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~n vi.luWinkin olen tilaiBIludtssa uittiiii tukkM sill.:;' tutkilll1181111lt-
kalta, j01lka 1898- 1899 Slwlnen ooltiwaroilla tein 1llkomaille, kafs01l 
tmpeelliseksi tässä ensiksi ly/,yuti kert()(1 sen kysymyksen 8]f1111yn ja 
tiiJdinastiut t-aihut, joka tm matkani aiheuttanut. 

SUO»WI työtoäen toisessa yleim8ii. kok01,k8t88a Ta",~·tella v. 1896 
lausuttiin toit'CIttatVlkBi, et(ij SIWIIItft. TyiitVitn Valttlusk1/nta toimittaiai 
l-altiopäiville anomusdulotuksen, jossa pyyddtiiiaiill, dtä hrlllitll8 asettaisi 
et; komitean kiUitttlemiiiin kysymystä tilatwman tYiuwn astm<t8ta nUla-
stUduUa. Valtuuslnmta Bt«>rittil.:in silk uskot!!n tthtälJiin ja s(li Pl'o(e88Q1i. 
A .• Kihlllum'in esittämään Pappis8äiidyssä 1897 t>UOden ooltiopiiivillii 
verrattait. laajasti perU8tellun anoJllusel!dotuksen a8Uissa. Sen oUit-at 
SlJi.idyt myötätuntois1l1ulella t'a8laan ja arn»toat yksimielisesti, etflt Keisa-
rillinen MfIJ'uteetti 81tvaitBiBi anUw sitä varten asetettat'(Jn komitean teho 
tiitviksi <t8utusl!Cliliiklln perinpohjai.stn t1Itkimistn, '",omioon ottamalla 
niin hyt-in 1flkomaitten toimia ja kokemuksia, kuin myöskin kotjll/lUl.lJll(l 
saavutettua tiihihUt8tista kOke,nl/sta, sddi etlii K. M. aikoi1l/Uln ryMyisi 
'liiMn toimrnpiteisiin, joihin komitean tutkinll/s ja siihen perustlwat /111/.-
81mnot antaisivat ailleUa. Thmän jolulosta 8(1; alltkirjoittanllt Stnaatt(fl'j 
W. 1J)noom'o'i/tii kelwitlmsen liiMeii Vflltilm stipe1UluUittilUl lllkomaille 
puheena olevaa KysymysUi tutkimaan. Matlro.mlla myfumettiin jo icmltt-
kuulla 1897, mt.tta tnnm aloittamani työt utit'ät minlUl matkalle liihte· 
'niistä ennenkrlin kuiillii v. 1898, jolloin kiivill Skandillilt;a88n, ja talt-clla 
1898-1899, jolloin matkustin SaksasIKl, Ranskassa ja Englannissa. Pa-
lattuani kotiin tdltii matkalta olen tosin saan"t nauttia virkatvlpflldf.a 
kertomuksen laalimista varten melkein koko ajan tiihiin saakkl', mutta 
muut tiilltiimättihniit toimet ovat usein keskeyftäneet liitii työtii; Ol&ll tiillä 
t<iilin m. m. ollut Imt81ttt1lna Jäsendtsi kolmeen Ilallituksen (lsettam(j(m 
komiteaan ja sen olit/la on '1IIin"n pitänyt omistaa t'errattain paljtm 
aikaa .Pellen.·o-Sewan perustamiseen Ja sen työn järjestämiseen. 

Tällä välin on kysymys maan l.ankkimiststa tilattomalle l.vieslölle 
t\lUut yhä ptJlttaoommaksi. 

Ensiksikin oli. Keisarillinen Mnjesltetli ooatimtt K. Senootin Imi-
8tmtoa edellä mainitun säiilyanonluksen Jolurosta Ja oli Senaatti tI. 1898 
i/moittamtt jo lähettäneensä stiptndiaatin tutkinuwn asiaa ulklmllliUa 
sekil ehdottanut ettii, sittenkuin selvitys ulkomaalla SaMlt8/(1 kokemuk-
sesta oli saatu, komitM olUi asetettava tarkoin tutkimaan asiaa, sekä 
että K. Senaatti, sitten kuin tarpeellinen seltity' on saatu, saisi tehdä 
tie esitykset, jotka <t8wnhaarat MtYlt mafia. Niirniit toirnenpiledja eMo--



ttlhu tyijjii,-jutykukfli on K. M. Armos.9n 8flooinnllt hyroksyli. Sen jiil-
k«n (kui.i1li.i 1899) on K. M. miUiriimlyt, että kaksi miljOOflfW Smk. 
olifli erQittttaM &romm t'(lltiovaroista kiiytettiit'iiksi maan hankkintisekfli 
tilatt!'ml(llle vätstijlle ja tttä komitea- olifli piflntmiten asettttat'a antamaan 
thdotusta niidm käyttiimistksi ta,-koituksellnmkllisimmalla ult'alul. '1fimii 
kmuitta asddtiin syklyUä v. 1899 ja 8(li u tMotllk$t1l8(l valmiiksi talllmi-
kulllla 1900. KOlllitooua, jos/Ja, alkkj,.joittanutkin oli jäsenenii, syntyi 
erimielisyyttä siitä, tl/liko un otum tehliit-äkseen u kyaymyk8e/~ perin-
l>Ohj'ainen 8d~'itys) jota Sii&lyt ja K. M. olimt t'(!(JU'lut, ennenkmn se 
,-yMyi8i tekemiiiin ehdotusta puhuna. olet,1nl 2:11. miljO(lll(!n 1I1(1rkll7l käyl-
tiimisestii, tYli 111liko sen Zootin. elulotTlB nmtn kysymyksasii oltmn 8tl~1tyk
sen hankkimista. J"ålkimiiintn- mielipidt tIIli komifw88a t;oitolk,jonka-vuoksi 
kolme jiiunw, 1iiitlen j01fkQ811tl allekirJoittllnut, Vfl8talallseis8a VfUlti~'(tt kysy-
fIIykBm tlltkimllsta, ennenkuin mroja rlwettaisiin S'WI"emllIaS8t1 miiiiriissii. 
kiiyttämiii.in. r AllekirjaitianMn oostalal//Ie on ilmutynyt trik0istn4 1.,.,--
ia_a flimdlä "Omaa maata tilattmnalle tviestii/le. PtI-imlttedli8ia 1Uikö-
kohtin. f/sutl/spolitiikkimmll fIlalta."} Samfl kysymys, joka komiteMlItl oli 
synnyttänyt ~tteelliun trimielisvYllen, IutJoitti K. &mv!ti"kin, kun 
asia tuli Stl~ kiisiteltäl'ähi. Enemmistii, 1,iisi iiiilltä, eJu1otli, dm lIi11OOS' 
!Mn 500,000 Smk. käytettäisiin- piiäaswlli8uti komitean ehdotl/k$t1l 1II1t-

ktuin, uJ .. ä dtä 1,500,000 8mk. oorattaisiin, 1.""Imna krlikinpuolinen selvi-
tys olisi saatu; suuri tYihcmmistö, mljii iiiinm, ehdotti, eUli kysymys 
IInnetuli8ii,~ luulen kmniItan tlltkitta~'(I,"'i. Niiin 011, kulen tunnettu, käy-
nytkin. Uusi komitea on iiskettii;n- «sdelt" ja Sitlll on (l1I-lltUU kysy-
ml/kun perinpohjaisen seldtyksen lumHimillll/!. Tiillliill komiltan tijitu-n 
}Ielpo tklmiseksi on tämä- tut1.1m1/8 liihim!ä aijottu ja haruU/8ti tQivon, 
ellii se t·oiri. sitä tehdii- ja sen kmltta olla o8(lltllnlltl myölä~'IIik1lttmnasslI 
kanSllllemlll1l tiirkei.in kljaYlllyk8en sel~ittälnisek8i, 

Syysti.i että kirjalli81IIfS tiillii alalla mallit. vielii on l,'(1rs;n nillkka 
ja sen vuokfli kiisityksel puheena olemn kysymykilt:n pfflaattei.sta Itkii sen 
SlIurtBta kanSllUi8uta mtr1.ifykmtii vidii 118(,(IUa udiolia epiisdvät, olen 
katsomlt t{it·keRksi tiissii. twksu8(J, ei aitloostaan tIlittiili 1IIultlt~pin. toime/!-
piteitä ;ja niistii saatuja kokemllksitt pllhtentt ollllJlllia alalla, vaal~ myös-
kin willtini ml/kaan tYllaiala kY8!JmykulI periaattullisfa ptwlta. Ja. koska 
olm an-elltlt tarkQiltd;8t1I1II1Ikai8~lIImaksj, että kiiBittelisin niiitä periaat-
/tellisin. kysymyksiä esittiimiillit yltdtll mMn k<n!1.-rtettisin. ilmiQitä ja 
histot·udlista keJlitystii, 1.""Ili,~ pelkkiii te<n'ioja, 11iin on esitys, mitii Fmg-
lanttin rulte, JKlis1mut t'eTr(l tlain lalJllllksi. 

TeMJl l. 

---' .. --
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Enshnäinen osa. 

Englannin nykyiset maanomistusolot, 
niiden synty ja vaikutukset. 





1. 

J oh da t us. 

Katsaus Englannin nykyisiin maanomistusoloihin 
ja. maanviljelysjärjestelmään. 

On luonnollista että se, joka (lll ottanut vastatta~ 
vakseen kysymykseen, mitä vamioita meidän aikamme 
kehitys on saanut aikaan maalaisoloihin ~ sekä mihin toi-
menpiteihin on" ryhdytty niiden parantamiseksi, ensiksi 
kääntää silmänsä Englantiin. 18CX)..lnvun yhteiskunnalli-
sen kehityksen suuntaa määräävä snurteollisnus ja SUUl'-

kapitalismi: jotka maaseudulta ja maanvilJelyksestä ovat 
vetäneet ei ainoastaan pääomia vuan m'yöskin intelligens-
siä ja työväkeä, ovat näet varhaimmin ja voimakkaimmin 
esiintyneet Englannissa. Siellä näemme tämän kehityk-
sen tätä nykyä pisimmälle joutlmeen. 

Millaisia ovat siis E nglannin muanomistusolot ja 
agraarijäljestelmä? 

Niistä. saapi tal'kkaava silmä jo havainnollisen käsi-
tyksen, kun matkustaa jonkun verran maaseudulla Eng-
lannissa. Nykyisen agraal'ijäl'jestelmän t.yyppinä on suur-
tila, joka käsittää koko maalais-seurakunnan. 'fällä aIneella 
ei ole muita maanomistajia, tilan naapuruudessa oleva 
tiheään asuttu köyhä kylä kuuluu maanomistajalle; alueen 
koko väestö - vuokraaja, käsityöläiset ja kauppiaat sekä, 
maalaistyöväki - on välillisesti tai välittömästi riippu-
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vamen maanomistajasta: vnokraajalla on maansa tavalli-
sesti vaan vuodeksi kerrallaan vuokrattuna, työväki ta-
vallisesti vuokraa asuntonsa häneltä tai vuokraajalta vii· 
koksi tai korkeintaan vuodeksi kerrallaan, käsityöläiset.kin 
ja maakauppiaat ovat maanomistajalta vuokranneet aS1Ul-

tonso, ja muutenkin ovat he ostajapiiriinsä nähden ko-
vasti riippuvassa asemassa tilan omistajasta. Tämä ku-
vaus sopii enempään kuin puoleen kaikista Englannin 
maalaisktwn.ista. Hyvin useassa tapauksessa on yhdell 
ainoan maanomistajan hallussa useampia, toistensa naa-
puruudessa sijaitsevia seurakuntia, taikka myöskin suuri 
joukko seurakuntia eri osissa maata. 

Että tämä näin havainnollisesti saatu kuva Englan-
nin maanomistusoloista todella on oikea, siitä tulemme 
vnlnmtetuiksi, tutustuessamme tämän maan maanomistus-
tilastollisiin t,utkimuksiin. 'fällaista virallista tutkimusta 
ei kuitenkaan ole Englannissa tehty viime vuosikymme-
ninä. Viimeinen, n. k. New Domesday Boo"- on vuodesta 
1873. Lisäksi iulee vielä, että tämänkään vanhan tutki-
mul,sen tulokset eivät ole oikein luotettavia eivätkä tyy-
clyttäviä. .Maanomistajat ovat näet tässä tutkimuksessa 
kreivilmnillttaul (hallintopiiri, joka tavallaan vasiaa mei-
dän läänejämme, vaiklm ne Qvat alaltaan paljoa pienem-
mät) ryhmitetyt" jonka vuoksi se maanomistaja l jolla on 
maita useussa kreivikunnassa, on tullut useampaan ker-
taan lnslwtuksi. Yhdelläkin tlUwetulla herttualla on IUaitu 
14:ssti. kreivikunllussa ja hän siis on tilastossa laskettu 
14:ksi omistajaksi. Neljä muuta sunrtilallista on samalla 
tavalla laskettu 44:ksi maanomistajaksi. Listi.ksi ovat 
valtio, kUlmat, yhtiöt y. lll. kollektiiviset m~anomista.jat 
lasketut yhtä moneksi maanomistajaksi kuin on kreivi-
kuniia, joissa heillä on maita. Tähän tulee lisäksi monta 
munta· pienempäti. virhettä: Usein ovat esim. papit laske-
tut pappiloiden omistajiksi ja yksi tilanolllistaja samasta 
kreivikunnastakin tullut useampaan kertaan lasketllksi siitä 
flyystä 1 että hänellä on ollut useampia eri nirnisiä tiloja. 
En olo sen vuoksi katsonut olevan syytä t,ässä tuon tut-
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kimuksen tuloksia esittää. Mutta näitä vira.lliseu tilaston 
tuloksia ovat sittemmin monet englautilaiset tutkijat koet-
tUlleet oikaista ja oikaisujen kautta saada tarkemroan ku-
van E nglannin maunomistusoloista·. Parhaimpana ja puo-
luoottomimpann kaikish\ näis tä pidetään erästä J -OHN 
BATE":'IAN' in tutkimusta, jonkt~ mukaan Englunnin. (ja 
'Walesin) munomaisuus oli j aetttma scuraavulJa tavalla : 

SIIII/"tilallishl (joilla oli vähintöin 
Roran ') nlM.ta) 

1,000 

lukumäärä 

4,217 yht.. 
' ,086 

24 ,412 

KcskikokoiS;{J, isolllpia (300---1 ,000 acrea) 
pienempiä (100-300 ~ 

PiH.,dildllisia (1-100 acroa.) . 217,049 
.·I$IIUW}HI{Mall Ollli8t(tji(~ (aUe 1 acrea) . 700,289 
Julkisilla. InitoksiUa. maata. . 14 ,<169 
Autiomanta. 

aorea. 

maata 18,545,949 
4,782,627 

~ 4,144 ,272 

• 

3,931,806 
16[ ,148 

1,443,&12 
1,524,624 

9i3,Oi 1 yht. manta 34,523,968 

Suurfjlallisten hallussa oli 56,2 % mM-alasta ja kes-
kikolwistcn tilojen omistajilla 27,05 OJa. eli siis maanomis-
tajilla, joilla oli enemmän kuin 100 acrea, yhteenSä 83,25 °i j) 
koko maan mauomaiSlllldesta. 

Taikka toisin sanoen 4,217 sllUl'tilallisella oli 3/~ Eng-
lannin yksityismaata haUussulln. Niistäkin 33,997:stä ti-
lasta, jotka ovat D. s. keskikokoisia tiloja llluitt.cn muit -
ten mittakaavan mukaan, vakuutetaan, että suurella osalla 
todella on SlnlrtilaUinen omistajana , eikä niinklu n muualla 
talonpo ika, sekä että toisi lla niistä. ei ole maanviljelijöitä 
omistajina, vaan muita ammattilai siu, kuten kauppamie-
hiä, tehtaanomistajiu, virkamiehiä j. ll. e. Sitä paitsi tuon 
suuren pikku Walli sten luvun sanohwll ol.evan suureksi 
osaksi rikkaita. huvilanomistajia tai ammattilaisia, jotka 
pitävät pientä puutarhaa sivllunsionna n. 

' ) Acre = 0,4 hoht::.aria. 
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Tästä siis käypi selville l että. maataomistavien talon-
poikien luku Englannissa on aivan vähäinen. 'rodellisuu-
den mukaan vaipi salloa Englannin vapaista ta.Jonpojista., 
että niitä ei enää olo . olemassakaan, että, kuten eräs ldI'-
jailija on lausunut, Enghmnin kansantalouden tutkijat, 
kun he jostakin kolkasta löytävät. sellaisia, tutkivat niitä 
om{tuisuuksina. 'l'alonpoikien maat ovat aikojen kuluessa 
sulaneet yhteen sUUl'tiloihin tai sllul'tiloiksi ja näitä SUUI'-
tiloja viljelevät nyt arentimiehet ja irtain työväki. 

Tätä vast,aan voidaan väittää, että vaikkakin maata-
omistavien talonpoikien lukumäärä on tuiki vähäinen, niin 
voihan kumminkin Englannissa olla suurempi määrä taval-
lisen ta.lonpoikaistilan kokoisia viljelylrsui,jotka ovat vuok-
ralle annetut. J 'a niin onkin asianlaita. Maanviljelyksiä) 
joitten koko oli 50- 300 acrea ja joita Englannissa voidaan 
tähän luokkaan lukea, oli siellä v. 1895 noin 125)(x)). Mutta 
ensiksikin tietysti vuokraaja ei ole it.senäisen maanvilje-
lijän vertaillen yhteiskunnallisessa suhteessa) eikä sellai-
llen jäljestelrnä ole maanviljelyksellekään eduksi, ellei ole 
täysin tyydyttävää vuokralukia) ja sitä ei Englannissakaan 
ole, vuikka se useun!)ien muitten maitten vuokralakeihin 
verrattuna 011 vuokraajalle hyvin edullinen. Toiseksi Eng-
lannissa on sellainen vuokl'ajäljestelmä vallalla) että snur-
tilallinen mieluummin on antanut useita omistamiansu 
tiloja yhdelle vuokruajulle) joka) ollen itse yläluokkaan 
kuuluva (genllenum (anner)) esiintyy jonkunlaisena uff'aäri-
miehenä eli välikätenä omistajan j a suuren työmiesjonkoll 
välillä. 

'1'uo Hlonen tilan vuokruaja taas puolestaan voipi 
työ väelle vuokrata pieniä työväenpalstoja verr'attam hy-
vin korkeaa vnokramaksua vastaan. Tämä on vähävarai-
selle mualaisväelle pitkiin aikoihin ollut ainoa keino päästä 
manta nauttimaan. Suurelle enemmistölle sitä vastoin se 
on ollut t,ykkäniHin mahdotonta. 

Tämän kautta ovat Englannin (ja 'Vales'in ) maa-
laisolot tätä nykyä (1895) sellaiset) että s iellä lasketaaH 
olevan ainoastaan noin 55)(X)) maanvilj elystä yli 1:n ac-



rell) joita hoit,j om isiajil ) mutta 366/)00 viljelystä (yli 1:0 
aCl'en)) j oita. h9iti vuokraaja. Sen lisäksi oli vielä lloin 
570/XX) pientä pal staa, 1/,_ 1 acren kokoista. .Koko 
viljellystä maasta viljeltiin ainoastnan 4/00)0Cl0 acrea. 
maanomistajan omaan laskuun; jota vastoin 23.6CO;0Cl0 
aCl'ea oli arentimiesten halJussa. 

Englanni ssa ei sii s JOaa y leensä kuulu niille)jotka sitä 
viljelevät, vaan on sumta osaa siitä jo toista vuosisataa 
viljelty vuokraajien ja työmiestell kautta muutallliE'n t.u~ 
hansien perheitten eduk si. 

Englannin maataviljelcvä väestö jakaantuu siis scu~ 
I'llavaan kolmeen, toisistaan jyrkästi eroavaan luokkaan: 
Suurten maanOlllaisunksien omistajat, heidän vuokranjnnsu, 
jotka useimmissa tapauksissa myöskin kuuluvat yläluok~ 
knan, ja irtain t.yöväki . 'r äJnä järjestelmä on tälle maall e 
niin omituinen; että Englanti tässä suhteessa erona ka.i ~ 
kistu muista. maistu . ~l'ässä Englannin mnalaisjärjestel~ 
lllässä maanomistajat, joista suud osa asuu kaupungeissa 
tai oleskelee ulkomailla, antava t maanviljelykseen maan 
sekä sen pääoman, mikä tal'vitaan pysyväisiin mal\npul'an ~ 

lluksiin; kuten muitten kuivaamiseen ; y. m.) sekä J'aken ~ 

lluksiin ja työväen asuntoibi.n. 
Vuokraaji<t eivät, mi tkää,n sitoet sido maahan he 

vuokraavat suurtilat tavallisimmin ainoastaan . vuodeksi 
kerrullaull : he antavat maanvilj elykseen ainoastaan sen 
pääoman, mikä on välttämätön maan tavaHiseen viljelyk ~ 

;Jeell; kuten lan taan : kal:iuun ; työaseihin. H eidän pää-
omansa voidaan siis vuokravuoden loputtua. suureksi osaksi 
helposti muuttua pois joU ekin toiselle tilalle. 

J a työväki vihcloin , se antaa IOIlHnviljelykseen työnsä, 
mutta ei sekään ole siihen sidottuna muilla siteillä. Se 
pestataan usoinkin vaan viikoksi, korkeintaill vuodeksi ja 
se vuokma aSlmtonsa joko muanomistajalta ta i vuokraa~ 
jalta taj kka joltakin t.yöväen aSlmtojen omistajalta, yhtii 
lyllyeksi ajaksi. Muutamissa osissa maata suuret t.yöväell ~ 

joukot va ihtnvllt t.yöllllntajiajoka vuosi j a muutta.vatJHlik-
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kine tavaroineen nseinkin toisiin semakllntiin, asuen har· 
voin pitemmän aikaa samaSSa senrakunnassu. 

'rällä jiiTjestelmäl!ä on tietyst.i valo- jos vUljopno-
lensakin Englannin maalaisoloissa. Padwimmissa muo-
doissaan es iint.yy se siellä, missä maanomistaja on hy-
vissä taloudellisissa. oloissa, eikä siis riippuvainen maati-
lan antumista tuloista. Silloin maanomistaja panee ver-
rattain l)uljon pääomaa suuriin maanparannnksiul eikä 
vaadi suuren tilansa vnokraajalta Il. k. mC!c.J'ellls, koh-
tuuttomia vuoknuuaksnja. 'f ällainen maanomistaja saap i 
eteviä vuokraajia, jotka, vaikka kontrahti tehdäänkin vaan 
vuodeksi kermllaan , pysyvät tUalla ]litemmän aikaa ja 
hoitavat tilaa mallikelpoisesti. 'fii.llai silla tiloilla jUlll'i 
E nglannin maanviljelys on päässyt lTlaailmanknuluksi ete-
vyydesiään. 

'l\illa inen maanomistaja tavallisesti :it,se pitää huolta 
tyäväellasunnoistaun. Lisäksi hän ylläpitäii kouluja: pi-
tää. sibnäliä kapakkoj en hoitoa ja ryhtyy papiston kanssa 
yhteistoimintaan. yleensä siveeJ lisen hengen ylläpitämi-
seksi alueellaan. Tällaista tilaa ja sen alustalaisia maall~ 
omistaja s ii s hallit see pah'iarkalJi sesti sanan kauniim-
lUassa merkityksessä; mutta nykyajan sivistysihmisen sil-
missä se ei kuitenkaan voi olla muuta kuin despotiiaa , 
josl)a valistunuttakin despotiiaa, missä kajkki kuntalaiset 
ovat taloudellisesti riiplmvai set yhden llliehen tahdosta. 

EnglUJmissa vakuutetaan, että vielä on suuri joukko 
sllurtilallisia, jotka ihanteelli sesti pitävät tätä patriarkal-
lista valtaansa ja täyttävät kaikki kohtuulli set. vaatimukset 
snna. Mutta niiden täytyy olla samalla kertan sekä hy-
vin varakkaita; niin että heidän huonoina Hikoina kan~ 
ltattHa tehdä uhrauksiakin : että luonteeltaan jaloja ja s i-
veellisiä. 

Hyvin usein on asianlaita kumminkin päinvastainen. 
Se tallahtuu niissä lukuisissa tapauksissa, kun suurtilalli-
nen ei ilsn it se t ilallaan; kun tila on vaipunut ankamn 
velkakuorlllall all e; jotenka maanomistaja ei ole hahlkas 
taikka ei kykyn e panemaan rahoja mallnparannuksiin ja 
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tilan ylläpitämiseen; siellä ovat työväen asunnot usko-
mattoman kehnossa tilassa ja ahtaat, taikka on siellä työ-
väki pakoitettn joka päivä kulkemaan pitkiä matkoja 
työhönsä ja työstä kotiinsa; sellaista on myöskin tila 
siellä, missä maanomistaja vaatii eli kit'istää arentiroie-
hiltä ntc1c-renI8, voidakseen ylläpitää snuremmoista eHillläi~ 
Lontoossa tai Parisissa ja kaikki alueen asiat annetaalI 
tilanhoitajun tai vuokl'uajan haltuun, joka puolestaan taul; 
katsoo olevansa oikeutettu ja pakoitettu kiristämään vii-
meiseen saakka maata ja työväkeä . Tällai sissa tapauksissa 
on järjestelmä koko seudun turmioksi. Ja kun järjes-
tehnä käypi yleiseksi, kuten se Englannissa yhä enemmän 
on alkanut käydä, on siitä koitunut yhteiskunnallisia 
vl1ll1'ioitu; jotka ovat käyneet hyvinkin arveluttaviksi. 

Voidaksemme jossakin määJ'in käsittää näitä Englan-
nin maalaisoloja) täytyy meidän luoda silOli:i-yS, jospa 
pikaillenkin, niiden historialliseen kehitykseen. Sillä eksyt-
tävää olisi luulla, ettii. nämät olot aina tahi läpi vuosi-
-satoj ell olisivat pysyneet sellaisina kuin ne nyt ovat . 
Päinvastoin tulemme näkemään, etU maanomistus- ja sen 
kautta myöskin ma;tlu.isolot yleensä ovat likeisessä yhtey-
rlessä yleisen sosiaali sen kehityksen kanssa ja sihnill-
nähtävästi riippuvia vallalla olevan kansanluokan pyyteistä. 
Sellaisen kehityksen seuraaminen ei voi siis olla mielen-
kiintoa eikä arvokasta opetllstakaan vailla minkä maan 
sosiaali politiikalle taha.nsa. EJUlen kaikkea tietojen kaJ'-
tuf.huninen täiiHä Suomessa. tällä alalla on tärkeä, koska 
meillä yleensä kiljallisnns tällä alalla on köyhä. 



II. 

Maa.nomistusolojen kehitys. 

1. Ennen vuotta 1709. 

P Cl'chtyessälllllle Englannin agraarihistol'iaan , saam-
me sen käsityksen. ettii siin i~ voisimme eroittm\ kolme 
slllu'empaal toisistaan jotensnkin selvästi eroavaa ajanjaksoa. 
nimittäin ensimii.inen ennen vuotta 1201 toinen noin 'luo-
;.:ien 120..1- 1700 väl illä ja kolmas viimeksima in itun ajan-
jakson lopusta 1880-111vulle. 

Eusimäisillä näitä ajunjnksoja, (ai yloensä ensimiii-
sell li. ajalla) jolta aikakirjat ovat säilyttäneet jonkun verran 
detoj!~ Englannin mualai soloist..'l. j ovat Englannin malin 
alkllperru set viljelijät joutuneet suurten maanomistajain 
alustaInisiksi. Varsinaisina j a itsenäisinä llliH\llomistajinu 
näemme sen vuoksi täroiin ajanjakson päättyessä ainoas-
taan kUllUlk!Hlll) kirkon ja aatelin. Entiset vapaat taloll-
poikaiset viljelijät olivat joko so rtUlleet tai joutuneet noitten 
maMavien maanomistajain alustalaisiksiJ jotkA. kantoivat 
mitkä suurempaa, mitkä pienempää rasitusta. 

Tämä koskee si tä osaa Englannin maata) joka todell a. 
ol i viljeltyä .. 

Vilj elemättömiä IUftjoja metsiä j a laidllumaita oli 
tiibän saakka pidetty selloisena yhteismaano J johon jokai-
sella 1mnsalai sella oli oikeutta ja jota hän voi ottaa omaan 
haltuunsa siinä määrässä kuin hän sitä kykeni viljelemään. 
Arvellaan että tällaiset yhteismaat tähän ai kunn käsittivät 
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ainakin 5/ 6 koko Englannin maa-aIneesta. Mutta tämii. 
käsitys kaikkien kansalaisten alkujaan yhteisestä oikeu-
desta yhteismaihin, joka kansan keskuudessa varempina 
aikoina oli yleinen ja meidän päivinämme uudelleen on 
Englannissa saanut jalansijaa, ei suinkaan kaikkina aikoina 
ole ollut n. k. sivistyneen yleisön ja lainlaatijan ohjana. 
Päinvastoin näemme Englannin agraarihistoriaan pereh -
tyessämme, että suurtilalliset kussakin kunnassa rupesivat 
JO varhain pitämään yhteismaita sunrtilaUe kuuluvina, 
joita saatiin aidata pelloksi taikka metsästysmaiksikin , 
minkä vaan kerettiin. Vähitellen kehittyi se käsitys, 
että jos joku vähäväkinen rakensi it·seJleen mökin yhteis-
maalle, hänen piti ruveta maksamaan snurlilallo siitä 
vuokraa. Siitä taasen seurasi aikojen kuluessa luonnol-
lisesti se käsitys, että suurtilallisella oli oikeus hä.ätäii 
mäkitupalainen, hävittää hänen asuntonsa ja ot,taa hänen 
peIt.onsa emätalon viljelyksen yhteyteen. 

'fämän katsantokannan mukalln oli siis suurten maan-
oOlistajain maa jaettu seuraavaan kolmeen osaan: kartanon 
cmätalo (terra dominica), alustalaiston viljelemä maa (ter!'H 
hominum et terrentium) sekä yhteismaa. 1) 

Alust1l1aiset, kuten sanottu SUUl"oksi osaksi entisiä 
vapaita ta.Ionpoikia, jakaantnivat sokäjuridiseen asemannsa 
että verovelvollisuuteensa nähden useampaan eri luokkaan, 
sellaisista lähtien, joitten ei tarvinnut suorittaa muuta 
kuin oUaa OSiHL kartanon sotapalvelukseen sekä merkiksi 
riippuvnsta asemastaan maksaa vuotttista veroa nlllStm, 
naulan pippnria tai muita symbooleja , sellaisiin saakkn. 
joitten tilaa täytyy pitää maaorjuntena. Kumminkin on 
Englannin maaorjuudesta huomattava, että se ei koskaan 
ole olJut täysin sellainen kuin Euroopfln mannermaalla. 

') J. R. DAlllEI.SOl<, Bidrag till en frumställning af Englullds 
social-politik och ekonomisk-socil\la utveckling under XIIl~XVI 
århundradet, Helsingfors 1880, jolle tämän luvun esitys päiin.sialli-
sesti on rakennettu. 

• 
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Mutta vaikka siis alhaisenlllmH maalaisväestön lailli-
lien ja yhteiskunnallinen asema keskiajalla oli huono, tuli 
se kuitenkin taloudellisesti verrattain hyvin toimeen yhteis-
maitten yhteisen käyttöoikeuden nojassa. Ja. vielä kanvan 
näkyvät Englarmin ,.irtolaiset« ja varsinkin yhteiskunnan 
hylkiöt käyttäneen sitä. kansulltapaan jumtunutta ja pal-
vesta polveen perittyä oikeutta hyväkseen: että menivät 
korpeen : rakensivat SilUlO itselleen oman kodin ja mpesi-
vat metsää raatamaan. Tämä yhteismaitten käyt töikeus 
oli. välttämätön edellytys ei ainoastaan noiden lludisasuk-
kaitten, V31m myös kaikkien pieniviljelijäin taloudellisell e 
menestymiselle. Yhteismaista he saivat kaikki poltto-
PUUllSU, laidunta lehmilleen, sioilleen, hanhilleen , sieltä. 
rehuja talveksi, sieltä pehkuja navet.toih.ill. 

Toisella yllä.mainituista ajanjaksoista Englannin 
agraaJ'ibistoriassa huomaamme kaksi vastakkaista virtausta 
kehityksessä: toisen, joka pyrkii vapauttamaan pikkutilal-
liset IU<\aorjundesta sekä sittemmin feodaalisista vaiku-
tnksistaja luomaan Englannille vapaan talonpoikaisluokan , 
sekä toisen, joka pyrkii hävittämään pikkuWallisten luok-
kaa sekä maalaisväestöä ja maanviljelystä yleensä ja muut-
tamaan viljeltyjä maita laitumiksi. 

VI~pauttavaan suuntaan vaikuttivat lnalltavasti pää,.-
asiallisesti seuraa.vat syyt: 

ilnltu;ysUivyys, joka varsinkin näkyy saaneen monet 
kirkkojell ja kuninkaitten alustalaiset vapaiksi ; niinikään 
vaikutti kirkkojen hallussa ol evien tilojen joutuminen 
maallisen vallan haltuun sell, että monet alustalaiset pää-
sivät vapaiksi; 

hirmukuolemo, joka : samaten kuin myöskin myö-
helllmin 

feoUisltuden 'wlroistwninen oli omiansa vähentämään 
llla<llaisväestöä niin arveluUavassa määrässä., että suuret 
maanomistajat, eivät voineet saada maitaan vjljellyiksi ; 
jonka vuoksi osa heistä köyhtyi ja sen vuoksi oli pakoi-
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tehn suostmnaan sijhell) että olnstalaiset ostivat itsensä 
vapaiksi; 

mlutcero}en asillmimm, f!lölJel'ojen sijaan, joka tnpuhtlli 
vähi tell en taloudellisten olojen keh.ittyessä ja löy hdytti 
snurtilallisten ja alllstalaistCll välisiä siteitä; sekä vihdoin 

lail1siiiidäntö,joku Tudorien, erittäinkin Henrik VII:ILja 
H.enrik VDI:n , ynnä Kaarl o IIn aikana koetti joko tavalla 
tahi t,oisella estää suurton llluuomnisuuksien muodostumish~ 
pieniviljclyksen kustannuksella, taikka vapauttaa mntl-
omaisuutta feodaalisista rasituksista, niin että se ei ellilä 
kulkisi perintönä yksissä suvllissu, vaan joutuisi vapauksi 
yksityisomaisul1doksi ja kauppaesineeks i. 

Nämät eri usiunhunrat, vl\ikuttivat siis aina keskilljull 
alnsta 1700 luvun alkuun saa kka suotuisasti vnpaflll tili on-
poik,\issääclyn luomiseksi jn cnentämiscksi. 

Mutta samalla a ik nkauuella näemme, kuten sanottu. 
tIluhtavan pyrinnön vuikuUavan aivan päinvastaiseen 
snuntaan. 

Edellisessä viittasimlue siihen~ että suurtilnllisissa. 
viih itell en kasvoi se käsitys. että. yhteismaat olivat heidän 
omuisuuttaan ja että heillä muka oli oikeus ottaa sitä 
Ollluall viljelykseensä niin paljon kuin halusivat, huoli.-
maUa siitä, missä määrin he sen kautta hävittivät vähE'mpi-
viikist.en IInapuriell tfllouttn. Kun he rupesivat h\.tä 
oikenskäsitystään panemaan käytäntöön, lliin tapahtui se 
joko siten , että he aitasivIlt itselleen yhteisiä lflidun- ja 
1I1etsälllaita, taikka siten, cttä he hääsivät omien peltojellsn. 
IUlapmistossa asuvia pikkuviljelijöitä ja. yhclistivät heidän 
viljelysmaansa omiinsa. 

Tämä yhteisIlla itten llit3!lmis (incWslIl"e) pyrintö näkyy, 
v!lik ka vähemlllässä määrin) saaneen alkunsa jo vurhain 
kl.'skiajalla. Eräs 12CO-sataluvulla. ilmestynyt laki säiitää 
jo nimittäin , että hert'askarbmOIl omista.ja saisi nidata 
oman yksityistä viljelystii.iln varten sellaista yhteisllHlatfl) 
jokn ei ol isi välttämätöntii nlllstalaisten mnanviljelyksellP. 
Jo tähän aikaan kävi tämä yhteismann mllllHnmillcn 
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yksityisomaisuudeksi umksi riitakapulaksi suunilflllistcll 
ja viihäviikisempien IlHl.unviljelijäin välillä. Eräs laki 
säätää, että jos hlpnhtntl väkivaltaa vähäväkisten puololtll 
yhtoismaitten artaamiscn johdosta. esimerkiksi nusiell 
aitauksien särkemistii, niin tulee kartanon liiheisyydessii 
olevien kyläläi sten yhteisesti kOJ'vata hel'mskul'tanollf' 
vahingot, ellei saada selvill e syyllistä. 

'rätä yhteismai tt en unustamista yksityisomaisuudeksi 
näkyy tästä lähtien tapahhUlcon al ituisesti Sitä tehtiiu 
osaksi viljelystapojell pnnllltamisen nimessä. ctevänllni\l 
maanviljelijät kun luonnollisesti pyrkivät vUl)autumuall 
siitä yhteisomaisuudcsta ja yhtoisviljeJyksestii, joku. jät-
toonii vanhemmilta ajoilta IHlittasi heidän taloutensa kehi-
t.ystä.. Näkyy näet Englanni ssakin keskiajalla vielä olleelI 
jälkiä myöskill yhteisviljelysmaista, ja kehitystä; jokn 
pyrki sallmaan kullekin muullviljelijälle omat edtyiset 
peHonsa omien aitain sisäiin sekä täyttä vapautta hoitnn 
ni itä; miten itse kukin parhaaksi näki. on tietysti pidet-
tävä taloudellisena jn y hteiskunnallisena edistyksenH. 
'foisena luonnollisena syynä vähempivaraisten vi ljelysten 
joutumiselle suurten käsiiJl oli se, että moni pienempi 
lIltumviljelijä ei kyelUWt asettamaan talouttaan 1I11clell 
Iljun vaatimusten mukf\!ll1. sen vuoksi köyhtyi ja pukoi-
tettiin lllyymiiiin tilanSI). Mutta selvästi näkee, ('H.i~ suur-
tilullisten sallIiinhimo lISf'ilL sa i heidät röyhkeäst i polke-
malIn vähempivarnistell etuja ja oi,keuksia. J a kun lisäksi 
todistetuan ; että nuo sllllr·tilojen suurentam iset eiviit tapah-
tuneet lIiml maanviljelyksen edistymiseksi. vaan päinvas-
toin. niin tuota liikettä on syystä valitettu EnglillUliUc-
vahingolliseksi. 

Varsinkin uitllam.isliike kiihtyi mahtuvnksi vuosielI 
l470-1ö30 välillä.. Siihen aikaan mahtavaksi kehittynyt 
villateollisuus sa i näet villojen Itinuat nOUSenHH\ll ja sen 
vuoksi lammashoidOIl hWllttOllUUl valtavaksi. P ellot mun-
t'ctaan luitumiksi, maunvjljelyksen sijaan tulee karjanhoito , 
var-sinkin lampaiHenhoito. 'fiistä syntyi Sllurti lnllisissn 
kiihko saada yhdistiHi tiluansa heidiin alustalaistcllsa ja 
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pientCJl vnokl'<H1jien.;u maat sf'kä anastllil yhtcisIHuitakiu 
yksifyisomaisumleksi j pannakseen ne Initumiksi. 

Arvellaan että. Ilitaamisct 14O)..1tlvnllu ja lbO}- luvulL 
alkupuoliskolla muuttivat viihinfiLin 1/2 Englantlil1 y h teis-
maasta yks ity isomaistludeksi. Siitä. voi. jo arovatll. mikä 
stnlJ'cmmoincn y hteiskunnallin en ja taloudellinen mul· 
listus lllulltamiCll miespolvi(lll knll1essa tapahtui 1ll011.il1 

paikoin Englannin maaseudulla. Tnloja ja kokonaisia 
kyliä. hävitettJJll, pellot pantiin laitllmiksi, kylissä., jOi:>$1 
Pllllen kaksisataa ihlllistii, oli elänyt , asui nyt vaan pIIri 
kohuc hen keä suu rten lUlIlrnasls:nunojcll paimellina. 

T iillaisiSf':a oloissit THOMAS MOJm'll kuuluisa ) Uto-
pia« ilmestyi harvinuisen ankarana protestina varakkuit-
rell kansanluokkuin itsokl<iiisyyHii ja voltonhimou. vastaan. 
Tek ijä. kuvasi kauhean synkiksi niitä onnettomia oloja, 
jotkll olivat seU t'aUkSClll\ enenevästii. lalllpaanhoidosta: 
:> L ampt\uf) jotkt\ muuten ovat ni.in lempeitii ja elävät 
n iin viihästii.. ovat nyt. sen mukaan mitä kerrotaan, tulleet 
ltiin jllJmiksi ja saal iinhimoisi ksi ) ottii no syövät ibmi-
"iäkin, häv ittävät peltoju, asumuksia ja kanp\lllkeja, '" 

:Myöskin 15O)..11lvulta olevissa asinkiJ'joissn valitetaull 
haikeasti yhä nhkaavammaksi kä.yvää. IUlUpnanhoiton. 
Keskiosussa muitta - niin luemme eräässäkiJl ni itä.- oli 
viillloisten kuudellkymm(mcn vuoden kuluessa 400 el i 500 
kylää hävitetty ja yksi a inoa lumpaanomistaja saattoi 
voitonh imosto. tehdä 10))-1400 ihmistä kodittomaksi j n 
leiviittömäksi. Yleensä. näyttävät tällöin ri kkaat kauppiaat 
ja knngustehtailijat ostelJ cell maih\ ja hankkineen itselleen 
.,>uuria lom!1l11slnultlojn. ~ Ei näo enää muuta Englanllilt 
muasclldulJn kuin Jalllpaihl, lampaita, lampaita"" valittua. 
(,l'iiSkill k itjuilija tähii.!l aikaalt. 

Seul'allkselHl tästä oli, ett.ä EngtuJlIlin llHlusolldnl!e 
vähitellen kasvoi köyhää, i!'tainta työviikeii, jonka hyväksi 
täytyi jo knnillgatar Eli snbeth'in aikall!L ruvehL kantnmuan 
köyhäill veroa. 

VUl'elUll1in esittämäl!!IllC PYI'Ulllöt talol! poikaissiiädyn 
suojelemiseksi ja vapauttamiseksi tiiliä StUlUll la nikalomdolln 

2 
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yn nä edulliset taloudelliset olot y leensä "flikurti"at kulU-
minkin sen. että) kun aitaamis liike 16CO-Ju\"ltlla valtiol-
Jisten tu.istelnj en vuoksi lakkasi, itsenäisten talonpoikain 
luku kul'itni j a niiden talon poikain taloudellinen tilu. 
jotka olivat voineet säilyttää omaistlutensn. melkoisesti 
parantui. Tähä n aikaan mainihulIl vielä olleen itsenäisiä 
talonpoikia. joitten tulot voivnt vetää vertojn alemman 
aatelin tuloilla. toi'sill t,alonpoikia) jotka kävivät ans io-
töissä ja sitäpaitsi pi enten peltopalstojen omistajia; jotku 
tekivät päivätöitä. SamatE'n löytyi erislllll'ui sia vnOk t'fl-
tiloja. ja maalaistyöväelläkin oli paikottai!) " ielä pieni omII 
viljelyksensä. vaikkapa sllllrtiln llisen mfHl lbl, On arvioitu. 
että. 16C()..luvnn lopussa aatelisten pel'he-itten luku itSf'-

nitisten talonpoik ien ja arcnt imiesten luknnn olisi ollut 
kuin L 20 sekä että it senii isi ii talonpoi ki a ol i ainakin 
160,C))) jn arcntimiehi ii 150.0c0. MACAULAY ilrvelee- ettii 
1 /7 numlaisperhe istä. oli mallllomistajill. Erityi sesti kerro-
taan senaikuisen rnnnlaistyövihm tilaa suotnisuksi JUIlI'i 
sen vnoksi~ ettii, se 1700-hlVIUl alussa vielä voi käyttäii 
yhteisll1i1ita. ,.Moni työmies saattoi sillo in pitää 2- 3 
lehmää. 40-50 lammasta. 2- 3 sikaa. ja 50 kanna tai 
hanhea. Kaikesta tästä niiden tuli maksan vuokraa ,"1l1ll1 

huoneista, pnntad wsta jll pienestä 1/2- 1 hehtftllrin kokoi-
sesta nLitystä. HeilUi oli siis j okajselJa jott)kin. joko oli 
heidän OllliHlIlsa .. , Satnnnnincn työnpllut€' ei heitä sii . ., 
kovinkaan ,'oinut koskea. S illoin oli s iis olemassa 
yhteiskuntaporta itil. jo ita myöten ku nnollisella viihä-
väkisellä syntypC'l'ästään huolimatta oli lllalidollisllllS PY\'-
kiä eteenpä in. 

Syystä onkin sell yuoksi \'oitn l(j())..lnkna kut sun 
Engbnnin talonpojan ,.knlrui8cksi .. ajaksi. jn llluistamiStn 
~msaitscc että tällöiJl CROM\\'ELL'in kuuluisa fll'lneijl1 sai 
pääasiallisen voimansa jumi itseniiistf'n. hyyill\'oipi cn 
falollpoiknin lnokustll. 
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2. Englannin maanomistusolojen kehitys vuodesta 1709 
ja tärkeimmät vaikuttimet siihen. 

Yaikka liike y hteismaitten hävittämiseksi .JU SlIUl'-

tilojen enentämiseksi jo ol i päässyt sumeen va lbuln edellä-
lI1ainittujen vuosisatain ku]uossa, voitiin si is 1700-IIlVUIl 
al kupuoli skolla vielä antaa \'elTaUajn suotuisa kuvaus Eng-
lannil l maaseudun yhteiskuIUlul1isista oloista. Tämän kuval l 
tekee mahdolliseksi pääasiallisesti se seikka, ottä. siihell 
aikaan Englann issa oli olemassa. verrattain suul'ilukuinell 
jl\ varakas, feodaali sista sit-eistii vapauiettn laJon poiknis-
luokku. 

:Muha vuodesta 1709 alkaa Englannin maanomistus-
olojen kehityksessä uusi aikakausi. j ota on kestänyt nina 
i88()..luvull e siUlkka. ja joka päättyi siihen , että itsenäinelI 
tulonpoiku issälity hävisi melkcin tykkänään. 

'l'iimiin häviämisen vaikuttavirnpintl Syillii. on pidet-
tävä I1llteen vo imaan noussut yhteismaiHen aifaamispyri1ltv, 
Englannin yleinen talOlulelliwJlI. .i({ sosia(flinen kehitys sekii 
tämän mMn Ol)lituinen maalaillsäiidiinfv. 

/1) Yhteismait!en jouluminen yksityisolluli.sl/udeksi (illclusure. 
liif"e) j(t )'Iieniviljelysfen yhdisUhnillen suwiin. 

Maanvilj elyshislor ilHl tlltkijat ovnt tulleet selvillf' 
~ iitä. ettit 1700-lllvnn alulla viljauhillllll t lasken ivllt: jonka 
vuoks i SUllrtilalliset haluf;iva t. saadu uusi a IllAa-Hloja ilmai-
seksi tai tlll'hasta hinnasta, yoidnkseen \'iihemmillä kus-
ta nnuksiHn viljaA.. vilj ellii, 

Käistä syisfii. nousi edell isessä kllvatiu yhteis maittell 
nnastnmiskiihko sU\ll'tilall is issa uuteell vo imaan. 

Kuten edellisessä olemme maininneet, olivat nitaamis{'t 
val'enllnilln VUOSiSildoilln tapn1hmeet cn immi ten oman-
käden oikeudellll, sitä ol ivat 1l10nd Enghwnin knninknut 
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koettaneet vastust.aa j ll siinii j ossa kill miiiirill menesty-
lleClkiJ1- .i\lutbt kun lnmillkaitten vllltaa. 16S8-VIlOdcll 
vall flulnnnouk;;en kilUtm, joka pelasti Englannin vapallll 
it,:elllllJinnon, mjoitctiijn , joutui val ta p<l rlumcntil!p, PIII'-
lalllC\ltissll taa s SHmllten lmin lnnasentuhallillnOSstl kin , ol i 
lwikki valta. snnrtilal li ston käsissä-. 

'l'ätä s<l avuUllmn un sa valtaa käyt,t ivät he hyviil, sensä 
lll . m. Imnkkimalla yhteismäittensa aitHnllli scl1 c lain i)yhyy-
(len vllljon. Vuodesta 1709 alkaen esitetäiin näet parla-
11lf'1\tille laki ehdoitnksia yhteismaittcll jakamiseksi y ksi-
ty isissä kunni ssa. joita ehdoituksilt pnrl umentin jäsenN 
fSllul'tilalli"set) hyväksyiviit. niinkuin on sanottu . »VUOl'O-
tellcn toisilleclI «. Mnutenkin näemme eroavaisuuksia VHrem-
piell ja myöhempien aitallksien välillä, Sen sijaan ettii 
ne ennell tapllhtnivat sit.en: eitä yksityinen tilauomist.aja 
aitasi niin pHljon kuin hyviil, si näki ja loput jäivät vi elä 
yhteis\l1aaksi, tapahtuivat ait,aukset 17CO-luvul ta tdkaen 
siten, että, seurakunnan yhteinen maa j'lettiin kokonaan 
Sf'llrakunnassft oleviJle maanomistajille, joten tavaUi sest i 
ei j~iiinyt mitään yhteiseksi, J oskus tosin jiitett iill seura-
kunnalle väljän manta, josta. köyhä t,yöviiki sa isi leikata 
itselleen 1101ttot.urvetta, korvaukseksi s iiti\. oikeudesta 
yhteismaall kityttämi seell , minkä työväki nimamisen kautta 
Il)ellettj , Mutta tavallisesti tiimi\. maapalallen oli riittä-
mättömä n pif'lli, 

Tämän ohella jatkui pi ent e]l Hl'f'lltitiloj f' lI y hdi stä-
minell slluriill 1) ja pienten its(>lläisi k$i piiilSS('iH011 talon-

' ) KUVa!lVl1nR C!:i irucrkkillij. otettakoon tiih iin :;cunmva : 1800-
In\'un alussa omisti eräs korkeasnkninen henkilö melkcin kokollfHU' 
Slltherlandin kl'civikunnan (Skotlannissa) j,-. siinä ol i hiinellö all1stn~ 
1ni~ il1 a 3,000 vl1okr~ajapc,.hettii, 15,000 hcnkeii . Vllo!:iiefl 18tl - 1820 
Y;il il!i~ niimiit 1;"1 ,000 vöhliviikistä ajettiin pois, heidän a:;llntonSA 
revittiin al>ls ja poltettii.n, hei(lUn })()Itonsa ]lMltiin laitumiksi. Niiit-
!en l)ieniviljelijiiin viljelellli~ maa, yhtecllsä 794,000 acrea, a nn ettiin 
Il,n 29:11e ~\llll·vuokra,\jal1e, jotka IHll:joirti\'at yksinomaa n lampnan -
hoitoa . Jo v. 1820 ol i tlille Illueelle tu ll ut li:ll ,(X)() lammasta e ntis-
ten 15,000 ihmisen sijalle. Sutherlandin herttufl osoirti kumminkin 
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poikaistiloj en hiiviiimineu SClL kantta, että niiden omistaji\t 
('iviit vo ineet käyttää hyväkseen SlHlvllt tamaausa rajntonta 
vupunttll f'Lvlitkä mukanHIHl vilnhf\H viljC' lystnpaallsa tlusi..in 
talouch.'Uisiin oloiltiu. Vtwn päinvasto in köybty ivät ja oli-
vat pakoiteiu l myymään tilansa, vUl'Ukkaummille. Ja 
IU11ukkll i lIU ostajina esiintyivät tavallisesti lLaapmistoll 
suurtiJallisf't. Nämiit näet olivat ,·ähitcllen oppineet eri· 
lyistä lllE'llf'tt('lytapaa käyttämiiiLn , ryhtyessäiin inclosme-
l!linsäädälluön kantta lisiiiimään tilnksianll: 

'l't\,'al1i:;C'sti kOf'ui v'lrakkaill sllnrtilallil1cu CILSlll 
ostaa selll'lIkUllnllstml1l niin monta p i enempäi~ tilaa. kuill 
vo i: niitä saatiinkin silloin alhaistell viljanhintojen aikoirlli 
Ilyvin Illlokells{a . Sen jiilkeell koetti hiill saada puolelleen 
muut tilalliSN. osaksi. kmsumallll heidät hienoiJl in piiiviil-
lisiin: osaksi uhkaalllalla heitä. Sen jiLlkeen ilmoitti hän 
\"äh elllmistöllC'. eHii hänen kUllssi\IllI ovat muut. SUlU"-
tihlllisf't yhtyneet laittanllUHl ehdoitusta parlamenttiin 
yhteistllClittcn jakalllisesta tiJullisten kesken. Jos joku 
olisikin uskultl\nui. vAstustaa. niin hiin ei sitä kmnminkaiHL 
telmyt: koska hän pelkäs i niitä Slluriu kustannuksia. joita 
padamenttiiJI nil ittluninCII kysy i. Kun parlamentti jossa 
kuteu s,lnOtt.u suurtilnlli sC'T vUorotf'1Jen auttoivat t.oisiaan 
näissii. asioissa. oli hyviiksynyt lain seurakunnan yhteis-
maitten jakomisesta. tul ivnt iUllanmittarit sinno sen tai 
luitten kutsullluksestu: joilla ol i suurin t ila l j a se vahl l 

joka uiiitten oli vannominen. oli siksi \·äljä. että se ei 
\'stiinyt heitä pitämästä malitav ien puolia. 

Uutta "nikka pienemlllä.t maanom istajat tavallisesti 
lIinOastlliln pnkosta sllostllivl\t aitaluniseen ja siinä useim~ 

t:l.\'IlIli.~t,. enemmän inhilJlillis.yyttä rd llstftlaisiMn kol,toftn: Niiden 
794,000:11 acre!:l'ill sij!l!\Il. jotka hiin llOiltii disti , ontoi hiili h",ille toi-
seSsa paikassa 6,000 ncrea viljclemiHöntii k(ll'U(I Ulllllta - tietysti 
vuokran vastaan. Jn hiin teki lwidi.in kllIlSiM1111l tuostll IIlflllstll kont-
mhdi ll 7:ksi \"\lOdeksi, lupasipII uudh::lt:\1\ tuon kontl~\hdin \'ill1ii 7:ksi 
\'\\odeksi, jos maa 7:11 vuoden kuluttl.1I lm\'aittfli!:liin - ll\"\'in "il-
jell.\·k:si! . 



22 

miten jiiivät alakynteen: täytyi heidän klllJlminkin t ietysti 
oltaa osaa jakamiskustannuksiin. Nämät kävivät. hyvill 
kallilksi. AinOII staan aitaamislnin hankkiminen ffillksoi 
keskimäärin liihes 20) pst_: usein 3- 400 pst. Siihen tuli 
lisäksi tavattoman suuria menoja maamnitt.a\'eille ja asian-
ajajill el niin että useinkin 1/ (0) IIcres'in nitallminell nousi 
00) p:ntaan_ Nä.itten kustannusten suorittuJUillen ja S(' 
häiriö muanviljelyksessä, minkä usein monta vuotta kes-
tävä toimitus aikaunsai : perustivl\t jo monen vähävaraisen 
tihmomistajall hilviÖn . 

El'iis aiknlainen on kC' l'tonut) että sillä. 1mikkakllll-
Halla , missä Ilitaaminen tapahtuu , kohta karja väh enee. 
viljan tuotanto Sll lllaten. taloudelliset olot huonontuvaL 
Vasta kun ensimmäiset kovat vuodet olivat ohi , hyöt.yi 
rnui\llomistaja uituamisesta. 

Lisäksi tul ee vielä. että noitten pi ellten itsenäist.en 
mUllUviljelijäin häviämistä ja siirtymistä ir'laimen työmi e-
h(>Il asemaan ovat, kuten tämiiu liikkeen historiantutk ijat 
ovat osoittaned, suosineet usoimmat manseudulla vaiktH-

' tavat kansanluok!~t ) koska tiimä näytti ol('van heill e eduksi. 
Sitä ovat. mi elihyvlillä katsell eet ""/wl('/-aajaf t jotka saivat 
tYÖVli(,ll cnemmäu va!taansll) kun se oli it'tainta, jolla , 
1'1 ollut mitään tukea omasta. viljelyksestititu l ja jotka 
hlht.oivllt käyttää koko yhtcismaata Olllaa kaljaansa. var-
fell i monet papit, jotka sajvltt enemlllän kymmenyksili , 
kun Sllmtilat k1H~voivat. ; mlwlmuppiaat, joitten liike kasvoi 
.... iitä. kun työväki ei enää voinut vilj ellä olllassa pellos· 
SOlUI v iljaa ~ vann oli pakoitettll turvautumllan ostoviljllan j 
l;(ljxfl .. oilsijaf, joitten parhaimmat vierant nina köyhä kansa· 
01\ ol lut. 

Kaikkein nliiUen itsekkäi$YYs liittyi s ii s vo iml\ksi , 
jotn vähäväkisC' t eivät kyenneet, vastustamuan, ja tämii 
itsekkäisyyden voima se on I\ikojen kuluessa hävittänyt 
Ellglannin talollpoikaissäädyn. 

On laskettn l että vuosi en 1710- 1842 välillä noill 
1/3 Englannin silloiu viljplt.ynä olevasta maastp. tämihl 
liikkl'ell kuuttn ftidntt iin. Enimlllin se pääsi voimaan Yrj ö 

• 
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llT:ll aikuna (1760- 1823) ; hänen liillimpien edeltäjiells~ 
aikana nidauiin ainotlStaan noin 388.QO.) acrell , hänen aika-
liHan si tävastoin Ö1/2 miljoollHII ,JereII. Yhteensä oli pUr-
Illlllentt i lIinonsttullJ iliinen aiklllHlftll säätäIlyt 3/>54 Hitaa-
mislakiu. 

Olemme Iliihn cct. ll1itf'1l airaalJlisliike 17(X)..Juvulta 
alkaen pääsi voimaan sell kl\llUa. että niin monien vai-
kuttavien kUlIsanluokkain itsekkyys sitä (>disti. Mutta. 
THoUniset vaikutt imet , yksityisedut, eivä t olisi aj anpitkääll 
voineet liikettä johtaa. elleivät sitä olisi lIudet teoriiat 
tulleet mahtavllsti tuk('lllaan. Se oppi , että yksityinen 
joka tupankscssa voi pi hoitnu ollln is\luUa yhteiskuntaa 
hyödyhävänunäUii hivulla kuin valtio tai kunta , pääsi 
näet 1700-luvulla yleisesti vulllllle ja sai suuria lIlullis-
1llksia liikaan useimpien E uroopan valtioitten maallomis-
tnsololssa. 

Missä VIUlU ol i yhteistä valtion ta i kunnan maata. 
ryhdyttiin t.oimenpit.eisiin sell lnovuttllmiseksi yksity isillp. 
~iinpii. cs im. Jtiivullassa Maria Therf"sia asetuksen kautta. 
v. 1767 antoi oikeuden jakaa y hteisllltlitll: ruinikiiäll Preus-
sissa Fredrik SUUI'i aSf'tuksilla 1761:1 ja 1777 ; Ranskassa 
al k lla tätä asiaa koskeva asetusten sll l:ia vuodesta 177 L 
Mutta Illku tähän liikkeeseen lii.hti EnglanniSTa. 

EnglalUlista lähti 1700-luvulla to inenkin kansantalou-
dellinen uskollkappale: j olla myöskiJl on ollut snnri mer-
kit,ys Sekä Euroopan mallllviljelysJlisto riassH. yleensii., että. 
va rsink in sUUI'viljelykscn kasvumisessa pienten kustannuk-
:<('lla. Se oli oppi siitä, että sum'viljelys on ka\1lH\ttavampal~ 
lmin pienivilj elys ja että sunrvilj elys yksin on ky kenevii. 
PllI'aJltlu naan maauviljclystapoja; jonka vuoksi tietysti 
,.:i llä yksin 011 tulevaisuusmahdollisuutta. 

Kninka tämä oppi sYlltyi Ellglunnissa ja sa i jalan-
sjjaa muissa Illl\issn JII mitä se 011 va ikuttanut. tulemme 
E>temJliinä lähemm in Iläkemään. 

• 
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71) Yleimell falo!ldellillell ja sUsUwlillel/ /;ehif!Jli. 

Sitä pienten maatilojen hiiviiimistii ja suurt('1l kus~ 
yumista. jota varsinkin odellä esittämiini jnclos\ll'e-liib~ 
oli omianSIl joudnthulliHtn. ovat lIlyöskiu Englannin yleis-
ralo1lllellisf't jfl y htC'isknnnalliset olot voimakkllusti odi,,-
tiineet. 

Kuten tlmneltll. kebittyi Englanti. varcllllllin knill 
lJluut Euroopan maat mnhtavuksi teolli.:itIl1SIlMllksi) joku 
äkkiii. tuotti ennen aavistamattomia )'ikkauksill. Nämiil 
teol1isuudclln ja kaupalla hankitut suuret omaistlndot 
useinkin joutuivat alalllokasta kohonnoittcn henkilöitten 
käsiin. joilla ei ollut Eughlllnin silloisessa yhteisktmnul-
Jisessu ja valtiollisessa elämässä mitään merkitystä. ell~ 

nenkllin he II<Hlkkivat itselleen suuria mnutilojn, 
Kuten V/1l'Cmmill jo IlHlinitsinuue, Oli 1689 vllodl'H 

vflllanku!IlOllkscsta alkaen viimeisiin a ikoihin ~ut\kka vul-
riollineIl vnlta ollut lll!UlIlOmistajain ja vIHsill.kin ~UIU"
tilall isten käsissä, Ylähuone 011 ,"ielä tälläkill päiväHii 
kokuonpantu melkein yksiIlollIun tähän sU\\l't i lfllli~tcn Inok-
kaan kuulllvisfa henkilöistä. Aluhuoncestu klll ol i SUlH"i 
('IlCHllnistö lIilla 1832 vuodcn Re{QI"lIt AcI'iin saakka ko-
koonpantu SlIlIrtilallisista wi ain akin heidiln valitselllansu, 
ja vielä tiimällkin lain jälkeen oVat mall -yl imy kset muo-
dostaneet ehdottomast i suul,illllllun ry llllliiu siinä. S itä 
paitsi maali ylClllllliit Iwllintov irkamichet valitaan vie lä 
nytk in llwlke in yksinomiHllI sanmstn luokastn ja koko 
kltHll<lllinclI hall into on ollut lainsäädännön nojalla vuo· 
teen 1888 ~makkn ja tottulllllk sesta Cnill1Uliten vielä S(,1\ -
kill jälkeen sUlll"t illlllistell tai heidän sum"ten vnokl"!\ll -
jainsa käsissä, 

'l 'illlliin lisiiksi. tu lee mnibl etnoikenksia; es illl. mct-
,,:ästysoikeus, joholl Englannin !!1'istokl '11tia pil.n~ 11ll ll 
SUlI]'ta arvo!!: jotka yhdessä yllämainiltujen kanssa ovat 
ollect omiHlIs,l korottalllaun lIluallomLstnjaill jil ctclI kill 
"ullltilallisten yh teiskUllllal li sta alToa.luolnaun h('i~tii llU\lI-
aat,elia. j ohou luokkaall kaupan ja teollisnnden Ij('lllokl"<m t-



tisella alalla usein köyhästäkiJI iikkiä rikastun eet ovat 
kiinlhlllllcet pyrkillliiiin. vaikkapa IIwksalllllllakin SHlIll-
nattomia hintoja. 

Sell vuoksi on Englannissa. Iliaan hinta noussut suh-
teettomasti yli. tuouHltonlTon. Maanvilj elijä ei voinut os-
UIi.l; hänen oli edulli sempi vuokrata. ~:[aa ei ollut enää 
ostajalle tuotantovälikappale; si itä tuli tuhlaustilaisllus, 
ylellisf/ysfm:ara. Maanostajat eivät ostaneet maata maa-
talomlellistil el inkeinoa Val'tell, vaan saadaksellsa yhteis-
1,umUfUisfa ja '/.ialtiollisf(/ 'Caikufllsfa. Kiin kal1van kui n yh-
teiskunnallinen "aiklltus on erityisessä määrässä. liittynyt, 
maanomistnk::::een ja niiden henkilöiden lukumäärä on li.-
sääntymässä, jotku voivat maksaa II . s. palkintoa si itä, 
että saava t sitä, jää maanviljelijä alakynteen kilpailusslI. 

'l'älllä. on ollut syynä siihen, että teollisuuden ja 
kaupan kantta riknstlllleet henkilöt ovat n iili sUl.II'essa 
määl'ässä ostnneet it seHeen pieniä talonpoikaistiloja j li 
niitä yhllistämällä luoneet uusia sUUl'tiloja. 

Sitä miten iämä vielä nyt tupuht.\lll, kuvaa BHODHICI\ 
mielestän i erittä in sattuvasti seuraavin sanoin: 

»'l'alollpoika (yeo/l /(/1/) myypiperitYll tilausu : joko 
,-,;(ln vuoksi : ettti häll 011 jout11l11lt häYiöÖll jnop poudesta 
(ai kevytmielisyydestä, mikka si.itä syystä että hän hno-
llUHl, että hiin voi plll'!llltaa tulonsa ju pel'heensii tul e\'i\i-
sunden, jos hän myy t ihul SIl. SlIurtila llinen ostaa sell 
hiJlnasta, joka affääl'in kunnalta katsoen on liiall korkea , 
niin etm se ei. voi tyydyttävää korkou kn sval\: joko es-
tää·kseen sill e mkentUlllustn asumuksia : tu ikka sen vuoksi 
että. se sijait see sopivilsti hänen viJj elyksiinsii Ilähden , 
taikka vilHloill siitä syyStä, eHii. häll tahtoo enentiiä vai-
kutusvaltaansa hallilltoLliiri ssään - si is y leensii syistii. 
jotka tilan tekevät hän elle lIrvokkaall1l1laksi kuin muill e, 
Monessa oSI, ssa maata tiedetään: että on t.urh,li\ hnjota 
maasta hintUII kilpaa piirin sumli laUiS8n ka nssa, jonka 
Hsioitsijalh-l on käsky ostaa k"ikki ti.1at hinhWII katso-
matta. Toisin paiko in tallS 011 l'Ullsuasti l1liehitl: jotka 
ovat kOOllneet itsell een suuri!1 ol\lll isnnksia kaupall ja 
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teoll isuuden kautta ja ovat yhtä ulm oot haukkilllMll itsel -
leen muut,\, koska se on ainon vurma keino yhteiskuunul -
lisen arvon hankkimiseksi. . 

Erus parlamentin valiokunta esittää tiitti, samUli il-
lIliötil seuraava]];\ kuvaavnlla esirnel'kilHi "\VestmorelUlId ill 
kreivikunnasta, missä viime vuosikymmclliin sHukku oli 
säilyuyt sunrilukuinen pikklltilaUisluokka. Sinne oli syn-
tynyt sunrtila, pinbHllaltllun 2ö.((() acrea. Tämän oli 
perustanut eräs mies. joka oli I'ika.stunut kaupalIu. Hä-
nen ainoa tyttärensä moni naimi si in erään auteliSllIieheu 
kansstl.. jonka sukuu n tilllsi.a tehtiin sukntila. 'L'ih\ syn-
tyi :J26:-1j eri IJjMnosl<:m kuntta. jn melkein joka tapauk-
sessa oli myyjänä pikkutilallillel.l , joka itse ja jonkn esi-
isät olivat polvesta polveell itse v iljelleet maabuUl. 

Kun teollisuuden ruhumiehet tii.lIä tavoin ostel ivat 
pi eniltä talonpoikaist ilojen omistujilt.a IHo·idän Jlwansu, mak~ 
sacn Illistä slihen aikaan vCI'n\ttain korkeita hi ntoju. ottivut 
he tavallisesti aluksi hllon]>ojnt vuokraajiksi heidän enti~ 
sille tiJoilleen. vuokrnmakSl1lt vlIstaan. j oka oli alhlli selllpi 
kuin t ilasta maksetun pääoman korko. Mutta tavall isest i 
nämät entiset tilalliset käv ivät slllU"tilanomistajalle vlihi~ 
tellen hallkaJiksi , etenkin sittenkui ll heidän t'akennllksiaull 
olis i pitruLyt kotjnta tai IlUdestlUlll I'akentaa. Silloin vei 
kehit,ys useirnlllussn. tupaul{sessa sii hen, että he salLotbilL 
irt i, heidän viljelyksensä yhdistettiin emäti laun ja ILO itse 
surt.y ivät irtaimen työväen luokkaan tai muuttivut kUlI-
punkeiltin. 

Maaseutuväestön vähenelllisestä ei aluksi ollut. mi-
tään haittoja, vaan näytti se kaikista luonnolliselta. Sum-
dIat: jotka. käyttivät paljo koneita ja vähiin ihmisiä. oli-
vat erittäln soveliaat ma~\Il kehitykseen teollise llu, ktlll-
plIlliseJlu ja siid.omauliikkeetl ahdlu. Kaupungit, tehtmll 
ja siirtomaat avasivat uusin u"sioluhteitä maaseudutl irtiU\n* 
tuvt\lIe väestölle. W:llnen vuosisadan kolmen eusimäi-
sen lloljänneksen kuluessa veti maa.n ääretön teollinelL 
kehit.ys kai.ken htll"l"H stll J.:Sell ja kaikki pYJ"killlykset puo-
leensa. 
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Edollä olemme nähneet: kuinka Ellglannissa pieni-
tilojen ja talonpoikaissäädyn häviämistä sekä sen kautta, 
!"uurtilojen syntymistä ja kasvamista ovat voinlakkaasti 
I'Clistäneet niili hyvin yhteismaitten siirt,yminell yksityis-
omaisuudeksi kuin myöskin Englannin yleinen taJondolli-
]len ja yhteiskunnallinen kehitys, sekä että tämä häviä-
minen pääasiallisesti on tapahtunut 1700-1uvull lopulla ja 
lS)}.luvlln alulla. 

:Uutta jäävätkö sus sumtilat iktusiksi ajoiksi sellai-
siksi? Kuinka ne voivat pysyä sellaisina? Vai eikö 
myöskin ole vastaista liikettä huomattavissa , eikö Sllllrti -
lallistell lailjat muaomaisuudet perinnön tai kuu pan knutta 
joudu jaettaviksi jälleen pienempiin tiloihin? 

Luonnollisesti sellaistakin tapahtuu: mutta. yleensä 
nitkyy kehitys siihen suun tilan olevan paljoa. vaikeampi 
kuill päinvastaiseen ja vaatii ta.vallisesti erityistä sysäystä. 
joko lainsäädännön talli hallinnon puolelta. Mutta mitä 
Englantiin ~ulee~ niin on suurtilojen pysyttältlistä sellai-
:-;ina yksien sukuj en käsissä siellä erityisten ja varsin omi-
tuisten toimenpiteitten kautta koetettu niin paljon kuin 
mahdollisia edistää ja auttaa. 

Vaikka Englannin omituisella manlainsäädännöllä, 
jolla ei ole paljo yhteyttä minkään muun maan 111aala-
kien kanssa , ei ole suurta käytännölli stä merkitystä meille 
Suomessa, täytyy meidän kuitenkin, jospa pilltapuolises-
rikin , siihen luoda silmäys, jotta voisimme helpommin 
käsHtää maalaisolojen kehitystä siellä. 

Mutta edeltäkäsin on jo tunnustettava, että kysymys 
maalainsäädännöstä on vaikeimpia koko Englannin hi s-
toriassa. Tämän asian etevä tut.k ija EnglmUli ssa; pro-
fessori POI.l.OCK; s!\noo siitä, että se on niin erilaisista 
aineksista ja niin sekavasti kokoonpatu: että E nglannin 
lakimiestellkin joukossa. ainoastaan erityiset spesialistit 
:-;itä voivat käsi tellä. Vielä vaikeampi Oli muanomistajiUa 



28 

itsclläiiu tif'tysri ,';clviyt.yii, ja nseiu 011 EnglHlIllissii viii-
tetty_ ettii ('i missään liluussa IIUHl SSU maanomistajat olo 
niin tietiimättölllii~ laillisesta aSClllashwll ja si inä Illiiii-
rässä riippuvia IIsianajajain avusta) kuiJl sicllii. Maulaill-
säädiintöä. ei näet siellä voi Ylllmärtäi~ yksLnään. kosko 
simä ei ole mitiiii.n sisällistä yhtenäisyyttä. (' i mitään 
periaatteita. jotkn sitti olis ivat. ohjannoet. Se on nUlll 

sarja histOt"iallisia tapahtumia jl\ sitä voidaan käsiträii, 
aillOllsbulII niiden valossa. - K!\ikki I1C parsim isct, joita 
Engl/1nnin Illaaluin:,;iiädiintöön 011 tehty: ovat niin moni-
mutkaiset. että kok o jiirjcstelmi~ ei niiy tä enää kauvlIll 
voivan seisoa tulematta pf'rustnksillan myöten nudeslllllll 
rakennetuksi. 

'.fähän 101l1ln talln kii.yvä POLLOCK' in H"vostelu olkooll 
selviLykscl(si: jos suoma laisen tähän nillccsell tutustuneeJl 
ci-lllkimiehcll es it ys chkii. 1I10llCII mielestä jiiisi vailli-
II!liseksi. 

Ne vai keudci: .iolkn johtuvat Ellglllllnin Ill!lalainsiiii-
dälUlöstä maan jukallllselle ja piclltell maaOUlllisuuksiell 
syntymiselle. \'oidaan I'yhmittii.ä seuraavaan kuhteen pää -
kohtaan : Kiinteimistöjcn luovut.us perintöl\.i~ jl\ pakolli-
sen ja val'mun Jllllurekisterin puute>. 

(uI) Kiin teim i stöjcII 11I ovutus perilltöllii. 

Kiintcimistöj en perintölllinsiiii.cläntö Enghtnnissu on 
vielä seJyä jäte feodau lilljaltu. Kuten tunnettu oli,,1lt 
keskiaiklli .. ;ct fcodllnliläiinilyksN, sillä tllva.lht perittäviii. 
että läänitykscn hllltijan vanhin poika peri mMn SYI:jäyt-
tälllällä tykkänäiill muut perilli set. Tämä plimogeuifuI"· 
oikf'uS 011 yhä vieläkin Englannissa yleiscsii vallalla 
niissä tapauksissa. jolloill testamentti ei t.oista siiiidä. Mall-
Olllllisuud('ll perint.ö on s iis Englannissa ollut laill kaut.w 
ll1iHiriittYlli~ samanlaiseksi, kllill se l!leillii, monin paikoin 
011 viime aikoi.hiu saakkt\ ollut ta\'II11 kuutta tulonpoikui-
:,:('n väestöII keskundessa . 'rästii 011 tosin lUutltamia poik-



keuksia. muUI' yleensä. seUr(llallll tiitä lllkin. Rellajsena 
jloikkeut.ena llwinitnan K entin kreivikunta. jossa vn rf>!ll · 
Illilta ajoilta saakka on ollut tnplllHl j llk!U\ JJ1,H\OlllltisllUS 
ta;:ll11 p.-.rilli",ten k(>~kell. ja huomattftVlla on. et,tit tiimii. 
sf>uin on niitä harvoja EnglanJlin lI1aas('udullll. missii. viimE' 
\'1lOsiin silakka on Säilynyt. lnllataomishwia itsenäisiä talon-
poikiiI. 

Luulis i sYljiistä kll tsoen ~ Ntä. Englann issa VIIlhilla 
oleva If'sbllllE'lltt.ivllPIlUS voisi poislua t.i:imiin p<'t"intö-
Illinsiiii.dännÖn turmiollisi u vaikutuksitL Mutta pii invas· 
lOin tuntuu 13(' valln jyrkelllä\'iin Iliitii. ja VlIllhimJllall po-
jlllL :::iiiitiimi.lIt'll il"wimellkin olllujSHud('n pe rilliseks i sil1noill 
kuin kiinteä n voi. k,liken Illillis('1l suoja n puunef>SSIl, riis-
riiä llllOt'elll lllilta pojilta knikell OSII1\ isiill lwrillnöstiL Tii-
Illäll jiil:jestclmiin ovat monien 1lIuiden lainsä ii. täjä.t. jnlis ta-
lIeet sietämättömäks i) mutta Englanni ssa useat selvänäköi· 
sinlluä,tkin kallsalaisC' tpitiivät sen tuottamia epäkohti a ainH-
kin puolusteuuvillll. Ilun llljaa u 011 f;jellä jumtnnut tuuto 
:::iitä) Ntä suuret maallomistajujJQrheet" 1Il1lkn yllä olis ivnt 
va ltiolli stell laitos ten luot.ettavin t urvu. 

J os si is nykyillen perintöjärjestelmii. Euglannissn lak-
kautettitisiin; V,lun testalHt'nttivupaus y hä (>(1('1\('('11 Säily-
t"('ttäis iin. ltiin ustuisivat mno~loIJi s(>t säii.döksNprilllogeni-
furill s ijl1an. eikä asiallll1itu siitä puruui si. 

Muttn eipä tiissä ky lliJI. 
P rimogellif//r-o ik eudella p('l"it tyii. tilaa voidaan luin 

lI111kaun myydä tai lollkoll tahi voipi sen oll1istajl' muu-
tNl I('lulä. s~m kan ssa . mi tell Jllll"haaksi näke('. JOlill tilIII 
('heinä sii ilyisiviit suvussa polv('sta polv('en ja sen kautta 
siiilyttilisivii.t suvull(' S('1l mahtuvan asemllll. minkä .oum-
tila hallit .o ijlllleen sl1opi ~ slI i Englmmin yIJlii.isö jo \'. 126iJ 
uikaulJ lain. joka oikeutti sell IIIUOdost.lUlHlnn fi.deikom-
misseja. J o Edvard IV:n lIikulIII IL4.60- 1483) olivat kmn-
minkin fideikomissi-jä ljestt~ l mä II wd ti ngol l iset seurll ukset 
rulleN tunnus tetuiks i ja s iitä saakka .koetettiin ('stää tälä 
jälj('st('lmää. sf>kä f>distiiii, mnall VIlpilllta myyntiii. J-[(>n-
I"ik VIII (lÖ(f.)- 15-J.7) vihdoin teki tykkiilliiä.n lopnu val'~ 
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sinaisesta Englalwin fidcikomissi-järjestelmäst.ä sanan ta-
vallisessa merkityksessä. Mutta tämän kiellon kiertämi-
i;cksi Englannin ylimystö sumen sisällisen sodan aibM 
(l6CQ-IuvulJa) keksi omituisell keinon, jonka kautta se on 
luonut hyvin yleisen maan perintömnodon. jokn siinä lJlää-
rässii. vastua fideikomm issilaitosta, että sitä usein siksi 
kutsutaan. 

Tämä tapahtuu n. k. subslitut-iQnin kantta SC1Wll\YI\lla 

tavalla·: 'l'iJanomistajil siiätäii edeltäkäsin yhden perilli-
sensä vielä synt,ynLäJtömän lapsen tilanomistajaksi , nmtt:\ 
kä.-yttöoikeuden tila~\ll hän pidiiWHi itselleen ja perillise\-
leen (tai useammalle) heidän eHiessään. Tällaisin tiloja 
kutsutaan ellfails ja n iiden (elossa olevat) haltijat ovat 
luonnollisesti todellisen fldeikommissitillln haltijllll vel"-
taisia) he kun ainoashllln saavat haUib~ tilaII) mutta eivHt 
myydä. eikä testamentaJa sitH. ~r1l0 vielä syntymätöll pe-
rilJinen tulee t.ietyst.i) päästyään lailliseen ikään (21 vno-
teen) tilIIn täydelliseksi omistajllksi. MuHII tätä om istus-
oikeutta ei Englannin ylimystön keskuudessa tavallisesti 
koskallll hyväkseen käyt.etä, vaan ])erheperintöjii.J:jestys 
(settlemellt) nudistetaall sellai sessa tapauksessa heti lUulen 
substitntsioonin kllnt.ta ja sitä jatketaan polvesta polveen. 
Se tapahtuu sillit tavoin , että IHilliseen iklHin ja sen kantta 
siihen Silakka voimassa pysyneen substitntsioonin nojalJu 
tilan omistajflksi joutuneen pojan isä sopii. tämän kilnssil 
si itä, ett.ä subst.itutsiooni. pmetaan ja tila muutefuan VlI-

paflksi ja itsen äi.sek:;i, mutta isä!! omaisuudek:;i. Mutta 
heti samulin tehdään uusi substitutsiooni, jossa nyt isii 
- tilan uusi omistaja - esiintyy substitutsioonin teki-
jiinä. Hän pidättää siLloin itsell een saman oikeurleH, 
mikä hänelJä siihenkin saakk,\ on ollut. nimittii.in elinknn-
tisen hallintooikeudon, jota vastoin poika , joka on llW-
nettänyt juuri. saaJ)1nnsa täyden omistnsoikomlen tilallll ) 
sen sijaan saap.i sekä heti lankeavlln vltosikol"Oll että toi-
von päästä isänsä kuoltua tilun bnllilltooikenteen, ja hii-
nen vielä sYlltymätön poiknllsn määrätiiiiu edeltäkäsin 
tilan tulevaksi omistäjaksi . Leskell e ja nlllill0 perillisill,' 
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lIlääriiriiän t ilan fl lTon Ilmkaincn ('liike. Se, joka sii s pe-
rn sttHl tä ll aisen perheperinnön . sallOO PO LLOC]i: : on itse-
valt ij lls lainJuutijn kah delle sllkllpol\'ollc. hänen tal ltonSII 
:;yrjiiyttiiä täll e ajalle honen perheeseensä. niihden maun 
y leisen lain jl'l pflllee sen sijaan jonkunlaiscn hänen oma-
k('ksimiinsä »konstirntsioonin .: . 

'riitä perintö- ja substitutsiooui-jii.Ij estclmäii ovn! 
englantila iset viime aikoihin saakka pitäneet :O "nltak lUl-
tanSll toisena suurena pCnlskivenä krisl inuskOll jälkeen !« 

'l'iimä omitltinen kiillteimistön pCl'imystulH'I El lgllln-
llisSH on vaikuilanut se n. että ne lukuisat sU1ll'tila( jotka 
tlikojC'H kuluessA ja eteJl kin sitten 17CO-IuVl1ll alun ovat 
.-;Yll lynect. ovat voineet pysyii sell aisina ) eivtitkä, kutell 
aillakin oSAksi useissil mui ssa mAissa) jälleen ole joutu-
neet pnl stoit('ttnviksi ja pikkutilal li sten kiisiill. Virallis-
[eli lasknjen mukaan on näet saatu selville. ettti ainakin 
kaksi koi maUn OSIlft Englilllll in maata on ellfailseillll. l ) Niil1ä 
ei ~iis ole varsinai sia omistajia , niid('ll hallitsijat voivat 
,l inoaSlluHI knlltan elin korkoju niistii. mutta ne eivät 01(' 

oik('utetnt n ii til. myymään. Eikä kulman " oi ostaa si tä. 
mi kä 1'1 koskHUH joudu kuuppaan. 

Uutta tiistii. on vi elii. samll Seul"nl.ls, kuin fideikom-
1I1issi-jiiljestel lll ii ~Hi. yle(,ll~ä. etm tuolla isen ti lllll hllltiju 
., j 01(' Imluka;; pUllemaun suurta pääomaa maali pa mnnuk-
."iin tai 1yöväen asuntoje n kOljaami seen , koskn hän sen 
kanl1l1 yhä ell('1!lmiin kiiyttäi s i mhojaan yhdl"ll perilli sen 
Ily\"äk;; i muittl'll knstall ll11k sella. Täten eroittnu pää01l1u 
IIHla~ ta "ekli maallviljelyksen ettii koko yhteisknnniUl tnr-
miok ;;i. 

'riisIä j olllllV!lt p]liikohdat. ovat ky llä oll,'et pa1"1u-
JJ1(>lltil! huomiOI! csineenii. Parhun('lItti on koittanut niiw 
POiShl!1 ja sa nU\ lll1 elllllils-j iil:iestelmiiii pönkiuiiä llsenmpien. 
\"\\Osi('11 .LSlö - 1871 välillä siiädehyjC'll lakien kuutti!. Koit -
tC'll lnk iE' 1I knu lw on tahdottu tehd ii. mahdo ll iseksi ell-

1) ",. Englnnnin, ' , .. Irlannin ja It' R SkOtt l:lnnin IIlMUlta on 
tällä I/l\"oin s idottu. niin että se nina py8.\".\· suurt il o\lislen käsissä. 
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/(,ilsiu hallitsij/,llf' kiinnittää tilml niill SllUtCsla wlaslll, 
kuin mitä 1ll11!lllpat'llllnllksiill käytetään. ::Uuttll cnglnnti-
hiisr.(l11 tutkijnill t icdollflntojf' ll mukmm ('i tätii. oikeuttll 
olc ,"iittäväsi käy tetty. - llitenkii tiilllåkill (> piikohtn 011 
pnolf'stHun vllikuttnllut Englannin mlll\llviQelyksell kehi-
ryks(>(,11 viime YHo>:ikymlllellillä. tnleUl11le pian niikemään. 

