, jotka nykyisin ovat 
kokonaan viljelmiä vailla, omat, perhc':n elatuk
seen riittävät tilat sellaisella vakaalla hallinta
oikeudella, joka turvaa heille ja heidän perheelle 
heidän työnsä hedelmät ja säilyttää tilan vastai
suudessakin pienviljelyksenä. 

Tämä ei ole aikaansaatavissa ilman vcrra.ttain 
laajaa valtion ja kuntain oikeutta jaettaviksi lu
nastaa varsinkin heikosti vilj eltyjä tiloja ja tilan
osia ynnä viljelemätönt ä vilj elyskelpoista maata. 
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j outukoon viljelysmaa mahdollisimman laa~ 

jalti Sl!n kyntäjällc eikä sellaisten käsiin, jotka 
jättävät sen kansan kipeän tarpeen vaatiman 
tuotannon hyväksi käyttämättä. 

Tämän pe riaatteen johdonmukaist a toteutta
mista vaatii jo kansamme toimeentulo. Tohtori J. 
E. Sunilan tutkimusten mukaan tuottavat pientilat 
keskimäärin hehtaaria kohti 2 1/t kertaa enemmän 
elintarpcita kansallemme kuin suurt ilat. Nyky isissä 
ja varmaankin vuosikausia jatkuvissa oloissa, jol
loin kukin valt io sallii elintarpcita maastaan vietä
vän vai n vastikkeena muista sen hyväksymään 
hintaan myytävistä t uotteista, tulee taloudellisen 
riippumattomuutcmmc ratkaisemaan se seikka, 
missä määrin me kykenemme tul emaan toimeen 
saamatta muilta kansoilta elintarpeita. Ei jouda 
silloin viljelyskelpoinen maa olemaan tuottamat
tomana tai heikosti hoidettull<l! 

Voitaneen väittää, että sinä kautena, jolloin 
tällainen muutOS toimeenpannaan, tuotanto kärsii. 
Se voidaan kuitenkin tarkoituksenmukaisilla 
toimenpiteillä ehkäistä. Ensinnäkin on, kuten 
edell ä huomautett iin, j>s.kkolunastus kohdistet
tava viljelemäUömiin tai heikosti vilj eltyihin 
a loihin ja toiseksi maksettakoon täst'edes tehtä
vistä maanparannuksista, jos maa tulee määräajan 
kulueSsa pakkoluovutettavaksi, täydet parannus
kustannukset ja voittoa lisäksi. Maapohjasta sitä
vastoin · on sen omistajan tyydyttävä sellaiseen 
alhaiseen hintaan, että uusien pienviljelijäin hyvin 



kannattaa raskaaseen työhönsä ryhtyä. Viimc.l .... ulu
neen vuosikymmenen yhteiskunnallinen edistys 
on siinä määrin lisännyt ansiotonta maa-arvon 
nousua , ettei ainakaan heikossa viljc lykscssä ole 
vista maista sovi "nykyaikaisia hintoja maksa
malla lisätä vastaisten pienviljelijäin eikä myös
kään valtion kuormaa. Se ei olisi yhteiskunnallisen 
tasa-arvoisuuden eikä kansamme voimistumisen 
edistämistä. 

Sotakauden maakcinottclijain laskuerehdystä 
taas, he kun eivät ole ottaneet lukuu n, että sota 
tuo mukanaan syvälle käyviä yhteiskunnallisia 
uudistuksia, ei valtiolla ole aihetta ottaa mak
saaJ...'"Sccn. Sellainen yksityisetujen hcmmottelu ei 
olisi suuren päämäärään arvoista. Historiamme 
tarjoo kylläkin vertauskoht ia siitä, miten köykäi
seksi yksityisetu huomataan, kun SOltUVM yhteis
kunnan pelastaminen on puheena. Tarkoitan 
Kaarle XI:n reduki.sionia. 

Pienviljelijäluokan vaurastumista edistettävä. 

Olen ehkä liian kauan viipynyt ensi tilalle 
asettamassani kysymyksessä ja pyydän vain ly
hyesti kosketella toisia. 

Pienvil jelijä-luokkaa luotaessa on myös huo
lehdittava sen vaurastumiscsta - ei tietenkään 
ainoastaan uusien viljelijäin, vaan nykyistenkin. 