Ui) Pak ollisen jn \'HrmHn ma ar <, ki srcri n Pllut f', 

NiisSii nykyään kU111 minkin Yi('lii lukuisissa hlplluk-
.~isslI, j oi:;sn kiint"imisfÖä. ei Ino\,nleln e<!eltäpil ill siiiid .. -
IYI1 pcrjlli scn vuoksi, \"oi sitil t ietysti myydii. pllnwtll j a 
pll IstOittall. ::Uutta täSSi~ tapauksessa ei oswjlllla ole ta-
keHa siitii , onko 0lc11lflf.;stI vnnhempin testulllellttisiiiidök-
,.. iii. perillis ten asettumisesta, Sillä E ngl.umisslI " i ol f' 
ulemassa mallkatast(' ria eiki~ edes yleisti~ julkisteu maa-
tilojell kiillteillli stöki l:jall. YlIl"IllUllttll kiinreimislöön niih-
tlf'n vo idaan s ii s Slli\Vuttntl ainoastaan kalliiden lainoppi -
Ilf' idell pe .. illpohjai sh~ll rulkimllstell kaulta. Senpä vuoksi 
,·i k iillteilllistökuuppoja usein tupahdu, silH~ kaupplIsummll 
kuluu useillkiu 1Ioihin tutkilllllskulunke iJlill. No kustml-
Ilukset, jotka jOhtllvllt kiillteimistökiljoj(,1I tutkimi >:eshl, 
ovat li~äksi riippuma t tomia tilull suurnndestn . Kus-
nU lIl\lkset yh den IICI"en ki.inteimisiökiljojen tutkimiSl.'sta 
ovat. y htii. SUlll'(lj kuin tuhun si(ll\ uel·(ln. Ja jos ei niiti~ 

loi l11('('IIPI\III1I1. voi käydä lI iill. etlä Hlaatil at. joita myy-
,[äiill ilillUII ta!"kkllll sl" lvi tystii. ovatko lle poik.lwnssiiiidös-
11"11 alaisia peril1isiin 11iihdell, luyöhenllni n lun 'aita /\1Ikin 
Olf'V/lll st>llai stell siiiidöst.1.'1I s ilomill, j olloill kuuppa. tietyst i 
Ill l.'lI('(' myt.tyyn. . Se on siis jthjestelmä «, on (lriis kiijai-
lija sanonut. «j oku tekee myyjän köy häksi. {\II tamattu 
ostujalll.' lIlitiii~1l VU\"mlllHtH. " On Sl.' lI vuoksi vallllittu 
.ia laiukill kl\ntta koetettu !;ul\vultaa, Ntii kull ekin kiin-
Il.'imistÖl1l.' 011 lHlnkithWH t1ll11l1.1f.;tin tässä suht.eessa, Vasta 
\";II 1870 Lwul Tl"(llu~rpl" (1(:1 (t>s(ttällyt lordi CAIIINS, 
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josta. nimitys Lord C"inls act) on kuitenkin tehnyt me-
nettelyn hulvemmaksi ja varmemmaksi. Maat iin t'm(laan 
näet llyt IllCl'kitä Lam[ ,-egisfr!/un (jonkunlaiseen Illaakir-
jllan») vaikka se ei vielä ole pakollistil . Katast.eriltlitoksen 
plluHeessa ei ostajalla ole kuitenku!~n koskaan varmuutta 
kiillteimistön todellisesta sutu'uudesta eli mjoistu. Jos siis 
esim. syntyisi oikeudenkäynti rajoista, tllhi vaikkapa ostaja 
häädettäi si in pois, ei hän voi nojautua. Lmd ·"egutry'iin. 
'l'oimellpifio ei siis tässä tnpauksessa takaa hänelle mitään 
erityism Vill'muuttn. Eiviitkii. rek isteröimiset olekaun sen 
lukuis!lmpin, kuin n. 40 vuodessa vuosien 1889-1893 
välillä. 

Tästä on siis sourauksena. et.tä vapaan maan (freer 
IloltIs) siirt,ymincn omistlljalta toiselle on yleonsä ilman 
julkisuudnll takeita; Enghmnissa omituisten picutc.n l)erin-
töarentitilojen (copylwltls) myymiseen nähden on vielä 
jälj ellä keskia ikaisia muodollisuuksia , jotka tarkoHavat 
estää suurten maanolJlistajaill maan joutumista heidän tie-
tämättään toisiin käsiiJl. 

Tässit olemme si is lyhyesti viitall.neet niihin estei-
hin , joita Englauuin vnnhanaikaillell ja vailli.lluinen maa,-
lainsäädäntö on asdellut Illaakiinteimistön jakaantumi-
selle ja siirt.ym iseUo omistajalta toiselle. H elposti voimme 
käsittää! että ne OV!\t olleet mahtavia tuke.ita suurtilaUis-
järjestel!IIUn pysyttämisolle. 

Lähi nnä edelli sissä luvuissa olemme lyhyin piirtein 
koettaneet esittää Englunnin maanomistusolojen koltitystä 
ja niitä tärkeimpiä syi tä, jotka siiJwll ovat vaikuttaneet. 
Mo olemme tulleet Hukemiiän, miten kehitys on vienyt 
siihen, että Englan nist!\ maata. omistava itsenäinen talon-
poikaisluokka on vähitellen hävinnyt. Sen sijaan on syn-
tynyt harvalukuinen suuria maa-alueita omistava maan-
omistt\jaluokka ynnä niiden suurvuokrunjat ja i .. taiu työ-
Väenluokka. Olemmo myöskiJl tlllleet näkemään) että tä-
hän liikkeeseen Oll piliins ia llisimpullft vaiknttimena ollut , 



yhteismuiHen joutuminen snnrtilullisten yksity isOlllHisuu-
dcksi. 

TiWi. Englannin sunrt.ilall isten harjoiUnlllua yh teis-
muitten anastumista ovat useut sekä engluHtiJaiset että 
ulkomaisetkin kirjaiJijat vcrrttllne€t siihen omavnltuiseon 
tapaan, millä Rooman ylimystö aikoinaan annsti itselleen 
valtion maata (ager jJlllJlicus), muoclostellen siten kuului-
siksi tulleita :olatifundioitac1 joista PLINIUS aikoinaan 
kirjoitti histOl·iallisesti tunnetut sanansa laU(1wdi(l per-
dillere Italiam, s. o. laajat maanomistukset ovat hävittihle€t 
Italian. Eroitus tavassa on jälkeen 1709 vaan muodollilHm; 
sillä englantilaisilla anastuksilla on sen jälkeen olluL lain 
varjo puolellaan. Mutta parlamentin kokoonpanoon kat-
soen tiimän vuosisadan puoliväliin Silakka on tUllnustet-
tava ptll'larnentin oll een tuomarina omassa asillssansn. 
Roomassa tästä suurtilajärjestel mäsfä oli liihimpäni~ SOll-
nmksena maalaisväestön köyht.ymin en ja si il"fymilleu kuu-
punkijn sekä siitä johtuva työväenptlute ja, 1I1tlan huono 
viljeleminen Illnaseudulla. 

Lähtekäämme seuraavassa katso rnfl~Hl l miten Eng-
lmmin maanviljelys jll Englallllin mualaisväestö on ke-
hittynyt nyky jään vallalla olovan agrnarijärjestelmän sYIl-
nyttyä. 



m. 

Englannin ma.anomistusolojen Ja agraari-
jä.rjestelmän vaikutuksia. 

1, Maanviljelykseen. 

Yhtcisillaitten uitaamistaja pienten viljelysten yhdis-
tämistä suurtiloihin he1l)oitti mahta.vasti se silminnähtävä 
edi styminen maunviljelystuvoissu, mikä siitä ensialussa 
oli seurauksena. Silloisissa oloissa eivät pienivilj elijät 
voineet luopua kolOlija.kovilj elyksestään ja kesantopelto-
järjestelmästään, siellä täällä yhteismaille sirotetnil la pie-
nillä peltotilkuilla olisi ollut vaikea käyttää koneita, 
ma itten kruvaaminen olisi käynyt melkein mahdottomaksi; 
sitä paitsi pieniviljeliöillä ei ollut ammattitietoja ei kä 
kukaan ajatellut heille sellai sia hankkiakann. 

Kun snurtilalliset ryhtyivät para ntamaan talouttaan 
joko yhteismaita aitaamallu taikka. häätämällä pieneml)iä 
vuokl'l\ajia muiltaan ja yhdistämällä heidän viljelyksensä 
omullsa sekä vuokranmalla ka.ikki viljelysmuansa. yhdelle 
a inoalle vuokmajalle, niin saivat he sunrivili?lyksiensä 
vuokraaj iksi etev iä , sivi styneitä miehiä, jotka, vuok-
nwjia kun olivat, l)univa.t kaiken neronsa Liikkeelle kek-
siäksensä pl\1'annuksilt viljelyst.avoissa ja ~ j t.en saadaksensa 
enemmän voittoa affåäl'istään. Ja kun t.ulti in 17())..luvun 
loppnpuolelle) n iin lllnalaiselämä ja. maat.alous yleensä sai 
aikakauden et.evimpien miesten (ROUSSEAu'n y. m.) opeista 
entistä suurompaa vleLätystii" en tistä suurelllpaa III'VOI\. 
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Siitii oli s<,uruuks('na . ('tti\, Englannissa samaten kuin 
monessa muussak in maassa monet snurti lalliset itse, jotka 
siihcll saakka olivat eliin('ct snurkaupnngeissa. poissa 
tiloiltaan, pall1sivM tilalleen, pannakseen siellii toimcell 
Iwikenlaisia. uudistuksia ja panmnllksiu viljelystavoissu. 
Niinpä kerrotaan torel 'L'OWNSIIEND'in jättäneen ministeri· 
virkansa. iähteäkseen tilalleen , toimeenpannakseen sillä 
erinomaisen vlloroviljelyksen, jotfl IJäll en kotiseutunsa 
Illukaan kutsutaan Norfolk.jlirjestellnäksi . 'l'oiset edisti· 
vilJ, rivikylvön kityttämistii, tai. pCl'l1stivut sittemmin kuu-
Juiksi tulleita eHiinrotllju (tiiltä nja lta on esim. Englannin 
hmllcttu S horthorn-lehmiil'otu). "\ oimakkllUsti vaikutti. 
tähän suuntuan uusi maanviljelysministel'io. joka penls-
tettiin lopulla 1700-1ukua. 

Tämä edistyminen näkyy jonkulIvel"t"lIll seisahtun een 
vuosien 1814- 1827 välillä. .Mutta sen jiilkeen saa])i edis-
tym inen Englannin muanviljelystekniikissä uutta voimaa 
m. m. v. 1837 perustetun Kuninkaallisen Maanviljelys-
sellrnn vaikutuksesta, joka. toilni yksi.llomaa suul'viljeli-
jäin eduksi. ViljatuUin poi stam inon 1840-luvuJla sa i 
Blt\1111viljelijät entistä. tllrmokkaammin I'yhtymään pal'an-
Jluksia keksimäiin ja niitä to imeenpanemaan. 'fähän nikaan 
eli lU. m. sil' DAVY , LlEnlG'i n edelläkävijä mU1I.llvilje lys-
kem i an alalla jn \lud en l'ietef'nhaamn. muanviljclysstatiik in 
alkuunpanija. Plll'annuksia ja keksilltöjii. tehtiin tähiln 
uikaan 111. m. lannoituksen. siementen. koneitten; salu-
ojituksen. e>liiinrotujen alulla. Kuinka nopeusti uudet 
keksin nöt ot<'l t i in käytäntöön Englannin suurti loiIIn, näkee 
si itiikin, että Englannissa jo v. 1871 oli yli 2,((X):n höyry-
auma, mutta esim. Saksassa ainoastaan 24. 

Seurauksena tästä oli) että Englannissl'l keskillliUi.l'iii-
1H'11 sato vähitellen nousi puljoa korkeammalle kuin mis-
siiii,n muussa. Em'oopan maassa, vaikkll se 1700-luvun 
alulla oli alhaisem pi kuul l1ykyisessii nälänhätää. ki.i.I'!,i-
väSsii. Vonä.jässii. Yksin sa laojitus kohotti viljellYIL maan 
ka!,wukykyä 25- 30 Ofo:lln . Luon noll ises ti tiis lii seurasi. ('!!ii. 
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Englannin mflilnviljelys kannatfavaisuntecnkin nähdell 
kukoisti . 

Ajanjaksolla 1770-- 1SöO kohosivllt maanviljelystuot-
teitten hinnat, sllm csti: lihall hinta. 1/3:11a, voin Jlinta lh :lla. 
Samojen vuosi ell välillä. vuokrall1aksnt kohosivat enClll-
mii.n kuin kaksillkertais('sti (13 s.4 d. - 26 s. 10 (1.). Vuok-
l'fwjat, rikast.nivat; IlHulllomistl\jain tulot kasvoivat lakkaa-
matta ja Ulaan arvo kasvoi kasvamistlHIl1) mikä Vt)iklltti 
sen, että teollisuuden ja kaupan kautt.a kasaantllvia pääomia 
tulvi 1111Hlnviljclykseon ja maanparallnuksi.in. Ainoastaan 
v. 180J- 18"71 välillä kasvoi viljo]!yn maan ala lfs:lla. 
Kaikki tämä teki sen; että Englanti JJlaanviljelystek lliikiin 
nähden viime vuosisadan alusta saakka on kulkenut ehl-
rinnassa EUl"oopassa. Varsinkin tuli Englauniu maanvil-
jelys sllHrviljelysjärjestebnillcPll 19:11 vuosisadan alussa 
kuuluksi kaikissa sivistysmaissa. Täältä sa i s iih cn aikaall 
Saksan jiirkipel'äisen maanviljelyksell luoja, A Uln ECIlT 
'l' lI AEH , voimakasta sysiiystä uudistust.en tielle. Täältä 
sai Ranskunkin maanviljelys L. DE LA\'EHG.NE'IJ matkus-
tnksien jälkee.n hel'ätystä. uudistuksiin. Englant.ilaista 
maanvi ljelyskirjullisllutta osittain kiiän sivät osittain käyt-
tivät esikuvanaan sllomalauetldn kiJjailijamme tämän 
vuosisadan a,]ussa ja klUl J. V. SNELLMAN 1840-lnvnlla 
matkusti Englannissa , kiljoitti hän ihastuksella, että Jl1UUll-

viljelystä siellii harjoitetaan tieteenii. 
Samoihin ai.koill in talonpoika isvi Ijel ykset Ellghllluissa 

tulivat huutoon hUOllosta Jwnnattavaisuudestllan. H eil.tii 
l'iisteHiill tähän nikaan poi s kaik en laiset sivntulot, joita 
heill ä sitä ennen oli ollut, kuten rahdinveto , jonka 
täytyi väist.yii I'tllltnteitten vnoksi, ja kotiteollisuus, jonka 
täytyi vii.ist.yä. tehdasteollisuuden vuoksi . Täten he idän 
täytyi hU'vautl1a yksinolllnisesti maanviljelyskykYYllsi~j 
uinonstallll panemalla t.oimeen njnnmnknisia lMmlUlUksia 
lllaanviljelyksessiiän he olisivat voineet saada taloutensa 
niin tuoHavaksi, eHä se olisi korvlInnut. hoille ne tnlot; 
j otka olivat jääHeet pois. K uu he tätä eivät heti voilleet 
tehdä, niin he köyht.yivät, velkaantllivat ja olivat pakoi-
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tetut m yymiiän til ansa naaput"i-sl\\\rti la 11 isi lie h\ i kallpnn k i-
mhamichiUc. 

Maunviljctysblasto näyttää: ottä samalla ajalla v. 1851 
~187 j. kuin viljellyn maan ala kasvoi '/s:lh ; alentni 
pienten <ll'entitilojen luku. 1851 löytyi 39/XX) al"cntitaloa 
"lle 100 acres'in, 1871 &:I.OlXl. Niiden sijaan voitti Sllnl'-

viljelys yhä. alaa . 
Tällä tavoin syntyi siis Val'llm mielipide pienivilje-

lyksen keJmoudesfa. 
Eräs englantilainen kitjailija 1700-1uvnlta on Sf'n 

v110ksi lausunut, että »pienit,ilallisen kukistumisen täytyy 
aina tapahtua maanviljolyksen edistyessä.« Samuan SUUll-

taan tähtää ARTIIUR YOUNG'in lausunto: ~ - - Pien ivil-
jelys on vanJlOjen t,upojen noudattamista, sl1Ul'viljolys on 
edistymistä, sentähJen on jälkimäillon kukistava edelliSf'n. ", 

Lmtltiin koko kansan varalLisuuden kasvavan, jos 
pi enet maanviljelijät ulUuttuvat työvii.enannoijakf;i ilman 
yhteyttä maali kanssa. »J 'os ",: sanoo eräs kirjailija 1700-
luvun lopussa: »voidaan , muuttamalla pienet vUOknh\-
jat llliehiksi, joitten pitää tehdä työtä t.oisille, tuottaa 
enelllmi:in t.yötä, niin on tämä etu, johon kansan pitäii 
pYl·kiä. ~ 

Näin hyväin päiväin aikana. 
Mutta kun nykyään vallitseva, koko EUl"Oopan käsit-

tävä ja syvästi. vaikuttava agmaripnla jälkeen v:n 1875 
kohtasi Englannin lHaanviljelystä ja varsinkin kun se on 
käynyt pysyvii.isoksi , ei Englannin agmarijärjestelmä olo 
voinut kestää sitä. On vuosi vuodelta alkanut, käydä yhii. 
selvemmäksi, että maanviljelyksen ahdinko ei ol e ollnt 
lIlissään maassa niili ankara ja oireittensa puolesta en em-
mi:in huolestuttava, kuin juuri Englannissa. 

Täällä niinkuin useimmissa muissa Emoopan sivi8-
tysmaissa 1)antiin jo aika.iseen (1879- 188"2) toimeen eri-
tyi.nen tutkitlllli': jonka bll"koituksona oli hankkia selvitystä 
ja tehdä ehdoituksia ahdingon voittamiseksi. Vaikka 
tämä tutkimus saikin aikaan koko joukon parannuksia, 
lläkyvät no suurimmaksi osaksi olleen vaan sat.unnaisia. 
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Tfli lH\CllIllUSIlI. puln on käy nyt yhä knJnalammaksi. Sen 
vuoksi asetettiin v. 1893 uusi kuninkaallinen kOJnmis-
sioll i. jonkl\ tehtäväksi fllIuettiin muallviljelysolojen tut-
k iminen viiIlIe vuosioa ja pan\llllusehdoitllsten tekcmi· 
11('11. 'riimit imi laajan mietintönsil valmiiksi v. 1897 ja 
koska se s iis esiWii~ vel'mttajn tuoreita tietoju l j otka s itä 
paitse ovat omiansl1 nnfamflllll monelle a ivan uutta valais-
tusta manlaisoloihin jlllllunnvi ljelystapoihjn, on mielestäni 
syyt"- tutustuttaa suomalaistukin lukijna sen tuloksiin. 

Hyviin käsityksen saalllme Englnun in maanviljelys-
pululI vaikeudesta seuraavi sta tiedoista; jotka osottavat 
IlluutumiCIL tiirkci UI p ien llllUl.1l viljelystl10tteiden llin tain 
vllilltellla. 

Englanniss!\ mnksoi yk:;i qnartcr vehnää 

jl800 . . 7.! s . 8 ,1.) 
1876- 78 kesk imäiirin 49 s. D d. 
1880- 82 • 44 s. 11 ,1. 
1SS4-8G • OÖ s. 2 ,1. 
1888-00 • 01 s. 2 d. 
1892-D4- • 2G s. G ,1 
18HiJ -05 • 24 s. 1 ,1 

Y. 1876-18% vulilHi. oli hiuta siis laskenut 52 0/o:lIa 
Ja Iliikyy 8enkin jäLkeeIl y hii, pysyviin alhaisella: s. oli 
v. l899 25 s. 8 ,1. 

Niinikään maksoi yksi stone (8 Ibs) 

l'aIWll./Ullihall, lampalUl lihllll. 

187G-78 4 il. Ö d. 6 s. o (1. Ö s. ö d. 6 s. II ,1. 
189)-8-2 4 • Ö • Ö • JO • 5 • 9 • 6 • 11 • 
j8&~ -8G Ö • !) • ö • ö • 4 • !) • 6 • 
1888-lJO 2 • 4 • 4 • lil • 3 • !) • 6 • 2 • 
1&.):2-94 2 • !) • 4 • 8 • 3 • 8 • Ö • 7 • 
l8~Iö-Dö 2 • 8 • - '1 • 7 • Ö • U • Ö • U • 

Naudanlihan hinta on siis laskenut 24 Ofo (parhatlsta) 
40 °lo, lampaalllihan 17 % (parhaasta) - 31 Ofo· 
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V. 1899 maksoi raavaan liha 2 5.- 6 (1. - 4 s. 7 d. 
Ja lampaan lihn, 3 s. 4 d. - 5 s. 8 d . 

Jo näistä llumeroisbl voimme päät,täti, kuinkll Eng-
lannin maanviljelys on saanut kärsiä tähän aikaan. 

Mutta niiltin voimme lisätä toisia : kaiHlen viimeisen 
vllosikymmenen kuluessa ovat esim. viJlojcn hinnat laske-
neet 50 '/u, meijel'ituotteiden h.innat 30 % sekä penmil in 
hiwlat 20- 30 "10. 

Vuodentulon arvo vehnäStä, kauroista ja ohl'istu 
arvioitiin yhteensä aikukauuella 1876-]879 keskimäärin 
lähes f>ö miljoonaan p:ntaall, vuosina lSUB-189ö sitä 
vastoin ainoastaan vähän päälle 31 miljoonaan. 

Mitä tämä siis 011 vaikuttanut ensiksikin maanvilje-
lyksecn ja toiseksi mUlIblViljeleväu väestön talouteen? 

Tärkein ja tilastollisistu tiedoistakill enill silmiin-
pistävä muutos, mi.llkii ahdinko 011 saanut aikaali Illaan-
viljelystavassa, on ollut se, että sumti lain Oli täytynyt 
yhä nopeammin kiiruhtaa jättämään laveita pelto-,llojll 
viljelemättä ja käytiämi'tän niitä laidunmaina. 

Suurbritulliassa oli näd 
pcltomnllt(l, llcrca, l:liuullmllMll llcl·ea, yhteensä :ICI·ca. 

V. 1871") 18,104.0W 13,312.00J 31,41G,00J 
• 188ö 17,20'2 .(0) H\342.OW H2.ö44.UUU 
• 1895 l t>.9G7.(OO 16.fjJ.J P(X) ö~.578.0I)..I. 

• 1890 1o.82G.0Cl0 J ():G31,O)) 32,457,()()). 
Kuten näistä luvuista näkyy, on peltomua v. ,1875 -

.1 800 vähentynyt 2.278.OCXJ acrea eli lähes 1. miljoona heh-
taaria, ja Jaidunmaa lisääntynyt 3,31D,lJOC) aerca. 

Kun vertaamme vuosikynuneniä elUlell ja jiilkeen 
vuoclell 1885. niin näemme, että peltomaall väheneminen 
on ollut paljoa suurempi vuosina 1885 1895. josta voi-
llf'mme päättää, että keh itys tähän suuntaan ei vieläkään 
olo lakannut. Samaa todistavat tiedot vuodelta J89!). 

Varsinkin näkyy viljilnviljclys ('li oik('amlll in vehniin-
viljelys vähentyneen suuresti : 

E ngfnlminja \Valesin peltomaasta käytettiin vehnän-
viJjelykse~1l 



Y. 1868 
• 1888 

j 8!)(j 

.1 

3.027.442 ncrea. 
2.405.iJO'2 • 
1.6''>G.2"28 • 

SCIl sijaan on. pnitsi laidUllllHH\fa, se pcltoahl. jota 
käytetiiii,JI jnurikasv iviljelyks(l('u jonknnvclTnn sckii. S(', 
joka Oll ]lantuna kallppakRsvie.n. apillwn y. 111 . s. viljelyyn 
flmsaalllminkin lisäiintynyt. 

\Tnikkll si is Juidunala knsv!UI; ei klUjniuku siihen 
vermten ole iisäänt.ynyt" 

Suurbrituniassu oli näet nuutakuljaa lampaita 
v. 18nl (j.s.~.C((l 28.783JO') 
• j 005 G,354 ,(((1 25.792,(XXl 
• I W,J fi.'l96.0c0 27.23n.oco. 

:Kniki sta näi stä tosiilsioista kiLypi selväksi, f'Hä Eng~ 
Jannul maanviljelys ahdingon kestäessä Oll ollut SUlU'CIll-

moisen muutoksen alaiseJlu. Jn ('ttä tämä muutos pää-
Ilsiallis(>st i 011 ollut tuflnLmnista, s iitii e i ole epäilemistäkään. 

Ei niin, etteikö EnglullHissa vieläkin !lukisi teknil-
lisessä suhtN'SSl\ etevilll1 piä viljl'lyksiii, kuin muissa lllaissa. 
Sif'llä saadaan hehtnal"ia kohti enelllmän vehniiii. kuin 
lIluissa maissa, sieltä löytyy vieläki n padl!limpiu eläin-
l'Oi..uja. s iellä. valmistef;ulU yLti. pnrhtlinta lilnu\ syötäväksi. 
sielHi, käytf'tiiän padU\impia kon eitll, lunnoitnsaineita ja 
väkirehnja: siellä sllup i nähclä mallirnaanviljelyksiä, jotka 
kelpaavat I'sikuviksi koko maataviljcloväll e maailmalle. 

l[ult!\ kun katsoo koko maali maanviljelystä; niin 
näkee, että ainoustnan Ile suurtilallisd. joilla. on pääoInna 
tai tuloja 1Il1l1lalta kuin maustaan , yhä vo ivtlt yllä.pitää. 
tällaista f't.lwää viljelystapaa. Sillit lläit.ten rnnllimann-
viljelystel] rinnalla näkee kokonai sia tiloja rautateitten ja. 
suul"kunpunki en läheisyydessäkin , joilla entistä pcltomuatu 
käytl' tään kill:junJaitumena taikka on rikka ruohon peiHii-
lIlänii. Knn tahtoo saudn IHaullviljf'lyksensä kannattavaksi, 
on nim. tiitil. nykyii, lll!lhdoton ainak in Sllll1"viljelijiin vil-
j ellä kc:skinkedaist a tai huolloa. muutu. Siellä missä 
maalLviljolys ClIllen oli paratiisLn kaltaistu, sanotaan kOUl-
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missioniu mietjllllössä, näkee llyt lavcita I\ln('ita~ joihin 
aura ei elliiä koske. 

'l'iimä maatalouden yleinen taantlllnincn osoittautuu 
kuvaavasti vuokramaksujen alenemisessa. Tämä Qll vur-
si nkin tapahtunut ,niissä osissa maata, joissa viljanviljelys 
on ollut vallalla. Ne ovnt kysymyksessä olevana nikfl-
kantena laskeneet 25- 30 ~/t parhaalta nwalbi ja 4O-GU 
jopa 70:kin % keskLnkertaiselta maalta; aivan huonot 
maat eivät enää. saa vuokraajia ollerIkaan. Laiclunalueilla 
on VUokn.llllaksnn aleneminen pienempi, kumminkin 15-
30 11/0, Mutta ennenkuin vuokraa on alelUlettu, ovat vuok· 
majat ehtineet jo kärsiä suuria tappioita. Senpä vuoksi 
ovat mOllet Englannin vuokruajat, jotka varemmin olivat 
tUJUlettuja siitä, että he panivat kaiken tarmonsa ja 
neronsa liikkeelle saadakseen aikaan parannuksia viljelyk-
sessä; nyt koettaneet kiskoa maasta minkä ovat voineet; 
pehlstaakseen jotakin, ja jättäneet muat s itten kylmille. 

Voipi s iis sunoa, että Englannin mnutalous tätä nykyä 
taistelee kovaa taisteltm olemassaolostaan jlL antaa aihetta 
tosihuoliin niin hyvin taloustieteen tutkijoiIJe kuin val-
tiotniehillo. Yksi näistä, tnnnettu BAU 'OUH, lausui ali-
huoneessa v. 1895 : »Edessäll1rue on se mahdollisuus, että 
maamme llluuttuU yhdeksi ainoaksi äiJ.,rettÖmäksi metsiis-
t.ysmaaksi, ja se on jo tapa'htullutkill Illuutalllissa kreivi-
kuntlissa..: 

'l'ämä pula on kUlUminkin, kuten jo vuokmmaksujen 
alenemisesta huoflwsi1l1me, eri tavalla kohdanJlllt er i maan-
osia, maatalouden eri haaroja ja ~ri kokoisia 1lla<\llviljc-
lyksiä. Etupäässä eli enilJlmin ovatkärsineet viljanviljelijät. 
etenkin ne sllurtilat, joilla. viljanviljelys on ollut pitiiasiana . 
Missä. lait.umet ovut hyviä ja maatalous on perust.ettu 
mcijeriliikkeeseen ja muitotulonteell, t.a ikka missä olot 
ovat sallineet hedelmäin- ja, vihanneksien viljelystä, kunan-
hoitoa j . 111. s'J siellä pula ei ole ollut niin kova; väit~

täänpä ettl mOlli pioniviljelijä; joka h elposti on voinut 
m.uuttaa taloutensa ajan vaatimusten lllukaan~ ei ole snu -
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l'csti kärsinyt pulasta. Kaiki sta osista maata on kommis-
siouiJla todistuskappaleita siihen; että otevästi hoiclettu 
pieniviljclys vielä, kannattaa Englnunissa. 

S ittcmmin ottaa kommissiOl1i tutkijaksccll, mitä 
tämä maanviljelyksoll ahdinkotila on vaikuttanut eri 
7,(wsallluolrkii1/ mualaisviiestössä. J o edellisestii. on kiiynyt 
ilmi, cttii tilanomistajain eli oikeammin s/l'llrtilalUstell rnlot 
ovat meLkoisf'sti \'ähcntynect. 'l'ämä viihentYlllinen ei ole 
ainoastaan tapahtunut sen kantta, että he, kuten olemme 
nälmeet'l monin paikoi!! ovat saaneet tyytyii. melkoista 
pienempiin vllokramakslliltiu, vaan lllyöskiJl SOIl kautta; 
että heidän on täytynyt suostua suorittamaan usein suu-
riak in summia t ilojensa ajanmukuiseen kuntoon asetta-
mista vlu-ten, saadaksellsu uusi" vllokn\ajiu. 'rtissä kohden 
011 SeH1'l\UVH esimerkki opettavainen. Eräällä ti lalla oli 
tlllnmnillittuill<\ vuosi na seuraavat tulot ja menot: 

1875 1880 lSDö 
Vuokmtuloa. .. 4.130 p:-;t. 2.725 pst. 1.7!}6 PSL 
!I[enojiL tilnn knnllOSsu 

pitämisestä 1.122 • 1.1(iG • 1.2 1(; • 
Menot ovnt siis vieneet 

tu loista '/. :!7: 1 4-2.8 67.; 
Puhdas tulo 3.01 '7 pst. 1,550 pst. oSU psl. 

Yhtenä tärkeänä. seurauksena kaikesta tästi~ OIl ollut, 
se, että maatilojen piHi.OIlUHU·VO On aleutunut erittäin 
sUUl"essn. määrässä. Laskujen kuutta on kOinmissioni tuUut 
si ihen päiUökseen, C'ttä Illuun piiäoma-urvo Stlurb"itlllliassa 
on vuosien .1 875 ja 1894 välill ä laskenut enemmä.!lä kuin 
834 miljoonalla p:uulln. eli noin 50 Olo. 'l'ämi~ ei ole 
tllpahtunut ainoastaan sen vuoksi, että Illaatilojen tuotanto 
on huonolUJ.li , vaan myöskin siitä syystti, että yleisö e i 
enää pidii. pääomien sijoittumista JIluanviljelykseoll niin 
varmuna kuin varemmin. Tilmii IJltUmarvon uloncminen 
on sitä tuntuvampi, kuin samalla aikaa sen JUaun arvo, 
joka on lähellä suurkaupunkeja, kaivoksia, tehtaita y. lU. 



tili joka on pllistoillll ja Pllllllll"hoina rakennllksineen. mel-
koisesti on noussut. 

Tiimä maanomistajain tulojen viihel1cm ill<.'1l sitten 
ltm)-luv\111 käypi myösklll esille senrulwi sta luvnislu , jotka 
oso ttavat manJlomistaji en 1111ovt'l'oU varten arvloittm tuloa 
lI1anstu Ni aikoina Engllllllli ssa (ilmatJ huon eita. kaivok sia. 
mutnteirii y. Jll. s.) 

Sc ol i niiet 
18423 
J8ö2/3 
J8G2 ö 
18723 
1882/U 
lR!tH/4 

37.795,9t).1 p:ntaa. 
~!ö87)301 » 

·U,002.568 » 

4G.137.471 » 

·.w,l51 ,433 ~ 
i.M;.! tX .m8 » 

'J'iimiin llmkann kohosi Illitan t.notanto kork('iJlllllil-
lecn 1870-luvulla ja on sen jiilkf'en, etenkin viimeisellil 
vuosikymmenellä nrveluttavasti alennllt. 'l'odell islHu.l('ssll 
on ll lcncminen vieJä SUlU'Clllpi, koska Ilämät lHunCl'ot eivät 
näytä sitä. vuokmlllllksnjell vapaaehtoista nlemHli:ita, joka 
y leisesti, kontmhdistll ripl)\IInatta, on tapahtunut. Kom-
missionin tmkimuksiCll y lni stl110ksena tästä kysymyksestä 
voipi sii s pitää. seUl'uavnu: 

E nglannin suurlihlllisfen asellul, jota kOlllmiSi'l loni 
lnvcirnmin ja erityisellä hno lella käsittelee, 011 sen mie-
lestä epäedulli siu mitii ajutella vo i. Ahdillkotila painaa 
heitä enemmän kuin lIl\litn maalaisväestön luokkia. Hei-
ditn on täytynyt lIlelkein kuikkilllJll suostua Slluri iu vuokra-
summien vähennyksiin , ja Iu' idiin tilojeusu välwntynyt 
tuotan to on yjelii kin viihelllmliksi sulunut sell kalllta t pHil 
heidän on täytynyt, entistä. enemmän maksaa nuulllparun-
nuksiin, ottua OS!llt vlloknUljain veroihin y. lll. s. Li sä ksi 
ovat llHlllJlOl11istlljnt maMilojell piiäoma-arvolI Jn;;kc-ntn-
mison klwtta ki~I .. ~ i neet Ill"vaamatonta vuhinkoa. Ah-
dinko on sen vuoksi SUUI"cssa määrässä HluaOll1nislIUden 
nl'VOII heikontn nut. Mutta vasta silloin arvioidal\l\ eng-
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lautilaisten maanomistajllin tulojf'n sunri vähennys oikl!ill; 
kun ottaa huomioon , eUä puhtaan tulon väheneminen on 
paljoa, sUUl'empi' kuin brnttot,uloll ; että eileUisell pros.entti -
luku on jälkimäisen prosenttilltktu~ paljoa suurempi.. 

NälU k0ll1111i ssioni. 
Mul..ta kun hmfef' Englanllill taloudellisen ja yhteis-

kunllaltisen elä.män keh itystä viime aikoina, niiJl tii.ytyy 
ottaa huolllioon, että useimpien Hoittell sUlU"tilallisten 
taloudellinon t ila ei suinkaan ole niin sllrkuteltavlt, kuin 
mitä tästä kOllllllissionin esityksestä voisi piiättää. Eng-
lanuin suurtilalliset OV!tt mitä läheisimmiissä taloudelli-
SCSSl1 yhteydessä maansa lnaailmankaupall ja rikkaimpien 
liikeyri tysten kanssa. H e OVltt edell isinä aikoilla, Eng-
lannin maanviljelyksen nauttiessa sntavuoti sta menesty-
misen aikakautta, viihitellen hankkineet itselleen suuria 
rikkauksi a. He ovat osaksi saaneet korvausta tappiostaan 
maanviljelyksessä siinä" että he aikoillaall ovat hankki-
neot itselleen taloja ja raken.lluspaikkoja kaupungeissa, 
joitten arvO on koholHlUt samaan aikaun kuin maatilojen 
arvo on IllelllHlt. lIeidän l)oikansn ovat sjtä pait.si tul-
Jeet osallisiksi suuressa määrässä maansa teollisundestn, 
kaupasta, rallamaa.ilmusf.a. ja si irtomuaOlJ"!aisuudesta. 

Kun siis ottaa huomioon nämätkiu tosiasiat, lIiin 
ei voi. katsoa: että maatilojen arvon ,tleneroinen siinä. 
määrässä on kohdonnut suuJ'tilalli sia: kuin mitä k01n· 
m issionin mielipiteen mukaan voisi luulla: v,~ikka se tie-
tysti Ofl ollut epäedullinen Englannin maanviljolykselle 
yleensä.. 

Ennenkuin ryhdymme t,HrkHstamaan pienteu maall-
omistajaul t ilaa , tahdommo katsoa, millaiseksi kOlHlflis· 
sioni kuvaa vltokraaj(tin asemaa, sen kansanluokan , joka 
Englannissit on suurilukuisin kaikista maallviljelijä-työnan-
taji sta. Erikoi skertomuksei ka,iki sta osista maata esittävät 
htkni sii1 valituksia niistä suurista vahingoista, joita vuok-
raajat ovat kärsineet sen kau ~ta, että. maalaistuotteiden 
hinnat ovat alentuneet. Useimmille vllokraa,j ille on ollut 
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(,l'itriiiH vaikeutl\ snuda menOllSl\ sopusointuun vähennet· 
tyjcn tlllojensa kunssa ja no ne ovat, j otka ainakin aluksi 
ovat IUlkurimmill saaneet tuntea ahdinkotiJan kovnutttl 
sekä kärsiä sumimman 081\1) sen tuottlllnaa vahinkOII. 
'1'osin ovat, kuten y1eml)i1nii. jo nähtiin , lIlullllomistnjat 
olleet yleisesti pnkoitetnt suostumaan vuOkran1tlksuj en 
välwntämiseen, mutta siitä huolimatta ovat vl1okramaksut, 
knn muanviljelystuotteiden hinnat aina vaan laskeusivat. 
USOiSS1\ tapauks issa vlela liian korkeita, jonka vuoksi 
vuokmujain use in täytyy 110 oudstaun suol'iHan. Osot· 
taakseen suhdetta vuokraajan voiton (tai tappion) ja hänen 
vllokramaksun jn kymmenysten viilillä. 011 kommissioni 
tehnyt yksityiskohtii n meneviä laskuja useilta. tiloiltll 
kultakin vuocLelta aikakaudella 1875- 1894. KeskimiHirin 
teki vuokraajain tulo, venllt.t.1I11l~ heidiin suorittamaallsa 
vuokrnmaksuun ja kymmenykseen 

'" . 1870- 78 49.5 %' 

• 1879-82 J 2,0 • (katovuosilI) 
• 1883-86 20,6 • 
• 1897-90 45,s • 
• 1&.J1-9.I 3.8 • 
• 1870-9+ 26.66 ,. 

Useana yksit,yisenä vuonna saivat he suoranaista 
hI pp iota 0.2 - 23.60,'0. 

Näemme si is että. keskimäärin koko aikakaudelta on 
vnokraajajn tnlo ollut ainoastaan 26.66 % el i noin 1/, siii.ä 
summllstn, minkä.. he idän on täytynyt mllkSllll vuokraa ju 
kymmenyksiä, sen s ijaan ettiL aika isemmin oli tu lov"I'o-
IU'vioissit otettu pohjaksi 43,75 0/0' Vaikkapa näitä. laskuja 
ei vo ikaan pitiiii. muuna kuin sUJHmittaisiml al·vioimisina. 
luin Iliistä. kumminkin voinee nähdä, ett"- ne maanvil-
jelijät, joita ne koskevat, nyky jään saavat ainoastaan noin 
60 Olo siitä summasta, mikä. varemmin pidett iin tavaUiserm 
kcskimiHiränä. 

On siis luounolLi sta, cttiL vuokraajat yleensä kärsivät. 
pääoman puutetta ja ovat velkaantuneet. _Ne heistii, 
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joilla vielä on varoja) käyttävät n iitä. jokapäiväiseen lei-
päänsä: no, joilla ei ole mitään, tekevät vararikon«, niin 
selitti yksi. aSiaJlttmtija, jotn kOlnmissioni kuulusti. KOlll-
missiOllin yleiscniL lausuntona on kumminkin se, että Ile 
pienem pien tilojen vnokraajat, jotka voivat Iltlljoittaa. 
maitota]outta, vihannesten ja hedelmän viljelystä, kunun-
hoitoa tai m. s. voivat, saatuaan vuokmnsa jonkunverra n_ 
alcnnetuksi, hyvin sUQ l'iutua taloudcssaan. 

Itsenäisten takmpoikai/r tilaa kuvataan kommissionin 
tutkimuksessa scmaava lla tavlllla : 

Sellaiset maanomistajat, jotkl~ itse hoita.vat viljelys-
tään (l>cc!tpying oumers), jakaa k Oll'llllissioui kahteen luok-
kaan: !Jeomell, joilla 011 suUt'omlllut tilat ja slIIall freihol~ 
de/'s, pikkutilalli set. 

Ensin suuremmat talonpojnt,. 
H eistä lausuu kommi ssion i1 että he, mikäli sell ai sia 

vielä löyt,y i , 1I0in 25 vuotta sitten olivat erinomaisessa 
taloudellisessa t ilassa sen kautta, että maantuotteiden hin-
nat olivat korkeat ja sitä edellisinä. vuosikymmeninä ali-
tuisesti kasvllneet. M.utta he tekivät silloin sen erehclyksen, 
että he yleensä arvioivat; tiJansa arvon liian korkeall e, 
sekä ll1ovl1ttaessaall 11e perintönä että ostaessa. J"a samaten 
ne, jotka myönsivät kiinniLyslainoja, pitivät; maanarvoa 
liian korkeana. Kun nyt maantuotteiden hintoj en aletess,l, 
myöskin 1l1nanarvo on alentunut, niin tä.')tä on tuUnt 
heill e suuria vaikeuksia, katsotaanp<1lwidän monill pl~i koin 
kärsineen paljoa enemmän kuin vuolmwjnill. Sillä kiin-
nityslaillain korot tekevät tätä nykyä morun paikoin pal-
joa enemmän kuin vuokramaksut. Ja suurt ilal1i set ovat 
yleensä olleet pakoitetut alentamaan vuokramuksuja maan-
viljelyksen käydessä vähelnmin kllnnattavaksi; jota vastoin 
kiinnityslaiuuill ·untajat ei vät ole korkouJennuksia myön-
täneet. Missä siis sumenullat tnlonpoikaistilat O\'<1t, olleet. 
suuren kiillnitysve1a.n rasittamiH, siellä. ovat val·arikot 
olleet yleisiä, siellä monen monet vanhat talonpojat, jotka 
vielä viime vuosikymmeniin olivat säilyneet, OV,\t nyt 
hävinneet taloudell ise n clälllii.n näyttämöltä . »Ja he tu le-
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vM kaikki meneillään samaa tietä. jos "i muutosta j)IU'Plll-

paun päin pian tapahdu", sanoo el'iis komm iss ionin kun-
lustnma tls iantulltija. Eriiiissä klUlllfl SSI1 ovat itsenäiset 
tulonpojat vuos isadan kuluessa vähentyneet seuraavasti. 

Niitä oli v. 1780 5 1 
• 1812 ö8 
• 1837 30 
• 1864: 21 
• !8ll-l n. 

Eivätkä pikkutilullomistujat (slIwll freeholllers) nu.y 
SCll paremmin kestäneen täti!. uhdillkotilan - ainakaun 
kommissiOllin mielipi teon mukaan . Pienimmistä ti!oisb~ 
on näet hinta oUut suh teellisesti kork oampi ja. pikkutilnl -
l iset ovat oUect yhtä uhneet kui n muutkin ostamaan 
muata.) si lloin kuin hillllat olivat, korkeat jl~ näyttivät 
alituisest i olevan nousemaan päin. No heistä, jotka osti-
Vllt velaksi ja ovat olleet pakoitetut ottamaan kiinnitys-
lainoja, ovat viettäneet ahdinkoti lan sattuessa kituvan 
elämää ja monet heistii. 10puJta hävinneet. Kuinka epä· 
edullinen täJlaisten talous on seUtU sten talouteeH vermt.en: 
jotka viljelevät vuokmt.tua muuta, tuhtoo kOlUwissioni 
osottua seu l'iH\vnUa esimerkiJlä: 

Eräs pieni. maanviljelijä Lineolni ssa viljelee 9 MI'ea 
OUlaa jn 11 neren. vuoknunaata, molemmilla on jotensakin 
snmallkalta ista maanlantlla . Edellisestä hän Ulaksaa 00-
100 s, neren kohti kiinnityslninakorkon , jil.1kimäisestä 
a illoastaan 4ö- GO s. ilcrelta vuokraa. 

KOU1Uliss ioni tulee talon poikaistiloista siihen loppu· 
piiätöksec)Il: että niiden omistajat velknuntnmisensa vuoksi 
ovat ahclinkotilasta kärsineet yhtä paljon kuin mikään 
muu kunsunluokka, että heidih~ asemansa on ehdot.tomasti 
huonompi kuin vtlokraajain ja että hoidän lukumääränsä 
yhä vähenemistään \'iihenee. 

'1'ämä on komission in mi el ipide, 
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Mutta lIleidän tulee huomata, että kOll1misslonissa 
yleensä suurton tilanomisi'ajaiJl katsantokanta on päässyt 
esille) että kommissioui luulee ahclillkotilan syyksi etu-
päässi\' ulkomaista kilpailua ja (osa) mOllomdallismia raha-
kannassa ja että sen vuoksi on ollut t.ärkeiitii saada kaikki 
lIuwllomiiit<u'af, pienet kulu slIuretkin: yhta huonOOll asc-
\lUUlit. KOJlllnissioniUa ei näet. ole väittecnsil tueksi esitet· 
tävänä tilastollisia tietoja koko JUuasta: vaan ainoastaulI 
yksityisistä klUlIlista. Ja valitettavasti sellaisia ei ole 
saatavissakaulI. 

Hnomauttamista ansaitsee, että puri hyvill eteväksi 
tUIluettua kommissionill jäsentä ovat vastalauseissaan 
erityisesti huomauttaneet siitä, että kommissionin enem-
mistö on lausunnossaan liioittelelllalla puhunut maanomis-
tajain kiirsimistä vahingoista sekä toiselta puolen liiun 
viihän esittänyt vuokraajien asemaa. uhdinkotilassa. 

Lopuksi kOlnmissioni ottaa puheeksi maanviUe1us-
tuiil.:äen luokan tilan, mutta tekee sen verrattain kevyesti 
syystä, että muutamin vuosia varemmm eräs toinen kom-
missioni oli sitä perinpohjin tutkinut. Koska meidän 
tf'htävänämme juuri on tämän luokari tilan tutkiminen , 
tahdolJlllle tässä semata tätä perinpohjaisempaa esitystä 
ja ottaa se SeUl'IlUVaSSa luvussa erityisesti puheeksi. 

Vihdoin kOlnmissioni myöskin käsittelee kysymystä, 
kumpiko vi7jelysjiirjestelmii, suurvilj elyskö vai pienivilje-
lys, paremmin on voinut kestää ahdinkoa. 

Millaisen vastauksen saamllle siihen? 
Tähän kysymykseen ei kommissioni itse katso voi-

vansa antaa val'maa vastausta , koska muka maanlaatuJ 

asema ja yleiset olot aiheuttavat niin erilaisia menesty-
mismahdollil',-nuksiu. Sitä lmi rsi. kOlnmissioni on saanut 
hyvin erilaisia suoranaisia vastauksia niiltä henkilöiltä. 
joittell miclil)ideHä se on tiedustellut tässä IIsiassa. Kom~ 
missionia voi syyllä moittia siitti.. että se tuolla tavoin 
hylkää sYl~ään tämän kysymyksen, joka epäilomättä olisi 
ollnt koko Englannin maanviljelyksen tulevaisuuclelle 
ntitä. tärk eimpiä. , 
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nIlltta kommissionin kokoOlllflfl, oman ainehistoll 
tal'kastamalln vojmme mieleshini kumminkin saada jok-
seenkin varman mielipit.een tästä kysymyksestä. Siitä 
näet käypi esille, että suurt,ilajälj estelmii kyllä on ete-
vämpi pieniv.iljelysjärjestelmää, jos 011 kysymyksessä vil-
jallviljelys. Sitä vastoin seudulla, missä l11Hanlautn ja 
asell1t't sallivat maanviljl'lijil.n vcrrattain helposti muuttaa 
viljelystään, esimerkiksi missä on ruvettu viljelemään 
vihanneksiu, hedelmiä ja kukkia, tai missä 011 ollut t.ilai-
snutta ruveta harjoittamaan suuremmassa määrässä maito-
taloutta , pitämään sikoja ja kanoja, siellä on pienivilje-
lijöillä ollut parempi toimeentulo kuiJI SUUI'illä. Myöskin 
näyttäii maatalous kaupunkien läheisyydessä olevalL kan-
!latt,avua niinkanvan kuin talonpoika voipi käyttää omaa 
väkeään; mutta jos Olllat lapset jät,tävät kotinsa ja tämäll 
tulee t.urvautua palvelusväkeell, alkaa talous käydä huo-
noksi. Samaten ken·otaan monesta. muustaki.n osustu maah\, 
että pien i viljelijät menestyvät verrattain hyvin! jos ne 
eivät tarvitse kovin paljon palkkaväkeä pitää. Mutb\ 
siihen tulee tehdä kOVIla työtä, voidakseen pysyä pystyssä. 
Monet heistä eivät voi pulma mistäiin mäiit·iitystä. työ-
ajasta: »he alkavat työpäivänsä päivän l'usottaessa ja 
lopettavat vasta yön tultua «. 

Ja kwuminkaan - so on välttämäUöllliisti huomat-
tava - ei Englannin pienivilj elijöillä vielä olo jiiljestet-
tyä. osuustoimintalaitosia, joka jo useissa muissa sivis-
tysmaissu on pieniviljelyksen tukena ja niiden toimeentulon 
helpoittajana.. 

Lisäksi on meidän otottava huomioon! että. kommis-
sionille on kaikista osista maata ilmoitettu, että pientf'1I 
vuokmtilojen kysyntä on käynyt. paljoa vilkkaammaksi 
kuin SUlll't(ill. 

Nämät tosiasiHt SHaVl1t sitä j)lIitse hyvää tu kea maan-
viljelyst,il astosta viimo aj oilta.. Englannissa U.a 'Valesissa) 
·oli seuraavat miiäL'ät erikokoisia viljelyksiij, fllla l))i).il)it-
t uina vuosina: 
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OO-3CO aeres 

121,!)61 
yli 3fOucr. 

16.603 
IH!)f") 3 1-1-,751 siis -1- 3a::! 12fJ.OGS,:;i is+ 4-. 107 1G.0"21 siis - 587. 

H.yht,ycssään t.utkimaan Englanllin maanviljclykflcll 
IIhdillkntilan ."yiW: tlll('(> kOllllnission i samann tuloksccn 
kui n »ugrual'it « ('Ii yksipuolisf'sti maanviljelijiiin etuja 
njllvnt sllurtilulliset muissakin maissa: ulkomaiuelll.lI)Klill/, 
ktlUiit fyi.h:äell palkat jll (OSH kommissionia) kultm"llTwl .. mlm. 

Että ulkomainen : etcllkin atlantintakaincll kilpailu 
ou suurcssa määrässä. vaikuttanut Euglmmissa ltHHlllvil-
j clystnotteiden hjntoj ell alenemiseen) on selvää. Maan-
vi lj clystuotteiden maall!ln tuonti 011 ahdingon kestiicssii. 
ililrcttömästi kasvanut ; en in 011 kummink in tuonti nlko-
ILHliltll kasvanut lliihiH tuortciJlin: joita sUlU"viljelys dn-
pii.i\.ssi~ ol i hankkinut. viljaan ja villoihin nähden . Mutta 
sama ten kui n muissakin maissa I\siaa tarkemmin ja puolueet-
tOU1alllmin tutkineet eivät ole voineet täUe syyUe antaa 
ratkaisevna merkitystä) sa maten täytyy Englannissakin 
tC'hdii. Konumss ioni itse on tutkimustensa kantta tnllnt 
siilu.'n tulokseen) että Ile moanviljelykset. joilla on rtlvettn 
viljl'lC'lIlään vihanneksia , hedelmiä, juurikasvia tai joilbt 
IUIl:joitebwll kanallhoitoa Ja maitotaloulta) eivät ole siiniL 
lllilärä.ssä. kärsineet, ahdingosta kuin ne: joilla y hä vnan 
jatketaan viljanviljelyst.ä. Ja kUlllJllinkin cllglalltilaiset 
tuottavat. maahan tavattomat IIlliiirä.t näitä elilltnrpeitll) 
jOi ltCIl rahli on kalli sta ja jotka helposti pilnanluvat. 
Ainoastaan voista: juustostu) sianli hasta ja munistn mak-
saa Englanti ulkomaill e nimIkin 750 miljoonaa markkiUI 
vuod('ssa. 

Toiseksi täytyy kommissionill tunnustaa. ettli ne 
mannviljelykset: joilla vllllllistctallll laadultaan 1J{/I"{/sfa fll/:([-
~'{Uf, ei vät ole myöskiiiin ahdingosta paljoa tieHineet, multa 
etU\, englantilaiset pieni viljelijät IUJ1mottjt,iedoilta'ln tii.tiL 
nykyä. ovat. takapajulln ja että varsinkin maitotalouden 
alalla paljon tässä kohden olisi kOljat,tavaa. 



Tiimiln li ~H k.ii Uiytyy vi(>lii 10hdii Sf' hnOIlHt11t nS. ettii 
tärkc i lllpii~ !llaflllviljclystuotteittcn (pa itsi viljan) lllyyjii1 
Englann issa ovat sellaiset Ill lta t kuill esiltl. 'l'l\l1 sku , Uallska 
ja Saksa. joissa Illyöskin snmtilaJliset ovu t ahdingossll. 
mut.ta joissa picn iviljelijät yhdistetyin voimin voivat kil · 
IHlilln !lle!l{'st.ykscllä tnNcntllkui stcn muullviljt>lijiiin kan ssa. 

:\Iitii. IfjÖLy;en 1KIlkkoihiJl tnlee. nii n nons{'vat 116 kom-
Illissionin tietoj en mukaan aimlkin 30 o/G:iin kuik istu 
kusttmnnks istu jn ovat si is hyvin tärkeänä tek ijiit lH. Eng· 
llllluin maullviljclykscssä.. Uscat kOlllllliss ionill ktlllJns· 
telcmat asiantuntijat vIlknuttavat ky llii : että palkat ovat 
nhJingon kestäessä kohonneet, muita itse kOJllIll issioni 
lIrve lee niiden päinvastoin laskeneen. Sitä vastoin 011 
kommission i yksimi elinen siitä, että työ viiki lliMlln tätä 
nykyä tekee paljoll villLemmän jn paljo huonompaa työtä 
.kuin ennen, j a ett-ä sen kauHu siis työti\. voi kllt soa 
kalliimmaksi ; tilmä slitä syystii. ettii. knrlllollinC'1l OSH 
työväkeä on nllluthmnt ja yhä muuttaa muulta pois. 
'f iimit syy muuten vilikuHaa sekin ctupiiiissii SUHl'vilj c-
lykseen ja siihen sitit enemmän kuta sUHl'ell1pi se on ja 
kutu cnemmän se on pakoit.ettu tllrvautumann pulka thnm 
työhön. Pien iviljelijää sitii, vastoin: joka hoihla viljely:;· 
tiiiin päänsillll isesti omin voiminsa . ei tä mä JHlla voi pnl~ 

j oa koskea . 
K lIUamhak'lIImln vaikutuksestll ei edes komm ission i 

itse ollu!' yksimiolineu j sitä vähemmän on t.uo syy Saanut 
kannatusta muualta. etenki n tutkijaln puolelta. Ensiksi 
on llmistaminen etm monet muut maat, joissa ei ole ollut 
kultakantau (esim. V('.näjä: Itäva lt a. y. m.) eivät olo sen 
paremmin voineet kcstiiä Amerikan y. lll. atlalltintuka istcn 
ma iiten kilpailua ja että niissä päinvastoin juuri ahdingon 
kestäessä on pyriUy kultllkannu Ile piiiiscmään. 'fueksi 
mie lipiteelle, ettil bi l1leta ll istinen rahakantu auttaisi maulI-
vilj 0Jystii. tuotiin esille se tosiasin, että esim. ArgclltinussH 
Oli bimetalli stinen ruhakantn ja samalla maanviljelys 
ku.koistumassa, niin että Al'gclltina tuntuvast.i vaiknttaa kil· 
pailnnll lllHllillllll1l 1l11l1'kkillOi ll". Tätä vllsfuan ,·iiiiC't1i.äu. 
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että Argentillan osuus tllohon kilpailuun on puljo'l pi e-
nempi kuin Illuit.t.en ln ai t,ten (Pohjois-A.merikan y. 111.), 
niin että se ei alf' voinut vaikuttaa määräävästi hintoihill. 

Nämät kOlllllliss ionin (tai osan s iitä) m ielestä tärkeim-
mät syyt E llglallllin lllunnviljelykson pulaan eivät s iis 
meidän mielestämme ole klltsottavat niiksi) jotka yksin 
tili edes pääasialli sesti kysymyksen ]'atkaisevat. Tärkeä 
syy on epi1ilemättä haettavu! kuten jo edellisestä on käy-
nyt esill e, Englannin yksipuolisesta m({({lIomi s/us- ja lI/a(tll-
vi?ielysjCirjestilmiistä, vaikka kommissioni jättää sen syrjään ) 
siitä lnl'olimatta, että sen ko mm iss ionin kokoomusb· uin e-
hi stosta olisi pitänyt pukosbkill pistää esillo. 

SUlu'viljelysjäl~ ostellllä 011 saalJut enemmän tä i väh em-
tIlän suurteollisuuden, suudiikkeen leiman. Se valmistaa 
etupäässä sellaisia tuotteita, jotka eivät vaadi paljo ihmis-
työtä (kuten viljl\a ~ teurastuseläimiä ja villoj l~) ja joita 
suurissa. määrin helposti voi saada kauppaan. Tämän 
kautta suurviljelys helposti tul ee tUlltemaan lllllailnuu \-
lllurkkinain hinnanvaihteluita ja siis kärsi.mään kun hi.nnat 
laskeutuvat. Pien ivilj elys taas valmistaa tava roita, jotka 
kalliit.t.en raht.illlaksujensa ja helposti piJatllltUlnisensa 
vuoksi pal"elllmin voivat kestää. ulkomaista kilpailua ja 
ylimalkaan saawt parempia ldntoja, kuin etäämpää t.uodut ~ 

jos ne ovat laadultaan hyviä. Sellais ia tavaroita ovat kar-
jantnotteet~ munat, vihannekset , hedelmät, perunat. .Lisäksi 
snnrviljelys, vaikka se teettääkin paljon töistään kon eilla. 
011 riippuvainen vieraash~ työväestii, sen vaatimuksista ja 
suori ttam asta työstä, jota vastoin pieniviljelys tulee piiä-
asiallisest i toimeen olllilliutn. Siten pienivij elijä el ää 
»pienessä riippuma ttomassa mnaillllllsSlUIll; suojassa niiltä. 
hintoj en wihtelujen myrskyiltä , jotku järkyttiivät muuil-
lllunmarkkilloitH. « Mutta sUl1I'vilj elysjärjestelmällä 0 11 sitä 
paitsi ollut se seurans, että maalta työväki Oll muuttanut 
ja yhä muuttaa pois kanpunkeiJdn ja ulkolllllille, josta 
seuraavassa luvussa tulemme lähemmin puhumaan, tosiasia, 
jota ehclottomasti täyt,yy pitää yhtenä Englun.ll.in muanvil-
jclyspulall tä rkeimpänä SYYll ä. ,l umi t älllä t,}·öväcnpnn tc, 



f'ikii nlkolJlllin(>11 kilpuiln. fnlf'f' vastaislllUIf'sslI olemaan 
maanviljelyksemlU(, ('linkysYlllyksenä. lausui Englllnnin 
maanviljC'lyslllini!;ted v. IS12 el'äiissä nlihuoneessn pitä· 
lllässihin ])ulleessll. 

Vihdo in Englannin IIgraurijäljestellllii ei merkitse 
ainoastaan 8//IIl'vil,jelyksiii) vaan vielä suU!'euunaSSlI määrässä 
s/tlll'omistuksi(t muuhunien lllu'vojen käSissä) jostll on ollut 
seurauksena se. ettil lIIaata vilj elevät suurimIllaksi osuksi 
vuokraajat. 

Tästä. seikusta urvelee yksi kommissiOllin jäsenistä. 
purlamentinjäsen C II ANNING, että. agranrijäljestehnä. vnok· 
l'lIviljelyksineell on ehk ii. enemmän kuiJl mikääll IllUU syynä 
ElIglunn in mallllvitjelyksen nykyiseen. OllllC'UOlllunteen. 
Hän osottaa .. että kuik kiallu, missä ei olo lIiihtiiviinii ori· 
tyisiä. paikallisia etuja, lIykynjan maanvilj elys on turvin· 
lIut välttälllattömiisti, menestyäkseen .. Jxiä"oll!a{/, t'(//xllff!a 
vUjelemiseen ja. suurta ahkenattfa ja taimikykyii, Mutta 
mitenkä vnokranja voisi käyttää näitä. nuu\Ilviljf'lyksen 
menestymiselle vältlämättömiii, väl ikappul<,itu, kun vnokl'll· 
lak i ei snojaH hänen IllMnparnnnnksiin pnJlemaallSIl pää· 
omaa. ahkeruuttn ja kuntoa ei kä anna hiin ell{' li~yttä 

vapaulta IlHlllll käyWillliseell? 
Ankarat ja IIhtUllt vuokrnkontrahclit tekeviit, niiet 

sen, että vuokrnnjun yrittelij iiisyys estyy, jonlm kauttll 
llHlllllViljclys f'L pi\liso nhdinkojen suthWSSlt pyrkillliilin 
uusille, I~ i all vantimi1le poluille, 

Kun vltokrallja ('i nsk!llla tf'hclä mitiHiH lIIaall jlllrllll· 
tam iseksi . vaan päinvastoin, jos hän tietäii et Ui, hänen 
täytyy maalta poistua, koettua kiskoa siitä minkä, voi. 
tulee seuraajan pa nna sitä eUC'IHmän pääonmn ja ahkel'n!l 
työtiL jotta lJlaa Illlisi täytC'f'1l kuntoon, J os tällä (>i ulf' 
hll'vittavia vII l'oja ju tarpeellista turvaa, ei hiillkiHin sit ä 
vo i tehdä: ja sill oiu on sC'lviiii, että maanviljelys ntpl)('u-
tuu, maanarvo aleneo, maat jäävät autioiksi, viiki munt· 
t!U~ pois. 

JUlll'j tätä C H ANNING klitsoo syyksi s iihen, ('ttii huo· 
1l0ltlrllat maat eiviH {'lliitl. ole \'oineet saada vllokl'Ul\jia 



ja cttii nlln monella lII llUJlukin til ulla nyt (,lIää uinOllslaan 
]lllfhaill tA IIHUlln vi ljellään ja huonommat jätetään ll\i tn~ 

miksi. 

RUllskasta, jossll maa on jaettu pienten viljelijäin 
keskell enemmän kuin missään muual la. on sanottu: »30s 
Ranska n Illaa on hMIE"ltnäll inen. niin on se hedelmällinen 
;;(>11 vuoksi , ettii. se on n!l;asfeftlt?« 

MuU!\ kutku nykyisen jiiljpstelmän vaJlitessa Eng-
lannin maata rakastaisi vat ? 

Maanomistnjatko) JoiSht suuri osu tava llisesti asuu 
kauJwna tiloiltaun. eikä pillii. paljo nUlI1ta yhteyt tä tilainsn. 
kun ssa, kui u mit1i. raha-as iat vaativat. usei n kiskoen 
kohtuuttomia vuokmmaksuja vuoknlaji ltann s(>kii. p itii.ell 
kurjia hökkeleim työväen asunnoiksi? Vuokralljatko) j oille 
lllmetaan tavallisesti vaan vuosikont rahti, mutta joilta 
vaaditaan niin kOI'keitn maksuja kuin suinkin mahdoll ista. 
jl~ joitt('n luonnoll isest i tulee kopUaa vnorostaun korvata 
korkeita maksujA kiskomillla nUlasta niin paljon kuin irti 
saavat,. sekä osaksi pitiW .. niin vähäu työväkeä kuin mah-
dollista: osaksi saada si tä mahdo~lisimllu'lI pienestii. pal-
kusta .~ 

Vai työm if'skö - ; n iin: lii.htekäällllllf' SCllraavussa 
luvussa lähemmin tarkastumaan . mi ssä mäiirill hiinellii 
Oli ollnt. syytä mkkalldella telu lii. työtä maan 11f'flelmöit-
liillli ";i'ksi. 

Näeullllf' >:i is. t:'t.lii. Sl\1I111 sllu nilujärj estpllllä vuokm-
viljelyksineen. j oka ls'M.)-luvl1!1 Ulkllplloliskoll u esii lltyy 
lIluanvilj elystapojell parantajana. uusie n keoksintöjell S.ru-
uyttäjiillä.. edi slyksC'1I auttajanH y leellsii. 011 vllosiSll da ll 
lopnlln nUlIIhnllut f'd istyksPll j alTuksi . ollcn lllaanv ilje-
lyk";\'ll hlall!llUtaja . llHHlIl laihdntb,ja. 
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2. Englannin maanomistusolojen ja agraarijärjeste!män 
vaikutus maanviljelystyöväen oloihin. 

~ 'f(l snnotte edistlineenne maanvilje-
lystä, mutta minkä te olette teJl!leet maan-
viljel,l'styömiehestä? SIS~IOND! . 

• Lopulta kysymys ei oloknnn rikkau· 
dcsta, VAAn ihmisistä .• 

AuoU' SAII\T.tH. 

~ Meille väitetiiän, että \'!lUion ensi-
mäisenä tehU.vänä ma.'l,nviljelyksen suhteen 
pitäisi olla maanviljelyetuotannon enentä-
minen. Minii. kiellän sen tliydollisesti. Minä 
myönn!l.n kyllä täydellisesti IlHl.anvUjelys_ 
tuotannon enentämisen olevan suuresta mer-
kityksestä, mutta se ei olo tärkeintä. Se 
ei ole yhtä tärkeätä, kuin onneLlisuudess6 
ja kunnioitotfa vassa y Meisk unnnllisessa 6se· 
mft8sa pitää yhtä. suurtn kRllsalnisluok-
knlllllJlU! .• · 

SAI.ISJlUJlY eriUissä puhO('J<'S1~ 1882. 

Liib tekiiiimmo nyt tarkastamaan, mi llaiseksi Juaan-
viljelystyöntekijän , tuon enti sestä vapuRstn talon pojasta 
sii ltyneen tai polveutuvnll työmjehen asellUI on k ehi t-
tynyt puheenu olevan Ilgraarijiirj estelmtill niknna. 

Edellisestä olemmo nähneet, mit"'l1 Englannin mall-
lai sväestön fls~mflll 1700-luvul1 nlnsslt kuvlItafln hyvinkin 
suotuisnks i. S ... on EnglalHlin mllalaisvtif'stön 1 '(' II ~SSllnssi
ajka. S illoin E nglannin muaseudulla oli vf'l'raUain suuri-
lukuinen, vamllinen ja oik('lulellisestikin vnpauksi jon-
hmut k eskiluokka, talonpoikllisluokka. Muttn ttimii,. äs -
kettäin feodllllli siteistä vnpantnnnt, kllnslllllllOkk;\ e i ollut 
kypsynyt suoriutumaan nij sfä taloudellisis ta vnikeuksistn. 
joihin Englannin mannvilj elys tästä låhti en joutui, siil'~ 
tyessäii ll illtensiivisemmi.iks i ~ pääomaa ja kOll('itll vaati-
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VHllImaksi ja jonhH'ssaan työviif'stä kilpailemaan kasva -
van teollisuuden kanssa. Se !Ilkoi sen vuoksi velkaan-
huI, ja köyhltyi köyht,ymistään, kunn es se oli pnkoiteUu 
myymään tilansa ja si irtymäärl irtaimen työväen luok-
kUHIl) tahi muutti 80 kaupunkeihin antantllakseen teol· 
lisuuden tai kaupan alalle, jossa. osa nopeast,j hankki 
itselleen varalli suut.ta ja kohosi yhteiskullnassa. 

Mitä taas siihon maalaisväestön luokkaan tulee, joktt 
sai pääasiallisen elatuksensa työsti~ toisen maallvilj elyk-
sessä, lliill yhteismaitten jakamisen seurauksena oli kerras-
saan sen talouden selkäl'!lllgull katkaiseminen . 'r yöväen 
taloudeJ1iJlcn hyvinvointi oli vurenllnin perustlUlUt kaI'· 
jfllllJOit.OOIl) joka oli käynyt mahdolli seksi yhtcismuittcll 
ki\'yttöoikeuden kauHa.. »Otu. pois pi.clliviljclijöiltä - niin 
kitjoitti eräs tutkija 17())..luvWl lopussa - yht.eism uun 
edut, ja he kaatuvat kaikki muahan .« Nijn kävikin. Nuo 
pieniviljcLijä-työmiehet sanottiin irti , heidän huoneensa 
rovittiin, heidän kal'unn lnauhan tekOlnänsä pcltotil kut 
yhdistett,iin kart·anon viljelysmaihin tahi pantiin llli tn-
miksi. Kykcnev immi\'t heistä llluuttivat kaupunkeihin ja 
tf'ltdnspuikkoihill , jotka kasvoivat SllUlllHlttOtllllsti. Köy-
hempi ja aikaansulunatt.otllu lllpi osa ll1ualaistyöväkeä jiii 
maanviljelyksen palvcluksecll ja hcikontui heikontumis-
taan ei ainoastaan taloudellisessa ja yht.eiskunnallisessl~ 

vaan myöskin siveelLisessä ja ruumiillisessa. suhteessa. 
H pitä oli vielä 1800-luvun alussa silloisen nuul.1lviljc1yk-
sen tarpeeseen nähden riittävi\'sti ja liiaksikin l)aljon , s illä 
viJj olysmaitten panemil1Plt lai tulll iksi ja kO]leitten kii,y-
täHtöön oHiltnincn vähensi heidän työtään . H ei Jän t.yö-
ansion sa tuli sen vuoksi epävarnlaksi ja varsinkin hyvin 
cpätasi\.isoksi. H eidätt asunto-olonsa kehi ttyivii t niiJlikäiin 
kurjiksi. Sen s ija;ll1 ettii. he onnen olivat asuneet Oluissa 
asunnoissaan, useinkin el'illiiän toisistaan, snllottiin he 
nyt tiheibin kyliin, joi ssa ainoasta;)]1 oli työväen asuntoja 
kamalan epä.tel'veellisellii. pohjalla . Eriis tutkimus kcski-
iästiL Englannissa 1840-luvulta toi esille sen hämmiistyt-
tiiviin tosia::-inl1 ) 0hii. kun vuokraHjat keskimäiirin elivät 



48 v\toden jkiii~n, ni in IllnnnviljeJystyömiesten keskimiiii-
riiin('n ikä oli ainoastaan 33 vuotta, 'fälllä kalllala tosi-
asia aiJHlutti useita tutkimuksia, jotkl\ paljastivat odotta-
matonta klUjuuUa: työväcnasunnoissit US(lillkalln ei ollut 
ikknnoitil, niiSsii, pel'mannot olivat savesta, joka sadesiiii.llii. 
liuvottui, niissä asui yJeensti. niin paljon väkeä, että kun-
kin henkilön osalle tuli ainoastaan 1/" osa sitä ilmHmtlä-
rää. minkä tel'veysvirastot olivat katsoneet tarpeelliseksi. 
Kllikesta tästä huolimatta vuokrat olivat niin kOl"keat, että 
vuotuista vuokrua. tuli Illaksa!~ l/~_l/, mökin päiiolllll-
IIrvostll. 

Tähän oli ainaki n osnksi syynä se, eUti. nsuinhuoueit-
ten lukumäärä vähentyi. Kun v. 18.;:;1 - 1861 csim, 8'20:ssä 
SeUl'llklllUHlSsa asukkaitten lukmlläärä kllsvoi 17JlX»'Uu, 
vähentyi. aSlliJlhlloneitten lukumäärä 4/00:Lla, jota paitsi 
ne lnadnltaan olivat uskomattoman kelUloja, 

Vielä niin myöhään kuin 1879 huomaut.taa eräs vi-
rallinen tutkijakunta, että maanviljelystyöväen asunnot 
o\'ut keJTUSSaHn kelpaarnattomia: pemstukset kosteita. 
vedensaanti hUllkala , ilman nlkohnoneita. Näistä syistii, 
kävivät kulklltUllllit alitui sC'st i tuhoamassa tyäväeJlkyl issiL 
Niillliit tälluiset. olot ovat tietysti puolestaall edistäneet 
sitä väestön poissiirtymistä maaseudulta, jota silloin jo 
('uvetti in valittamaan, mutta, joka viime vuosikymmeninä 
on käynyt yhä. ol'veluttaVa1l1111Uksi. 

T ... isiiksi tuli, että el in tarpe itten hillllnt nousivat , :<:it-
leukui n suun ilalliset. 1700-luvun lopulla ol ivat pur!llu}(,'nf -
lins!! kautta saaneet korkei ta viljatulleja ja vieläpii. sen-
kin jälkeen kuin tullit poi,st,Bttiin aina 18r>O-lu\'ulle Silakka , 
teollisuuclell kehittyessä enncn Hlwistanwttollman voimuaJl. 

J'!l kun työlllielw!tä oli ri istetty pois hiiuen pelto-
tilkkullsa ja lllahdollisuus lelllllän pitoon. tuli hänelle osto 
eteen, Ei hän edes ostalllullukaan ainl\ näy saaneen es im. 
lllaitol\, voibt ja lihaa, vaan sai hall fiillaisista tavat'o ista 
kii.t'siii, todel1ish\ puutett.a. Suurtiloj cll vuokl'aujl\t eivät 
lläet näy I'uvcnneen myymiiäll tuotteitaan kotonaan. vaan 
lähettivät lle mi eJ umnmin sUUl'ellllllissu crin kaupullkci-



hi ll Vlu'l1loiUe tllkkukauppijtlille, S(l1l vuoksi tilli työvä(llL 
ut(l\' ilISSU maidOIL sijaan te(l ju olut , lih an sijaan P(l \'l1IH1i. 
SatHl!lk:<t'Hsa janltoja ](>ipäiiusä, tiiytyi työmie heH kään tyä 
ll1aakilllppijaun puoleen , JOHtuen sit(ltl hälle)) korkeita hl n-
rojaan maksamaall, hällel le velkaantumaan ja hänen ko-
ronki i"komisensa uhriksi, Vieläpä pohtoaineetk in oli vat 
monin paikoin I'IIhalla hankittavat. 'l'iill ä tavlll la ol ivnt 
1770 18."JO viilillil elintul'])f'iHen hin nat maaseudulla kas-
vanC'et öO~ llX) olo ja vl\okrM noin 100 Ofo, jota vastoill 
palkkojen samassa aj assa Oli laskettu nousseen keskimää-
rin Ililloastaan 34~/(J mutta etelä-Englunni ssa vaan 14 6/0' 

»J os s ii s työm iehellä oli työtä, niin hiin joutui yhä kas-
"1IVi(>1I elinbupeitten hintojen ja vel'ojC'n II lais<,ksi, Jos 
häl\elt i~ taas ptmttlli työtä, n iin Itiin tuli yhä, kehitty-
ne(llllll läu köy lläinhoidon ja hyviintekeviiisyyden ('sineeksi,. 
Rit<,n kävi hän('ll e mahdottomaksi nh kel'uuden ju. säästii-
väi5yyrl(>nkään ka utta })(' la stua joutumasta sni muden iai 
vl\I1huuden sattuessa köyhäwllOidon tmviin, Näitä SUl'-
keita oloja 18OCl-l uyun ens imäisellii. puoliskolla koettivlt1 
suul'tillllliset pnl'nnnelln keltittiitniillä köyhiiinllOitoa. On 
sanottu ('itä Englannin yh t('iskulllJllllillcn l'efol'1l1ipolitiikki 
v:ecll 18H4 asti supistuu yksinoHlaa köyhäi llhoitopolitiik . 
kiin. Näctnllleki.n että köyhäinh oit'okusbmllllkset kas-
vavat aivan iiii. l'e ttÖmästi, 1 i OO-luVllll keskipaikoillll nE' 
IlOlli'ivat vi('lii V/U1ll 700,0:0 pst., muHn l8(X)...luvun alussa 
oli tuo sumllla jo noussut 4: miljoonuun pst.. eli läJH's ij 
k el'h ~ i s('ks i , vHikka väestö vuosien 17(XJ j a 1EU) vä 1iJl i~ ci 
kaSVanut ed(>s knksiJlkol'taiseksikaun , ja v. 18'14 G,300J))) 
pst., eli lähes 9:ään s. maun kutaki n asukasta. kohti, Kuta 
(,11('1111111in köyhiii llull1luja IIn nett iin koteihi n, s itä. pi enem-
piä palkkoja I'upesivat tYÖ ll/l utlljat, vuokl'aujlli, IIlHkslllllllUn, 
'l'iit('1l kehittyi s('l1ainell jiiljesteltnii , että voi St\n oa vuok-
l'U1lJlIIll muksllllcen köybiiillhoitokll!olslIsta osa n työp lII-
koi staun . 

Et.tii. tällain (ln jii.l'jeste lmä oli Ollliansa s iveelli sesti 
tmmelemulIn työviik eii., on meidiin päiviniil1llllo kaikill o 
itS(',.läiill s('lviiii. 'ryömies, juka bnOlllllS! ('hii hänelle ei 
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klliki sta pOllni stuk sistaan huolimatta. voinut Hvantwl muita 
tulevaisuusm uhdollisuuksia kuin köyhäinhoit,o ja hautalls 
köyhäillka ssan kustann uksBlla , vaipui, j os häll jäi maa-
seudull e, välinpitämät,tölllyyteen, hakien elälllänsä unhot-
tumista kylän kapakasta. 'l'yövaimo ja työmies, kun 
näkivät, että köyhäinhoito antoi almuja s itii, enemmän kutu 
enemmän la.psia he synnyttivät, unhoitt ivat pian kaikki 
velvoittavat siteet ja vai puivat ennen kuul llmat,tom aan 
epäsivcellisyyteen. Tämän kantta syntyi Englannin Illaa-
seudulla 18())..] uvun alkukymmenillä suhteelli sesti paljon 
väkeä, mutta siitä ka svo i sekä nnnniillisesti että siveel-
lisesti heikko polvi . Tästä ajasta Oll sanottu, että työ-
miellClll s iel u tapettiin hyväntckcviii syydellä. 

Tästä jäljestelmä-stä teki uusi köyhäillhoitolaki vuo-
delta 1834-1oplln. Se määräsi näet, että köyhäinapua on 
annettava ainoastaan niille, jotka otetnan köyhäinhuo-
neesen. 'l'ämä oli täydellinen murros edelli seen nähdell 
j<~ vaikutti alussa smkeasti maalaistyöväen elämään , vaikka 
se aj anpitkääIlon ollut työväeJle itsell e suuresta merki-
t,yksestä. 

Se osa työväkeä, jonka vielä täytyi jiiädä maalle. 
korvasi huonot palkkansa sillä, että se rupesi entistä onem-
män pitämään vaimojaan j a alaikäisiä lapsiaan työssä 
suurt iJoill a·. Onhan ky llä vaimoille j a alai käi sill e pa~jon 
so pivaakin työtä maanviljelyksessä. "Mutta hm tämä 
järjestelmä al koi käydä yh it y leisemmäksi, oli siitit seu-
t'aukseHu ei ai noastaan ruumiillinen n1sit,us, kun vaimoiJla 
ja lapsilla ruvett iin teettämään kovin raskaitakin töitä. 
kuten kyntäm istä. jll., lll. s., vaan myöskin se, eHit \'ai-
moilt.ajäi sYljään kOllinh oito, lal)silla kouhmkäynti. l\Iaall-
viljelys kärsi myöskin s ii tä~ että täy,;ivoi111aisot miehet 
joutuivat s ii tä pois, sHllott iin että »lI1aa käl·s.i työnnäl käii «. 
Li säksi rupesivat llllOt vaimot ja bpsot klllj eksimaan suu-
rissa joukoissa läp i muan ~ työtä etsi en tilaltu tilitlI",. 
järjestelmä, jota UlllSSI\· maanom istajat ja heielän SUtlr-
vuokraajansa suosivat: edelliset pääsivät työviienraken-
Husten ylläpitämisessii helpommalla ja jälkimmäiset saivat 
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hllokeata t.yötii, jotapaitsi h E" voivat erlesvastauksetta 
läheWiä nuo kllljeksivat työviienlaumat llHl.flntieHc) kun he 
eiviit niitä enää taJ'vinneet. Tällaisesta elämäst,ii, oli tie-
tysti seunmksena SllUlllHIt,Oll tilpojen tnl'lneJ ns. Vii-
lIleinkin Englallllin valtiomiehet 11Il0JJ1flSiv1\t, ettii koko 
jtlijPstclmästä oli koittullui s illaan snuri yhtoii:ikulllHlllinen 
vaura heidiin isiinlllUu ll een. Tämän johdosta ryhayt.tiin 
alnksi siiätämääu yksit,yisen Vltpuntta. suurest i mjoittavia 
lakeja: v. 1867 laki , joka tarkoittaa estäii työväen kulj ek-
silllista ja 18·70·111\'ulla useita koululakeja, (m. m. opetus-
velvollisuudesta), jotka ovat tehneet lopun lasten liialli· 
sesta työssä käyttämisestä. 

Enem män kuin tällaiset toimenpiteet on kumm inkin 
maanvilj elystyöväell suuri väheneminen sitten 1850-luvUll 
ollut omiaan parantamaan jälelle jääneitten taloudellista 
tilaa. 'fähäll vähellemiseen on, niinkuin olemme näyttä.-
neet, ollut monta syytä; Jll. m. sitä on edistänyt maan-
viljelyst,yöväen amma.t.tiyhdistysliike, joka A.lkoi Englan-
nissa v. 1872. Se käytti lliiet aseinaan ei ainoastaan 
työlakkoja , vaan myöskin jUUl'i poissiirtymistä. Laske-
taan että vuosien 1872-1881 väliHä tämän yIHlistysliil<-
keen vaikutuksesta muutti pois maasta, etupäässä Eng-
lannin siirtomaihill) noin 700/X:0 henkilöä. 

Kilikkiaa.n on maallviljelystyöväell lukumiiärä Eng-
lannissa ja 'Valesissa. väheut,ynyt seuraa.vasti: 

V. 1851 oli 1,200,(0) maanviljelystyömiestä ja naista. 
, 1861 , 1,160,00J , , , 
, 1871 , 990.(0) > • • 
• 1881. > 800.00J > , > 

> J801 , 799.00J , • • 

Vuosien 1861- 1891 välillä, 3O:n vuoden ajHllu, on 
siis mnanvilj elystyöväen lukumäärä vähentynyt 30 (l/~ :1l11 ; 

samaan aikaan on koko väkiluku kasvanut 39 %:lla. Eng-
lantilaiset kirjailijat arvelevat, että vielä V:ll 189.L:kin jäl-
keen ja vlwsinkin a ivl\1I viimo vuosina (\VILSON Fox) työ-



vii.('I1l s iirtyminen lllHas('udllltll on jatkul1ut. vi('Hipii hyvin 
Slllll'essu määriissii. _On llllllulotonta" ~ sanoo tIIll!lllvilj('lys~ 
kOlllmisl'lioni - »olla kuuhistuksctta klltS('IPlllll.fta "itä yhä 
jMkuvllfl maanviljelyst,yöväen vähellcmisfii. mikä on tapl1h~ 
tuunl vuosikymmenien kuluessa, samullu kuil1 maatl koko 
asnknslllkn llolwlIsti kasvaa. - - - Samalla kuin Sullt"bri-
11Illllillll vii.eslÖ 20:u vuoden kuluessa kasvoi 6,9oo.00>:lla, 
vilheniyi IlHumviljelystyöväell luku 242,(XO:I!ll, Turhaa on 
lIl('idäll huomuu ttlla näitten losiasi ain Ill'veluUava.isllutta 
sekii. kansan terveyteell että niitten työtiHekoviiin kanslln-
luokImin ehlihin lliihden, jotka toimivat ltluissa lImlllU-
teissu." 

• 
• 

Vasta sen jälkeen, k~U\ agmaripulllll l)ysy\'äisyys 
osotti, että Englanllin maalaisoloissll oli jotakin luonno-
tonta. kuu SIltll'ti lnllisia ja heidän vuokruHjil1 alkoi vaivata 
työviien puute~ kun työväki it se mpesi liiitoutumaan (1870-
11I vnl h~) etllj:Ul n vl\1 vomaall ja kun työväen valtiolli nen iUin i-
oi kens (1880-luvulla) alkoi j ossakin määrin vaikuttaa pal"~ 
lamentin kokoonpauoon, on suurempaa huomiota ruvettu 
kääntämään Ill!\ltllviljelystyöviien kysymykseeu. Mann-
v iljelyksell ja sen tekniikin knko ist.nsa ikllan,joUoin t,yöviiel! 
usem!~ unohdott.iin , sovelt uvat sen vuoksi val'sin hyvin 
seurauvat, ranskalaisen tutkijan BA1.jDlULI,AHT'in sanat: 
. Hiimmästyttä.viiä. on että. unohdetaan eli että niin Slltl-
I'essil määrässä. alennetaan ihmisen merkitystä maanviljc-
lyksessä ; usein olen kysynyt itseltäni, minJ\iitähdcn, kun 
nlOillii, on niin erinomaisia tutkimuks ia hiil'ilstii. ja hovo-
scst,,: meillä 011 ainoastaan vai lIina isia tietoja siitä. osuMa. 
mikä ihmuellä on maanvi ljelyksessä,,, 

Englall.ui ssu on "tällaisia tutkimuksin, enemmän tai 
vähemmän tii.ydell isiii, viimo vuosikymllleuiuä. eten kin 
se ll jiUkeen kuin uhdinko kohtasi maanviljelystä, toimeen-
puulnnseampia. Tahdolllme mai.nita, että v, 18G7 aseteH iill 



kllninkllullilH'll kOllllniss ioni naisten ja lastell mallllviljelys-
töissä kiiyttiimistä tntkimnall. eh ii. v. 187D asetettu kom-
missioni , JOHka tehtävänä oli tutkia maanviljelyksen 
ahclinkotilna; käsittt'i i myöskin työväenkysymystä, sekä 
vihdoin, ettii. v. 1884 asetettu kommi ssion i yleensä työväen 
nsnntojC'1l tntkimista vHrtC'n käänsi huomionsa l11yöskin 
maasemlu llC'. 

'f ärkein niistä vimllisisla tutkimuksistaJ jotka Eng-
lannjssa ovut käsitelleet maanviljelystyöväen kysymystä; 
on kuitcnkill se, minkii. suuri Il. k. L!(!JOU1' Cmnmissioll,. 
'fyöväC'nkonunissioni , suoritti vuosien J891 - 100-1 välillä. 
Tämäll kOInmiss ioIlin mietinnön mukaan tahdomme seu-
raavassa lyhykäisilllmin tutustuttM lukijaa Euglannin 
muulaistyövii.cn nykyi siin oloihin . 

V. 1891 - kuten SHIlOttu - a:;ott i s illoinClL kOllser-
vat iiviJ1C'1l ministeriö kOlumission in . tutkimaull niitti. kysy-
myksiä. jotka koskevat työntekijän ja työnantajan kes-
kistä väliä ; työntekijäiJl ja työmmtajain yhdistyksiä; 
työehtoja , millaisiksi ne ovat viimeisten palkkataistelujen 
nikana yhdistetyissii valtakunniSSR keJ,it.tyneet.j seki~ myös 
JlUlsmnaall mielipitcC'nsii, voiko. lail!siiiidii1ilöii mClleslyksellii 
Bwamall/ niilä epiikohlill t:lISlllall, joita tutkimus on saa!.tava 
i lllU. ja jos niin on, millä tavallll.» 

Ko.Jnmisgjonin kolmen vuodou kuluessa SUQrittama 
työ on ollut, niinkuin se itse sa noo, "lClt l!i11l.:. kommissio-
1/ien hulor';ass(t lcuulumalfonw1t sltwi jll laait". Muutumat 
viittaukset sen kokoolll)anosta j a työtavasta voivat ehkä 
sentähden olla huvittavia. 

Jiisen iksi tähän kQllunissioniin valitt iin 27 henkeä, 
f\te'.'iä valtiomiehiä, sqllrin työnfl.ntajia, lainoppineitR, kan-
slllltaloudentutkijo.itll sekä seitsollläu työmiestä. 

J-iis('nistä mainittako.on valtiQmiehet HICKS-BEAClI ja 
BAJ.:Foun, JJ.:SSE COl.LI NGS, prQfessQrit M ARS UALT. j a POL-
I.OCK, työviienjohlilja TOM MANN. 

Kommissioni jakaut.ni koJmccll Illakomiteullll eri-
tyisten ammattien tutkimista vartenj yhden alakomitcnll 
Osana Qli knlkulaitQkset sekä mamll.:iljelys. 
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Ellglullnill tut.kimnskOllllUissiollieJI tYÖTIIVllll lllukaan 
kuulustelti in todistujinn suuri joukko nsillutnntijoitu, kaik-
kiaan 583 »todistajaa « 151 ishmnOSSil. Sitäpaitsi 3,W) 
kyselykilllvaa, lähetettiin 'l 'rado Uniolls'eillG, työnulltajillo 
ja heidän yhdistyksillensii, kauppakamareille y. II!., joilta 
saatiin 1)90 vastausta; 2,200 valtion- ja kllJHHllltyöllan-
rajalle lähetettiin kicl'tokiljeitu, joihill suatiilJ IIOill 900 
vastaustu; vielä, kCl'ättiiu ammattiyhdistysten) työllllntaja-
liittojen y . m. :::1. sälintöjii, vihdoin kokosi sihteeri ainoksia 
oclcll isist,ä parlamenHitntkimuksista ja kil~I\Ui suuclestu. 

Kaikista. näin kootuista t.iedoista on pääammuttoihin 
lliihdcn tehty summittaisia seJontekoja, jota paitsi koko 
aillesvarasto on painettu. NLillpä onkin mietintö noin 60 
uidosta SUUI'tl\ koko sivun kokoa. 

K ommissionin työ tuli lllaksamaan kaikkiaan 5O,())J 
pst. eli 1.250/XX) Suomen markkaa. 

Mit,ä eri ttäinkin r;w.anviijelystyömiesten ol/{jen tutk imusta 
varten asetettuun nlakomiteilan tulee, niin otettiin jo.entuu-
destaan tiiliä alalla eteväksi tunnottu maanviljelysminis-
torion virkamies \Vru,lAM C. L1TTLE ylisillteCl'iksi selit.-
tämään ja järjestämään niitä aineksia, joita oli saatu 
kokoon Hlaanviljelystyöväen oloista , ja hänelle avuksi 
otettiin vielä. 12 ylimääräist.ä apulaista. 

Ne pääkysymykset. joihin oli huomio kiinnLtettävä, 
maunviljelystyömiesten oloja turknstaessa, olivat 1) työn 
saunti 2) ehdot työhön ottaessa 3) palkat ja ansiot 4) asunto-
olot 5) puutarhat, ja peltoj)alstat 6) taloudelliset yhc1is-
tykset 7) ammattiyhJist,ykset, litkot y. m. 8) työnantajain 
ja t,yöntekijäin keskinäiset suhteet yleensä ja 9) lll~an
viljolystyöväen yleinen asema. 

V. 1892 komitea päätti toimittaa tutkimuksen maan-
viljelystyömiesten asemasta ja niistä oloista, joissa he elävät 
j,t työskenteleät eri osissa Sllnrbl'itilnuiaa. Tutkimus oli 
tapahtuva apulaisten kautta, jojcleu oli käytävä muuta-
missa määrätyissä seuduissa, tutk ittava niitä tarkoin. jott<l 
he sitell voisivat mahdollisesti asianll1nknisemmin yleis~ 



Ii.] 

kHbmuksesslJ. es ittää työntekijäll aselllun ja Ylll piiri stö-olot 
kussakin erityisessä t,utkilllUspiil'issä, 

Tutkittuja pij['cjii. oli Englantli s,~a ja Walesissa 46~ 
:-ikotJIaltJlissa, 14ja lrl!lllnissa 3O~ eU yhteenSä 00, Knsf.akin 
piiristä 011 reht.y eJ'ityinell kertomus ja lopeUaessu!\ll tut-
kitJluksew;;u, psittävät nplllai set y leiskatsuuksissa. tulokselIsa 
uiistä sekä tW yleiset j ohtopiiätökset ) joihiJl he ovat 
Il111ppf. 

'l'ntkimuspiiriii. valite"sl1 oli kaksi kutsu lltokuHtaa l.uää-
räävänä. Ensiksikin koetettiilI saada li e tasa isestijaer.uiksi 
yli koko muan , toiseks i Jllllutt iitt saaLla ue sisältämääll 
Iliitä Mi olojll f'dnstuviu ilmiöitä, joissa. maallvilj elystä 
hUJ:joitetauu , ja lliitä seikkoja. jotku, vai kutta.vat tYÖll-
Tekijän asemaan, Työlltekijätt rahalliseel l lilaull: saHOO 
r...ITTJ.~; nlietiJmössäält , vaikuthlll pnilll1tlän Ulllideu teoUi-
snuden lHlllmjen kilpailu) Itält ell t.yönsä vaihtelee noudu-
tetllll J.l1[lllnvi~ jelysjätJestel111ätl mukaaJ!. jonka. taaseu suu-
reksi osaksi. llliiärää maanlaatn ja ilmasto: ltluttlL jOkt1 
ltlyöskin vaihtelee sellaistell seikkaili IlnikUall kuiu kau-
)llUlkie: lt läheisyyden tahj niihin pääsylt d i knlkulteuvojelt. 
Työutekijäu siveelli seelt tilaan vaikuttaa köyhäillhoito-
lakielt klLytr.ely ; hätll.'ll yleinen voilttinsa ja nteucstyk-
:-jensä joht.nu mel koi seksi osaksi Länell koclistu<lrt. 

Fryvilt vaikean näyttää kOll'lmi ssionin ollcell Jl]nan-
vilj elyst.yömieltetl tarkka määrittelem ilt eu . Seu mielestä 
UII nimittäin lllnhclotottta tarkoin erottaa to isistaan llHU\D-

viljelystyömies ja piellen lllllHn omistaja, tavalliuell työ-
tllies, heinä.lltekijä, elonleikkauja, Inunalainpoimija y , lJl., 
jotka ovat hän en kanssaalI työssä. v/l injolla. K OlUmissio-
uill tut kirnukseu varsinaiselta ' esineenä ou klliteukilt se 
luoldHl) joka elää lttaanviljelyksestä nnsaitulla työpaIkalla) 
ja sell mukaan nimitys »lItaullvilj elystyölllies « sisiiltäiL 
siis ryöskcutelemi scu palkasta toisen !lwftnviljelyksessii. 
sekä elatnkselt saam isen tästä työstä. 

11lamwi1jelysfyömiesten lukumäärän H t'v i 0 iJJl i tleti OIJ perus-
tettu väeltlaskUllll , vaikka sitä. on pidettävä ainoastaan 
likimiiii.räi selt iL 8nnl"i lnokka on si inä. luetelt.u lIimityk-, 



sellii: ~ työnt('kijöitä yleclIsä. « EngJanu ill Illllallvi Jjely""· 
alnei ssil on sumi osa Il ii tii todennäköisest i jonkun OSQ,II 
vuotta mitatyössii, mutta ol isi kuitenki n viiiirin lukea 
ne kaikki Ill llanvilje\yksf't' 1I kuuluviksi, koskll ne yleensä 
ovat luknisimmat siellä. missä maanviljelystä \'ä himm ill 
harj oitetaH " . 

LITTLE' II intkimnk:set asiusta OVilt Illltunf'et Sf'uraa· 
vat, t 1I lokset. 

V:II 1891 väenlusku osottaa palkkatyönt ekijäi u (s, o. 
vouteja. pa imen ia, hevoscnhoitaj ill ja ajlU"eita , palvelus· 
väkeä, IOlUin viljelystyömiehiii) Englannin ju 'Wlllesin maan· 
vujelyksessä noin 799.0c0 henkeä, niistä 24.0c0 eli 3 0J0 
nal!'!!I, 'rilmiin luvun pieui suhteellinen Illel"kitys näkyy 
siitä. et.tä kutakin 10,OCO tilysikäistä mieshenki löii kohdell 
tulee maul1viljelystyömiehiii uinOilstaan 750 (Skottlann issa 
678 ja ll"lullni ssa 1.&10). 

Missä suhteessfl 011 Ilä ittell Illaanviljelyksessä työs· 
kellteleväi n palkkatyönt.ek ij äin luktU11äärä mallllviljelijöi· 
run (agricultmisfs) . jos tällti n imitykseUä käsitetään ne, 
jotka y\ef>llsä toimivat lllil!lllviJjelyksessii (IukmmoUtt· 
lDttHa Tluisia ja lllpsiu : jotka rii ppuvat heistä)? Tämä 
suhde 011 Englann issa j~ 'Vnlesissa n ;14 %' (mutta sitä 
vastoin SkottlurUlissa 62." % ja I rlanllissu 30,85 %. josta 
näkyy (>ttii. Englanniss!\ "tHU"fmlpi OSIl IlUHtll Vilj elystyöt,ä 
tehdää n palkknviiellä kuill vtt ltaktmnan muissa osissa). 

Maall\'ilj elykseeu kuulnvi('n palkkatyöntf>kijäiu luku 
vermtttlllll koko väeiltööu oli 

\'. lB9 l 
2 ,75%' 

ElIsi si lmiiykseUä t\lnhm. SIlIlOO L ITT I.E. kuill olisi 
3 "/0 koko vilestöstH niin vilh iipiitöinelJ Inokkl:l. , ettei StJ 
ansait.i;i"i il itä huom iota, joh, SP vi.ime a ikoinll on vetänyt, 
puoleensa. Mutta vel"l'attakooll uiidell yli 20 vI/oden ikiiis· 
fen mi esfelj lukumää rä , j ot.ka o\'at nimit·etyt maum-iljeli· 
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jöiksi ja puLkkalll iehik:;i 1IIIlam'iljelyk~eiJ$ä $!UlHUl ik ii isteu 
miesten koko lukumltii.l'ään: 

Koko luku yli 20 vuoto mi ehiä. 
Maallvilj elijöitä .. 20 " " 

0/. koko luvusta . 
Nii stä pulkkatyöntekijöitii lllliehiii] . 

0/ 0 koko luvusta .. 

Engl.-Wlll tl:i 

7l"L5~934 
813,600 

10,83 
5('>3,663 

7 ~50 

Vaikka - knb'u edellisessä olemme nä hneet - t,yö-
väen väheueminell on ollut polothwan sUlwi , on kOllllllis-
sioui kumlllinkin tullut siihen päätökseen , eUä usiain nyky i-
selliiäu ollessa näyttää kumminkin työvoi mun fI:n:;jQJlta 
yleisesti kaikkialla maussu vastaavflll kysyntää , pait-si kii rei-
simpinä aikoina. Näin on laita sen vuoksi, et.tä rnaull-
viJj elystupu suurill 'l tiloilla on muuttunut s iihen suuntalln , 
että peltolIHIII panlluan heinänviljelyksooll ja lai tumeksi , 
että kon eet siUistävät, työtä jtt koko joukko sumia vuok-
rallji a ei cuää. huoli kustan taa hyvin hoideHnjtl. j a lIluh-
keita macmvi ljelyksiii. Ml1ttn jos maanviljelys olis i pysynyt 
ent isellä kunIHIllan sa tahi kehittynyt. väkipel'äisemm iiksi 
ell tistään. niin ol isi luonnolli sesti työntekijäill puuto ollut. 
hyvinkin ko\·in tuntuva. 

Knit('ll kiH vuli ullvut työmiehet) että. työnsallnti 011 
käynyt cpii.tasuiseks i j<l. että heiUij, s iitä syystä on vuikea 
tulltl. to imeen. Ja toist"'lrll ]luolen nähdään monella taholla 
todellista työväenpuutettn ; 1l11111tamista piireistä sanotaa n 
tllaunviljelyst,yöväell kCITUSSIHIII hävinn een , niin eU.ti t.öitii 
suol"itta\"at idantiluiset tai lähiseurakunnistu ja koupun-
geishl. 11ll1lkitur työmiehet. 

Työn ({/(lduMa tllftS(' 11 sallohlfHI y leisesti . ettii t.yö n-
t (>kijäill työkyky 011 Ilyt pif"If'lIlpi kui ll ennt"'lI l) ja SlIllohrall 

' ) 'l'yölllllltajuill mid ipidet tii työviien !:IlIorittllllUlsto t.\'ölItii 
ku numetl purhll iten K l!:flHEJ.'ill IUU !:Ill : . t.römieheo piWpyrkimint:1I on 
811nd;l llUlhdollis imJll flll !juuri 1)(\11.1.::11 Jlj" hdollisiomuu l huonon ty ön 
Ill flhdolJis illllU!ln pie neS!;1 miiiiriiSW.< 



6S 

tähän ol evall ,"yynit pl:l1'haidcll jll älykkäiJltCll työmiesteu 
siirtymisen pois maasendui lta. Selvää onkiII , et.tä jos 
maatyöntekijälllokka cdellcenk iu menettää. pnl'lulflt , lupaa-
vimmat ai uoksensa. täytyy sen huonontua. 

Engluntilni sten maatyöntekijiiill jKlheluse]ulQist(& on 
hnomattava se omituinen seikka, {'ttli. suures:;!\. osassa Eng-
lantia (12:ssa 38:sta tutkimuspiiri stä) ka ikki työväki pesta-
Illan ainOllstlHlIl vi ikoksi tuhi vaan päiväks ikiuj näin on 
]aibL yksin sellaisten kin työntek ijäin: j oita tarvitmln tallin 
ja navetan hoitoon. Muissn osissa maatu. Ilumii.t vi imeiset 
pestataan lmitcnkin vuodeksi, mutta munt r('ngit vi ikoksi 
tA hi päiväks i. 

T!/U<tu.-a, vaikka h lukall vaihteleva ~' ri piireissä.. 011 
yl eensii. lyhyt., vermthma monen mUUlJ mallll oloihin. Se 
on bwallisesti I).inoastaall lOL/2- 1O-g1/2 tunti n piitvässä, 
l"llOka·nikojn lukunllot.tamnttn. eikä ala koskaan ennon 
kello 6, mutta usein vasta kell o 7. Tähän tnlef' kuiten· 
kin päivä· jll viikkor..yöm i('hille usein lisäksi i;P aika. mik ä. 
heiltä mellee matkall a. koron j ll kot Un . joka u!;eill voi olla. 
hyvinkin eiäällä. Nrun 011 laitn etn])äässsä sllhllllUlisten 
palkkatyönt ekijäin, jotka kuitenki n OVlll enemmistönä; 
tnlonväen tiiy!yy tavalli sesti olla jonknll velTlln kallvem· 
min työssä. 

Viikoksi pestahnj ell työntekijäin 1)(111)/((( vllihtele(' 18 
-10 li. v i.ikossa, mutta kcskimäärä tntk itu issll piireissä. 
on 13 s. 5 d. 

UseissH pii]"(' issä käy tcliiäu makkalyölä kapplll emak-
sulI a sflllgell sum'essa miiiil"iissii. E i Il inoastnan ojitnsta, 
salaojitusta jl~ uitausta tehd ä llrllkka maksulla , vaan muu· 
tam iu paikoin myöskin kyntiiminen , kylväminen, pelto· 
jen ja juurikllsvien puhdistami nen, heillänkOl:illu. lannoi· 
tns y. Il]. 

'ryöntekijät voivai muutam issa piin~ i ssii tätell saada 
korkeita palkkojil.. Niinpä ma initaan esim(,l"kkPjä, että 
päiväpll lkk n 011 ollut 2 iS. , lllutht työntekijät ovat voineet 
lH',lkkiltYÖ$i;ä Il llSHiht Ö, 4. j opn Ii s. piiiviissiL 
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Palkkoihin voi tulla lisäyksiä lJääusiallisesti seuraa-
vissa Itltlorloissa: asunto, puutilrha tai p er'UUlUJHUt, joko 
ilmun VUOkl'iIH tah i vnokl'astu; I'uoka; polttoaineet tahi 
polttoaiueiden vapuu kuljetus y. II!. S.; kuitenkin hno-
muutetauu että kaikClI luutui set palkanlisHykset hWllllos8a 
OVllt häviäll1äisillään. 

Tavalli sesti 011 hevosell- ja kar;jullhoitajilla sekä paimo-
nilla va paa asunto. Missä vuosipestausta käytetään taval-
lisill e työnt(>kijöillc: liHavat hekin yleensä vapaan aSUIlIlOIl. 

Lasketaan afnIHuOIl (cQffage) ja pllutarhull I11'VO palkan-
tisäykseksi; miHoil! ei vuokraa maksehl; vaihtelevan 52 
-104 s. vuodessa. 

Yleistä Oli. että il.SHllt.OOll kuuluu puutarha, llIilloLII 
vaan asunto 011 laskettu palkkaan. Puut.al'i1U1l lisäksi Ull~ 

netaan joskus peJ1.tnamaatll tahi vuokrataan sitä halvalla 
maksnllu , ei ainoastaun pestatuille miehille, jotka aSllvilt, 
talossa vapaissa buoueissa: vaan muutamiu paikoin IllYös~ 
kin säännöll isille työmiehiJle, joilla on ainoastaan päivä-
t,yötä (muttu j otka pivät siis sateella , talven aikaM j, n. e. 
saa palkkaa). 

Monin paikoin saavat t.yöntekijät jonkiUaisia »juolOa-
rahoju b leikkuuaik.!llIa, M.ikkelinaikana y. IH. tahi myös 
jonkillaista \"Oitto-osuuthl: esim. 1 d. kultukill synty-
lleeltä kuritsalta jll G (\. kaksoisilta tah i 1 s. kultakin 
1 p:nä kesäkuuta elii·vältä k,witsaltll. G d. kultakin vas;-
kulta .. 2-10 1:' . kultakin varsa1ta , ' 2 (l. säkiltä tahi 1 s. 
Ya\lnulta viljaa; mikä tuoda,11l makasiiniill y . 1Il. 

Ruokaa lInnetaan monin paikoin palkan lisäksi, esim. 
Dlaito<\. leikknullHikanll aam iainen tahi kaikki atoriat. 

Näi(]en f'rila isten palkanlisien kanssa lasketaau lllall-

t'yölltekijä in keskimääräinell f/llo l fJ s. L1 d. viikossa, 
enintääll 2U s. 9 d. joissakin paikoissa; vähintäi n 12 s. 
6 d. to isissa . Tällaisin palkkOJa saadakseeu tulee työ-
miesten tehdä työtä ilh.komsti ju säännöllisesti liipi vuo-
don. Koko vnodf'ksi pestatuiUe työmiehilJe (esillL . hevos-
ton .1;\ lelunäin boitajille) nousee keskimääräinen viikko-
{\Ilo noill 17 :0;. 4 (1. 'I'ällai sten työlllit~stl'll lnknmiiärä on 
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kni tenkill ainoaSIU lm nOlll ' / 10 iavnlliST(,ll ' yörnipst(l ll lukn· 
määrästä.. 

'fämiiJl kommissioni ll tutkimuksestu piUi.tt.äf"ll Glvat 
paJk'lt olo nousseet viimeisinii vuosikymmeninä, pikem-
mju laskeneet. K eskimiiiil'ä.illen vi i.kk opll lkka oli 
lSflO 9 s. 6 d. 1860 11 s. 7 d. 1870 12 s. ö d. 
1872 14 ~ 10 :0 1800 13 » 7 ~ 1892 l3 » f) ,. 

Nllmel'oilln 011 tietyst i ffiahlloton tehdä tarkkoja veI'· 
bmksia. t.yöväen tuloista eri aikoina. Kun nai sten ja las-
ten työ suuressa määrässä on vähentynyt sitten 186().. 
luvun, ovat työväen perh een kaikki tulot. luonnolli sesti 
pi enemmät kuin ennen. Li säksi tulee v ielä, että koneit-
ten lisätty käyttäminen on vähentänyt ja halventanut sa-
tunnaista korjuu työtä, josta työväki varemmin sai satun-
na isttt lisätul on. 'l'oiselta puolen on peltopalstojell hallli:· 
kimi nen t.yöväelle monin }laili:oin lisääntynyt) job paits i 
!3äännöllinen työ maaseudull e jääneille on lisääntynyt. 

Mutta tulot y ks in eivät vo i kuiteukaan ilmoittaa 
meille työm iesperheen toimeentuloa. el lemnH> ota lukuun 
myöskin menoja.. Kommissionin IlpulaisteH hunkkimat 
työväenpm·heitten tulo- ja menoarviot ovat ku itenkin sitä 
laa tua) et.ti\. niistä nä.k.~) kuinka heidän 011 pakko supis-
blu. meHonsn kaikkein välttämättömimpääJJ ja että sitten-
kään heil t.ä ei näy jäävän säiist.öjij,. stl il"lluden kohtausten 
ta i vanhuuden vnraUe. 

Englallllil1 maalai styöväest.öll sm·ulliseu kUllluisiksi 
tulleet huonot asltti lo-d<lt olemmt'! j o ed ellisestä vähän op-
pilleet tuutemaan. millais iksi Ile kuvutaall 18CO-luvtUl 
kcskipaikoillu. Kommission i on tätä kysymystä tutki· 
Hut erittäin peri npohjin ja suurella myötätlUlIoisumleUa. 
ja !..ul ee siihen tulokseen t että vaikka asunto-olot ovat, 
\lseissa usissa maata melkoisesti pamnt.nneN viimeisillä 
vuosikymmenillä) ne vieläkin ovat yl ~llsä. jll varsillkill 
muutamin paikoin niin huonot) ett ä ne anfavl\t aihetta 
vakaviin ponnistuks iin ) niistä kuu työväen s('kä s ive-el -
linen että lel·veydellinell tila niiJI sum·{>~:<a I.näärlissä .. iijl-
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puu. Yksity ispiirieet tä:;tä tut.kimuksesta lienee kUlnmin· 
ki n sopivinta. esittää yhteydessä lIi iden toimenpiteitten 
ktlllssa, joihin tällä alll.][a on ryhdytty. 

Tiitä. nykyä ml monin paikoin yhä y leisemmäksi 
tullut. että maauviljelystyöväellä. on vlIohattuna. pieni 
peliQP(llsta jonkulJ matkatl päässä asunnostallu, Siitäkin 
IjCllf'Q sopivi nta JällemmilJ puhua siinä. el'ityisessä luvussa , 
jOklL yhtäja ksoisesti esittää ponnistukset sellllist.en aikaan-
saamiseksi. 

:JlYQlUlIIfajaiJ/ jlt 'YQlltekijiiin keskistä viiliii EnglalUlin 
lllM:lllviljelyksf'ssä sanovat kommi ssionin apulaiset yleensä 
»l'HuhaJliseksi mutta ei sydämmelliseksi ». 'l'yömjes OlI 

tu llut entistä riippumllhoOlHmlllaksi ja. häntä ei ole enää. 
niin helppo ~yydyttää kuin V3l'emmin. Kaikkia lla, sanoo 
yksi tnt.kija, huomaa sydäJllmelli syydenlJuutetta j a monin-
paikoin molemminpuolista epäluuloisuutta. Työmiehet 
ravoHelevat päästä itsenäisiksi, ta htovat palkkaa rahassa, 
f'ikä osittainkaan aSlUUlOII tai muussa luonnon muodossa, 
mikä vuokraajille olisi helpompaa. He baluuvttt asua ri ip-
pumattomina kyli SSä ja omistaa peltopalstoja, lllutta VQ-

littelovat kuitenkin ,· että o\'at menettäneet useita epä-itse-
näisyytensä. a ikana InouHossa llauttim iansa etuja. Tämä 
kaikki on herättänyt. epäluuloa molemmill puolin ja on 
iJyvin surkuteltnvaa; mutta parammksen oiJ'citakin on nä-
kynyt. Työnantajat kohtelevat työmieh iänsä sUUI'emmalla 
huolenpidolJa kuin eHllen ja nämät mpeavat monin pai-
koin käsittämiHi..n , ettei. maallviljelys ole niili tuottavaa 
kuin he ovat luulleet. 

K aikk ialla on tyytoymättömyys suurem])j tavallistelJ 
työmi esten kuill ammattimiestelI , karjanhoitajaill , paimen-
len y. Jll. kesken. Tyytymättömyys tuntuu olevall suu-
l'empi nullä. souduill a) missä palkat ovat korkeM , kuin 
missä. ne ovat ulJluiset, huomauttaa eräs apu lainen. 

Eräs wi llell apulainen, j onka, tutki musulueella on 
olemassa mitä sydäme llisill suhde työnantaja in ja työn-
t.ekij äin keskell ) S8noo tämän johtuvan siitä., että. työmie-
hillä OlI hyvät palkat ja f>ttä pienet IIllHIllviljelijät siinä. 



s('lIdll~S<l tt'k('väi yhtä konew työtii kuiu h(>i däH työm ie-
h('llSäkill. jonka kautta yhteiskllllnallinC'1l luokkll ero 011 
pienem pi, 

LITT LE ktltsoo apulaistellsa kerlOmuksie-1l nojalla 
voivtlllsa pii.ätellä. ('ttii ylf'i'lllSii niissä pi irC'issii. missii olot 
1IU1;nitaall olevan väh immiin .y-s tävällisiii, s icllii, ovnt myös-
~in vC'ITaltaill alhaisl.'j plllkat ja huonot asunnot. 

Ei auta i!l!lwteWi, eHil Sf' talondell inell VI\!IanklllHO\\,;. 
jOta t'deJlisessii on kuvllttu, 011 hii,vittiill.Y t van hat työn-
antajain j a työntC'kij iiin \'iilisd s it eet. 'l'yömies on voi -
nut lyhentää t,yöaikuHwm ja häll ei tf'e työtänsä, lIiill 
lIinllkin yleist'"sti väit('tään. yhtii ahkerasti kuiu enn en: 
hiinen JläköpiiriJISä on laajentunut ja hiinell \'aatiJunk-
\l('nsa ovnt kaSvan eet. Jos bän t,yytyy pysymään illlUU1-

vilj elystyömiehenil>, niin ,'aati i hän sella isiu ehtoja, ettii 
iyönantujan on n ii tä IIvk.volois511 vaikea t~'yttää. 

Jlaa1!vifjelys/yömiesten yleisestä tilasta sallOO 1.IT'1' I ,E 

yht"envedossllan kaikkien ole,'an yksimiol isiä s iitä. enä 
se on 15- 20 vuodessa ";lHu'"sti vStl'3ntunnt. J .iilkN!ll VIlO-

den 1867 voi liiottelcmat,tu SHnoa. ettii raulwllincn tn lon-
dellinen vallankumous; y bdessä lninsiiädiillllön ynjkntnk-
sen kun >: ... a. on työntekijöill e siirtiinyt 1/4_ 1/, sitä VOittOa. 
minkii lllfwnomistajllt ja vnokraajat silJoill ~aivl~t 1ll1l111l-

viljelyksestä. Yuokmajan tulot ovat viihelltyn('f't, V,UIlI 

työmi es on edistynyt. 
Sii hell todcll isecll jlunlnnuks(>ell. mikii, JlllHl!lviljelys-

työmiestell olois$\ on vlime ynosikymmenilJii t~\ptthtll

nur. Sllnot aanpiiällsiallisik~ i syiksi seunllwat neljä.: 1) pois-
siirt,ymi~en kauHu lisääntynyt työnsaunti ; 2) elantokn-
lunkien yleillt;>lI vähentymincn; 3) työviienasnntoja kos-
kevat lainsäiidäntöto ill1 cn.pitect ja 4) työajan lyhcntymi-
nen, Näistä neljästii pemssyystii 011 tois"Ua ~l1u]"in mer-
ki tys, KOInmissioni viitbHI tässä eriiäi'l(>(>1I GUSTAV F. 
S TEFFEN'ju tntkill1n],seell. 

STEFl' EK on tutkinut ruhamll'\'Oll ja ruoka-aineiden 
hintult (>]' i nikoiuu, H iin oSottM. mikH pl'osenttilllääl'ii 
pulkllstll on ('ri ai].;oillH mellJlyt ."ell ,'ehnii- ja lilumJiiäräll 

( 
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ostumi secJ\ joku tll!'vitaan keskikokoisen ) 5 henk isen) t,yö-
m iesperheen olll tukseen. Hän asottaa, eWi täytyy siittyä 
aina v:een 1570 tllvataksensft maanviljelyst,yömieston pal-
kat. niin korkeina vehnänhintolhin verrateIl, kuin ajan-
jaksoUn 1881- 90. Vv. 1831- 40 tarvittiin 93°10 maan-
viljelystyömiehen paUmsta, ostaaksensa sen määrän ruo-
kaa , jonka häll 1881-90 osti 58l1Jo:lla., 'l'alti toisin ta-
voin lansuttuna : maanviljelystyömies voi päiväpfdkastansa 
ostaa vehnää 

1&l1~40 141b" 
1841~50 l6 ~ 

1851~60 17 • 
1861- 70 20 • 
1871- 80 23 • 
l SSl - t)j) 30 • 

Myöskin muita tavaroita kuir. vehnää vojclaun IWt 
o,;;taa sutll'emp i määrä samall a hinnalla. Vv. 1884- 1891 
voitiin 16 s:llä ostaa sama määrä tavaroita (leipäii , lihaa, 
voitu , juustoa, teetä , sokeria ; vilut.teita) kuin 1860- 67 os-
tettull 1 punnalla. 

Näistä tosiasioista. huolimatta kuvaa kUUlluinkill yksi 
komll1issionin tutkijoista työväen yleistä t ilaa setlJ"lIavalla 
tavalla: 

»Olisi suuri er ehdys; jos luuli si maanviljelystyömies-
ten aseman; keskimäärin katsoon , olevan tyydyttävän. 
On tarpeen ainoastaan verrata viikon menoarviota ja vii-
kon ansiot,u; nähdäksensä, että suuri enemmistö työm ie-
h iä ei ansaitse enempää kuin toimeentnlokuhmgit, eikä 
voi säästää mitään vanhUln päivä.in j\l t,yöttömän ajan 
vUl"aksi. Suunnaton määrä. elää ali tuisen velan ja huol-
ten paiHostumana j a on sen vuoksi v,llitett!was::;n mää-
rä;ssii hyväntekcväisyydOll vamSSH. H eidän asnn tonsn ovat, 
huonot jll si::;ältä vät usein vähimmän mahdollisen määräll 
kalustoa. H eidän on hyvin. vaikea hankkia lapsillensa 
maitoa Ja vedensaal1ti on mOlles::;a piirissä puutt.eell iJien. 

·K uusi päiviHi he elävät vihanncksilla ,. snoliti::;ella i'; ian-
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ii halla (bw'ifll) jll leiviillii j sUJllluntaina 011 vaihteeksi 
tavallis6H1min silavaa , kuiJl lampaan- tllhj hiiränlihaa. 
Loppulauseen!l voi sanoa, että. vai kka he ovat saaneet jou-
kon niJleel lisill etuja sen kautta, että. pelt.oplllstoj en (ailot-
'1IIetl/s) luku on lisääntynyt. työaika lyhentynyt, asunnot 
asteeUaisesti pamntuneet, eUn tarpeiden hinnat laskeutu-
neet, maksutou opetus suatu , on kuitenk in vil:\lä paljon 
tehtävää. jälellä.. ~ 

Eräs toineli kOUlmissionill tUTkijoista tulee siwen 
loppupäiii,ökseell, että. »Illoatyömiehen tila tosin on pa-
rempi kni n hänen isänsä. ol i. mutta kumminkin paljoa 
huonompi knin mui tten työntekijäin «. 

LIT'I' l.l-:N kertomuksessa sanohlan vielä: 
»Ni issä pi ireissä, missä kunnollinen maanviljelys on 

yhdi steU,y muillin eliJlkeinoihin, voivat kltikki ah kerat j a 
'kunnolliset työmiehet saada vakinaista ansiota ympäri 
vuoden : ja missä heillä sitä paitsi on hallussaan maata 
yhteydessii. Ilsuntonsa kanssa talli muuten penmsmaata, 
011 Ileidän ylei nen tilansa eri.nomatnen jn täydellisesti 
yhtä hyvä kujn pienten mannomist,ajain. Mutta missä 
maanviljelys on supistunut vähimpäänsä eikä muita el in-
keinojll hal~oiteta, siellä on paJ"ilaidenldn työmiesten ol-
tava melkoinen osa vuottu. pllkollisesti t.yöttömållå.» 

Kui tenkin LITTLE tulee seuraavaan optimistiseen 
loppnpäätökseell maanviljelystyövä.estön nykyisestä t ilasta, 
jota. loppupäätöstä kommission i yleensä pitää »oi keana ja 
täyde1lisenä«: 

Kaikki ovat yksim ieli siä. niistä slll\l'istlL parannllk-
sista, joita on maanviljelystyöväcstön tilassa t.apahtunut 
viimei.sinä 20 VUOlllla. K eskimäärin on palkka kaikkialla 
korkeampi kuin 1870-Iuvun alussa , työaika on lyhenty-
nyt, säännölli stä työtä ei ole vaikea saada sen, joka ha-
luaa siiJlen sitoutua, peltopalstojen hankkiminen on hel-
pompi, na.iset eivät ta r'vi t-se tehdä niin paljon nlkotyötä 
kuin enneII, mikä seikka myös on mCI·kk inä elinehtojen 
parantnmisosta, ja yhtä. kaikki perheellä 011 I)MI'em pi ruoka 
ja parf'm mut v811tteet kuiu ennen. 
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Parhaita merkk ejä maauviljelyst.yömiehen aseman 
paran tumisesta on ollnt kllikki en elintul'peiden lUtlpnus. 

Kaikkeen tähän tulee lisäksi hänen siveellinen edis-
t.yksensä, bän on puhtautta. hal'rastavaisempi , eteenpäin 
UJ·vioivampi , vähemmin köyhäinJloidon varassa. 

J os kaikki maanviljelystyöntekijäin toivomukset ja 
va] iiukset pääkohdittain luetellaall - he tietysti toivovat. 
Iluurempia palkkoja ja lyhempiiä työaikaa, tilaisuutta jär-
jelliseen huvitteluun ja keinoja yhteiskunnalLisen flSemfl.llsa 
kohottamiseksi - niin ImomatAan, sanoo LITTLE, että harva 
niistä kaipUA ratkai sua lainsäädä.nnölli stä tietä . • Työnteki-
jän riippumattomuus, hänen kykynsä puolnstfl!\ itseänsä 
ja hankkia itsellensä mitä milloinkin hahtaa. on sumessa 
määl'ässä lisiiäntynyt. Hänen osalleen tulee paljoa suu-
J·empi osa maan brut.t.otuotannosta kuin ennell. Ei mi-
kälin muu kuin yhäkin raskaampi flhdinko brittiläi sen 
maRn vi ljelyksen alalla voi ehkäistä sitä työntekijäin t ilan 
edist.ymistä j t~ paranemista, joka on oUut niin lmomattava 
ilnliö viimei sten öO vuoden hi storiassa«. 

Tämän edullisen lopputuloksen; johon 'l'yöväenkom-
missioni maanviljelystyöntekijäin asemaa n nähden tulee, 
t.ä.ytyy ehdottomasti t~ihelltt.lItl meidii,t ]<ysymiLiin , mikä. 
n&il) ollen on syynä. siiJlen 1Ulwnviljelyslyömiesiell luvun 
t:iilumemiseeu, jonka edell isessä. olemme osottaneet. t1tpah-
tUllceksi. 

Etsiessä.än syvtä. tlihäu hUOInattll.Vl\all vältellemiseen , 
LITTI.E väittää että . lionet katsovat työnpuutten olleen 
!!.yynä maa.n viljelystyöväen siil·t.ymiseen k!l.npunkeihin , 
mutta minä. uskllllan vä.ittää, että sU\ll·illa maatiloilla ta-
pahtuuu!; työntekijäin luvun vähentäm inen ol i seuraus 
muutosta, eikii. syynä. siihen:> . 

'l'iimän väit.teensä LITTLE selittitä seurnava llu ta-
valla.: Vuosina 1871- 1876 tapahtunottn suurta palkkojell 
kohol\lllisbl on tä.ydellä syyll ä katsot~\Va syyksi työnteki-
jä.in käyttällli sell vii.henemiseen. Vuokraajat. viihensivät 
Iluur('ssa. määrässä sellaisten viljelyksien alaa, mitkä ky-
syivät. f'llinlä r,YÖtli, he ottiVAt, mikä kävi päinsä; koneita. 
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ja hevo:;ia ihmiste!l sijaan Ja useilllmat jätbivät. pois Imi-
ken liika naisen työn. Kun sittemmin se vakava ja yhte-
näinen maanviljelyspllla: jota on kestiinyt v:sta 1878 
saakka, alkoi; pakotti se monta viljelijää jättiimäiill teke-
mättä töitä. jot.ka olisivat olleet tehtävät. Maanviljelys-
työntekijäin muutto on plloleltaun vastannut niiden ky-
synnän vähenemistä. Mutta yhteellvetoja teLdessänsii 
useat komlOissionin apulaiset Jausuvnt mielipiteenänsä, 
että melkaitt ka.ikkien maanviljelystuotteiden jatkuva h in-
nanalennus ei ole voinut olla vaikuttamatta siihen, ett1i 
suuri. joukko maallviljelystyömiehiä on jäänyt työttömiiksi . 

VHikka nyt onkin niukalta työtä, ei ole epäilemis-
tiikään. että, jos maanviljelystä !lyt hoidettaisiin niinknLll 
20 VUOtill sitt.en; olisi hyvin vaikea saadn tarvittnvM t,yö-
väkeä. 

Kun kommissioni /l itten esittää lopl)ulausttntollsU, 
:,morii se tärkeän kysymykseII, mitkä syyt ovat saaneet. 
maanviljelystyöntekijäin maasenclll1ta siirtymään; sangen 
lybyeen , ryhtymättä sitä_ lähemmin tutkimaan. Kommis-
sioni vahvishul todeksi, ettei siirtyminen tavallisesti ole 
suurempi niistä piil'eistä; Illissä palkat ovat alha.isemmat. 
ja työehdot epäedullisemmat kuin niistä. missä työnteki-
jät näissä suhteissa ovat ooullisemmnssil asemassa. »Emme 
epäile. "Hnoo kommissiolli IOPPlllausunnossaan; että monta 
munta syytä knill tilapäinen työ'npuute tai alhaiset. pil l-
kat ovat o;;;altaan vaikuttaneet maallviljelystyöväestöll 
siidymiseell pois Illaaseuc\ulta , joka liike sitä paitsi ei 
mitenkiiän rajoitu tähä]) maahan. Näistä syistä ovat epäi-
lemättä tiirkeiit se. että sii)·tyminen paikasta foisN'1l 011 
käynyt helpommaksi ja of.ti\ valist,Hs ja tiedot ovat li-
sääntyneet.» 

, 
KOJIIII)is~ioni]1 p)leltliJlislöll käsity:o;tä m<la!ai"ryöväen 

tUastil. jObl käsit.ystä voidaan salloa LITTMill määl'ää-
mäksi, ja. sell :o;eJi~ystä maalai:o;työväeJl poi:o;mnuttumiseen 
emme voi katsOi!. tyydyrtäviiksi ja taqweksi pel'\lstetuksi. 
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Kolmessa eri vasbdauseossa esitctäiillkin ellemudstön kä-
Hit.ykse:,;t,ii. melkoisest i e l'oavia mi elipiteitä tässä kysymyk-
liessii. Kaikkien vllstnlausujaill m ielestä. se nUlsas, jäävittö-
mi en asiantuntijaiu avulla koottu tutkilllltsainehisto. jonk,\ 
kOlllmissioni j ulkaisee, ei voi anlaa tukea sen optimisti-
sel le lausunnolle. Kommissionin neljä työväenedl1stllj aa, 
niiden joukossa '1'0.\[ MANN ja MICHAEL AUSTIN, sel it täv)!t 
~et.tei vät he santa, nnmta kuin katsoa sa ngen epätyydyt-
tiiväksi. \~ttä niin suuren ja tärkeän osan väest.östä (kuin 
1I11IiHlviljelystyöntekijii.t ovat) täytyy edelleen tulla toi-
meeu tul oilla. jotka, ka ikki lisätulotkin lukuun otettuilla , 
eiviit nouse päälle 12 a 15 s:n viikossa _. Sir GORST mai-
Ititsee va.stalauseessaau) että llla!lJaisväestöu vi\}lenelll;ncn 
aili entllu »maullvHjelystyöntekijäll l'iittämättölllistA. pal-
koista. hänen pitkästä. j a yksitoiklwisf'stl1 työpäivästääll, 
km:ji sta aSUlulois la , joissa hällOU liiunk in usein on pakko 
Olujailla, huv itteinn ja kai-!d>.iell hmnstustell puutteesta 
h ällf'll elämässään, oman viljelyslllllllll saannin vai keu-
tlesh~ ja vi hdoin s iitä li etoisuudesta , että. häneJl vanhoil h~ 
päivillään. on pakk o tm vautua VlliVllishoitOOl lC. 

Näitä lausuntoja vastaan voidaan tiotyst,i väittää, 
nttii. ne ovat OIH3mmii.tl til i vähemmän subj ektiivis ia. lUutta 
~alllaallall voi myöskin sanoa kommi ssioniu enemmistölI 
lllif'lipite isbi. Ratkaiseva mman merk ityksen tahto is in sell 
vuoksi antaa lI iille numel"otiedoi lle, jotka kOlll mission i 
ilso 011 julaissut maaluistyöväen vähenemisestä, joihl vas-
iMU ei kellään ole ollut mitään muistuttamista. j a jota. 
~lll"knt elta.vaa tosiasiaa [)äinvastoin juuri siltä taholta ,jo ltl1 
Oli tnhdottn väit,täi~ työväeniilaa edulli seksi. ulitnis<,sti 
pfi it etäiil l. 

Ko:::ka siis - niin taJ!toisul ilelittiiii i.ällläu ylf'm-
piinänä. esittällliiJu l"istil"iitaisuudell eri mielipit<,iden vii· 
li]]ä - Englannin maalaist.yöväen taloudellinen toimeen-
tulo 011 viime vuosikymmeninä. Slluresti panmtunnr, mutta. 
työväki kummilI kin samaan a.ikaall on yhä enellC'viillti, in-
~IOIlII muuttanut pois mua lta, vaikkn si käläiset, t,yönanta-
JHt va lit tavat fyövåpll . puutetta, Hiili tähän kaikkielI to-
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ileksi myöntämääu ju valiHamaan ilmiöön täytyy olla 
ffilllt.a kuin taloudellisia sy itä. Ja tämä päätelmä on sitä 
oikeampi: koska yleisesti myönnetään sekin tosiasia , ottii. 
juuri ne työmiehet , jotka kykenevät parhaimman ansion 
itselleen hankkimaan. ovat herkimmät muut.tamaan kau-
punkeikin tai tehdaspaikkoihin. 

Samaa todistavat myöskiu viime vlIQsiell ilmiöl: 
,VILSON Fox osot,taa et'äässä v. 1900 ilmestYlleessä teok-
sessa) että maanviljelystyöväen palkat viiille vuosina ovat 

- jäUeell ruvenneet kohoamaan (v. 1899 ne ol ivat keskimää-
rin 13 s. 81/2 d. viikossa eli yht.ii, korkea.lla kuin v. 1879-
1881), Ulutta että siitä huolimatta käypi yhä vaikeammaksi 
pysyttää maa.uviljelystyössä nuort.a ja kunnollista väkeä. 

O!L väitetty Englannissa. tätä vastaan) että poissiit·-
tyminen maasendulttl ei ole yksinomaan englantilaiw)H 
ilmiö, vaan että. se on yleinen koko Euroopassa. 

'l'ässii väitteessä on tosi.n pa.ljon perää. .Mutta kmn-
mjnki.n osottaa tilasto, että maalaisväestön vähenemi.nen 
ei ole misslUi.n kehjttynyt niin pitkälle kuin Englannis:;a. 
'l'yökuntoista väestöä, joka satl elatuksensa maanviljelyk-
sestä) on näet Englannissa ainoastaan 10)4 &/0 koko t.yö-
kuntoisest·a asukasluvusta, mutta esim. Saksassa 37/; % 

ja Ranskassa 40 Olo' 
'l'ähän voidaan vielä väittää) että Englaunissa tämän 

kehityksen syynä ei suinkaan tal'vitse olla yksinomaau 
tai edes pääasiaUisesti tämän maan agraarijätjestelmä, 
vaan että siihen on ollut mont.a muutakin tärkeää vai-
kutusta, jotka eivät muissa maissa. :;amassa määt'iissä ole 
kehitystä joudnMuneet) kuten esim. kauppa ja teollisuus, 
siirtomaat j. Il. e. 

Onhan tä,llekiu väiHeeUe myönnettävä joku IJtääl'ä 
oikeutusta, mutta löytyy vielä epäämättömiä tosiasioita, 
jotka puhuvat. paljon sen käsityksen puolesta, eWi tuo 
yksipuolineu suurtilajätjesteJmä enemmiin kuiTl muut. 
asianhaamt pakottavat t,yöväkeä meidän aikanamme siir-
tymääil maaseudulta pois. Ensiksikin ansaitsee SUlll't,a 

huomiota Sl' tosiasia, että yhteistä !tseimmillo muille maille 
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on se. että poismuutto tapahtuu etupäässä niistä maista 
taj nHltmosist8~ joissa suurtilajärjestelmä 011 vallalla, ku-
ten Italiasta, Idafillista , Guliziastu. Pnmssin itäisistii. ma~ 
kunnista. 'f oiseksi OlL itse Englannissakin tutkimus tuo-
nut es ill e mieltäkiillniW1viä tosiasioita , jotka puhuvat, sa-
maan suuntaall. V:n 1879-1882 Maanviljelyskommissio-
nia varten on eräs tutkija DRUCE ottanut selvittääkseen, 
missä. määrin Englullnin suurtilajä:rjestelmä. on omiansa 
karkoittamaau työväkea maaseudulta. V:n 1871 viien-
laskun aineksien perusteella on hän laskenut, kuinka pal-
jon työväkeä Lincolnshil'en kreivikunnassa sillo in käy-
tettiin el'ikokoisillu viljelyksilliL Näistä laskuista sai häll 
tulokseksi, ettii maunviljelyksillii, joittclI ala oli pienempi 
kuin 

5 tlel'. t,nli keskiUl. yiltii, työl11. kohti 2,47 ilel'. 

o- lO • • • • • • 7,1.7 • 
10- 20 • • • • • • 14,75 • 

300- 350 • • • • • • 46,27 • 
500- 600 • • • • • • 57 ,i8 • 

l JOOO-l,200 • • • • • • 41,77 • 

Miksi siis väki eI viihdy niillä sellduiu , missii suur-
t,ilajä tjestelmä on y ksipuolisesti vallalla ~ 

Olemme nälmeet, että Työväenkommissioni tämän 
maaseudulta siirtymiskiihkon syyksi selittäii kulkuneuvo-
jen edi stymistä, kansakoulnsivistystä. ja sunomalelHli stöä, 
jota paitsi kommissionin apulaisista lIluutl\mai, vi.i ttaa-
vat kau punkiel ämän h iiikäisevään tuduuna isuuleen, halnwl 
l)äästä helpommilla pä iville, kuiu mitä maanviljelys voi 
tarjota , j. n. c. 

'l'ietysti näille kaikiJle vllikuthm iHe on myöuueli-
tä.vä. jOnkUJl verran merkitystä; varsinkul luuli sin olevan 
syytä Ilyvinkin paljon siinä vaiklltuksessa, minkä koulun 
ja kiljallisuuden knuhll saavutettu korkeampi sivistys, 
laajempi näköpiiri on antanut. Jo se 1iippuvaisu//s, ei 
ainoasbuln taloudellisessa , vaan myöskin usein sekä ns-
konnollisessa että valt ioUisessa sn htecs:sa; jossa mlwnvil-



jelyslyömiellet ovat llllUIIIOlll istujaau) snurvuokrnaajlU111 
tai hcidiill as iamielliiusä nähden - tOsiasia ) josta muu-
ianHlt. kOll1missiOllin apulaisista hUOllllltlHll..vut, - 011 ny-
kYlljan ryömieheUe vastenmielillelI. Tämii,. riippuvaisuus 
vi(' llim. s iihen, että, ainu 011 olemassa. mahdoUisuus. että 
he Hlilloiu tahansa voivat joutua työttöllliksi jlt taivas-
:lUe. kosktl. heidän työsopilllu.ksenstl. tehdään useimmissa 
hlpuuksi ssll ainoastaal i lyhyeksi ajaksi ja ne hökkelir, 
joissa he asuvat. ovat työnantajun omiu. 

Voimakkaammin kuin I'iippuvai sllluleu tunn e 011 kui-
lellkill JllllaJaistyöväessii her'ättänyt tyytymättö11lyyHiL ja 
poissiil'tymiscu huhm se licikku. ettei tumä työväestö liU-
vUlita sukuun käyvien suunilojcll a lueella voi nähdä mi-
tään ed~fylltise'll lI/aJulollisuutfa itselleelI. Maanvilj elys-
työlltekijälJekill 011 uäet väh itf'lI en käYllyt yhä itsetHjui-
,:ellllllak,: i tuo lällsima i:;elle sivistYliihm isclle niul omainen 
vaatilll1lS, että Täytyy voidll nähdä tulevnisulldessa mah-
dollisuutta päästä (Jlirelllpiiu oloihiu. kuill mi,:sä tätä IIY-
kyä elää. EugJunniJl maulIviljclystyömie::; on tullut huo-
maHIlUHlll. ettei häll koti selldulhwll voi sUlll'illllllallaktuljl 
ahk{'rnndellii ja tOimelillisnudella vanhuutensa vanll le sna-
vnttall sunottlwasti muuta kuiu köyhäillhoidoll IIp\l8 eikä 
lapsilleelI purempia toiveita kuin itselleen. '!'ilmä ei tyy-
dytä UUd(>1l sukupolveu katsnlltokanhul. tähän sukupol-
veen kuu on istutettu nykyaikais ia periaatteita vapau-
desta. riippullluttomuudesta ) tasa-al'voii~l1udestu , jotka (lllut 
häuelle periaatteellisest i 011 myölUlCttykin m. m. ää.ni-
oikewlelJn jH knumtllisella itsC'halfuulOllu. Tämä on osaksi 
syynä siihen tyytymättömyyteen. jotll on olcmusslI Iliil-
lii.kin seuduill, joissa palkat ovat kOl'keimmlit ja joissa. 
vallitseva IIgnml'ijäljestclmä on toimeellplllltll mahdolli-
s iml1H111 purhaalla tnvlillu. Tti.lllä niiuikään 011 syynä sii-
hen , että IlJn!lseuduUc olcllJllall jäänyt väestö tlseinkill 011 
kokoonplllltu välinpitämättömistä) kelvottomistu 1 kuln-
lleista työJltekijöistä. 

Nykyään myönlletäällkiu hyvin y leisesti, että nUUlseu-
dUII työväeStöll yhteiskullllll11iselle f'Clistymisell{' Oli villt,tä-
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mätön avata mahdollissuuksiu. Er"ittäill sattuvasti on iis-
kettäin mUllan »Conservative«ksi itseään nimittävä kir-
joittaja eräässä Englannin The Rural lVorld nimisessä kOIl-
servatiivisessa maanviljelyslehdessä (v. 1899) lausunut: 

»J atta nuoret miehet suostuisivat jäämään maaseu-
uulie, tulee heillä oUa mahdollisuutta edistyroään - -. 
Nuori mies maaseudulla, sillä sivistyksellä, mikä hänell 
osalleen on tullut, on useinkin yhtä innokas parantamauu 
asemaansa, kuin konsanaan joku Oxfordin tai Cambridgell 
ylioppilas; ja molemmissa tapauksissa on oikeus siilum 
yhtä suuri. 

llllllisluonto on yhtäläinen kaupungissa ja maaseu-
dulla, Jllaatalolla yhtä hyvin kUln yliopistossa. Ainoas-
taan harvat miehet eivät toivo parannusta tilaansa, mutta 
~ellaiset eivät miehen nimeä ansaitsekaan - - -. Anna 
nuorelle miehelle ja naiselle muaseudulta oikeutettn mab~ 
410llisUllS kohoamaan yhteiskunnallisesta asemastaan, niin 
paljon kuin se on mahdollista, askel askeleelta, ja har~ 
vassa 011 niitä, jotka silloin halajaisivat kauptmkieJämääll , 
jota useat eivät ollenkaan kaipaakaan - - -.« 

Tämä ajatuskulku käYl)i siis yhteen erään työväen~ 
edustajan lauseen kanssa, jonka v. 1879, asetettu Maan~ 
vilj elyskommissioni mietinnössään julkaisee: »Opettaa 
ihmistä olemaan tyytyväinen, on samM kuin opettaa. 
häntä kieltämään itsensä«. 

Kaikesta tästä olemme siis mielestäni tulleet näl;:e~ 
mään, että tuolla maaJaistyöväen siirtymisellä kaupun. 
keihin on etupäässä p81jkowgis·yhteiskwmaUiset syynsä, sa· 
maten kuin se vaikutuksiltaankin on yhteiskmmallinen 
kysymys. 

'l'ämän maalaistyöväenkysymyksen yhteyden koko 
u. s. sosiaalisen kysymyksen kanssa esittää yksi Työväen-
kommissionin jäseniä, JESSE COLUNGS, »erityisessä mie-
tinnössään" eli vastalanseessa tavalla, joka, ollen peri· 
aatteellista laatua, ansaitsee mielestäni tulla meilläkill 
tunnetuksi. Collings on enemmän ja monipuolisemmill 
kuin moni muu ollut tilaisuudessa käytännöllisesti tutu::;~ 

G 
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tumaan tähän kysymykseen. Häll on näet· maanomistaja 
ja parlamentin jäsen; on lisäksi ollut jäsenenä monissa 
sekä hallituksen että pal'iamentin aseUamissn kommissio-
naissa: joitten t('hhiväksi on annettu tämän asiun tutkimi-
nen muitten kysymysten yhteydessä; vihdoin hän on ollut 
sekä erään Gladstonen että erään Saiisburyn ministeriön 
valtionaInsihteerinä näitä. nsioiht varten. Ja kuta enem-
män hän on tähän kysymykseen perehtynyt, sitä selvem-
mäksi ja johdollmuka.isemmaksi nä.kyy hänen käsityksellä 
käyvän siitä, että manlaistyöväenkysymys on suuri so-
siaalinen kysymys. 'rätä käsitystään on hän lämpimästi 
ja sitkeästi koettanut saada yleiseksi rnaasssaan vuosi-
kymmenien aikana. Vaikka osaksi menemmekin ajassa 
asian kehityksen edelle, lienee kumminkin sopivinta tässä 
yhteydessä esiWiä. hänen puheena ollut vastalauseensa: 

.. Olen aUekil:ioittanut mietinnön, koska yleensä yhdyn 
sen näkökantoihin ja ehdotuksiin, mutta en voi yht.yä 
useaankuan niitä väitteitä ja johtopäätöksiä joita se sisäl-
tää maanviljelyst,yöntekij öillin nähden. 

Minusta tuntuu: ettei mietinnössä ole tarpeellista 
huomiota kiinnitet.ty sen työväestöluokan oloihin, joka 
työskentelee suurimmassa ja tärkeimmässä kaikista elin-
keinoistalllme, ja että tehdyt ehdotukset eivät riitä tyy-
dyttämään työntekijäin vaatimuksia, milla isina ne esitetliiill 
siinä ainevarastossa, jonka apulaisten erinomaiset kerto-
Ilmkset sisältävät. 

Valitettavasti en voi eräissä tärkeissä kohdissa liit-
tyä siihen yhteenvetoon, jonka herra LitUe on tehnyt 
(ja jonka komiteanjäsenet ovat hyväksyneet). Työväen 
s iirtyminen kaupunkeihin syinensä ja seurauksinensn on 
minusta tärkeimpiä kohtia siinä tutkimuksessa, joka kom-
lIlissioniUa on ollut suoritettavana. 

On todistettu, että maanviljelystyöväen luku Eng-
lanolssa j a Walesissa on vähentynyt 20 % viimeisinä 20 
vuonna vuoteen 1891 asU. rfämä vähennys on vastakoh-
tana väestön suurell e lisääntymiselle koko maassa. 
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On tottuI että sen mukaan mitä tämä tutkimus on 
osottanut, tuohon siirtymiseen eivät ole syynä nykyiset 
palkat ja ansiot eri osissa maata, mutta helppo on kOlll-
missionin esiintuoman ainesvaraston nojalla asettaa se suo-
ranaiseen yhteyteen maanvilj elystyöväen epätyydyttiiviell 
olojen kanssa. 

0 50tettiio vakauttavalla tavalla kunink. kOffimissio-
nissa työväestön asuntoja vRlien (Royal Coromission 011 
the hO\lsing of the working classes) 1884, etteivät työmiehet 
lähteneet maaseudulta vastenmjelisyytensä vuoksi tchtä-
"iänsä kohtaan, vaan to ivoen saavansa parempia palkkoj a 
ja parantavansa asemaansa, pääsevänsä kurjista asunnois-
taan ja elinoloistaan sekä haluten tlU'vntn tulevaisuuttansH. 

Näitä näkökantoja vahvistavat suuressa määrässä no 
kertomukset, joita. (tämän kommissionin) apulaiset ovat an-
taneet. Niistä näkee, että. suuremman varallisuuden tarvo 
vallitsee työväestössä ja että sii s heidän tyytymättömyy-
tensä asemaansa lisääntyy. Val ituksia kuuluu _palkkaiH 
pienuudestac, _monien aSlmtojen kurjlludestac, työajan 
pituudesta, työn yksitoikkoisesta, melkein muuUnmatto-
masta laadusta; j ota eivät helpota pyhäpäivät eikä huvi-
tukset ja erittäinkin, . ettei ole mitään varmoja to iveita 
aseman parantamiseen _ eikä mahdollisuutta vanhojen ptd-
vion tUl'vaamiseen.« 

On totta, ethi samat väitteet, joita usein kuuleo 
muualta päin, toistetaan myöskin apulaisten kmomuksissa: 
nii stä kolmesta luokasta, jotka kärsivät maanviljelys-
pulasta - maanomistajista, vuokraajista ja työntekijöistä 
- työntekijät ovat kärsineet vähimmän. Sellainen ver-
tailu on kuitenkin aivan eksyttävä. Kahdelle ensillläiselle 
luokalle maanviljelyspnla on sama kuin tulojen vä henty-
minen, mieskohtainen tappio, joskus häviö, mutta t.yömie-
helle, jonka tulot j o ovat maan palkkalaisten alimmalla 
asteella, on yhä. suurempi vähentyminen samaa kuin todel-
lilJ en puute, ja puolittain nälänhätä. Esimel'kkojä Oli 
kyllä verraten korkeista palkoista työmiehelle ja hänen 
perheellensä kokonaisuudessaan, mutta selvää on) eit ä 
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per11cen yhteiset tulot eivät ole kysymyksessä silloin, kun 
tutkitaan maanviljelystyömiehen ansiota. 

Vaikka toisaalta ne jotenkin suotuisat ~ tuloarviot« 

ja ansiot, joita näkee noissa kertomuksissa, osotb.wat mitä 
mahdollisuuksia on eräiden työehtojen vallitessa, niin 
eivät ne kuit,eukaan edusta maallviljelystyöntekijäin suurta 
joukkoa. Ylimääräinen ansio edustaa tavallisesti myöskin 
ylimääräistä työtä, jota vastoin »tavallista palli:kaa« hyvin 
Ilsein väheunetään ajanhukan vuoksi joka synsyy »huonon 
i lman«, sairauden ja työssä sattuneen säännöttömyyden 
kautta. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö työmiehenasema 
olisi todella parontUJ1ut kaikkien elintarpeiden hintojen las-
kemisen johdosta, mutta se on etu, joka ei koske ainoas-
taan hiitltä erityisesti, vaan on yhteinen kaikille yhteis-
kuntaluokille. Myöntäen kaikki mainitut parannuksetkul 
todellisiksi, osottavat kuitenkin apulaisten kertomukset , 
että. työväki väestöluokkana ansaitsee ainoastaan palJaall 
toimeentulonsa ja että. valtaava enemmistö heitä elää ali-
tuisessa köyhyydessä ja huolissa. 

Maanviljelystyöväen yleiseen tilaan katsoen, millai-
seksi se on kertomuksissa kuvattu, ei ole vaikea käsittää, 
miksi suuret määrät ihmisiä siil'tyvät pois maaseudulta: 
vaikeampi on käsittää sitä, miksi ylfSikään nUQrempia ja 
iilykkiii.impUJ, tiimiin väesWn jäseniä WS'YY paikoillaan. 

'l'ämän maanviljelysalueilta siirtymisen seura1/kset tun-
tuvat n~inusta olevan pohjapentstuksena yleiselle työväen-
kYS1.jlnykseUe, joka on ollut kommissionin käsiteltävänä. 

K oromissioni lausuu mietinnössään: "Emme huoma~~ 
kuitenkaan mitään syytä siihen al'veluun, että maanvilje-
lyselinkeinon ahdinkotila olisi aiheuttanut luonnottoman 
suurta. työntal'jousta yleisillä työmul'kkinoilla. « 

Toisessa paikassa: »Emme usko toimenpiteitä maHll-
viljelystyöväen aseman parantamiseksi voitavan pitää 
sa.nottavasti vaikuttavina yleisten työma!'kkinain tilaall .« 

Ja vielä: »Meistä ei tllrum olevan mitään suoranaista 
todistusta siitä että, maa·lais-elämässä. olevat epäkohdat 
ovat vaikuttaneet talu vaikutblvaf. mitään ai1lcelliscsti 
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si i.hen teoll isuuden alulla tapahtuneesen muutokseeu, jota 
paljoa suurempien ja tehokkaampien syiden vaikutuksesta 
on muutaman ajan kestänyt jo. kestää tässä maassa. " 

"Näillln mielipiteisiin en ensinkään yhdyet jatkaa 
J esse Collings. 

»Apuluisten kertoffilll{set sisältävät hyvin vähän suo-
.-anaisia todistuksia tähän kohtaan ja on vaikea, j ollei 
mahdotou, tehdä seikkaperäisesti selkoa tämän muutoksetl 
vaikutuksista. yleisiin työmarkkinoihin. 

Kun meidän kauppa ja teollisuus monta. vuotta. sil-
ton kulki eteenpäin . hyppien harpaten c, on mahdollista, 
\'ltä ulkoapäin tulvinut työvoima voitiin käyttää meidän 
teollisuuskeskuksissa kaikkien asianomaisten eduksi. Viime 
vuosi na, joHoin kauppa ja teollisuus ovat pysyneet pai-
koillaan, jolleivät ole taantuneet, näyttää kuitenkin ole-
van kokonaan tarpeetonta solvitelläkään, että maanvilje-
lystyöntekijäin suuri ja jatkuva siirtyminen kaupunkeillin 
ja muihin teollisunskesknksiin on välttämättömästi syn-
nyttänyt lUOn7WUmt(L työn liiJw.t(tl"iQusfa yleisillä työmarkki-
noilla. Siirtyneet itse: j otka tulevat alueilta, missä pal-
kat ovat alhaiset ja elinehdot kovat, voivat omalta koh-
daltansa parantua tilaunsa, mutta he kilpailevat muiden 
kanssa ja syrjäyttävät niitä, ja seurauksena on sumi li-
:>äännys :o työttömäin ", riveissä tahi niissä joukoissa, joilla 
on ainoastaan osittain tointa tih eään asutuilla alueilla. 

Toisaalta osottavat apulaisten kertomukset., että 
maanviljelyksen nykyisen ahdinkotilankin aikana ja työ-
miesten luvun yhä aletessu , maanviljelyksessä ainoastaan 
poikkeuspiireissä on liikaa työtä tarjona, ja monesta pii -
ristä ilmoi tetaan työn puutetta. 

'l'yömiehiltä, . jotka kykenevät arvostelemaan, mitä 
työtä maan tarkotnksenmnkaiseen viljelemiseen vaaditaan, 
on olemassa todistuksia , jotka kaikki sisältävät sitä, ettei 
käytetä riittävää määrää miehiä työssä, jotta maa tuli:>i 
oikein viljellyksi. 

Työmiehet väittävät hyvin varmasti , että »työn ky-
syntä on pysähtynyt maan huonon viljelemison vuoksi«, 
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~ maa on suuresti työn tarpeessa«, :orikJi:artloho tukehut-
tna laihon kasvussaan «, ,.maa on lamassa. antaa 4 ql1ar· 
t.ers 6:n sijasta, jotka sen pitäisi antaa« y. m. y. m. 

'roisin sanoen: jollei useampia maanviljelyksiii. olisi 
viljelemättä heitettynä ja jos olisi mieli saada koko maa 
korkeimpaan tuotantoonsa, tarvittaisiin vielä sumi määrä 
lisää työtä. 

Ttistä syystä näyttää minusta, että jonkinlaiset käy-
tännölliset ehdotukset iasapaillOll aiJaumsaarnisekBi kml}mnki-
ja lIItUlSeufutY<YII, nuumviljelyksen ja muiden elil1keinQjen 1,;ä-
lilUi, suoranaisesti kuuluvat tämän kommission in tutkimuk-
~een, ja että vaurastuksen elähdyttäminen maaseudulla on 
toivehikkain ratkaisu käsiteltävänä olevalle työväenkysy-
mykselle. Tähän ajatukseen perustuvat minun esitykseni 
näkökannat. 

Niille, jotka pitävät maanviljelystä samanlaisena kuin 
kaikkia muita elinkeinoja, joitten mielestä siinä. työsken~ 
televät henkilöt eivät ansaitse mitään poikkeuksellista 
vaarinottamista, tuntuvat nämät näkökannat luultavasti 
epe.mieluisilta. Mutta toiset, jotka myöntävät sen snora~ 
naisen yhteyden, m.issä maanviljelys on kaikkien muiden 
elillkei1Wjen tmme8tymisen kanssa, että näet jokainen yli~ 

määräinen punta joka. maasta voitetaan on yhden yli~ 
määräisen pUllllan vaihto kauppiaan ja tehtft ilijan kanssa, 
he pitävät nykyist,ä tiliUL tärkeänä kansallisena kysy~ 

myksenä. 
Maanviljelyksen asema ja yleiset pa!'aJllluskeinot 

maanviljelyspulaa vastaan eivät kuulu tämän tutkimuk~ 

sen alaan. Tämä esitys siis rajoittuu tutkimaan nl(l(m~ 
viljelystyöt;äen asemaa koko tuon ylempänä kerrottUl siir~ 

t,ymisen yhteydessä sekä niitä toimenpiteitä, joihin voi~ 

daan ryhtyä työntelrijäluokJ.:ien l1ysyfflimiseksi mallsellduUa. 
Mietinnössä ja Littlen yhteenvedossa otaksutaan 

varmaksi, että maanviljelystyön vähentyminen, alhaiset 
pulkat ja muut epäkohdat johtuvat alllaisisha viljanhin~ 
noista ja ulkomaisten tuotteiden snnresta tuonnista sekä 
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että yhä jatkuvaa muanviljelysväestön vähentymistä voi-
daan ehkäistä ainoastaan yleisen palkankorotnksen avulla. 

l\Unä uskon kui tenkin, että toisia pSl'onnuskeinoja 
mainittuihin epäkohtiin voidaan keksiä, oim. pienten 
IIwanviljelijäin luvun suuressa lis«iimisf..ssii, mikä Ii· 
säännys olisi saatava maalwiljelystyälltekijäin I'iveistä j nämät 
pikkuviljelijät voisivat viljellä niitä pienempiä ravintoai-
neiden lajej a, joita nykyään niin suunnaUomin määrin tuo-
daan ulkomailta. Paitsi hedelmäin, siipikalj an, vihannes-
ten, kaniinieu, hlmajan y. m. s. suuremmoista tuontia , 
näemme että ainoastaan sellaisista ravintoaineiden lajeista, 
kum voista, juustosta, SUOl o.tllsta sianlihasta, liikkiöst,ä, 
munista ja silavasta, me maksamme äärettömän summan, 
y li 30 milj. pst. vuodessa. ulkomaisille tuottaj ille. Viljan-
hi1!tain aUwisu!fs ei riita tässä lapmd(se8sa selitykseksi, miksi 
ei meidän kotitlwinen maat<llouselinkeimnnme jaksa tyydyttiiä 
tätä jumi kY"lIyksemme edessii esiintyttiii suurta mellekkiil. 
Minun vakaumukseni mukaan ne epäkohdat , joita kom-
missionln mietinnössä. esitetään, ovat poistettavissa ai-
noastaan luomalla suwi pikkuti1<lllisten luokka: ainoastaan 
siten voidaan pidättää maaseudulla kykeneviä työmiehiä 
ja samalla torjua maaltamme suurin onnettomuus) mikä 
~aattaa kansaa kohdata: tal.onpoikaissäädyn häviäminen .« 





T o inen osa . 

Uudempia toimenpiteitä ja ehdotuksia 
Englannin maanviljelysolojen 

paran tamiseksi . 

• On olemassa ihmiselämää. varten järjestys. 
joka 011 pnrRs. Tämä järjeStys ei aina ole se, 
mikä on \'aUnlla. Muua se on se järjestys, jOllk:. 
pitäisi olin vallnUa, jotta. ihmiskunta olisi mahdol-
lisimman onnellinen. Jumala tuntee sen ja tahtoo 
sitä. Ihmisen \'e l\'ollis\\Us on koettaa koksiä ilu 
j:\ palllll\ so toimeen .• 
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Toimenpiteitä ja ehdotuksia, jotka tarkoittavat 
pieniviljelysten enentämistä ja maanviljelijäin 

aseman turvaamista. 

1. Johdatus. 

Olomme edellisestä nälmcet, miten Englannissa 
nyky jään vallalla olevan agraarij ärjestelmän ensi aikana 
(1700-IuvuJla ja alkupuol iskolla 18»-luku8) maanviljelys-
tekniikki kehittyi ennen aavistamattoman eteväksi, niill 
että Englannin maanviljelys on kanvQIl aikaa ollut esi-
kuvana muitten maitten maanv iljolykselle. Eipä siinä 
kyllin. Englannin maanviljelys oli tähän aikaan erino-
maisen kannattavaakin, tuottaen rikkauksia se.kä vuokraa-
jille että tilanomistaji1le, josta oli seurauksena että maan 
arvo nousi nousemistaan odottamnttomalla tavalla. Eikä 
tässäkään vielä kyllin. Englannin agraarij ärjcstelmää on 
kiitetty siitä erinomaisesta kehityksestä, mikä. tämän 
maan teollisuudenkin osalle on tu llut tähän samaan aikan. 
Se tuotti näet huokeahintaista työväkeä, kun pieniviljelys 
hävisi ja stmrviljelys laajoine laidunmaineen ja koneineen 
ei tarvinnut paljon työväkeä, joten tämän oli pakko 
muuttaa kaujmnkeihin ja t'ehdaspaikkoihin. . Sl1l1rteolli-



suus Ja. sl1ll1'kal1ppa, jot,ka yhä vaan imevät mualaisväes-
töämme Sl1Ul'i in kaupunkeihin ja samalla edistävät suurten 
otIUliswdfsWn pikaista kasaantumista, näyttää luonnollisesti 
puhuvan meidän (sl1urviljelys)jäljestelmämme puolesb1« -
kirjoitti vielä v. 1887 KEBIlEL, maalaisolojen tutkija, jonka 
auktoriteettia kiljallisuudessa näytään paljon nouclatetull. 

Lisäksi on tätä järjestelmää kiitett.y siitäkin, että 
Englanti on voinut laventaa siirtomaavaltaansa Sllnrem-
massa. määrässä kuin mikään muu valtio , »s!l.acllt jalau-
.. ijaa maapallon kaikilla kulmilla~ , varsinkin sen kautta, 
että entails'ien kaut.ta perinnöttömiksi jääneet ylbäii;Öll 
nuoremmat POjl~t ovat olleet pakoitetut hakemaan itsel-
leen säätyynsä nähden sopivia virkoja ja tuloja siirto-
maissa (esim. ranskalainen taloust.ieteen tutkija Gm.rOT). 
Ja. vihdoin on tämän järjestelmän ansioksi laskettu myös-
kin se, että itset.ietoinen ja voimakas maa-aateli on voinut 
hankki a ja pidättää Englannin kansal le sen vapaan val-
tiollisen llallitusmuodon ja kunnallisen itseha.llintojäljes-
telmän, josta se syyJlä voi ylpeillä, ja joka sekin on oUut 
esikuvana muille Länsi-Euroopan kansoille. Edellisessä 
mainittu KEBBE1. kirjoitti v. 1887: »Jos meidän suur-
vuokl-aajamme poistuisivat maaseudulta, eikö silloin koko 
meidän paikallinen itsehallintomrne sortuisi. - - Mitä 
seUl'allksia eikö siitä olis i, jos joka seut'Ukunnasta ne 5- 0 
sivistynyttä ja varakasta miestä, jot,ka tätä nykyä niissä 
vuokraavat maata, muuttaisivat (niistä) pois? - - RallS-
kan pieniviJjelijät eivät osota meille sellaista. esimerkkiä 
valtiollisesta ä.1ystä ja itsenäisyydestä, että se houkuttelisi 
meitä hankkimaaJl tänne pienitilallisjäljestelmää.« 

Näistä suurista taloudellisi stllo eduista ja kulttuurin 
voitoista hurmaanhmeena ei yleenSä ole ajateltu mitä ElJg-
lannin maanviljelystyömies, tuo entisen vapaan talonpojuu 
tai hänen jälkeläisensä perillinen kärsi samaan aikaall. 
ei muistettu millä hinnalla nuot voitot voitettiin. 

Taikka jos joskus ajatcltiinkin sitä snrkeata tilaa) 
.iohon maanviljelystyömies oli vaipunut , niin hänen koh-
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taloaan surkuteltiill, mutta. itseään lohdutettiin sillä, että 
hii-nen täytyi kärsiä kokonaisuuden vuoksi, kulttuurill 
vuoksi. 

~ Muauvi ljelijät tarvitsevat samaten kuin teht<lilijatklll 
- - - pysyviiisiä työmiehiä - miehiä, joillll e i ole 
mitään mu ut a keinoa elatukseen kuin heidän 
päivä t yönsä - miehiä, joihin he voivat turvautua«, 
\liUI kirjoitti 1700-luvun lopulla eräs ttmnettn kirjailija 
titllä alalla, 1\L\JtSlIALL. 

Tämä käsitys on ollut yleilleu läpi vuosisadan ei 
ainoastaan Englannissa vaan myöskin ulkomailla. 

Niinpä esim. äsken mainittu KEBBELJ yksi SUUl'vil-
jelysjärjestelmän innokkaimpia ihailijoita viime aikoina, 
kYIiYY: ~ Voisivatko ne muutokset, jotka ovat tapahtuneet 
Englannin maanomistusoloissu, ja jotka. tosin ovat vieneet 
lIluaseudult.a osan sen unnea, olla tekemättä~ ~ Ja hän 
v!lstaa (v. 1887): ~Me kaipaamme noilf\ hävinneitii" illlniS-
luokkia samalla tavaJla kuin me kaipaamme kauniita 
metsiä ja nmnmiu, jotka ovat hävinneet heidän kanssaan. 
Mutta voisivatko he, jos he uudelleen keinotekoisesti luo-
taisun) vastata ihannettaan ? Eivätkö he olisi ulkomaisia 
k!lsvej,~ ilman jUUI'ia meidän maassamme r Englannissa, 
yhteen aikaan kasvatettiin viiniä, mutta ei kukaan eniiä 
Imaveile saada llllUltarnme viinitarhaksi. Englannin kall-
!lau käytännöllisen älyn luulisi löytäneen itselleen parhaim-
Illan keinon kilyttaä hyväkseen maansa varoja. sekä sen 
muodoll, joka enimmin kehoittaa panemaall piiäomaa. maa-
hall. « 'riimit katsantokanta oli si ihen aikaalJ aivan ylei-
tien sekä tiede- että valtiomiesten piirissä; se oli luon-
uoUinen manchesteropinjohtopäätös ja sitä tukivat silloiset 
olot: mikäli niitä tunnettiin. 'l'iihiin tapaan kiljoitti meillä 
Suomessakin prof. J. R. DA:SIELSON (1880), vaikka tOSUL 
keskiaikaisen samaall suuntanll käyvän kehitykscn puol-
Instukseksi: ,. ....:. - - - luokoo lL (lukija) silmäyksensii 
muinaisuuteen, ka.tsokoon, kuiJlka. kreikkalHincll , joka 
t-:c1ll'aa.ville sukupolville jätt i pedlltönä taiteen ja ti eteen. 
ylpeällä hnlveksimisella polki jalkoihinsa OIjc\väestöIL, ja 
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mahdollisesti hän silloin ei voi vastust.aamyötätu.ntoisUllden 
bmteita englantilaista sunrti lallista kohtaan, joka tosill 
ei , kun tuli kysymykseen vastustaa työväen pöyhkeile"iä 
vaatimuksia, häikäillyt käyttää. hyväkseen kovimpia laki-
pykäliä, mutta joka samalla voimakkaasti ja .IJliehekkäiisti 
on kestänyt sitä t.aistelua, joka on luonut Englannin 
vapaan hallitusmuodon.c 

Mutta viime aikoina on yhä yleisemmäksi käyvä 
kääntyminen mielipiteissä alkanut tulla näkyviin. Jo 
kauvan ovat Englannin sotn-usiain tuntijat olleet huo-
lissaan maan vanlHmaikaisesta sotulaitoksesta,jota katsovat 
vaj.keaksi parantaa, kun ei ole talonpoikuisluokkaa, jostn 
muut valt iot saavat parhaat sotamieheosä: nyt on Etelä-
Afrikan sota paljastanut hämmästyneelle maailmalle Eng-
lannin uskomattoman heikkouden tällä alalla. EnglannilJ 
teollisuus, joka valloitti koko maailman ja kauvan aikaa 
on tuntunut voittamattomalta, on viime vuosina alkanut 
seisahtua kehityksessään tai saanut väistyä muitten tieltä. 
Kaikki sivistyskansat alkavat näet mikäli mahdollista 
pyrkiä siihen , että he itse kotonaan voisivat tyydyttää 
omat tarpeensa eri teollisuuden haarojen alalla. J 'a muu-
tamat voimakkaammat ovat alkaneet menestyk6ellä kil-
pailla Englannin kanssa maailmtm markkinoillakm. »Made 
in Germuny", joka varemmiJl oli ylenkatsottu halventava 
nimitys, On vume vuosina käynyt peloittavaksi l jopa muu-
tamilla tavaroilla niin suureksi kiitoslauseeksikin, että 
itse englantilaiset ostavat tällä h~imalla merkittyä tavll-
raa mieluummin kuin kotimaista. 

Vielä peloitta.vammaksi alkaa P ohjois-Amerikan kil-
pailu käydä Englannille, ja monet tutkijat ovat tuoneet 
esill e sen niikökannan, että varakkaan pielliviljelijiiluokall 
häviämmen Englannin maaseudulta on myöskin poistanut 
muan teollisundeltu va rman ostajapiirin, joka voisi kor-
vata niitä tappioita, joita Sen täytyy kärsiä ulkomailla, 
väistyessään kilpuilijuin edestä. 

Samaan aikaan on, kuten jo olemme nähneet, itse maa-
talouskin Englannissa rappeuhunistaall rappeuhmut1 mann-
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omista.jat kärsineet suuria tappioita, Sl1tlrvuokraajat jout.u-
neet pulaan, maan arvo suuressa määrässä laskoutlmut. ' 

Kaikkein huolestuttavin somaus tästä on kuitenkin 
ollut se, että Englannin maaseutu jääpi yhä enemmän ja 
enemmän väettömäksi. Tosin kyllä maalaisväest.ö viimo 
aikoina on kaikissa sivistysroaissa suuremmassa tai vä-
hemmässä määrässä ruvennut pyrkimään kaupunkeihin 
tai muihin maih.in, mutta tiimä ilmiö ei ole missään niin 
räikeä kuin Englannissa: eikä se missään ole omiansa he-. 
rätNimään suurempaa huolta kuin siellä. Olemme jo näh· 
neet, miten yksi sosiaalisen kysymyksen tutkija Englan-
nissa pitää tätä maaseudhn väestön poismuuttamista Eng-
lannin sosiaalisen kysymyksen juurena eli koko Englan-
nin yhteiskunnallisen ja valtiollisen tulevaisuuden kysy-
myksenä. Tässä hän ei enää ole yksin. Samaa· ovat mo-
net ulkomaalaiset tutkijat lausuneet. 

Niinpä. esim. JACQUES DUMA S sanoo että samoin 
kuin maakysymys Englannissa on syittensä puolesta (yh-
teismaitten joutuminen suurtilallisille) verrattava vanhan 
Rooman maakysymyk~een, on se yhtäläinen myöskin sell-
rallksiinsa. nähden. Molemmissa maissa se sai aikaan väes-
tön vähentymistä maaseudulla, synnytti kurjuutta, hei-
konsi kansaa. ~On - jatkaa hän - äidinrinnoilta, maa-
emosta, temmattu pois ne yhteiskuntaluokat, joiden koko 
elämä on yhtenäistä pit.kii.ii. lapsuutta", (Le probleme 
foncier en Angletene). Samaten lausuu toinenkin ranska-
lainen, PAUL CAuvis (COlU'S d'economie politique): ~Suu
ret maatilat ovat olleet vanhalle Italialle turmiollisia ja 
synnyttävä.t nykyajan Englannissa erään vaikeimpia yh-
teiskunnallisia epäkohtiac. Niinikään on etevä. belgialai-
nen tutkija E~ULE DE LA VELEYE tullut siihen päätökseen, 
että . Englannissa samaten kuin Roomassa ovat suurtilat 
hävittäneet pikkutilatja yhteiskuntajäljestys näyttää siellä 
yhUi, uhatulta. kuin se oli Rooman keisarikunnassac (De 
la propriete et de ses formos primitives). Samaan tapaan 
kirjoittaa eräs englantilainen maalaisolojen tarkka tnt-
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{lmdut jJerdidel'e Italut1)~lI, sen tuomion on Plinius antanut 
vanhasta Rooman keisariktumasta.. Ettei vaan vastainen 
ltistoriankirjoittaja tekisi samaa päätelmää Englannin kei-
sarikunnan rauni oilla_. 'rlihäu suuntaan käypiä mieli· 
piteitä löytää sitten 1880-luvun Englannissa hyvin ti· 
heässä. . 

Tahdon vaan esimerkkinä ottaa tähän eräästä BAL-
"'oun'ill parlamellttipuheesta v. 189ö seuraavan otteen : 
. J os se mullistus, mi.kä tätä. nykyä tapahtuu teollisuu-
dessa ja maanvilj elyksessä, jatkuisi niin pitkälle, että 
meidän lllaanviljelysseutlUlllu6 häviäisivät, niin kysyn 
teiltä, onko, huolimaUu. si.itä mitä vapaakanppaopille pe-
rustuvat ta.loudelliset päätehuät sanonevatkaan, mahdol-
lista ajatella tervettä ja onnellista yhteiskuntaa, joka ra-
joittuisi jättiläiskaupunkien mumien sisälle ja yksinoUlaall 
hm:joittaisi teoll isuustyötä. Mitä minuun tulee, niin en 
voi sellaista mahdollisuutta ajateUa ilman levottomuutta. 
joka lähentelee kauhua _, 

Englamlin maau kasaantuminen muutamien hal'vojelL 
kiisili ja siitä seuraavat epäkohdat ovat siis saaneet yhä 
selvemlliäksi ja yleiselllIDäksi sen käsityksen, että ny-
kyjään vallalla oleva järjestelmä on muutettava. Tosill 
löytyy niitä, j otka vielä tänäänkin arvelevut" että sitä 
,\inoustaan on parsittavu; tällä kanllUUo, Oll OSM. edelli-
sessä pubeena ollut MuanviljelyskoJnmissioni v. 1897 r 
jonka tärkeimmät pal'annusehdotu.kset ovat verojen vä-
hentti.minen, vuokra lain kOI:juaminen, kulj etusehtojen hel-
poittaminen y. lll. s. Mutta yhä voimakknaJlllDaksi on 
käynyt se mielipide, että koko maanomistusjärjestelmä Ol} 
muutettava sellaiseksi, että se voipi pitää kansaa maa-
~endulla ja saada sitä vilj elemään autioksi jätettyiL maata. 