\ 
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Sekin on kansallinen tehtävä lakipohjaiscn yhtejs~ 
kuntamme turvaamiseksi ja kansamme taloudelli
sen riippumattomuuden säilyttämiseksi. Siinä 
suhteessa lienevät . lähimmät tehtävät, mikäli 
ammattitaidoton voi arvostella,. osuuskassatoi· 
minnan tehokas tukeminen, rakennuslainain myön
täminen uusia meijereitä varten, missä sellaisia 
tarvitaan, maaseudun sähköllä varustaminen kuo
t'}in ja valtion toimesta, maamdljelyskoneiden 
hankkiminen valtion avustuksella pienviljelijäin 
OSuusklUltain käytettäviksi, maanviljelysteknilli
sen neuvonnan kohottaminen aikansa tasalle ja 
yhteisen metsänhoidon ja rnctsänmyynnin järjes
täminen. Muukin maanviljelystä edistävä osuus
toiminta vaatii tietenkin edelleen yhteiskunnan 
harrasta kannatusta, mutta yleensä ei pidetä 
terveellisenä sitä valtion avustuksella tukea. 

Tässä viittaamani edistys työ on luonnollisena 
jatkona 15 vuotta sitten ripeästi alkaneelle vaikka 
melutta suoritetulle maanviljelijäluokan kohoa
miselle. Monenkaan huomaamatta on tässä suh
teessa oloissamme tapahtwlUt syvällinen yhteis
kunnallinen muutos. Mitä oli Suomen talonpoika 
vielä 1890-luvulla lukuunottamatta harvalukuisia 
valtiopäivämiehiä? Virkahe rrat k?-tsoivat häntä 
yli olkain, rahalaitoksissa ei hänestä paljon tietty, 
hänen omassa kunnassaan olivat kauppias ja opet
taja, hovinomistajista, lääkäreistä, ja virbmie
histä puhumattakaan. johtavammassa asemassa 
kuin hän. Nykyisin sitä vastoin ovat maanviljc-
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lij ät säännöllisen valtioclämämmc tuk<ma. Talou
deJlisella alalla on heidän hallussaan miltei mona
pooliaseman saavuttanut voinvi~ntiliike, suurin 
kulutustavarain tuontiliike, suurin maanviljelys
tarvikkeiden tukkuliike ja tärkeimmät maaseudun 
vähittäisJiikkcct. Kahdessa maamme suurimmista 
rahalaitoksista ovat hfl määräävässä tai ainakin 
varsin vaikuttavassa asemassa. Maalaiskuntain 
t oimintaa samoin kuin maaseudun cdistyspyrintöjä 
he johtavat. Siellä on yhteiskunnallinen arvoero 
*herram ja ttalonpojulU välillä milt'ci hävinnyt 
tietopuoliseen :>ivistyskantaan nähden vich vallit
sevasta melkoisesta croavaisuudcsta huolimatta. 
Huomaamattammc on yhteiskunnallinen tasa
arvoisuus, suurimmaksi osaksi ilman valtion vii.
liintuloa, jo melko pitkälle toteutunut. Tosin pitää 
tämä kuvaus vielä nykyisin paikkansa pikemmin 

. keskikokoisia tiloja vilj eleviin kuin pien viljelijöihin 
nähden. Mutta sikä li kuin jälkimäiset itse herää
vät asioitaan valvomaan, on heillä tilaisuus osuus
toiminnallisten laitostensa, maanviljelysseurain 
sekä valtiollisen ja äsken säädetyn yleisen kunnal
lisen äänioikeuden avulla nousta valmiita portaita 
myöten entistä melko korkeammalle yhteiskun
nalliselle asteelle. Käiden askeleiden ottaminen on 
pikemmin sivistyJ..."Sellinen kuin taloudellinen J...")'" 
symys. 
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Maalaistyöväen tukeminen. 