Siitä, millä tavoin tähän päämaaliin on päiistävä: 
olivat mielipiteet VlU'sinkin varemlllin hyvin eriäviä. 
Tllo vUl'emmin osottamamme maan arvon SUUlumton ko-
hoamjnen ennen viimeistä l.Oaanviljelysplllua (ennen 187(). 
lukua) valmisti alaa nii lle opeille, jotka vantivat koko 
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maaomaiSlluden siirtämistä. t:altwn omaksi, ja jotka eten-
kin 1880-lnvulla levisivät Englannissa uskomattoman laa-
jalle, kaikkiiin kansankerroksiin. Tämän mielipiteen oli-
vat jo tosin varemroin muutamat Englannin etevimmistä 
t iedemiehistä julkilauSlmeet. 

He rakensivat mielipiteensä tunnetulle opille ~ maa

korosta.. eli siitä. osasta maanarvon kohoamista, joka 
johtuu väestön kasvamisesta ja yht.eiskmmallisesta. kehi-
tyksestä, jonka siis yksityUlen omistaja nyt nauttii ilman 
mitään omlla ansiota (ltJlea1'lled illCloement). He pitivät oi-
keampana, että koko yhteiskunta, eiki!. yksityinen , tulisi 
osalliseksi tästä oo maakorosht«. 

Jo v. 1851 näemme HEnm:RT SPENCERin SocUll 
Statics-nimisessä teoksessa arvelevan, että yksityisomistuk-
sen maahan täytyy poistua, samaten kuin val'emmin yksi-
tyisomistus ihmisiin on poistettu, sillä. maaomaisuns ei ole, 
kuten pääoma, syntynyt työn kautta, vttan pemstuu muka 
I'yöstöön ja so.·toon. Tätä. mielipidettään on !?pencel· 
kumminkin myöhemmin melkoisesti muuttanut. 

Sitä. vastoin on JOHN STUABT MILL samaan aikaan 
johdonmukaisesti ja tal·mokkaastikin puolustanut illllanjou-
hunista valtionomaisuudeksi. Tunnetussa teoksessaan Prin-
ciple8 of lKilitical OCO'IUJuty (ilmestyi ensiksi v. 1848) selitti 
hän, samaten kuin Spence.·, että. koska maaomaisuus, jos ei 
ota huomioon si ihen tehtyjä parannuksia, ei ole syntynyt 
ihmistyöstii, niin siihen ei voi sovelluttaa (hä.nen asot· 
tamiaan) tavallista omaisuutta oikeuttavia periaatteita. 
Mal\nomistuksen ja työnt.ulosten hankkima·ll omaisuu-
den välillä . on SllS hänen mielestään syviL vastakohta. 
Sen vuoksi - niin viLittää. MiH - voipi siis valtio va-
paasti mäiLrälä maaomaisuudesta sekä myöskin täydel-
lisesti ottaa sen omakseen, edellyttäen ainoastaan, että 
malmomislajat sa.isivat täyden raha-arvon maastaan, joko 
pääoman tai koron muodossa. Jo v. 1870 perustettiin 
seura nimellä Land Tenu1'e Refo1'm Associatwn, jonka. 
ohjelmaa Mill oli muodostamassa. Sen 4:ssii. pykii-
Iässä. vaaditaan: »Valtion tulee verotuksen kautta vaatia. 

7 



itselleen maan kasvavan liika-an'on, niinpaljon kuin sitä 
voi määrätä, tahi ainakin suuren osan tätä arvoa, sillä 
tämä arvo kohoaa luonnollisesti väestön ja varallisuuden 
kasvamisesta~ ilman että maanomist,aja mitään siihen tekee; 
kumminkin on maanomistajalle myönnettävä oikeus luo-
vuttaa maansa valtiolle siitä hinnasta, mikä on käypä sil-
loin kuin nämät periaatteet, saadaan lainsäädälUlössä läpi». 

Suurempaa voimaa, etenkin suuressa yleisössä, sai-
vat nämä vaatimukset v:n 1879 jälkeen, jolloin amerika-
lainen HENItY G:EORGE julkaisi tunnetun, kuvaavaIla kir-
jailijakyvyllä kirjoitetun teoksensa P/'og/'ess and )Joverty, 
jossa hän esitti vaatimusta, että valtion pitäisi veroittaa 
Illaan kasvavaa arvoa. Mutta George ei tahtonut myön-
tää nykyisille maanomistajille mitään oikeutta ltmastuk-
seen, vaan oli hänen ajatuksensa, että valtio aivan yksin-
kertaisesti »veroittaisi l)ois~ yksityiset maanomistajat. 
'I'ätä miel ipidettä ajamaan l)erustettiin v. 1883 Lal/(l Re-
f'ann Union, joka kutsui Henry George'n Englantiin esi-
telmiä pitämään ja joka myöhemmin nimellä ElIglish Land 
Resforation League on toiminut sUlU'ella tru.'molla (ainoas-
taan v, 1894-5 se järjesti 8()) ka.nsankokousta), voittaak-
seen etenkin maalaist.yöväkeä näitten aatteiden puolelle. 

Vielä on yksi smmta tässä liikkeessä yksityistä 
maanomistusta vastaan Englannissa tullut esiJle, uunit-
täin SO, jonka alkuunpanija on ALFRBD RUSSELL 'V AL-
LACE, kuuluisa Darwin'in opin kehittäjä, y, 1882 ilmesty-
neollä teoksellaan Land natiOludizatiQl/, its ~lecessity alul its 
aims. Osottaen niitä haittoja , jotka ovat tulleet ilmi 
sumtilajäljestelmästä sekä Irlannissa että myöskin Eng-
lannissa ja Skotlannissa, esittää hän seuraavan parannus-
ehdotuksen : Valtiolla tulee olla yliomistusoikeus maa-
han; mutta tämän valtionomaisuuden ei tule ulottua i_h-
misen tekemUll maanparannuksiin, vaan ainoastaan siihen 
maan arvoon: joka johtuu lUOllnonvoimista ja yhteiskunta-
oloista. Tästii viimeksi mainitusta maanarvosta - maan 
"isällisestä arvosta - tulee YllOkraajan maksaa \'uokraa: 
quit 1'ellfiä. 'roinon osa maaUflryoH, se mikä johtuu vnok-
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raajan siihen panemusta työstä ja pääomasta, rakennuk-
set ja kaikki parannukset, jäävät vuokraajun omaisuu-
deksi - n. k. tellallt-right; sitä tulee hänen saada vapaasti 
käyttäi~; hänen tulee saada myydä so, mutta ei vuokrata 
sitä toiselle, jotta. eivät nämät toisen käden vuokraajat 
siten tulisi riippuviksi valtionvuokraajasta. Tiihän jär-
jestelmään pitäisi tultaman siten, että valtio maksaisi ny-
kyisille maanomista.jille lunastuksen. Tällekin suunnalle 
yleistä mielipidettä valloittamaan on pentsteth oma seuru, 
Land }lätiQnalization Sooiety, 1881, \Vallace puheenjohtajnJla. 

Nämät seurat ovat panneet liikkeelle voimakkaan 
agitatsioonin, esiteLmien ja kansankokousten kantta, mieli-
piteittensä hyväksi. Kun Stturtilalliset koettivat estäii 
sitä) Dl. m. kieltämällä itse ja estämällä alustalaisiaan an-
tamasta ruokaa ja yösijaa matkustavillo lncnnoitsijoille. 
kustansivat seurat omia suuria vaunuja, joissa luennoit-
sijat voivat maata ja syödäkin ja joista. he yleisellä mMn-
tiellä esiintyivät puhujina ja lentokirjasten levittäjinä. 
Näyttää kumminkin siltä kuin nämät ponllistuket olisivat 
sUl1l'ossa määrin väsähtyneet, sitten kuin tutkimus on 
'saanut selville, että maanarvo ei aina kohoa, kuten Se 
oli telmyt läpi vuosisadan aina 188().luvullo saakka; vaan 
että. päinvastoin maanyiljelysmaun arvo viime 20-30 
vuosion ahdingon takia on urveluttavassa määrässä vä-
hentynyt. P äinvastoin on väitetty, että moni sunrtilal-
linen , joka val'emmUl oli vastustanut tai polännyt kysy-
myksessä. olevaa liikettä: ahclingon tultua olisi kiitolli-
nen, jos valtio: lunastamalla hänen tilansa, nyt voisi esiin-
tyä hänen pelastajanaan. Niin kumminkaan ei ole käy-
nyt. :olIuoli.matta kiivaasta agibltsioonista ei ole englanti-
laisten maanomistllsuudistajain onnistunut voittaa laajem-
pia kansan piirejä tai valtiollisesti vaikutuskykyisiä mie-
hiä. heidän tuumilleen .. - sanoo yksi tämän liikkeen ar-
vostelijoista; pl'of. DIEHL Saksassa. P äinvastoin on - kll-
ten tulemme näkemään - pantu maanvel'olmojennus (v. 
1897) h~insääclällllöll kantta toimeen. 
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Väärin olisi kuitenkin luulla, niinkuin yllä siteema-
mftstani arvostelusta voisi päättää, että noilla pitkälle me-
nevillä vaatimuksilla maaomaisuuden muutoksista' ei olisi 
oHut suurtakin vaikutusta käytännölliseen politiikkaan. 

Käytännöllinen politiikka, joka näitten keskusteluj en 
ja surkeitten olojen johdosta sai herätystä, jätti tosin ky-
symyksen maaomaisuuden siirtämisestä valtion käsiin 
syrjään, mutta ei ole kuitenkaan voinut olll1 ottnmatta 
tuota ajatusta jossakin määrin huomioon. M. m. ovat lHlOt 

mielipiteet epäilemättä vnikutt,anect siihen, että yhteismait-
teill !uavut.tmuillen yksityisomaisulldeksi on lakkautettu 
ei ainoastaan Englannissa vaan myöskin, mikäli tunnen, 
suurimmaksi osaksi kaikissa sivistysmaissa. KäytäIUlöl -
unen politiikka Englannissa käänsi päähuomionsa pienten 
mMl1viljelysten lisäämiseen lainsäädänni5n ja valtumvaruin 
(Ivulla . Kun tulemme tuntemaan lähemmin tätä pääruaalia. 
tavottelevien mielipiteitä sekä niitä keinoju, joita h~ esit-
tävät sen saavuttamiseksi, lUin näemme, että Mill'in, 
George'n ja ,Vallace'n opit epäilemättä ovat melkoiscsti 
vaikuttaneet heih.in ja heidän kauttansa Englannin lain-
säädiintöön, joka 18S0-90-luvnilla on laskenut perustuk-
sia aivan uudelle suunnalle maalainsäädäIUlössä yleensä. 

Vaatimus pienten maanviljelysten lisäämisestä he-
rätti sekin alussa EnglaIUlissa kiivasta vastarintaa. Voipi 
sanolI, että tämä vaatirrms tavallaan oli konservatiivien 
mielestä yhtä radikaalinen kuin mikään mun. P ienivil-
jelysjäljestelmä vaatii näct sekin suuria mullistuksia maa-
seudulla : viljelystavat, rakennukset, kunnallinen elämä, 
so:;iaalinen vaikutus: kaikki olisi muutettava. 

Päämuistutukset tätä jäljestelmää vastaan, joita van-
homiset ovat esittäneet, ovat 1) että pieniviljelys ei ta-
loudellisesti pysty kilp~ilemaan &lIllrvilj elyksen kanssa; 
2) että valtion etu vaatii, et,tä suurtilajäljestelmä omituisino 
perinnöllisyyksineon suursuvnissa ylläpidetään; 3) että työ-
väen puute sUUI'tiloilIa tulisi vielä nykyistä suuremmaksi. 

1) Mitä pieniviljelysten huonompaan kannattavai-
suuteen tulee, olemme edellisessä nähneet: kuinka tämä 
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oppi Englannissa 1700-1uvnlla ja 18CO-luvun alussa syn-
tyi ja muodostui. Koska käytännöllinen elämä todisti 
suurviljeJyksen etevämrnyyden, ei tietysti suuri yleisö ot-
ta.nut kUlllevi in korviinkaan, klm maan etevimmät teo-
t'cettikot väittivät toista. Niinpä esllu. jo ADAM SMITH kir-
joitti; »PienitilaUinen, joka tuntee t,arkom pienen alueensa, 
joka sitä katselee kaikella sillä ra)rkaudella, minkä omai-
suus, etenkin pieni maanomistus, luonnollisesti synnyt-
tää, ja jolla senvuoksi on Hoa ei ainoastaan sen vii-
jelemisestä vaan myöskin sen ihaelemisesta, on yleensä 
kaikista llluanpal'antaji"sta ahkerin, etevin ja parhaimmi.n 
menestyvä", (Wealth of Nations m, 2). Tätä vastuan 
on väitetty, että Smith muka ainoastaan on pitänyt 
silmällä sitä maanviljelysjä~jestelmää, jossa suurtiloilla 
on suuri määrä l)ieniä. vuokraajia, jotka ovat velvolliset 
suurtilaHe työtä tekemään, mutta että hän ei olisi voi* 
IlUt sanoa samaa nykyaikaisesta pääomallisesta maan* 
viljelysjäljestelmästä. Nykyajan englantilaiset ovat näet 
viime aikoihin saakka väittäneet, että pieniviljelijäin 
täytyy ikään kuin luonnonIain voimasta menehtyä, 
koska he eivät muka. voi kilpailla ammattitiedoissa ja 
pääoman käyttämisessä. »Fienivilj elys on raakaJaista sa-
maten kuin käsin.kutominenkin : senvuoksi maanviljelystä 
samaten kuin teollisuuttakin on harjoitettava suuressa 
skaalassa ja tieteellisiin edellytyksiin nojaten« - niin 
väitti vielä v. 1880 muuan virallinen kommissioni Englan* 
nissa.. Vielä v. 1887 kirjoitti KEBBEI,: »Fienet maan* 
viljelijät, jotka luodaan valtiovaram avulla, tulevat jo 
toisessa polvessa rutiköyhiksi ja heidan paltonsa jou* 
t.uvat orjantappuroitten ja ohdakkeiden valtaan. - - -
Fieniviljelysten lisääminen on vähentävä tuotantoa ja ko* 
rottava maanviljelystuotteiden hintoja. Uskaltaneekohan 
hallitus ryhtyä sellaisiin kokeiluihin?« 

rrämä ja sen tapaiset väitteet ovat kumminkin, sa* 
maten kuin kmdnatimwlistien väitteet maanarvon alitlli* 
sesta kasvamisesta, sitten 1~luvt1n käyneet sitä heikoill* 
miksi ja harvemmiksi, kuta kauvemmin maanviljelyksen 

• 
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ahdinkotilua on kestänyt.. Eräs parlamentin kommissioni 
vuodelta 1890 lausui jo m. m. että »- - mielipiteet 
(pieniviljelysten huonosta kannattavaisuudesta) ovat osit-
tain muuttuneet uudempien kokemusten jälkeen ja mOlli 
maanomistaja ja vuokraaja paIajaisi mielellään jälleen 
pieniviljelysjärjestelmään, ja he tekevät·kin sen, missä vain 
siihen on mahdollisuutta«, Ja edellisessä refereeramani 
Maanviljelyskommissioilln tutkimus vuodelta 1897 on -
vaikka ei kommissionin omien päätelmien kantta vielä 
jyrkästi ja yksimielisesti, niissä kun selvästi suurtilallis-
ten intressit ovat vallalla, niin kumminkin epäämättö-
miisti kommissionin esittämän todistusaineruston kautta 
- antanut ehdotonta tukea ylempänä osott.amalleni kan-
santaloustieteen perustajan :käsitykselle. 

Useimmissa muissa sivistysmaissa (Tanskassa, Sak-
sassa, Sveitsissä j. n. e.) on kokemus jo varemmin todis-
tanut, että kun pidetään huolta siitä, että pieniviljelijät-
kin saavat osakseen ammattisivistystä ja kun nämät liit-
tyvät yhteen sopivalla tavalla, hankkiakseen itselleen tar-
peellista pääomaa, he voivat menestyksellä pystyä kilpai-
lemaan suurvilj elijäin kanssa. 

2): Sillä käsityksellä, että sumtilajärjestelmä ja Eng-
lannin omituinen perintöoikeus, joka pysyttää tilat yk-
sissä suvuissa) olisi muka turvallisempi yhteiskunnallisessa 
ja valtiollisessa suhteessa kuin pienitilajärjestelmä, joka, 
varemmin oli yleisenä uskonkappaleena, on kyllä vieläkin 
tunnustajia; sitä kannatti eräs virallinen komitea vuodelta 
1880 ja sitä edustaa julkisesti yhä vielä v. 1882 perus-
tettu Liberty and Property Defe:llce League, suurtilallisten 
edustaja. Mutta tämäkin kasitys on yhä enemmän saa-
nut väistyä asiallisemman näkökannan , edeltä.. Pieni-
viljelijäin yhteiskunnallisen merkityksen huomasivat jo 
mOllet tutkijat 17(Q..luvullakin Englannissa, vaikka hei-
dän mielipiteenä eivät silloin vielä päässeet politiikan 
'suuntaa muuttamaan, sitä kun määräsivät yksityisedut. 
Niinpä itse AR'I'HUR YOUNGkin, joka va,remmin oli ollut 
suurtiJajäljestelmän voimakas puolustaja Englannissa, tun-
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nllstaa loppupuolella. ikäänsä, palattuaan tntkimusmat-
kaila Ranskassa: 

~ Olen nyt nähnyt sen taikavoiman, joka Ullluttau. 
hi ekan kullaksi , kalliot puutarhoiksi«. - - ,.MahdollisllUS 
piiästii. oman pienen koetin omistajaksi saapi köyhän voit-
tamaan suuriromatkin esteet, rakentaessaan itselleen tu-
van ja raivatessaan pienen maatilkun .. . - - - ,. J a se, 
sanoo hän , joka ei voi omistaa tynnyrill alan maata, se 
voi ainakin päästä yhden lehmän omistajaksij ja ihm..inCIl 

on rakastava isänmaataull syvemmin, jos hän on piiässyt 
yhclon siankaan omistajaksi«. DAvmS, joka kirjoitti Rans-
kan vallankumouksen aikanu, lausuu samaan tapaan: 
»Niin ' noneJla kuin mahdollista pitäisi olla jotakin intres-
siä maanviljelykseen, sillä. se sitoo heidät isänmaahun ja 
sen konstitutsiooniin ja heistä tulee tämän koustitutsioo-
nin innokkaita llUolustajia .. . 

Tällaiset mielipiteet jäivät Englannissa ja useim-
missa muissakin maissa pitkiksi ajoiksi huomioon otta-
matta. Mutta kuta. pitemmälle Englannin nykyinen yh-
teiskunnallinen kehitys on jatkunut l sitä ha!"Vcmmiksi 
ovat nykyisten olojen ja nykyisen järjestelmän puollus-
tajat käyneet. J a samalla on painvastainen mielipide 
voittanut alaa) se nimittäin l että Englannin konstitllt-
siooni on sitä turvallisempi, kuta useammilla kansala·isilll\ 
siihen on osallisuutta, yhteiskunta sitä rauhallisempi, kuta 
useamman käsiin maanomistus on jaettu. Senpä vuoksi 
ne l joille tämä käsitys ensiksi selvisi, varemmin, silloin 
kuin heidän vielä täytyi myöntää l että pieniviljelys tl\-
loudellisesti ei voinut kestää kilpailua suurviljelyksell 
kanssa, kumminkin vatttivat innokkaasti l että valtion olisi 
ryhdyttävä toimenpiteisiin pieuiviljelystcn enentällliseksi. 
Se on vähäisestä merkityksestä - niin väitettiin - salV-
daanko hehtaarin. kohti sen tai tämän järjestelmän mu-
kaan enemmän. Asialla on paljol\ tärkeämpi puoli kuin 
puhtaasti taloudellinen l ja se on se tyytymättömyyden 
ja riippuvaisuuden tunne, mikä yhä. laajempiin piireihin 
kasvaa siitä, että suurin osa. maata on muutamien luU'-

• 
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vojen henkilöitten käsissä, jotka käyttävät sitä oman mie-
lensä mukaan, useimmin ainoastaan omaksi ja omall per-
heensä hyödyksi. 

Tätä pieniviljelysjärjestelmän tärkeyttä Englannin val-
tiolliselle ja yhteiskunnalliselle tulevaisuudelle ja sen siveel-
lisesti kansaa kohottavaa voimaa esittää asM. STUBBS: 
eräs englantilainen maalaisolojen tutkija, m. m. seuraavin 
sanoin: »Afaan kasaantuminen harvojen käsiin on tä.ynnä 
vaaroja tulevaisuudelle, suora,nainen kiihoitin vallanku-
moukseen.:, ,.Pikkutilojen siveellinen merkitys käy par-
haiten esille niiden vaikutuksesta säästävii1Syyteen. Ne, 
jotka' saarnaavat säästäväisyyttä maalaistyöväelle, llliOh-

tavat osottaa tuottavaa talletuspaikkaa, joka oli!i heille 
aina käsillä. - -- - Säästöpankit, sairaskassat y. m. s. 
ovat kaikki hyviä, mutta olisi syytä enemmän ajatella 
sitä suurta yllykettä säästäväisyyteen, joka itsestään syn-
tyy, klm on tilaisuutta suorastaan panna säästöt käsillä 
olevaan taUetuspaikkaan. Maalaistyöväelle on sellainen 
paikka maa - - -. Maan hankkiminen on luonnolli-
nen kaikille yrityksille korottaa työväen luokkl}.a maa-
seudulla». 

Aivan samaan tapaan lausui GLADSTONE tähän ai-
kaan : »J os me tahdomme varjella maan,viljelystyömies-
tämrne joutumasta köyhäinhoitoon, mikä on 11änen ainoa 
vanhuuden turvansa tätä nykyä, niin meidän tulee ennen 
kaikkea hankkia hänelle mahdollisuus!säästöjen tekemiseen. 
Mutta tämän päämaalin saavuttamiseksi, samaten kuin 
hänen siveellisen kantansa kohottamiseksi, ei löydy mi-
tään varmempaa tietä (se aletaan meillä yhä selvemmin 
huomata), kuin pien.iviljelysjäljestelmän edistäminen ... 

Tälle kannalle oli alussa vaikea. saada yleisempää 
kannatusta, mutta kuta enemmän usko suurtilojen, ta-
loudelliseen etevämmyyteen on horjunut, kuta enemmän 
lavennettu valtiollinen äänioikeus on saanut parlamen-
tissa muitakin' kuin yksipuolisiq. suurtilallisten luokka-
etuja kannattavia mielipiteitä esille, sitä voimakkaammin 
on uusi sUlmta voittanut alaa . 

• 
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3) Varsinkin on tämä suunta saanut suurta kanna-
t.l1sta~ sittenkull on voitu osottau, että pieniviljelysjiirjes-
telmä on välttämätön itse suurtilojenkin toimeentllloUe. 
'rätä näkökantaa on erittäin vakuuttavasti esittänyt CHAN-
NING laajassa v:n 1893-1897 Muanviljelyskommissionin 
mietintöön lllttämässään vastalauseessa. Hän sanoo m. m. 
että Englannissa maanviljelyst.yötä ei voi enää kauvan 
sitoa nykyiseen muotoonsa, jonka tunnusmel'kkinä ovat 
I\lhail:!et palkat, huonot asunnot, kääpiömäiset poltopalstat 
(alWtments). Sen tulee muuttua riippumattomammaksi ja. 
työnantajain ja työntekijäin välit ovat tehtävät venyväm-
miksi Jos tahdotaan säilyttää maanviljelykselle hyviä työ-
miehiä.; tulee työroiehille trujota tilaisuutta itse edistymään, 
bankkimalla heille maata vilj eltäväksi ja tilaisuutta omaan 
karjanhoitoon. Siirtyminen sellaiseen järjestelmään ei 
tule, kuten useat väittävät, vähentämään, vaan päinvas· 
tOln lisäämään työvoimia suurtiloille. Sillä pieniviljeli. 
jäin luvun lisääminen tulisi luomaan suurlukuisen luokan 
maalla l)ysyväisesti asuvaa väestöä, joka tottnis i kovaan 
työbön, mutta samalla osottaisi yrittelijäisyyttä, rakkautta 
kotiseutuunsa, eiku. taipumusta pois-siirtymiseen - --«. 
»Maalaisväestö tulee kohoamaan, maanviljelys saapi täy· 
dellisemmän järjestelmän, maaseudulla syntyy suurem paa 
yrittelijäisyyttä ia varallisuutta c. Eräs toinen tutkija BAT -
MA:S- kirj oittaa Nilleteenth Ce1ltmyssä v. 1899: .. A!jema 
on t~ä: Meidän tulee ymmärtää. sitä pääsyytä, joka ajaa 
työväen' maalta pois, ja klm me olemme tulleet käsittä-
mään sen, tulee meidän oman etumme vuoksi tOlnua sen 
poistamiseksi. Työmiehen tulee saada maata. - - -
En puhu siitä, miten se on tapahtuva - joko pakkoluo-
vutuksen kautta taikka jonkun suuremmoisen hyYän-
tekeväisyysliikkeen kautta, kuten olemme nähneet kau-
IHlllgeissa tapahtuvan samansUlllltaisissa tapauksissa; että 
osa maasta tulee talonpoikien käsiin on tärkein parannus· 
keino nykyisissä oloissa. Parannuskeino voipi ehkä näyt.-
lää hrnjalta, mutta asema on toivoton«. Nämät asiain to-
dellista ttulfemista osottavat teoreettiset väitteet ovat 
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esim. Saksassa kokemuksesta hyvin tlmnettuja : missä sum-
tiloja on harvassa keskikokoisten ja hyvinvoipien talon-
poikn.isviljelysten ympäröiminä, siellä ei ole työväen-
puutetta. 

KtUl v:n 1880 vaiheilla J'ESSr~ COLT."l NGS, johon edel -
lisessä olemme tutustuneet, rupesi parlamentJssa ajamaan 
näitä mielipiteitä, sai hän kokea kovaa vastarintaa; muu-
tamissa. vaatimuksissaun jäi hän aluksi jokseenkin yksin. 
Mutta kutu. enemmän kokemus ja siillcn perustuvat viral-
liset tutkimukset ovat vuosien kuluessa todistaneet hänen 
kantansa oikeaksi ja kuta enemmän työväki itso on pääs-
syt vaikuttamaan parlamentin kokoonpanoon, sitä enem-
män kannatusta COllings'in mielipiteet ja pyrkimykset 
ovat voittaneet, sitä. pitemmälle ovat valtiomahtien toi-
menpiteet menneet pieniviljelysten enentämiseksi. Me 
näeUlme vähitellen ·tätä politiikkaa. kilvan ajamassa Eng-
lannin molemmat sutuet valtiolliset puoteet ja puolueitten 
etummaisina heidän johtajansa, niin hyvin S ALISBUHyn 
k ui n G LADS'l'ONJm k ul. 

Lähtekäämme seuraavassa. yksityiskohdissaan tar-
kastamaan, mitä. tuo pienten maanviljelysten edistämis-
pyrintö on tahtonut, millä tavalla so on menetellyt tar-
koitustensa saavuttamiseksi ja mihin tuloksiin se tähän 
saakka on tullut. 
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2. Pienten peltopalstojen (alloiments) hankkiminen 
rnaanv iljal ystyöväelle. 

a) Katsaus aikaisempiin toimenpiteisiin. 

Edelllsestä esityksestti, on kj.iynyt ilmi, kuinka 111e-
nemmillit maanviljelijöillä jo.. työläisvil.estöllä Englannin 
maaseudulla aikaisemmin oli tukenaan yhteismaa: sieltä 
he saivat polttopuun sa, siellä he käyttivät lehmänsä ja 
siihen he muokkasivat peltonsa, maksamatta siitä mitään 
ja kenenkään heitä siitä estämättä. Niin pian kuin oikeus 
yhteismaan käyttämiseen heiltä riistettiin n. k. uitaamisill,\ 
(illcl~w'e8), loppui heidän vanrautensuJ he vaipnivat vähi-
tellen köyhyyteen) toisia häädettiin kotoansakin: näin 
syntyi tilaton työväestö) josta osa. ei enää viihtynyt maa-
seudulla ja loput jäivät vtUvaishoidon niskoille. 

Oli tosin) niinkuin aikaisemmin on mainittu, jo 1700-
luvlUl lopulla tutkijoita, jotka oivalsivat maanomistamat-
tomnnden ja työväen kurjuuden keskonäisen yhteyden ja 
innokkaasti puollustivat maatilkun hankkimista niille suu· 
riUe työväen laumoille, jotka sen kautta, ettii. yhteismaat 
oli aidattu ja pikkntilat yhdistetty suuriin, olivat l'listetyt 
irti kaikesta yhteydestä. maan kanssa. ,.J·os työväenasun· 
tolliin paitsi puolta aerea puutarhamaata yhdistettäisiin 
noin 3 neren lanjumen laidunmaat jotta työntekijät sen 
avulla kykenisivät elättä.mäu,n lehmän"" kirjoitti muuan 
näistä sosiaalipoli.tikoitsijoista, KENT, 1700-1uvlUl lopulla, 
,.merkitsisi se heidän perheilleen todellista hyvinvointia, 
samaten kuin maito on lasten luonnollinen ravinto ", . 

Periaatteessa kannattivat viralliset kommissionitkin 
tätä mielipidettä. Niinpä. esiIn. alihuoneen v. 1795 aset-
tama kommissioni yhteismaiden tutkimista varten ehdotti , 
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että jokaisen aitaamislain pitäisi turvata työntekijöille niin 
paljo maata, kuin he saattoivat käyttää. J oih.i.nkuihin 
aitaamislakcihln I'Uvettiinkin panemnall tätä tarkoiUuviu 
määräyksiä. 

Kun vuonna 1796 perustettiin erityinen seura, joka 
ot.ti maanviljelystyöviien tilan parantamisen t.ohtäväkseen t 

koetti se myös vaikuttaa siilien smwtaan, että maanvil-
jelystyöväen kävisi mahdolliseksi saada maata joko siten. 
että heidän asuntoihinsa yhdistettiin puutarha, tai siten 
että jonkun matkaa kylästä olevasb isommasta peUosta. 
erotettiin pieniä. palstoja, j oita vuokra tt iin työntekijöille. 
'r ällaisia vierekkäin olevia p ieniä palstoj a, j otka yhteensä 
muodostavat suuremman maakaistaleen, kutsutaan allot-
menis (tai myös field-!Jardens vastak ohdaksi astmtojen luona 
olevan e cottage-garden'ille 1). Työntekijäll e vuokmttava 
JUaa saattaa olla joko peltoa. tai lehmän laidunta tai knm-
paistakin. 

Seura toivoi saavansa pelt-opalstoja aikaan vapuaeJl-
toisuuteen vetoomalJa: mutta. tämä toivo näyttäysi tur-
haksi. Hallitus tosin katsoi peltopalstojen hankkimisella 
olevan "suuren kansallisen merkityksen .. ja muutamat 
yksityiset suuret tilanomistajatkin selittivät samoin kuin 
\VINCHEI .. SEAn j aarli että ,. minä olen yhä enemmän ja 
enemmän tullut vakuutetuksi siitä, ettei mikään ole maun-
viljelystyöväelle j a tilanomistajille niin llyödyllistii. kuin 
että työväellä On maata lehmien elatusta varten tai puu-
tarhoiksi. .. Suurten tilanomistajain ja Sllurt,ilain vuokra-
miesten suurin enemmistö kuitenkin silloin vielä asettui 
vihamieliselle ja epäävälle kannalle asiassa. Niinpä esim. 
YOUNG vuonna 1801 muinit·si että. 1' / 20 parlamentin hyväk-

') Sekaannuksen viUttä.miseksi huomaut.ettakooll vieläkiIl, että 
allotmenf8 ovat maapalstoja, joita t1rok1YlUum haltijan viljeltäväksi 
hiluen elautoavukseen, mutta jotka eivät ole niin suuria" että ne 
yksi1/, riittäisivät häIlelle elatusta antamaan. Milloin maa 011 kyllin 
suuri tullaksensa llfl.1tijllnSo. työn piiäosineeksi, nimitämme s itä pik-
kutilll.ksi, pieneksi mannviljolykseksi (small holdillg). 
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symistä, aitaamista koskevista laeista nseinkin mitä. tör-
keimmällä tavalla loukkasi köyhempien kansanluokkien 
etuja, vaikka niiden kautta olisi ollut mabdollista hunkkil\ 
työntekijöille maata viljeltäväksi. 

Tämä vastarinta sai hallituksen ryhtymään eri tyi-
siin toimenpiteisiin työväenpalstojen ]lankkimisen edistä.-
mjseksi. 

Maonviljelysministcriö tutkitutti vuonna 180) aitaamis-
liikkeen seurauksia ja tarjosi tämän tutkimuksen päätyttyä. 
kultamitalin sille henkilölle :ojoka tyydyttävimmällä tavnlla. 
kykenee ehdottamaan paraita. toimenpiteitä allotruentti-
jiirjL'stelmän saattamiseksi valtakunnassa niin ' yleiseksi 
kuin nsianhaarot sallivat. .: 

Emme tunne mitä suoranaisia seurauksia tästä t.oi-
menpiteestä. on ollut; mutta kun maaseudun onnottOlOaL 
olosuhteeL tekiväL vaivaisJlOitolainsäädännön uudistamisen 
välttämättömäksi, tunki kysymys peltopnlstojen hankki-
misesta yhä enemmän esille ja ailu:mtti vihdoin parlamen-
tin puuttumaan asiaan. Siten synilyiväL 1819, 1831 ja. 
]832 vuosien parlamenttilait. 

1819-vuodon laki valtuutti. kirkkonCllvostot ostamllfln 
tai vuokraamaan maata viljelyttääkscen sitä sitte »seura-
kunnan lukuun sellaisilla henkilöillä, joita laillisesti saa. 
pitää jokapäiväisessä työssä sekä maksaakseen näille, 
jotka muutenkin olisivat seuråkunnan elätettäviä, kohtuul-
lisen palkan työstään .« Niinikään oli kirkkoneuvostoiJ.la, 
oi.keus vuok rata näi IJ e henkilöille tästä maasta pienempiä. 
palstoja. heidän vjljeltäväkseen omaan lukuunsa. Tässä.. 
laissa oli kuitenkin sollaisia rajoituksia, että se kävi joten-
sakin arvottomaksi: ennenkuin kirkkoneuvosto saattoi 
maata hankkia, oli seuralnmnan suoshlmus saatava; tar-
koitusta varten ei seurakuntalaisten veroja saisi korottaa 
muuta. kuin uivan vähäpätöisesti, ell ei siihen saatu SllOS-

itullusta niiltä seurakunnan maanomistajilta, joiUa y}ltecnsä. 
oli lUaata vähintään % seurakunnan koko maa-arvosta, 
eikä tähän tarkoitukseen missään tapauksessa saisi hankkia. 
20 nerea laajempaa maa-aluetta. 
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Kahdella vuonna 1831 julkaistuUn lailla. tämä lan-
jennettiin 50 ncreksi. Sitä paitsi sai kirkkoneuvosto 
oikouden valtiovarain kanslerin suostumuksella aitnnHan 
50 aeron alan kruunulle kuuluvaa metsä- tai kanlD1o.ata 
seka sen lisäksi saman verran pitäjän yhteismaatakin, 
mutta viimeksi mainittua ainoastaan tilanomistajain ja 
niiden henkilöjen enemmistön suostumuksella, joilla siiJlon 
oli yhteisoikeus j l.."'irkkoneuvoston n äin aitaul;tamaa. maata 
olisi käytettävä samalla tapaa kuin 1819-vuoden lain mukai-
sesti hankittua maata. 

Seuraavana vuonna, 1832, annettiin lisää maata työ-
väen käytettäväksi. Tällöin määrättiin, että. se maa, mikä 
aikaisemmin oli varattu köyhille polttoturl)Oen ottamista 
varten, mutta j oka usein oli näyttäynyt sUhen sopimnUo-
maksi, oli vuokrat.tava vähintään \/~ aCl'en ja. enintään 1 
acren suuruisissa osissa. peltopalstoiksi ahkerille työnteki-
jöille,ja kertyvät vuokramaksut. sen sij aan käytet.t.ävät polt-
tot.urpeiden, hiilien y. ro. s. ostoon. Merkille pantava Oli, 

ot.ti\. 1832-vuoden laki on poltopalstalninsiiädännön ensi-
miiinen pakkotoimenpide. 

Mainittavampia tuloksia ei näistä.lainsäädäntötoimen-
piteistä. kuitenkaan ole ollut. 

Mahtavat edut olivat näet tätä liikettä vastustamassa. 
Suurtilan vuokraroies piti kiinni siltä, että. hän itse tar-
vitsi kaiken maan, että. omaa maata viljelevä työntekijä 
on liian itse.näinen ja että hän käy leväperäiseksi työs-
säiin, syystä että hän tulisi käyttämään sumimman osan 
t,yövoimaansa oman maansa hyväksi, että hän varastelisi 
elukoilleen ruokaa sekä. viltdoin että hän ei maksaisi 
vuokraansa. VuokraIDiehiin yMyivät kauppiaat,joita uhkasi 
useiden tarvetavarain mene.kin väheneminen, ja villdoin 
kapakoitsijat, joilla oli parhaat vieraansa. tilattomien jou-
kossa. Kaikki niimä ainekset tietysti teki vät viranomaiset 
vähemmin tal'Ulokkaiksi hankkimaan peltopalstoja seura-
kunnassaan. 
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'l'ähän tuli vielä lisäksi teoreottisia epäilyksiä. MAL~ 
THUS osin}. katsoi eUä, työväenluokari tultua Walliseksi. 
väkiluvun lisäys kävisi yhäkin suuremmaksi, mikä hänestä, 
niinkuin tunnettu, ol i onnettomuudeksi sivistysmaill e. 
llluttaettä, jos työntekijä jätettäisiin yksikseen taistelomaan 
kUljuutta. vastaan, hänet siten pakotettaisiin kehittämään 
niitä psyykillisiä voimia, jotka väenlisäystä ehkäisevät. 
Sitä paitsi katsoi Mal thus, samoin kuin myöhemmin myös 
STUART MU,L j a muut, että peltopalstat vaikuttaisivat 
palkkojen alenemiseen. 

Kokemus kuitenkin osot.ti peltopalstajärjestelmän edul-
lisuutta, missä sitä oli soveUettu. V.1827 vakuutti muuan 
todistaja, jota alihuoneen asettama siirtolaisuuden tutki-
muskommissioni kuulusteli, että »pe1tol)ulsta.t pitävät, 
työntekijöitä työssä j a. saavat heidät ahkeriksi«, j a. klm 
muuan komitea vuonna 1834 t,utki yllä mainittujen lakien 
tuloksia, selitti se että :o peltopalstoista on niin suurta väli-
töntä. etua« eW~ olisi keksittävä joku yleinen järjestelmä 
niiden aikaansaamiseksi. 

Se vastarinta, mikä poltopalstajärjcstelmiiä tilauomis-
tajainja paikallishalliJUlOu puolella kohtasi, aikaansai sitä 
tarmokkaampia t.oimenpiteitä työväen ystävien puoleJt.a. 
kuta enemmän he voivat nojautua tuollaisiin edullis ii n 
tuloksiin kii,ytämlössii. 

J o vuonna 1834 perustettiin uusi yhdistys, Ulboul'(!l's' 
F1'ielld Society, joka uikakanskirjnllaan suurella menest,yk-
sellii. työskenteli m. m. osoHaakseen suurille Wanomista-
jille, mitä etuja heillä olisi peltopalstojen vl1ol...aamisesta 
työväelle. Sitä paitsi seura käytän.nöllisestikin edisti 
liikettä, vuokraten maata eri osissa Englantia, antaakseen 
sitä pienissä palstoissa vuokralle työntekijöille. 1840-luvun 
alussa kuuluu yhdistyksellä olleen kokonaista 7,400 till-
taista peltopalstaa '\'1.lOkralle annettuina. 

Useat pienet paikallissenrat toimivat samaan suun-
taan eri osissa maata. 

• 



• 
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Niinikään jatkettiin ponnisteluja lainsäädännön kehit-
tämiseksi liikkeen hyväksi. Näitä. ponnisteluja helpotti 
vähitellen olojen kehitys: vaivaismaksut l isääntyivät arve· 
Jllttavassa määrässä) 1830-1uvun lopulla kohtasi teollisuutta 
paha pula" maalaistyöväki joutui työttömäksi ja kurjuu-
teen) aikaisemmat toimenpiteet peltopalstojen hankkimi-
seksi eivät osottaneet mitään mainittavia tuloksia. Tämän 
johdosta asetti alihuone v. 1843 kommlssionin tutkimaan 
~ allotrnent.sjärjestelmän tuloksia sekä sopisiko(tähän taI'koi-
tllkseen) erottaa osa. kaikesta yhteismaasta mikä parla-
lIlcnttilain kautta vastaisuudessa tulee aidattavaksi." 

Kommissionin tutkimus antoi tulokseksi, että :omaan· 
hallitseminen peltopalstojcn muodossa on tehokas keino 
ruumiillista työtä. tekevän väestön elinelltojen parantami-
~eksi c , sekä _ettei tästä. aiheutuvia etuja nautita minkään 
muun kansanluokan kustannuksella eikä niiden ohessa 
ole vastaavin haittoja... Kommissioni ehdotti sen vuoksi 
useita lainsäädwtötoimenpiteitä puheenaolevan järjestel-
män keh.ittäroi soksi ja huomautti erittäin tärkeäksi, ettei 
yhteismaata. aida.ttaessa jätetä työntekijöille korvumnnttu 
heidän siinä menettämiään etuja. Kommission.in tutki-
mukset ja ehdotukset. synnyttivät lähinnä seuraavina 
vuosina koko joukon lakiehdotuksia, jotka tarkoittivat. 
pcllopalstojen !)cl"ustamisen eclistämistä, mut.ta ne kuiten-
kin kaikki llylättiill. . 

Se muoto, jossa lainsiUidäntö viluloin koetti turvl1tn 
viihävaraisemmalle maalaisväestölle osuutta maaIlan, oli 
1845-vuoden Yleinen aituamisJaki (The Gelleral I11 closure 
Art). Edellä mainihm 1843-vuoden kOlnmissionin ansioksi 
Oli luettu, että tässä laissll nimenomaan huomautetaan. 
',öy1lem1rien kans<mlwikkien oikeudesta yhteismllahan. 

Lainsäädäntö ei tosin vie1ä silloi.llmennytniin pitkälle, 
eHti. olisi koettanut säilyttääjakamattomana yhteismaah\ jt\ 
määrätyillä, keJutykseenjn kokemukseen perustuvilla rnjoi-
tuksilln ja ehdoilla tehdä sen tarkoituksc.nmukaisemmnn 
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kä.yttämisen vähii;varaisemmille kansanluokille mahdolli-
seksi. 1845-vl.loden laki tarkoitti osin aitausten tekemistä. 
huokeahintaisemmiksi ja sen kautta vähemmän rasittaviksi, 
ja osin maan varaamista ail;aamisia. toimoenpantaessa pelto-
palstoiksi työväelle. 

Tiimä laki määrää sen vuoksi että aitaamisanomllk-
sja tutkimaan on asetettava. erityisiä. valtion virkamiehiä. 
(i1/closm"e commissioners), joiden tuli, entisen parlamentti-
val iokunnan sijasta, tutkia kaikkia vuoden kuluessajätet-
tyjä. hakemuksia ja. esittää no kerran vuodessa. parlamen-
rille yht,JI1ii ainoana Jakiehdotuksena. Täten voitettiin se 
tärkeä etu, että aitaamiskustannuksot voi tiin vähentää. 
kymmenososaan entisestä. määrästääD. Sen ohessa siUidet-
iiin, että ';oka kerta kuin yhteismaata tästedes aidnttiin, 
osa siitä oli varattava peltol)alstoiksi työn tekijöille kor-
vo.uk se.ks.i siitä oikeudesta yhteismaahan, joka heillä siihen 
asti ou ollut ja jonka he aitaamisen kautta tulisivat menet· 
tilmään. Tämä. laki si is periaatteellisesti myönsi, että. 
jokaisella kansalaisella oli oikeus yhteismaahall. Uut.ta 
tämän periaatteollisesti niin tärkeän lain vaikutuksen teki 
melkein tykköniiän tyhjäksi se määl'äys, että vähävarai-
sempien oikeudet tulivat riippmnaan aitausvirkamiesf.en 
mielivallasta .. Kun nämä useammissa tapauksissa näyttävät 
olleen kokonaan riippuvia tilanomistajista, oli seuraus se, 
että niistä. noin 615,OX> acresta yhte.ismaata, mitkä vielä 
vnosint\ 1845- 1867 suul'ten tilanonllstajain maaWttksien 
lisäämiseksi aidattiin, ainoastaan noin 2,2{X} acren käytet-
i iin peltopalsto.i.ksi työntekijöille. 

»Taaskin, niinkuin niin usein Englallllissae:, sanoo 
HASDACH, ~oli suurista ponnistuksista vähäl)ätöinen tulos, 
sillä hallinto pani pal'astaan tehdäkseen lamsääclännön 
aikeet tyhjiks.i. « 

Vähitellen kuitenkin yleisön huomio yhii. enemmän 
ja enemmän kääntyi aitnamisliikkeen koko yhteiskunnall~ 
vaaralliseen laatmill, Käännekohdaksi mainitaan niitä. 
t'ohkeita yri tyksiä, jotka tarkoittivat Lontoon lähistössä 
olevien avonaisten paikkojen aitaatnista vuokrakasarJnien 

8 
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mkennnstonteiksi. 'fämän johdosta asetti n1i11l1one vuonna 
186ö komitean tutkimaan, rniUä. keinoin Lontoolle voitai-
siin säilyttää puistoja j a avonaisia kenttiä kaupungin 
lähellä· olevalla yhteismaalla. Sitä paitsi perustettiin eri-
tyinen seura (The Omum)1Js PreserlJalum Society) yhteis-
maiden suojelemiseksi vastaisilta aitaamisilta, jonka jiise-
n.inä huomataan esLm. MILT.., DLLKE, FAWCETT ja SHAW-
LI~FEVRE. Seuraus täst,ij. oli, että jo seuraavana vuonna 
(1866) pantiin k ii.ytäntöön laki, joka. kielsi vastaisen 
nicaamisen Lontoon alueella. Tiistä levisi yhteismaiden 
säilyttämistä tarkoittava liike kautta koko maan, montiiupii. 
to isin paikoin pian niinkin pitkälle, että yksityisten maan· 
omistajain tekemät,aidat, joiden katsottiin olevan vastoin 
yhteistä etua, poistettiin. ,. 

Knnyleisön silmät täten, ainakin yksityist-apauksissa, 
avautu ivat näkemiiän aitausten aikanllsaamia vääryyksiä 

~ja epäkohtia , ei kauaa kestänyt, ennenkuin yleinen mieli-
pide kokonaan käiin"yi niitä vastaan. Kunink. konunissioni. 
joka. oli asetettu tutkimaan naisten j,\ lasten käyttämistä 
mnanviljelystyössä, huomautti v. 1868 mietinnössään, että 
»maalaisviiestö oli menettänyt ne tilaisuudet ja keinot 
asemansa parantamiseksi , mitkä sillä uikuisemmin oli ollut .. . 
Tämän kat-soi kommissioni tapahtuneen sen kautta että 
1) yhteismaat oli aida.ttu ja 2) pienet viljelykset oli liitetty 
suuriin. K ommissioni lisäsi että »jälkimmäinen syy epäi-
lemättä suureksi osaksi riippuu edellisestä.« 

Kun parlamentil le vuonna 1869 esitettiin vuoden 
aitauslaki ja siinä ehdotettiin eri osissn. maata aidattavnksi 
yhteensä 8,9CO aerea yhtoismaata, josta ainoastaan 3 aeroa 
varattiin lH1istoiksi ja 6 ael·ea työväen l)eltopalstoiksi, 
herätti tämä ansa.ittua huomiota, ja lakiehdotus hylättiin. 
Allimone asetti sitä l)aitsi kommissionin tutkimaan, millä 
tavoin yhteismaiden jako 1845-vuoden lain voimaan astu· 

·misesta alkaen oli toimitettu, ja tämä kommissioni toi 
pi:iivän valoon edellä mainitscmamlllc numerot, jotka sel-
västi osottivat, kuinka väärin työväestöii kohtaan oli 
ntenetelt.y. 
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Suoranaisiin toimenpiteihin peltopalstojen aikaansaa-
miseksi ei kuitenkaan ryhdytty niistä paljast.uksista huo-
limatta, joita eslm. edellä mainitut kommiss ionit olivat 
tehneet maanviljelystyöväestössä tai yhteismaalainsäädän-
nössä vallitseviin epäkohtiin nähden. Eipä vielä 1867-
vuoden kommissionikaan, j oka selvästi oli oivaltanut työ-
väestön kurjuu(len ja yhteismaidcn aitaamiscn keskinäi-
sen yhteyden, vaatinut Sllorana isia toimenpiteitä, vaau 
huomautti ainoastaan, että _lmnsalJe siten tehty vääryys 
olisi niiden, jotka olivat aidattua maata saaneet, korvat-
tava niin että tXljxw,ehtoisesfi antaisivat peltopalstoja työn-
tekijäin käytettäväksi.,. Niin lienevätkin tehneet muutamat 
ilimisystävälliset, oikeamieliset ja tarkkanäköiset tilan-
omistajat, sillä vuosina 1845-1868 kasvoi peltopalstojen 
luku melkoisesti. 

Peltopalstojen lisääntyminen kuitenkin tapahtui san-
gen epätilsaisosti ja lukuisia paikkakuntia oli, missä tilan-
omistajat eivät katsonoot niiden vuokraamisesta olevan 
itselleen etna. Erittäin rasittavia myös olivat niiden vuokra-
ehdot: vuokraoikeus oli aivan turvaamaton, peltopalstojen 
haltijoille pantiin kaikenmoisia vaatimuksia. Sllmlmpana 
esteenä kuitenkin olivat vuokl'ftmaksm, jotka aina olivat 
suuremmat l.. .. Uln suurtilojen vuokramiesten vuokrat, osin 
syystä että peltopalstojen bankintakustannllkset olivat 
jonkun verran suuremmat, ja. osin syystä, että pienten 
vuokramaksujen kerääminen on vaivaloista. 1879-1881-
vuosien Maanviljelyskommissioni os!ltti peltopalstojen 
vuohan toisinaan nousevan 200, 300 jopa 5-600 pro-
senttiinkin sllUl'tilojen vuokrnmiesten maksamista vuokrista 
ja tavallisosti olevan 25-30 prosenttia näitä suuremman. 

Lisäksi tuli muita asiallhaaroja, jotka yhäkin vai-
keuttivat peltopalstojen hankkimista. Vuonna 1873 jul-
kaistUn Laki köyhien tarpoiksi hankittujen peltopalstojen 
hallinnosta (The Poew Allotmellts Mallagement Aclj, jonka 
tarkoitus oli nikaansaada. parempaa. hallintoa siihen maa-
han nähd~n, j ota aitaamislakien perustllksella oli varattn 
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köyhien avuksi, Uluita joka sen ohessa sisälsi peltopalsta-
liikettä vastustavia määräyksiä.. Niinpä tämä laki sallii 
uikaisempien lakien nojalla syntyneistä peltopalstoista. 
cJllnakolta kantaa yhden vuoden vuokramakslm, sekä kumoo 
1832-vuoden määräyksen, ettei peltopalstojell ala saa. olla 
1/ 4 ucrea vähempi. Sjtä paitsi valtuutti laki vaivaishoito-
hallitukset, joiden hallinnon alaisia peltopalstat olivat~ 
siinä tapauksessa ettoivät ne eikä sourakunta katsoneet 
aikaisempien lakien perustuksella hankittua maata tarkoi-
tukseen sopivaksi, myymään, antamaan vuokrnlle tai vaih-
tamaan sen ja käyttämään rahap muihin tarkoituksiin, 
joista seurakunnalla oli pysyväistä hyötyä. Tämä lainsää-
däntötoimenpide oli siis omiaan kokonaan tekemään tl11'-
haksi kaikki peltopalstojen eduksi säädetyt aikaisem-
mat lait. 

Vuonna 1876 vihdoin julkaistiin tuo periaatteessa. 
tärkeä Laki yhteismaista (The Commons Act), joka tykkö-
1liilin hylkäsi sen periaatteen, jonka pohjalla aitaamisin 
lähes kahden vuosisadan kuluessa oli toimitettu, ja mää-
räsi, ettei vastedes mitään aitaamisia saa tulla kysymyk-
seen, ellei selvästi voida osottaa ni.iden olevan yleiseksi 
hyödyksi. Milloin ai taamisia myönnettäisiin, oli nouda-
tettava. kaikenlaisia määräyksiä, joilla oli tarkoitus paljoa 
suuremmassa määrässä kuin ennen varata maata työväen 
pe1tol)Mstoiksi ja puistoiksi. Kauplmkien läheisyydessä 
kiellettiin kaikk. aitaamiset, ellei niihin oltu hankittu 
kaupungin vimnomaisten lupaa . Ylipäätään tarkoitti laki 
nitaamisten estämistä siellä, missä yleisö suuremmassa, 
määrässä oli tottunut yhteismaita käyttämään. 

Ohimennen myös mainittakoon, että laki sisälsi sen 
vuosien 1832 ja 1873 lakeja osin täydentävän, osin kumoo-
van määräyksen, että, ln.issä vanhojen aitaamislakien perus-
tuksella oli jätetty maata polttoturpeen hankkimiseksi 
seurakunnan köyillJJe, tätä maata ei saanut myydä, vaan 
oli halli.nnon se vllokmttava peltopalstoiksi t,ai, jos se on 
siihen sopimatonta, vaiJldettava muuhun niiksi sopivaan· 
ll\.aahan . 
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Mitään välittömiä seurauksia peltopalstojen luvun 
lisääntymiseksi ei l 876-vuoden laista kuitenkaan ole ollut, 
pääasiallisesti syystä että sen ilmestyttyä a. itaamiset suu-
reksi osaksi ovat tnuvonneet. 

Vuosien 1876- 1892 kuluessa oli parlamentille esitetty 
kaikkiaan 74 aihlamisunomusta; näistä. on suostuttu ainoas-
taan 24:iUin, joiden kautta 26,600 aerea yhteismaata on 
niin jaettu, että 50) neren on VArattu puistoiksi y . ID. s .. 
280 aerea työväen peltopalstoiksi ja loput yksityisomai-
suudeksi. 'l'ästä lälIti en ovat. aitaamiset yhäkin tallonneet. 
Sen on vaikuttanut etupäässii. 1893 - vuoden lisälaki. 
jonka. j älkeen vuoleen 1899 ainoastaan 2 aitanmislakia on 
hyväksytty. V. 1899 on vielä. yksi lisä. puheenaolevaan 
lainsäädäntöön annettu, jonka tarkoituksena on yhä. enem-
män rajoittaa yhteismaitten mtmt.tumista yksityisomni-
suudeksi. 

Englannissa ja " Talesissa vielä aitaamatta olevain 
yhteisma itten ala arvioidaan noin 2,f)l):\((O aereksi. Nämä 
yhteismaat ovat eninunäksi osaksi vnoriseudttissa~ kun 
sitä vastoin maanvi lj elyspureissä sijaitsevien yhteismaiden 
ala on sangen pieni. Erityisesti huomauttna esim. SHAW-
LEF1WRE, että ·niillä. seuduilla, missä vielä on yhooismaata. 
pieniviljelijät j a. työväki ovat toimeentuJoonsa nähden 
Suuressa määrässä. riippuvia yhteismaaoikeuksista ja että 
pieniviljelykset, siinä tapauksessa että yhteismnat aidat,· 
taisiin yksityisomaisuudeksi, lakkaisivat olemasta kannat-
tavia ja liittyisivät suuctiloill.in, t,yöväestön vahingoksi. 

Edellä olevasta katsauksesta siis näemme, että kaikki 
toimen piteet, j oihin lainsäädäntö hi.hän asti on ryhtynyr 
peltopalstojen hankkimiseksi maanviljelystyövii.ostöUe, ovat, 
olleet joko vaivaishoitolainsäädännön tai yhteismaalain-
säädännön yhteydessä, kumpaisessakin tapauksessa verrat-
tain vähäarvoisia ja sen vuoksi myös enemmän tai vähem-
män hyödyttömiä. 
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b) Uusin lainsäiitliintö. 
Edellisen ajan pyrkimyksille puheena olevalla alalla, 

jotka, niinkuin olemme nähneet, pääasiassa ovat antaneet 
vähäpätöisiä tuloksia, on kuvaavaa se, että toimenpiteilun 
maun hankkimiseksi maanviljelyst.yöväello on ryhclytty 
haUituksen tai ihmisystävien puolelta - :okansan hyvuksi«r 
mutta ei :okansan avulla «. 

Sillä ajanjaksolla, jota. nyt ryhdymme kuvailemaan, 
on huomattavimpana llmnusmerkkinä se, että. maan-
viljelystyöväestö itse alkua toimia puolestaan ja vaatia 
reformeja, sekä että tämä väestö saa jonkun verran vai-
kutusvaltaa parlamentin vaaleihinkin, jote!l se nyttemmin 
011 voinut saada äänensä kuuluviin. 

Kaik.ki tutkimukset, jot.ka olivat paljastaneet ennes-
tään tuntemattomia opäkohtia, kaikki se sekä pa~sövineu 
että aktiivinen vastarinta, mikä suurtilojon viljolijäin 
puolelta oli tullut ])äkyviin, sai vihdoin, kohoavan valis· 
tuksen kera, maanviljelystyöväestön itse liittymään yhdis· 
tyksiksi työskennelläkseen asemansa parantamiseksi. 'fämä 
liike alkoi vuonna 1872 työmies JOSEPH A.ncnm johdolla, 
jolla. miehellä on suuri merkitys Englannin maanvilj elys· 
työväenluokan kehityksen suhteen. Hän penlsti J.llle Na-
tiQnal Agricultuml Ulbourers' Union nimisen liiton, johon 
ensi vuosina kuului keskimäärin noin 30,0:0 jäsontä. 
Liitto otti ill. ill. (vertaa siv. 61) peltopalstakysymyksen 
ohjelmaansa ja haljoitti sen hyväksi agitatsioollia käytän· 
nölliseen suuntaan ennen aavistaillattomalla tarmolla 1). 
Tälle liitolle oli kohtuullisista vuokramaksuista saatavien 
ja turvallisemmassa. kuin tilanomistajien tarjoomassa ase· 
massa olevien peltopalstoj ell puute antanut aiheHa. harkita, 
mitenkä niitä kävisi hunkkiminen tai oikeammin pakait-
t(m~inen työväestölle. Muistettiin taas 1832-vuoden lakia, 

') Maanviljelystyöntekijäin vaatimuksia tämän ngitntsioonin 
aiknna kuvrnt seuraava, muutcnkUl heidän olojansa valnisevl\ silie: 

_Have thc rightl! of "n Englishman, 
Ahome, a wife [\Ild II- cow~ . 

S!lnda cnglnntilaisen oikeudet, kodin, vaimon j!\ lehmän. 
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joka velvoitti seurakuntia. antamaan omistamansa tai vllok~ 
raile ottamansa maan, jota. aikaisemmin oli käytetty poltto-
aineiden y. m. ketää.miseen köyhille, peltopalstojen muo-
dossa vuokralle työväen vilj eHäväksi. 

Vauclit.tiin että t ätä määräystä oli sovelletta.va kaik-
keen monilukuisten hyväntekeväisyyslaitosten hallussa 
olevaan maahan, jota siihen asti oli annettu vuokraUe 
suurina tiluksina. Maanviljelystyäväen liitto hankki 
paikallisasiamiestensä kautta tietoja moisen maan laajuu-
desta eri seurakmmissa ja sen jälkeen alkoi kiivas agitat~ 
siooni edellä mainittmffi suunt,aau. Mutta näiden tilojen 
hallinto oli sumten tilanomistajain tai vuokramiesten hal· 
lussa, jotka työväen vaatimuksia vastustivat; ei myöskään 
saatu mitään apua hallituksen puoleen kääntymällä. Nämä 
vastuksut saivat liiton ryhtymään työskentelemään uuden 
peltopalstaJain aikaansaamiseksi. 1870-1uvun lopulla onnis-
tui liiton tässä suhteessa saada puolelleen tunnottu val-
tiomies sir CUARI,ES DJLKE. Dilke esitti alihuoneessa 
edellä mainittuun suuntaan käyvän lakiehdotuksen) sekä 
osotti puolustuspuheessaan, johon Maanviljelystyöväen 
liitto oli koonnut ainekset, kuinka peltopalstoja taval-
lisesti annettiin vuokralle 4, 6 jopa 8 p:nan maksusta 
acrelta) kun sitä vastoin tavallinen vuokramaksu samalla 
paikkakunnalla oli 1 p:ta, sekä kuinka oli kyliä, joissa 
väestö oli yhteensullottuna aivan kuin Lontoossa, saamatta 
käytettäväkseen pienintäkään maatilkkua. Vanhoilliset 
iva.ilivat lakiehdotusta, joka myös hylättiin. Dilke esitti 
sen myöhemmin vielä. kerran, mutta samalla tuloksella. 

Yleisessä mieljpiteessä tapahtui kuitenkin huomattava 
käänne vuonna 1880, jolloin va.paamielinen puolue pääsi 
yleisissä parlamentinvaaleissa voitolle. Tästä oli tosin 
lUo lUo seurauksena, että Dilke astui hallitukseen, mutta 
hänen sijansa parlament.issa. tässä asiassa otti nyt JESSE 
COLI,INGS, jonka kannan jo edellisestä olemme oppineet 
hmtemaan. Hänen ensimäisiä pyrintöjään kannatti vuonna 
1879 asetettu k. kommissioni, jonka oli »tutkittava maan-
viljelystuotannon vähenemistä ja sen syitä.« Kommissiom 
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tutki nimittäin lli. m'J missä mäiirin muanvilj elyspula oli 
kohdannut Olaanviljelysväestön eri luokkia, ja tämä tut-
kimus toi uutta valaistusta munnviljelyst,yöväen oloilull. 

Colli.ngs alkoi työnsä. maaseudun yhteiskwlnallisten 
olojen pamntamiseksi esittämäUä vuonna 18'31 l)ilrlamen-
tissa lakiehdotuksen) jonka tarkoitus oli hankkia 1) pelto-
paIstojl\, 2) pieniä, maanviljolystiJoja (sm(j71 llOldi1/gS) ja 
3) mahdollisuutta pienten maatilojen vuokra miehille piiästii 
niiden omistajaksi. Kaksi viimeksi mainittua ehdotusta, 
joita käsittelemme myöhemmin (ITI) J kohtasi monta 
vuotta oc1cskinpäin osm kylrnäkiskoisuuttu, osin vastarm-
laa kaikkien puolueitten puolelta. parlamentissa. Ehdo-
tuksen peltopalstojcn hankkimisesta sitä vastoin vapaa-
mielinen puolue heti otti myötätuntoisesti vastaan ja vähi-
tellen on siit,ä syntynyt kokonainen salja lainsiloädälltö-
toimenpiteitä. Nämä voidaan jakaa kah teen pääry}ul1ääll~ 
aa) julkisille laitoksille kuuluvaa maata koskevaan lain-
säädäntöön ja bb) y leisiin lakeih in peltopalstojen hankki-
misesta. 

aa) Julki s ill e laitoksille kuuluvaa maata, 
k oskev a lainsäädäntö . 

. Julkisten laitosten hallussa oJevia tiloja on Englan-
nissa suuri joukko. Arvioltä omistaa joko Englannin 
kruunu tai ki.rkko, yliopistot ja oppilaitoksot~ hospitaalit, 
ja muut hyväntekevii.isyyslaitokset 1 1/ 2 ll1iJjoonaa acrea 
maata. Melkein kaikki kirkoll , yliopistojen ja hyvän-
tekeväisyyslaitosten omistama mnaomaisuus oli vielä vuo-
sisadan keskivaihei.1111 annettu vuokralle el inkaudeksi tai 
pitkä.ksi ujaksi. 'fuf,!Sä jäljestelmässä on vi.ime vuosikymme-
llllä. tapahtunut muutos. Yliopistojen ja hyväntekeviiisyys-
laitosten liluksia alettiin antua vuokralle maassa yleensä 
tavall iseksi tulleiksi lyhyiksi vuokraklIusiksi, usein viilittä-
ji.lle, jotka itse eivät olleet maa,nviljelijöitli, vaan puolestaan 
vuokl"as i."a~ maita pienemmille vuokralll.iehille korkeinta 
mahdollista nylkemisvuokraa vastaan (I·Mk..'renls). 
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J"os näiden tilojen oloja tutkittaisiin, sanoo SHAW. 
LEl!'EVHE, niin tämä tut.kimus todennäköisesti osottaisi, 
että näillä, siinä tarkoituksessa että niiden hoito tulis i 
taloudollisesti mahclollisemmun edulliseksi ja että viiltet-
täisiiJl pääomien kiinnittämistii, l.iilun, järjestelmä pionten 
t ilojen liittämiseksi suuriin on toimeenpantu paljoa laaja-
peräisemmin kuin mitä yksityishenkilöt pisimmälle mene-
vissäkiiäIi tapauksissa. ovat tehneet. :>Mutta", jatkaa hän, 
"missä maatila. on julkisen laitoksen hoidossa, on valtioIJa 
oikeus odottaa ja vaatia, että tätä hoitoa toimitetaan 
huomioon ottaen kaikkien niiden yhteiskuntaluokkien edut, 
jotka näillä tiloma elävät eikä yksinomaan pitäen sibuiillä 
suminta. mahdollista nettotuloa.~ 

Kun kysymys maanviljelystyöväen aseman l)arantn· 
misesta sillä keinoin, etti!. peltopalstojen hankkiminen 
kävisi heille mahdolliseksi , oli tullut päiväjärjestykseen, 
ei sijs ollut pitkä askel siihen ajatukseen, että edellämai· 
nihua laatua olevilla. maaWoiUa olisi tehtävä. laajupcräi. 
sempiä kokeita. Missä. tällaisia tiloja myytiin, saattoi 
kokeen tehdä paloitlelemalla ne ja myymällä palstat pik· 
kutiloiksi, missä taas näitä maaliloja vuokrattiill, saattoi 
kokeen toimittaa vuokraamalla ne pienissä palstoissil eikä 
yhteen käteen, jälkimäisessä tapauksessa kun usein S)'11· 
tyi turmiollinen välitysjärjestelmä, joka suorastaan teki 
lllaatilkun hankkimisen mahdottomaksi kokonai sten pitä-
jäin työväestölle. 

1) PeltopalstoJen lisäämistä tarkoittava laki, 1882. 

Silloin kuin vapaamielinen puolue omaksui C01.-
T.1NGsin edellä mainitussa lakiehdotuksessa olevan ensi-
lnäisen vaatimuksen , job koski peltopalstojen lisäänllstä, 
oli sillä tat'koitus velvoittaa eräille hyväntekeväisyyslaitok-
sille lahjoitetun maan hallintoja (truslee.s of chatity kmds) 
antamaan maan vuokralle, ei yhteen käteen; niinkuin siihen 
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saakka: vaan enintään 1 acren suuruisina peltopalstoina. 
f:.yöväelle. Lakiehdotuksen tarkoitus oli sitä paitsi oikeuttaa 
puheen alaisen maan hallintoja, siinä tapauksessa että maa 
sijaitsi epämukavasti, antamaan sen vuokralle yhdeUe hen-
kilölle: ja sen sija,an, lain tarkoittamassa suhteessa, otta-
maan vuokralle muuta, sopivamroin sijaitsevaa maata. 'fä-
män lisäksi ei sen maksun, josta näitä palstoja annettaisiin 
vuokralle, pitänyt saada nousta suuremmaksi sitä raha-
määrää, josta yhtä hyvää maata samassa pitäjässä taval-
lisesti vuokrataan, sillä lisämaksulla kuitenkin, mikä oli 
tarpeen yleisten, maasta suoritettavien verojen, niinkuin 
kymmenysten y. m. korvaamiseen. 

Tämä lakiehdotus, joka perustui pakkoperiaatteeseen, 
samoin kuin 1832-vuoden laki, jonka laajennukseksi se 
oli aiottu, kohtasi arveluttavaa vastustusta ylihuoneessa, 
ja ennenkuin se siellä hyväksyttiin, tehtiin siihen sellai-
sia muutoksia, että sen pakko periaate kävi vähäarvoiseksi 
ja it·se laki tämän nojalla mahdolliseksi kiertää, niin että 
sillä todellisuudessa on ollut verrattain vähän suoranaista 
merkitystä. Alkuperäisen ehdotuksen mukaan olisi työ· 
väest-ölle helposti saatavilla oleva ja huokea kreivikunnan-
oikeus oleva valituspaikkana. Juuri tässä kohdassa tehtiin 
lUuutoksia. Ylihuone, joka ei llskaltanut vastustaa itse 
lakia eikä edes pakkoperiaatetta, pani kreivikunnanoikeu-
den sijaan hyväntekeväisyyslaitosten ylihallinnon (clutrity 
commisswn}, joka koko sinä ta.istelukautena, mikä oli 
käynyt lakiehdotuksen edellä, oli osottanut asialle varsin 
vähäistä myötätlmtoisuutta. 'rälle viranomaiselle ovat 
valitukset jätettävät, jonka jälkeen sen on asiaa tutkittava 
ja'1 jos lmomaa siihen olevan syytä, velvoitettava puheen-
alaisen maan paikallishallintoa soveltamaan lakia. Sitä 
paitsi osattiin lakiin pujahuttaa D. k. kautsu·§, joka sisä.lsi, 
että jos puheenalaisen maan asianomainen hallinto katsoo 
maata ~ peltopalstoiksi sopimattomaksi c, voipi se edellä 
mainitulta clwrity commissionilta anoa ja saada vapau-
tuksen velvoituksesta maan vuokraamiseen peltopalstoiksi. 
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Näine oloollisine 111l1utoksineen ehdotuksesta tuli laki, 
joka sai nimeksen The Allotmellfs E'xtells1Qn ACf, 1882, Laki 
peltopalstojen lisäämisostä. 

'l'ällä lailla olisi voinut olla suurikin merkitys Eng-
lannin musnviljelystyöväestölle, jos se olisi tullut tarkoi-
tuksenmukaisesti noudatettavaksi, sillä. sen määrä.ykset 
ulottuivat kaikkiaan noin 1/ , miljonaull acreen maata,josta. 
oli vuotuista tuloa noin 1 miljona pst. 

Mutta todellisuudessa. on laki vl1in aikaansuanut ali-
tuista taistelua toiselta puolen työntekijäin ja heidän ystä-
viensä ja toiselta puolen paikallishallintovirullomaisten 
välillä, jotka. jälkimäiset useimmissa tapauksissa ovat saa-
neet kannatusta charity CQmmissioniJta . 

On helposti ymmärrettävissä, että, kWl on voitetta-
vana suureml)ia vastuksia ja mutkia tehtäessä. sopimusta 
monilukuisten pienten vtlokramiesten kuin yhden ainoan 
suuremman vuokramiehen kanssa ja että, kun toiselta 
puolen monilukuisten pienten vuokn\maksujen kokoominen 
ja suo]'ituksen valvominen sekä yleensä lain määräysten 
noudattaminen synnyttää. paljo vaivaa, tästä usein on 
ollut se semaus, että joka. kerta kuin chm'ily oomrnission 
on tahtonut pakottaa asianomaisia sovittamaan 1882-vuo-
den lakia, nämä ennemmin erosivat luott.amustoimestaan 
kuin täyttivät co-mmissionin käskyt. Useassa tapauksessa. 
huomattiin heidän sijansa täyttäminen mahdottomaksi. 
'foiset hyväntekeväiByyslaitosten hallintoviranoma.iset taas 
koettivat tavalla tai to isella kiertää tai vastustaa lakia, 
eslln. vaatien vuokramaksua ennakolta, rientäen vuokraa-
maan maata yhteen kdteen pitkäksi vuokra-ajaksi, siten 
välttääkseen lain soveltamista, toisissa. tapauksissa taas, 
vastoin lain määräystä, määräoon maalle tavattoman suu-
ret vuokramaksut tai kieltäytyen vuokraamasta maata 
muille kuin esim. yhden tilan maanviljelystyöväestölle tai 
naineille henkilöille. Usein he eivät piitanneot koko lain 
olemassaolosta. Toisinaan sattui, että työntekijät kerta 
toisensa jälkeen anoivat palsta tiloja, saamatta vastausta 
~Ulomuksiinsa. SUUI'tilojen omistajain ja vuokrumiesten 
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näytti olevan mahdoton luopua siitä ajatuksestu, että jos 
työviiestölle hankihaisiln suurempaa itsenäisyyttä ja riip. 
pumattomuutta, joml1loista tällä toimenpiteellä. oli hu'koi· 
tettu, tulisi se haitallisesti vaikuttamaan maaseUdtU1 elä· 
mään. 

Kaiken tämän vasturinnan j ohdosta kuului njin paljo 
valituksia, että parlamentti asetti v, 1884 kommissionin tut· 
kimaan lain tuloksia. 'fämä. kommissioru tekikin monta 
ehdotusta lain parantamiseksi, mutta niistä ei kuitenkaan 
tullut lakia. Muun muassa ehdotettiin: että. missä. tahansa 
llyväntekeväisyyslaitoksille kuuluva maa otäisyyteusä y , m. 
vuoksi oli peltopalstoiksi sopimatonta, olisi asianomainen 
hallintovirasto oikeutettu vaihtamaan sen sUlllan lIrVoiSOOll 
sopivampaan maahan, COLUNGskin puolestaan ryhtyi 
toimenpiteihin asian hyväksi; hän pel'l1sti erityisen seuran 
työväestön avustamisesta ja tämän asian aji~tllista varten, 

Joka tapauksessa sanotaan tästä laista olleen jonkun 
vel'l'ftn tuloksia: tuhannet t,yömiehet kuuluvat sen a\'ulla 
kuitenkin saaneen pieniä maapalstoja. 

2) L a ki pappIlain maan m yym isest ä, 1882, 

L aki pappilain maan ll1yy~nisest-ä (Tha Olabe Lamls 
Act) ei tosin aikaan nähden ole edellistä lähinnä , mutta 
ansaitsee kuitenkin tulla käsitellyksi lähemmässä yhte,)'· 
uessä tämän kanssa, syystä että niillä kumpaisellakin on 
tarkoitus saattaa julkisille laitoksille kuuluvaa manta t,yö· 
väestön ulottuville. 

'l'uuman pappilain maiden käyttämisestä pienl\'ilj e· 
lysten ja peltopalstojen luvun lisäämiseksi kerrotaan ensin 
synt,yneen loordi SAf,ISBURysså, joka VUOlwa 1886 ilmoitti 
kysymyksen olevan hallituksen huolenpidon esine(mii.. Kun 
pappiloilla oli maata melkein kaikissa pitäjissä, yhteensä 
(Englannissa ja ' Valesissa) enemmän kuin 600,000 aeren ja 
kun varsin y leisesti kuului valituksia, että. niitä silloisen 

• 
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kovan maanvilj elyspulan aikana oli vaikea hoitaa, katsoi 
hallitus 'niiden myymisellä samalla vapauttavansa papis-
ton taakasta ja tarjoovansa tilaisuutta ajan vaatimain 
pcltopalstojen perustamiseen. 

Puheena olevana vuonna 1888 käytäntöön pantu laki 
oikeutti myymään pappilan maata) jos siilI en saatiin asian-
omaisen piispan ja maanviljelysministeriön suostuIUUS. 
l\Iyyntiehdoksi pantiin, että maa oli ensi.n taljottava pie-
ninä palstoina työväestölJe tai piirin terveyslal1takullnaJJe 
tämän käytettäväksi samaan tarkoitukseen (1887-vuoden 
peltbpalstalaill mukaan, josta seUl". luvussl\ lähemmin). 
Ainoastaan siinä. tapauksessa että maanviljelysministeriön 
asianomaiset virkamiehet olivat tulJeet, siihen vakaumuk-
seen, että maasta pienill palstoin myyc1essä sa!ltaisiin 
alempi luuta kuin yhteen käteen myydessä, sallittiin Jllaan 
myyminen viimeksi mainitulla tava.lla.. 

Lakiehdotusta alihuoneessa käsiteltäessä, huomautti 
SHAW-LEFIWHE, että laki varmasti t.ulisi erehtymään tar-
koituksestaan) osin syystä ettei siinä ollut riittäviä mää-
J'äyksiä sen saattamisesta työväenluokan t.i.etooll, ja osin 
syystä ettei ostajan sallittu kiinnityttää osaa kauppahin-
nasta velaksi tVaan, mikä olisi ollut omiaan tekemään 
maan oston työntekijöilJe mahdolliseksi. Hä.:n ennust.i 
.laista olevan seuruuksena, että suurtilojen omistlljat ostai-
sivat pappilain maan ja että siinä seurakunnassa, missä 
myyminen tapahtrLi, maamonopoli yhäkin lisääntyisi sen 
sijaan, että sen olisi pitänyt vähentyä. 

Lain tulokset ovat osottaneet nämä väitteet tosiksi. 
V. 1893 julkaisi SHA W-LEFEVlU: tietoja 75 pappilan myy-
misestä. Näistä myytiin 66 yhteon käteen ja ostajina olivat 
useimmassa ta pauksessa lähiml)änäoleviCll tilojen omistajat. 
Ainoastuan 4 tapauksessa, myytiin pappilat useammassa 
kuin 3 osassa, mutta näyttää siltä kuin ei yhdessäkään 
tapauksessa yksikään työntekijä olisi yhtään palstaa. 
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ostanut. Samanlaisia negatiivisia tuloksia osotettiin myö-
hemmin (1897) Maanvilj elyskommissionin edessä. 

Lain päätarkoitusta ei ole siis saavutettu. 
Virallisen tilaston mukaan oli vuoteen 19()) 599 pap-

pilan maata myyty, käsittäen 13,202 acrea. 

bb) Yleisiä lak eja p elto p alstain h a nkinna sta. 

1) P e itopaistalak i, 1887 . 

Siihen vastarintaan, jota suurtilojen omistajat ja 
vuokraajat tekivät työväestön pyrinnölle hankkia itsel-
leen osallisuutta maahan - joka pyrintö kuitenkin esiin-
tyi vain niin vaatimat,tomossa muodossa että tätä osuutta 
maahan pyydettiin snada vuokrata - ja joka vastarinta, 
niinkuin edellä olemme kuvail.leet, räikeästi esiintyi soveJ-
lettaessf1 ensimäistä työväestön oduksi säädettyä pelto-
palstalakia, 1882-vuoden lakia, vastasi työväestö edelleen 
siirtymällä pois maaseudulta, osin kaupunkeihin ja tehtai-
hin ja osin Amerikkaan ja siirtomaihin. Tästä johtunut 
t,yöväenpuute alkoi tehdä tilanomistajat taipuvaisemmiksi 
vapaaehtnisesti hankkimaan peltopastoja työväelleen. Tällä 
asianhnal'alla t,äytyy välttämättä'katsoa olleen suuri mer-
kitys sen vaulldin lisäämisessä, minkä lainsäädänWkin 
t.ällä alalla tästä lähtien sai. Tähän myös tuli lisäksi 
yhä kovempi ja kovem!li pakotus yleisen mielipiteen 
puolelta, jonka olivat saaneet hereille kmdnatumalwtien 
o!)i t, työväenluokan asulllusoloja koskevat, 1884-vuoden 
k. kommissionin esiintuomut paljastukset sekä 1886-vuoden 
k. kommissionin tekemät kaupan ja teollisuuden pulaa 
koskevat tutkimukset. 

Pääsyyksi kuitenkin katsotaan Engla.nnin yleistä 
JJllOluepolitiikkaa. Poltopalstakysymys sai nimittäin polii-
tillisen merkityksen syksyllä 1885 toimitetuissa yleisissii 
vaaloissal jot,ka olivat ensimäiset vaalit, mitkä toimitettiin 
sen jälkeen kuin äänioikeuden laajennus maaseudulla oli 
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toimeen pa.ntu ja tämän johdosta ensimäiset, joihin lllaan~ 
viljelystyöväestöllä oli mitään poliitillista vaikutusta. Va.paa~ 

ruielinen puolue voitti silloin koko joukon ääniä agraari~ 
ohjelmallaan,joka. varsinkin työviiestöä miellytti nyttemmin 
historialliseksi käyneellä vaatimukseIlaan : ,.kohne acrea 
ja. yksi lehmä." jonka vaatimuksen jo olemme nähneet 
1700-1uvun politikoitsijain asettavan. 

Kun uusi parlamentti 1886 vuoden alussa kokoon~ 

tui, ehdot.ti COLLINGS kuningattaren valtaistuinpuheeseen 
aDJlettavaan parlamentin vastaukseen lisättäväksi ,.ethi 
alihuone nöyrästi lausuu valittavansa, ettei Hänen Majes~ 
teettinsa ollut antanut toiveita minkäänlaisista toimenpi~ 

teistä, jotka maanviljelystyöväelle ja muille maaseudulla 
asuville henkilöille helpottaisiva.t peltopalstojen ja pionten 
viljelystilojen saamista kohtuullisilla ehdoilJa niin hyvin 
vuokra maksun SUlU11uteen kuin vuokrauksen turvaamiseen 
nähden«. 

Hallitus ei hyväksynyt lausuntoa, vaan ilmoitti aiko-
vansa ottaa peltopalstakysymyksen kUDJlallishallintoa kos-
kevaan lakiehdotukseens~, mutta vastustavansa kaikkea 
pakollista maan ostoa tähän tarkoitukseen. Hallitus lupasi 
ensitilassa helpottaa täydellä omistusoikeudella vamstettu-
jen pikkutilojen perustamista. pal)piJain maan myymisellä 
(kts. siv. 124), mutta epäili, oliko sopivaa valtuuttaa paikallis-
viranomaisia ostamaan tähän t.arko itukseen maata. Collings'-
in lausunto kuitenkin sai puololleen enemmistön. Hallitus 
luopui paikalla. GLADSTQNEn muodostamassa uudessa 
ministeristössii asetettiin CHAMBEHT,AIN ja Collings pai-
kaJlishaUinnon ministeriön (Local OQVernment Board) etu-
nenään, ollen heidän aikomus työskennellä peltoJlalstoja 
ja pieniä viljelystiloja koskevien lakien aikaansaamiseksi; 
mutta. ennenkuin he ehtivät tätä varten saamaan vulmiiksi 
mitään suunnitelmaa, erosivat he hallituksesta syystä 
etteivät olleet yhtä mieltä virkatoveriensa kanssa Irlannin 
Home rule-kysymyksessä. Saman kysymyksen johdosta 
kukistui Gladst.one'n hallitus, ennenkuin oli ehtinyt täyt-
tää maanviljelystyöväestölle antamiaan hll)tmksia. 
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Parlamentissa oli kuitenkin esitetty kokonaista 11eljä 
lakiebdotusta, jotka koskivat IDaan antamista. työväestölle 
ja joista Collings'in tekemä ehdotus ei tarkoittanut ainoas~ 
taan peltopalstojen, vaan myös pienten viljelystiJojen luvun 
lisäämistä. Näitä ehdotuksia kuitenkin kohtas-i luja vas-
tarinta vaikuttavalta vanhoilliselta taholta. Niinpä esim. 
tunnottu valtio- ja finanssimies GOSCHEN eräässäCollings'in 
lakiehdotusta vastaalI pitämässään puheessa selitti, että 
lainsäädäntötoimenpiteet tässä asiassa olivat omiaan llUl'-

tamaan titunomistajissa kaiken vastuunuIaisl1uden tunteen 
työväkoiiän kohtaan. 'foiset väittivät Collings'in ja hänen 
llenkiheimolaistensa tahtovan »hävittää. maaomaisuuden .« 
~Epäilemättä «, niin kirjoitti arvossa pidetty lontoolainen 
sanomalehti St. James Gazette 1886, »on tämä monella tar~ 
koitusporänä; mutta on myös olemassa kaukonäköisempiä, 
jotka oivaltavat että varmin tie heidän kunruanhimonsa 
päämäärän saavuttamiseksi on maanomistajain kaiken 
stveellisen vaikul:.uksen hävil:.täminen, vaikutuksen, joka 
riippuu paikaLlisten velvollisuuksien täyttämisestä ja hal-
linnollisten toimil:.usten suorittamisesta, joiden poistaminen 
on luotettavin keino tehdä heidän vaikutuksensa kerras~ 
saan tehottoroaksi «. 

Tulos eräästä v. 1007 toiroitetusta jälki vaalista, jossa 
kiistakysymys pääasiallisesti koski sitä, onko välttämätöntä 
ryhtyä toimenpiteil \in maanviljelystyöväen aseman paran~ 

tfl.miseksi hankkimalla sille maata, osotti kuitenkin uudelle 
vanhoilliselle hallitukselle, vaikka ylempänä osotetut mie~ 
lipiteet yleisesti olivat vallalla sen puolueystävissä, että 
oli välttämätöntä ottaa tämä kysymys esille, jos mieli 
hallituksen saada kannatusta maaseudun vaalipiireissä. 
Vanhoillillen bal!itus niinmuodoin oli siis pakoitettu tiLyt~ 
tämään vJlpaamielisen hallituksen antamia lupauksia, kuten 
Englannissa monesti on tapahtunut. 

Vaikka nimittäin istunnot olivat päätt,ymäisillään, 
esitti hallitus lakiehdotuksen peltopalstojen hankkimisesta, 
jonka ehdotuksen parlamentti hyväksyi nimellä The AUd-
menfs Acf, 1887. 
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Kun tämä on ensimiiinen Slluri laki, joka soveltaa 
periaatetta. paikallisviranomaisten velvollisuudesta nou~ 
dattaa maanviljelystyöväestön vaatimuksia maan osallisuu-
teen nähden, on syytä hiukan lähemmin tehdä selkoa sen 
sisällyksestä. 

Laki velvoittaa terveyshoitopiirien terveyslauta.kun-
nat 1), siinä tapauksessa että kuusi veroll1lluksajaa sitä 
anoo tai että siihen on muuta syytä olemassa, toimitta-
maan tutkimuksen, minkä verran piirissä halutaan ja Dll 

saatavissa peltopalstojaja,jos terveyslautakunta on vakuut-
tunut siitä, ettei niitä ole yksityistä tietä kohtuullisilla. 
ehdoilla saatavissa, ostamaan tai vuokralle ottamaan sopi-
vaa. maata tarvetta vastaavan alan, josta enintään 1 neren 
laajuisia palstoja vuokrataan piirissä asuvalle työväestölle. 
Kreivikwman viraston luvalla saattaa piirin terveyslauta-
kunta myös hankkia maata vuokrattavaksi yhteiseksi lai-
tlunmaaksi. Hankittavasta maasta ei kuitenkaan saa mak-
saa niin suurta hintaa eikä vuokraa, ettei sitä ynnä muita 
asiasta aiheutuneita kustannuksia terveyslautakunnan mie-. 
lestä käy korvaaminen niillä vtlokramaksuilla, joita maasta 
oletetaan saatavan. Kohtuullisella vuokramaksulla laki 
tarkoittaa sitä vuokramäärää, mikä, kaikenlaiset verot ja 
rasitukset poisluettua, saatetaan oJettaa maksettavaksi 
yksityiselle tilanomistajalle silmäJläpitäen maan arvoa 
naapuristossa, peltopalstan kokoa ja asemaa, kustannuksia 
sen hankkimisesta, vuokramaksun perimisestä aiheutuvaa 
tappion vaaraa sekä peltopalstain hallintoa. 

J os terveyslautakunta ei voi vapaaehtoista tietä ja 
kohtuullisilla ehdoilla ha·nkkia maata laissa määrättyä 
tarkoitusta varten, voipi terveyslautakunta siitä ilmoittaa 
kreivikuntaviranomaiselle 2), joka asiaa tutkittuaan saattaa 

' ) Ennen 1888-vuoden paikallisballint.oref.ormia. .oli t4rkein pai-
kallinen hallinto piirien terveysla.utakunnan käsissä, j.olla myöskin 
.oli köyhäinh.oito ynnä m.onet muut kunnalliset tehtävät. 

") 188S-vu.oden hallintoreformin jälkeen kreivikuntaneuvosto, 
j.oka kansan valitsema lait.oS sill.oin astui aiko.isempien kaikkivaltiasten 
rauhantu.omarien sijaan. 

9 
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valtuuttaa terveyslautakunnan hankkimaan puheenaole-
vaan tarkoitukseen maata lK1kkoluooUtllkseUa'l johon kuiten-
kin vaaditaan parlamentin SllOStl1OlUS. Jos Illaan l)skko-
JUQvutuksessa synt,yy kiistaa korva~sest,u, ratkaisee sen 
asianomaisten tai , JOOlmankumman asianosaisen auomnk-
sesta, paikaUishallinnon ministeriön valitsema a rviomies. 
Puolueellisen vastarinnan ekkäisemiseksi on tä-lIä arvio-
miehellä valta epuuUua jonkun todistaj an kustannukset 
tai muita kustannuksia, joita kän katsoo kohtuuttomiksi. 
Pakkolunashtksesta muuten säädetään, ettei puistoja, puu-
tSl'hoja y. Dl. s. saa pakkolunastaa. Ei myöskään saa 
pskkolunastaa kohtuuttoman suurta maa-alueUa yhdeltä 
ainoalta maanomistajalta. Samassa tarkoituksessa määrä-
tään~ että pakkolunastusasiaa käsittelevä parlamentin valio~ 
kunta saattaa. velvoittaa. sen tai ne henkilöt, joiden 
pakkoluovntusta vastaan tekemä vastarinta ei ole olo~ 
suhteiden nojalla puolustettavissa. , maksamaan kustan-
nukset. 

Sittenkun maa on hankittu, saattavat viranomaiset, 
saJaojiUamalla, rakent.amalJa teitä, aitauksia. y. m., tehdä 
sen sopivaksi peltopalstoiksi jaettavaksi. 

Peltopalslojen hallintoa j a vnokraehtoja koskevia 
aääntöjä voidaan laatia, mutta ne on alistettava pflikallis~ 
hallinnon ministeriön vahvistettavaksi. Vuokrall e annossa 
ei saa esiintyä vähintäkään puolueellisuutta. Yhden hen~ 

kilön hallussa saa olla ainoastaan yksi peltopa lsta. Yksi 
ja sama henkilö saattaa kuitenkin päästä peltopalstan 
haltijaksi sekä samalla. yhteisen laidlmmaan osakkaaksi, 
jos sellaista ou. Peltopalstaa ei ole sallittu luovuttaa 
muille. Siihen ei saa ,·akentaa muita huoneita htin klllnsto-
suojan, vajan, kasvi- j a kanahuoneen tai sikoläätill. Vuokm-
kauden päättyessä saa nämä korjata pois tai myydä seu-
raajalle, jos siitä voidaan sopia; oikeutta korvauksen 
saantiin niistä ei nimittäin vuokramiehellä ole. Sama 011 

la ita vuokramiehen istuttamien hedellliä~ j a muiden ])ui-
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don, ellei hän ole saanut siihen lupaa. 1) Vuokramies sano-
taan irti, ellei hän sUOl'ita vuokraansa tai jos hän muuten 
loukkaa kontrahdin ehtoja tai jos hän muuttaa seurakun-
onsta kauemmaksi kuin 1 811gl. penikulman päähän. 'l'iO-
löin täytyy viranomaisten kuito.nk.in, elleivät poi..stuva ja 
sijnantuleva vuokramies keskenään sovi, vuokramiooelle 
suorittaa korvaus, jonka määrää terveyslautakunnan valit-
sema. tai, jos vuokramies niin haluaa, sillä tavoin asetettu 
arviomies, kuin 1883-vuoden Vuokralaki tai 1897-vuodeu 
Laki peltopalstojen j a asuntoihin yhdistettyjen pUl1t.arho-
jen laihoo korvaamisesta määrää (.AUotment$ a1ld CoUage 
Gardens Compellsalum for. 0,.01JS Aclj. 

Vuokrasummaan nähden säädetään, että se on mää-
rättävä niin sUUl'eksi, että sen voidaan katsoa. säällisest i 
turvaavan paikallisballintoa tappioilta sekä kohtuuden 
mukaan silmällä l)itäen maan arvoa. Enempää kuin 1/, 
vuokrasummasta ei saa ennakolta vaatia. Vuokramaksujen 
tulee myös korvata vuokratusta maasta suoritettavat verot 
ja muut maksut. 

Niiden menojen suorittamiseen, joita lain määrä.ysten 
täyttämisestä aiheutuu, voipi tarveysJautakunta saada lai-
nan valtiovaroista, j a sen kunnan, jonka hyväksi maata 
hankitaan, on lainasta vastattava. Valtiolainab on kuoletet-
tava enintään 60 vuoden kuluessa eivätkä ne saa, yhteensä 
aikaisemmin otettujen lainojen kanssa, nousta enemmältsi 
kuntalaisten yhteenlasketun 2 vuoden veronalaisen omai-
suuden arvoa. Tavallinen korko on 3 1/ 2%, 

Kun jollekin kunnalle on tämän lain mukaisesti han-
kittu maata, saattaa terveyslautakunta, jos 1/. kunnan 
vnalimiehistä. sitä. anoo, luovuttaa peltopalstojen hallinno n 
kunnan piiristä valitulle peltopalstatoimikunnalle. 'Tämä 
toimiklUlta (3-5 henkilöä) valitaan yleisen äänioikeuspol'i-
aatteen mtlkaisesti (ääni mieheen) umpilipllin. 

') Vertaa tuonnempAn!\ L akiR kOl'V!\ukscstR peltopalstojon Vuok-
rlU\jille, 1887. 

• 
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Lopuksi on huomattava, että tämä. laki myös koettaa. 
tehdä 1882·vtlOden lain peltopalstojen li säämisestä (kts. siv . 
121) hyödyttävämmäksi, määräteo, että hyväntekeväisyys-
laitoksille lahjoitetun maan hallinnot (lrustees) saavat, sen 
sij aan että itse antaisivat nämä palstat vuokralle, myydä ta i 
vuokrata maan kokonaisuudessaan terveyslauiakunnalle 
käytettäväksi 1887-vuoden lain määräämään tarkoitukseen. 
'!ällä tavoin vapautuvat puheena olevat hallinnot kaikesta 
tappion vaarasta. ja vaivasta. 

Tälla iset ovat lyhyesti kerrottuina 1887-vuoden Pelto-
palstalain pääpiirteet. 

0llittuamme tuntemaan tämän lain synnyn, emme 
saata kummastella, että siinä on selviä jälkiä eri pyrki-
myksistä: vapaamielisten pyrinnöistä hankkia työväestölle 
mahdollisuutta it-senäiseen vaurastumiseen samaten kuin 
vanhoillisten (jotka eivät uskal taneet kokonaan asettua 
näitä pyrintöjä. vastustamaan) halusta koettaa useilla. näkö-
jään viattomilla määräyksillä tehdä ne mikäli mahdollista 
tehottomiksi. 

Hallituksen j äsen RITClIlE, joka lain oli esittänyt, 
selittikin, ettei halli tuksen aikomus ollut sillä sysätä syr-
jään peltopalstojen hankkimista vapaaehtoista tietä, vaan 
täydentää. sitä. Vapaaehtoiset sopimukset olivat, sanoi 
hän, paras peltopalstojen hankkimistapa. ja sillä oli myös 
suurimmat menestymisen toiveet. 

'l'ästii. laista lausuukin ranskalainen professori Sm;-
CRON sen vuoksi aivan oikein: 

~ Sen laatimisessa on silminnähtävästi haluttu sovit-
taa keskenään sovi~tamattomia mielipiteitä ja tyydyttää. 
sllurviljelyksen vastustaj ia samalla ktm on varattu louk-
kaamasta Englannin vanhoillisen puolueen oleellisia peri-
aatteita. Sen vuoksi tekee Peltopalstalaki t,yövä.enluokalle 
myönnytyksiä, enemmän kenties näennäisiij, kuin todellisia, 
mutta karttaa samalla kaikkea, mikä liihenisi maan j ou-
tumista yhteisomaisuuc1eksi. Nunpä se karttaa noiden niin 

• 
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usein vaadittujen pienten itsenäisten viljelystilojen perus-
tamista, jotka saattaisivat elättää perheensä) ja pemstaa 
ainoastaan peltopalstoja, jotka jo ovat päässeet käytäntöön 
maassa ja saaneet ylimystön hyväksymisen. Kaikesta 
tästä huolimatta on Peltopalstalaissa kuitenkin määräyksiä, 
joita täytyy katsoa sangen rohkeiksi.« 

Näistä mainittakoon erityisesti määräykset siitä kuin:-
ka maata on peltopalstoiksi hankittava, jotka määräykset 
sangen sum8ssa määrässä järkyttävät entistä omistusoi-
keuden pyhyyttä. 

Toiselta puolen vast,ust,i 1887-vuoden laki näitä myön-
nytyksiä monella tapaa, esim. siten että lain sovelluttami· 
nen yksinpä vielä senkin arvostelemineu, oliko peltopals-
taja tarpeen, annettiin toimeksi henkilöille, jotka tätä 
reformia suurinunttssa määrässä vihasivat. Maaseudtill 
terveyslautaklmnat olivat nimittäin maanomistajain valit-
semia, joita paitsi jotkut piirin virkamiehet olivat niiden 
itseoikeutettu ja. jäseniä. Myös mitä tulee maan pakko-
lunastukseen tätä tarkoitusta varten ilmenee sama tarkoi-
"tus selvästi. 

Lakia ali huoneessa käsiteltäessä esittivät vapaamie-
liset koko joukon muutosehdotuksia, joiden tarkoitus oli 
antaa laille suurempaa käytännöllistä vaikuttavaisuutta. 
Niinpä ehdotettiin, että lajn mainitsemien viranomaisten 
rinnalle asetettaisiin erityisiä paikallisviranomaisia: joiden 
toimena olisi erikoisesti peltopalstojen silmälläpito. Niin-
ikään ehdotettiin (BRADLAUGH), että lain mainitsemien 
"kuuden anojan vain tarvitsisi olla täysikäisiä miehiä eikä, 
niinkuin laki määrää: vaali- ja vero-oikeutettuja. Vielä 
ehdotettllil: että terveyslautak:unta, milloin se ei onnistuisi 
hankkimaan maata vapaaehtoista tietä, olisi oikeutettava 
ryhtymään pakkolunastust-oimiin, tarvit-sematta siihen krei-
vikuntaneuvoston lupaa, koska katsottiin: että tämän laa-
tuiset aiotteet tilanomistajiin nähden ovat vaarallisia 
niille, jotka niistä ovat riippuvia. Lisäksi ehdotettiin, 
ettei parlamentin tarvitsisi vahvistaa pakkoluovntuspää-
töksiä: että terveyslalltakunnat oikeutettaisiin pakk.oluovll-
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tuksella hankkimaan maata vuokraamalla, yhtä hyvin kuin 
ostamalla, että laidtmpalstoja saisi laajent.aa l:stä 3 acreeu, 
että useamman kuin yhden palstan saisi vuokrata samalle 
henkilölle sekä että se pykälä poistettaisiin, joka oikeut-
taa terveyslautakunnat ennakolta vaatimaan 1/, vuokra-
snmmasta. 

Hallituspuolue kuitenkin hylkäsi kaikki edellä ker-
rotut vaatimukset vuonna 1887, mutta usea niistä on, 
1uinknin pian saamme nähdä, muutamien vuosien kuluessa 
ajettu perille. 

2. Lakl peltopalstoja koskevista val ltukslsta, 1890. 

Kokemus 1887-vuoden laista osotti varsin pian, että 
terveyshoitoviranomaiset usein olivat erittäin vastahakoi-
si~ panemaan lakia täytäntöön sekä että he osasivat käyt-
tää hyväkseen lakiin pantuja n. k. »kautsupykäliä«. 

Tästä oli seurauksena joukottain valituksia, jotka 
vihdoin aiheuttivat hallituksen, jonka tietoon tuli tapauk-
sia, jolloin terveyshoitoviranomaiset eivät olleet noudatta-
neet työväestön tekemiä anomuksia, koettamaan suoda 
asianomaisille t,ilaisuutta valituksen tekoon. Sillä välin oli 
1888-vuoden suuren paikallishallintoreformin kautta pe-
rustettu kansan valitsemat kreivilnmtaneuvostot. Hallituk-
sen edellä mainittujen epäkohtien perusteella laatuua 
vuoden 1890 täydennyslaki (The AlWtnumts Appeak Ari), 
koskeva vetoomista terveyslautakwlllan päätöksestä, mää-
räsi kreivikuntaneuvoston ratkaisijaksi valitusasioissa·. 

Kun nimittäin terveysJautakunnalle on tehty anomus 
peltopalstojen hankkimisesta 1887-vuoden lain Ulltkaan ja. 
tämä epää tai laiminlyö lain soveltamisen, on 1890-vuoden 
lain mukaan 6 verorunaksajalla eli vaalimiehellä oikeus 
pyytää kreiviktmtaneuvostoa ryhtymään asiaan. Kreivi-
kuntanenvoston on silloin toimitettava paikallinen tntki-
JUns asiassa, ja jos se huomaa maan hankkimisen välttä-
mättömäksi, siirtyy se oikeus, minkä ·1887-vl1oden laki 
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oli antanut terveyslaulakunnillc, kreivikulltuncuvostolle, 
jonka on ryhdyttävä toimiin maan hankkimiseksi. Siinä. 
tarkoituksessa valhmtettiin kreiviktmtanouvosto siis m. m. 
myös ottamaan lainaa samalla tapaa. ja samaa va.kulltta 
vustaan kuin terveyslautakunta 1887-vuoden lain mukaan 
oli oikeutettu tekemään. Terveysh oitoviranomaiset ovat 
yhtäkaikki velvolliset pitämään huolta lainan takaisin 
maksamisesta. sekä sen korkojen suorituksesta, aivan kuin 
laina olisi heidän ottama. Kreivikuntaneuvosto saattaa 
.sittemmin luovuttaa näin hankittujon peltopalstojen hal-
linnon, nim. niiden vuokralle antamisen, vuokramaksujen 
koräämisen y. lli. s. terveysLoitoviranomaisiJJ e. Sitä paitsi 
oikeuttaa tämä laki kl'civikuntuneuvostou antamaan val-
mistavan määräyksen maan pakkohmastamisesta pelto-
pulstoiksL Tämä päätös on vain myöhemmin parlamen-
tin vallVistettava. 

J·otta. nämä tehtävät tulisivat täytetyiksi , määrää 
laki, cttä. kreivikuntaneuvoston on vnotllisesti valittava 
peltopalstatoimiklwta, johon kuuluu enintään '/. neuvos-
ton jäsenluvusta. 'J;älle toimikUllJlIlll e on jätettävä kaikki 
-peltopalstoja koskevat anomukset; sen on toimitettava. 
edellä mainittu paikaUinen tutkimus ja sittemmin esitet-
-tävä. as ia kreiviknntaneuvostoll e. 

'fämä lyhyt ja yksinkertainen laki siis tekee pakko-
lllovutllsaatteenkin tehollisemmaksi, jonka vuoksi sillä 
periaatteellisesti on erinomaisen suuri merkitys. Asian-
tlmtevalta taholta vakuutetaankin, että tätä. lakia on käy-
tetty monessa tapauk sessa ja. että maapalstojen luovu-
tus sen kautta on lisääntynyt. 

3. LakI palkal1f8halUnn08t8, 1894. 

P eltopalstoja koskevaan lakisäiinnöstöön jäi kui ten-
kin vielä monta vajanaisnntts, jotka saivat työväestön 
ystävät ryhtymään uusiin ponnisteluihin. Näillä ponnis-
teluilla saavutettiin uusia voittoja, sittenklm 1892-vnoden 
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parlamenttivaalit taasen olivat tuottaneet vapaamielisille 
enemmistön ja sen kautta vapaamielisen min isteristön. 
Yksi puolueen tärkeimpiä tehtäviä tuli nyt olemaan sen 
jo kauan valmisteUun , loveälle kansan valtaiselle pohjall e 
rAkennetun lain perill e ajaminen, j oka. koski. kllnnallist,ft 
itsehallintoa ll. k. piiri- jlt pitäjänneuvostojen kuutta ja 
jolla on nimenä The Local Govemnumt Act vuodelta 1894. 1) 

Tiitä tilaisllutta käytti puolue hyväkseen 1 pannakseen 
tähän lakiin joitakuita määräyksiä; jotka erittäin oleelli-
sesti paransivat peltopalstoja koskevaa lakisäännöstöä. 
Puolue ei kuitenkaan tahtonut panna koko lakia vaaraan; 
koettamalla pakottfll\ vastapuoluetta kaikklln vaatimuk-
sUnsa. Sttostmnaan; täStä syystä tulivat tii.mänkin lain 
määräykset peltopalstoistu jossain määrin sovittelupäätök-
siä, mutta ovat siitä huolimatta kuten sanottu osaksi 
sangen t-ärkeitä. 

Monessa suhteessa tekee 1894-vuoden laki a ikaisem-
mat lait tarpeettomiksi) Ill. m. eslln. sen kautta. että se 
v8staperustetuiJle pi tä.jän- ja piirineuyostoUle siirtää sen 
toimivallan, mikä ennen oli kUtl.hmut vaivais- ja terveys-
hoi toviranomaisille sekä. suureksi osaksi kreivikuntaneu-
vosloille. 

Oikeutus maan vuokraamiseen pitäjän mnanomista-
jilta peltopalstoiksi ja yhteiseksi laidunmaaksi 1887 ja. 
1890 vuosien lain mukaan ulotetaan nyt pitäjänneuvos-
t.oonkin (the lXll'uh cQlmcil), joka omasta alot,t.eest,linn Siiat .... 
taa ryhtyä tutkimuksii.n ja toimiin asiassn. 

Jos pitäjänneuvoston on OlmistlUlUf ostaa maatu; 
ilmoittaa se siitä piirineuvostolle, jonka on osto tehtävä 
ja sitte luovutettava maa pitäjänneuvostolle tämän hoidel-

' ) Englannin maaseudun be.llintoa pitää siis pääasiaUisesti 
kolme kansanvalitsemaa. paikallisviranomaista: kreivikuntaneu\·osto 
(perustettu 1888-vuoden loiUa), jolla on tärkeä raha-asiallinen valtll 
sekä tarkastusoikeus alempiin vll'anomaisiill nähden, piirineuvosto. 
jonka toimiala kiisitt-ää noin 20 pitäjää j(l. jolla m. Jll. on huolem~ 
\'e.iva.ishoito, ter,·eyshoito, tiot jl\ sillat, sekä pitii.jiiuneuvosro, jolla 
Oli paikallis-hallinnollisia y. m. tehtii.\-iä. 

• 
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tavaksi ja käytettäväksi peltOpalstoiksi. Ellei purmeu-
vosto täytä velvollisuuttaan, voi pitäjänneuvosto vedot,a, 
kreivikWltaneuvostoon. Ellei pitäjänneuvoston ole onnis-
tunut kohtuullisilla ehdoilla vapaaehtoisen sopimuksen 
kautta ostaa maata tähän tarkoitukseen, saattaa se esit-
tää asian kreivikuntaneuvostolle, joka on velv'ollinen toi-
mittamaan peltopalstalaeissa. määrätyn tutkimuksen. Jos 
kreivikuntaneuvosto tutkittuaan asiaa kat.soo tarpeelliseksi, 
saattaa se määrätä maan pakkolWlastett.avaksi, mikä toi-
mitetaan pakkolunastuksest.a voimassa olevien lakien mu-
kaisesti. Toimituksen vahvistaa paikallishaUinnoll min is-
teriö, mutta siihen ei, niinkuin aikaisemmin, tarvita 
parlamentin vahvistusta. Kreivikuntaneuvoston päätök-
sestä saa kuitenkin valittaa ministeriöön, jonka siinä ta-
pauksessa on toimitettava tutkimus ja sen jälkeen joko 
vahvistettava ta i kmnottava pakkohmastuspäätös. 

Jos sitä vastoin kreivikuntaneuvosto kieltäytyy pak-
kolunastuspäätöstä tekemästä, saa.ttaa pitäjän neuvosto, tai, 
jos alote peltopalstalakien mukaisesti on lähtenyt. piirineu-
vostosta, tämä vedota ministeriöön, joka tutkimuksen toi-
mitettuaan saattaa määrätä pakkoltmastuksen tehtäväksi; 
tällainen vastoin kreivikuntaneuvoston aikaisempaa pää-
töstä oleva määräys on kuitenkin viime asteessa parla-
mentin ratkaistava. 

Niin kauan kuin on kysymys maan ostamisesta pel-
topalstoiksi ja yhteiseksi laidlUllllaaksi vapaaehtoista tietä 

,-tai pakkolunastuksella, on pit·ä.jänneuvoston tehtävä ver-
rattain passiivinen. Aktiivisemmin saattaa pitäjänneuvosto 
sitä vastoin esiintyä, kun on kysymys maan vwikraami-
sesta. 'fässä suhteessa ovat huomattavasti tärklilät 1894-
vuoden lakiin otetut määräykset, että. maata saa pakko-
lunastukseUa ottaa vuokralle peltopalstoiksi vuokrattavaksi 
niissä tapauksissa; jolloin sellaista maata ei vapaaehtoista 
tietä voida kohtuullista vuokraa vastaan tä·hän tarkoituk-
seen saada. 

Ensi kerran pannaan nimittäin Englannin ja, mikäli 
minä tiedän, minkään maan lakisääIUlöstöön myönnyt.ys 
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.että paikallisvirmlQJllaiset ovat oikeutetut pakkoltmastuksella otta-
nWltn /1l<i(in:i(l}aksi vUQkmlle maata, V1.wmoai<lkseen ilifii tyiiviies-
li.ille. 'l'ämä oikeus on kuitenkin royölmetty visseillä 
rajoituksilla.: pakkolunastusta ei saa käyttää, jos maassa 
on kaivoksia tai löydöksiä, eikä laki myöskään myönnä 
oikeutta sora.n, hiekan tai saven poisviemiseen maalta, 
eikä pakkolunastusta saa toimittaa pienemmillä viljelys-
tiloilla, s. o. tiloilla joiden pinta-ala ei ole 50 acrea. 
laajempi. Vielä on maanomistajalla. Jain mukaan oikeus, 
jos hän sinä aikana, kuin mao. on pitäjänneuvostolle 
'Vuokrattuna, tahtoo siitä ottaa kivennii.isiii, tai käyttää 
sitä kaivosvilj elykseen tai siihen rakentaa. teitä, 12 kuu-
.kauden irtisanomisen jälkeen saada maansa takaisin, 
-jossa tapauksessa maanomistajan kuitenkin on maksettava 
pHäjänneuvostoUe ja peltopalstojen vuokramiehille sem-
moinen korvaus siitä. vahingosta, minkä nämä. saattavat 
-kärsiä sen kautta ettei maata enää saa käyttää peltopals-
to iksi) kuin he maanomistajan kanssa sopivat tai, elleivät 
ue siitä voi sopia, kuin 1887-vuoden P eltopalstalain mää-
räysten mukaisesti nimitettyarviomies saattaa maanomis-
tajan maksettavaksi määrätä. 

Siinä tapauksessa, että pitäjälll1euvosto katsoo ole-
Vltnsa olosuhteiden pukottama hankkimaan maata pakko-
luovutuksella vuokralle, vaaditaan täJlän kuitenkin kreivi-
kuntanenvoston valtuutus. 

Maata pakkolunastetaan puheenaolevaan tarkoituk-
seen vähintään 14 ja en intään 3ö vuodeksi. Tässä pakko-' 
lunastuksessa menetellään samoin kuin ostoa varten 

'pukkolunastuksessa. Yksi ainoa 1887-vuoden P eltopalsta-
laip mukaan nimitetty al'viomies saa määrätä f,jj,män 
vuokranksen ehdot, minkä verra n maan entisille viljelijöHle 
on aDJlettava korvausta, mitenkä on jaettava vuokramaksu 
siitä maasta, minkä pitäjäDJleuvosto ottaa haltuunsa j a 
siitä, minkil sUUl'tilan vuokl'amies pitäil y. m. 

Kun maa vuokrakauden päätyttyil on luovutettava 
omistaj alJ een takaisin , tulee ede11il mainitulla tavalla ase-



139 

tetulla arvlomieheUä olla valta määrätä, minkä verran 
omistajan on maksettava hyvitystä tehdyistä parannuk-
llista tai pitäjänneuvoston suoritettava korvausta maan 
huononemisesta; näJnä korvaukset on maksettava. 1883· 
vuoden Vuokralain määräysten mukaan (siitä myöhemmin). 

Muuten ovat 1887-vl1oden Peltopalstalain määl'äyk-
set voimassa niinkuin pitäjänneuvosto olisi niiden mainit-
sema terveyshoitoviranoma.inen. 

Joissakuissa tärkeissä tapauksissa menee 1894-vuoden 
laki kuitenkin koko joukon pitemmälle. Niinpä esim. 
saattaa kuusi yksityistä kuntakokouks811 (theparish meetin,q) 
jäsentä tehdä kaikki edellä mainitut tutkimuksia tarkoit· 
tavat anomukset sekä ryht,yä useammanlaatuisun toimen-
piteiltiu) siinä tapauksessa ottä pitäjänneuvosto heittäytyy 
toimittamasta. Maan pakkolunastukseen ei enää vaadita 
parlamentin suostumusta. 

'färkeintä kuitenkin on, ettei laki mitenMän mjoita 
sen maa palstan suuruutta, minkä saa yhdelle henkilölle 
vuokrata, siinä tapauksessa että pitäjänneuvosto itse on 
onnistunut vapaaehtoista tietä saamaan maata vuokraUe. 
Jos pitäjänneuvosto sitä vastoin on ostanut maata, eivät 
maapalstat saa olla 1 acrea laajemmat, jos taas pitäjän-
neuvosto on palckolnnastulcsella otl(tnut mooia vlwkmUe, rajoi-
tetaan palstojen aJa 4 acreksi laidunmaata tai 1 acreksi 
peltoa ja 3 aeroksi laidunmaata. 1) Maa-alan l'ajoittamat-
tomuus ensinmainitussa tapauksessa herätti erittäin kii-
vasta vastarintaa vanhoillisissa, joiden asiaa varsinkin 
ajoi »Liitto vapauden ja omaisuuden puolustamiseksi« 
väittäen että yhden työntekijän varsin hyvin täytyy tulla 
toimeen 1 acralla maata. 

Näille peltopalstoille saa vl10kramies rakentaa taHin, 
navetan ja ladon, mikä ei ollut aikaisemmin s,~llittl1a. 

' ) Pit.ä.jäJmeuvostoll vuokralle ottam:ta lnidullma:tta ei saa tehdä 
pelloksi, ellei omistaja eiihen ole rmtnnut kirjallistn SUOStumusta. 
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Peltopalstojen hankkimiseen tarvittaviin varoihin 
nähden ovat y leensä voimassa kunnallislain määräykset 
pitäjänneuvostojen menoist.a t jonka mukaan pitäjänneu-
vostojen veroittamisoikeus on tarkasti rajoitettu_ Samaten 
kuin 1887-vuodell P oltopalstal aissa on säädeUy, käy lain 

.soveltamiseen tllfvHtavia. varoja. hankkiminen valtiolainaUa, 
johon kuitenkin vaaditaan klUltakokouksen, kroivikunt.a-
neuvoston ja paikalJishallinnon ministeriön suostUJllUS. 
Lainan kuoletuksen tulee tapahtua 60 vuodessa; pitäjän 
lainojen kokonaissumma ei saa milloinkaan nousta päälle 
vuotuisen taksoitusll!"von puolta määrää. Valtion vaatima 
korko on tavallisesti 3 1/ , Oft. 

4. L aki pel topals toJen lalhon kOl"vaamtsesta, 1887. 

P eltopalstaJain yhteydessä on meidän vielä. mainit-
tava muuan tämän liikkeen aikaansaama lalci, jonka. tar-
koitus on peltopalstojen haltijoihin ulottaa 1883-vuoden 
Vuokralaissa käytäntöön otettu periaate korvauksen anta-
misesta tilalta lähtevälle vllokramiehelle, mutta jota pel·i-
aatetta tämä laki ei ui ottanut tilan osiin eikä 2 ncrea 
pienempiin maapalstoih.in nähden. Puheena olova, vuonna 
1887 julkaistu laki (The Allotmen(s and CoUa.qe Om·dellS Com-
jJensation fal" Oroj)s Act) asettat\ pienemmänkin maapalsta.n 
vuokramiehen tässä suhteessa 50) acren laajuisen maatilan 
vuokramiehen vOI"ta iseksi ja turvaa hänelle korvauksen 
kasvavasta laibosta, työstä ja lannasta, mikä viljan kor-
juuta odotettaessa on käytetty, mutta. josta ei vielä olo 
ehditty hyötyä saada , sekä, jos maanomistajalta on enna-
kolta saatu lupaa, hedelmäpuista ja pensnista, salaojituk-
sesta ja rakennuksista. 

As iain t.ilaa kuvaavana on mainittavlI, että tämä 
laki e.siintyessään kohtas i van hoillisten puolelta kovaa 
vastarint·aa. St. James Gazetfe katsoi että tämän lain 
kantta kävisi ti.lallomistajall mahdottomaksi valvoa 

I-'~----
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työväkens~ hyvää. käytöstä ja estää sitä huonosti käyt-
täymästä. Tietoisuus siitä, että maapalstan saattaa menet-
tää huonon käytöksen,juoppouden y. ill. s. vuoksi, pakottaa, 
niin arveli lehti, työntekijää säännöllisyyteen. Ma811oruis-
tajan tietoisuus siitä, ettei hän, jos moista sattuu, voi 
häätää peltopaJstan haltijaa, ilman että kaikki vuokralain 
pykälät on siinä suhteessa tutkittava, veisi siihen, että. 
yhdeksän kymmenestä antaisi peltopalstan haltijan elää 
omin päinsä, joten koko peltopalstajäl:iestelmän ~ kasvat
tava vaikutus on ajautunut harhaan . 

• • 
• 

Tällainen on lyhyesti esitettynä kertomus Englan-
nin uudemmasta lakisäädännöstä pienten maapalstojell 
hankkimiseksi maaseudun työväestölle - ja epäilemättä 
se muodostaa sangen huomattavan luvun Euroopan nyky~ 
aikaisen maalainsäädännön historiassa. 

Käytännölliseltä kannalta katsoen kuitenkin saattaa. 
näitä peltopalstalakeja vastaan vielä tehdä useita muis~ 
tutuksia. 

Näistä ovat huomattavia seuraavat: 
1) että, siinä tapauksessa ettei peltopalstoja käy 

hankkiminen vapaaehtoista tietä, kl'eivikuntaneuvostolla, 
siinä asemassa kuin laki sen asettaa, on valta kokonaan 
estää peltopalstojen perustaminen sen kautta, että se jo 
lain säätämää tutkimusta toimitettaessa julistaa olevansa 
vakuuttunut siitä, ettei peltopalstoja ylipäätään kysytä 
tai että tätä kysyntää voidaan yksityistä tietä tyydyttää. 
'rästä laki ei myönnä mitään valittamisen mahdollisuutta. 
Tällä toimivallaUa saattaa olla sangen suuri merkitys, koska 
kreivikuntaneuvostoissa ylipäätään vieläkin ovat asiata 
vastustavien kansan~luokkien edut vallalla. 

2) että maa pakkolunastettaessa käy kohtuutto~ 
man kalliiksi. Pakkolunastuslait myöntävät nimittäin 
maanomistajalle oikeuden vaatia maan arvon lisäksi 

, 



142 

korvausta 15 "/0 siitä haitasta, mikä hänelle koituu 
sen kautta, että biinen maa tilansa pakkolunastuk.sella 
pirstotaan. Kustannukset lisääntyvät joissakuissa ta.-
pauksissa vieläkin, jos pakkolunastuspäätökselle täytyy 
hankkia asianomainen ministeriön tai parlamentin vahvis~ 
tus, mikä taas antaa ministeriölle aihetta tutkia asiaa 
koko laajuudessaan. 

Siinä tapauksessa että lllaan pakkohmastus aiheut-
taa kaiken tämän, käypi pakkolunastus siis sangen kal-
liiksi ja käytännössä miltei mahdottomaksi. -Kun nimit-
täin tällainen mahdollisuus on olemassa, on selvää että 
vain harvassa. on paikåUisviranomaisia, jotka, elleivät voi 
hankkia maata vapaaehtoista tietä, käyttävät pakkolunas-
tuskeinoa, samaten kuin vain harvassa on työntekijöitä, 
jotka ovat halukkaita maksamaan moisten kustannust.en 
rasittamaa vuokraa. 

3) että t/~ vuokramaksuista voidaan kantaa ennakolta 
sekä että vuokramaksun täytyy korvata kaikki asiassa 
olleet kulungit. 

4) että suuria haittoja syntyy ja ehkäisevästi järjes-
telmän kehitykseen vaikuttaa se l että työntekijällä saattaa 
olla peltopalst.ansa yhdessäl lehmänlaitumensa toisessa ja 
kotinsa kolmannessa paikassa, koska ei peltopalstoille 
saa rakentaa asuinhuoneita. 

5) ettei lain väl ityksellä hankittujen peltopalstojen 
vuokraaminen hujoo suurempaa turvallisuutta kuin mitä 
1887·vuoden Laki peltopalstojen laibon korvaamisesta 
määrää. 

Samalla klID toiselta puolelta huomautetaan l että 
Englannissa nykyään voimassa oleva peltopalstoja kos-
keva lakisäännöstö teoriiassa jo on mennyt äärimmäisyy-
teen ja tuskin saattaa pitemmälle mennäl huomauttavat 
useat kirjailijat edellä mainituista ja muista käytännölli-
sistä puutteista. Viimeiset viralliset kommissionit eivät 
kuitenkaan vielä ole panneet niihin sit-ä vertaa huomiota, 
että olisivat miet,innöissään ehdottaneet niihin muutoksia 
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tahi lisäyksiä. Yksityiset kommissionin jäsenet kuitenkin 
vaativat reformeja. Työväenkommissiomssa (siv. 63) vaat·ivat 
varsinkin työväenluokkaan kuuluvat kommissioninjäsenet 
että »kaikkea mahdollista. huojennusta olisi tarjottava piiri-
ja pitäjänneuv.ostoille niin hyvin maan ostossa kuin sen 
vuokraamisessa pakkolunastuksella, ei myytäväksi vaa.n 
pienissä palstoissa vuokralle annettavaksi. Tarkoittaen 
yleisesti aikaansaada maanviljelystyöväestön palkkojen 
kohoamista ja riippllma:ttoDlllutta maanviljelyksen alalla, 
tahtoisimme, että jokaisella. yritteliäällä työntekijällä olisi 
mahdollisuutta, jos hän sitä haluaa, oman maapalstan 
saamiseen. Jotta tästä maapalstasta olisi hänelle mitään 
hyötyä, täytyy sen sij aita enintään yhden (engl.) penikul-
man päässä hänen asunnostaan, koska hän ei muussa 
tapauksessa saata hoitaa maata lomahetkinään. Maata 
täytyy olla saatavissa. yhtä huokeasta vuokrasta kuin 
mitä tilojen vuokramiehet samanlaatuisesta. maasta maksa-
vat. Vihdoin olisi P eltopalstalain määräämä aikaa ja 
varoja kysyvä menettelytapa tehtävä suuressa määrässä 
yksinkertaisemroaksi.« 

Enemmän kuin kalkki edellä luetellut asianhaarat. 
ehkäisee järjestelmän käytäntöön panoa luullakseni kui-
tenkin se, että lain soveltaminen on annettu paikallisviran-
omaisten toimeksi. Vaikka nimittäin nämä viranomaiset 
uuden lainsäädännön mukaan seisovat laajalla kansau-
valtaisella pohjalla, ovat ne kuitenkin maanviljelystyö-
väen köyhyyden, tietämättömyyden ja suuren riippuvai-
suuden johdosta eniromäksi osaksi kokoonpantllna tilan-
omistajista, suurtilojen vuokramiehistä ja kallppiaista. 
Ja nämät eivät tavallisesti ole halukkaita hlillkkiruaan 
työväestölle lain kautta jäIjestettyjä peltopalstoja, jot.ka 
eivät ole edes "heidän itsensä vuokralle annettaviu, eivätkä 
he, vaikka heillä sillä kertaa paikallishallinnon jäseninä 
ollen onkin tällainen toimivalta, ole varmoja tästä val-
lastaan enempää kuin ne kolme vuotta, minkä ajan hei-
dän virkailunsa kestää. 
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Tähän paikallishaUinnoll kokoonpan oon sekä maan· 
viljelystyöväen työehtoihin ja riippuvaan asemaan katsoen 
on helppo käsittää, että, elleivät paikallisvlranomaiset 
omasta. alotteestaan ryhdy toimenpiteiltin kussakin kun-
nassa toi piirissä vallitsevan peltopalstatarpeen tyydyttä-
miseksi, ainoastaan harvoin sattuu, että kuusi työntekijää 
voipi päättää käyttää hyväkseen lain heille suomaaoikeutta, 
pakolla vaatia osia heidän t,yönantajiensa maasta. 

Näiden peltopalstalakisäännöstössä vallitsevien puut-
teellisuuksien syyksi on luettava, ettei siitä. toistaiseksi 
ole ollut niin suuria väli ttömiä tuloksia kuin oli odotettu. 
Varsinkin lienee petytty siinä, mitä oli toivottu paikallis-
viranomaisten tahdoltn ja kyvyltä lakien tarmokkaaseen 
soveltamiseen nähden, jonka vuoksi onkin hyvällä syyllä 
pantu kyseeseen, onko yhteiskunnalle eduksi, että paika]· 
lisviranomaisille ylipäätään annetaan tehtävä, joka näin 
syvältä koskee yksityisiin etuihin ja yksityiseen omistus-
oikeuteen, vai eikö valtio olisi sopivampi sitä toimltta· 
maan. 

c) Edellä kerrotttn laiJ/stiädäntötyön tulolrset. 

Valitettavasti ei ole kä.ytettävänä tietoja niiden välit-
tömien seurausten valaisemiseksi, j oita puheena olevista 
laeista on ollut ; niinpä. on aivan tuntematonta, minkä 
verran peltopalstoja on perustettu lnclosure--Iakien, Yhteis-
maalain ja 188)..luvun Poltopalstalakien nojalla. Ainoas· 
taan 1894--vnoden laki velvoittaa paikallisviranomaiset 
antamaan tästä vuotuisia selontekoja. 'l'ätä varhaisem-
malta aikakaudelta voipi näistä asianbaaroist-a saada tie-
toja ainoastaan tilapäisistä. virallisista tutkimuksista. 

Kuinka vähäpätöisiä seurauksia 1887- j a 1890-vuosien 
Peltopalsta laeista ensimäisinä vuosina oli, käy ilmi parla-
mentille vuonna 1892 annetusta selvityksestä. Sen mukaan 
oli kaikkiaan 574 terveyslantakunnasta ainoastaan 56 ja 
43 kreivikuutaneuvostosta. vai.n 4 hankkinut maata näiden 
lakien mukaisesti; muut terveyslautakunnat ilmoittavat, 
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oHä peltopalstoja j oko jo oli yksit,y isen sopimuksen kautta 
hankittu tai ettei heiltä olt.u niitä anottu. Niissä tapauk-
sissa, joHoill lakia oli sovellettu, oli tämä tapah tunut 
tekemällä. vapaaehtoisen S01)jmuksen asianomaisten maan-
omistajttin kanssa, useimmissa tapauksissa vuokraamaJltL 
ja vaan joissakuissa tapauksissa ostamalla maata; yhdessä. 
ainoassa tapauksessa oli krelvikuntaneuvosto käyt tänyt 
pakkoltmastusoikeuttaan. K ahdessa tapauksessa kuiten-
kaan eivät anojat ott.aneet hankitt,ua maata vastaan; syystä 
että olivat katsoneet pyydettyä vuokrnmaksua liian suu-
[·eksi. Yhdessäkään tapauksessa eivät viranomaiset olleet 
ostaneet maata yhteiseksi laidunmaaksi. P aikallisviran-
omaisten näin hankkiman maan pinta-ala ilmoitettiin 
1,207 ael"eksi, josta oli tehty 2,891 l)eltopalstaa. Tästä 
myös kiiy ilmi, kuinka m itättömän pieniä nämä lain väli-
tyksellä Jlankit.ut pelto palstat ovat alaltaan , ne ktm eivät 
tee keskimäärin edes 1/2 aerea eli L/" hehtaaria. Myöhempiä 
virallisia tietoja on minun ollut mahdoton tavata. G REEN 
kuitenkin mainitsee virallisen lähteen mukaan, että l)elto-
palstalakien perusteella oli vuoteen 1895 perustettu kaik-
kiaan 5,536 peltopalstaa, joiden ala yhteensä ol i 2,249 
nerea. 

Kaikkiaan on paikallishallinnon ministeriö eri "no -
sina myöntänyt maasoudtm piirineuvostoille (ja kreivi-
lnmtaneuvostoillo) oikeuden ottaa SClll'aavat lainat maan 
ostoa j a kun toonpunoa vurten pelt.ol)alstalakien mukai-
sesti: 

Pst. P st.. 

1888 500)1 1894 lO'~~ 1 18'39 3;850 1895 
1.890 1 ,~~ [ 21 ,564 pst. 1896 1 ,:~~ j"7,007 pst. 
1891 1897 
1892 7,696 1898 1,502 
1893 3,348 J 1899 2,370 

Yhteensä 39,121 pst. 

10 
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Kmma Uishallintoa koskeva 1894 "'lOden laki kui-
ten kin , niinkuin luOnno lli sta onkin , näyttiiii. aikaamilm-
nccn melkoises t i vilkkaampaa toimintaa peltopalstojcJl 
perusta miseksi . Viunt:~isen minulle saapuneen vira.lliscn 
selonteon mukaan on tämän lain nojalla vuoteen 1807 
saakka 1,013 kunnassa hank it.tu 24~436 työmiehelle pelto-
j)Uhitoj a, joitten yhteenlasketl,lI maa-ala oli 12,980 neron. 
JESSE COLLHwsin perustama Maalaistyöväen y hdisty..: 
(EI/ml Llbourers' Leagl/e), jonka tärkeimpiä tehtäviä 0 11 

työskennellä peltopuI stojen ja pienten vilj elystilojen llank -
ki misen ed istämiseksi, on kiljaUisesti m inulle ilmoittanut. 
cU,ii vuodestn. 1887 vuoteen lOCO fH'vioidaan 'wikkiU(I)t 
noin 17,100 acrea lllllata pa ikallisviranomaisten to i-
meSla hankitun peltopalstoiksi. Vuonna 1899-1XO va l-
misti paikallishallinnon ministeriö 28 eri pitii.jätmeuvos-
toU e säännöt peltopalstojen ha ll intoa va rten. Vaikka 1894 
vuoden laki jossakin mliiirin on tehnyt pakkolunastllksell 
h e l pomroaksi~ näytii.än ku..i tenkin : saman y ksityisen ilmoi-
tuksen mukaan, pakkol unastusta vielä sangen llal"Voin 
käytettävän; ,.ell ei peltopalstoja voida a ikaansaada va -
pauelltoisellu sopimuksella, jääpi. I\sin tavallisesti s ik-
seen .. . 

l 'ätä R uralLalXJl/rers' Le(lgu.en antamaa ilmoitusta vah· 
vistavat paikaUishul linnon m inisteri ön viimeiset vuosi· 
kertomukset.. HtUlkkiessaan maata näyttää pitä.ji~nne\l
vosto, milloin maata ei ole saatnviSSI\ vapaaehtoisella so-
pimuksella, käy thivän yk sino maan l'akholunastukseUa vlt07 .. · 
1·aam18t(l, mikä keino hlOllnoll..isestikin on edullisempi oStOII , 
joka ei ainoastaan kysy suurempaa pääomaa, vaan myös 
suur em paa vahingonvaaraa. ja mon.imutkaisempaa men et-
telyä. Tätäki.n tapaa on kuitenkin vielä käytetty sangen 
~ää s teliäästi. V. 1898-1899 oikeutti ministeriö kolme ja 
1899-19CO kaksi pitäjänneuvostoa moiseen pakkolunas-
tukseell, jota pait s i kolmRlUlen pitäjiinneuvoston tekemiä 
auomus pakkolnnastuksen toim ittamisesta aiheutti toimeen-
panemaan luin määräämiil\ pa ikallist utkimuksen, jota ('i 
"i eHi. ole loppuun suorit ottu . 

. _------
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Mutta paljoa sunrempi1 kuill tämä ViiJitÖll semllu:; 
011 edellä esitetyistä ponnistuksista työviien peltopalst.O-
jell aikaansaamiseksi ollut se viiJillinen vaikutus, mikii 
niillä. näkyy olleen siinä suhteessa, että maanomista.jat 
etenkin 188)...htvulta alkaen niin suuressa määrässä ovat 
ruvenneet yksityistä tietä niitä hankkimaan omall e 
lIIaalleen . 

Niinpä yksi t.ämän aatteen innokkaampia toimeen-
panijoita omiJla tiJoil.laan, lordi CAHRINGTON, lausui 189-2 
y liwlUOnee8Sa, että peltopalst:alakien perusteella oli aikaan-
suutu peltopalstoja ainoastaan '/ . enemmän knill mitä hiili 
yksinään oli antanut työntekijäinsä käytettäväksi. 

Virallisten tiedonantojen mukaan 1) oli 1 acrea lti-e-
lIetnpien peltopalstojen luku Englannissa ja \Valesissu: 

Vuonna 187ö no in 244,0Xl 
• 1886 • 354,0Xl 
• 1890 • 448,000 
• 1895 • 483,000 
• 1ro.J • 554,0:.:0 (yksityisesti ilmoitottu 111"-

violaskl1). 

E simerkkilliL joillakuilJa paikkakunnilla lapahtnnee"b 
peltopalstojen luvun sUUI·estn lisääntymisestä voiduun mai-
Jlita, että kun vuonna 1887 South Rollandin piil"issä 
Etelä-Lincolnshiressä yhteensä 19 semakunnassn oli ai-
noastaan 130 !Icren käytetty poltopalstoiksi; ol i VUOllna 
18D9 samuan tul"lwit.ukseen kii.yt.etty 2,CO) uCl"en. 

Näemme tässii. si.is tavutt.OUlan suurell lisiiäntymi-
~cn, ja yhä vilkkanmmaksi kehittyy maanomisl.u.juin toi-
minta: useimmut tätä asiaa käsitelleet enghmtilaisot kil'-
jailijat lukevat tämän lisäiinty misen pääasiallisest i edellä 
kerrOtwl lainsiiiidäntöt,yön välilli"eksi ansioksi. Ho eivät 

' ) Tilasto kiisittiUi. ainoastaa lI 1 lWl"{lfl, pielleillmii~ poltopa]srat, 
pois luettuim~ tl\8f1U I Ml·on bnjui!lc t, joita 1895 oli 20,000, sekii 1 
flcrea. l:w.jemmllt pcltopalstllt.. Siihen e.i myöskään ole. otettu 1 
I\(' rell pienempiä itiltl!{jjfl'iii tiluksia.. 



148 

tosin tarkoita: että maanomistajat pakkohmastuksen pe-
losta olisivat kiiruhtaneet ennättämääu tiimiin edelle, vaall 
pikemmiJl ) että lainsäädäntö j t\ agitatsiooni on snuttunut 
heidät huoUlllumaan, kui.nka tärkeätä. peltopalstojen hunk-
kiminen työväestöll e o n 1). 

Minä puolestani en tahdo epäill ä, että lainsäädäntö 
kyllä on saattanut antaa hyvi.nkin voi.makasta sysäystä 
tälle kehi tykseJJ c; minusta näyttää n imittäin olevan 
Hihellä tarjona se olettamus, että. moni tilanomistujll 
h\i vuokn\lllies todella on rientänyt ennemmi.n hankki-
maan työntekijöilleel\ peltopa.lstoja. t ilan maaUn lS iten 
li ittääksecn heitä. lähemmin työnan taj aan , kuin odotta-
nut sitä mahdollisuutta, että työntekijät lakien avulla 
ovat tilai stluclessa saalllaan peltopalstoja lnuman muulla 
ja. siten päästä suul'empaan itseniiisyyteen , 

Mutta joka tapauksessa luulen, ettei lainsäädäntö 
eikä. agitatsiooni ole olleet voimakka immat vaikuttimet 
t.ässä. liikkeessä, vaan vakaumukseni on~ että kaikkien 
kunnolli sten työntekijäin menettämisen pelko on vuosi 
vuodelta y hä. pai.llavammin ja painavammul pakottanut, 
työnanta.ji t\ siihen. ~Neljä minun peltopalstoja. hullitse-
vista työmiehistäni on minulle sunOlmt, että elleivät, he 

' ) Missä. määrin ngitatsiooni on SlUittanut tähän vnikut~ 

tlUI., kä.y ilmi edellä. mainitun Maalaistyöväenyhdistyksell (R ural 
L aholfrerB' UA.glre) toiminnasta , Yhdistys on nimittäin perustami-
!:Iestaan alknon vuonna. 1888 vuoteen 1897 välittänyt ja toimittanut 
pieniä. maapalstoja ja. vilje lystilojp, enemmä.lle kuin 10,000 työnteki-
jilUe. Tämä tapahtuu pääasiallisimmin nueskolltaisesti kääntymällä 
,ntuUlomistajllin puoleen, ei peltopalstalakeja soveltamalla. On tär-
keätä mainita, ettei agitatsiooni tässä. tapauksessa. lähde työväestä, 
syystä. että yhdistykseen kuuluu, pä.invastoin knirl mitä. sen nimest;~ 
voisi päättää, maanviljelystyöväestön olojen parantamista h"l'!,,,s ta-
via. parlamentin jäseniä ja tilanomistajia. Sen puheenjoht"jn on 
COLLINOS ja. sen ovarnpuheenjohtajBuH joukossa. huomataan C HAlI -

!!~IU.AI!i, FU'Jl;'n herttua, kaksi pal'ooni ROTIISCIIILo'ia. 
Kuinka laajaperäiMIl yhdistyksen toiminta 011, näommo iji itä, 

e ttil. se yksistään vuonna 1897-1898 julkaisi noul 200,000 lentokir-
jl\l:lta, joiSS/l. käsiteUään kaiken1aisia. maanviljelystyöväestöi!. koske-
via kysymyksiä. 
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(lIisi saaneet maata, olisi heidiin ollut pakko Hihtci~ senrll* 
Imnnasta. 'l'iimii. lienee sovellettavissa Ilseilun InUillinkill , 
ja minä olen varma siitä, että nämä. pienet. maapalstat 
ovat pysyHäncct seurakunnassa monta ahkeraa l kunnol-
lista nuorta miestä ja sen kautta selvittäneet yhden n iistä 
vai keuksista, joiden kanssa maanviljelijäin nykyään on 
taisteltava, rum ittäin työväenpl1uhccn " (CAJUUNO'I'ON). 

Eräs tutkija (AltWERsoN-GnA II ,\M), joka matkllsteJ -
lessaan näihi. asillllJU'lal'Oja tl1tkimnssa on oppi.nut tunte-
maan suuren osan Englannin maaseutua, kuit enkiu mai-
nitsee, ette i sumin osa viime vuosina syntynei stä pelto-
palstoista. ole llliHlU\,jlje\ystyöväeswu, vaan teollistlust.vö-
väestön, käsityöläisten ja muid~n. os in maalla ja OS1.11 
pielwlllmissii. kuupungeissa asuvicn elinkeiJ10lJ1U1:ioit,t.ajain 
halJussa 1). 'l'ämä ilmoitus pit,äi~ mielestäni sungen hyvin 
yhtä. scn tosiusian kanssa, että samal\n aikaan kuin t,ämä 
P('ltolJalstojcu IU\'l1ll lisääntymiuell tapahtuu. maallvilje-
lystyö\-äcstön poissiil'tymistä. Englannin maasendultn edel-
leen jatkuu viihenemältömässii määrässä. Näyttää sii s 
sil lä. kuin ei maanviljelystyöviiestö olisi riittävässä mä1\.-
rässä päässyt niitä nauttimaan, It\i pikeulInin , et.t.ei peJto-
palstan saamisen toivo tai sen omistaminen ole omiunn 
pidätt,ämääJl maanviljelystyöväestöii. maaseudulla. 'J'ämii 

jiilkimäinen vustilpnoli saa tukea siitä Työväcnkommissio-
nin (1894) lilusuLlHlsta väilteestä , että peltopalstojen saami 
.Jo olisi vastlHUlut kysyntää. 

Meidän on siis vielä. kocH~ttllva saada selville, mitä 
mCl'kitystä picucllä maapalstallll. oikeastaun saattaa olla 
maanv iljelystyöntekijälle ja lJlinkä vuoksi se ei kykene 
ajanpit.kään pidiittämään työväestöä maaseudulla ('ikä 
IlIaanviI j eI yst yössä. 

1) PnikaJli"hnllinnon ministcriöll antaman selontoon rmlklUln on 
niillä. 12 vuouna, joiden kuluessa maaseudun pa..iko.Uisviranolllni~et 
on oikeutettu peltopalstoja vnrten lainaksi ottama.an cdell!l.mninitut 
89,121 pst. , SJlllllU1Il aiklUln knupunkiviranomaiset oikeutettu S/l.malln 
tllrkoituksoon ott:lmnnn lainaksi 55,183 Ilst. 



100 

d) Peltojxlktojen f<flmtdellilUm ja J/hieislCltllllaUille ll 
merlcitys. 

Jos kysyy, mikä merkitys peltoj)1l1stoilla on nU/a/t· 
viljf'lyste/milliseltä kannalt.a katsoen, eivät mielipiteet enää!l 
näy olevan eriäviä. Useat 'l'yöväenkommissionlll a:pu-
laistutkijat mainitsevat oppineensa t,untc maan kukoista -
via IUaanviljelystyöväestön hallitsemia poltopaIstavilje-
Iy ks iä. ANDEHSQN-GUAHAM sanoo, että peltopalsfa t ovat 
sit,ii. paremmin hoidetu t, kuta huonommat maanviljely::;-
työväestön palkkausehdot muuten ovat. ASHLEY j a KI:\"(; 
ovat huol ell isesti toimi tettuj en laskujen l)erusteella (to i-
nen näistä yhdessä toimivista kiljailij oista on itse nU\Illl-

viljelystyöntekijä ja peltopalstan haltija) osaitf.nnoet, ett1~ 
elleivät pelt.opalstat alaltaan ole suuremmat kuin että 
niitä käy lapioJ ht muokkaaminen, ja niihin muuten käy-
t,etään voimapel'äistä työtä ja hoitoa, ne keskimäärin anta-
vat, 25 11/ 0 suuremman bl'Uttotulon kuin isommat hIukset, 
joiden maaperä on saJllaa laatua. Saman tuloksen 011 

STUllBS saanut lllonivuotisilh laskuiUaan. Hänen seul'a-
kmUlassaan korjas ivat suurem pa,in t,ilain vllokJ'umiehet 
keskimäärin 20, mutta peltopalsta'll haltijat 40 bushelia 
vf'hnää aCl'ea, kohti. 

'l'aval1isimmat viljalajit, joita Englannin maunvi lj e-
Iystyöväestöll pelt.opalsto il1a viljellään , ovat vellnä ta,i 
ohra, perunat, ja jonkun verran vilwnnekset. P eltopal s-
tan haltija. pitää tavallisesti sikoja ja kanoja, harvemlll in 
on hänellä tibisuutta lelunä.n pitämiseen. 

Yleensä saat,taa peltopalst,aviljelyksestii sanoa , f't.tä 
lllaa on paremmin viljeltyä, pnhtaampaa, tuottavamp<lil, 
niinkuin CABRI NGTON sanoo, kuin jos sama maa olisi suur-
ten vllokroamiesten vilj eltävänä. Useimlllat kirja.iJijat, jotka 
o:rrat tutkineet maaseudun peltopalstaoloja, ovat ihastnk-
sissaan siitä erinoma isesta kunnosta, jossa p.eltopalstojen. 
maanviljelys usealta paikkakunnalla OlI. Tämä on kui.-
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tenkin useimmissa tapuuksissa koskenut peltopalstoju; 
joiden IHlUinto-oikeus on tilattu tai ainakin pitemmiiksi 
ajaksi turvaUu. 

Tawl/dellise8S(t suhteessa tans suattaa peltopalstoja 
katselJa osin työnantajan) osin t,yöntekij än kummlta. 

Tumwmistajat ja 8lturtiWjen vuo1.-'ramiellet OVIlt. aikai-
semmin, niinkuin edellä on hnomuntettu; ylipäätään olleet 
peltopalstoja vllstaan; eikä va-ln paikallisvil'anomuisten 
huUimlOssu olevia, vaan semmoisiakin peltopalstoju vus-
taan , joita on lohkaistll heidän omasta maasta.an. 'l' tihän 
ei ole yksinomaisena syynä ollut. vastenmielisyys sitä 
suurempaa tai vähempää it-senäisyyttä kohtaun , joLon 
heidän työviikensä varsinkin n. k. julkisia peltopalstoja 
halLitessaan on katsottu pääsevän ja jonka itsenäisyyden 
luuun muassa odotettiin näyttäytyvän siinii., että työri-
tekijä tulisi pitämil.än epiisäännölli stä ja tilapäistä palkka~ 
iyöt-ä. säil.nnÖllistä ja vak.iJlaista tointa edullisempallil. 
Tämä vastemnieli syys on myös riippunut siitä IllnunOlllis-
tujain mielipiteestä, ett-ä. heidän t ilansa PU'stotaun peito-
palstoilla ja että maa perin laihdutetaan sekä että työ-
Illies käy laisknksi ja leväperäi seksi maatilalla t.eh tävissä 
töissä, syystä eth\. hän rupee siiiistiimään voimiaan, ja ett.ä 
peltopalstansa houkuttelee hälltä varastamaan kaljam'e-
lilla y. lll. s. Erit täinkin katsotti in 1/ 2 11Creil ltlitj e llll~ia 
peltopalstoja so pimattomiksi, ne kun ol isivat omiaan aset-
tnmaan työmiehen omitu iseen viilit ilaan työm ic.hen ja 
pi enen vllokramiehen väl illä. Myös huomautettiin , ettei 
työmiehi ll ii. oll ut pil.äomna mo isten peltopalst.ojen viljcle-
llliseen sekä että epäedulliset sadot tulisivat häneen kos-
kernaan sllngell k il)eästi. 

'f odelht onk in asianlaita n iin. että epii.Säii.nllölJillell 
ja tilal)äinen pnlklmtyö Ol l llltlallviljelyksen alalla Eng-
lannissa yhä enemmän astunut vakinaisen t.oimen sijaan , 
tnutta t.älläJl eivät. vit'all iset tntkij akommissionit Olainitse 
syyksi runsaalomaksi. käynyttii.. peltopalstojen SIl,l1ltjU, vaau 
yhä yleisemmäksi tulluttu koneit ten käytäntöä sekä sitä 
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pai tsi maan\'iljelyspulaa, j oku on pakottanut fyöJ/{wfaiill 
kaikin tavo in viihentämään vakinaista työväkeään. 

Päinvastoin on kokemus osottanut edell ä mainitsf'· 
mam me arvelut. j l\ ennakkolunlot perusteettomiksi. Vuok· 
1"IImiehot ovnt näh.neet, etteivät, työntekijät ole käyned 
liialL itsenäisiksi civätkä myöskään varastu. eivätkii. tee 
huonommin työtä. t ilanomistaj at taas ovat huomannee t 
sanvansa työntekijöiltä peltOpal stoisb1 Sl1U1"cmman ja yh tä 
varman V110knHl kuin suurempien maa·alojen vuokrnllli c· 
hil tii. Näillä asi nnhaarat : IHlIttl\ kenties vielä enellllniill 
se, että JllaaSSt\ monin paikoin alkoi olla työviiestä puute. 
o\"at ku itenkin : n iillkuin t il asto osottaa, saaneet tihm· 
omistajat ja vl1o kl"amiehet mllllttamaan mi eltään, niin ettii 
J L(~ nykyään katsovat t.ätä. jiit:iest.elmää. slll1rvi.ljelyksell e 
edulliseksi, jopa sen pelastllkseksikin niinii kovina aikoina . 
joita sen on ollnt kestettävä. P aitsi ottit he toivovai 
peltopalstojen uvu lla voi vansa pidättää työväestöii. man· 
SNldll lla l toivovat he nyttemmin myös: eltä työviiestö 
peliopalstojaan viljelemällä SlHtvuhaa mencHiimiinsä n\.n· 
Inllttita idoll takaisin ja että j i.ilj estelmii.. s ii s hankki.i työn. 
ullhtjalle pal'enlJlHlIl työväenluokan kuin mitä hänellä. Ui· 
hiuI nsti on oll ut. 

Tämän Imn ssa pitää yhtä: mitä aikaisemm in mailJii· 
SE'Ill11mme lordi CARRINGTON, t.ilanomistujn , joka kenties 
enemmiin kuin kukaan muu ElIglannissfl. On peltoJ)al stu· 
jäljestelmää sovelti\nut (v. 1899 oli hi\nell tiluksillaml 
kokonaista 2J400 1 acroa pienempää. peltopalswa sekä 
satoja 1 acrea sllmempi a l)clt.opnlswja pa itsi lukuisia pie· 
niä piiiil le 20 ucren laajui si<l itsenäisiä viljelystiloja) on 
SanOllut: ~ AiIlOIl keino sen illvllttoman snuren ellJlalcko· 
luulon voittamiseksi, mikä peltopal stojil vllstlllln vielä 0 11 

olenHtSSa l on että. osotetaan sell olevan käytännöllinen ja 
tilullomishtjiJlC' kunnattava jäljestelmä l ei kä hyväJlteke· 
väisyysaal.e, ja ettei pi en istä viljelystiloisln.ia pelt.ol)als· 
toista ole etua ainoastaalI työntekijäll e vaali myös snoru· 
nuista hyötyä työnantajalle. ~ 

• 
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taau täällä saatavan 25 pst. nottovoittoa vuodessa. Nämii 
peltopalstat käsittävät yhteenSä 43 !lcren laajuisen nimI. 
job\ OIlIlen ostoa kii.yt.ettiin laidtmma!lksi. Viittä vnoHti 
myöhemmin l\lltsottiin samUll alan arvon li siiäntyneell 
ö(X) pst. 

On kumminkin buoJlluttavfl 1 että useimmat peHopuls-
lat. joiden vilj elys tuottua noin suuria summia, ovnt SUlIt'· 

kuupwlkien läheisyydessä ja melkein nilla muiden kuin 
mmmviljelyst.yÖlltckijiiin hfll lussn. 

S iillen hlloudelliseen hyötyyn, jot.a peltopalstasta 
suattaa eten.ki n lIllulnviljelystyöntekijälle olla, vaikuttaa 
tiet..ys tL mont.a asianllaamu : peitopalstan lllfljlll1S, s(On 
ctiiisyys aSllUllosta, tilaisuus lehmänlaitumen saumi secll. 
nmksettavan vlIokl'H11 suuruuS, hallinto-oikeuden t,u rvai · 
ii snus, 

Mitä peit.opaJstnn hwJ!wieell tulee, nii.yttiivät midi· 
pi teet olevan sangen criäviii. Sumin osa Englannin pelto· 
pialsto ista näyttää olevan aUo 112 acren ; näyttävii.tpä I / !n 
acmn laajui setkin pcltopl1lstn t. tois in paikoin työviiestöä 
t,yydyWi.vän. kun taas tois illa paikkakunnilln on 2- 3 
jopa 3- 10:kin aCl 'en luajl1.isia peltopalstoj a, jotka siten 
muodostavat väliasteelI pieniin viljelystil oiJlin. Joid en· 
kuidell mielestä on 1/: HCJ'ca suutin ahl. johon säännölli-
Ilessii. työssä olevall miehen pitäi si I'yht.yii., nlntht toiset 
tans pitävät 1 acrea tässä. suhLeessn SUUl'illlpulIU roiiii.1'iinii. 
'J'iitnä mielil)jde onkin käynyt. ratkaisevaksi lainsäädiil1· 
nössä, Yleensä huomaut.etaan tärkeäksi sitä, eH,ci,' ii~ pel to-
pal stat ole liian sUUI'ia, 

Paljo vA ikeuksia ko ituu n imittäi n SUlll'emnlllll polto-
pub.tan haltijall e !·iittä.viin lannan hank kimisesta , ko~ka 
hi\lIe1lä useinkaan ei ole muita kotieläimiä kuin sika. 
OstoJanta taas käy hänell o Wall kalliiksi, Useat 1SD-! 
vIIoden Työväellkommissionin apnln.istutkija b ovat huo· 
IUHnttaneet , kuinka Oll tärkeätä, ettei peitopillsb\ ole snu· 
rOl11pi kuin että JUMnviljelystyöntekijä l.:ykenoo sitä jtse 
hoitamaan , Niinpä ol'us kin apuJaistutkija lausnu Buckiug· 
l,ullnin kreivikullullssa ol evista 1 acmn peltoplll stoi stu. 
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päii.usiallisimpin. syiU näiden menestykseen se, että pclto-
pulstat ovat sen kokoisia, ettil. työntekijä. voi ilO itse vil-
jellä niiden estämättä häntä työskcntelemästä y htä paljo 
muiden lukuun.c 

Eräs toinen npulaismtkij a lausuu: 
. 'ryömies ei voi niitä. (l iian suuria pelto palstoja) vil-

jellä joutoaikoinaan ja jos hän on työstään poissa, me-
nettää hän todennäköisesti eneJUlIliln kuin peltopulst.nnsa 
hänelle saattaa. tuottaa, vaikkei hän meuettä.isikään paik-
kunnsa. Liiuli suuri peltoplllstl1 sallhaa myös osaltaan 
houkutella luoplllnuan vakinaisesta toimesta ja sen Sijililll 
ott.lmaan tilapäistä työtä. Nämä ovat ne vuurat, joita. 
snnrista viJjelyspalstoista on työntekijöille. Jos närnä 
ovat vältettävissiL, ei peltopal stoista ole sanottava muuta 
kuin hyvää niiden t.uottaman sekä välillisen että välittö-
män siunauksen vuoksi.c 

Tähän yhtyy kOJlllllissiOllin sih teeri L IT' l'LE sel1r;la-
. . vm san01n: 

:tKäytännölliset miehet OVM, yleensä yhtä. mieltä. 
;;iinä, että tässä kosketeltu vaara on todellinen. PYI'itäiLn 
piiämään tilapäistä suuripulkkaista t,yötä eduJlisempallll, 
ja mikäli suuret peltopalstat houkuttelevat työmiestä luo-
pumuan säännöll isestä työstään ja htottalll[L<l1l kiircellisjnä. 
aikoina tarjona olovaan tilapäiseen työhön, sikäli ne ovat 
epäilyttävä hyvänteko kaikille Illuille kuin eri tyisest i nlll-
mnttitaitoisille miehille. " 

Samaan suun taan mainitsee KEBBET, eräästä toi sest!), 
virallisesta tutkimllksesta; että joku apuJaistutkija oli ker-
tonut muutamaSsa seudussa; missä suuret peltopalslat 
OVllt tavall isin, sekä työnantaja in että koulunopettajan 
näitä tuomitsevnn: ~ eusinmainituilta ne riistivä.t työväen 
ja jälkimil.1seltä. oppil aat«. 

P el topalstl\t, eroavat Englannissa. nimenOllIIInn työ-
väenaSlUlll.on läheisyydessä olevasta puutarhatiJkustu (n. k. 
coftllge-ganum) sen kauttl); että pel to})nlstnt sijaifsev(lt kyliistä. 
jonkunvelTilll etäällä olevaiin kentällii, (siitä niiden nimi: 
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field-gardellS). Ne sijaitsevat tavallisesti 1 -~3 ldlometrin 
päässä aSlmnostu; eikä tästä katsota olevan sanottavaa 
Jlaittaa. Joillakllilla senduilla Englann issa ovat pelto-
palstat kuitenkin etäämpänä; ja. tämä asianlaita tietysti 
oleellisesti vaikuttaa siil1en hyötyyn; mikä t,yömiehillä 
niistä saattaa olh. On Ino.unollista että työntekijän har-
rastnksen maapalstaansa ja sen hoitoon täytyy jOnkllll 
verran laimeta; jos hänen~ 10- 11 tlUlt.isen työpäivän S110-

ritettuaan, on kulettava l/ 2 penikulmaa ja enemmänkin 
}leltopalstalleen tullakseen. Niinikään estää matkan pi-
tuus hä~len vaimoaan ja lapsiaan joutoaikoina ja muiden 
töiden lomassa hoitamasta pelto palstaa. Etäällä kylästii 
olevista peltopalstoista täytyy sen vuoksi kat·soa olevan 
epätietoista Jlyötyä työntekijälle. Pa.ikkaknnniltu, joissa 
sellaisia on taljolla, ilmoitetaankin, eUä työnt.ekijät ovat. 
välinpitärnätt.öllliä moisen maan hankkimiseen nähdell, 
vieläpä että be lnopuvatkin peltopalstoistaan muutaman 
vuoden niitä hoidettuaan, J os tämän lisäksi vielä kyläll 
etäi sistä osista t.yömieh ill e annet.tu maa on ollut laadul-
taan huonoa, jota myös usein valitetaan, on tämäkin osal-
t,Han vniknt.tanut; että työmiehen on käynyt mahdotto-
Il1nksi saada maanviljelyksestään riittävää hyötyä. 

'l'oisill paikoin, varsinkin Pohjois-Englannissa ,' Oll 

työmiehillä tilaisuutta saada määrätystä maksusta leh-
miitlhlidulI yhteismaalla tai laidurunaalla; jonkn ryhmä 
työmiehiä on varta vasten yhteisest.i vuokrannut, 'l'ässii 
ta.pauksessa työmiehet. tavalli sesti pitävät yhteistä pai-
menia·. Kustannukset laitmuesta ja paimenesta 20 viikon 
kuluessa nousevat 2- 3 pst:an lelunää kohti . Toisin pai-
koin seuraavat moiset laiduJlmaa t asumusten muJmna . 
joita kutsubumkin lehmä-asllnnoiksi (CQIV-coUages), On myös 
erityis.iä lehmänlaic1unpal stoja; niitäkill etupäässä P oh-
jois-Englarmissa, ja niiden ilmoitetaan olevan 004- 5, jopa 
10- 12 ucren, vielftl)ä, t.oisinaan 20:kin acrBn laajuisin . 
'l'alvirehua saatlakseen täytyy työm iehen sitä paitsi vuok-
l'ata itselleen pahlllen niittyä . Tällainen Jliittypalsta Juo-

• , 
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vutetaull tavallisesti siten, ettei lehmän omistaja vuokra,t 
maata, vaan ostaa siinä kasvavan heinä,n. 

Jo 1700-luvun sosiaali poliitikot, jotka maanviljelys-
työväen kysymystä pohtivat, katsoivat lehmän omista-
lllista työmiehelle taloudellisessa suhteessa tiiJ:keämmäk-
sikin kuin plenen maapalstan omistamista. Sitä mieltä 
oli esbo. AnTHUR YOUNG. Samaten tuli koko 1880- jl~ 

1890-luvtm peltopalstaliikkeen tllnnuslauseeksi COL L INGsin 
kuuluisa vaatimus ~ kolme acrea ja lehmä! « 'fämän kanssa. 
yhtäpitävästi huomautetaan kaikilta ta.]lOilta Englannissa 
ja useiden teoreetikkojen lausunnoissa, kuinka. tilaisuus 
lchmänpitoon eli toisin sanoin lehmänJaitumen saanti on 
t.avattoman tärkeä seikka maanviJjelystyöntekijän talou-
dessa ja sen ohessa väUtdmälön ehto, jotta häneUä pelto-
palstaviljelyksestään voisi olla todellista hyötyä, koska 
lannan puute suuressa määrässä vaikeuttaa poltopalstan 
viljolemistä lehmäHä. L isäksi huomautetaan , mit.ä etua 
lehmänlaidunpalstoista on sen kautta, etteivät ne vedä 
työmjestä pois työstä, vaimo ktm hoitaa lehmän. Yh-
destä Jehmästä arvioidaan olevan tuloja jopa 12 pst. vuo-
dessa. "Työmiehet ovat itse ratkaisseet vanhuuden eläke-
kysymyksen maapalasestaan ja lehmistään saamil laan sääs-
töillä«, sanoo CARnING'I'ON asiain tilasta eriiällä maatiJaJ-
laun , jossa työväenasunnot ikivanhan tavan mukaan ylei-
sesti ovat cow-COtf(lges, ,. tiedossani ei ole ainoatakaan ta-
pausta, jolloin työmiehen oUsi tarvinnut lllelUlä vaivuis-
tu loon tai vastaanottaa apua .• 

New F orestissa, missä työmiehillä on tilaisuutta saada 
lehmänlaidtmta yhteismauJla, lläkee näiden kaikkialla ko-
houtuvan it-senäisiksi maanviJjelijöiksi. »Jos työmies vain 
saa it·seUeen hankituksi jonkun kotieläimen, lehmän tai 
hevosen (rahdinajoa varten tai myytäväksi kasvatettavaksi), 
n iin on alku hänen menestykseensä tehty", kirjoittaa eräs 
apnlaistutkija. »Työmiehillä, jotka ovat alottaneet 12 
s:n viikkopalkalla, on nyt 12-15 acren luajuisia tiluksia. 
Jos heillä kerran on 5 pst. tai sillä vaiJ18illa rahassa tai 
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kaljasSll ) koh oovnt lIe yllä ylöspäin yh teiskunnallisessa 
ill'voasteikossa«. 

Toisell sa.man ll suun taan käyvän esimerkin maini t-
see BEAn teoksessaan A Sfudy of 8nUlU H oldings. Lordi 
'l'OLT,EMACHEn maatilalla Cheshiressä) ke reoo Bear, on nOLII 
250 työmiestä; joilla jokaisella on 3 !lcren luajninen leh-
lllänlaidunpalstu, mistä he maksavat vuokraa 4 1/ 2 pst.: 
]liIitsi kynunenyksiä (1- 2 s. acrelta) ja veroa. Kaikilla 
työmiehillä on yksi lelunä ja kanoja, he kasvattavat vasi-
koita ja sikoja sekä valmistavat voit,a. Voitosta, miltkä 
tämä enimmäkseen vaimojeJl hoit,anh~ maatalous antaa; 
l11<lksavat he vuokrunsa. ja sen lisäksi on heillä taloudes-
saan sianlihaa, kirnumaitoa ja 1Dlmia. Hoillä on lehmän-
vakuutusyhc1istys; joka heitä slloj elee mahdollisilta vahiIl-
goiIta. Tilanhoitajan mielestä t,yömies) jolla Oli lelunä 
ja joka tilalla ansaitsee 15 s. viikossa; on paremmassa 
llsemassa kuin kaupunkila,istyönt.ekijä; joka ansaitsee 20-
23 s. viikossa. Useimmista t,yömiehistä t.ulee aikaa voit.-
tnLn 50-60 acren sl1lu'uisten, jopa suilrempienkin tiloj en 
vuokra miehiä. Todi steenll heidän valU'audestaan Oli ; ettei 
heidän vuokramaksujaan ole tarvinnut al entaa maanvil-
j elyspulan vuoksi. 

H uolimatta niistä suuri sta eduista, joita lelunänln,i-
tumet niinmuodoin työntekijälle t.mjoovat ja jotka o...-at 
syynä siihen , M.tti s ielläkin; missä. työväestössä vallitsee 
vastenmielisyyttä peltopalstajä,jestelmää kohtaan, niinkuin 
sangen y leisesti on laita Pohjois-Engla,m issa, kuitenkin 
pyritään osallisiksi lellmänlaitumcsta, ovat lainlaa.tijat s it-
keästi vastustaneet näitä. tal'koittavia vaa,timuksia, kunnes 
1887 v\loden laki oikeutti paikallisvi ranomaiset lumkki-
lIlaan laidumnaita j a 1894 vuoden laki laajensi sitä aItta , 
lTIinkä pelt.opalsta, saa käs.ittää, siiI)ä t,apanksessa että maa 
onlaidunmaata. N iiItkuin edellä olemme osot.taneet, li enevii.t 
lainsäädännön tulokset tässä suhteessa. kuitenkul oLl(3pt. 
vlII'sin vähäpätöi set , s illÄ. vuoteen 1892 eivät, paikallis-
viranomaiset olleet hankkineet yhtään ainoata yhteistii 
laidllnmaabl. Yksit,yisen sop imuksenkin kantta näkyy 
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ninoastaall sangen b,lrvassa syntyneen laidunpalstoj!l. 
Myöhommältii ajalta kuin vuodolta 1886 ei näitä koske-
vna tilaston ole sautavissu; mainittuna vuonnfL nous i nii~ 
den lukumäiirii. Englannissa j a 'Valesissa yhteensä n.inoas~ 
laan 4,5()):an. Onko 1894 vuodon laistu tässä suhtoCl'sa 
oll ut mitään ku.ytännöUisiä tuloksia, ei vimllisisfa kerto-
muksista käy sel ville. 

P oltopalstajä rjestelmiin a.rimpia kohtia avut epiiilf'~ 

miittä peltopalstoishL tavallisesti vaaditut !.:orke(.lt vl/okra~ 
maksut. 'l'yömiehet vlllittiwat yleisesti, että näiden vuok~ 
nl t ovat melkoisesti suuremmat kuin mitä suurt ilojen 
vuokramiohet. maksavat. Vuokmmaksut vaihtelevat varsiu 
puijo. 'favall isesti maksetaan 1 pst .. acrelta, toisinaan nWl-
kin vähän kuin 8 1/ 2 s., tois inaan taas jopa 8 pst. acrolta 
(varsinkin kaupunkicll läheisyydessä). Sangon usein on 
vuokramaksu 3-4 pst. ac!·elta. Siinä keskustelussa, mikä 
ta pahtui onnen 1897 vuoden peltopalstalain j ohdosta toi~ 
mitettua ääncst,ystä; vahvistettiin todeksi. että pcltopals~ 
toj en vuokramnksu useimmissa kunnissu, mi ssä näitä oli 
p~n1stettu; melkein nina ol i noussnt, kahta vertaaja, joissa~ 

knissa tapauksissa ö jopa 6 verl.na SllUl"cnunaksi tavallista 
vnokramaksua. »Maanomistnjill a oli tapall!l kOl'ottllu vuokra 
kolminkertaiseksi, kun sitä ol i annett.avn peltol)nlstoiksi«, 
lLiin lausun Maalaistyöväollyhdistys kertomukseSSllan 
hankkimiensa, siv. 153-4 mainittujen poltopalstojen SYH~ 
llystä, ,.j a mjUl maksoikin nyt 3 pst. ncre sen sijaan että 
sitä siihen saakka oli saatu 1 pst:Ua(. ,.H e osottavat 
meille IUllpelldentö itä lisiiiimällii. t,u]ojnllsa k!\hdenkertll i~ 

si ksi", kllulmt muuan työmies SIU10neen ti lanomistajai n 
peltopalstalohJ..omisi stu. 

Syyt tähän peltopnl.stavuokrnll ja suurlil1lill vuokra-
mieste.n maksnman vuokl'i11\ väli seen Ot·otukseen selittiUi 
IUuuan 'fyöväenkommissiolli ll ap\\lninen seur3nvnsti: ,. 'l'i e~ 

t,y stikin on järjellistä; että lohkosta l1lllksetnun jonkun 
vcnan suurempaa vuokraa kuin kokollaisesta maatil(lst~\, 

si ll ä. peltopaJsfull haltija ei maksu veroja; eikä kymUle~ 
nyksiä tllhi tll\\it<l sellaisii\ lllakslljn jll hiincn hnllhssulIll 
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on pieni t ilkku hyvää Illu;\ ta, mutta kaikesta. täs tä huol i-
matta ovat niiden vuokramaksut luuUakscn i tavallisesti 
liian suuref. « 

'fyöväenkommissioni niin ikään huomauttaa. että teit-
ten ja kaupunkien läheisyys melko isesti kOl'ottaa mMll 
arvon. varsinkin jos maa on sopi vaa lap ioviljelykseen. 
kun sitä vastoin tiloj en vuokramiehet maksavat vuokraa 
ol'ilantuisesta maasta. josta OSI\ aina sij aitsee epäedulli-
~esti , sekä. ottä pienten muapalstojen vuokralle antaminen. 
samaten kuin vähittäismyynt i. oikeutt,ua ottumaan jonkun 
verran korkeampia hintoja. Kommissionikin kuitenkin 
myöntää peltopalst.oj en vuokmin yleensä olovan liian 
korkei ta. 

Tässä suhteessa OVlt t ne t,yömiehet, joiden onnistuu 
I;uadn· vuoluulJe pcltopalstoja y leisestä tai yhteislllausta , 
tietystikin paremmassa asemassu. L ain mukaan ei nä iden 
vuokm SM olla ko rkeampi~ kuill ettii. se korvaa kustan-
nukset. Mutta niihin nii.hden on kuitenkin huomattavu. 
että. vuokra 1'iippuu s iitä, mitä pitäjäulleuvosto maksaa 
maas ta tilanol.l'lis tl'l-jaU e, että pi täjänneuvosto mahdollisesti 
vasta isuudessa voipi lakiil k iertämällä saada kustannukset 
ja niiden kem vuokramaksuD kohtuuttomasti kohoamaan , 
sekä vihdoin, että täUä. tavoin saa dut peltopalstut jokl~ 
tapauksessa ovat vähäinen osa niiden peltopalstojen lu-
vusta. joita y ksityiShenkilöt antavat vuokralle. J a näisNi-
tietystikään eivät llseatkuun hCl'keä. kiskom8sta 1·ac1rrell~. 

ennenkuin Englanti on tilssii. suh teessa saanut parem man 
lain. suman tapaisen kuin Irlannin vllokralain. 