Edelläkuvatuista yhteiskuntataloudellisista 
suunnitteluista huolimatta ei ole autcttavissa, että 
melkoinen osa maanmuokkaajia pysyy vielä kauan 
aikaa, ehkä aina palkkatyöväkcnä. Sen aseman 
parantamiseen tulee senvuoksi valtion kiinnittää 
erityistä huomiota. Tähänast isia laiminlyönte
jämme' kuvaa, ettei siinä Suhteessa ole edes 5a
nottavia suunnitelmia ja valmistusta olemassa. 
Joudun sen vuoksi liikkumaan varsin epävarmalla 
pohja lla . ) Jielcssäni kangastaa tarpeellisena, paitsi 
vanhentuneen palkollissiännön kumoamista, kun
nallinen asunnontarkac,tus määrättyine valtion 
vahvistaminc vaatimuksinccJl as untoihin nähden. 
työajan järjestäminen kohtuullisen pitkäksi, 50-

vintolautakunnat isännän ja palkkalaisen välisten 
riitaisuuksien sattuessa, tehokas työn välitys sekä 
osallisuus järjestettävään sairas-, vanhuus-, työ
kyvyttömyy!'>- ja työttömyysvakuutukseen. 

Mutta tässä työssä on mu istettava sääntöä 
ikansan puolesta ja myöskin kansan kautta~. On 
senvuoksi toimekkaasti edistettävä maatalous
työväen ammatillista järjestäytymistä ja näille 
järjestöille taloudellisessa elämässä - työehto
sopllnuksissa, työriitain sovittamisessa, sosiaali
vakuutukscssa ja asunnontarkastuksessa _ an
nettava asianomain!!n arvo ja osall i!'>uus. 
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Teollisuustyöväen haaksirikko. 

Teollisuustyöviikemmc on nykyisin erikois
asemassa. Se on äsken saavuttanut, paitsi kunnal
lista äänioikeutta muiden laaja,in kansankerrosten 
mukana, 8-tuntiscn työpäivän. uuden työväen
'iuojeluslain ja huomattavasti karatetut palkat. 
Useat muut sen aseman parantamista tarkoittavat 
toimenpiteet olivat kapinan puhjetessa valmistu
maisillaan tai ainakin yksityiskohdiltaan suunni
teltuina. Se on lujasti järjestäytynyt sekä val
tiollisesti, ammat illisesti että osuustoiminnallisesti. 
Valitettavasti ovat sen omat johtomiehet uhran
neet tämän voimakkaan liikkeen omille kWlOian
himoisille haaveillcen ~zimmcrwaldilaisuudcsta», 

jolla ei ole asiallista perustusta pienessä ja puo
lueettomana pysyneessä maassa, ynnä liitolleen 
venäläisen järjestymättömän sotaväen ja Venäjän 
bolsheviikkihalJitukser. kanssa ja !'.iten lopulta 
vetäneet johtamansa luokan maamme vapauden
taistelun vastustajaksi ja kansalaissodan PYÖI
teisiin. Miten tämii kansanluokka on pelastuva 
tästä siveellisestä haaksirikosta, joka pian muo· 
do~tunee valtioll iscksi ja yhteiskunnalliseksi haak
~irikoksi. on vaikeata selvittää. 

Se vain lienee nyt jo merkittävä. että maas
samme ei saa tulla kysymykseen luokkakosto 
eivätkä poikke\lsla it. LailliS<'t tuomioistuimet 
harkitkoot. mihin rangaistukseen itsekukin on 
tuomittava osallisuudestaan vaitiopetokscen, s. o. 
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yritykseen aseelIiscsti kumota Suomen valtio
muoto, ehkäpä maapetokseenkin eli vieraan vallan 
avustamiseen omaa maataan vastaan, sekä tapah
tuneisiin murhiin ja ryöstöihin . Kansan edus
kunnan mäiirättävänä taas on, missä mitassa ran
gaistus ensimainituista rikoksista on jääpä toi
meenpanematta, sitä kun osallisten suuren luku
määrän vuoksi ei voida lain säätämällä tavalla 
soveltaa. Mutta kun nykyisistä tapahtumista 
siten on lopputili tehty, on uudistustyö, yhteis
kunnallinen tasa-arvo päämääränä jatkuva. 

Paitsi edellämainittuja sUlUlIlitelmia, on har
kittavaksi otettava, millä keinoin teollisuuslaitos
ten työläiset on turvattava mielivaltaisesta erot
tamisesta. Sillä myöntää täytyy, että yhteis
kunnallista tasa-arvontuntoa syvästi loukkaa se 
mahdollisuus, että kunnollinen työmies saattaa 
mielipiteittensä tai työnjohtajan micskohtaisen 
vihan vuoksi joutua työttömäksi ja hänen per
heensä puille paljaille. Missä määrin sellaista on 
tapahtunut, on vaikeata selvittää - tasapuoliset
kin henkilöt väittävät, ettei se ole varsin tava
tonta -, mutta joka tapauksessa saattaa tila, 
joka tek<X! sellaisen erottamisen mahdoliiseksi
kaan, asianomaisen oikeudettomaan asemaan. 
On löydettävä ' jokin puolueeton menettelytapa, 
joka teollisuustyön vaatimaa järjestystä ja kuria 
rikkomatta, korjaa puheenalaisen epäkohdan. 
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Koululaitos kansanvaltaiseksi. 

Yhteiskunnalliseen tasa~arvoon pyrittäessä on 
koululaitok"Scn järjestelyllä ja toiminnaUa sangen 
ratkaiseva merkitys. Eriarvoisuutta ylläpitää 
voimakkaasti erilainen mahdolli:.uus hankkia it· 
selleen sivistystä. NyJ, .. yään ovat sivistyslaitostcn 
ovet rauhallista kehitystyötä varten toisille avoinna 
15-20 vuoden aikana. Toisilta, joita köyhyys pa
koittaa nuoresta pitäen ansaitsemaan leipäänsä, 
sulkeutuvat ne jo aBruastcclla. 

Kuluneen ajan suurimpia erehdyksiä on ollut, 
että kansan sivistyttämisecn käytettäviä pää
omia on pidetty mcnoina eikä mitä cdullisimpana, 
nUlsasta korkoa tuottavana kansan varojen sijoi
tuksena.· Oppivelvollisuuskysymys herätettiin 
meillä 18go-1uvun alussa muutama vuosi eJlJlcn· 
kuin Suomi sai cdullisimmat ulkomaiset lainansa. 
Siihen aikaan eli vUOJlJla ~895 valtio, kaupunki. 
kunnat ja hypotcekkilaitoksct ottivat ulkomailta 
lainoja yhteensä roo milj. markkaa. Tätä määrää 
ei silloinen talouselämämme kuitenkaan saattanut 
kokonaisuudessaan hyvilkseeu käyttää, \·aan ol i 
osa maan irrallista pääomaa vuOrostaan sijoitet~ 

tava ulkomaille. J os tämä osa sen sijaan valtion 
ja kuntain ottamina lainoina olisi iull ut sijoitetuksi 
uusien kansakoulujen rakentamiseen ja huomat· 
tava määrä sen lisäksi olisi ulkomailta lainattu 
samaan tarkoitukseen, olisivat maamme olot nyt 
toisenlaiset. Nousevan kansansivistyksen kar-
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tuttama verokyky taas olisi loistavasti korvannut 
otetun walistuslainam koron ja kuoletuksen. 

Siitä on nyt kulunut kolmattakymmentä vuotta 
ja yleinen oppivelvollisuus on vieläkin säätämättä, 
50- JOO vlIoha scnjälkcen kuin se muissa 
Europan maissa pantiin toimeen. Sillävälin on 
ristiriita yleisen äänioikeuden ja alhaisen sivistys
kannan välillä lyö~yt leimansa m. Ul. sosiaali· 
demokraattiseen sanomalehdistöön, joka ei ole 
pyrkinyt kohoamaan lukijakuntansa tasoa kor
keammalle, vaan päinvastoin häikäilemättä käyt
tää hyväkseen alhaisen sivistyskannan ta rj oamaa 
mahdollisuutta edesvastuuttomiJla valhcilla kii· 
hoittaa joukkoja. 

Vielä nytkin epäillään tehdä kansakoulu oppi
koulun pohjakouluksi ikäänkuin pcdagoogiset vai· 
keudet olisivat sellaisessa kysymyksessä ratkai
sev ia. Ja ammattikollJulaitos, mikä tietopuol isen 
sivistyksen ajalla on kansanvaltaisen kehityksen 
kulmakiviä, on vielä varsin alkeellisella asteella. 
Varsinkin olisi tarpeen kehittää tilaisuuksia i1ta
koulujen käyttämiseen ja lisätä yhteiskuntaelä
mässä siitä saatavia etuja, niin että pakko nuoresta 
pitäen elättää itseään ei estäisi lahjakasta ja tal"
mokasta miestä tai naista kohoamasta yhteis
kunnan portaita ylös. Vain sellaisella ammatti
opetuksella ja antamal la nykyistä suurempi arvo 
kokemukscllc ja taidolle tietopuolisen sivistyksen 
rinnalla saadaan aikaan, etteivät ne, joilla ei ole 
ollut onnea synt yä hyvänlaisesti toimeentulevassa 



kodissa, tule sulj etuksi ale mmaksi kansan luo· 
kaksi. 