'I'oinen peltopuistoi hin nä.hden arveluttava asian-
haal'il on näiden hallintO-oikeuden suhteen vallitseva tlll'-
'/:aft()J/lIUt8. 'f urvallisemmassa asemassa. ovat tietysti ne 
vuokramiehet, joilla 011 peltopalstansa yleisestä. maasta i 
mutta nämäkin OVl\t johonkin mii.ärin riippuvia paikallis-
VimJlOlllaisista; ja jos päälle päätteeksi työnantajat edus-
tavat näi tä viranoma is ia , ei vuokramies t ietysti ole pa.ljou 
parelJ1maSSi~ asemassa k uin sekään; joka suol"as ttlan on 



161 

vuokrannut maansa tilanomistajalta -työnantajaltn. Nämä 
antavat peltopaJstojaan vuokralle tavallisesti vain '<tO-
deksi; ja kun viljelijän täytyy olettaa, että hän mahdolli-
sesti vuoden kuluttua menettää viljelemansä maau, ei 
llänessä milloinkaan saada heräämään sellaisia tunteita 
maata , maanviljelystä ja maae.lämää kohtaan, eLtä hän ' 
niiden nojalla vastustaisi kiusausta siirtymään kaupun-
kiin tai toiseen maahan, joka taljoo hänelle viljelysmaat,a 
paremmilla ehdoilla. Esimerkiksi peltopalsta in vuokra-
oikeucl011 turvattomuuden aikaansaamista sourauksista saa-
tamme mainita, että niistä 2,30) peltopalstastu, mitkä 
edellä mainittu LaboureJ'S' Frielld Society 183()..ltlvulla pe-
JUsti yksishi.ä.n Kentissä, vuonna 1881 oli jäleUä ainoas-
taan 300. Tilanomistajat lakkauttivat peltopalstat vähi-
tellen . :oKuitenkirl«, niin lausui muuan 1879-1881 vuo-
sien Manuviljelyskommis!lionin kuulustelema todistaja, eräs 
työväen edustaja, :ooli tulos niin hyvä, että on syytä ky-
syä, minkä vuoksi ne otettiin työmieheltä pois«. Lukui-
sia esimerkkejä on näet olemassa hyvistä tuloksista, 
joita hallinto-oikeuden turvaUisuuden tunne on aikaan-
saaDut niin hyvin työntekijäUo kuin iho maatilalle. 
Erään semmoisen sangen merkillisen esimerkin kertoo sa-
man kommlssionin sihteeri LITTLE mietinnössään: 

:oMonta. vuotta sitten vuokrasi muuan tiJnnomistaja 
Cornwallissa. melkoisen suuren ajan autiomaata joillekuill e 
työmiehille huokeasta maksusta. Maata oli 478 aerea ja se 
vuokrattiin 1 jopa 10 aeren suuruisissa puIstoissa 70 mie-
helle 3:1/ 1IlWsj:mven ajaksi:. Työmiehet mllOkkasivat maata 
j outobetkinään ja rakensivat i tselleen asuntoja. Maa oli 
alkuperä.isin arvotonta, mutta nyt siitä maksotaan vuok-
rM 1 pst. aCl'elta. Elä.imet ovat hyvää rotua ja lu.kuaan 
niitä. on aerea kohti kaksi sen vertaa kuin paikkakunnalla ta-
vallisest.i elätetään. Lapset ja vaimot suorittavat suurim-
man osan työtä. P erheillä on näin tavoin parempi koti kuin 
niillä muuten olisi "ja lisäksi monta. etua, maitoa, voita, 
munia, joita ne muuten olisivat vailla, Nyt heillä on 
syytä. olla säästeliiiitä ja käyttiHi. joutoaikilallSa; ja j os 

II 
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kohta heillä maailViljelijöinä. ollen ei olekaan suuria tuloja, 
ovat he kuitenkin riippuma,ttomassa asemassa. H eidän 
perheittensä tulevaisuus on turvattu. Heillä on korkeaml)j 
yhteiskunnallinen asema, heidän lt.seluottamuksensa. on 
herännyt ja kasvaa edelleen, he alkavat harrastaa koti-
scutlUlsa oloja.« 

Jotta jossakin määrässä vältettäisiin edellä. huomau-
tettuja haittoja peltopalstoja vuokratessa yksityisiltä t ilan-
omistajilta, on muutamilla paikkaklUlIliJla perustettu yh-
distyksiä (aUotmenf.s clubs), jotka esiintyvät välittäjinii-
t.ilanomistajaiu ja peltopalstan haltijain välillä. TäUaisen 

- yhdistyksen jäseninä on osin sellaisia ·henkilöjä, jotka 
tah tovat auttaa työ miehiä, osin sellaisia työmiehiä, jotka 
JlaIuavat saada peltopalstoja. Yhdistys ottaa maata vuok-
I'alle toimikuntansa. nimiin. ~ämij, yhdistys ottaa tilan-
omistajalle vastatakseen koko vuokratun alueen vuokra-
maksun täsmällisestä suorittamisesta., maan tarkoituksen-

- muk aisesta hoidosta sekä muuten vuokraehtojen noudatta-
misesta. On selvää että tällainen yhdistys voipi saada 

- maata paljoa edullisemmilla ehdoilla, kuin työmies, jolla 
• ei ole tarjottavana mitään vakuutta puolestaan. 'fähän 

tulee lisäksi, että työmies, joka vuokraa maata omalia 
yhclistykseltään, tuntee itsensä turvalliseksi ja että hän 
l;iaattaa siirtää ka.ikki maanomistajan kanssa synt,yvät kiis-
tat yhdistyksen toimikunnan hoidettaviksi, 

Englannissa on paljo pohdittu kysymystä, mitä pel-
- topalstat ovat vaikuttaneet työpaUdwihill. Niinkuin tois_essa 

paikassa on huomautettu, olivat sekä MALTHUS eWi J. 81'. 
MJLL deduktiivista· tietä tullut siihen johtopäätökseen: 
että peltopalstojen täytyi vaikuttaa työpalkkojen polke-
miseen, ne klm tekivättyömiehelle mahdolliseksi tyytyii 
pienempään palkkaan (iota mieltä MAR..."{ oli työväen osto-
osuuskuntiin nähden). Mill sen lisäksi panee peltopalsta-
järjestelmän vaivaishoitojärjestelroän rinnalle. »Tällä 
keksinnöllä«, hän kirjoittaa, »on tarkoitus täydentää työ-
miehen riittämättömiä palkkoja, mutta sen sijaan että, 
t.ämä lisäys otettaisiin vaivaiskassasta, tarjotaan hänelle 
tilaisuutta itse hankkia se itse.lleen«. 
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Ellglannin maanviJjelystilastollisen viraston johtaja 
CRAIGm on Lontoon K. Tilastollisen seuran kokouksessa 
vuonna 1007 pitämässään esitelmässä tullut tilastollista 
tietä nunikään siihen tulokseen, että ~ niissä kreivikun-
nissa missä peltopalstoja on vähimmin , palkat ovat kor-
l,ellnmat". 

Aikaisemmin mainittu 1867 vuoden tutkijakommis-
-sioru selvittelee tätä kysymystä seuraavaan tapaan: 

On huomattava, että maanviljelystyöväen tila on vä-
himmin tyydyttävä niissä kreivilmnnissa, joissa peltopalsta-

-järjestelmä yleisesti on vallalla. Poikkeuksia tästä sään-
nöstä on tosin olemassa, mutta itsestään syntyy kysymys, 

-pyrkiikö runsas peltopalstojen saanti polkemaan palkkoja 
-vai eikö. Eräs komitean apulaisista pohtii tätä seikkaa 
-kertomuksessaan ja tulee siihen päätökseen, että järjes-
t.elmän ulottaminen laajemmalle ei estäisi palkkoja ko-

-hoamasta, mutta sanoo etteivät kaikki olleet hänen kans-
('aan yhtä mieltä asiassa. . 

'ryöväenk.ommis~ioni vahvistaa apulaistensa tutki-
. muksan tulokseksi, että peltopalstojen kysely on suurin 
siellä, missä palkat ovat alhaisimm~t, kun taas työmiehet 
niillä paikkakunnilla, missä hyvää työnansiota on tarj ona~ 
eivät tahdo lisätä tulojaan peltopalstaviljelyksellä. P oh-
jois-Englanissa , Dlissä työpalkat ovat korkeimmat, »ei 
suurin osa työmiahlstä lmolisi niitä lahjaksikaan«, sanoo 

-muuan apulaistutkija. 
Yht-äpitävästi tämän kanssa lausuukin ANDERSON-

-GRAHAM~ että »kurjimmat asunnot, kukoistaviDlmat palto-
palstat ja alhaisimmat palkat., kuuluvat yhteen; ja toi-
sessa paikassa: »on eittämätöntä, että missä työmiehellä 
toisella tavalla on hyvä ollakseen, ei hän peltopalstasta 
välitä; missä hänen asemansa on huono, siellä hänen ha-
hillsa lDaan saamiseen myös on sunrin«. 

Tämä ei enempää kuin Cra.igien lausuntokaan meistä 
suinkaan näytä sisältävän sitä, että peltopalstat vaikutta-
vat työpaIkkojen alonemiseen, vaan ainoastaan että missä 

• 
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työntekijät eivät suatu luottaa saavansn pysyväistä työtä 
kohtuullisilla palkkaehdoilla, on peltopalsta heille edulli· 
nen: milteil)ä välttämätönkin, ja että tämä on syynä sii-
hen, miksi niitä näillä. paikkakunnilja erityisesti on ha-
luttu ja miksi ne ovat tulleet yleisesti käytäntöön. 

On kuitenkin painavia syitä tukemassa toistakin 
mielipidettä, mitä koskee peltopalstojen vaikutusta palk-
kojen suuruuteen. Edellä mninitut kiljailijat ASHBY ja 
KING väittävät, että yksi poltopalstoista viime aikoina 
saatuja, kokemuksia on se, että ne OVl~t suanet palk-
kojen lashumison estetyksi, niin hyvin siitä syystä että 
ne välittömästi ja välillisesti lisäävät työvoimien kysyn-
tää, kuin myös siitä syystä että ne t.yöntekijälle hankk i-
vat jonknnlaisen vararahastoD, samantapaisen kuin am-
mattiyhdistysten rahastot ovM. Samaan suuntaan lausuu 
tunnettu työväenedustaja TO:'I MANN 1894 vuoden Työ-
väenkonullissionissa: 

~ Tllskin vähemmän t.ärkQä kuil1 asuntojen hankki-
minen on lJcl1opa13lojen ja pienten vUjelystilojen hankkiminen. 
Me vastustamme jyrkästi siUi.· tuuruao 1 että. loin kautta 
hank ittaiSllll uusia yksityisiä. maanomistajia., mutta, jotta 
maanvilj olystyöväen palkkoj(t sa·ataisiin kohoamaan, ehdo-
tamme me, että. koikella mahdollisella lavalla tQhtiiisiill 
pitäjän- ja piiriviranomais i1.l e helpommaksi maan sekii 
ostaminen että vuokralle ottaminen pakkoteisin , ei myy-
täväksi, vaan pien in palstoin vuokrall e annettavaksi . JottH 
saataisiin aikaan lllnnnviljelystyöväen palkkojen ja rup-
}>mnaUomuuden yleinen kohoaminen, tahtoisilllme lUO 

suoda jokaiselle yritteliääUo työntekijiiUQ tilaisuutta .... oida 
hankkia itselleen maatilknn , jos hän sitä llaluno.« 'fässii 
kuitenkin on huolllnttava, että Mann tarkoittaa ainoastaan 
sellaisia peltopalstoja, joita paikall isviranomaisot anlayat 
vuokralle. 

l\I itä. palkkakysymykscen lulec, niin lienee muhdot,on 
mtkaisht mihin suwltaan peltopalstat ovat vaikuttaneet, 
palkkojen määl-ääjinii. kun on koko joukko asianhaaroja, 
joiden vaikutusta. on viIikeiI, jopa JlIll]l(lotonkin et"ikseeu 

• 
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osottaa ja al'vioida. 'roiselta puolen näyttää kitytännölli-
sessä suhteessa olevan vähemmä.n täl'keätä, mitenkä polto-
palstat vaikuttavat palkkoihin ; kysymys koskee oleelli-
sesti sitä, mitenkä peltopalstnt vaikuttavat työmiehen 
kokonaistuloihin, eli oikeammin: hänen talouteensu yli-
päätään. 

Samoin kuiJ} peltopalstajärjestelmän vastustajat Eng-
lannissa ovat menneet sangen pi tkälle tämän järjestelmän 
moittimisessa, samoin sen suurimmat ihailij at kat-sovat 
sillä olevan arVaamattomia ansioita. Eräskin 1860 luvun 
kirjåilija lausuu: :tKilpailun into valtaa työmiehet, he 
kun koettavat voittaa toisensa tuotteiden enemmyydessä 
ja paremmuudessa. Jos jokaisee.n maanviljelyspiil·eissä 
olevaan· asrunukseen yhdistettälsiin pieni maapalsto., niin 
köyhyys olisi kllkistettll.« Moisia liioittell1ja lukuun otta-
matta olemme kui tenkin huomanneet edellä olevaan kysy-
mykseen annetun sem·aavan yksimielisen vastauksen: 
peJ topalst.at antavat työmiehelle Waisuutta lisätä tulojaan 
ja elättää pel·hettään, vaikka pulkka suurimmillaankin ol-
lessaan näyttäytyy aiv-an ~iittä.mättömä-ksi tarkoitukseensa. 

Olemme !Likaisemmin (siv. 153) maininneet, mihin 
määrään peltopalstojen nettotuotannon on arvioitu nouse-
van ja viittaamme tässä suhteessa siihen. CARJUNOTQN 
huomauttaa sen ohessa erityisesti, kuinka. tärkeitä pelto-
palstat ovat sen kautta, että. :t sikaJ penmat ja vihalmekset« 
usein talvisaikaan auttavat työmiestä. pääsemään yli tau-
tisten ja työttömien aikojen. 

Omituista kuitenkin on, että puheen ollen peltopals-
toj en myötävaikutuksesta ty'ömiehen tulojen lisääntymi-
seen, aniharvoin kiinnitetään huomiota sUllen, että tämä 
tapahtuu tyiJpäiLiin pitwulen kustannuksella. Nämä. li-
sääntyneet tulot. siis edellyttävät lisättyä työaikaa ja han-
kitaan §.en ajan kustannukselJa , minkä työmies muuten 
voisi käyttää kotinsa somistamiseen, henkensä kehittämi-
SeeJl, lepoon y. lll. s. 

Välillisesti peltopalstat kuitenkin vähentävät hänen 
menojaan, sen kautt.a että. supistavat hänen kapakassa 
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istumistaan (»ne ovat ravintolan kilpailija." sanoo KEBBIi:L) 
j a. osaksi vapauttavat hänen siitä liikamaksllsta, mikä hänen 
olisi elantot-arpeistaan maksettava kyläkauppiaalle. Varsin 
suuri merkitys on myös sillä, että peltopalstajäljestelmä 
erityisesti koskee vaimoja j a lapsia.) se kun panee näiden 
työt miehen työn lisäksi ja antaa enemmän eloisUlltta 
f,aloustoimille ja -harrastuksille. 

»P ienet palstat«, sanoo Little, »edustavat sangen 
paljo hyvin käytettyä aikaa, joka muuten olisi tuhlattu ; 
paikat, joita muuten olisi käytetty muuhun tarkoitukseen, 
käytetään nyt kodin hankkimiseen . Jokaisen työnanta-
jan, joka on koettanut taivuttaa työmiestä säästäväisyy-
teeu, on täytynyt kokea, kuinka vaikeata on vedota jo-
honkin syyhyn, joka kyllin tehokkaasti miellyttäisi hei-
dän tunnett.aan j a. mielikuvitustilan ja siten saisi heidät 
luopumaan tavastaan tuhlata kaiken työnansionsa«. 

Esimerkin siitä missä määrin peltopalstat eivät ai-
noastaan anna jot,akin säästettävää, vaan myös aiheuttavat, 
ja houkuttelevat säästämään, mainitsee Canington. H ol-
landin kreivikuntaneuvostolle, kertoo hän, jätti vuonna 
1892 112 työntekijää anomuksen pienten viljeJystiloj en 
saamisesta ja kullakin anojalla oli omaa pääomaa 10-100 
pst., jonka he olivat säästäneet pelf()pakiavi7jelykseJ.Ui. Erääl-
Jäkin, joka oli vilj ellyt 1 3/, acrea, oli 5 nautaeläintä ja 
4 sikaa, eräällä, joka oli vilj ellyt 1 acrea, oli 1 mulli ja 
2 sikaa, eräällä joka oli viljellyt 1 3/ , acrea, oli 2 lehmää, 
hevonen ja 109 pst., eräällä joka. oli viljellyt 1 acrea oli 
3 sikaa ja 12 pst. j. n. e. 

Sen terveellisen vaikutuksen lisaksi , mikä peltopals-
taJ) omistamisella on työmiehen talouteen, tulee myös sen 
siveeUilum vaikutus häneen itseensä. "ElUlen milllm mail-
lani rikottiin metsästys- ja metsälakia.«, sanoo lordi Car-
rington, »nyt on työmiehiIJä oma maansa ja omat poltto-
puunsa ja minun omaisuuten i saa olla rauhassa«. Kir-
jallisuudessa tapaa runsaasti tähän suuntaan käypiä erit-
täin innostuneita lausuntoja. 
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»Pienen turpeen hallitseminen opettaa työmiehiä 
pitämään muiden omaisuutta kunniassa. Ei Qle 'sattunut, 
että peltopalstanhaltijaa' Qlisi vedetty oikeuteen, ja. mwii 
tunnen päinvastoin merkillisiä parannuksen tapauksia.. « 
Näin lausuu eräs 1867 vUQden kommissionin apulaistnt-
kija Elnehamin seurakunnan olQista. 

»Tämä järjestelmä edistää hyviä tapoja «, kirjoitti 
eräs toinen kOUlmissionin apuJaistutkijoista. »Järjestel-
män tulokset. ovat arvaamattQmat, se kun aikaansaa 
OIUlea., tyytyväisyyttä, rakkautta työhön, säännöllisiä ta-
poja. Ne työmiehett jQilla on peltQpalstQja1 ovat muita 
y1eml)änä.« 

»Vnikkei uuden taloudel.linen merkitys olisikaail 
suuri , niin ovat niidell siveelliset edut suuret ja epäämät-
tÖmät«, sanoo KEBHbr .. 1 joka muuten arvQstelee niit:ä var-
sin ankarasti. »Niidon on huomattu voivan taivuttaa 
mitä laittomin väestö ahkeruuteen ja järjestykseen. Tässä 
oiva.ltaa työmies ensi kerran mitä ahkeruus merkit.see. 
l'ässä on kQko 'perheellä yhteisen harrastuksen lähde ja 
perhe on t·ämän sivistävän va.ikutuksen alaisona.« 

Jäljestelmää ei kuitenkaan käy arvosteleminen yksin-
Qmaan taloudelliselta ja siveelliseltä näkökannalta; täytyy 
myös kysyä, minkälaiseksi se näyttäytyy yllleisknllnaUi-
self<~ kannaltH katsottuna. 

»Ne jotka .innokkaimmin ovat toimineet peltopalsto-
jen hankkimiseksi työviiestölle«, sanoo SHAW-LEFEVRE, 
»ovat, huomautt.aneet, että yksi hiitä päämääriä, joihin 
on pyrittävä, Qn riippumattomuuden, omistusoikeuden tun-
j,een yhdistäminen niihin. - - - Hallinto-oikeuden 
täytyy olla varma; niin että se taljoo pysyväisyyden tun-
))etta ja sen kautta saattaa peltopalstan haltijan säästä-
mään sekä käyttämään rahoja palstansa parantamiseen. 
Maan antaminen vuokralle vuodeksi, niinkuin yleensä on 
laita peltopalstojen1 ei taijoO' tätä perustetta. Jokaisen 
.täytyy käsittää että peltopalstat, varsinkin kun maan-
omistajat niitä antavat vpokralIe vapaaehtoisilla sQpimuk-
silla ja niitä sen vuoksi voidaan mielin määrin ottaa 
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takaisin, eivät, niin siunausta tuottavia kuin ovatkin; 
saata tmjota minkäänlaista omaisuuden, pysyväisyydenr 
riippwnattomuuden, kansalaisuuden tunnett-a, joka yksi-
nään saattaa työmiesten . asemaa kohottaa ja heitä. maa--
seudulla pysyttää.« 

Niinkuin monasti olemme huomauttaneet, esiintyy 
kuitenkin se suur.i riippuvaisuus, jossa enin osa Englan-
nin peltopalstojen haltijoita Oll, varsin räikeässä. valossa; 
heillä kun, yksityisten maanomistajain vuokramiehinä ol-
len, ei ole vakavaa hallinto-oikeutta eikä myöskään tur-
vaa vuokramaksujen korottamiselta. Jotta. kuitenkin se 
riipjJltmatfomuudell, omistusoikeuden twme, rjo~'a ylisi11ijän 
Sllattaa työmiesten asem{la kohottaa ja heitä maaseudulla lnj-

_i'yttäli", piiäsisi valtaan, niin on myös peltopalstajärjestel-
mää siillen suuntaan kehitettävä. Sitä tekikin v:n 1887 
laki peltopalstojen laihon korvaamisesta, joka ulotutettiin 
kaikkiin, yksityisen maatakin vuokrattuiliin palstoihin. 
Mutta se ei ole vielä riittävä. Se näet ei anna mitään 
turvaa mielivaltaista ylössanomista eikä veroj en kot'Otw-
luista vastaan. 

Kaikkein tärke.intä kuitenkin on, että, vaikka pelto-
p!llstat ovat hyvänä esikonluno, jopa toisinaan jonkun-
loisena säästöpankkinakin niille, jotka tilhtovat suurem-
paan msanviljelykseen pyrkiä, ja sitä l)sitsi mahdollisesti 
myös ovat omiaan herättämään uutta harrastusta ja uutta 
rakkautta siihen maahan, josta työmies on yhä enemmän 
jn, enemmän vieraantunut, eivät ne kuitenkaan yksinään 
avaa mitään tulevaisuuden tJlahdallisltuksi<~ nntterimmille 
työmieJlille, vaan päinvastoin pyrkivät maanvi lj elystyö-
väestöstä Juomaan erityisen säätyluokan. Toivo saada 
viJjellä puolta tai kokonaista aerea mailta ei näytä niin 
houkuttelevalta siitä työmiehestä, joka hilitoo asemastaan 
kohota, että se houkuttelisi häntä pysymään mallsemlulla 
tai vielä vähemmin houkuttelisi jo kaupunkiin siirtyneitä 
palaamaan maalle. '.I.'ällainen mahdollisuus on ajatelta-
vissa vain sen kautta, että tIllUmviljelyslyikäelle mflflseudulUt 
fwjQuluu jiarempia e/(im(inloiL·eita. 
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Peltopalstajäljestelmiille ei siis ole annettava ansioita, 
joita sillä ei ole, sitä. ei ole kal:.sottava muuksi kuin 
»Jlyväätekeväksi lievikkeeksio:_ J ärjestelmä onkin niille, 
jotka ovat työskennelleet terveempien yhteiskunnallisten 
olojen aikaansaamiseksi Englannin maaseudulla, ollut 
ainoastaan yhtenä nivelana uurustustyössä, joka täyden-
nyksekseen vaatii itsenäisten, pienten tnaanviljelysten luvun 
enentämistd. Semllloisenaan ja ilman tätä täydennystä ei 
peltopalstajärjestelmällä ole sanottavaa yhteiskunnallista 
merkitystä, koska se, niinkuin SERING sanoo, »jättää yh-
teiskunnallisen järjestysmuodon ytimen tykkänään koske-
matta«. 
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3. Itsenäisten pienten maanviljelysten (smalI holdings) 
syntymisen edistäminen. 

Kansa. voi saavuttaa- v(lrA.llisuutt.'l. ja 
suuruutta. kaupalla, mutta. historia osoHan, 
että sen turvallisuus, eheya j&. vastustus-
kyky päätlSinllisesti riippuu lukuisasti ja 
vakinaisesti asuvasta tnlonpoiknisväestöstä 
ja liittyy tähän. Kansan menestyksen ja 
turvAllisuuden vuoksi on siitä syystä. yritys 
maaseudun va.rallisuuden uudolloenJlankki-
miseksi ja kllrluttamiseksi oikeutettu, on 
hyvää Yaltioviisautta osottava teko. 

a) Katsaus ail.-aisempiin toimenpiteisiiJl. 

Itsenäisellä pienellä maanviljelyksellä taJ'koitetaan 
tässä sellaista tilusta, j ossa harjoitetaan täydellistä, niin 
laajaa maanviljelystä, että se kykenee elättämään ja pitä-
mään työssä perheen, huolimatta siltä onko vilj elijäUä 
täysi, vapaa omistusoikeus maahansa) vai ainoastaan (täy-
sin turvattu) hallinto-oikeus. 

Edellisestä luvusta olemme nähneet, kuinka ei pelto-
palstaj1iI:jestelmä suinkaan yksinään saata yhteiskunnalli-
sessa suhteessa tyydyttävällä tavalla täydentää yksipuo-
lista· sUllI'iviljelysjäljestelmää. Sen vuoksi on peltopalsta-
pyri..IltöjeJl rinnalla Englannissa pitkin aikaa huomatta-
vana enemmän tai vähemmän onnistwleita yrityksiä pien-
ten i tsenaisten maanviljelysten luomiseksi. Niitä on tehty 
niinhyvin yksityiSestä knin valtionkin alotteesta. Kui-
tenkin näyttää siltä kuin yksityisten puuhilla tässä 
suhteessa ei ole sanottavaa merki tystä. Ensimäinen tä-
hän suuntaan käyvä yritys, jota tuskin saattaa katsoa 
vakavasti tarkoitetuksi, tehtiin jo niin varhain kuin 1830 
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luvulJa Re(orm Acfin ilmestyttyä, j oka laki laaj ensi ääniw 
oikeutta: myöntäen sen vuokramiehille ja pieniviljel.ijöillc, 
joiden vtlositulot nousivat vissiin, luu} mainitsemaan mäiiw 
J·ii.än. Valtiollisista puoluesyistä silloin pemstettiin y ht,iöi tii, 
mauwomaisuuden hankkimista ja myymistä varten (Lo.ml 
Comjxmies), ollen tarkoitus pel'Ustna sen kokoisia pieuivilje--
Iyksiä) kuin äänioikeuslaki vaati, sekä käyttää hyväksoou 
näiden viljelysten baltijain ääniä. Viime aikUftn myö.s 
on pentstehu hyväntekeväisiä yh tiöilä, joiden on tarkoiw 
!us ostaa suurempia maatiloju, joita sitte myydään palsw 
toitettll ina l)jeniksi viljelystiloiksi. Näistä yhtiöistä lio-
}lee tunnetuin lordi ,\VA NTAGE'n pentstama II lhe Small' 
F(/I'm (Uld Laboureri Laml CQII!jXWY", joka, vaikka siihen 
klluJun joukko yU1Msiit ja vilikutllsvaltaisia henkilöjii, 
pääomun puutteessa ei ole 0ll1l istUllut sanottavia aikauHw 
saamaan. Tämä yhtiö ei kuitenkaan toimi voittoa sau-
dakseen, vaan yksinomaan pitäen päämää]·änään pieniw 
vilj elyksen edistämistä. Lordi ' Van tage on tästä tourunw 
nasta saamansa kokemuksen julkilausunut seuraavin posiw 
tiivisUl sanoul: »Epäilen suuresti, että vapaaeh toista hetä 
voidaan mitään saada aikaan maan jakamiseksi köyhomw 
pien kansanluokkien kes ken ta i heidän ostokykynsä enellw 
tämiseksi.« Tähän lisii.ii, se purlamentul kommissioni , j oka 
tämän lausunnon kertoo, seuraavan huomautuksen: . On 
-selvää että paitsi sitä, että on vlIikea saada. riittiLväii. pääw 
omaa suurempii.n yrit.yksiin , - - - - yhtwn melkein 
"älttämättömästi täytyy rajoittau toimintansa j oihinkuihi ll 
har"alukuisiin paikkoihul eikä. se saata toivoa voivnnsll 
\'etää. puoleensa etäällä asuvia henki löjä, koska nämä. luon-
nollisesti haluavat samantapaisiin to imenpiteihi n ryhdyt· 
tävä.ksi heidän ODlassa naapuristossaan. « 

'l'ämänlaatuisen yrityksen yhteydessä mainittakoon 
myös, että jotkut työväen keskinä.isyysyhdistykset (proti-
dellt socieUes), jommoisia EnglU1Ulissa kuten tunnettu on 
varsin lukuisasti, ovat \'uokl'urll1 oet maata antaakseen sit,ii,. 
jäsenilleen l)ienempinä viljelyksinä . 

• 
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Suurempaa merkitystä l)ieniviljelysten syntymiseen 
nähden on toivottu silt.ä toimenpiteeltä, johon omasta alot--
teestaan ovat ryhtyneet the ecclesiastical commissimlers, kes-
kusvirasto, joka on asetettu papiston virkapiirien järjes-
telyä sekä pappien tehtäviä ja palkkausta varten. Tämä 
virasto, jolla on hallussaan ollut 230,(((1 acrea maata) on 
valmistanut tämän maan vuokramiehille tilaisuutta ostaa 
viljelemänsä tilukset suorittamalla ostohinnasta käteisellä 
15"10 sekä kuolettamaUa loput 30 vuoden kuluessa. Vuo-
tuismaksu on ollut 5 1/ 2 %, Näin tavoin oli vuoteen 1893 
kirkollisista tiluksista lähes 17,(((1 acrea · siirtynyt 257 
vuokramiehen haltuun kaikkiaau 340,0)) pst. lunastus-
hinnasta . 'riluksista oli kumminkin ainoastaan 181 alal-, 
taan 50 acrea vähempiiL Yritys on siis jäänyt verrattain 
vähiin tuloksiin. Syynä ehkä on ollut m. m. se, että vaa-
dittiin korkeata vuotnismaksua ja että tilat ovat olleet, 
verrattain suuria. 

Tämä yritys oli jo puoleksi julkista laatua. 
Ensimäinen keino, jolla valtion puolelta Englan-

nissa koetettiin enentää pikkntilallisten lukua, oli tälle 
maaUe omitlusten perintöarentititilojen (copyholds) halti-
jain avustaminen tilainsa ostamisessa omiksi. (Jopljhold 
on pienempi, jonkun suurtilan alueeseen kuuluva maan-
viljelystila, j ota tavallisesti sanotaan perintöarentitilaksi, 
yaikka sen haltijalla ei ole ainoastaan perittyä hallinto-
oikeutta vaan myöskin jonklwlainen suurtilallisen kanssa 
yhteinen omistusoikeus siihen. SunrtilaUisella, jonka 
tilan alueeseen copylwld kuuluu, on siihen nimellinen omis-
tusoikeus sekä sitä l)aitsi oikeus kantaa siitä veroja. 
Copylwlds ovat siis jätteitä Englannin muinaisesta feo-
daalijärjestelmästä. Kun Kaarle II sääsi vapaan omis-

. tusoikeuden kaikkiin feodaalioikeudellisessa suhteessa ole-
viin maatiluksiin, erotti hän tästä nimenomaan copylwldit, 
jotka siis jäivät ikivanhaan riippuvaan asemaansa. Kuinka 
yleisiä ne ovat olleet, näkyy siitä, ett.ä vielä 17OJ.-1nvull 
alussa 1/3 kaikesta arentimaasta arvioidaan olleen tällai-
sia peri.ntöarentitilojn. 
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Perintövuokramiehen; jota sana copylwlder kenties 
jossakin määrässä vastannee) alamaisuussuhde oli kuiten~ 
kin useimmissa tapauksissa »enemmän loukkaava kuin 
rasittava«. Yielä 1850 luvulla; jolloin parlamentin aset~ 
t.ama kommissioni tätä alamaisuussuhdetta tut.ki, oli tosin 
perintövuokraajia, joilla oli herraskartanoa kohtaan kai~ 
kenluisia velvoituksia., semmoisia kun elonkOljuutyö; vel-
vollisuus hankkia joku määrii kauroja kartanon hevosille, 
hiili.ii y. m. 'favallisimmin kuitenkin ilmeni perintövuokraa-
jan riippuva asema siinä, että hän oli velvollinen, vuok-
ratilaa myytäessä tai sen siirtyessä kuolemantapauksen 
sattuessa perillisten haltuun; suorittamaan eräänlaista ve-
roa; joka toisinaan saattoi käydä hyvinkin rasittavaksi. 
Tilanomistajan etuudet eivät olleet yleisessä laissa. määrä-
t.yt, vaan perust.uivat paikkakunnalla yleisiin tapoihin. 
Suuria haittoja syntyi myös niissä lukuisissa tapauksissa; 
jolloin vuokra tilan ja. kartanon välisiä rajoja ei ollut sel-
västi määrätty, t.ai niissä yhtä lukuisissa tapauksissa; jol-
loin osa vuokraajan tilaa oli itsenäistä omaisuutta ja mun 
osa periutövuo1."Tamaata. 

Ensimäinen toimenpide; johon näi.den perintövuok-
raajien hyväksi ryhdyttiin, oli 1841 vuoden laki, joka 
koetti vastustaa· perintövnokratiloja rasittavaa verotus-
jiiljestelmää. Laki määräsi, ettii jos 3/, kartanon l)e· 
rintövuokraajista tai tilanomistaja itse haluaa muuttaa 
erilaiset verorasitl1kset yhdeksi ainoaksi määrät yksi ja 
J\1uuttumattomaksi maksuksi, niin oli siten tehty sopimus 
sitova tilan kaikille perintövnokramiehilJe. Tähän vaa-
dittaisiin kuitenkin erään hallitllsvil'anomaisen vallVistus. 
Mutta tästä refonnista oli sangen vähäj)äWisiä tuloksia. 
»Yksityisen harrastuksen tarmottomuus«, sanoo eräs kir-
joittaja, »vaikeus saada feodaalisille maksuilla määrii.tyksi 
tarkkaa. vastiketta rahassa, jonkunlainen epäröiminen iki -
vanhan jäljestyksen hylkäämiseeu nähden, alamaisnus-
suhde, joka tosin asetti vl10kramiehet vasallin asemaan, 
lllutta joka toiselta puolen myös tarjosi turvaa) esti teke-
luästä vapaaehtoisia sopimuksia ja saamasta enemmistöä, 
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joka oli tarpeen näiden sopimusten lailliseen voimaan 
pääsemiseksi.« 

Näin ollen huomautettiin yhä pontevammin, et~ä 

oli välttä.mätÖntä muodostaa pel'intövuokratilat riippu· 
mattomiksi, itsenäisiksi tiloiksi, ostaa ne vapaiksi. 180)... 
JUVllli keskivailleilla katsottiin tätä val)saksi ostamista 
yhdeksi tärkeimpiä agraaril'efol'llua, mikä. kaipasi rutka.i-
suu. Vapaaksiosto saatto i tosin tapahtua tilanomistajan 
ja vuokramiehen kesken tehdyn vapnaehtoisen sopimuk-
sen noj alla, mutta kun tässäkin tapul1ksessn tilanomistajll 
usein huomaUiin tähän vustahako iseksi ja vllokramies ky-
kene.mättÖOläksi j a varsinkin olevan mahdoton sopia eh-
doista, joilla maanomistajan ylivaltills vnokrMilaan niih-
den saataisiin poistetuksi , ryhtyi hallitus toimenpiteibill 
tämän reformill jouduttamiseksi. 

Perinpohja.isten tutkimusten jälkeen julkaistiin 1802 
vuoden tiirkeä laki, joka pani käytäntöön periaatteen -pe-
rintövuok,'utilojen kOlllpul soorisesta vapaaksi ostamisestn 
joko tilanomistajan tai vuokraIniehen anomuksen johdosta. 
Vapaaksiosto ei riipu tilan muiden vuokamicsten suostu-
muksests, vaan on yksilöll inen. Vapaaksiostoa koskeva so-
pimus 011 erityisen vi.raston (coj)y}wld eommissioners) vah-
vistettava. Erityisiin toimii.n on ryhdytty hmastussmn-
Illan suuruuden määräiimiseksi, siinä tapauksessa, otteivät 
asianosaiset siitä voi sopia. Ostaessa ei kuuuninkaan tie-
tysti t.ullut kysymykseen koko tilan orvon maksaminen. 
vaan ainoastaan tilalta menevän rasituksen vapaaksi osta· 
mi.nell. 

P erintövuokramiehet riensivät velTaten luklusasti 
kä.yttiimiiän lakia hyväkseen. Yksistään vuosina 18ö3-ö7 
vahvistettiin liillcs 1/))) vapaaksiostosoplmUsta. 

'f ätä. liikettä on yhiikin jouduttanut pitkä sarja la-
keja, jotka ovat tarkoittaneet kaikin tavoin helpottaa va-
paaksiostoa, (tärkein on 1887 vuoden laki). Nämä lait on 
sittemmin vuonna 1894 koottu yhteen (The Copyholtl ..del, 
1894). 'l'iimän lain mukaan tulee jokaisen uuden perintö-
vuokramiehen saada ilmoitus, että hiin on milloin tahansa 
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oikeutettu ostamaan täydellisen omistusoikeuden taJoollsa; 
pysyvruset perusteet lilanomistajalle tulevan 11lnastussum-
Dlan arvio imiselle on määrätty; vtlllnaksiosto saattaa nyt-
temmin myös tapahtua 25 vuoden kuluessa toimitetta-
valla kuoletuksella, sen sijaan että hinta tätä ennen mak-
settiin kenaliaan ; jbissakuissa tapauksissa on maanvil-
jelysministeriö oikeutettu vahvistamaan kaikkien samalla 
tilaUa olevien perintövuokramiesten yhteisen va]lRaksi-
oston, jos % heistä sitä anoo. Kaikki pel'intövuokrati-
talJe mahdolli sesti kuuhmoet yhteismaaoikeudet ovat va-
paaksiostettaessa niulOnomaan säilytettävät vuokramiehelle. 

Perintövuokratilat ovat vuosien kuluessa tehneet itse-
näisiksi varsin. melkoisen määrän aikaisemmin feodaali-
sesti riippuvaisia maanviljelijöitä. Vuodesta 1841, jolloin 
ensimäinen pel'intövuokt·atilalaki julkaistiin, vuoteen 1899 
on kokonai.stu. 19,299 vapaaksiostoa tehty. Näissä ostoissa 
ovat tilanomistajat saaneet korvausta lähes 2,500/XXI pst. 
ja 1 ~400 ocraa maata ken'assaan sekä kuoletuksilla 2O,OOJ 
pst. Kuinka stwreasa määrässä kompulsoorista hmaatusta 
tässä. liikkeessä on käytet,ty, näkyy siitä, että vuosina 
1898-99 vahvistetuista 771 ltmastuksesta ainoastaan 203 
ta1lahtui vapaaehtoisen sopimuksen perusteella, jota vas-
toin 568 tapauksessa käytettiin lain komlHll soorisia. sään-
nöksiä. 

TäsSä kerl'ottujen toimenpiteitton kantta ei tosin ole 
luotu uusia pieniviljelyksiä, vaan ainoastaan jatkettu van-
haa ,. talonpoikain vallauUamistyötä,«. 

b) Pieniviljelysl;Qmmusi<mi (1888- 1890). 

J};SSE COLLINGS oli, kuten jo aikaisemmin (aiv. 120) 
on mainittu, jo vuonna 1881 ja myöhemmin vuontm 1887 
parlamentille jättänyt ehdotuksenI että. vaUion pitäisi 
peltopaJstojeu oheUa edistää myös itsenäist.en pienten 
maanviljelystilojen syntymistä, 
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'l'ämä Collingsin ehdotus, joka ei saanut kannatusta, 
tarkoitti mitä piQnlln maanviljelyksiin tuli , ettti. paikalli-
set viranomaiset oikeutettaisiin valtioJainoilla ostamaan 
tai vuokralle ottamaan maata jälleen myytäväksi tai vuok-
l'atta·vaksi pieniksi maanviljelystiloiksi Ostettaessa olisi 
II, kauppalillmasta maksettava käteisellä, loput saisi jäädii. 
lunastamattomaksi kiinnitykseksi. Sittekml paikaJlisviran-
omaiset, joiden välityksellä pikkutilat olisi hankittava , 
valtiolle olisivat kuolettaneet lainaamansa pääoman, saisi-
vat he vastedes hyviin tulolähteen näiltä tiluksilta juok-
sevista pysyväisistä vuotuismaksmsta. 

Tämä ehdotus kohtasi alussa vastustusta ja välin-
pit.funättömyyttä kaikissa parlamentin puolueissa, mutta 
taisteltuaan sitkeästi aatteensa puolesta onnistui ColJingsin 
vihdoin vuonna 1889 saada asetetuksi parlam(lntinkom-
missioni tutkimaan asiaa koko laajuudessaan. 

Komroissioni, jonka puheenjohtajaksi tuli nyttemmin 
tarmokkaasta ulkomaan politiikastaan tmlllettu CHA.MBl.;R-
LAD' ja jonka jäseniä ID. m. COLLINGS.ja maanviJjelys-
ministeri CHAPLIN olivat, kuulusteli todistajia kaikista. 
yhteiskuntaluokista ja toimitti joukon tutkimuksia sekä 
esitti mietintönsä ja lakiehdotuksensa vuonna 1890. 

Onko, niin kysytään tässä mietinnössä l pioniviljelys 
suurviljelyksep ohessa oikeutettu? Ja mietintö vastaa; 
Qttä kansalliselta, yhteiskunnalliselta j a taloudelliselta 
kaJlllalta täytyy katsoa lukuista ja hyv.invoipaa talonpoi.-
kaissäätyä ehdottomasti edulliseksi maalle. Kansalliselta. 
kannalta katsoen l syystä että. so antaa kansalaisill e tyyty-
väisyyttä. ja arvokkaita luonteenoIDinaisuuksia, yhteiskun-
nalliselta. kannalta kat.soeul syyst-ä. että. pieniviljelijät ovat 
ahkeroita ja säästäväisiä) jonka ohessa. työmies saa roh-
keutta. ja. toivoa ja mahdollisuutta kohoutua yhteisktm-
nallisessa arvoasteikossa. llman tätä. toivoa . on hän vain 
muuttolintuj hänellä ei ole vähintäkään isärunUUlll'akkautta 
rinnassaan. K odin puntwessa on miehellii sangen vähän. 
harrasteUavaa o:) jota vastoin pieniviljelys . 011 t.ehokkaimpia 
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keinoja) millä siirtymistä maaseudulta kaupunkiin voi 
estää«. 

Oltiin slis yhtä mieltä pieniviljelyksen yhteiskun· 
llallisista ja. kansallisista eduista, jota vastoin mielipiteet 
sen taloudellisista eduista olivat riitaisia. Suurviljelys on 
edullisempaa koneitten voimaperäisemmän käytännön) suu· 
I'emman pääoman ja tieteellisen menettelyn perusteella. 
Mutta kokemus osottaa) että pieniviljelys käyttää hyväkseen 
mont.a maatilkkua) jotka muuten jäisivät viJjelemättä) että 
sen menestymisen salaisuus piilee työvoiman käyttällli· 
sessä, että se elättää. samalla. alalla enemmän karjaa ja 
eUä sillä pienempiin tuotteihin nähden on suuria tuotanto-
etuja. Pieniviljelyksen puolesta. puhuu vielä sekin tosi-
asia) että se on paremmin kestänyt lllaanviljelyspulan ja 
kykenee maksamaan korkeampia vuokria kuin suurviljelys. 
Niin kommissioni. 

Tämän selonteon perusteella lausui kommissioni 
yksimielisesti pieniviljelysten syntymisen suotavaksi, huo-
mauttaen oUä maan väestöJlä ja. varsinkin maanviljelys· 
työväellä tässä suhteessa oli huomioon otettavia jtl oikeu-
tettuja syitä vaatia parlamonttia puuttumaan asiaan. 

Kommissionin mielestä täytyy pieniviljelysten hank-
kimista tarkoittavia toimenpiteitä olla määräämässä seu-
raavat näkökohdat: 

1) Pienissä oloissa ja erikokoisissa palstoissn viI · 
jeltäväksi sopivaa maata täytyy olla saatavissa useissa 
eri plireissä) j otta. voitaisiin tyydyttää halutun viljelijä-
luokan eri vaatimuksia. 

2) '1'i1usten vastaisia haltijoita täytyy avustaa koh-
tuuUisilla ehdoilla saatavilla lainoilla, jotta he lopullisesti 
voisivat päästä tilustensa omistajiksi. 

3) On keksittävä keino, jonka avulla knnnollisim· 
mat työntekij~t ovat tilaisuudessa kohoutumaan pienivil-
jelysten haltijoiksi ja jonka kautta t.ämä luokka voi saada 
säännöllisosti lisäuineksia. 

Näihin tarkoitusperiin nähden on yksimielisyys aivan 
yleinen , jota vastoin kom missioni sallOO suurta oriInieli-

" 
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syyttä olevan olemassa tässä kohden käytettävien menet-
telytapojen suhteen. Tnrkastettuaan kysymyksen ratkai-
semiseksi tehtyjä. eri ehdotuksia. ja vars inkin ki innitet-
tyään huomiota edellä mainittuun COLJ.INOSin lakiehdotnk-
seen l esittää. kommissioni tutkimuksensa tulokset'l perus-
telmansa ja ehdotuksensa. seuraavissa 8 ponnessal joissa 
näkyy selviä jälkiä Col1ingsin ehdotuksest.a) vaikka niissä 
tietyst i myös on tärk eitä poikkeuksia: 

1. Pikkutiloilla (sillan hQlditlgS) kommissioni tarkoit-
taa vuokratiloja tahi täydellä omistuksella haUittavia mna-
tiloja (clIltillating Qu.me)"ships), jotka eivät ole yli 50 aeren 
pinta-nlaltnnsa tahi eivät tuota yli 50 pst. vuotuista. tuloa. 
Maan vaihtelevan laadun vuoksi on mahdoton määrätä 
mitään vähintä pinta-alaa, joka riittäisi perheen toimeen-
tuloa varten; kuitenkin vastannee yleensä. tätä vaatimusta 
maa) josta on 30- 50 l)st. vuotuinen tulo. 

Pikkut ilojen al"vo ja merkit.ys ei rajoitu kui tenkaan 
ainoustaan n iihinl jotka antavat vilj elijäUensä täyden ela-
tuksen. Ne ovat päinvastoin sangen hyödyllisiä kylä-
käsi t,yöläi sille ja muille benkilöillel joilla on tuloja muusta. 
elinkeinosta, mutta voivat käyttää. vapaata aikaansa maa-
työ hön sekä vil"kistyksensä ett,ä tulojensa vuoksi. Tällai-
sille viljelijöille tiJuksen pinta-alan täytyy olla pienempiI 
aina 1 aereen asti. 

Kommissioni esittää) että vastaisessa laissa nimi tyk· 
sellii, »pikkutilac on katsottava käsitettävän 1- 50 aeren 
kokoisia tiloja tahi sellaisia) joista vuotuinen tulo ei ole 
50 pSt. sumempi. 

II. Kommission i on sitä mieltä, että jokainen ehdo-
tus pikkutiJojen suuressa· mltiirässä aikaansaamiseksi Oll 

toteutettava paik8.llisvirastojen avulla. Tätä miel ipidertä 
se on seuraavista syistä: 

(1,) Valtio ei voi menestyksellä alotiaa eikä hoitml 
sellaista yritystä ilman suurta virkaTUiesjoukkoa, mikÄ, 
tuottaisi melkoisia kustannuksia. Keskusvirastolla ei voi 
mitenkään olla sitä paikallisten tarpeiden tuntemustaI 
mikii. on pnikknkunnan henki löillä, jotka tuntevat perin-
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pobjiJl seUdtUl olot. Menestyksellistä maatilnin hoitoa ja 
tarkastusta kaikki a vaihtelevia yksityiskohtia myöten ei 
voida odottaa etäiseltä ja keskitetyltii. virastolta. Valtion-

'virAsto huomaisi melkein mahdottomaksi arvostella pai-
kallista kysyntää, valita tarkoitukseen parhaiten sopivaa 
\lUul ta, ryhtyä kaikkiin sen uutta käyttöä varten tarpeelli-
siin toimenpiteisiin , määrätä eri käyttötavat, kan taa pie-
net vuokl'amaksut ja alituisesti valvoa tarpeellisten ehto-
jen täyttämistä. Kaikki tämä on verraten helppoa pai-
kallisel le virastolle, jolla. on mieskohtaista asiantuntemusta 
ja joka käyttää vit"kamieh..iit, joiden jokapäiväiset toimet 
I'uattavat tekemisiin niiden henkilöiden kanssa, joita on 
\'alvottava, ja perehdyttävät heitä siihen yritykseen1 jota 
on suori tettava. 

b) Paikallisviraston väliytyminen suojelee valtiota 
tapp ion vaarasta samalla kuin se panee paikallisvirastoll 
YilShmnlllaisuutoon siitä mikä on etupäässä paikaJlisluon-
loinen asia. 

c) Jokaisen suunnitelman onjotta se tulisi vaikutta-
vaksi, tarjottava keinoja, missä ja milloin ne vain ovat tar-
peellisia, ja paiknlli svirastot lienevät reippanmpia menot-
telyssään ja vojnevat yhteensä hallita paljon suurem paa 
aluetta kuin valtion virasto. 

Mutta paikallisviraston käyttämistä on moitittu kah-
desta syystä. Ensiksikin on sanottu, että se voi olla epii-
rehellinen hoidossaan ja. väärinkäyttää valtaansa, erittäin-
kin tavottelemall a yleistä suosiota suurempien, mutta 
vähälukuisten veromnaksajain vahingoksi. Mutta esitetty 
todistusaineisto ei tue kuitenkaan tätä väitettä, jonka 
muuten kumoaa yleinen kokemus kansaa edustavien lai-
tosten toiminnasta Suurbl"itanniassa. Eslintuodut esimer-
kit. lahjomisesta ja vääryydestä koskevat ainoastaan sel-
laisia paikallisvirastoja, jotka. järjestoonsii. vuoksi eivät 
olo riittävän julkisen arvostelun j a. valvonnan alaisia, jota 
vastoin kuntien virastoihi.n nähden ei ole väitetty, että 
mikään veronmaksajien luokka olisi kärsinyt vääryyttä 
enemmistön puolelt.a. J os tällä väitteellä olisi jotakin 
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merkitystä, niin se voitaisiin suunnata kaikkea paikallisen 
itsehallinnon laajentamista ja koko uudemmanaikaisen 
lainsäädännön suuntaa vastaan tässä asiassa. 

Toiseksi on huomautettu, että paikallisen viraston 
jäsenillä kenties ei ole tarpeeksi suoranaista ja personal-
lista harrastusta tahtoaksensa uhrata aikaa ja työtä, mitä 
tämän asian tyydyttävä suorittaminen vaatii. Vastauk-
seksi riittänee ehkä viittaus, ettei sellainen uhraavat· 
SUllS yleisten etujen hyväksi suinkaan ole harvinainen ja 
että suuret yritykset, niinkuin kaasulaitokset ja vesijoh-
dot sekä suuret maatilat ovat kuntain hoidossa yleensä 
menestyneet oivallisesti ja huomattavasti kehittäneet yksi-
tyistä taitoa ja uhraavaisuutta. 

Koromissioni ei usko, että näitä ominaisuuksia tulisi 
puuttumaan jo olemassa oleviJt.a tahi vasta aijotuilta pai-
kallisilta virastoilta. ja esittää sen vuoksi, että niille on 
annettava. tarpeellinen valta hankkia maata ja lainata va-
roja tarkoitettua päämäärää varten. 

III. On noussut kysymys) onko tämä valta hankkia 
maata, oleva pakottavaa laatua. MyöntäYän vastauksen 
ovat antaneet useat todistajat, jotka arvelevat, että vapaa-
ehtoisuuden tiellä harvoin saadaan mitään toimeen. FYFFEI) 
uskoo, että pakotusvalta paikallisvirastojen käsissä olisi 
eduksi maanviljelijöille, sillä sen avulla he voivat voittaa 
vuokraajien vastarinnan, jotka usein vihaavat kaikkia 
ehdotuksia, mitkä tarkoittavat lisätä työmiesten itsenäi-
syyttä. Sekä hän että eräs toinen todistaja arvelee, että 
sellaista valtaa harvoin käytettäisiin, mutta että se apu-
keinona olisi tärkeä. Kolmas todistaja pitää sellaista val-
taa tarpeet.tomana. 

Kommissioni on, perinpohjaisesti asiaa harkittllansa, 
päättänyt olla esittämättä pakotusvaltaa. Se lausuu, että 
jokainen nyt hyväksytty suunn itelma on välttämättömästi 

') Fyffe'lIa on Oxfordin yliopiston kamreerina ollut runsas 
kokemus maatilojen hoitamisesta ja kannatkwaisuudesta, jota paitsi 
hän muutenkin on tutkinut puheena. olevaa kysymystä, niin eWi 
hänen sanalleen on ptmtu paljo arvo!\. 
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l)idettävä kokeenu, ja on siinä vakauillllksessa, että va-
paaehtoisesti saadaan kyllä tarpeeksi maata, jotta koe voi 
tulla turvutuksi. Ei olisi soveliasta tehdä ruaanomistajia 
levottomiksi määräyksellä, joka nykyään olisi tarpooton 
ja joka luultavasti ei koskaan tulisi laajemmalti käy-
tettäväksi. 

IV. Kommissioni on huolellisesti tutkinut vaihto-
puoliset ehdotukset maan käyttämisestä pikkutilojen muo-
dostamista vurten ja on tullut siihen johtopäätökseen, että, 
kun ei ole kysymys hyvin pienistä tiloista, omistus-
oikeusjätj estelmä, olipa se millainen tahansa, on edulli-
sempi kuin minkiUinlainen maan vuokraaminen. 

Se on edulliseml)j veroUDluksajille, sillä se supistaa 
vähimpään määrään sen vastmID, joka heillä on. Kun 
neljäsosa kauppasulllmaa on käteisellä rahalla suorHettava l 

on siinä takeita seuraavien maksojen suorituksesta; toi-
saalta, jos paikallisvirasto valtuutettaisiin antamaan maata 
vuokralle ja ottamaan niskoillensa maan lllovuttajllll kai-
ken tappionv8llran, on tuskin mahdollista, että se voisi 
välttää mitään asiaan liittyviä tappioita. Huonoina vuo-
sina vaadittaisiin sitä kovin alentamaan vtlokraroaksoja, 
ja jos se veronmaksajain hyväksi vaatisi kerta kaikkiaan 
määrättyju.lyhennysmaksoja, herättäisi se luultavasti suurta 
tyytymättömyyttä ja sen menettely olisi epäedullisena 
vastakohtana sille olojen huomioonotolle, jota yksityiset 
maanomistajat yleensä osoUavat. 

Vastainen järjestelmä olisi vapaa tästä. epäkohdasta, 
jota paitsi omistusoikeudella luultavasti on suuri vetovoima 
pienelle viljelijälle ja kiihottaa. ahkeruutooll ja säästäväi-
syyteen, mitkä ovat niin välttämättömiä menestymisen 
(' htoja. Maan luovnttaminen omaksi on ainoa menettely-
tapa, jolla hän voi saada täydet takeet tekemist.ään pa-
rannuksista. Ei mikään laki voi tässä kohden tehdä täy-
dellisesti oikein sekä maanomistajalle että vuokraajaJle; 
julkinen myyntioikeus manIlan kaikkine lisii.lal'peinoen on 
ainon varma mittakaava haltijan tekemäin parannusten 
l\r\·ostelemisessa. . 
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Lopuksi tämä järjestelmä vähentiiä1 j ollei kokOllUt\1l 
})oist.a vaikeuksia rakennusten hankkimisessa. Vuokl'aaja 
ei voi niitä tehdä ilman maanomistajan suostumusta eikä 
tahdo tehdä ilman täyttä varmuutta korvauksesta, jos hän 
jättää tilan. Toisaalta koet,tanee omistaja kaikin keinoin 
pamstansa saadaksensa väUtämättömät tarpeensa ja vähi-
tellen ja taloudellisen menettelyn avulla vihdoin keksiä 
keinoja riittävän tahi ainakin tarkoitukseen pääasialJisesti 
tarpeellisen lainan saantiin. 

V. Välttämättömänä ehtona jokaisessa yrityksessä 
saada pikkutiloja to imeen, on kommissionin mielestä se, 
että ostajat voivat maksaa osan kauppahintaa, ainakin 
viidennen tos i neljännen osan, käteisellä rahalla. 

Etupäässä on näet otettava huomioon' ne henkilöt , 
jotku' ovat jotakin telmeet autta.aksensa itseänsä j a anta-
neet takeita menestymisestään sillä) että ovat tuloistaan 
pallneet jotakin säästöön. 'l'ällaisen määräyksen tekemi-
nen vä hentää. vaikeutta valita eri hakijo ista, sillä juuri 
tuo mää]'äys vaikuttaa itsestään toimivana ja luonnolli-
sena valinta.na~ samaUa kuin menestyminen entisissä epä-
edull isemmissa oloissa on jonklmlaisena takauksena vahi.n-
koja. vastaan uusissa, paremmissa. 

'r ätä määräystä vast-aan on väitetty, että se sulkisi 
maanviljelystyömiehet pois tämän lau) tarjoamista eduistu. 
ja että olisi mahdoton kenenkään tähän luokkaan kuulu-
van henkilön pienestä palkastansa siiästiiä tarvithwan 
määrää. Toisaalta ovat useat todistaj at vakuuttaneet, että 
jokaisessa piirissä muutamat kunnollisimlllat j a älykkäim-
mät työmiehet kykenisivät itse maksamaan summan tahi 
lainaamaan sen ystäviltänsä, ja juuri nä.illä poikkeushen-
kilöilJä olisivat parhaat toiveet menestyä pikkutilall isinll 
ja heitä olisi yhteiskunnan kokonaisuudessansa sovelin ill 
auttaa. On myöskin, niinkuin jo on mainittu, paitsi työ-
miehiä. muitakin väestöluokkia, niinkuin alemmat yirka-
miehet) pienet ky läkäsityöläiset y . m.~ joista saat,aisiill 
henkilöitä. so .... eliait ll ja sama.lla halukkai tn suorittamaan 
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oSIIn kauppahintaa, jotta saisivat itsellensä varman, "aki~ 
naisen olopaikan maalla. 

Mutta kommissioni pitää suobvimpana, että jokai· 
Ilen pikkutilajärjestelmä sisältää Sekä tavallisia peltopals-
toja oli puutarhamaita että myös 50 aCl'en tiloja tahi sel-
laisia, joista on 50 pst. vuotuinen tulo. Kommissioni 
haluaa antaa koko maaluisvii.estölle toivon yllyttimen ja 
antaa omistusoikeuden maahan palkinnoksi uutterasta. 
työstä. Tämän näkökannan mukaisesti esittää se, että 
paikaUisvirastot saisivat, paitsi myyntivaltaa, myöskin 
oikeuden antaa vuokralle maapalstoja, korkeintaan 10 
aCl'ell kokoisia. Siten pääsisi köyhä työmies käsiksi tiku-
puihin, joita hän voisi väLtitellen kohota jonkullaiseen 
varallisuuteen. AIottuen pienestä vuokrapalstasta voisi 
hän vuokraajana laajent,aa maanviljelystänsä 10 aeren 
kokoiseksi asti ja siten säästää varoja, voidaksonsa sit-
temmin esiint.yä tilan ostajana. 

VI. Välttämätöntä on vieJä, että sumllnman osan 
lHaanhintaa antaa lainaksi paikallisvirasto. 

Muutamat todistajat ovat vaatineet, että paikallis· 
virasto antaisi lainaksi rahoja myöskin rakennuksia, paran· 
nuksia ja. vieläpä karjaakin vastaan. 

Kommissioni ei voi yhtyä näihin esityksiin, jotka 
ovat pidettävät liian rohkeina. karjaan ja myöskin vahin· 
gonuhull isiin rakennuksiin nähden. Rakennusten puute 
on epäilemättä nykyään suureksi haitaksi maatilan loh· 
komisessa. ja on monestikin tuottava. melkoista vaikeutta 
pienille tilanhaltijoilIe. Mutta on muistettava, että nämät, 
monestikin tulisivat asumaan kylissä tahi tuvissa, jotka 
eivät oJe heidän manIlaan, ja että, milloin heidän olisi 
pakko hankkia it.sellensä katto päälleen paikalla, tekisi-
vät he sen täysin tyydyttävästi ja melkoista halvemmalla, 
kuin suurtilalliset ovat tottuneet saamaan. 

Yleensä pitää kommissioni sopimattomana sulloa esi· 
t.ykseen määräyksiä, jotka eivät ole välttämättömiä yri-
tyksen menestymiselle, mutta j otka tekisivät sen epäsuo-
situksi veronmaksajain j a heidän cdustajainsa silmissä. 
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Se haluaa sitäpaitsi huomauttao.) että rakentamisvelvolli-
sunden säätäminen t.ilan haltijalle antaisi lisää varmuutta 
siitä, että hänen saamastansa. lainasta. tulisi korko sään-
nöllisesti maksetuksi. 

vn. Collingsin esitys sisältää näihin tiloihin an-
nettavista lainoista nuden periaatteen, jolla ei ole mitään 
vastinetta maan voimassa. olevissa laeissa tällä alalla , 
mutta joka. kOmmlssionin puolelta on saavuttanut suurta 
huomiota. Hän esittää, että laina on oleva pysyvä., irti· 
sanomaton kummankin puolin ja korko määrätty, 4 pros. 
Erotus tämän korkokannan ja sen välillä, jolla paikallis-
virasto voisi saada lainan, jobtuisi siitä suuremmasta luo-
tosta, j oka tällä voisi olla, ja j äisi tämä. erotus paikallis-
virastoll e, osittain varalle mahdollisia tappioita vastaan, 
osittain kunnalle vastaisuudessa tulevan voiton lähteeksi. 

Uudessa Irlantia varten säädetyssä ]aissa, samoin 
kuin kaikissa mmssa tapauksissa, milloin valtio on anta-
llut laillOja yleisiin tarpeisiin , on tapana ollut määrätä 
vuotuinen Iyhennysmakso, niin suuri että se yhdessä ko-
ron kanssa kuolettaisi lainan muutamien vuosien perästä, 
jonka j alkean lainanottaja tulee kiinnitetyn maan täydel-
liseksi omistajaksi. 

Mutta Collings esitti kommissionille kaksi es imerk-
kiä ulkomaisista siiädöksistä, mitkä ol ivat hänen esittä-
mänsä menettelytavan kaltaisia. Groningenissa Hollan-
nissa on ll. s. Beklemregt ollut voimassa v:sta 1772 alkaen1 
vaikka ei täällä ainainen kiinteä korko ole paikallisvi-
mston, vaan yksityisen henkilön ; maanomistaja voi vil-
jellä, myydä, testamentata ja kiinnittää maan kokonai-
suudessaan, mutta ei lohkoa tahi antaa arennille. Järjes-
t.elmään kuulutaan oltavan yleisesti tyyt,yväisiä ja miel-
fyneitä. Samoin mainittiin tanskalainen Arvefaeste ja li-
keistä sukua sen kanssa oleva skotlant.ilainen feu-järjes-
telmä, vu.ikka the feu nykyään tavallisesti on melkoista 
vähellllllän kuin kolme neljättä osaa maan arvosta. 

Esityksen etuina huomautetaan: 
1) ett ä se kiinni ttää kunnan edun pysyväisesti mau-
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han ja on siten käytännöllinen ja kumoamaton keino 
vastustaa kmdllationalistien vaatimuksia, l}lit.kä vaatimukset 
ovat vetäneet huolestuttavaa huomiota puoleensa; 

2) että se antaa veronmaksajille toiveita vastaisuu-
dessa saada suoranaista hyötyä pikkutilojen perustami-
sesta ja siten saattaa paikallisvirastot panemaan sellaisia 
esi tyksiä voimaan; 

3) että se helpottaa niiden ehtojen toteuttamista, 
jotka ovat välttämättömästi tehtävät mainitulla tavalla 
lUuodostettuihin pieniin tiloihin. 

On muistutettu, että ostajia säikäyttaisi, jos he 
tietäisivat, etteivät he koskaan pääse täysiksi omistajiksi 
ilman minkäänlaisia ehtoja ja rajoituksia, ja väitetään 1 

etteivät veronmaksajat tyytyisi esityksen lupaamiin suo-
ranaisiin etuihin, jollei ole mahdollisuutta mihinkään vä-
lilliseen rahalliseen voittoon. 

OWEN on tehnyt vielä vakavamman vastaväitteen. 
Viitaten kymOlenys-yllytykseen "\Valesissa. (kts. alempana 
4 b) ee) lausuu hän pelkäävänsä, että aihe sellaiseen velka-
kuormaan, kuin nyt on esitetty, voisi aikain kuluessajou-

. tua unhotuksiin ja että palstain haltijat rupeaisivat kat-
somaan ainaista korkoa erityiseksi ja vihattavaksi veroksi 
heidän elinkeinostansa ja panisivat toimeen yllytyksen 
saadaksensa sen kumotuksi. 

On vihdoin huomautettu, että jos maanarvo sattuisi 
alenemaan, korko niinkin suuresta osasta kauppahintaa 
kuin kolmesta neljäsosasta lähestyisi bruttotuloa tahi olisi 
vielä suurempikin sitä. ja siinä tapauksessa olisi sen suo-
ritus hyvin epävarma. 

Kominissioni ei kieliä. viime mainitussa vastaväit-
teessä olevan jota.kin perää. Selvää on) että mitä pienempi 
osa korko on bruttotulosta, sitä. suurempi varmuus on sen 
suorittamisesta. Samoin on kommissioni ottanut huo-
mioonsa sen seikan, että tämän järjestelmän mukaisesti 
ei haltija voisi koskaan toivoa saavansa velkataakkaansa 
keven·emään ja että sellaisenkin lain kuin irlantilaisen 
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v:n l SSö maanostolain voimassa ollen ei ostaja voisi las-
kea velkansa elinaikanunsa lyhenevän. 

Kommissioni arvelee, että. kummankin jäl:iestelO1än 
edut. ovat yhdistettävät suunnitelmaan, joka myöntäisi 
asteettaisen velan lyhentämisen, kunnes se on laskeutu-
nut pieneen murto-osaan alkuperäisestä summasta, jolloin 
se jäisi silleen olemaan ainaisena vuotuismnkSllna. Seu-
rauksena olisi, että haltijalla aina olisi edessä astcehai-
nen ja tuntuva velkansa vähennys ja että 50 vuoden pe-
rästä hän tahi hänen oikoudenomist.ajansa maksaisivat 
ainoastaan pienen osau alkuperäistä velkaa, samalla kuin 
paikallisvirasto tähän aikaan olisi melkein maksanut vel-
kaosa valtiolle ja sittemmin vastaisuudessa. 53.1$1 pienen 
vuotuismakslUl korvaukseksi siitä luotosta, mitä se on 
antanut haltijalle. 

vm. E stääksensä syntymästä uutta luokkaa pieniä 
maan vuokralle luovuttajia (landWrds) katsoo kollllllissioni 
olevan tarpeellista kieltää vuokraaroasta tahi lohkomasta 
uudistiloja. KiinniHämisoikeus on rajoitettava koko maa-
tilan kiinnittämiseen, j ota on käsitettävä kokonaisuutena 
ja ta rpeen mukaan vaariinottaen luovutusehdot.. 

Samoin hyväksyy kommissioni Collingsin esityksen. 
että paikallisvirasto saisi vallan peruuttaa tilan yleistä 
tarvetta varten talli rakennustonteiksi, korvattuuan täy-
dellisesti sen arvon maanviljelystilana. 'l'ämä oikeus on 
myönnettävä, jotta voitaisiin estää maata enää käyttä-
mästä roaanviljelyksoon, kun sitä tarvittaisiin kaUl)Unkien 
ja kylien laajentamiseen. 'fät-en tulee J . ST. MILJ.in ni-
mittämä unel!I'lIed inC/'emellt eli maan arvon kohoaminen 
omistajan toimista huolimatta j aetuksi tilanhaltijnn ja 
klUillan välillä, s. o. se arvon lisäännys, mikä johtuu kul-
ktilleuvojen parantamisesta tahi tuotteiden hinnan kohoo-
misesta, menee haltijalle, jota vastoin voitto siitä toimen-
pi.teestä, mlkä muuttua waanviljelysmaan kaupungin maaksi 
ja joka johtuu yksinomaisesti väestön lisääntymisestä, 
monee sille piirill e, missä lisäällllYs on tapahtunut. 
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Kommissioni myöntää: että näiden määräysten oUa· 
mmen lakiin on jossakin määrin ristiriidassa ylempänä 
tarj ottujen ehtojon kanssa) muUa kun valtioll ja paikal· 
lisvirastojen apua vaaditaan täJlän asti tuntemattomien 
helpotuswn toimittumise.ksi yhdelle ainoalle yhteiskunta· 
luokaUe, katsoo kommissioni olevansa täysin oikeutettu 
tekemään niitä ehtoj a) jotka ovat tarpeell iset llluun väes· 
tön etujen suojaamiseksi ja son järjestelmän turvaamiseksi) 
jota se on osaltansa ollut perustamassa. 

Näistä tutkimuksist,aan on kommissioni tehnyt seu· 
raavat ehdotukset : 

1. Että pien iviljelysjäl:iestelmän laajentaminen on 
kansallinen asia) tärkeä niin hyvin maalaisväestön eduiUe 
kuin ylimalkaan omistusoikeuden turvaamiseksi. 

2. Että. la insäädännön väliin tulo on erinä isten olo· 
suhteiden vaatima ja että sitä puolustavat as ianhaarat, 
jotka koskevat koko yhteiskunnan menestystä. 

3. Että viljelystilat: niin hyvin itsenäiset tilat kuill 
vuokratilat, aivan viime aikoihin asti ovat, melkoisesti 
vähentyneet. 

4. Että tämä. väheneminen on aillOutunut: 
a) vuokra tiluksiin nähden pääasiallisesti taloudelli-

sista syistii. ja erittäinkin siitä maatilojen konso Jideerausta 
tarkoittavasta politiikasta, joka viimo vuosiin Silakka on 
ollut vaUalla, mutta joka nyttemmin on herennytj 

0) itsenäisiin tiloihin nähden) osin taloudellisista 
syistä) erittäinkin maahlln sijoitetun piiäoml\D alhaisesta 
korkotuotannosta ja osin lainsäädännön välillisestii. vaiku· 
tuksesta1 jossa suhteessa val·sinkin sukutiloja sekä aitaa-
mista ja sen soveltamista koskeva lainsäädäntö ovat huo-
mattavat. 

5. Ettei voimassa oleva lainsäädäntö tarjoo erityistä 
huojennusta pieniviljelysten syntymisen edistämiseksi. 

6. Että on suotavtl, että näitä perustetaan pienistä 
peItopalsto ista tai pnutarhatilkuista alkaen aina 50 aeren 
laajuisiin tai 50 pst:n Vllosituloa antaviin tiluks iin saakka. 
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7. Jotta tavnlliset työmiehet otettaisiin asianmukai-
seen huomioon ja heille tarjottaisiin keino, jolla he vähi-
tellen voivat päästä. pieniviljelysten omistaj iksi, olisi pai-
kallisviraDomaiset valtulltettava. myynnin ohella vuokraa-
maan maata pikkutiloiksi, joiden ala ei kuitenkaan suo, 
olla 10 acrea suurempi. 

8. Omistusoikeus, minkälainen tahansa, on pieni-
viljelykseen nähden vuokraa edullisempi, ellei ole kysy-
mys aivan pienistit tiluksistn. 

9. Että on suotavaa, että paikallisviranomaiset vai· 
tuutetaan ostamaan maata pieniviljelysten perustamist.a 
varten ja lainaamaan rahoja valtiolta. 

10. Että tarkoitukseen voidaan saada riittäväSti 
maata vapaaehtoisella sopimuksella. ja ettei nykyään ole 
tarpeellista käyttää pakkokeinoja.. 

11. Että on oleellisesti asiaan ~uuluvaal että osta-
jat suorittavat viidenneksen tai neljänneksen kauppahin-
nasta käteisesti. 

12. Että jälellä oleva, korolla juokseva osa kauPI)a-
hinnasta vähitellen kuoletetaan, kunnes se on lyhentynyt 
verrattain pieneksi osaksi alkuperäisestä summasta, minkä 
iu1ce jäädä tiluksecn pysyväiseksi, kunnalle korkoa tuotta-
vaksi kiio.n.ityslainaksi. 

13. Ettei näin syntynyttä tilaa saa antaa vuokralle 
eikä. lohkoa. 

14. Että paikallisviranomaiseUa täytyy oUa valta 
ottaa maa takaisin yleiseen turpeeseen tai rakennuston-
teiksi käytettäväksi suorittamalla maasta täydellisesti sen 
arvon, mikä sillä viljelystilana on. 

16. Että kaiken tätä asiaa koskevan lainsäädännön 
tulee käsittä koko Suurbritannia. 

16. Ettei aluksi paikallisviranomaisille myönnetty 
ellDl\kkomääräraha pieniviljelysten perustamista varten saa 
nousta päälle 5 milj. pst:n ja ettei yksikään paikaUis-
viranomainen saa korkoa ja kuoletusta varten korottaa 
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piiristä maksettavaa vuotuista ylöskantoa enemmän kuin 
1 d:n puntaa kohti. 

K orumissioni tunnustaa näissä ehdotuksissa ilmene-
vät vieraat periaatteet, mutta on toiselta puolen yksi-
mielinen käsityksessään tämän suunnitelman kansallisesta 
merkityksestä ja vakuuttunut siitä) että sen suunnitelmaa 
käy toteuttaminen joutumatta sanottaville yaaroille alt-
tiiksi. J oka tapauksessa täytyy lainsäädännön alussa nou-
dattaa varovaisuutta ja vasta sitte kun jonkun verran 
kokeita on tehty, ryhtyä laajaperäis8mpiin toimenpiteiliin. 

c) Hallituksen kanta ja lakiehdotus. 

Näille perusteilla valmistutti hallitus lakiehdotuk-
gensn, joka pääasiallisesti hyväksyttiin vuonna 1892 ni-
mellä »The SmaU' Holdings Act~, Pieniviljelyslaki. 

On kummasteltu, että Salisburyn vanhoillinen minis-
teristö on tämän lakiehdotuksen parlamentille esittänyt, 
vaikka se on pantu aIotteelle vapaamieliseltä taholta ja 
näyttää niin erittäin työväenystävällisoltä ja kansan-
valtaiselta. Tämä on varsin luonnollisesti selitettävissä. 
Ensiksikin on usein nähty, että Englannin vanhoillinen 
puolue on pannut käytäntöön ref'ormeja, joita vapaamieli-
set ovat panneet alatteelle. Mutt.a t-ähän tulee vielä li-
säksi, ettei talonpoikaissäädYll, maanoroistajaluokan, lisää-
minen seromoisenaan periaatteellisesti olekaan mitään »so-
sialismia«, vaan päinvastoin omiaan kartuttamaan ny-
kyistä yhteiskuntaa puolustavia aineksia 1). 'fämän ohessa. 
on huomatta.va, että vanhoillinen puolue tosin on toiselta 
puolen saanut laille verrattain täydellisen ulkonaisen ra-
kenteen, pintapuolisesta katsojasta katmiilta näyttävän 
elimistön, mutta toiselta puolen on puolue alkuperäiseen 
ehdotukseen pakottanut monta ehkäisevää määräystä. 

') 'l'iimän johdosta onkin eras maaliittojen kirjailijoista ku-
vannut lakia »torypuoluetta äänestävien maanomistajain tehtaaksi •. 
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EW~ VlLllhoillinen puolue todellakin tiesi mitä teki ) 
käy selvästi näkyviin puheista) joita ovat pitäneet SALIS~ 
nURY it-se sekä silloinen maanviljelysministel'j ClIAPI.IN, 
joka lain parlamentille esi lli. 

Ennen ehdotuksen esittämistä lausui Salisbury eräässä 
Exeteri ssä pitämässään puheessa souraa,vaa: 

, Pidän pieniviljelysten j a pi enten itsenäisten maa-
hIusten lisäämistä meillä erittäin tärkeänä. - - - En 
luule täOllin a inakaan sunottuvassa. määrässii. tulevan lie-
ventämään köyhien luokkien kärsimyksiä. Päiu vastoin 
täytyy Sillä ) j oka taIttoo päästä pienivi ljelyksen hallin-
toon, edellyttää olevan jonkun verran pääomaa. Etu. 
minkä. tästä toimenpiteestä luulen olevan) on aivan toista 
laatua) se on valtiollinen etu. En luule pieniviljelysten 
olevan taloudellisesti edullisin tapa maan viljelemiseksi. 
Mutta on asiauhaaroja, jotka ovat taloudellisia etuja monta 
vertaa tärkeämmät. Luulen, että piefUviljelys on vankin 
suoj a vall ankumouksellisia liikkeitä vastaan ja tarjoo ter-
veimmän perustan nykyistä yhteiskuntaa puolustaville 
mielipiteill e ja laitoksille. Tämä ei ole pelkkää teoriaa: 
sitä on Illltä vaikeimmissa. oloissa koeteltu. Ranskassa: 
jota valla.nkumoukselliset purkaukset yhä uudestaan ja 
uudestaan ovat kiduttaneet, on hallintokoneistoa voitu 
pysyttää. liitteissääu: lak ia pidetty pyhänä ja koko yhteis-
kunta kyelwytJ vallan.kumonksista huolimatta, kulkemaan. 
eteenpäin, syystä että se on seissyt sillä laveall a. pohjalla, 
jota. lordi BJo;ACONSJo'I gLD kutsui maakansanva.ltaisuudeksi. 
Missä määrin meidän on käyvä mahdolliseksi toteuttaa 
tämä periaate omassa maaSStllllme, on sangen vakava ky-
symys. Ei ole ensinkään epäilemistä, että pienLviljelijät, 
missä ni.Ltä on, kauttaaltaan ovat osoUaneet pyrkimystä 
myymään liluksensa ja siirtämään pääomansa tuoUavam-
piin yrityksiin ; kUlmes olemme telmoot kokeen, en tiedä , 
onko valtion puuttuminen asiaan omiausa. luomaan suuri.-
lukuisempaa t.alonpoikaissäätyä. Mutta minusta näyttää 
sangen suotnvalta, että koe tehdään, niin että käy ilmei-
seksi että Ule, mikäb hallituksesta ja. muista yhteisktmtn-
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luokista riippuu, vakavasti toivomme talonpojan j a työ-
miehen pysyvän maaseudulla ja puolestaan aVllstllvan 
maan laitosten ylläpitämistä. Ei mitään vaikeuksia ole 
y ritystä estämässä, maata on yllin kyllin. Mieskohtai· 
sesti vastustan jyrkästi pakkoa - joka tapauksessa asiain 
tällä kannalla ollessa - syystä etten katso sitä tarpeelli-
!jeksi, ja koska olen varma siitä, että pakko herättää nnr-
jamielisyyttä, Ilurjamielisyys riitajnttuja, rutajutnt veroja, 
jotka ovat se onnettomuus, jota kaikki muut maalla val-
litsevat epäkohdat pyrkivät aikaansaamaan. Mutta jos 
onn istuisimme luomaan suuremman lukumäärän maan-
omistajia, kuin mitä maalla nykyään on, älkäämme luulko, 
Ntci siitä aiJleudl1 mitään muutosta nykyisten mannomis-
tajain asemassa, Tavallisesti pidetään maanomistajia. puo-
littain rikokselJisena yhteiskuntaluokkana, j onka hartioille 
on aivan järkeviUl. sälyttää kaikerulluotoisia verotaakkoja, 
MuUa jos meillä olisi yhteisiä harrastuksia näiden vank-
kojen talonpoikien kanssa, joita. me toivomme saavamme 
Ilikaan, saatamme odottaa osaksemme aivan toisenlaista 
kohtelua, Saamme olla varmat siitä, että verotuskysymys 
on tuleva kokonaan uudelleen pohdituksi - - - - , 
Minulla on varma tunto siitä, että jos meillä olisi niin 
paljo talonpoikia kuin minä tässä. maassa tahtoisin ole-
\'au, saisimme pian nähdä verojärjestelmän asetetuksi oi-
keudenmukaiselJ e kannalle, « 

Merkille on pantava puheen loppuponsi: 'l'ässii. ovat 
COLLINGSin sosiaaliset vaikuttimet täydellisesti saaneet 
väistyä yksityist.en luokkaetuj en tieltä, 

Samaa henkeä huokuu maanviljelysministeri CHAl'-
T.INin parlamentin keskustelussa pitämä puhe, jossa hän 
selvittelee hallituksen kantaa asiassa: 

,. Yksi nii tä päätehtäviä, joita hallitus on ottanut 
sl1orittaakseen, sanoo hän, on maan yleisempi jakaminen 
maamme väestön kesken, mikäli mahdollista. lainsäädän-
nön avulla palauttaa maaUe - olinpa vähällä sunoa. 
uudestaan pemstaa - yhteiskllntaluokka, joka, jo vuosia. 
sitten on asteettain vähentynyt ja nyt sukupuuttoon jontn-
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maisillaan, mutta jonka meidii.n tulee muistaa olleen pal. 
j oa lukuisampi ja kukoistavampi kuin nykyiiän. ", 

Kosketeltuftnn syitä tähän ja niiksi mainittuaan ',ralis-
t uksen leviämist-ä, josta 011 ollut seurauksena lisääntyny t. 
vastenmielisyys maat y ötä kohtaan, kaupungeissa tarjou-
Luvia suurempia palkkoja, knuptmkielärnän houkutuksia 
ja vihdoin että ralltatietöihin ja poliisitoimoon on ruvettu 
tarvitsemaan suuret määrät älykkäitä työmiehjä) selitti 
puhuja, että hallitus katsoi tämän epäkohdan olevan jos-
sakin määrin kOljattuvissa sen kautbl.., että maalaistyö-
väestölle hankitaan suurempaa mahdollisuutta työskente-
lemään maanviljelyksessä omaksi edukseen ja hyödykseell. 
Hänen mielestään ei ulkomainen kil pailu ei vätkä alhaiset 
llmnat olleet suurin vaara, mikä maanviljelijöitä uhkasi, 
vaan vaik eus saada. riittävästi työväkeä maanviljelykseensiL 
Lakiehdotuksen kautta aikaansaatavat pieniviljelijät eivät 
tulisi käyttämään kaikkea aikaansa omaan työhönsä; 
heillä olisi oleva aikaa työskennellä suurilla tiloillakin - . 

Niinkuin nämä puheet selvästi osottavat, on Salis-
buryn mainitsema vaikutin saattanut hallituksen puolus-
tamaan etupäässä melkein täydellä omistusoikeudeUa varus-
tettuja pieni viljelyksiä ja Chaplinin puheen lopussa esiin· 
t.yvä näkökanta ollut määräävänä, kun oli kysymys fillls-
teit !.'ron I'ajoittamisesta. 

Näitä j a. muita lakiehdotukseen tehtyjä, luokkaetuja 
ajavia lisäyksiä vastustivat GLADSTONE, HAUCOURT, COL-
LINGS y. m. lämpimästi ja voimakkaasti, muUa rnenes-
tyksettä. 

Seuraukseksi siitä, että tämä ehdotus, jota niin suu-
ria· toivoen oli suunniteltu, sioon painui puoluo- j a etu· 
politiikan liejuml , täytyy katsoa, että puheena oleva laki 
ylipäätään on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi, elottomaksi 
elimistöksi, n iinkuin asiantuntijat ennustivat jo pa.rlamen-
tin keskusteluissa ja heti sen jälkeen kuin lakiehdotus 
oli hyväksytty. 
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d) 189:: t'!lQ(len Piwiviljelyshlin l'iiiimiiU!Js. 

Pieniviljelyksillä laki käsittää maatiloja~ joiden ala 
vil.iliteloo l:stii, 5O:eell acreen tai joiku: ollen 50 aeren 
!\VarUOllllut, vuotuisesti tuottavat enintään 50 pst. Kreivi-
l.:l1utaneuvosto on se viranomainen, jolle lain käytäntöön-
pano on nunettu. Kreivikuntanenvoston velvollisuus on 
tarkoitusta vart.en asetetun komitean kautta tui:kia, ky-
sclläänkö kreivikunnassa pieniviljelyksiä siinä määrin, 
että on syytä panna laki käytiintöön. Jokaisella vaali· 
oikeutetulla henkilöllä on oikeus kreiviklmtaneuvostolta 
l)yytää moisen tutkimuksen toimeenpanemista 1). Kreivi-
kuntaneuvoston edustaja siinä. piirissä, jossa llieniviljelyk-
siii anotaan, on otettava tl1tkimuskomiteaan lisäjäseneksi, 
ellei hän muut.en kuulu siihen. 'futkimuskomitea sitte 
esittää tuloksensa kroivikuntaneuvostoUe. 

Jos tutkimus on osottll.nnt pieniviljelyksiä riittävästi 
kysytyn. voipi kreivikuntaneuvosto ryhtyä toimiin tar-
koitukseen sopivan maan hankkimiseksi Maata hanki-
taan joko ostolla taikh poikkeustapauksissa myöskin vllol,·-
"w:mUllki. Missiiiin tapauksessa älköön maata hankittako 
sellaisoon hintaan, ettei maan myynti- tai vuokra hinta 
korvaa ostohintaa. ynnä maan rekist.eröimiskustannusta 
(muita kustannuksia, esim. lainoppineen apumiehen palk-
kiota ei saa ottaa lukuun). Muutamia lllllitakin rajoituk-
sia on asetettu: jotka ehkäisevät paikallisviranomaisia jou-
uuuasta liian suureen taloudelliseen vastuuvelvollisuuteen. 

Vat'oja lain käytäntöönpanoa varten voi kreivikllnb-
J10UvOSto paikaUishalli.nnon ministeriön suostumuksella 
lainata valtioltu: ja tällaiset lainat kuoletetaan enin-
tiiän 50 vuoden kuluessa. Lainan antaa valtio kerta kaik-
kiaan määrättyä. kotkoa vastaan, ei kuitenkaan alle 3 pst. 
2 s, 6 (1. 100 pst:ltä (3 1/ , Ofo). 

') 'fii.ssil,. on huomautettava, että. toimenpiteeseon maan ho.nk-
kimiseksi peltopalstoiksi vaaditaan, että anomus on vähintään 6 
vRalimiehclI allekirjoittama. 

lS 
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SittektUl kreivikuntaneuvosto on päättänyt hankkia, 
mauta pieniviljelyksiksi, voi se siirtää maan osto-, myynti -, 
vuokraus- ja hallinto-oikeutensa komitealle, johon ill. Dl. 

pitää kuulua kreivikuntaneuvoston edustaja siinä piirissä, 
jossa pieniviljelykset sijaitsevat, ja kaksi henkilöii., jotka. 
ovat sen pitäjän peltopalsfahallintokomitean jäseniä, jota 
toimenpide koskee. 

Ostettaessa maata pieniviljelyksiksi ei kreivikunta-
neuvostoilla ole sitä pakkohmastusoikeutta, minkä 1887 
vuoden Peltopalstalaki paikalli sviranomaisille antaa. 

Ennenkun maa myydään tai annetaan vuokralle, 
voi kreivikuntanelIvosto sen panna tarkoitusta varten kun-
toon palstoittaen, aidaten ja salaojittuen sen, rakentaen 
teitiL ja vesijohtoja y. m. s., joka katsotaall saatavan toi-
mitetuksi huokeammalla niin kanan kuin maa vioHi on 
jakamatta. Niinikään voidau.n rakentaa uusia tai korjata 
f'nnestään olevia rakennuksia. 

Maan hankkim..isesta ja kuntoonpauosta aiheutunut 
kokonaisknstannus jaetaan sitte kohtuuden mukaan (lri 
ti]usten kesken, jonka jälkeen ne tarjotaan kaupan. 