Lienee myös selvää, että oppisuunnitelmat -
sekä kansakoulun että oppikoulun - kaipaavat 
uudistusta etenkin luonnontieteiden, yhtciskun· 
na11isen historian ja yhteiskuntat aloudellisen maan
tiedon aseman parantamiseksi . ~ämä aineet ovat 
kansanvallan kehityskulkua tukevan ajatustavan 
peruskiviä ja samalla nykyaikaisen, teknillisiin 
keksintöihin ja kehittyneeseen talouselämään ra~ 
kentuvan sivistyksen avaimia. Ja lopuksi: talous· 
elämämme mukaista on että maaseudun yhteis
koulut ja eräät kaupunkienkin oppikoulut kansan 
pääelinkeinon edistämiseksi muutetaan maanvil
jelyslyseiksi. Jos yliopisto sen johdosta saa hie
man muuttaa katsantotapaansa, ei se liene haitaksi. 

Omistavain luokkain isänmaallinen velvollisuus. 

Mutta entä varat kaikkiin näihin uudistuksiin ? 
Sekin puoli vaatii meillä vallitsevan ajatustavan 
uudistusta, mutta ennen kaikkea kansallista, edis
tysystävällistä mieltä yläluokassamme. Olemme 
nähneet muiden kansain olemassa-olonsa puolusta
miseksi uhraavan sotaan määriä, jotkanousevat yli 
I,OOO markan asukasta kohti. Emmekö me voisi uh
rata vastaavia määriä-2 tai 3 miljaardia-rauhan 
töihin? Muualla on puolet SUlU·ten tulojen lisäyk-



$Cstä pitkin 50taa veroina peruutettu valtiolle. :-'1e 
olemme vasta neljälltenäsotav\lotcnaolleet tilaisuu
dessa näitä tuloja verottamaan. Jos mielimme raken
taa uutta Suomea, eivät omistavat luokat saa veroja 
pelä~tyä. Yritettäessä pelastaa yhteiskuntaamme 
vastaisista myrskyistä ovat verot halpana hintana, 
kuten nykypäiväin tapahtumat osoittavat. Ja 
pääoman maasta siirtäminen veroja peläten on 
nykyoloissa pidcttävii isänmaallisen velvollisuuden 
pettämisenä, minkä ohella se arvatenkin on huono 
liikeyritys. Kyllä pääoma saa ennemmin tai myö
hemmin veronsa maksaa alhaisemmistakin korko
tuloista kuin meillä on tarjona. 

Huolestuttavampaa on, miten saada talous
elämämme uudelleen käyntiin, miten luoda se 
luottamus tulevaisuuteen, joka on tuotannollisen 
työn edellytyksenä, se harrastus työntekoon, jota 
vain oloihinsa tyytyviiisct ihmiset tuntevat. Tli.s
säkin suhteessa käynee arvatenkin kansamme voi
maa lIuvuttavan siirtolaisuuden välttämiseksi tar
peelliseksi valtion käyttää yleisiin töihin melkoisia 
määriä. Nämäkin määrät ovat pidettävät sij oi
tuksina eikii menoina. Liikenneteiden paranta
mi~n, valtion metsänhoidon edistämiseen, soit
ten kuivattamis.::en käytetyt rahamäärät vilkas
tuttavat sivistys- ja talouselämää tuottaen kan
salle ja ositlain suoraan valt iolaitoksellekin vas
taisuudessa hyvää korkoa. Mutta vain pääoman 
omistajain isänmaallinen mieliala voi tähänkin 
tarvittavia varoja valtiolle antaa. 



Aikaiscmmin kosketellut uudistukset eivät sitä
vastoin tuottane ylen suuria rahallisia vaikeuk"Sia. 
Korvaus lunasletuista torpista ja jaettavista ti
loista tai tilan osista on tietenkin maksettava 
valtion pitkäaikaisilla obligatsione ill.l.. Maan
omistaja saa nytkin maastaan vuosituloa ja sodan
jälkeinen aika ei tul!e maan myymisclle olemaan 
edullinen. Vuosituloa antavat valtion obligatsio
nitkin ja jos talouselämä maassamme ajaksi la
mautuu, kuten todennäköistä on, tulevat valtion 
obligatsionit olemaan eaulliscna s ij oituk~enakin. 
Oppivelvollisuuden toimeenpano ei nyt enää, kun 
kansakouluja on runsaanpuoleiscsti rakennettu , 
varsin suuria määriä maksanc ja ammattikoulujen 
rakelltamiso::en kait meiltä varoja riittää, puhu
matta siitä että niitä varten, mikäli ne iltakurs
seiksi järjestetään, voidaan käyttää jo olemassa 
olevia koulurakennuksia. Vanhuus- ja työk-yvyt
tömyysvakuutus taas kerää aluksi valtiolle pää
omia, ellei nyt jovanhenneelle polvelle ryhdytähuo
mattavampia eläkkeitä maksamaan, missä suh
teessa suu on pantava säkkiä myöt.~n. Sitä vas
toin tul~ cJ intarveasia, mikäli siinä yleensä saa
daan aikaan muuta kuin yhteiscn nälän näkemistä, 
kysymään, jos miclimme säilyä yhteiskunnallisten 
ristiriitain ede lleen kärjistymiscltä, huomattavan 
mäiirän valtion varoja, joita ei voida kuluttajilta 
el intarP'Jiden hintana kokonaisuudessaan periä. 
Ja samoin on tietenkin välttämätöntä käyttää 
melkoisia määriä lujan järjestysvallan ja sota-



38 

laitoksen ylläpitämiseen yhteiskuntamme suojaa· 
miscksi ulkoa ja sisältä uhkaa viita vaaroilta. 

Nämä seikat, mutta ennenkaikkea yleiset työt, 
tule\'at asettamaan valtiolle me lkoisia rahallisia 
vaatimuksia. Toivottavasti nO!jtaHaa itsenäisyy
temme toteuttaminen ja laillisen järjestyksen 
palauttaminen sitä kansallishcnkcä, sitä yhteis
tunnetta keskuudessamme, että Suomen nvapau-
den laina .. tulee loi:.tavasti merkit y ksi ja verot sen 
kllolcttamiseksi mieli hyvällä maksetuiksi. Sellai
nen on ainakin muissa maissa ollut pääoman
omistajain ajatustapa vaaran uhatessa. 

Vain lyhimmittäin olen voinut viitata niihin 
läsnäoleville ennestään tunnettuihin uudistuk
siin , mitkä näyttävät välttämättömiItä, jotta 
kansamme ja sen yhtei!;kuntarakennus kestäisi 
pitkin maailmansotaa ja ~en päätyttyä yhä odo
tettavissa myrskyissä. Nämä uudistukset eivät 
tosin, kuten jo olen maininnut. ole toimeenpan
tavissa lyhyenä aikana ja vielä hitaammin kyp
syy niillä tavoiteltu hedelmä, ..:,uurc,mpi yhteis
kunnallinen tasa-arvo. Mutta jo tarmokkaaseen 
toimintaan ryhtyminen edelläkuvattuun suun
taan kasvattaa cheämmän kansalli!:>tunnon, sel
vemmän tietoisuuden kansamme eri luokkain 
yhteisistä eduista ja niiden menestymisestä vain 
rinnan toi!:>tensa kanssa, sanalla sanoen tietoisuu
den yhteisestä isänmaasta. 
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Kun lakipohjaisen yhte iskuntajärjestyksen 
kannattajat - mikäli eivät ole päässeet otta~ 

maan osaa kansamme vapaudcntaisteluun - täällä 
Etelä-Suomessa passiivisella vastarinnallaan osal
taan estäväl punaisen hirmuvaJlan voittoa, on 
tänä aikana harvinaisen paljon henkistä työ
kykyä vapaana jokapäiväisist ä toimista. Meidän 
on syytä koota näitä henkisiä voimia työhön 
yhteiskunnallisten ja valtiollisten uudistuskysy
mysten selvittämiseksi edis tääksemme siten näi
den l..-ysymysten nope~ta ja tarkoituksenmukaisIa 
ratkaisua kapinan kukistuttua. 
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