Kun pieniviljelys myydään, on ostohinnasta kuukau-
den kuluessa. kaupan päättämisestä. vähintää.n I/s suori-
tettava kä.teisellä. Laki sisältää Englannissa uuden peri-
altttecn määrätessään, että myyntillinnasta sau, jos kreivi-
kuntaneuvosto niin huomaa. sopivaksi, enintään 1/, kiin-
nittää Jlysydiiseksi vMtuismaksuksi. Kreivikuntaneuvosto 
tulee tässä. tapauksessa aikaa. voiitain saamuan arvokkuan 
vuosi tulon pieniviljelyksistä. Tästä vuotuismaksusta SUUI-

taa kumminkin tiluksen vapaaksi lunastaa. Jälellä oleva 
osa kauppahinnasta on kiinnit.ettävä tiluksecll ja mukset-
tava takaisin kuoletukselln ja korolla kahdesti vuodessu 
50 vuoden kuluessa. Tietysti saa summan myös stlol,it-
fna varemminkill. Jopa 5:kin vapaavlloHa myönnetään 
ostajalle kuoletuksista ja kOl'onmaksuistn, jos hän on tilan. 
hyvi:i.ksi käyttänyt sen arVOfL li sääviä kustannuksia. 

Seuraavat määräykset" jotka illllaisevnt lain l).)'l·ki-
mystä ei ainoastaan säilyttää pieniviljeJyksiä. semmoisi-
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naan , vaan myös suojella. uutt.a omistajaa hänen omalta 
puutteelliselta hl101enpidoltaan, ovat voimassa, kunnes koko 
hinta on suoritettu, mutta vähintään kuitenkin 20 vuott-a: 

Tilaa ei saa lqhkoa, myydä eikä vuokrata kreivikunta-
neuvoston luvatta; omistajan itsensä täytyy sitä viljellä 
ja sitä saa käyttää ainoastaan maanviljelykseell ; siinä 
tulee olla vain yksi asuinrakennus, minkä tulee täyttää 
ne vnatimukset , j oita neuvosto saattaa tehdä. terveyden 
sii ilytiämiseksi ja estääkseen Wan paljon väkeä yhteen 
sulloutumasta j tilalla ei myöskään saa. myydä väkijuomia. 
J os jotakin näistä mäiiräyksistä (tai maksueJldoista.) riko-
taan, on neuvostolla va.lta. vaatia laiminlyönnin kOljaa-
mista ja toimittaa t ila myydyksi. Sama oikeus on neu-
vostolla, jos tila omistajun kuoltua perumön nojalla. tar-
vitsisi paJoiteUa llsenmman omistajan kesken. Yllämaini-
tuista. määrä.yksistä. saattaa. kreivikuntaneuvosto kui tenkin 
myöntää erivapautuksen. 

Siinäkään tapauksessa että nuo määrätyt 20 vuotta 
ovat kuluneet ja. kauppahinta on maksettu, ei omistaja. 
tul e tilan eJldottoillnksi isännäksi. J os hän nimittäin, 
!litteklUl hänelle asetetut rajoitukset ovat lakanneet voi-
massa olemasta, haluaa käyttää munt.a muuJnm kuin maan-
viljelykseen, on hänen ensin tarjottava se lunastettavaksi 
l\roivikuntnneuvostollo, sitte sillo henkilölle, jolle maa 
alkujaan on kuuhmut, vihdoin llaapureilJe. Omistaj a saat-
taa tällöin vaatia tilastaan sen kauppa-arvon 1). 

'l'ällai.nen on myytäessä noudatettava menettely. 

') Tämä. etuosto-oikeutta kOt!kevt~ määrii.ys on tehty keinotte-
lun ehkäisemiseksi. Oollings oli alkuperiiisessä. ehdotukt!esSIUlII ja 
!JUnen muk(li\nsa. kommissioni tahtonut kohdella omistajaa kovem-
min ja vaatinut, että. ostohinta.a. tässä. tapauksessa vIIStaisi ainoas-
taan tilan arvo ma.wn'il}elystilana ll.rvostoltunn. Kommis~ioni katsoi 
tätä oikeutetuksi sen lIojalla, että. lu.ki tulisi ~tarjooma.an suunnat-
tomia helpotukilia yhaelle yhteiskullt.<l.Juoka.1l e . . Tämän hun no-
jalla lumkitun pieniviljelyksen omistajA ei siis saisi nauttia s iNi. 
arvon lisiiY8fii, minkä. maa aikojen kuluessa ulkonaisten olosuhteiden 
vaikuhlksestn. tulisi saamaan. 
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l'uQkralk saattaa kreivikulltanOl1Vosto pieniviljelyk-
sen tämän lain mukaan antaa ainoastaan siinä tapauk-
sessa, e!.tei se ole 15 neron laajempi tai: jos nun on laita, 
ei tuota VllOtuisesti 15 pst. cnempää. J os kre ivi kunta-
neuvosto katsoo: ettei joku ostaja pysty tällaista. t ilaa 
ostamaan lain määräämiUä ehdoilla; tai jos neuvosto aino-
astaan on maan vuokrannut, mutta ei ostanut: voidaan tiJa 
tarjota. vuokrall e. 1'iillainen tiJa on , paitsi kauppahintaan 
nähden, samojen ehtojen alainen kuin myyty tilaja vuokra 
jrtisanotaan, jos nä,itä ehtoja ri.kot.aan. L ähtevälle vuokra-
m ieh elle tulevaan korvaukseen nähden on voimassa 1883 
vuoden muanvuokralaki. Pieni viljelyslaki kuitenkin sa-
moin kuin P eltopalsta laki menee tätä pitemmälle, se kun 
nimenomaan sallii vuokn\miehen siirtää pois rakennukset, 
hedelmäpuut ja pensaat1 jos kohta hän ei ole saanut mllun-
omistajan lupaa niiden rakentamiseen ja istuttamiseen. 

Pllitsi edellä kel'rott,uja muäl'äyksiä sisältää. luki 1 että 
pieniviJjeJyksen saattaa myymällä. ta i ''llok'·ilamalla myös 
ltlovutta<~ useammillekin henkilöille kooperatiivisesti vil-
jeHäväksi '). Hankitun muan, jota neuvosto ei katso tar-
vittavan eikä olevall sopivaa pieniviljelyksiksi eikä voita-
van myydä eikä vuokrata edellä ma inittujen määräysten 
mukaisesti, sua neuvosto myydä tai vuokrata muull!\ la-
valla kuin lain määräysten mukaan. Neuvoston tul ee 
ohjesäännöilJä mäiirätu1 miIHi tava llu tiloj a on myytä\'ä 
tai vuokrattav!l, tämä tiedoksi santottnvu 1 mitä ehtojn neu-
vosto panee estääkseen tiloja joutumasta henkilöille, jotka 
eivät kykene sitä sopivall a t.avalla viljelemään j . n. e. 'fässä-
suhteessa jätetään paikaUisviranomaisello sangen suuri 
muäräysva-Ita, mikä onk in oikein , koska. tietystikin eri 
osissa maata vallitsevat paikalliset olosuhteet tekevät. yhte-
näi sen lainsäädännön tässä suhteessa mahdottomaksi. 

Vihdoin on lllainittava J!\in myöntämä kolmas pieni-
viljelysten hankkimis1lluoto: lai1/qjen a"tamillen vuol(l'(w~ie· 

hille. J os pieniviljelyksen vuokl'aaja on omistajan kanssa 

' ) 'fiimiin miiäri'yksen niknamlAnjn on ColLing!>. 
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sopinut tilan ostamisesta, voi kroivi kllutalleuvosto tilan 
kiinnitystä. vastaan vuokram ieltelle ennåkolta. myöntää. 
lainaksi enintään ~/5 kauppasummasta, jolloin lainmää-
räykset muuten ovat voimassa. Mi tään lainaa älköön 
myönneWikö, ellei neuvosto ole vakuuttlmut siitä, että. 
t ilan omistusoikeus on moittimuton, myyminen ta pahtu-
nut hyvässä luottamuksessa jo. hinta. kohtuullinen. Tämä 
on ensi kerta, jolloin irlantilais-mallinen periaate maan 
ostamisesta pannaan Id:i.ytäntöön Englannissa. 

e) Pienil"i1Jelysktin puutteet. 

Teoreettisesti on edell ä kerrottu laki merkillinen 
sekotus erinäisistä keskenään vastakkaisista aatteista, mikä 
jumi osottaa sen syntyneen sosiaalipoliittisen elämän 
mnrroskautena. Se nimittäin, niinkuin HASUA CH lausuu 1 

ylipäätään tavoittaa yksilöllisyyteen l individuaLismlln: tah-
toen etupäässä lisätä pienten maanoOli stajainlukual mutta. 
tämän ohella huomaa selvää taipumusta myöskin ;omaan 
kansallistuttamiseenc1 laki kun määriiä tiJoiJIe 20 vuodeksi 
rajoituksia. ja sitoo niihin pysyväisQll, 1/4 osaa kallppa-
flummasta vastaavan kiinnityksen sekä myyntiä ehkäise-
viä määl"äyksiä. Toiselta puolen laki tekee alun maan 
joutumiselle kuntain omaisuudeksi tarjotessaan kreivi-
ktmtaneuvostoillo mahdollisuuden ostaa tai ottaa. vuokralle 
Illaata vuokL-alle anncttavaksi sekä valtuuttaossaan krei-
viktmtaneuvostojn rakennuttamaan tiloille rakennuksia l 

joten nåJ:!lä todellisuudessa tulevat olemaan maanomista-
jan asemassa pienjen vuokramiesten suhteen. Sitä vastoin 
tähtää taas lainojen antaminen pionten vuokratilojen 
omaksi ltmasturuiseksi yksilöllisen maanomistuksen luo-
miseen. 

P ainavampia ovat kumminki.n ne muistutukset~ joita. 
lakia vastaan voidaan tehdä ja. on tehtykin käytännölli-
seItä kannalta kntsoen. 
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Niinkuin edellä olevasta käy ilmi, tarkoittaa Pieni-
viljelyslaki 1) itsenäisten pieniviljelysten luomista joko 
tarjoamalla pieniviljelysten vuokramiehille tilaisuutta lu-
nastaa viljelemänsä tilat omikseen tai ostamalla koko-
naisia suuria tiloja, lohkomalla ne ja myymällä lohkot., 
sekä 2) pienten vllokratilojen aikaansaamista, joiden omis-
tajina ja vuokraisäntinä paikallisvuanomaiset ovat., 

Koetamme seuraavassa tarkastaa näitä lain eri tar-
koitusperiä sekä myöskin niitä menettelytapoja, joit,a se 
t.arjoo näiden "tarkoitustensa perilleajamiseksi. 

aa) Lain tarkoitnsperät. 

L) P ienten Itsen äisten maanvIlJe lysten per ustaminen. 

Kysymys siitä, kumpi hallintomuoto, täydeUinen Qmis-
IW3oil,,;us vaiko vu{)7~raatninen, olisi tarkoituksenmnkaisempi 
Englannissa lainsäätämistoimenpiteiden kautta muodoste-
tuille pienille maanviljelyksiUe, on ollut vilkkaan kes-
kustelun alaisena. Yleensä ovat lain määräykset tulleet, 
tässä suhteessa ankaran, ja mikäli minusta· tuntnu) Eng-
lannin olosuh'teihin katsoen, oikean arvostelun alaisiksi. 
'f ämä arvostelu koettaa yleensä osottaa, että sillä kan-
sanluokaUa, jonl-,a toimeentuloehtoja lainlaatimistoiinen-
piteillä on koeteltu parantaa, ei ole niin paljon käteisiä 
varoja, joita oman tilan ostaminen ja sen nykyajan vaat,j-
musten mukainen hoitaminen vaatisivat. 

Englannissa sekä vuokraaja-maanviljelijät että maan-
viljelystyömiehet hakevat enemmän pieniä vuokratiloja tl/'l'-
vattltine vuokmoilceuksilleen kuin omia ti«ja. Tämän osotti. 
varsinkin Pieniviljelyskommissioni. Muiden muassa antoi 
lordi \VANTAGE, 171 sivulla mainitun SmaIl Fann alld La-
bourers' Lmd Company yhtiön puheenjohtaja, tälle mieltä-
kiinnittäviä tietoja siitä, miten vaikea on löytää maat yö-
miehiä) jotka ovat halukkaat ostamaan itselleen pieniä. 
t iloja ja niistä saamaan elatuksensa sekä riit.tävillä käteis-
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varoilla maksamaan 1/5 kallplluhinnast8, ostamaan karjaa 
y. ill. Yhtiö on ostanut nelj ä. tilaa, joissa on maata 411 , 
lö2, 115 ja 70 aerea, kaikki eri kreivikunniss3. Pelto-
palstat on myyty huokeilla maksuehdoilla, nlln. käteistä 
10 % kauppasummasta sekä 1/2 vuoden kuoletukset loppu-
summasta 20 vuoden aikana, siis edullisemmilla ehdoilla 
kuin mitä PieniviJj elyslaki tarjoo. Yhtiön kokemus -
yhtiö pitää kiinni) kuooll olemme maininneet, yleishyödyl-
lisistä periaatteista, mutta. toivoo pääomalle myös koh-
tuullista korkoa - ei ole ollut edullinen pienten itse-
näisteIl maatilojen hankkimiseen nähden. Ainoastaan suu-
rilla vaikeuksilla on sen onnistlUlUt saada maapalstoilleen 
ostaj ia. 411 neren tilalta on myyty ainoastaan 219 !leren 
suuruista tilaa, 115 aeren tilalta on myyty 9 acrea nl1r~ 
mikkoa sekä 2 aeren peltomaata kaikki samalle ostajalle. 
Jiiännös on vuokrattu 18 vuokraajalle 1-5 aeren suurui~ 
sina palstoina. 

Näillä tiloilla on yhteensä 68 pienten palstojen vuok~ 
n\ajaa. Sangen harvat näyttävät olevan maanviJjelys~ 

työmiehiä. Ne ovat enimmäkseen käsityöläisiä, kirjeen~ 

kantajia: ravintolanomistujia, rakennllsmestareita, joilla ei 
o le aikomus elää yksinomaan maanviljelyksestä. Lordi 
\Vantuge lausuu sen johdosta, että maanviJjelystyöväki 
ei halua omia viJjelyksiii, seurllfwaUa tavalla: ,.M.ikäli 
minä voin huomata, on työmiesten keskuudessa olemassa 
kaksi eri suuntaa. Eräs mies, jota kehotin ost.amaan, vas~ 
tosi ~ minä mieluummin Vllalrra(tll. Jos minulla on 100 
pst, ja sillä ostan vähän kalustoa. ja kaljaa, niin ansaitsen 
vuokmstani 5 Ofo, mutta ainoastaan 3 %, jos ostane. Toi-
lien, jolla oli pieni maapalsta, vastusi minulle : _minä ostin 
mieluummin maan. Se on nyt minun jtt minä parannan 
sitä.e Yleensä. pitävät englantilaiset vuokra miehet edulli~ 
sempaua vuokrata kuin ostaa.« 

Yhtiöllä on 10,(0) pst:n maksettu pääoma. 'Erään 
tilan, joka on arvioitu 3,200 pst., on so saunut lahjaksi 
IOI:di \Vantagelta. Huolimatta tästä auliudesta on se kah-
tena viimeisenä vuotena jakanut osinkoa ainoastaan 2°/ ... 
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Yhtiön kokemus on siis sangen vähän. rohkaiseva 
niiHe, jotka toivovat pikkumaatilojen lisääntymist.ä. Voi-
matta myydä maataan, ei se ole kyelUlyt ostamaan unsilL 
t iloja. Se on tosiaankin jouttlliut kolmella ostamallaan 
tilalla.' omistamaan joukon pieniä vuokrapalstoja. J'u, lisäksi 
ovat sen vuokraajat ainoastaan harvoissa tapauksissa maan-
viljelystyömiehiä. 

Se tutkimus Englannin pikkuviljelyksestä, jonka BEA H 
Gohden clubin toimesta. on suorittanut, 0)1 ant.anut saman 
tuloksen. "Sata veI;taa enemmän on niitä, jotka koetta-
vat saada vuokrata pieni.ä. tiloja; lku.in .ni.itä, jotka edes val-
tion avustuksellakaan kykenevät ostamaau «, khjoittaa hän. 

'fämän mielipiteen oikeudellisuns ilmenee siitäkin 
päätöksestä, joka. joku kuukausi ennen 1892 vuoden lain 
.hyväksymistä tehtiin suuressa Lontooseen kutsutussa maan-
viljelystyömiesten kokouksessa. He selittivät, ettei heidän 
toivonsa ollut päästä maanomistajiksi, vaan vuokraajiksi 
varmalla vuokraoikeudella ja kohtuullista vuokt'amaksua 
vastaan sekä saada korvaus parannnksist.a, joit,a he eivät 
ehdi hyväkseen käyttää. 

Yhtenä syynä tähän asianlaitaan näyttää olevan, että 
englantilaiselta maanviljelystyömieheltä u.ikojen kuluessa 
on kadOIlllUt rakkaus maanomistukseen. Samoin ovat pie-
Het vuokraajat, maanviljelyspulan alettua, vähemmän kuin 
pnnen taipuvaisia oston kautta lopullisesti kiinnittäyty-
mään maahan. 

Vuosi vuodelta on myös 1892 vuoden lain hyväk-
symisen jälkeen tullut selville, että pienten vuokl'atilojen 
omistajat ovat paremmissa taloudellisissa oJoissa kuin pie-
tiet tilanomistajat. 

Englannin uusin maanviljelystilasto osottaa, miten 
pienten vuokratilojen luku on taipuisa kasvamaan. Vuonna 
1890 viljeli 20- 50 aeren suuruisista tiloista 11 % maan-
omistaja itse, viisi vuotta myöhemmin 10,4. o/G. 

Maanviljelyskommissioni tulee tutkimuksissaan sii-
hen tulokseen, että pienten maanoInistajain luku on 
pitldttyvän alinomaisen vähenemisen alaisena~ jota vast.oin 
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pienet vuokraajat, jos ne vain ovat ymmärtäneet sovittaa. 
taloutensa ajan vaatimusten mukaan, verrattain helposti 
ovat voineet vaikeasta maanviljelyspulasta suoriutua. 
Syynä tähän on se, että edellämai.nitut ovat ostaneet 
. .maansa hyvinä aikoina korkealla hinnalla ja niillä on 
rnskaat kiinnitykset, joiden korko yleensä ei alene yhtä 
nopeasti kuin nilden vuokra. Klm tulot maanviljelyksestä 
o,'ut melkoisessa määrin aleUlleet" niin on hypoteekki-
korko useassa tapauksessa sellainen taakka, että maan-
omistaja töintuskin jaksaa sen kantaa. Hän saa monesti 
maksaa enemmäJl korkoja kULu naapnri vuokraa. 

»8cn turvallisuuden etu, minkä oma maanviljelys 
viljelijälleen tarjoo c, sanoo CII ANNlNG , »häviää, jos tämä. 
turvaJJisulls on ostettu korkeimmasta mahdollisesta hin-
nosta, mikä maasta moksettiin hyvien aikojen vallitessa 
ja maanviljelystuotteiden ollessa korkeassa hinnassa. Hä.-
viö on vielä suurempi, jos kauppasumroa on hankittu 
lainalla eikä omilla säästt?illä.. Tulos koko yrityksostä 0]] 

oma. omishlsoikeus, josta saa. maksaa kohtuuttoman suu-
ren koron. c Pieniviljelijä. on näin ollen ikään kuin kah-
littu mnahanSI1: hän ei voi sitä myydä joutumatta talou-
delliseon häviööu, syystä että maan hinta on suunnatto-
masti Jaskeunut, hän ei myöskään voi sitä antaa. vuok-
ralle, koska. vllokrasumrna ei riittäisi korvaamaan hänen 
h.rpoteekkiko~koaan. ,.Maaomaisuusc, sanoo tämän joh-
elosta oras l\luanviljelyskommissionin aplllaist.utkij oista, 
»on sadoille ollut syynä tmoudelliseen häviÖÖn.c 

Totta. ovat ostoehdot, joilla Pieniviljelyslaki tar-
joo tilaisuutta maan hankkimiseen, melkoista edulli-
semmat kuin mitä maanviljelijät muuten saavat mak-
saa. Mutt.a paitsi olosuhteiden synnyttämää yleistä ha-
Juttonllmtta omun mann omistamiseen on lainsMtäjiltä. 
~äänyt huomaamatta toinen tärkeä asianhaara.. Pääsyy 
siihen, ettei omistusoikeudella varustettuja maatiluksia. 
nlllläkään ehdoilla, joita laki tarjoo, ole ruvettu kysele-
määll, on epäilemättä. se, että vuokratilat kysyvät vähem-
män piiiiQI/l(w. Kaikellninen osto edellyttää pääoman.. ja. 



202 

-sit"a. on pienillä vuokl'amiehillä tuiki vällän, maanvilje-
lystyömiehillä tavallisesti vielä vähemmän tai ei ensin-
kään. Siinäkin tapauksessa että joillaknilla heistä olisi 
käytettävänä kauppaa päätettäessä heti vaadittava. l/J 
kauppasummasta, jäävät he usein vaille liikepiiiiomaa, jom-
moista nykyaikainen maanviljelys yhä enemmän tarvitsee. 

Miltähän tämä kaikki näyttää ostaj ista ja kuinkahan 
-nlOni vuokraaja ja työmies on siinä asemassa, että voi 
Jloita tarjottuja etuja käyttää? 

'fämän kysymyksen vastaus on läheisessä yhteydessä 
sen kysymyksen kanssa, kuiwca sU!wi ala tarvitaan, jotta 
pieniviljelijä perheineen siitä saisi elatuksensa. Pieruvil-
jelysten menestymiselle on tietysti tärkeätä, että tilan 
ala on sovellettu niiden talouden ja perheen työvoiman 
mukaan. 

Mielipiteet tämän alan laajuudesta ovat kuitenkin 
sangen eriäviä, jos kohta otetaankin huomioon ilmanalu, 
maanlaatu, myyntitilaisuudet y. m. s. Luonnollista myös 
on, että tässä on vaikuttamassa koko joukko asianhaaroja, 
jotka tekevät säännön panemisen mahdottomaksi. Jos ala 
-on liian suuri, niin tulos on, ettei maanviljelijä perheineen 
-ehdi suorittamaan työtä, siis "osa -tehdään mitä sopimat-
-tomimpana aikana, toinen osa jää tekemättä«, ellei pieni-
viljelijä käytä apunansa palkkaväkeiL Jos taas ala on 
-liian pieni, joutuu hän kahden tulen väliin: hänen täyt,yy 
joko etsiä sivut yötä ja siinä tapauksessa hoitaa maataan 
huonosti tai myös luopua palkkatyöstään, saamatta maas-
-taan kuitenkaan riittävästi tuloja. perheensä elatukseksi. 
1'avallisella tavaUa viljeltyyn maahan nähden tuntuu 30 
acrea olevan vähin, mistä perheen Englannissa katsotaan 
voivan saada elatuksensa. Jopa 50 acreakin katsotaan 
monin paikoin vähimmäksi mahdolliseksi alaksi. Kmu-
paisessakin tapauksessa täytyy maanviljelijän tehdä ko-
vasti työtä ja elää säästeliäästi ja kuitenkin hän usein 
onnistuu vain sen kautta, että omat lapsensa tekevät hä-
nelle palkatta t.yötä. 



Pieniviljelyslaissa edellytetään pienten itsenäisten 
talonpoikaistilojell aikaansaamista voitavan edisMi!,. kah-
della tavalla: osin siten, että. vuokramiehille myönne-
tään yleisistä vfu'oista lainoja edullisilla ehdoilla, jotta 
he saisivat tilaisuutta pienten viljelemiensä tilojen Iunasta-
miseen, ja osin siten, että. kreivikuntaneuvosto ostaa suu-
rempia tiloja lohkottavakseen ja luovuttaakseen lohkot 
sopiville henkilöille, jotka haluavat ruveta maanviljeli-
jöiksi. 

Melkoista helpommin pitäisi tietysti pienten maan-
omistajain aikaansaaminen käydä päinsä. siten, että he1po-
tetaan pienempien vuokramiesten hankkeita viljelemiensä 
tilojen lunastaIDiseksi omikseen. Siinähiin jo on olemassa 
valmiita, ainakin johonkin määrin ammattitaitoisia maau-
viljelijöitä, heillä. saattaa edellyttää olevan suurempia sääs-
töjä kuin työmiehillä : heillä on työkaluja, karjaa j. n. e. 
Valmiit rakennukset käyvät useimmissa tapauksissa mel-
koista huokeammiksi kuin ne, jotka uusille lohkotiloille 
ovat varta "Vasten rakennettavat. Tämä menettely näytti 
Englannissa erittäin houkuttelevalta, kun Irlannissa jo 
oli saatu kokemusta sen edullisesta käyttämisestä. 

Mutta tämäkin menettely on Englannissa kohdan-
llut vastuksia. 

Sillä ensinnäkin näyttää Englannissa olevan puute 
semmoisista pienistä vuokramiehistä, joita laki on tar-
'koittanut. 

Irlannissa on pienivuokrausjärjestelmä pääasiallisesti 
vallalla, kun taas Englannissa, niinkuin edellä on selvi-
telty, maata erummästi viljelevät suurvuokraajat. Suurin 
osa Englannin pienistä vuokrat.iloista on sellaisten hen-
kilöjen hallussa, joiden pääammattina. ei ole maanviljelys~ 
vaan ovat. he liikemiehiä, käsityöliiisiä t. m. s. On luon-
nollista; ettei ole minkään arvoista eikä kuulu lain vtlrsi-
naisen tehtäviin a.IMn, että tällais ia henkilöjä avustetaUI\ 
va ltiolainoill.a pääsemään oman tilan omistajiksi. Niistä-
kin verrattain vähä lukuisista vuokramiehistä, jotka koko-
naan elävät. mannviljelyksestiiän ja joiden maanviljelys 
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on alaltaan enintään öO acrea., kykenee todennäköisesti 
vain vähäinen osa tilanomistajainsa kanssa tekemään tiluk-
sen kauppaa. 

SHAW-LEFEVRE osottaa tämän esimerkillä. Valtio 
antaa kauppasummasta elU1akkolainaksi "/5' - Korko on 
3 pst. 2 s. 6 d. per 100 pst. Takaisinmaksuaika on 49 
vuotta. Vuotuismaksu on siis 4 pst. 2 s. 6 d. per 100 pst. 
Jos vuokl'amies lunastaa viljelemänSä 50 aeren suuruisen 
Wall, josta hän on maksanut vuokraa 50 pst., tekee kaup-
pahinta tavallisesti 1,400 pst., luettuna 28 kertaisen vuokra-
maksun mukaan. Tästä antaa valtio ennakkoJainaa 1,120 
pst.~ joten vuotuismaksu tulee olemaan 46 pst. 4 s. eli 
hinkl:lJl vähemmän kuin entinen vuokra oli. Mutta sen. 
sijaan on vuokraaja-ostajan heti maksettava käteisellä 
1/~ eli 280 pst. kauppasummasta. 

Jos pienellä vllokramiehellä todella on 280 pst.; on 
tuskin luultavaa, että hän tahtoo sitoa pääomaansa. maa-
han ja asettua alttiiksi liikepääomun puutteelle. Vain 
joittenkuitten pienten vuokramiesten saattaa. olettaa ole-
van siinä asemassa, että he voivat ryhtyä ostamaan tilaa 
lliinkään edullisilla ehdoilla, kuin 1892 vuoden laki tarjoo. 

'fämän laatuiset maanostot ovat olleet Irlannissa 
mahdollisia siitä syystä, että irlantilaisten vllokramiesten 
saamat ehdot, Englannissa tarjolla oleviin ehtoihin ver-
rattuina, ovat paljoa houkuttelevammat·. 'fä~ä tulee osaksi 
siitä, että maata Irlannissa saa ostaa. hilU1asta, joka vas-
taa· 18 vuoden vuokraa; sen sijaan että hintana Englan-
nissa on 2S vuoden vuokra; ja osaksi siitä, että valtion 
vaatima korko on jonkun verran alhaisempi IrlalU1issa; 
mutta pääasiallisesti siitä, että valtio Irlannissa lainaa 
ennakolta koko kauppasumman. Tämä voipi käydä päinsä 
sillä pemsteella; että. irlantilaisella vuokramiehellä tavalli-
sesti katsotaan olevan melkoinen osuus viljelemäänsä ti-
laan, sen nojalla että hän siihen on tehnyt melkein kaikki 
maaparalU1ukset, rakennukset y. m.; jommoista osuutta har-
voin saattaa arvioida 7 tai 8 kertaista vllokrasummaa. 
vähemmäksi, mutta joka usein saattaa vastata 12 tai 15 
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kerlaista vuokrasummaa. Valtio saattaa siis siellä. sangen 
suurella turvallisuudella antaa ennnkkolainaksi koko kallp· 
pasnmrnan. Eikä kukaan tavallinen lainnnantajakuan myön-
täisi suurempaa kiinnityslainaa ku4:1 2/ 3 kauppasummasta. 
Laki on siis Englannissa todella jo mennyt pitemmälle 
h,-lin tavallinen lainanantaja myöntäessään ennakkolainaksi 
4,/ 5 kauppasummasta. 

J os jo edellä kerrottu metoodi Englannissa näyt-
räiksen sangen vaikeaksi, niin täytyy sen metoodin, että 
sUU1'esta tilasta 1892 vuoden lain tarjoomilla ehdoilla teh-
dään joukko llien iä it,senäisiä tiluksia, näyttäytyä paljoa 
vaikeammaksi. 

SnAw-LEFEVRE onkin tätä varten tehnyt arviolaskun 
edellyttäen pienimmän mahdollisen alan, 30 aCrea. 

Koska viljellyn maan hinta Englannissa tavallisesti 
ei ole vähempi 28 kertaista vuokramäärää~ mikä tavalli-
sesti on 1 pst. BCI·elta vuodessa, on tämän kokoisen tilan 
hinta. siis 840 pst. 'räbän tulee lisiiksi kustannus huo-
neitten rakentamisesta ja osuus kreivikunt,aneuvoston kns-
tannuksiin, jotka. Shaw-Lefevre arvioi vähintään ' /3:ksi 
kauppasummasta eli 2g) pst:ksi. 

'räten nousee pienen viJjelystilan hinta 1,120 pst:aan. 
Tästä on ostajan maksettava 1/~ oli 224 pst. Jäännök-
sestä, 896 pst:stu, saa II. jäädä pysyväiseksi kiinnitykseksi 
ja jäleUä olevasta osasta on ostajan maksettava korkoa 
3118 % ja kuoletusta, niin että. pääoma 50 vuodessa kuo-
leenluu. Vuotuiset maksut nousevat siis 34 pst:aan. Sitä 
paitsi on maksettava kymmenysveroa ja maaveroa. 

Mutta ei maan omistaminen yksin riitä; maa tal·-
vitseo myös pääomaa, jolla se tehdään hodelmälliseksi. 
Ostajan täytyy hankkia itselleen työkaluja ja karjaa, sie-
meniä ja lantaa, hänellä täytyy myös olla elantotarpeita 
siihen asti kuin maa antaa hänelle jotakin takaisin. Pienet 
maanviljelykset kysyvät verrattain enemmän pääomaa kuin 
suuret. 6 pst. (jopa 7-10 pst. mainitsevat jotkut olevan 
t-arpeen) acrea kohti on välrin summa, jolla 30 acren vuok-
raa.ja, joka ei tee työtä muille, voipi alottaa. Ostajalla 
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täytyy siis olla käytettävänä noin 400 pst. käteistä ja 
hänen on sitä paitsi maksettava korkoa ja kuoletust·a 34 
pst. vuodessa, sen sijaan että maksaisi 30 pst. vuokraa. 
Tietysti on sangen harvassa työväenluokan miehiä, vieläpä 
pieniä vuokramiehiäkin, joilla on käytettävänään 400 pst. 
tai niillä vaiheilla. 

Että niin on laita, käy selville asUn. niiden säästö-
jen määristä, joita lordi CARRJNGTON (81v. 106) on mai-
ninnut kunnollisten ja ahkerain maallviljelystyömiestell 
onnistuneen tehdä monivuotisella työllä ja peltopalsto-
jensa avulla, joita määriä katsotaan semmoisinaan suuriksi, 
mutta jotka eivät missään tapauksessa riitä itsenäisen 
pieniviljelyksen hankkimiseen. 

Samoja tuloksia osottaa niinikään 1888 vuoden laki 
pappilain maiden myymisestä (kts. 8iv. 124), jonka vaati-
mus, että ostajalla täytyy olla käteisiä varoja, on ehdot,-
tomasti estänyt perille saattamasta lain tarkoitusperää. 

Mitä erityisesti 1Ytkemwslrysymylcseen tulee, niin täytyy 
sen ainakin vanhoissa sivistysmaissa katsoa olevan suu-
rimpia vaikeuksia asutustyössä, jonka vuoksi valtiotoimen-
piteen, joka tarkoittaa asutuksen edistämistä, mutta jättää 
tämän asianhaaran huomioon ottamatta, täytyy suurem-
massa tai vähemmässä määrässä epäonnistua. 

Jo sille parlamentinkommissionille, joka valmisteli 
Pieniviljelyslakia, antoivat asiantuntijat tässä kohdassa 
yksimielisiä lausuntoja. Muuan todistaja mainitsi, että ellei 
haltijalla itsellään ole pääomaa, tästä syntyy »todellinell 
vaikeus», toinen kertoi, että »suurin vaikeus pienitilajäljes-

J elmän laajentamisessa on suuret rakelUluskustannukset». 
Näiden esteitten poistamiseksi laki luultavasti on mää-
rännyt, että. kreivikuntaneuvosto, jos kat..soo tarpeelliseksi, 
kOljauttakoon })ikkutilalla ennestään olevia rakclUlUksia 
tai rakennuttakoon uusia. Luonnollista kuitenkin on, eWi 
työ, minkä julkinen viranomainen toimittaa, usein käy 
~angeJl kalliiksi ja sen k!lutta lisää pikku tilojen hintaa. 
Hakennuksen voi omistaja usein teettää puolta huokeam-
masta kuin so, jonka täytyy käyttää. al'kkitehtiä, ul'a-
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koitsijaa ta.i rakennusmostaria y. m. Omistaja tekeo 
epäilemättä paljo semmoista, jonka suuremmalla tilalla. 
toimittavat ammattisepät, muurarit, kirvesmiehet y. m.; 
todennäköisesti 9 tapauksessa 10:stä on toime.kas ja äly-
käs työntekij ä voittava monta vaikeutta, joita tilanomista-
jat ja muut katsovat voittamattomiksi. Mutta luonnollista 
on, että hän joJra tal)Ullksossa tarvitsee melkoisen pää-
oman tarveameita ja työtä. varten. 

Suurimpia esteitä pieniviljelysten kellitt.ymisolle siis 
on pääoman puute. Houkutus oman maanviljelyksen hank-
kimiseen riittämättÖmällii. pääomalla onkin sangen usein 
syynä häviöön. , Ei mikään ole kurjempaa.. , sanoo eräs 
apulaistutkija., , kuin maanviljelys, minkä om istaa mies, 
joka työmiehestii. riittämättömän oman j a piene~ lainatun 
pääoman avulla rupeaa omintakeiseksi. ~ 

Tämä pieniviljelysyrityksen heikko kohta. - tarpeel-
lisen liikepääomnn tarpeen jättäminen huomioon ottamatta. 
- onkin ulkomailJa. heti alw\ pitiien herättänyt asian-
tuntijoissa epä ilystä yrityksen menestymiseen. Niinpä 
esim. ranskalainen DAKIF:r. ZOM,A, maansa kenties etevin 
edustaja maanviljelystalouden alalla, kiJjoitti asiasta sa-
mana vuonna, jolloin laki hyväksyttiin (aikakauskir-
jassa llIcmde cwwmique), aivan pr-ofeetallisesti osottaan, 
ettei laista tulisi olemaan mitään käytännöllisiä semauksia, 
koska ei oltu otettu huomioon, että maanviljel ijä tarvitsee 
liikepääomaa ja että hänen lienee mahdoton sitä hankkia, 
laki kWl vaatii verrattain sumia summ ia ti lan lunasta-
IUlsecn. 

Ei siis vo i. uskoa muuta kuin että ne, joilla on suu-
rempia Säästöjä, mieluummin vuokraavat sumemman, 70 
ta i 100 neren laajuise"n tilnn t,~i siiriyviit toiseen maahan, 
jossa he saavat ostaa 200 aeren tilan muutamalla punnalla, 
kuin rupeavat kovaan työhön 30 aeren tilan omistajina 
Englannissa. Tulos tästä täytyy olla, että vain jotkut 
työväcnluokan ja pienivnokraajain luokan miohet kykc-
nevät tai vielä vähemmän ovat halukkaita suoritumulall 
1 5 kauppnsummastt\ käteisellä. päästäkseon 30 a 50 neron 



laajuisten pieniviljelysten omistajaksi ja siitä saadakseen 
elantonsa. 

Mahdollisesti on joissakuissa piireissä jonkun verran 
ylemmässä. kuin työmiehen yhteiskunnallisessa asemassa. 
olevi a hcnl..-ilöiUi1 kauppiaita, käsityöläisiä y. lU., joilla on 
rii ttävästi pääomaa pien iviljelysten ostamiseen näillä eh-
doilla ja jotka tahtovat l)yrkiä eteenl)äin. Mutta toi men-
piteen tarkoitus, maanviljelystyömiesten kohottaminen ja 
talonpoikaissääclyn luominen, silloin menee myttyyn. 

Asutusta, joka tapahtuu ostamalla kokonaisia t iloja, 
näitä lohkomaUa ja myymällä pienemmissä osissa, näyttää 
lisäksi kohtaavun se melkoinen vaikeus, että se kysyy 
suurta taitoa uufisviljelijäilt valinnassa. 

On melkoista vaikeampi saada pätevää maanviljelijää 
asukkaaksi tällaiselle keinotekoisesti luodulle pikkutilal le, 
kuin auttaa jo valmista pikkutilan vuokraajaa pääsemään 
sen tilan omista.jaksi, jota hän jo on osottanut kykene-
vänsä viljelemiiän. Tämä näyttää EnglallUissa olevan vie-
l äkin vaikeampaa kuin kenties useimmissa muissa muissa. 

Pieniviljelys edellyttää viJjelij ässään tärkeitä rn ies-
kohtaisia omina isuuksia : mitä tarkin ta yksityiskohtien 
huomaavaisuuttaI mitä untterinta ja lmolellisinta maan 
hoitoa, vaimon ja lasten yhteistyötä, villdoin tietoja; joi-
den hankkimista kehittynyt ja parannettu maanviJj elys-
opetus saa.ttaa hänelle helpottaa1 mutta jossa suhteessa 
Englanti kuitenkin on muista Euroopan sivistysmnisU\ 
melkoisesti takapajulla. 

Selvää on l ettei kellä tahansa mnanviljelystyönteki-
jiillä, ednllisimmissakaan ulkonaisissa olosuhteissa; saata 
O]Jtl näitä. onnistumisen edellytyksiä. 

Amma.ttiinsa täysin perehtyneitä pieniviljelijöiräkin 
-on Englannissa harvakseen. Amerikasta palanneet eng-
lantilaiset siirtolaiset sanovat, niin kertoo professori PUE-
DEUIKSEN, että jos kohta englantiJniset ovat taitavia 
kaljanrotujen kasvattajia ja teknill isiä. työOliehiii, niin 
lH1uttnu heilt.ä liikkuvaisulltta, kykyä mukautua mf\l'kki-
nain vaatimusten mukaan, erikoistelnkykyä. 
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Mutta lisäksi vaatii pieniviljelys vakavaa harjaantu-
mista ja koulutusta ammatin käytännöllisessä harjoitta-
misessa, joka koulutus varmaan tapahtuu vähemmällä 
vahingonvaaralla ja tappiolla, jos alku tehdään pienillä 
vuokrapalstoills, joit-a saavutetulla kokemuksell a ja teh-
dyillä säästöillä vähitellen laajennetaan. 

Pieniviljelys on siis epäilemättä taito, jonka tuleo 
olla tunnettu siellä, missä valtiovaroilla tahdotaan edistää 
itsenäisten l)ieniviljelijäin syntymistä. 

2) Palkal1lsvl r anomalsten v uokrattavle n pienten vuokra_ 
tIlojen l uominen. 

Kui tenkaan ei ole Englannissakaan ollut puutetta mie-
histä, jotka selvänäköisyydell ä ovat huomanneet, miti\. 
vaikeuksia Pieniviljelyslain käytäntöönpano kohtaa, kun 
se pieni pääoma, mikä työmiehellä olisi käytettävänä , 
tulisi sidotuksi maahan. Niinpä oli COLLINGS ehdotta-
nut, että kauppahinnasta lain määräämän 1/, sij asta '1. 
saisi jäädä pysyväiseksi kiinnitykseksi, joten tiloista olisi 
tullut jonkunlainen itsenäisten ja. vuokratilojen välimuoto. 
Vaikka tästä syntyvä vuotuismaksu olisikin tullut jonkun 
verran suurempi, olisi tämä ehdotus joka tapauksessa ollut. 
ostajallo edullisempi, hänellä kun siten olisi ollut käyt.et.-
tävänään enemmän liikepääomaa. 

Tämä Collings'in ehdotus ei kuitenkaan voittanut 
vapaamielisten myötätuntoisuutta. Sen sijaan tekivät va-
paamieliset Pieniviljelyslakia parlamentissa käsiteltäessä 
useita. yrityksiä, antaaksoon laillc sen sisällyksen, että 
vfuikmtilojen })erustaminen kreivikuntaneuvostot vuokralle-
antajjna tulisi pääasiaksi. Hallitus vastusti tätä selittäen, 
että lain päätarkoitus, niinkuin esUn. SALISBuuyn puheesta 
oli käynyt ilmi, oli omistusoikeudeJla varustettuj en pieni-
viljelysten luvun liSääminen.! Ainoa minkä vastustuspuolue 
saavutti, ol i että ne lain §§, jotka tarkoittivat vuokralle 
antamista, saivat jonkunverl'an parannetnn muodon. 

14 
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Laki sallii näet vuokraamisen siinä tapauksessa. 
että kreivikuntaneuvosto katsoo sen henkilön, joka haluaa 
päästä pienen tilan viljelijäksi, kykenemättämäksi osta-
maan maata lain määräämillä ehdoilla, tai siinä tapauk-
sessa että neuvosto itse on maan vuokrannut eikä ostanut. 
Tämä rajoitushan ei yksinään olisi ollut esteenä elinvoi-
maiselle kehitykselle tähän suuntaan. Mutta kun laki sitä 
paitsi rajoi ttaa nämäkin tapaukset tiloihin, joiden ala on 
f'lIintään 15 acrea tai joiden vuosituotanto on enintään 
15 pst., niin on taloudellisesti itsenäisten tilojen synty-
minen tätä tietä tehty melkein mahdottomaksi. 

Pieniä 10- 15 acren laajuisia maanviljelyksiä moiti-
taan nimittäin yleisesti. Se on juuri se koko, jolloin 
tilalla tarpeellinen hevonen syö kaiken voiton. 

Jos kuitenkin harjoitetaan hedelmä- ja vihaIUlesvilje-
lystä myyntiä varten, niin voi maanviljelijä suotuisissa. 
ulkonaisissa oloissa saada elantonsa verrattain sangen pie-
neltä alalta: jonka kokoa tietysti on mahdoton määrätä, 
siinä kun on monta asianhaaraa myötävaikuttamassa. 

Tavallisissa tapauksissa On kuitenkin näin pienen 
viljelyksen vuokramiehen pakko sen ohessa etsiä t,yötä 
muilta ja siten joutua näistä riippuvaksi. Mutta toiselta 
puolen on tuskin odotettavissa, että työkansa kykenisi 
sivutoimenaan viljelemään tai eläimillä varustettuna pitä-
mään enempää kuin korkeintaan 3-4 ucrea. J·os sitä 
sUlu·empia palstoja annetaan vuokralle, on vuokramies 
luultavasti käsityöläinen, kauppias tai muu sentapainen. 
Että pienet käsityöläiset y. lU. s. huomataan halukkaiksi 
vastaanottamaan pieniä maapalstoja sivlltoimekseen: on 
luonnollista. Mutta onko paikallishallinto katsottava 
oikeutetuksi hankkimaan maata tälla isessa asemassa ole-
valle väelJe, kun laki pääasiallisesti tarkoittaa työmiehiä? 

Nyt on kuitenkin huomattava, että kaikkein useim-
lllissa tapauksissa, jolloin Pieniviljelyslakia on sovellett\l: 
tämä on tapahtunut lain tois·een sijaan asettamassa vltok-
mamisen muodossa. Tässä on suut"in voitto niiden mieli-
piteiJle, jotka ovat huomauttaneet vuokrausllluodon täl"-
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keyttä pienten itsenäisten Yi ljelystilojen aikaansaamiseksi) 
j a. todistus että sitä yhäkin laajentamalla laki kenties 
kykenisi tehtä.vänsä tä.yttämään. 

Olisi siis tarjottava työmiehelJ e til aisuutta, sittekun 
hän pienellä 1-4 ncran laajuisella peltopalstallaan on ke-
riinnyt kokemusta ja pääomaa, saada vuokrata suurempia 
peltopalstoja tai tiloja, jotka olisivat kyllin suuria hänelle 
antamaan koko elannon, ollen ne siis Englannissa 00-50 
neren laajuisia. 

Tämä. on useiden Englannin maauviljelystyöväen-
asian harlaimpiell ystäväin näkökanta. Mutta tämä kanta 
on tietysti hyväksyttävissä. ainoastaan sillä. edellytyksellä, 
että Englannin vuokntlaki ainakin niihin tiloihin nähden, 
joita kreivikuntanol1vQstot tällä t.apaa antavat vuokralle, 
muutetaan sen suuntaiseksi, että se turvaa vuokramiehell e 
hallinnon, kohtuullisen vuokran ja oikeuden myydä vuok-
raoikeuden kolmanneUe miehelle. 

bb) L ain k äytii. n t öönpan omenette l y. 

1) Lain toimeenpanija. 

Olemme edellä koettaneet huomauttaa, mi Ui. puutte ib~ 
PieniviljelysJaissa on sen tarkoitusperäii.n nähden. MuUa 
Jluuttoet eivät rajoitu tähän j myös sen toimeenpanotapa 
antaa aihet.ta vakaviin muistutuksiin. Niistä väitteistä, 
joita lakia vastaan jo sitä laadittaissa teht iin, koski muuan 
f.: itä tärkeätä kysymystä~ keiJl e viranomaisille sen sove]-
ll1ttaminCll oli annettava toimeksi. Olemme edellisessä 
Isiv. 179) nähneet, miten Pieruviljelyskolll.lll.ission i: jonka 
('hdotus tässä kohden voitti lainlaatij ain hyväksymisen, 
puollusti paikallishallintoa valtiota. sopiVall1palla tällaisten 
toillten toimeenparLijana. Tämä katsantokanta oli hyvin 
lUOllJlOllinen Englanlli ssa, missii. paikallinen itsehallin to 
Oll viime aikoihin saakka yleensä. menestynyt kaikill a 
aloilla. Ainoastaan sii tä. oltiin eri mieliä., mitkä paikalliset 
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viranomaiset olisivat soyeliaammat toimeen , kreivikunta-
nenvostotko vai pitäjänneuvostot. Lausuttiin epäilyksiä; 
pystyisivätkö kreivikuntaneuvostot tätä tointa suoritta-
maan liian sumia tappioita kärsimättä sekä olisivatko ne 
y lipäätään halukkai ta siihen ryhtymään. Näitä vaikeuksia 
huomautti SHAW-LJ.;FEVRE heti lain hyväksymisen jälkeen 
asiantuntevasti Seuraavalla esimerkillä: 

J os kreivikuntaneuvosto tahtoo tehdä niin laajaperäi-
sen yrityksen) että se mitään vaikuttaa paikkakunnan 
oloihin, täytyy sen luultavasti noudattaa lain ohjetta ja 
ostaa niin suuri t ila) että sen saattaa jakaa ainakin 20-30 
palstaan. Saadakseen 20 palstaa, joiden kunkin ala 011 30 
aorea - tavallisessa .lllaanviljelyksessä pienin ala - olisi 
neuvoston siis ostettl:\.va 6<X) acren laajuinen tila. 

Tavallisten olosuhteitten vallitessa ja yleisenä sään-
t.Önä on) ettei ole helppo löytää sopivaa 600 aoren laa-
juista tilaa, joUa ei ole vuokramiestä; jos sellillloinen 
tavataan, täytyy vh·anomaisen siitä maksaa täysi hinta, 
s. 0., niinkuin aikaisemmin .. olellillle maininneet) 28 ker-
tainen vuokra, mikä viljellystä maasta tavallisesti on 1 
pst. acrelta.. 16,80) pst:sta siis saadaan tällainen tila .. 

Sittekun maa on ostottu) on ensin päästävä erilleen 
vuokramiehestä.. Hänen täytyy saada täysi korvaus kas-
vavasta. laihosta, maan parannuksista, käyUälOätt.ömästä 
Jannasta.. Tämän jälkeen on maa jaettava, uus ia teihi. ja 
aitoja tehtävä, eri palstoille kenties rakennettava llltsia 
rakennuksia, kaivettava uusia kaivoja.. 'fämä kaikki kysyy 
jonkun verran aikaa ; mutta. tällä välin on maanviljelystä 
hoidettava; tätä varten on karjaa ja työkalustoa ostettava 
tilalta lähtijäItä ja hoitaja asetettava pitämään silmällä 
maanviljelystÄ tai ainakin niitä tilanosia, joita ei .. heti 
voida myydä. 

. Luultavasti osa tilasta. huomataan sopimattomaksi 
pieniviljelykseen ja on myytävä polkuhinnasta tai vllok-
rattava lähellä asuville.. Paremmat palstat myydään ensin. 
J-oitakuita palstoja täytyy kreiviknntaneuvoston kenties 
ottaa takaisin, jos ne ovat osottautunect kannattamatto-
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miksi. 'l'ässä siis huomaa vaikeuksia, jotka eivät ainoas-
taan kysy melkoista pääomaa, vaan myös aikaa, työtä ja 
foimekJmutta. 

Näin laajaperäisen tehtävän suorittaminen täytyy 
sen vuoksi jättää erityisesti tähän sopiville henkilöill e, 
jotka siihen voivat käyttiiä kaiken aikansa. Voipiko sitä. 
odottaa krcivikuntaneuvoston jäseniltä, joilla ei ole työs-
tiiän mitään korvausta? J a vielä' lisäksi! Ovatkohan kreivi-
kUlltancuvostot, joissa enimmäkseen on suurtilaUisia ja. 
smutilojen vuokramiehiä, halukkaita auttamaan paraita 
lIul.atyömiebiään pääsemään itsenäisiksi maanviljelijöiksi, 
vaikkei heillä siitä. olisi vahinkoakaan? Ja vaikkapa kl-ei-
vikunlaneuvostoon kuuluisi pelkkiä maatyöntekijöitä, onko 
psykoloogisesti ajateltavissa, ettii. nämä olisivat. erit.y isesti 
hUI'taita ponnistelemaan korvauksetta, kun ueuvostolla. 
päälle päätteeksi voi olla odotettavissa taloudellista tap-
piota, ja että he olisivat llulukkaita ottamaan veroja hllnl(-
kiakseen ictillikuilk tovereilleen parempaa. asemaa kuin 
heillä itsellään on? 

Edellä esittämämme näkökohdat jo yksinään riittä-
vät selittämään, miksi kreivikuntaneuvostot eivät ole suu-
remmassa määrässä ryhtyneet toimiin sisäisen asutuksen 
edistämiseksi tällä keinoin, Lakia täytyy siis tässäkin 
suhteessa katsoa kuolleena syntyneeksi. Sitä vastoin ei 
saMa huomata muuta, kuin että vuokl'Uusmuoto ei ainoas-
taan olisi suuressa. määrässä helpottanut kreivikuntaneu-
vostojen toimia-, vaan pannut heidät vähemmän vahjngon-
vailrnUe aJttiiksi. 

COLLINGS oli luullut keksineensä keinon sitä välin-
pitämättömyyttä. vastaan, jota hän, luinkuin sittemm.in 
näyttäysi, varsin oikein edellytti kreivikuntaneuvostoissa. 
ilmenevän, ehdottacn, että lain soveltaminen uskotta isiin 
pienempien alueitten viranomaisille (kunnallishallinnolle), 
'fässä. lliLntä kannatti m, m, GLA1)STONE, joka katsoi ah-
tllammassa. paikallisessa piirissä toimivien viranomaisten 
voivan tarkoin arvioida paikalliset tarpeet ja vaikeudet. 
Sen ohessa arveltiin, että. silloin uudestajärjestettävii.nä. 
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oleva kunnallishallinto sen kansanvaltaisen rakenteen 
kautta, minkä se vapaamielisten tekemän ehdotuksen 
mukaan olisi saava, suuremmalla harrastuksella. toimit· 
taisi tarkoituksessa olevan tehtävän. 

Varmaa mielestäni kumminkin OD, ett-ei tämä olisi 
voinut vaikeuksista vapauttaa. Asutuslaitoksen t.alolldel-
linen tappionVaal"a olisi jakautunut vielä pienemmille 
alueille ja sen kautta käynyt yhäkin pelottavaroroaksi. 
Ja toisekseen ei näiltäkään saata. odottaa yli-inhimillistä 
itsekieltäymistä. 

Tehtävä moinen kuin tässä on puheena, vaatii Oli-

nistuakseen ehdottomasti, että valtion on se toimitettava . 
Sen on kokemus Englannissakin jo kyllin osottanut. Val-
tion tulee ottaa vastuulleen tappionvaara yritykessä, jossa 
on näin suuri yleinen ja kansallinen etu kysymyksessä, 
valtion myös on tätä varten palkattava erityisiä virka· 
miehiä, jotka voivat kokonaan antautua johtamaan tätä 
työtä ja siten saavuttaa tarpeenmukaista t.aitavnntt,a ja 
jotka saattavat esiintyä suuremmalla puolueettomuudella. 

Se ei t,ietysti estä, että käytetään kuntain viran· 
omaisten paikallisten olojen ja heokilöjen tuntemista sekä 
heidän työtänsäkin. apuna, missä sitä tarvitaan. 

Tämän nojalla m. m. aikaisemmin mainitseroamme 
Berliinin prof. SERlNG jo vuosi sen jälkeen kuin laki oli 
hyväksytty, selitti, ettei sillä tulisi olemaan sanottavaa 
vaikutusta, kun sen soveltaminen oli uskottu paikallis· 
viranomaisille eikä annettu valtion tehtäväks i. 

2) Pakkolunastusolkeuden puute. 

Oleellisena heikkoutena Pieniviljelyslaissa huomau· 
tettiin parlamentin keskusteluissa vapaamieliseItä taholta 
edellisten lisäksi, ettei se myönnä paikallisviranomaisille 
pakkolunastusoikeutta, siinä tapauksessa että nämä kai· 
sovat pienten tilojen puutetta paikkakunnalla todella 
.olevan olemassa eivätkä tilanomistajat ole halukkaita 
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vapaaehtoisesti myymään maata. Näitä vaatimuksia van· 
hoilliset kuitenkin jyrkästi vastust.ivat. 

He buomauttivat1 ettei pieniviljelyksiä varten tarkoi· 
tetno Ulaan (niinkuin oli laita peltopaIstamaan) tarvitse 
olla lähell ä. kaupunkeja ja kyliä ; tarjoua on yllin kyllin 
sellaista maata eikä tarvitse sen saamiseksi ryhtyä pakke· 
lunastukseen. GLADSTON}~ ja maalii tot turhaan puollusti· 
vat IUllftstusoikeutta. 

Lain epäonnistumiseen ei tämii. pakkolunastusoikou-
den puute kumminkaan ole niinkään vähäisessä määrässä 
syynä. Se ettei maata. voi tähän tarkoitukseen saada on 
nimittäin SYYI jonka kreivikuntaneuvostot tavallisimmin 
esiin tuovat, kun be eivät ole ryhtyneet toimenpiteisiin 
lain täyttämiseksi, jonka syyn saattaa esiWiä niin pian 
kuin tämä viranomainen haluaa päästä asuttnmistyön 
vaivasta. 

Mutta tämä syy on yhtä usein tosiasia kuin tekosyy. 
Kun 01) kysymys suurempien tilojen perustamisesta, 

/lanoo SUA W-LEFEVRE, j oka sangen perinpohjaisesti tutkii 
tätä kysymystä, joiden haltijat niistä sa isivat olantonsa, 
ei sanottavasti merkHse, missä ne sij ait.sevat. P aikallis-
viranomainen voipi sen vuoksi va lita sopivaksi tilaksi 
jonkun piirissä ylimal.kaan myytävinä olevista ti.loist8.. 
Kun on kysymys pienistä, työmiehill e y. 01. s. sopi-
vista vilj elystiloista, joita he hallitsevat päätoimensa 
ohessa, ja varsinkin si inä ta pauksessa etteivät haltijat, 
tulisi niill ä asumaan, vaan esim. jäisivät joksikin ajaksi 
entisiin asuntoihinsa, on tietysti tärkeätä, että tilat sijait.-
sevat lähellä kyliä, missä työmiehillä on kotinsa. Muussa 
tapauksessa ne eivät tule vastaamaan tarkoitustaan. Pai-
kallisviranomaisen täytyy sen vuoksi ostaa tila läheltä 
sitä kylää, josta anomukset ovat t llll oot. 

Tämä ei ole oleva helppo, t uski n!)a mahdollistakaan 
useissaja kenties useimmissa tapauksissa. Jos kerran myön-
netään, että tällä työmiesten aseman parantamista ta rkoit-
tavaIla politiikalla on yleistä merkitystä, niin täytyy 
myöntää, että tämä on kaikkein tätkeintä niissä seura-
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kunnissa ja piireissä, JOIssa maa ja kylät nykyään ovat 
yhden a.inoan maanomistajan hallussa ja joissa ei kellään 
muulla ole vähintäkään mahdollisuutta päästä oman kodin 
tai minkään maatilkllll haltijaksi. 

Sellaiset ovat kuitenkin olot kenties joka toisessa 
Englannin maalaiskunnassa ja usei.m,missa jälellä olevissa 
ömistavat maan vain jotkut harva,lukuiset henkilöt. Kaikki 
yhteiskunnalliset voimat maaseudulla pyrkivät tähän tal'-
koitusperään. Maatilallaan, olipa se kesk~okoinen , l,CKXl 
- 2,((X) acrea käsi ttävä, tai suuri, monen tuhannen acren 
laajuineu, haluaa omistaja olla itsevaltias. Ei ole oleva 
helppo vastustaa tätä ja toteuttaa sitä uutta periaatetta, 
joka on melkein tuntematon Englannin yhteiskuntajärjes-
telmässä maaseudulla, riippwmattmnuttden periaatetta, joka 
tarkoittaa pienten itsenäisten maatilojen ja pienten, vuok-
raansa nähden tnrvattujen vuokramiesten lisäämistä. 

On oIetettava, että maanomistaj at nykyisen maall-
viljelyspulan kestäessä, j olloin maan arvo on alhainen, 
tulisivat olemaan halukkaita myymään maata pienivilje-
lysjärjestelmää varten. Luultavaa myös on, että moni 
myy maata tilansa ulkoääriltä, jommomen maa. olisi so-
l)ivaa pieniksi itsenäisiksi tiloiksi. Mutta epäillä täytyy, 
tahtovatko he myydä maata tilan keskustasta, kylien 
läheltä, käytettäväksi pienten itsenäisten omistajain tai 
verrattain turvatulla vuokralla vumstettujen vuokramies-
ten aSlltuspaikaksi. Miehiltä, jotka ovat kasvaneet nykyi-
sen jäljestelman a'ikana, ei mikään olisi vieraampaa heidän 
t,raditsiooneilleen, heidän käsitykf!elleell omasta asemas-
taan ja toiminnastaan, heidän täydellisestä omaisuutensa 
nauttimisesta, kuin että he suostllisivat moisten itsenäis-
ten siirtolojen perustamiseen kyliin, joissa. he nykyään ovat 
itsevaltiaita. Viimeiseksi tähän suostuisivat ne, jotka par-
haimmin tavoittelevat nykyisen n. s. patriarkaal isen jär-
jestelmän ihannetta, j oiden t.yöväenasunnot ovat hyvässä 
kunnossa ja jojden peltopalstat ovat riittäviä ja kyllin 
suuria. Nämä ovat viimeiset humustamaan itsenäisyyden 
ja vuokran turvaamisen periaatetta, sillä perustuuhan koko 
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jiirjcstehuä, johon he ovat panneet työtä ja rahaa, siihen 
periaatteeseen, että muut ovat heistä riippuvaisia. 

Tähän tapaan Shaw-Lefevre. Mutta tällä kysymyk-
sellä ei olo ainoastaan tunteellinen, vaan myös taloudel-
linen puolensa. Tämä on todistettavissa lausunnolla,jonka 
erään etevän maatilakauppatoiminimen jäsen tästä antoi 
sanomalehdistössä keskusteltaessa. Pieniviljelyslaista . 

• Meillä on, hän sanoi, myytävänä monta 1,(((), jopa 
10,(0) neron suunusta. tilaa. Useimmissa näistä on maa. 
yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, ilman että vieraita 
tilnksia on meidän tilustemme lomissa ja usea niistä kä-
sittää kokonaisen seurakunnan, jopa 2- 3 vierekkäin ole-
vaa seurakuntaa. Ei olo odottamistukaan, että omistajat 
tahtoisivat myydä palkallisviranomaisille 50 tai 100 aCfea 
maatilan keskustasta, j otta siihen kävisi perustaminen 
IIsutuksia it.senäisille pieni viljelijöille, niinkuin Pienivilje-
lyslaki tarkoittaa. On' sangen houkuttelevaa ostajalle, jos 
maatila omien rajojensa piirissä on eheä. Siirtoklmta 
pieni ii. taJonpoilria sen keskessä vaikeuttaisi sen hoitoa 
ja väbentäisi sen arvoa metsästäjäin silmissä. Pienem-
mistä tiloista· taas useat ovat sopivia omistajain asutta-

.viksi eivätkä moiset siirtolat sielläkään olisi soveliaita .• 
Muutamia vuosia sitten myytiin suuri Saverna-

ken tila, mihin kuuluu 36,000 a'Crea maata 10 a 12 
sourakunnassa, joissa on toista t.u1atta työväenasuntoa. 
~ Olisikohan ollut mahdollista saada tilalle ostajaa, jos 
myyjä olisi joka seurakunnassa käyttänyt öO a 60 acrea 
salliakseen itsenäisten talonpoikain asuttua näihin? ky-
syy Shaw-Lefevre. 

Jos tässä. suhteessa kohtaa vaikeuksia, kun omis-
faja luopuu tilastaan, j olloin kysymys pienten palstain 
myymisestä pieniviljelysten perustamista. varten vain on 
rahakysymys, kuinka paljon vaikeampi onkaan oleva 
fu ivutlau. tilanomistajia, jotka eivät halua lohkoa mau-
tilannsa, myymään palstoja? Useimmissa tapauksissa 
väitetään, että myynti vaikeuttaa tilan hoitoa ja ra-
joittaa metsästysoikeuksia. TuolJa. täällä on joku va-
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listunut hlanomistaj a tätä. koettava ja paneva kreiyi~ 

kUll taneuvostolle ehtoja vähentääkseen sitä mabdoUista 
yahinkoa, minkä hän tilan lohkonllsen kautta kii rsii, 
mutta ylipäätään maan ostaminen puheena olevaan tar-
koitukseen kohtaa suuria, jopa voittamattomia esteitä. 

Olettakaamme, että lain osottamassa tarkoituksessa 
joku määrä työmieh iä. t ekee kreivikuntaneuvostoll e ano-
muksen: huomauttaen haluavansa. saada pieniä viljelys-
tiloja, joko omikseen tai vuokratt-avikseen lain määrää-
mällä tavalla, ja osottaan että heidän nykyoloissa on 
mahdoton saada maata yksityistä tietä. Olettaen, että 
paikallisviranomainen tutkimuksen toimitettuaan tulee Ui.-
hän vakamukseen, mutta ei saa seurakunnassa tai piirissä 
olevaa maanomistajaa myymään tähän tarkoitukseen sopi· 
VM, kylän lähellä olevaa maata.. Voivatko he anojille vt\s· 
tata, että pienivilj olyksiä. on saatavissa josst\kin toisessa 
osassa. kreivikuutaa. j a. eUä yritys on tehtävä toisell a paikka· 
kunnalla? Asema ei ole ensinkään helpompi, jos maan 
omistaa /) tai 6 henkilöä tai vain yksi, kun kaikki ovat 
haluttomia myymään. Jokainen on oleva sitä mieltä, että 
nt\apuri myyköön ennemmin kuin hän itse. 

Tästä käy selville, et.tä laki tässä suhteessa on tuo •• 
mittu täydelliseen vo.rt\rikkoon juuri niissä piiremsä, missä 
sitä paraiten tarvitaall. 

Varmana pidettiin siis jo lain astutl;ua voimaan, että 
pieniviljelyksiä, joko itsenäisiä tai turvatulla vuokralla 
varustettuja sekä kokoonsa nähden niin sovellettuja työ-
miesten y. ID. s. henk.ilöjen olojen mukaan, että se hemsä 
saattaisi herättää itsenäisyydentuntoa ja kohottaa heidän 
yhteiskunnallista asemaansa, kävisi Pieniviljelyslain tar-
joamaa tietä ainoastaan pakkolunastusta käyttämällä lisää-
minen siinä määrin, että se olisi edes kokeeksi rii ttävä. 
liman pakkolunastusta on laki aivan varmaan jäävä kuol-
leeksi kirjaimeksi ja, vaikkapa tämä periaate hyviiksy-
täänkin, on sitä oleva vaikea toteuttaa ja sen vaikutukset 
ilmenevät hitaasti. Niin kirjoitti SHA W-LEl!'EVRE heti sen 
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jälkeen kuin laki oli hyväksytty, ja saDlaan suuntaan 
lausui moni muu tähän aikaan, esUn. GLADSTONE ja HAR-
COURT, asiaa parlamentissa käsiteltäessä . 

• , 
Olemme siis nähneet, että Pieniviljelyslaki Englan-

nissa vastaanotettiin sangen vähillä toivoilla sillä taholla, 
jolta tähän suuntaan meneviä toimenpiteitä oli 'vaadittu, 
ja juuri niitä kohtia, joita vastaan muistutukset oli täh· 
dätty, täytyy katsoa pääsyiksi lain epäonnistumiseen. 

Vanhoilliselta taholta tosin huomautetaan tähän 
syyksi m. Ill. »maalaisväestön yritteliäisyyden puutetta 
ja kykenemättömyyttä käyttämään hyväkseen lain tarjoo-
mia etuja~l mutta edellä Olevasta tarkastuksesta. olemme 
nähneet, että tämä »yritteliäisyyden puute ja kykenemät-
tömyys ~ riippuu itse lain puutteellisuuksista.. Missä määrin 
tämä väite on oikeutettu, käy myös selville niistä lukui· 
sista. hylätyistä lain soveltamisanomuksista, joist.a tuon-
nempana mainitsemme. 

Kun vertaa. tätä englantilaista yritystä esim. Preussin 
asutusYl'ityksiin Posenissa. j a Länsipreussissä ja oppii tun-
temaan sen suurernruoisen huolellisuuden ja äärettömän 
työn, mikä siellä on tehty, sekä ne monet edulliset asian· 
haarat, mitkä siellä ovat myötäv~ikuttaneet sama.ntapaisen 
yrityksen menestymiseen, ei sovi ihmetellä) että tämä 
englantilainen yritys ei ole onnistunut. 

f) Pieni1liljelyslain tulokset ja ehr:kJtuksia sen 
parantamiseksi. 

1892 vuoden lain tuloksia on hyvin harvassa huo-
mattavissa. Vuoteen 1895, jolta vuodelta viimeiset viral-
liset tiedot ovat, ei (Englannissa, ,Valesissa, Skot.lannlssa) 
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44 . kreivikunnassa ole' ollut mitään hakemuksia pienivil-
jelyslain toimeenpanemisesta, 41 kreivikunnassa. oli työ-
llliehiä kääntynyt kreivikuntaneuvostojen puoleen anoen 
pieniviljelyksiä hankittavaksi, mutta nämä anomukset oli 
eri syistä - tavallisesti syystä) ettei maata ollut ostetta-
vissa. - hyljätty; 8 kreivikunnassa 11 eri kunnassa oli 
vihdoin ryhdytty toimiin pieniviljeIysw:n perustamiseksi~ 
lllutta v!l-in sangen vähäpätöisessä määrässä: kaikkiaan 
olivat kreivikuntaneuvostot ost~neet ja pieniksi tilo~si 
palstoittanneet ainoastaan 484 acrea eli 196 ha. Yhdessä 
ainoassa kreivikunnassa oli yhdessä kunnassa laina an-
nethu vuokraajalle pienen maatilkkunsa omaksi ostami-
seksi. Sitä paitsi mainitaan kreivikuntaneuvostojen jois-
sakuissa tapauksissa koettaneen yksityisesti esiintyä vä-
littäjinä. maanomistajain ja työmiesten viilillä pienivilje-
lysten aikaansaamiseksi. 

Ainoastaan neljässä kunnassa näyttää sattuneen, 
että kreivikuntaneuvoston ostama maa on uudelleen 
myyty. Suurimmat myydyt maa-alat olivat yksi 83 acren 
ala, josta myytiin 25 henkilölle, ja yksi 147 ncren ala, 
jota sen ohessa mainitaan yhdeksi onnistuneempia yri-
tyksiä tähän suuntaan. 

Maa jaettiin 32 2 1/ 2- 8 1/ 2 acren laajlliseen pikku-
tilaan, jotka kaikki myytiin lain määräämillä ehdoilla ja 
1/ 5 hinnasta maksettiin käteisellä. Maa oli vuonna 1897 
ollut kaksi vuotta viljelyksessä ja silloin jo näkyi: että 
yrityksellä oli ollut suuri taloudellinen menestys sekä. 
että paikkakunnan yhteiskunnalliset olot olivat huomat-
tavasti parantuneet. Ainoastaan yhdelle näistä "pikku-
tiloista~ kuitenkin oli. asuinrakennus rakennettu. Tämä 
tosiasia valaisee myös erästä. toista puolta kysymyksessä. 
Pieniviljelyslain tuloksista, sitä. nimittäin, että suuri osa 
tämän lain mukaan perustetuista pikkutiloista ei ole 
maanviljelystyömiesten, vaan kaivos- ja tehtaantyömies-
ten y. m. s. hallussa. Niin on laita useimpien edellä lue-
telluissa esimerkeissä mainittujen pikkutilojen. 
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Useimmissa tapauksissa, j olloin Pieniviljelyslakia oli 
·vuoteen 1895 asti sbvellettu, on kreivikuntaneuvostojen 
Jlfmkkima maa uudelleen luovuoottu lain emintimän 
ta.voin kohteleman 'lJuokrauksen muodossa.. Tästä myös 
seuraa, että. tiJojen sallitaan olla enintään 16 acrea laajat. 
Hl1omatt.ava kuitenkin on, ettei niinkään suuria kuin 15 
neren laajuisia. aloja todellisuudessa ole tullut kysymyk-
seen, vaan ovat nuo lain mukaan hankitut :tpionat vil· 
jelystilat~ keskimäärin käsittänQct ainoastaan 4 neroa. 
Myöskin ne maapalstat, jotka ovat myydyt, ovat alal -
taan aivan pieniä. Vaikka ne ovat Pieniviljelyslain 
perusteella hankittuja, eivät ne siis ole kyllin laajoja ol-
lakseen pieniä vib"e1ystikda siinä merkityksessä kuin tämä 
klinsäädäntötoimenpide j:IQhjaltaan tarkoittaa. Ne eivät ole 
muuta kuin kwjennettuja peltQ}Xil$foja ja ainoastaan sita 
kokoa kuin 1894 vuoden Laki paikaHishallinnosta myö-
hemmin on peltopalstoille myöntänyt (siv. 139). 

Myöhempiä kuin edellä mainittuja lJietoja Pienivilje-
lyslain tuloksista on minun ollut mahdoton saada, vaikka 
sekä suullisesti (1899) että sittemmin kirjallisesti olen kääu-
tynyt erinäisten asiantuntijain ja viranomaisten puoleen. 
Joka taholla on kuitenkin yhtitpit-ävästi vakuutettu l että 
tulokset edelleen ovat vähäpätöiset. Että niin on laita, on 
lnuHavaakin, varsinkin kun 1894 vuoden Laki paikallis-
hallinnosta on jossakin määrin astunut Pienivilj elyslain 
sijaan. 1894 vuoden jälkeen voilll nimittäin Pienivilj e-
lyslain tarkoittamia, 15 acrea pienempiä vuokratiloja saada 
aikaan sillä paljoa yksinkertaisenunalla ja kansanvaltai-
sella menettelylläl jonka Laki paikallishallinnosta on toi· 
meenpannut peltollalstoja. varten ja josta aikaisemmin 
olemme tehneet selkoa. 

Ainoastaan niissä tapauksissa, jolloin j oku tahtoo 
()Staa tilan tai ei voi pitäjänlIeuvostolta saada vuokrat·a 
tilaa tai tahtoo vuokratilalle rakentaa asuinrakenm~ksen 

(mikä. ei ole sallittua peltopalstoilla.») tulisi Pienivilje-
lyslakia käytettäväksi. Kun kuitenkin, niinkuin edellä 
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olemme osottaneet, harva työmies hnluaa tai voikaan 
päästä maanomistajaksi, niin tullee 1894 vuoden Laki 
paikallishalfumosta ka ikkein useimmissa tapauksissa sy-
säämään Pieniviljelyslain syrjään. 

Mihinkään toimenpiteihin ei ole ryhdytty niiden 
puutteellisuuksien korjaamiseksi, joihin tämä tarko itus-
peräänsä nähden suurisuuntainen lainsiiädäntötoimenpide 
on tehnyt itsensä syypiiä.ksi. Tiimiin asian uupumaton 
ajaj a CoLLINGS tosin käytti tilaisuutta Työväenkommis-
sionin jäsenenä antamassaan vastalauseessa ehdottaakseen 
ei ainoastaan että maanviljelysminiswriö kehottaisi krei-
vikuntaneuvostoja erityisesti ponnistelemaan lain toteutta-
miseksi, vaan myös että ministeriö :> hankkisi niiltä kreivi· 
kuntaneuvostoilta, jotka. ovat tfunän lain panneet kä.ytän-
töön, selvitystä, minkä epäkohtien, jos niitä on ollut, on 
huomattu haittaavan toimenpiteitten toteuttamista sekä.. 
että namä epäkohdat olisi piammit-en lainsäädäntöteisul 
poistettava ,. . 

Collingsin eudotukset eivät kuitenkaan pysähdy tä-
hän. Qivaltaen kuinka tärkeätä. Oll, että vastaiselle maan-
viljelijälle hankitaan huokeilla ehdoilla pääomaa, etusijassa 
rakennuksia ja sitä likinnä maauviljelystyökaluja varten, 
lausui hän tämän johdosta: ,. On nähty, että vain harvat 
maanviljelystyöväenluokkaan kuuluvat Ilenkilöt ovat siinii. 
asemassa, että voivat vastaanottaa pieniä maatiloja., jos 
niit-ä. olisi saatavissa edull isill a ehdoilla. Suurien tilojen 
jakamista pieniksi, missä niin on tarpeen, vaikeuttavat 
rakennukset, joiden rakentamiseen monell akaan maanomis-
tajall a ei ole rahoja. 

Tämän vaikeuden l)oistamiseksi ehdottaisin, että val-
tio antaa maanomistajille ennakkolainoja alhaista korkoa 
vastaan välttämättömien rakennusten hankkimiseksi sen 
latttuisille ja kokoisille pienivi.ljelyksille kuin Pienivilje-
lyslaki määrittelee. ,. 

Tämä Collingsin ehdotus tavataan sitta uuclelleen 
Maanviljelyskommissionin mietinnössä, jossa m. lll. tutki -
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taau Pieniviljelyslain tuloksia ja sen yhteydessä nimen-
omaan huomautetaan, kuinka. on tärkeätä, että on saata-
vissa huokeita rakennuslainoja pien ivilj elysten aikaan-
saamiseksi. Siinä sanotaan nimittäin: 

:tPääesteenä suurempien tiloj en lohkomisesta. synty-
ueiden pikkuWoj en aikaansaamiselle ovat rakerulUsten 
aiheuttamat välttämättömät pääomameDot ; suurompiin ti-
loihin verrattuina vaativat rakennuksiin t·arvitta.vat menot 
suuren ja suhteettoman osan pikkutilojeu tuloista. Sa-
IllOin kuin kommissioni ehdottaa maanomi sl:.ajille myön-
nettäväksi lainoja parannusten toimeenpanoa varten) sa-
moin kommissioll i ei epäile, että yhtäläiset huokeakor-
koisat ja helpoilla maksuehdoilla annetut lainat oleellisesti 
cdistäisivät p ikkutiJojen syntymistä - - - .« 

Maanviljelyskommissionin mietintöön liittämlissliän 
vastalauseessa aikaisemmin mainittu C H ANNI NG ehdottaa, 
että kreivikuntaneuvostoille annettaisiin etuoikeus ostaa. 
vararikon johdosta myytävää. kiinnitettyä maata käyUiiäk-
seen tätä maata pieniviljelysten hankkimiseen. 

Nämä vaatimukset reformeista ja lisätoimenpiteistä 
pienten viljelystilojen syntymisen edistämiseksi Pienivil-
jelyslain mukaan eivät ole vieneet mihinkään tuloksiin , 
ja nimenomaan on tunnust-eUu, että harrastus tähän asiaan 
on ainakin tällä haavaa saanut väistyä. nykyisin poltta-
,·ien imperialistishen ja teollisuusharrnstusten tieltä.. 

Kun tähän vertaa niitä suuria tuloksia, joita tällä 
alalla samaan aikaan on saavutettu Preussissa ja Irl an-
nissa ja joista tuonnempana tulemme tekemään selkoa, 
niin tulee väkisinkin ajatelleeksi , että Englannin parla-
mentti näyttää yksityisetujen vaikutuksesta olevan voima-
ton aikaansaamaan omassa maassaan mitään kunnollista 
Iällä alalla. 

:>Paljoa tehoUisempia toimenpiteitä, sanoo SERING, 
olisi tarpeen IUnanviljelijäin hävinneen keskiluokan uudel-
leen luomisel;rsi.c 
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Ei siis, niinkuin näkyy, ole helppo luoda uutta ta-
)onpoikaissäätyä maahan, josta se kerran on päässyt hä-
viämään. 

Tämä kokemus osoUaa myös, kuinka erinomaisen 
tärkeätä. on, että yhteisknnta siinä maassa, missä. violii. 
on olemassa pieniviljelijäluokka kaikin, voimin koettaa 
_sitä. auttaa häviöön joutumasta . 
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4. Maanomistajien ja vuokraajien oikeussuht6iden 
uudistuksia . 

• Anna mieholle vamla hallinto-oikeus 
kaUioon j 6. hän on muuttava son puutar-
haksi; anna hänelle puutarha vuokralle !l 
vuodeksi ja bän 011 siitä tekevä. erämaIHI. < 

A. YOUNG . 

• Koettakaamme antaa vuokrausjärjes· 
tclmälie, joka edustaa alkuunpanoa, takai-
sin sen kaikki voimat, laajentamalla sen 
vaikutuspiiriä ja takaamalla sille täysi oi-
keutensa.. Maanviljelyksen johtomiehinä Oli 

voimtl.k:as vuokraajaluokka. Tämä. on se va· 
liojoukko, jommoista tarvitaan jokl\ 6.mma· 
tissa ja. joka ratkaisee menestyksen tilitystä 
päätettäessä.. Sitou että näiden persoonal· 
lisia etuja edistetiän eikä. vastus tOUl, on 
oleva toivoa luoda todella. edistyvä maau-
viljelys. . B .\uOIl Il.LART . 

• Vuokrasubteet on muutettava sillä 
tarkotusperäJ..lä , eMä tuotanto saadaan lisä-
tyks i, vuokraaja parantamaan maata ja Jlä-
nen pii.äomansa täydellisesti turvntuksi.< 

KASU IS\' ÄLlSEN )1.\ ~ SI'ILJEL1'SKONO RKSS1N 

päätös v. 1891. 

Maanvuokralainsäädäntö on lähimmässä yhteydessä 
kysymyksen kanssa pieniviljelyksestä ja työviienasiastu 
maaseudulla. Ainoa keino, millä työmies saattaa päästä i.tse-
näiseksi maanviljelijäksi, on useimmissa tapauksissa vuok-
ralle ottaminen, vam poikkeustapauksissa hän saattaa 
ostaa maata. J os lainsäädäntö ei turvaa hänen vuokra-
tilaan pancmaansa työtä ja pääomaa, hakee hän näiUe 
käytäntöä muilla aloilla mieluummin ku in maanviljelyk-
sessä taikka ei käytä n iitä tuottavimmalla tavalla. L isäksi 
tulee, että stlurtilun vuokramies aina korkea mman sivistyk-

" 
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sensä kautta, kilpailun suurista vuokratiloista ollen vä-
hemmän j. n. e., helpommin saattaa tehdä itselleen edulli-
sia sopimuksia maanomistajan kanssa kuin pieni viljelijä 
ja siten on vähemmän riippuvainen lainsäädännön väli· 
t,yksestä ja suojasta. Kaiken tämän vuoksi onkin Eng-
lannissa varsinkin viime aikana esitel;ty, ettei pienivilje-
lyksellä siellä ole kehittY.01istoiveita eikä mahdollisuutta. 
tulla yleiseksi, ellei saada tarkoituksenmukaista maan-
vuokralakia. 

Tässä on kysymyksessä paljon enemmän kuin pelkkä 
oikeus, sanoo CHANN ING. Se on koko kansaa koskeva 
ja sille mitä tärkein asia.. »Ainoastaan se politiikka, joka 
ylläpitää ja kehittää tyätä. tekevän maanviljelijän suora-
naisesti työhön käyttämiä tuloja ja estää niiden kulutta-
mista ja käyttämistä muulla tavoin, saattaa taata maan 
paraimman viljelyksen, ravintoaineitten suurimman tuo-
tannon ja työn laajimman käyttämisen .• , 

(t) l11aallomistajien Ja vuokraajien oikeu88uhteet enl/en 
mamlvuokralainMiidiint&i. 

Englannin omituinen maalainsäädiintö ja yhteiskun-
nallinen kehitys, joka on kerännyt maan muutamien har-
vojen haltuun, on tällä vuosisadalla edelleen kulkenut 
samaa kehityksen suuntaa, niin että, kuten edellä olemme 
osottaneet, suurinta osaa maasta nyt ei viljele omistaja, 
vaan vuokraajat. Englannissa on siten maailman laajin 
vuokrausjärjestelmä. 

Tästä syystä on luonnollista, että maanviljelijäin ja 
vuokraajien oikeussuhteella Englannissa ehkä suurem-
massa määrässä kuin missään muussa maassa on mitä 
tärkein merkitys ei ainoastaan maanviljelyksen edistymi-
selle ja kehitykselle, vaan myöskin maan yhteiskunnalli-
selle rauhalle. Aina 18(X)..lu\,un viimeisiin vuosikymme-
niin asti on kuitenkin vuokraamista koskeva lainsäädäntö 
aina käynyt maan omistajille suotllisaan sUlwtaau, samoin 
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kuin epäselvät lait tai kontt·ahclit aina, kuten P OLLOCK 
ilmoittaa, on oikeudessa selitetty maanomistajien eduksi. 

Ne maanomistajien j a vuokraajien väliset oikeussuh-
teet, jotka olivat käytännöSSä) ennenkun uudenaikainen, 
yhtcisktumallisia näkökohtia silmälläpitävä vuokrauslain-
laadinta siellä alkoi, määrättiin osaksi paikalli ste:n tradit-
sionien, osaksi yleisen lain kantta. 

Varhaisempina aikoina oli vuokrasopimukset Eng-
lannissa tehty pitemmäksi ajaksi (kuten ·vielä nyt on tal)a 
Skotlannissa). Mutta 17()()..luvl.ln lopulla tapahtui tä.ssj~ 
muutos. Maanviljelystnotteiden silloin kohoavat hinnat. 
ja. Ranskan kanssa käydyn 2O-vuotisen sodan vaihtelut 
vaikuttivat sen) että maanomistajat menettivät hajun pi t-
kien vuokrasopimusten kautta sitoa kätensä, mistä oli seu-
rauksena , että yksivuotiset vuokmt tulivat yllä t.nvalli'-
semmiksi. 

Myöskin cnenevä perbeperintörnääräysten käyttiimi-
nen vaikutti samalla lailla) perhekarlanon omistaja. kun ei 
voinut tehdä vuokrasopimusta muuta. kuin elinajakseen. 
Vasta 1856 poisti laki tämän esteen. 

Samaan suuntaan vaikutti edelleen se suuri merkitys, 
mikä annettiin metsästysoikeuksille, sitten kun vuoden 
J831 Metsästyslaki oli asetttuntt maanomistajan metsäs-
tysoikenden vuokratilalla riippuvaksi vuokraajan kanSS!L 
tehtävästä eri sopimuksesta. 

Yleisiksi tulivat yksivuotiset vuokraukset kuitenkin 
vasta vuoden 1832 Re{ortll Act'in jälkeen, mikä lakisää.-
dös myönsi valtiollisen äänioikeuden vuokraajille, jotka 
maksavat vuotuista vuokraa yli 60 plmtaa. Tästä ajasta 
pitäen arvostellaan maanomistajien valtiollinen vaikutus-
valta. heidän äänioikeutettujen Vllokraajiensa luvun mu-
kaa.n. On nimittäin luonnollista, että tämä vaikutusvalta 
Iffiuressa määrässä lisääntyi sen kautta) että vuokra teh-
tiin vain vuodeksi, kun tilan omistaja täten osaksi saattoi 
helposti vapautua hänen kanssaan valtiollisessa sullteessa 
erimielisistä Vllokraajoista, osaksi tämän Damokleen miekan 
kautta pakottaa heitä äänestämään hänen toiveidensl\ 
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mukaan. Vielä nykypäivinäkin vaaditaan vuokran saami-
seksi kaikessa hiljaisuudessa ehto, että vuokraaja kuu-
luu maallOmistajan valtiolliseen llUo!lleeseen. 

Vlloba-aika on siten vähitellen supishmut vuodeksi . 
Mutta näiden vuosiu('entien ohella löytyy kuitenkin 

vuokria vissiksi. pitemmäksi ajaksi (leases far years). Sel-
laisia pitempiaikaisia arenteja unnettiin korkeintaan 21 
vuodeksi, ja ne olh"at tavallisia· etenkin kirkon ja julkis-
ten laitosten omistamilla maatiloilla, missä ne tulivat käy-
täntöön eMen tavallisten elinkautis teu vuokrien sijaan , 
jotka taas nyttemmin ovat tUhes kokonaan lakanneet .. 
Myöskin pitempiaikaiset vuokraukset ovat yhä yleisem-
min muuttuneet vuosiarent-eiksL Syynä siihen ovat ne DO-

peat muutokset, minkä alaisina maanviljelystalous nykyi-
sin on , joka tekee sekä maanviljelijän että vuokraajan 
haluttomaksi sitomaan kätensä. pitemmäksi aj aksi. 

Nimitys »vtlOsiarenti« (yearlJj fellanClj) ei kuitenkaan 
tavallisesti käsitä yhden ainoan vuoden pituista vuokraa, 
vaan, kuten sanat kuuluvat, vuokrausta »vuodesta vtloteen«, 
mikä merkitsee sitä, että vuokra lakkaa, n iin pian kun se 
jommaltakummalta puolelta sanotaan irti. Lyhin vuokra-
aika, mikä tavaUisissa oloissa kohdataan, on kolme vuotta, 
aika, joka on johtunut kolmij akovilj elyksestä. 

Useat suurtilalliset menivät kuitenkin vielä pitem-
mäUe ja katsoivat edelleen velvoll.isuudekseon ja kunniak-
seen pitää kauan samaa vuokraajaa sekä ylpeästi ilmoit-
tivat, etteivät koskaan olleet sanoneet i.rti vuokramiestään 
muuten kuin hänen joutuessa taloudellisesti rappiolle. 
Löytyi tiloja, joilla sama vuokraajaperhe vilj eli samaa 
tilusta polvesta polveen. 

Mutta sellaiset patriarkkaaliset tavat eivät kummin-
kaan, niinkuin varemmin olemme näyttäneetJ olleet ylei-
siä ja joutuivat sitä pait-si yhä enemmän käytännöstä pois. 

I1"fisallomisaiJm., minkä y leinen laki aikaiseDllli in 
myönsi vuosisopimukscn tekijöille, oli ainoastaan 6 kuu-
kaut,ta ennen arentivuoden loppua. Jollei silloin kont-

, 
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r'llhtia. penmtettu, katsottiin sen eteenkinpäin olevan voi-
Illassa.. Tämä ly hyt irtisanomisaika. on aivan luonnolli-
sesti ja. hyvin tuntuvasti lisännyt vuokraajien epävakai-
suuden tunnetta. Ne vuokraajat, jotka antausivat vaa-
raan tulla irtisanotuiksi 6 kuukauden kuluessa, eivät mis-
sään tapauksessa olleet halukkaat ryhtymään alussa Slluri-
menoiseen ja vasta. pitemmän päälle tuottavaan maan-
parantamiseen. Tämä lyhyt irti sanomisaika vaikutl;i siis 
välillisesti, mutta ei silti vähemmii.ssä määrässä, ehkäise-
västi maanvilj elyksen kehitykseen. 

Maanviljelyksen hoitolajxt riippuu sange.n suureksi 
osaksi roaanomistajasta. Kuten olemme varemmin mai-
ninneet, on nimittäin Englannissa ta pa sellainen - muu-
ien luonnollinen souraus lyJlyistä vuokra-ajoista - , että 
maanomistaja ei ainoastaan kustanna rakennusten, teiden, 
siltain y. m. laatimista ja korj aamista, vaan myöskin uu-
disviljelyksen, sala-oj ituksen, aitaamiset ja kaikki pysy-
vä!:. parannukset. K on!:.rahdin kautta hän ei ainoastaan 
velvoita vuokraajaa y leensä hyvin ja tarkoituksenmukai-
/iesti viljelemään maata, vaan mjoittaakin vississä mä~ 
rässä hänen toimintavapauHansa. TavaUisimpia vuokraa-
jan täytettäviä ehtoja on, ettei hän saa ottaa kahta vilja-
satoa perätysten, ei jättää maata l)ysyväksi nnrmeksi, ei 
myydä. rehua tilalta, mitkä kiellot tavataan enimpien 
maiden laeissa. 

Määräykset maanviljelyksen hoidosta, joita moni 
muanomistaja vtlokrasopimuksessa tekee, ovat kuitenkin 
usein ei ainoastaan vanhentuneiden periaatteiden ja van-
hojen tapojen vaikuttamia, vaan myöskin pikkumaisia ja 
vl10kraajalle kiusallisia yksityiskohtaisia säädöksiä, jotka 
eivät suinkaan ole olleet omiansa lisäämään ja yll äpitä-
mään molemminpuolista hyvää sopua. 

Maanomistaj an ja vuokraajan välisiin oikeussuhtci-
Hiill sekaantui vuokraajalle puolueellisella tavall a laki 
maanomistajan uWsotto-oikelldesf{/. Kun maanomistaja ei 
ajalJansa saanut vuokraa, myönsi laki hänelle oikeuden, 
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ennen muita saamamieluä, ottaa hal tuunsa vuokraajall 
irtain omaisuus, sekä malli tavara kodista. että hänen 
maanviljelykseen tarvitsemansa tyäaseet, elukat y. m. 
Sellainen ulosotto sai tapahtua aina 6 vuoden maksamatto-
mista vuokrista. 'fämä oikeus ulotettiin sivuilisenkin 11'-
taimistoon, joka sattumalta löytyi vuokraajan tilalla, esUn. 
karjaan, jonka vieraat henkilöt olivat vuokraajalle anta-
neet syötölle, sekä, siinä tapauksessa että vuokraaja puo-
lostaan oli antanut t ilastaan pienempiä osia vuo~raUe, näit-
tenkin alavuokt-aajien omaisuuteen. Viime mainitun oi-
keuden lakkautti parlamentti 1871. Ryöstölaki oli siinä-
kin suhteessa jäte vanhan yksityisoikeuden ajoilta, että 
takavarikkoon-otto saatettiin toimittaa tilanornistajan mieli -
vallan mukaan, ilman minkäänlaista oikeudenkäyntiä. 

Vuokraajan maanviljelystä raskaasti rasittava taakka 
oli oikeus, minkä mefsäsfysktil varasivat maanomistajalle. 
Metsästysoikeus vuokratilalla pidätettiin kontrahdin kautta 
aina tilanomistajalle, joko hän sitten itse sitä käytti taikka 
vuokrasi sen pois, usein vieraille, jotka eivät ensinkään 
ottaneet lukuun vuokraajain tai maanviljelyksen etuja. 
Periaatetta vielä ankarampi oli sen toteuttaminen käy· 
tännössä. J okaista tilanomistajan metsästysoikeuden rik-
komista on pidetty - ja vieläkin pidetään - salamet-
sästyksenä. Vuokramiehen oli yhtä mahdotonta suojat.a 
viljaansa sille vaarallisilta otuksilta kuin viljan turmelemi-
sesta saada korvausta. Maanviljelyksen edut alistettiin 
kokonaan urheiltill alle. 'fämä jäljestelmä ei tuottanut 
vuokraajalle ainoastaan tal.oudellista tappiota, vaan myös-
kin alituisia kinastuksia maanomistajan kanssa. Rangais-
tukset metsästyslakien rikkomisesta olivat myöskin lUOll* 
nottoman kovat: ~Englannissa saa paljon lievemmän ran* 
gaistu.k.sen lastensa pahoinpitelemisestä kuin kaniinin-
taposta«. 

Pahimmin kaikista rasitti kuitenkin wokraajaa sel-
laisen lainmääräyksen puute, joka vuokra-ajan loputtua olisi 
antanut hänelle korvausta wokratilalla tehdyistä pamnnulc-
sista. Tässä suhteessa seurattu periaate lausuttiin julki jo 
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l2OJ-luvulla, Edward I:n ajalla, lauseessa: Quidquul1'I(III-
tatur SQto, solo cedit = mikä. maahan istutetaan, kuuluu 
maahan. Tämän periaatteen mukaan joutui kaikki se 
vuokraajan omaisuus) joka oli kiinnitetty maahan ({ixfu-
1"es), vuokra-ajan" päätyttyä maanomistajan omaisuudeksi. 
Vuokraaja ei saanut ottaa. sitä pois eikä muuttaessanl1 
viedä mukaansa. Hän ei saanut viedä pois rakentamaansn 
latoa, ei ottaa pois istuttamiansa hedelmäpuita. yhtä vä-
hän hänellä oli oikeutta tästä vaatia mitään korvausta.. 

Tosin kyllä pääsi 1400-1uvun myöhemmällä osalla ja 
15O)..]uvun alulla vallalle vuokrnmiehelle suopeampi käsi-
tys) mikä ilmeni myös lainsäädännössä, jossa koetettiin 
turvata häntä osaksi vuokratiJnn lllenettämiseltä ennen 
vuokra-uj an päättymistä, osaksi maahan käytetyn piiäoma]) 
hukkuamiselta. Nämät molemmat periaatteet vai puivat 
kuitenkin vähitellen unheeseenja. 12OJ-Iuvnlta peräisin oleva 
periaate on pääasiassa pysynyt vallalla viime vuosikymme-
niin asti. 1700-1uvun alulla sääcletliin, että vuokraaja vuok-
ra-ajan kuluttua sai kulettaa pois rakennuksia y . m., jotka 
hän oli laittanut kauppatarpeiUl. vartell, mutta tuomarit 
kieltäysivät ulottamasta tätä periaatetta rakennuksi.in y. 
m., jotka maataviljelevä vuokramies oli tehnyt waanvilje-
lyslul"peisiin. Vasta 1851 supistettiin maanomistajan oi-
koutta. vuokraajan omaisuuteen niin, että sallittiin vnok-
raajan viedä pois rakennuksia, jos tilanomistaja oli nnhl-
nut luvan niiden rakentamiseen. Jos maanomistaja halusi 
pitää rakennukset, oli hän oikeutettu estämään niiden 
pois kuletuksen korvaamall a vuokraajan kustannukset. 

Sitä vastoin oli vuokramies edelleenkin vailla oikcutta 
saada korvausta mu.ista maalla tekemistään, pysyväi.sistä 
yhtä vähän J..-uin vielä käyttämättömistä, parannuksista. 
Jos vuokraajalla oli pitkä vuokt-a-aiku, saattoi hän luonnol-
lisesti järjestää taloutensa niin, että hän ehti pal'annuk-
sistaan saavuttaa täydellisen korvauksen ennen vuokra-
ajan päättymistä, vaikka taas maa tuli tästä useimmiten 
kärsimään. Mutta mitä yleisemmiksi vnosiarennit tulivat 
Englannissa, sitä tukalammaksi muuttui vuokraajan asema. 



232 

Eräissä osissa. Englantia (esilll. Lincolnshi ressä) oli kyUä 
olemassa. vanha, tuom.ioistuinten hyväksymä tapaoikeus 
(cuSlot1/.s), joka koski eroavalle vuokraajalle suoritettavaa 
korvausta hänen väkirehun hanlrintaan , apulantaan y. m. 
tilalla käyttämästäpsä pääomasta (tenant,.right): hänelle 
tuli tavan mukaan puolet siihen väkirehmm menneistä 
kustannuksista, j oka viimeisenä vuokravuotena oli kulu· 
tettu, koko kustannukset lannasta, joka oli käytetty vii-
meisenä vuokravuotena rehukasveilla. olleisiin peltoihin 
j. n. e. Kolmen vuode.n jälkeen ei eslln. lunjanholannoi-
tuksesta ollut korvausoikeutta, viiden vuoden päästä savi-
tuksesta j. n. e. Nämät kustannukset suoritti hänelle ta-
vaUisesti uusi vuokrau.ja.. 

Monen tutkijan mielestä on t ämä korvausjärjestelmä 
ollut pääasiallisena vaikuttimena maanviljelyksen edisty-
miseen Lincolnshiren kreivikunnass8, jossa se on yleisesti 
otettu käytäntöön. 'l'apa koetti siten korjata lakien puut-
teellisuuden. 

Nämät traditsionit olivat kuitenkin vallalla ainoastaan 
yksityisissä osissa maata, j a vuokramiesten suuri enem-
mistö oli niiden suojaa paitsi. On sen vuoksi luonnollista, 
että sellaisissa olosuhteissa vuokraajien puololta haikeita 
va lituksia korotettiin sijtä epävarmuudesta, missä heidän 
maanviljelykseen käytetty pääomansa oli, samalla kun 
maanomistajat valittivat sitä., että vuokraajat olivat niin 
vähän halukkaat kohottamaan maanviljelystä parannusten 
kautta. Esimerkkejä tosin löytyi siitä, että koetettiin 
yksityisen sopimuksen kautta. sovittaa tällaiset ristirii tai-
set edut. Laajalti mainittu on tässä suhteessa tapa, mitä 
käytti lordi 'fOLLEMA c m ;, suuri tilanomistaja. Cheshiressä. 
Hän tarjosi vuokraajilleen arentisopimuksen 21 vuoden 
ajaksi, joiden pysyttämiseell hän suostui samalla kun hän 
myönsi vuokraaj illeen oikeuden muuttaa 12 kuukauden 
irtisanomisen päästä. Hänen ainoa ehtonsa täStä Eng-
lunnin oloissa niin edullisesta vuokrasopimuksesta oli, 
että jokaisen vuokraajan tuli joka vuosi varustaa sala.-
ojilla määrätty osa tilastansa tilanomistajan hankkimilla 
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turpeilla. Sitä vastaan oli vuokrllmiehen ostettava. ojitus-
putkien arvoa_ vastaavalla. summalla luujauhoja käytettä-
väksi niittymaille. 

On luonnollista, että. vuokraajat uskaltavat l)item-
miiksi aikaa, tarvitsematta pelätä äkkiä tulevansa käske-
Iyiksi pois maaHaan, käyttää. pääomaansa maahan vanho-
jen sukujen omistamilla, niin sanoaksemme patrial'kkaali-
I>csti hoidetuilla tiloilla, joiden olemassaolosta olemme huo-
Illauttaneet siv. 10 ja joilla. vuokraajat vanhastaan luotti-
vat tilanomistajiin. :tKummastuttavaa On e, sanoi jo eräs 
vv.1879-81 toimineen Maanviljelyskomm.issionin tutkinto-
apulaisista, ,. kuinka paljon vuokraajat usein sijoittavat, 
luottaen maanomistajan oikeudentuntooll - - - ja on 
ijyytä uskoa, että jos he olisivat varmeromat vnokrutilal-
luaD, he käyttäisivät vieläkin suurempia. summia._ 

Sellaista. luottamusta, jonka perustalla saattoi raken-
tM voimaperäisen maanviljelyksen, ei ktutenkaan löyty-
nyt yleisesti. Päinvastoin oli ylen paljon ylejsempää, 
että vuokramiehet, jotka parannussten kautta olivat korotta-
neet vuokratilan arvoa, joko korvausta saamatta käsket-
tiin pois toisell, enemmän maksavan tieltä, taikka sa i-
vat vuokransa korotetuksi. 

V1wkrasllmman määrääminen riippui nimittäin - ku-
tell se nytkin riippuu ~ kokonaan ll. k. :.vapaasta väli-
puhecstac. Tlwnettu maanviljelyshistorioitsija ROGERS 
SIIDOO, että 1700-luku on kehittänyt nuo myöhemmin 
Suurbritrumian vuokraoloille niin kuvaavat nylkemisaren-
!lie, rack-nmls. Tämä epäkohta ei tullut ainoastaan luon-
nollisista syistä, kuten maan nousevasta arvosta, vaan 
myöskin puhtaasti teoreettisista syistä, jotka vallitsivat 
yleistä katsantotapaa. Muuan YOUNGin esittämä maau-
viljelystaloudellinc.n väite kuului nimittäin, että vuokra-
maksujen kohoaminen oli omansa yllyttämään vuokraajia 
!3uurempiin ponnistuksiin, josta syystä stis korkeat arenti-
lIlaksut olivat muka eduksi -maanviljelykselle ja sen kautta 
koko yhteiskunnaUe! 
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Vuokrasumman määräsi ja vieläkin maaraa 
useimmissa tapauksissa ldljJauu ti.lasta. Tehdäkseen tämän 
niin vilkkaaksi k uin mahdollista, menivät Wanomistajnt, 
toisinaan niinkin pitkälle, etteivät koskaan ulldistanoet 
vuokrasopimuksia entisten vuokraajicnsa kanssa. He otak-
suivat nimittäin, että entisen vuokraujan oikeus uudistaa 
konhahtinsa pidättäisi hänen sukulaisensa ja ystävänsä 
kilpailemasta vuokraoikeudesta. 

Myöskin sellaisissa tapauksissa kun isommilla t,ilus-
ryhmillä asianhmtijat ajoUaill arvioivat yksityisten vuokra-
tilojen tuotantokyvyn, eivät nämät tavallisesti ot,t.aneet 
huomioon osaa, mikä maalla asuvilla vuokraajilla ou tiluk-
sen arvon kohoamiseen, vaan vuokrasumma määrättiin seu-
raavaksi nikakaudeksi tuolla tavoin tehdyn arvion mukaan. 
Mainitaan joku suurlilallinon (RI CRMONDin herttua, sir M. 
H ICKS-B EACH)\ joka mUäräii. vuokrahinnan ni itten hinto-
jen mukaan, joita tiluksilla valmistetuilla tärkeämmillä 
esineiJlä vissin vnosijakson kuluessa on saatu. 

LITTLE, joka on ottanut osaa llloneen suureen maau-
viljelyskommission iin ja jota ej suinkaan, kuten olemme 
nähneet, voida syyttää puoluee1lisuudesta vuokraaj ien ta i 
työmjesten eduksi, on todist,anut yleisesti tapaht.uvan, että 
tarmokkaille ja kelvollisilla vuokramichiUe, j otka uudistus-
tensa kantta ovat parantaneet ti laa, vastapalkkioksi mää-
rätään korkeammat vuokramaksut, kun taas huonoille 
vuokraajille, joiden t iloilla maanviljelys on kehnoll a kan-
nalla , ei maksuja nosteta. 'l'ällaisista syistä on syntynyt 
vanha katkera sananparsi 

He that, l/avocks may sit He Iltat ilnp'·oves 'nust /Nt. 
_J oka tekee autioksj jääköön, joka parantaa muut-

takoon.« 
Missä määrin tällainen asiain järjestys on vaikutta-

nut Englannin maanviljelyksen kerutykseen ja vastus-
tusvoimaan kovien aikojen tull essa 1870-1uvnlla, olemme 
ennemmin osottaneet. 
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b) Jl[wmvlIokralaillsi.iiidänli.i. 

Kansainvälisessä maanvilj elyskongressissa Parusissn 
kesällä 19<» käsiteltiin myöskin maanvtlokrakysymystiL 
Siellä piti esitelmän ill. ill. F. LECHEV ALLfER, yksi Rans-
kan maanviljelijäin huomatuimpia edustajia. Hänen e.si-
telmästään otett·akoon tähän seuraavat periaatteelliset lau-
sunnot, joita voitanee pitää nykyaikaisen kehittyneem-
män oikellstajunllan ilmaisijana tällä alalla: 

Ennen katsottiin maata pääasialliseksi tekijäksi ja 
maanvilj elijän tehtävä oli vain panna siihen kättensä työ. 
Laita ei enilän ole niin. Eräs etevä tiedemies on sanonut: 
_Maanvilj elyksen täytyy kehit,t,yä teoll iseksi taikka. lakata 
olemasta«. Maanviljelyksen on siis koetettava saada lllaa 
mahdollisimma.n hedelmälliseksi ja siinä tarkoituksessa 
panna käytäntöön nykyaikaisen tieteen ihmeteltävät kek-
sinnöt. Ei cnään ole tarpeeksi siinä, että hieman muhen-
netaan maata. ja siihen viskellään joitakin siemenjyväsiä/ 
on käytettävä. voimaperäisen vilj elyksen l)eriaatteita ja 
niitä lannoitusaineita, jotka parniten sovcltuvat viljeltyyn 
maahan. 

Nyt ei vuokraaja. siis enään ole pelkkä vuokraaja oli 
niin sa.noaksemme pelkkä maanomistajan palvelija: hänestii. 
on olojen vaikutuksesta tullut teollisuuden harjoittaja l 

'jonka tieteen hänelle hankkiJn illa keinoilla täytyy koettaa 
palauttaa maahan sen hedelmää kantavat alkuaineet: täy-
dellisesti oivaltaeo/ että hän saavuttaa voittollsa tuotan-
non lisääntymisestä. Kun maanomistaja antaa pääasialli-
sen pääoman, pääasiallisen välikappaleen, maan, niin fl.ll-

t.aa vuokramies tarpeellisen liikepääoman maanviljelykseen, 
kohdistaa siihen kaiken huolenpitonsa, työnsä l ammatti-
tietonsa; tähän suhteeseen sisältyvät kaikki työn ja pää-
oman keskisen yhteyden osat,. 

Luinlnatija on sen vuoksi velvoitettu seuraamaatl sitii 
taloudellista kehitystä, joka ilmenee koko maailmassa ja 
kaikissa tuotannon haaroissa, ja ed istämään voimapel'äisen 
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viljelyks8n kehittämistä siten, että hän maata viljeleväJle 
vuokraajalle vuokra-ajan päättyessä takaa osan menoista, 
jot,ka tämä viljeJys on vaatinut. 

Edessämme ovat molemmat pääomat, joiden täytyy 
yhdistyä mahdollisimman suuren sadon saadakseen. Tä-
män tuloksen saavuttamiseksi on eräs keino siinä, että 
vuokraaja. saadaan innostumaan vuokraamansa maan pa-
rantamiseen, mikä tapahtuu siten, että hänet oikeutetaan 
vuokra-ajan loputtua saamaan takaisin osan siitä lisä-
arvosta, minkä hän on tuottanut maalle huolenpitonsa 
kautta, ja että hänelle taataan va.rma tieto siitä, että ne 
hänen menonsa, joita hän ei koskaan voi saada takaisin, 
eivät kokonaan joudu hukkaan. Tässä periaatteessa ei 
ole mitään hyökkäystä omistusoikeutta vastaan, se ei mil-
lään muotoa tahdo tehdä vuokraajasta tilan kanssaom.is-
tajua eikä ryöstää maanom.istajalta hänen tilustaan. Mutta 
vuokraaja. on tehnyt maan hedelmälliseksi, maanomista-
jalia on siinä nyt lisäarvo, jota hän ei ole sille hankki-
nut, arvo, joka luonnollisesti on osa vuokraajan liike-
pääomasta ja joka jokaisessa maanviljelyskirjanpidossa on 
luettu maanviljelijän varoihin samalia oikeudella kuin 
tulevaan satoon käytetyt työkustannukset ja siemenet. 
Jollei maanomistaja laskisi vuokramiehen hyväksi tätä 
<1rvonlisäystä, niin silloin hiin tekisi hyökkäyksen om.istus-
oikeutta vastaan, luin ottaisi pakkoluovutuksella pääoman, 
jonka lähtevä vuokraaja on maahan kaivanut. 

'l'ähän tapaan Lechevallier. 
Kuten nähdään, on hän ehdottomasti sitä mieli-

pidettä, että lainsäädännön tulee katsoa, että vuokra-
mies saa korvauksen sutä, minkä hän joko työn tai 
pääoman muodossa on maahan pannut ja mikä on maan 
arvoa lisännyt. 

Kysymys on siis siitä, missä muodossa tämä kor-
vaus sopivinten 'saatetaan suorittaa. Maanvuokralaki, joka 
tahtoo turvata vuokramiehen oikeutta, voidaan rakentaa 
kahdelle eri periaatteelle, joko säätämällä pitkä vuokra-
aika taikka jättämällä vuokra-ajan määräämmen avonui-
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seksi, mutta myöntämällä vuokra-ajan päättyessä täysi 
korvaus tehdyistä parannnksista. 

Pitkä vuokra-aika olisi kieltämättä keino, joka suu-
ressa määrässä turvaisi vuokramiehelle korvauksen hänen 
maata parantavista toimenpiteistään, ja, kuten tmmettu, 
onkin korvaus entisinä aikoina todella suoritettu tässä 
muodossa. Mutta yhtä tunnettu myöskin on, että mit·ä 
edemmäs olemme ajassa elU1ättäneet, sitä enemmän ovat . 
pitkät vuokra-ajat lyhentyneet taikka kokonaan lakanneet 
olemasta. Mitä erityisesti Englannin vuok]'aoloillin tulee, 
näyttää edellä käynyt esitys, kuinka siellä nyttemmin 
sekä. maanomistajan että vuokramiehen puolelta kontrahti 
mieluimmin tehdään ainoastaan vuoden ajaksi. Ja tämä 
on peräti luonnollista, jos ottaa huomioon) minkä vaihte-
lujen alainen nykyaikainen maanviljelyselinkeino on, sekä 
kuinka se meidän päivinämme ehdottomasti vaatii suu-
rempaa liikkuvaisuutta. 

yhteiskunnalliselta näkökannalta katsoen ei siksi voi 
pitää onnistuneena sit-ä, että meidän päivinämme lain-
säädännön kautta pitemmäksi ajaksi sidotaan toisiinsa 
kaksi sopimuskumpparua, joiden edut saattavat eritä toi-
sistaan. 

Mutta tW'miollinen se olisi myöskin maanviljelyksen 
kannalta nähden, sillä sen kautta tulisi aina tällä pitkällä 
vuokra--ajalla olemaan kaksi jyrkästi vastakohtaista ajan-
jaksoa: toinen, jolloin vuokraaja parantaa maata, toinen, 
jolloin hän siitä ottaa mahdollisimman paljon ja antaa 
sille mahdollisimman vähän, ajanjakso siis, j Oltka kuluessa 
maa uuvnt.etaan tai vieläpä huononnetaankin. 

Maanvuokralakia, joka perustetaan pitkälle vuokra-
ajalle, ei siis yhteiskunnalliselta eikä kansantaloudelli-
selta kannalta katsoen voi pitää onnellisena meidän päi-
viemme yhteiskunnalle, vaan tulee nykyaikaisen lainsää-
dännön tällä alalla valita toinen yllä mainituista vaihto-
ehdotuksista: täysi korvaus lähtevälle vuokramiehelle. 

Tähän suuntaan on Englannin lainlaadinta käynyt 
varemmin kuin minkään muun maan; et.upäässä sen kautta 
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voittanee tämä lainsäädäntö, nykyisistä puutteistaan huoli-
matta, kaikkien muiden lainlaudinnan tällä alu.llu, ja on sen 
vuoksi son lähempi tutkiminen tässä varsin tärkeä. 

P ääasiallisiInmat epäkohdat, joille maanvuokralain-
säädäntö Englannissa on koettanut et·siö. parannusta, ovat 
ensisijassa aa) määräysten puute pakollisesta. korvalUr-
sesta lähtevälle vuokra miehelle hänen tekemistään paran-
nuksista, ja sitä paitsi bb) liika lyhyt a,iku. irtisanomisen ja. 
muuton välillä, ce) maanomistajan ulosotto-oikells vuokra-
summan saamiseksi , cld) metsästysoikeusjärjestelmä ja (0) 
vuokramiehen suoritettavat kymmenykset. 

Oikeussnhteita. Englannissa tällä alalla ei suinkaan 
ole lopullisesti järjestetty y hden ainoan (vuoden 1883) 
lain kautta, kuten ylei sesti nitytään uskovan, vaan on mei-
dän tarkastettava kahden viime vuosikymmenen herkeä-
mätöntä lainsäädäntötyötä, jota ovat alustaneet vakavat tut-
kimlUrset, osaksi yksityiset, osaksi viralliset, innokas agi-
tatsionityö ja yhä uudistetut parannusvaatllnukset vuokra-
miesten puolelta. 

(ta) Korvau s er oava lie vuokramiehelle. 

So puoli- vuokramiehen ja maanomistajan välisestä. 
oikeussuhteesta, mikä kuten sanottu ensi sijassa kaipasi 
Englannin lainsäädännön sekaantumista, oli kysymys lähte-
välle vllokramiehelle maksettavasta kQ'Y'V(wksesta hänen 
vuokratilaun käyttämästään pääomasta. Se seikka että 
entisiltä. ajoilta oli' eräissä seuduissa olemassa lainkäy-
tön tunnustama) korvausta koskeva tapaoikeus (siv. 232), 
ei luonnollisesti ollut vähän merkitsevä., kun Jainlaadinta 
alkoi kiinnittää hUOnllotansa maan vuokraoloihin. J o 
1848 tutki muuan alahuoneen asettama kommissioru paikal-
lisia tapoja, jotka koskivat vuokramiehelle maksettavaa 
korvausta hänen käyttämättöl)1istä uurustustÖistään. Kom-
missioni lausui, :. että menettely korvauksen suorittami-
sesta eroavalle vuokra miehelle näyttää olevan erinomaisen 
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etuisa maanviljelykselle, maanomistajulie ja vuokramie-
helle, runsaasti lisäävii.n maan tuotantokykyä ja enentilviin 
työnsaantia. maataviljelevälle kansalle. . Sitä. vastoin oli 
kommissioni sitä mieltä, ettii. tä~äJ)sUlmtainell pakko-
laki tulisi kohtaamaan sangen suuria käytännöllisiä va i-
keuksia) josta syystä kommissiolli rohkeni uskoa, että 
molemminpuoliset suosturnukset maanomistajan ja vuokra-
miehen välillä tulisivat yhä tavnllisemmiksi. 

Niin kauan ktm patriarkkaaliset tavat ja ylipäänsä 
sydiiDlmelliset suhteet; vallitsivat vuokrsmiesten ja maan-
omistajien välillä, saattoikin luottaa tähän. Mutta 1840-
luvun loppupuolella tulivat yhä. kuuluvummiksi vuokra-
miesten valitukset sllojattomasta asemastaan; lähinnä syynä 
olivat eräät tuiki väärät irtisanomiset. Nämät valitukset 
tuotiin julkisuuteen etupäässä muutamassa Vuokrami,esten 
yhdistyksen sihteerin, CORBETin, kirjassa (1848), johon oli 
kerätty pääasialliset todistukset korvausmenetelmän puo-
lesta. 'rämä teos nosti, sanoo eräs kirjailij a, tavattoman 
vnstakniun koko Englannissa ja sai aikaan agitatsionin, 
jota kesti lähos 25 vuoden ajan. 

Vuokramiesten yhdistys terotti yhä uudelleen mie-
liin, ottä se, minkä vuokramies oli käyttänyt joko raken-
nuksiin, sala-ojitukseen j. ill. s. taikka karjanrehuun, lan-
taan ja apulannoitukseen, on katsottava hä,um tmutisult-
(lekseel~ j a että siis arentia penmtettaessa hänelle on tu-
leva korvaus lannasta, minkä hän oli käyttänyt lisätäk-
sonsä maan hedelmällisyyttä, mutta. jota hän ei ollut ennät-
Uinyt kuluttaa. Yhdistys, joka älysi, ottei lainsäädämlön 
ryhtyminen asiaan enään voinut olla etäällä, rupesi myös-
kin laatimaan käytännöllisiä ehdotuksia. Parannukset jaet-
tiin kolmeen ryhmään; ensimmäinen käsitti rakennukset, 
joiden suhteen vaadittiin vuokraajalJe oikeutta. saada ku-
leUaa pois1 mitä oli rakentanut; toinen käsitti muut py-
syväiset uudistukset (sala-ojituksen, vesijohdon, ti et, ai-
dnt, y. 00.), joista oli saatava. korvaus määrätyn ajan sisällä, 
mutta ei enään sen päätyttyä, sekä lopuksi lyhytaikaiset 
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parannukset (lanta ja väkirellU) ~ joista vain parm vuoden 
ajalla saattaisi vaatia korvausta. 

Ktm GI.ADSTONEn min.isteristö 1870 Irlannille laati 
koko brittilä.isen vu~alainsii.ädännön perustana olevan 
Lain roaanomistajista ja. vuokraajista. (The IAndkwd a)ld 'l'e-
1/(H/t Act), joka m. m. takaa eroavalle vuokramiehelle kor-
vauksen hänen tekeIllistänsä parannuksista, saivat Englan-
nin vuokramiehet tästä aiheen lisätä ponnistelujaan ja 
itselleen vaat.ia samaa oikeutta, joka oli tullut irlantilais-
ten osaksi. Näitten vaat,imusten merkitys kasvoi , ktUl 
vuodesta 1872 Maanviljelyskeskuskamari (The Central Cha1Jl--
heI" of AgI'wultllre) otti asian omakseen. 

Tänä vuonna hyväksyi nimittäin Maanviljelyskcs-
kllskamari yksimielisesti seur~van parlamentin jäsenelI 
READin ehdottaman ponsilauseen: ,. Maanviljelyskeskus-
kamarin hallinto katsoo olevan välttämätöntä maanvilje-
lykseen sidottujen pääomien turvallisuudelle, että laki, 
poistaen tässä tarkoituksessa konlirahdin tai suostUllluksell 
kautta vuokramiehelle myönnettävän korvauksen puutteen, 
tunnustaa hänelle oikeuden saada korvausta kuluttamat ... 
tomista parannustöistä ehdolla, että samalJa tu.nnustetaan 
maanomistajalle oikeus vaatia korvausta vuokraajan teke-
mästä vamiosta taikka maall arvon alentamisesta. '" 

,.Kiista käy yhä vilkkaammaksija terävämmäksi«, sa-
1100 muuan kil:iailija. ,. Mahdotonta avata englantilaist,a 
sanomalehteä tapaamatta tätä asiaa koskettelevan kir-
joitusta.« 

Lopuksi esittää hallitus vuonna 187ö ehdotuksen 
täydelliseksi vuokralaiksi, jonka parlamentti hyväksyy 
(The Agricultllral Holdings jl ct, 1875). 'l'ämä laki pe-
rustui vanhassa paikallisessa korvausjä1:iestelmäsSä vIII-
lit..sevaan periaatteeseen, ett-ä oli suoritettava korvallsta 
\'uokramiehelle maanparantamisista, joita hän ei ollut 
1n/tu ftoons(t asti kokonaan ehtinyt käyttää. Nämät parannuk-
set jaettiin kolmeen luokkaan, sellaisiin, joista arvelt;iin 
vuokraajan saaneen takaisin kustannuksOllSa. joko 20, 7 tili 
2 vuoden päästä ja jotka silloin muka olivat kadottanoet 
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merkityksensä. Ensimmäiseen luokkaan luettiin raken-
nusten nl~eutaminenJ maan vakinaiseksi lai dunmaaksi pane-
minen, putk iojitus, y. m.) mihin maanomistajan suostu-
JUllS vaadittiin. Toiseen luokkaan lasketWn kaikellai-
set maanparantamiset, kuten merkelöiminen, kalkitscmineu , 
savettaminen j tässä luokassa tuli maanol1lrstajan edeltä-
käsin suada t ieto niotllista l)!U'unnustöistii. samoin kuin hä-
nen myösk in täytyi saada tilaisuus estiiä. työnteko sano-
malla vuokramies irti. P erusta, minkä nojalla näissä kall-
dcssa. ensimmäisessä luokassa myönnettiin kOJ'vausta, oli 
alkuperäiset kulungit paranollksesta, poislucUtma suhteelli-
nen osa joka vuodelta, minkä aikana vuokramies jo oli naut-
tinut l1udistl1styönsä hedelmiä. K olmannen luokan pa-
rannukset, joiden suorittamiseen ei vUl\Clittu ilmoitusta 
maanomistajalle, käsittivät apulannoitusaineitten ja sellai-
sen rehutavaran käyttämisen, jota ei tuotettu vuokrati-
laUa. Vuokra mies ei ollut oikeutettu vaatimaan korvausta 
tähän rylunään kuuluvista .. parannustöistä., jos llän jo oli 
t ilalta. saanut viljaa, permloita, hoinää j a muuta. senkal-
taista. Myöskään eivät hänen kustannuksensa Ui.llaisiin 
parannuksiin vilmeisenä vuotena saaneet olla isommat kuin 
kolmen vume vuoden keskimääräinen menoerä. Korvausta 
myönnet.tiin tässä luokassa sen parannuksiin alkuperäisin 
käytetyn Slmlman osan mukaan, joka kohtuudella vastas i 
uudistuk s(!ll arvoa uudelle yuokramiebelle. 

Vuoden 1875 Vuokralaki ei ylipäänsä ollut muuta 
kuin koe, mikä crityisesti kävi ilm.i siitäkin, että so oli 
ehdollinen. Laki myönsi nimittäin sopimuksen tekijöille 
oikeuden välipuheissaan vapautua sen miiäräyksistii.. Vie-
Hipä saattoivat maanomistajat, lain myöllnytykselJä, kaik-
kiin voimassa oloviin kontrilhteihin nähden estää sen so-
veltamisen aivan yksinkertaisesti ilmoittamalla siitä vuok-
rnmiehcUo 6 kuukauden kuluessa sen (lain) säätiimisestii. 
Niin pian kun tämä laki astui voimaan, satoikin tällaisia 
tiedonantoja "kuin lunta yli koko ma<~n "' , n iinkuin S IIAW-
LEFEVRE sanoo. Lasketaan '/10 maanomistajista vapaut.-
taneen itsensä lain määräyksistä. Vicliipii lain alkuun-

" 
• 
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panijat itse sekä heidän johtajanaan hallituskin knmllun· 
tiloj en puolesta tekivät tämän ilmoituksen lukuisille 
vuokrsmiehilleen. Ain oastaan ne yuokramiehet pääsivät, 
lain suojaan, joiden maanomistajat olivat jättäneet käyt-
tämättä tämän tilaisuuden ja varokeinon. Vakuutetaan 
kuitenkin, niinkuin olemme nähneet tapahtuvan P elto-
palstll.-lakienkin suhteen, että vaikka useat maanomistajat. 
olivatkin tuolla ilmoitukseliaan vapauttaneet itsensä. lain 
määräyksistii1 he kuitenkin tulivat parlamenttikeskustelujen 
johdosta kiinnittämään huomionsa vuokl'umiesten vaati-
muksiin ja että tästä oli tuloksena vuokra miehille pal-
jon eClllllisemmat sopimukset kuin ennen. 

Kun maanviljelyspula 1870-1u\'un lopulla yhä kovem-
min rupes i hävittämään Englannin maanviljelystä ja kun 
1875 vuoden Vuokralaista oli tullut narripeli, esitettiin 
mitä el"ilaatuisimmilta tahoilta uusin voimin, kuinka vält· 
tämätön oli vuokramiesten pakollinen turvaaminen lain 
kautta. Tahdomme vain mainita, että Englannin molem· 
mat suuret valtiomiehet ja kahden valtiollisen puolueen 
johtajat olivat huomanneet oikeutetuiksi nämät vaatimuk· 
set. Lordi BEA CONSFIELD selitti, että lainsäädännön tär· 
keä tehtävä oli turvata vuokramiehen maahan käyttämiä 
varoj a. ja. sen kautta saada hänet tekemään parannustöitä, 
mikä olisi koko yhteiskunnalle eduksi. G r.ADSTONE Dleni 
vielä pitemmälle sel ittäessään, että. vuokramiehille oli erin· 
ODlaisen suuri ja. välitön merkitys sillä, että ryhdyttiin toi· 
menpiteisiin , jotlm olivat omiansa tmvaamaan »vuokra· 
miehen koko edlUl, ei osaa siiti\1 vaan koko edun c hänen 
lludistuksistansa. Kommissioni, joka vuonna 1879 asetet· 
tiin tutkimaan maanviljelyksen ahdinkotilaa ja sen syitä 
sekä tekemään ehdot uksia lainsäädäntötoimenpiteiksi 
maanvilj elyksen edistämistä varten, pani paljon huomiota 
vuokra-asiaan ja tutkimuksiensa noj all a nimenomaan tun· 
nusti oikeutetuksi vuokramiesten vaatimukset.. »Tulos kuul· 
luist·a todistuksistac1 sanoo kommiss ioni, »on ehdoton 
kohtuullisen korvauksen takaamisen puoltaminen Y1.lOkra· 
miehell e siitä hänen pääomastaan, jota hän ei ole nautti· 
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nut ja joka jää maahan hyödyltiimiidn rnaanQmistajaa taikka 
uutta VlIokramiestä.« Ja toisella kohtaa: »mitä huolellisim-
mLn tutkittllamme asiantuntijain meille esittämät lausun-
not olemme tulleet siihen IOPPllpäätökseen, että edeIleen 
olisi ryhdyttävä lainsäädäntötoimenpiteiden kautta takaa-
maan vuokramiehille l'le korvaus, minkä he pääomansa 
käyttämiseen nähden kaikella kohtuudella ovat oikeutetut 
vaatimaan, ja me ehdotamme, että Vuokralain asett.amat, 
korvausta koskevat periaatteet olisivat tehtävät pakolli-
siksi joka tapauksessa, korvaus kun muulla tavoin ei oJe 
turvattu. Kuitenkin olisi, meidän mielestämme, sopiva 
laajentaa lain määräyksiä siten, että kQI'1)uUS lasketaan sen 
lisä-arvou mukaan, minkä tila on sa(U/.ut«. 

Nämät kommissionin tutkimukset ja ehdotukset ovat 
melkoisessa määrässä vaikuttaneet niihin useihin lakieh~ 
dotuksiin, joita sittemmin on esitetty parlamentissa ja 
joiden tuloksena syntyi yleisesti tunnettu Englannin suuri 
Vuokralaki vuodelta 1883 (The AgricuUural Holdings Ael, 
1883). 'rämä laki ei enään salli vuokrasopimusten teki~ 

jäin vapautua sen määräyksistä, vaan on pakollinen l'iip~ 
pumatta siitä, mitä suostumuksia on tehty vuokramiehen 
kanssa aikeissa l"iistp.a häneltä oikeus vaatia korvausta. 
Lain määräyksiä korvauksen suhteen ei kuitenkaan siinä 
tapauksessa tarvitse noudattaa, että asianosaiset edelfdkii~ 

sin kirjallisesti ovat sopineet »kohtuullisista ja järkevistä« 
perusteista, joiden mukaan korvaus on laskettava. Nimen~ 

omaan on pantava merkille, että kaikki korvaukset, mitkä 
laki velvoittaa maanomistajan suorittamaan, etusijassa on 
tarkoitettu sovittaviksi tuollaisen kirjallisen suostumuksen 
kautt·a ja että vasta silloin, kun niin ei ole voinut tapah~ 
tua, lain määräysten t,ulee astua voimaan. 

Periaatteen, josta 1875 vuoden Vuokralaki lähtee~ 
että nimittäin vuokl'amiehen käyttöoikeus hänen teke~ 

määnsä uudistukseen päättyy vissin ajan kuluessa, hylkää 
kokonaan 1883 laadittu Vuokralaki. Korvaus, minkä laki 
määrää muuttavalIe vuokramiehelle, on summa, joka vastaa 
parallllllstyön f()dellisla; käypää arvoa ttudelle vuokramiehelle, 



ri.ipptunatt-a ajasta, koskt\ uudistus on tehty, edellyt.täen 
kllmminkul) että korvauksen arvoa määrättiiessii ei saa. 
ottaa lukuun sitä parannuksen osaa, joka on laskottava 
maan sisäisen voiman Imottamaksi . Jotta YUOkralllies olisi 
oikeutettu vaatimaan korvt\Usta parannuksistaan, asettaa 
tämä laki ehdot, että hän on aS1Ul'Ut tila1\ kirjallisen kon-
trahdin Ilojalla ja että hän muuttaa maalta pois. 

Parannustyöt, joista voidaan vaatia korvausta, 1uo-
kittaa laki suurella tal'i{kuudella visseihin ryhmiin, joihin. 
eri määrässä vaaditaan maanomistajan joko (kirjallista) 
suostumista taikka tieto parannuksen tekemisestä.. 

Ellsimmäillen ryhmä. käsittää pysyväise.mmät paran-
nukset, mitkä Englannissa tavallisesti suorittaa maanomis-
taja itse, kuton rakennusten rakentaminen ja laajentami-
neIl, toiden ja siltojen tekeminen, maan paneminen py-
syväksi laituUleksi, Illtlttilrhojen perustaminen, uutisvil-
jelysten raivaaminen, j. m. s. K orvauksen saamiseksi 
tämänJaatnisesla uudistuksesta vaaditaan ehto, että. maan-
omistaja. on ennen pa.rannuksen tekemistä antanut siihen 
kirjallisen SUoshUllllksensa. Vaikkei vllokramies olisi saa-
nut lupaa esim. huoneiden rakentamiseen, on hän oikeu-
tettu viemään no pois. 

ToineIl ryhmä käsittäii. ainoastaan putkiojituksoll, 
joka siis on siirretty pois ensi luokasta, minne sen oli 
asettanut vuoden 187p laki. Korvaukson saamisoksi tästä. 
vaaditaan; että vuokramies vähintään kaksi kllllkautta en-
nen työn alkamista on siitä tehnyt kirjallisen ilmoituksen 
maanomistajalle, j oka silloin itse saattaa, jos n.iin hyväksi 
näkee, suorittaa työn ja kuhmkinsa korvatakseen määrätä. 
vuokramiehelle vuotuisen maksun. 1'ämä maksu ei kui-
tenkaan saa nousta yli 5 Olo kustannuksista oikä myös-
kään suuremmaksi vuotuista summaa, joka 25 vuoden si-
sässä maksaa takaisin kulUJlgit ynnä 3 % koron. J ollei 
maanomistaja itse suorita uudistusta taiklm ei myönny 
yritykseen määrätyn ajan kuluessa, whköön vuokramies 
itse parannustyön ollen oikeutettu saamaan korvausta. 



245 

Korvauksen saamisesta kolmannessa l'yhmässä1 mihin 
kuuluvat muanparantamiset savettamisen, kalkitsemison, 
merkelöimisen j. ill. s. kautta, jotka siis on siirretty pois 
vuoden 1875 lain toisesta ryhmästä, keinotekoisten ja mui-
den ostettujen lannoitusaineitten käyttäminen sekä sel-
laisten nant.aka,jalle, lampaille ja sioille hankittujen vä-
kirehujen ja rehuainoitten käyttäminen, joita ei vuokratila 
.tuota, säädetään, ettoi vaadita maanomistajan suostumusta 
parannuksi.in eikä hänelle tarvitse antaa ilmoitusta nii-
den tekemisestä. Vuokramies ei ole oikeutettu saamaan 
korvausta parannustöistäJ paitsi keinotekoisten lannoitus-
alneitten ja ostettnjen rehuameitten käyttämisestä, jos hän 
Oll niimiit parannukset tehnyt v:notta ennen tilalta lähtö-
ään taikka sen jälkeen kun hän on sanottu taikka. it-
sensä sanonut irti. 

MaanlJlnwtaJa puolestaan on oikeutettul siinä tapauk-
sessa että vuokraruies tekee hänelle vaatimuksial kuittauk-
sen kautta. vuokramieheltä saamaan korvausta. sen lannan 
arvostal joka olisi saatul jos vuokratilalla olisi käytetty 
kaikki ne heinä.tja olet juuri- ja rehukasvitl mitkä korkein-
taan kahtena viime vuotena mahdollisesti on myyty taikka 
viety pois vuokratilaltaI siinä tapauksessa ettei lannoitl1sta 
ole riitt.äväksi korvaukseksi jätetty maahanl kontrahdin rik-
komisest.a sekä kaikenlaatuisesta hävityksestä taikka rappi-
olle päästämisestäl mitä vuokramies ·on tilalla tehnyt tai 
sallinut tapahtual kuitenkaan ei pitemmältä aikaa takape-
rin kuin neljältä vuodelta ennen vuokra-ajan päättymistä. 

Karvauksen määräJimistapa on oleva seuraava. Vuok-
raajan) joka vaM,ii korvausta, on vähintään kaksi kuukautta 
ennen vuokra-ajan päättymistä tehtävä siitä kitjaJlinen il-
moitus sekä ilmoitettava vaatimust,ensa laatu. Jos "\'uokra-
mies semmoisen ilmoituksen tekeel saattaa maanomistaja 
viimeistään 14 päivää vuokra-ajan loputtua ilmoittaa hä-
nelle vastavaatimnksensa korvaukseksi jostakin vaurion 
tekemisestä taikka väli puheen rikkomisesta. J 08 näissä 
selvittelyissä ei voida päästä yksimielisyyteen, saatetaan 
vedota asianosaisten valitsemaan uskottuun mieheen t,aikka 
myöskin kahteen (kummankin asianomaisen puolestaan va-
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litsemaan) uskottuun mieheen ja näiden valitsemaan 80-

vintotuomariin, j onka, jos niin pyydetään, kreivikunnan 
tuomioistuin saattaa nimittää. Tä.llä lautakunnalla. on oi-
keus nähtäväkseen vaatia. kaikki asiaa koskevat asiapape-
rit, kuulustella asianosaisia, vieläpä. valalla kuulustella to-
distajia. 

Kun vuoden 1883 Vuokralaki ei ole soveltuva vuok-
rasopimukslln , jotka koskevat jonkun tiluksen osia tai 
tiloja aUe 2 acren, huomattiin oikein ja kohtuullista ole-
\'an laatia uusia, t.ä.ydennyslakeja. 

Ensi sijassa on tässä huomattava vuoden 1887 Laki 
peltopalstojen ja asuntoihin yhilistettyjen puutarhojen lai· 
hon korvaamisesta (The AUotmellts and CQttage Gat°dens 
COrlljJcJlsation {(tr OrQjls Act) , joka julkisuuteen tullessaan 
herätti, kuten aikaisemmin (aiv. 140- 141) olemme mai-
ninneet, paljon vastustusta maanomistajien ja vanhoillisen 
puolueen llUolelta. Vuoden 1883 Vuokralaissa käytäntöön 
otettu periaate, että eroavan vuokraajan tulee saada kor-
vauksensa suhteellisesl;i sen erityisesti määrätyn lisä-arvon 
mukaan , minkä hän on tuottanut maall e, ulotetaan nyt 
puutarhoihin ja alle 2 acren suuruisiin peltopalstoihin , 
joita hoidetaan ja pidetään maanviljelys- tai puutarhatar-
koituksessa, j otenka pienimpienkin maapalstojen vuokra-
miellet saavat samat oikeudet kuiu suuremmatkin vuokraa-
jat. Parannukset, joista. vuokr~miehelle on tuleva. kor-
vaus tämän lain nojalla, ovat rakennukset, putkiojitus, he-
delmäpuut, mikäli ne on tehty tai istutettu maanomista-
jan suostumuksella, tulevaa satoa odottaen maahan käy-
tetty työ ja lanta. sekä kasvava vilja. Korvausta vaadit-
taessa on menetelmä sama kuin vuoden 1883 laissa. 

K orvausoikeutta laajensi edelleen 1890 laadittu Laki 
korvauksesta vuokramiehell e (The Tenants' Cbmpellsalilm 
Aclj, siinä tapauksessa että vuokratila on kiinnitetty ja 
kiinnityksen omistaja ottaa haltuunsa tilan ennen vuokra-
ajan päättymistä. Kun 1883 vuoden Vuokralaki ei tässä 
suhteessa suonut vuokramiehelle mitään suojaa, oli tästä 
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maanviljelysp111an kovina 'vuosina Sj~tynyt monia hanka-
hmksia, kun ei mitään huomiota voitu antaa vllokramie-
hen korvausvaatimuksille hän en tekemistänsä parfUillUS-

töistÄ. Vuoden 1890 laki siirsi nyt kiinnityksen omistajalle 
maanomistajan vastuunalaisl1uden korvaukseen nähden. 
Erityisesti täytyy sitä paitsi vuokramiehen saada korvausta 
si itti. työstä l m inkä hän on käyttänyt tulevaa satoa var-
ten, jost.a nauttimaan hän tul ee estetyksi muuton takia.. 

Neljäs korvausasiaa koskeva sangen tärkeä laki sää-
dettiin 189ö nimellä Laki kauppapuutarhojen korvauk-
sesta (The Market Gardelleri ChmpenSfdicn .Ltd). &, tahtoo 
vuokra-ajan kuluttua taata puutarhaksi vuokratllD maan 
haltijalle korvausta rakennuksista, kasvi huoneista, bedel-
rnäpuista ja. pensaista, kasvavista vihanneksista j. lU. S., 

ilnum että maanomistajan edolläkäypiiä suostumusta pa-
rannustöihin tarvitaan, kuitenkin ede.llyttäen, että paran· 
nukset ovat sovelletut niihin tarkoitusperiin ja niitä hyö· 
dyttävät, joita varten maa on vuokrattu. Maanomistajan 
ei kuitenkaan tarvitse maksaa puutaimi·istutuksista. -
korvausta saa. vaatia. ainoastaan varsinaiseksi puutarhaksi 
käytetystä maasta - vaan saadaan puut viedä pois. 

Laki sovellettiin f·etroaktiivisesti kaikkiin kauppapuutar-
hoina. käytettyilrin tiloihin, joilla. senlaatllisia. uudistuksia. 
oli tehty ennen luin säätämistä., ellei maanomistaja ennen 
parannuksen suorittamista kirjallisesti ollut l..-ieltänyt suos-
tumustaan. Sen määräyksiä eivät asianosaiset, joitakuita. 
vähäpätöisiä poikkeuksia lukuunottamatta, voi muoclos-
teIla taikka selittäiL epäpäteviksi. Laki on osottautunut 
olevansa omiaan hankkimaan puutarhanhoidolle 3Ulll·em-

paa turvallisuutta ja. sanotaan sen myöhempinä vuosina 
Suuressa määrin edistäneen tämän elinkeinon kehi t.ystä. 

Vuonna 1900 hyväksyi parlamentti taaskin uudet} 
Vuokmlain (The AYI"iclIltural RQltlill.fjs Act, 1900) lisäyk-
seksi vuoden 1883 lakiin. 

Mitä korvaukseen tulee, tekee uusi lisälaki vain ai-
van vähäpätöisiä muutoksia parannustöiden eri ]·yhmissä. 
Pääasiallisimmat ovat kolmannessa ryhmässä. KOI·vausta 
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annetaan nyttemmin myöskin : 1) väkirehujen ja rehl1ai-
neitten kuluttamisesta tilalla, kun kuluttajat ovat, muita 
hevosia kuin no, joita säännöllisesti käytetään tilalla; 
2) jos nautakajja, lampaat ja siat sekä muut hevoset h,-lin 
tilalla säännöllisesti käytet,yt ovat tilalla kuluttaneet ti-
lalla tod:lstetusti kasvanutta viljaa; 3) väliaikaisilla laidun-
maille kylvetystä apilaasta, kylvömailasesta (tnedic(lgo)~ y. 
m" jos kylvö on tehty enemmän kuin kaksi vuotta ennon 
ftl'entiajan päättymistä. Se oikeus korvauksen saamiseen, 
joka maanolllistajalla oli 1883 lain mukaan ollut jonkin 
vuokrasopimuksen kohdan rikkomisesta tai puutteellisesta 
täyttämisestä, poistetaan. Vuoden 190Cl laki määrää, ettii 
maanomistajan oikeus tällaiseen on supistettava sen t()de~ 
lisen vahingon korvaamiseksi, minkä hän senkaJtaisen väli-
puheen l'ikkomisen kautta on kärsinyt. 'fästä supist,uk-
sest-a erotetaan kumminkin puitten kaataminen ja vahin-
goittaminen, vakinaisten laidumuaitten uudelleen pelloiksi 
ottaminen ja jotkut muut samanlaatwset työt, Tämän mää-
räyksen kautta estetään siten maanomistaja velvoittamasta 
vuokramiestänsä korvauksiin muodollisuuksien . rikkomi-
sesta, joista hänelle ei ole koitunut todellista vahinkoa. 

Määräys, joka vuoden 1883 laissa on ollut »suurena 
syynä lain epäsuosioon«, kuten Maanviljelyskommissioni 
sanoo, oli, että vuokramiellOll vaatimus korvauksesta oli 
jo kaksi Imukautta ennen vuokra-ajan päättymistä toimi-
tettava maanomistajalle, sillä siitä syntyi usein jonkinlaista 
sotatilaa asianomaisten välillä. Tämä määräys on 1900 
vuoden lain kautta poistettu, se kun säätää, että. kOl'vaus-
vaatimukset vasta vuokra.-ajan päätettyä. tarvitaan asian-
omaiselle esittää . 

• 
bb) Irti san omin en, 

Kuuden kuukauden irtisanomisaika, minkä yleinen 
laki varemmin oli määrännyt, pidennettiin sekä vuoden 
1875 et,tä 1888 Maanvuokralaissa 12 kuukaudeksi, ellei 
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muanomistaja. ja. vuokramies vuokrasopimuksessaan olleet 
päättäneet pysyä lyhyemmässä iltisanomisajassa. 

Laki on myöntänyt, maanomistajalle oikeuden, jota hä· 
nelJä ei ennen ollut, nimittäin oikeuden irtisanoa osa vuok-
ratusta alueesta, kuitenkin vain vissejä määrättyjä ta rkoi-
tuksia varten : työväenrakennusten ja muiden huoneiden I'U-

kentiuniseen, niihin liittiien puutarhan, sekii. peloopalstojen, 
puutarhojen j. ill. s. pomstamiseen. Vuokrahinta on siinä 
tal)auksessa väholU\ettävä erotetun alan mukaisesti. 28 päi-
vän kuluessa osittaison irtisanomisen jälkeen saahaa 
vuokramies ilmoittaa, haluaako hän Sen j ohdosta koko-
lHlUn muuttaa pois. 

Varhaisempi lainsäädäntö ei ollut suomlt vuokramie-
h (> Ue mitään irtisanomisaikaa, vaan velvoittanut hänet 
heti muuttamaan siinä. tapauksessa, että maanomistaja 
oli kiinni t.tänyt tila nsa ja kiinnityksen omistaja en-
non HlOkra.-ajall päättymistä ottanut sen haltmmsa. sekä 
vaatinut vuokramiehen muut.taroUu,D. Tä·roän kiinnityksen 
omistajan oikeuden on ennen mainittu 1890 HlQden Laki 
korvauksosta. vuokramiehelle (The Tellallfs' CmnJleJlsatWn 
Act) lakkauttanut, myöntfu:m tässäkin tapauksessa vuokra-
miehelle tavanmukaisen irtisanomisajan. 

cc) Maan omistajan lllosotto-o ik eus. 

Maanomistajan oikeutta ennen m II i ta saamamiehiä Ulft k-
samattomista vuokrista ulosottaa, ryästää, vuokramiehen ir-
tain ta omaisuutta. ovat monet uudemmat lait pitkien kes-
kusteluj en ja monien rii tojen jälkeen muodostellcet, vajkka 
sitti, ei vielä ole saatu täydelli sesti poistetuksi. Toiselta 
l)\1olen on esitetty, että maanomistaja. tä män oikeutensa 
nojalla saattaa esilll. huonoina vuosina auttaa vuokra.-
miestä pulaa voittamaan, sen kautta että hän tämän oikeu-
den nojalla voi myäntiiä vuokramiehelle velkaa, j osta 
syystä lain poistaminen olisi vuokraIniehelle vahingoksi. 
Toiselta puolen taas on huomautettu, kuinka puolueellista 
on, että. maanomistaja muih in saamallliehiin nähden on 
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tässä suhteessa etuoikeutetussa asemassa, ja kuinka tämä. 
suuressa määrässä vähentää vuokramiehen luottoa hänen. 
suhteessaan kaikkiin niihin, joista hän nykyajan pääomaa. 
vaativan maanviljelyksen vuoksi, koneiden ja tal'vekalujen, 
apulannoitusaineitten ja väkirehun tähden, on riippuvainen. 

Vuosien 1879-81 Maanviljelyskommissioni, joka. 
tutki tätäkin vuokraolojen puolta, ehdotti, että maanomis-
tajan ulosotto-oikeutta saataisiin kä.yttää ainoastaan 2 
vuoden maksamattomion vuokrien suhteen eikä, kuten 
tähän asti, kuuden vuoden. 

Vuoden 1883 Vuokralaki meni vielä pitemmälle rajoit-
taen maanomistajan ulosotto-oikeuden ainoastaan vuoden 
vuokraan. Ulosotosta sulki laki sitä paitsi pois tilalla oleva,t 
sivulliselle kuuluvat koneet ja tarvekalut sekä ·siitoseläi-
met. Syrjäiselle kuuluvat elukat, jotka sillä hetkellä ovat. 
vuokratilalla syötöllä, saa. ottaa takavarikkoon ainoastaan 
sunä tapa.uksessa ettei vuokramiehen oma mieskohtainen 
irtaimisto riitä ryöstösummaan. Edelleen on, osa.ksi en-
nen, osaksi jälkeen vuoden 18'33 lakia, jos muuta omai-
suutta löytyy, kielletty korjatun viljan, vesijohtojen sekä 
makuu- ja pitovaatteiden ulosotto aina 100:n punnan ar-
voon saakka. Vislä on vuosien 1888 ja 1895 lakien kautta 
vakavammaksi järjestetty ulosottomenetteJyä puheena ole-
vissa. tapauksissa, joka aikaisemmin on ollut hyvinkin 
mielivaltainen. 1897 vuoden Maanviljelyskommissionin 
enemmistö, joka yleenSä asettui ehdottomasti suurtilallis-
ten puolelle, ei katsonut mitään enempiä parannuksia tässä. 
kohden tarpeellisiksi. - Skottlanniss3: on maanomistajan 
ulosotto-oikeus täydellisesti poistettu. 

dd) Metsästyslait. 

Ensimmäinen laki, jonka kautta lainsäädäntö ryhtyi 
suoj·aamaan vuokramiehiä vasten heidän omia sopimuksi-
ansakin - 1875 vuoden ehdollinen Maanvuokralaki ei nimit-
täin rajoittanut sopimuksentekovapautta - oli Metsästys-
laki vuodelta 1880 (The Ground Garne Act). Tämän lain 
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mukaan saa vuokramies oikeuden vuokratilaUa tappaa jä-
neksiä ja kaniineja sekä siirtää tämän oikeuden toisille 
henkilöille talossaan. Muista otuksista ei mainita laissa. 
Kuvaavana piirteenä. Englannin vuokraoloille mainitta-
koon, että ainoastaan vuokramies itse taiXka yksi muu hen-
kilö tilalla saa tarkoitusta varten käyttää tuliasetta, ettei 
saa panna toimeen metsästystä yöna.ikaan j . n. e. 

ee) Kymm e ny sla ki. 

Yhä edelleen on lainsäädäntö sekaantunut sopimuk-
sentekovapauteen maanomistajan ja vuokramiehe.n välillä 
vuoden 1891 Kymmonyslain kautta (The TUhe Act). 

Kun vuosisadan keskivaiheilla tehtiin mahdolliseksi 
kirkolle tulevien kymmenysmaksujen vaihtaminen raha-
suoritukseen, säädettiin, että tämän maksun suorittaisi 
maauomist.aja, ellei toisin ollut mäiirätty sopimuksessa 
vuokramiehen kanssa. Tätä. oikeutta käyttivät maanomis-
tajat yleisesti, tehden vuokrasopimuksiin määräyksiä, että 
kymmenykset oli vuokramiehen suoritettava. Kun tuli 
maanviljelyspula ja mannviljelystuotteiden hinnat nope-
aan alenivat, mutta. kymmenykset, jotka arvioitiin useam-
man (7) VllOden keskihintain mukaan/ pysyivät muuttu-
mattoman korkeina, riippumatta. si itä, olivatko vuodet hy-
vät vai huonot, nostettiin paljon valituksia vuokramiesten 
puolelta. Tämän lisäksi oli kirkolla edelleenkin varem-
milta ajoilta jäänyt oikeus ulosoton kautta hankkia itsel-
leen maksamatta jääneet vuokrat, ja tämä varsinkin antoi 
aihetta tyytymättömyyteen j a. rii taisuuksiin. E tenkin ki-
ristyi asema. Walesissa, missä suurin osa vuokraroiehistä 
ei kuulunut valtionki.rkkoou, mutta kuitenkin oli pako-
tettu maksamaan kymmenykset. Vastustus muuttui täällä 
järjestetyksi kieltäymykseksi suorittaa kyromenysmaksuja, 
lUikä vastarinta voi väkivaltaisuuksiinkin. Toden teoUa 
oli ruaaIaisväestö täällä lSSO-luvulla. yleisessä laittollluu-
den tilassa. 
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Parlnmentti laati vihdoin 1891 yllä mainitun Kym-
menyslain, joka säätää, etm maanomistajan on suoritet-
.tava kymmenykset, huolimatta siit-ä, että hänen vuokra-
miehen kanssa tel(cmänsä. vuokrasopimus käy toiseen suun-
taan, sekä. että kaikki kontruhdit, jotka lain säätämisen 
jälkeen on tehty tarkoitullsclla siirtää kymmenykset vuok-
ramiehen niskoille, ovat mitättömät. 

• 
Vuoden 1883 Vuokrnlaki Englannissa, jota alussa pi-

dettiin ja JUonella. taholla yhtä vieläkin pideMäneo hyvin-
kin jyrkkänä, on nyt jo itse asiassa joutunut niin mOllen 
muut.oksen ja lisäy~sen alaiseksi, että se ei onäii..n ole muuta 
kuin :>kokoolma pirstaleitac, kuten eräs oJlglantiJainen kir-
jailija lausuu. Eivätkä t.iotysti lähimainkaan kaikki ne 
parannlTsvaatimukset ja lakiehdotukset, joita viime vuosi-
kymmeninä. parlamentissa. on esitetty, ole saavuttaneet 
lainlaatijan hyväksymistä. 

Pitääkö sitä. siis pitäi~ onnistumattomana? 
Ei sninkaan. 
Päinvastoin vakuuttavat asiantuntijat, että 1883 vuo-

den Vuokmlaki monessa kohdon on ollut sekä maanomis-
tajille ettii. vuokramiehille shmaukseksi. Syy, miksi se 
niin pian ja niin usein on t.ullut muutosten ja nmutoseh-
dotusten alaiseksi, on ainoastaan ollut se, että. siinä, samoin 
kuin on luita kaiken englantilaisen lainsäädännön, jokakoet.-
taa soviteJJa eJ'ilaisia etuja, kaikkialla näkee kompromis-
sien ja ylenpalttisen varovaisuuden jä.lkiä.. Toiseksi Englan-
nissa yleensä. ei kammota jo heti lain astnttua voimaan vaa-
tia siihon muul;oksia. Tämän vuokralainsliädännön paras an-
sio on kumminkin siinä, ettii. se on asettanut hyvät perus-
tukset,joille j o on rakennettu lisää ja joille voidaan maan-
viljelykselle ja yhteiskunnalle onnelliseen suuntaan yhä vie-
läkin rakentaa. Ja tänä perustana ovat, kuten edellisestä 
on käynyt selville; periaatteet tä.ydestä korvauksesta vuok-
r8lll.iehelle; lain pakollisesti sitovasta voimasta, huolimatta 
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yksityisestä välipllheesta, sekä sen taaksekinpäin vaikuttava 
voima, jotka periaatteet ovat pidettävät välttämättöminä, 
jos mieli saada aikaan kunnollisia tällä alalla. Kummin-
kin ovat nämät periaatteet toistaiseksi vasta ositt.a.in ja 
epätäydellisesti päässeet vaikuttamaan, jonka vuoksi tämä 
lainsäädäntö, kuten sanottu, Englannissa yhä on vakavan 
arvostelun ja. alituisten parannusvaatimusten ala.isena. 

c) lllaanvuokralain arvostelua ja ehd.otuksia sen 
parantamiseksi. 

Edellisessä on jo huomautettu siitä, että vuokralam-
säädälltö Englannissa on yhä ollut alituisen arvostehm ja 
parannusvaatimusten esineenä. Nämät vaatimukset ovat 
tulleet esiin osaksi maanviljelysseurain ja muitten edus-
tuskelpoisten laitosten päätöslauseImien muodossa, osaks i. 
niissä lukemattomissa. lakiehdotuksissa, joita parlament-
tiin on jätetty) osaksi vihdoin ja pääasiallisesti ovat niitä 
esittäneet 1894--1897 vuodon maanviljelyspulaa tutkivan 
kornmissionin kuulustelemat asiantuntijat, joitten lausu~l
not kommissioni on huolellisesti tutkinut ja osaksi omina 
ehdotuksinaankin esittänyt. 

Samoin kuin 1893 yuoden lakia tulee pitää maan-
viljelyspulan synnyttämänä ja tuIok.sena siitä tarkasta tut-
ki.muksesta, jonka v. 1879- 1881 kommissioni pani toi-
meen vllokrakysyznyksenkin suhteen, samoin huomaamme 
että vastaava kommissioni vuosilta 1894- 1897 myösldn 
näkee, että vuolu-akysymys on likeisessä yhteydessä,Eng-
lannin maanviljelyksen ahdinkotilan kanssa ja panee pal-
jon työtä tämän kysymyksen selvittämiseen. Tutustuminen 
niihin tuloksiin, joihin tämä tutkimus on tullut, ei siis lieno 
meille merkityst-ä vailla samalla kun tutustumme niihin tär-
keämpiin parann!1svaatimuksiinj joita muilla asianymmär-
tävillä tahoilla on tehty. Kuitenkin lienee syytä huo-
mauttaa; kuinka kommissionin yksipuolinen kokoonpano 
- vuokraajiUa siinä oli ainoastaan yksi edustaja - erit-
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tain tässä kysymyksessä silmiinpistävästi käy esille. Sillä 
ne ehdotukset, jotka kommissioni rikkaan ainehistonsa 
nojalla katsoo olevan syytä esittää, ovat kaikki verrattain 
vähäpätöisiä, kuten se itsekin sanoo, ainoastaan "lievik-
keitäc (palliatiivejä). Osa näistä kommissionin ehdotttk-
sista on kuitenkin vuoden 1900 Maanvuokralain kautta 
otettu käytäntöön. Kommissionin asema kysymyksessä 
olevan asian suhteen onkin saattanut kolmen sen jäsenen, 
parlamentin jäsenet OUANNJNOin, OLA 1'n ja LAMBERTin, 
kunkin tekemään vastalauseensa, jotka pääasiassa tuovat 
julki vuokramieston toiveet ja vaatimukset. Varsinkin on 
C UANN1NOin vastalause erinomainen sen perusteellisuuden 
kautta, millä hän ottaa tarkastaakseen kommissionille esi-
tettyä., mutta ei tarpeeksi kä.ytettyä aineskokoelmaa. 'l'iimä 
tarkastus johtaa häuet tekemään hyvinkin pitkälle mene-
viä ehdotuksia, joiden toimeenpanemista hän on myös-
kin koettanut toteuttaa lukuisten parlamentissa esitettyjen 
lakiohdotusten kautta. 

Arvostelu kohdistuu pääasiallisesti kahteen pääpuut-
teellisuuteen vuoden 1883 laissa, osaksi siihen, ettei laki 
säädä mitään toimeellpa)lom~letelmiiä sille itsessään yksinker-
taiselle ja kohtuulliselle periaatteelle, mille se on raken-
nettu, osaksi k(ffVa~(kseen oikeutettujen lXlrannustöitten punt-
teelliseen luokitukseen. Näiden lisäksi tulee vielä useita 
uusia ehdotuksia, joista kaksi laajemmalle ulottuvaa, nimit-
täin ensiksi so, että lain periaate vuokramiehen oikeudesta 
omiin parannustöihinsä ulotettaisiin paikal«msu jää'lJiilillki)~ 
vuokramieheen, toiseksi ehdotus että vlIokrahinnall määriNi· 
mi)l~l annettaisiin pllolueelWman lIellkilvn tehtävO:ksi ja että 
otettaisiin käytäntöön n. k "kolme F:ääc. 

aa) Kor vaus. 

Ensiksikin on merkille pantava, ettoi millään, ei edes 
vanhoillisimmallakaan taholla haluta poistaa voimassa ole-
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van lain määräämää vuokramiehen oikeutta korvauksen 
saamiseen, vaan tunnustetaan tämä oikeus kaikilla puolin 
hyödylliseksi ja. luonnolliseksi. Arvostelu kohdistuu aino-
astaan sitä muotoa vastaan, mihin lain periaate korvauk· 
sen saamisesta on puettu, ja sen 1'ajaitettua ?/wttuvawnutta 
vastaan. 

1) Lain 80val tam ls t a p a . 

Yleisesti valitetaan lain toimeenpanomenetelmää omo-
dolliseksi, raskaaksi, pit.källiseksi Kustannukset ovat sitä 
paitsi kovin korkeat, arviomiehet vaativat hyvän maksun 
ja monia todistajia on kuulusteltava, usein täytyy vuok-
ramiehen lisäksi etsiä apua. lakimieheltä. Seurauksena 
tästä on, että vuokramiehet monasti ovat esittämättä koI'-
vausvaatimuksiansa. Maanomistaja koettaa samaten puo-
lestaan välttää korvauksen arvioimisen tuottamia vastuk-
sia ja menoja ja antaa eroavan ja uuden vuokramiehen 
keskenänsä sopia parannusten korvaamisesta.. Sen sijaan 
että lain mukaisesti maanomistaja suorittaisi korvauksen, 
tulee tämä tehtävä siis usein it,se asiassa uuden vuokra-
miehen osalle. Kun tälle kuitenkin määrätään vuokra-
hinta, joka on maanviljelyksen täyden käyvän arvon mu-
kainen, voi hän siten tulla aronnistaan maksamaan kaksin-
kertaisesti. 

Missä käytetään lain määräämää menettelytapaa, 
näytään kuitenkin kaikkialla, tämän puutteellisuuksien 
vuoksi, lain periaate sysättävän syrjään, ja arviomiehet 
näyttävät soveltavan niitä a.ikamääriä lannoituksen, rehun 
y. m. käyttämisen suhteen, jotka vuoden 1883 laki jo on hyl-
jännyt, sen sijaan että laskisivat korvauksen sen arvon mu-
kaan, mikä parannuksilla on tulevalle vuokramiehelle. 
Tällä tavalla ei ole kiinnitetty mitään huomiota töitten 
toimeenpanotapaan eikä maanviljelyksen laatuun. Kor-
vausta myönnetään ainoa-staan parina kolmena viime vuo-
tena suoritetuista menoista, muutamista. maanparannuksista 
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kuuden, seitsemän vuoden ajalta. Monet todistajat ovat 
tämän johdosta Maanviljelyskommissionille huomautt.aneet, 
että laki asettaa hyvät ja huonot vuokramiehet samalle 
asteelle ja että huono vuokramies, säästäen kaikki paran-
nustyöt viime vuosiksi, voi saada suuremmankin korvauk-
sen kuin koko vuokra-aikansa tilaa hyvin hoitanut vuokra-
mtes. 

Maanviljelyskommissionille esitetyt todistukset osot· 
tavat, että yksimielisesti pidetään epätyydyttävänä ny-
kyistä arvioimistapaa ja että tämä enemmän kuin mikään 
muu on vaikuttanut siihen, että pat'lamentin tarkoitukset 
maanvuokralain suhteen ·ovat osuneet harhaan. 'rätä ei -
vät johda huomioon ainoastaan yksityiset todistajat" vaan 
myöskin suuret, arvossa pidetyt seurat.. Siten on Skottlan-
nin Maanviljelyskamari hyväksynyt seuraavan ponsilau-
seen : »Maanvuokralaki kaipaa perinpohjaista muutosta sii-
hen suuntaan, että vuokraroiehelle yksi-nkertaisen j a 1uo-
l{ean menettelytavan kautta taataan asianmukainen kor-
vaus hänen pa,rannuksistaan «. 

CHA.,'I"NING yhdistäU. arvioimistavan suhteen esitetyt 
toiveet siten, että arvioiminen 1) on teetettävä laajempitie-
to'isiUa, vastuunalaisemmilJa, riippumattomilla, ylempään 
yhteiskuntaluokkaan kuuluvilla miehillä ja 2) tehtävä yk-
sDlkertaisemmaksi ja huokeammaksi yhden ainoan puo-
lueettoman arviomiohen asettamisen kantta. Tapa, mi-
tellldt arvioitsija on asetettava, on ollut monen ehdotuksen 
esmeenä. Eräut todistajat ovat sitä mieltä, että kreivi-
kuntaneuvoston olisi laaditt.ava ltiettelo siihen soveliaista 
Illiehistä ja että näistä kulloinkin yhden valitse.isi joko 
asianosaiset itse taikka maanviljelysministeriö, toiset taas, 
että asetettaisiin vakinaisia~ valtion palkkaall~ia arvjomie· 
hJä. 'l'olset vihdoin ehdottavat, että kreivikuntaneuvosto 
asetta isi ministeriön nimittämän puolueottoman arvioit,si-
jan rinnalle apumiehiä, taikka myöskin että useammat ar-
Ylomiehet eri piireistä yhdessä mnodostaisivat vaJitustuo-
mioistuimen. Ylipäätänsä on se mielipide vallalla, että 
mitä enemmän valtaa annetaan arviomiesten käsiin ja mitä 
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pienemmäksi heidän lukunsa supistetaan, sitä välttämättö-
mämpää on, että heidät asettavat hallitusviranomaiset eikä 
paikalliset virkamiehet, joihin usein voidaan otaksua mies-
kohta isten näkökohtien saattavan vaikuttaa. Tämän peri-
aatteen mukaisesti ehdottavat CHANXING, LAi\U)EUT ja 
CLAY vastalauseissaan, että kukin kreivikunta saisi halli-
tuksen nimittämät, ehdottomasti riippumattomat ja puo-
lueettomat arvioitsijat, joiden paJkkauksenkin, osaltaan ai-
nakin, hallitus kustantaisi. Kaksi ensin mainittua on sitä 
mieltä, että mikään vetoaminen tämän arviomic.hcn pää-
töksestä ei saisi tulla kysymykseen muuten paitsi jurii-
dissa kohdissa. 

Maanviljelyskommissioni, joka samoin pitää. korva-
uksen arvioimistavan muuttamista. olojen vaatimana, mutta 
jonka mielestä ei asianosaisia. tyydyttäisi se, el;tei heillä 
olisi mitään vaikutusta arviomiesten valinnassa, ehdottaa, 
että näiden valitseminen on annettava asianosaisten itsensä. 
tehtäväksi, mutta että sovintotuomari on valittava maan-
viljelysmlnisteriön hyväksymästä sopivien henkilöiden lu-
ettelosta. 

Useita tähän suuntaan käyviä lakiehdotuksill on 189().. 
luvuJJa esitetty parlamentissa. Vuonna 189ö esitti LA1'\I-
BEH'!' muutaman, 1897 CHANNING toisen, molemmat mcnnen 
siihen suuntaan, johon yllä olemme maininneet heidän 
vastalauseensa Maanviljelyskommissionissa käyneen. 

C HANNCW ehdottaa. sitä paitsi erityisesti, cttä niin 
asetettujen arviomiesten pitäisi olla virastaan ol"Qtettavia 
sekä ehdottaa edelleen, että pitäjänneuvosto joka kunnassa. 
valitseisi yhden taikka useampia henkilöitä arvioimaan allo 
10 neren olevia tiluksia sekä pe1topalstoja. 

Vuonna 1896 ehdotti PmcE, että. kreivikllnnantuomio-
istuimiin asetettaisiin maanviljelys ~ assessQJ'i.; ja että. tuo-
mioistuin näiden avustamana ratkaisisi kaikenlaiset maan-
omistajan ja vuokralniehen rjjta-asiat. Tämän elldotuksen 
on sittemmin ottanll~ käsitelläkseen ja esittänyt parlamen-
tissa se kommissioni, joka ali asetettu tutkimaan maan-
omistuskysymystä 'Valesissa. 

17 
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2) Parannustöltten luoklttamlnan. 

Ensimmäisinä toivomuksinaan vuodon 1883 lain suh-
teen ovat Yllokramiehet esittäneet, että lludistettaisiin Iwl'-
vaukseen oikeutettujen pal'unnustöiden luokitus. 

Ensumäkin ovat MaauYiljelyskommissionin kuulnste-
leruat todistajat yleisesti pyytäneet lisättäväksi niiden Ull -

distllstöitten lukua, joista korvausta on annettava. Heidän 
mielestään vllokramiehellä, joka ottaa maata sillä hatjot-
taakseen maanviljelystä, tulee olta oikeus tehdä kaikkia 
parallllustöitä, jotka oyat ta l'peen hänen maanviljelyksensä 
edistämiseksi. He esittäyiit, ettei ainoastaan ole epäloo-
gillista, vaan vääl'inkin, että maanomistajt\ lain kautta sna 
oikeuden kieltää eräiden pUl'annusten suorittamisen , jotka 
kuitenkin ovat tarpoelliset vuokl'amiehen mnanviljelykselle, 
ja siten pakottaa vuokramieben joko luopumaan maanvil· 
jelyksen JlOitamisesta tuothwimlllalla j a tnrkoitllksanmu· 
kaisilnmalla tavulla, taikka antautlUnaan sellaiseen vauran-
aluiseen asemaan: ettei kontios vuokra.ajan pää,ttyessä saa 
korvausta. 

'roinan v8staväit.e koskee itse luokitusta ja maanomis· 
tajalta vaadittua suostumusta ori parannusry]uniin. Asiain 
nyt ollen, sanotflfUl, pysyy JJ1(lanomistaja kahden ensi luo· 
kan parannustöidon hermna; häll saattaa suorastaan "RS· 
tustna 1:n luokan ja välillisesti 2:n luokan j>luannuksia 
sanomalla Vl1okl'amiehen irti tai uhkaamnlla tehdä niin. 
Varsinkin siinä b~pauksessa suattaa maanomistaja tehdä 
lliin, kun parannl1styö on lliin välttämätön, että vuokra-
miehen täytyy pauna· se toimeen omalla kustannuksel-
Iaankin. 

Lainsäädäntö Oll ensi kertaa vuoden 1895 Luissa 
kauppapuutarhojen korvaamisesta (kts. si\', 247) tunnusta-
nut, et,tä DlRunomisto.j{l.n SUQstumns ei ole tarpeen pysyvi en 
pa.raJlIlusten suhteen, Voimakkaasti ovo.t MaollviljelyskoUl-
IllLSslonissa vnokl'll.miehet seuduilta, jOiSSIl \"oimaperäinen 
,'iljclys on yle incn, ja yksimiC'lisesti Skottlannista olevat , 
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esittäneet toivothwaksi, että tämä periaate ulotettai siin 
kaikkiin tavalli sessa mnanviljelyksesSii. tehtyihin töihin. 
Vaikeata onkin, sanoo C IIANKI1\G vastalausessaall, ymmär-
tää, miksi ei tätä lainsäädännön kerta hyväksymää. pel"i-
!lateUa, 1Ilutati8 mutaJldis, voi soveltaa koko maallviljelyk-
seen. Ainoa syy, miksi niin ei ole tapahtlillut, 011 , ettii 
lHmtarhaviljelyksen kustannukset nousevat suuremmiksi 
kuin tavall isen maanvilj elyksen kustannukset. Mutta Uimil 
on, jatkaa hän, vai]] eri laisuus suul"Uudessa ei laadussa. 

Lukuisat todistajat huomautt!wat kommissionill e, 
kuinka suuressa määrässä. maanomistajan valta estäil pa-
rannusten toimoonpanomista ehkäisoo maanviljelyksen ke-
hitystä. Korvauksensaanti, niinkuin se nykyisin on järjestet-
tynä, suorastaan kehottaa kehnoon maanviljelykseen. Kun 
nimittäin vuolu-amies ei olo siitä ensinkään varma, ettii saa 
takaisin kulunkinsa, tulee hän llsein houkutelluksi va li tse-
maan ala-arvoisia ja. vain toistaiseksi auttavia vilj elysta-
poja, jotka. maksavat hänelle paljon vähemmän - ~ tuskin 

on acro sadasta hoidettu niin kuin se saattaisi olla., ker-
rotaan kommissionill e - ja koettaa. turvata. itseään lai-
minlyömällä viime vuosina maan kasvuvoiman hoidon, 
taikka vieläpä uhaten hävittää p,l-rannnksensa .siten pakot-
taakseen itselleen siitä korvausta. Toiselta puolon löy-
tyy sellaisi.t, jotka imevät loppuun maan voiman, mutta 
,·iime vuosina. käyttävät siihen sangen paljon pääomaa 
siten pakoUaaksoon itsellonsä korvausta. Kun ti:\.lien ei 
tehdä minkäänlaista crotusta. hyvän ja huonon vuokramie-
hen välillä, ovat monet todistajat huomuuttaneet, että mitä 
enemmän periaate korvauksen saamisesta ulotetaan maan-
"rvon kaikenlaatuiseon korottmuisocn ja mitä. täydelli-
sempi kor'\"aus tilan todella pa.ranta.vasta arvosta on, sitä 
todenmukaisempaa on, että hyvä ja. y ritteliäs vuohamies 
on jatkava hyvää maanviljelystä vuokra-ajan loppuun asti. 
Ja toiselta puolen, mitä rajoit.etumpi korvauksen mitta-
kaava on, sitä varmempaa on, että moni tulee pakotctuksi 
('tsimään korvausta maan voiman irnemisen tai huonon 
hoidon kauha.. Luonnollista on, snnoo täbän C HANNI SG, 
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että kun rajoitetaan vuokramiehen halua saattaa maa tuot-
tavammaksi ja mahdollisimman väkeväks i, siten tehdään 
kansantaloudellinen erehdys pahinta. laatua ja vuosi vuo-
delta tuotetaan maaUe suuria tappioita. 

Yllä esittole.mämme näkökohdat ovat antaneet aillethL 
useampiin ehdotuksiin. Kun eräät Maanviljelyskommis-
sionln kuulustelemista todistaj ista tahtovat, että vuokra-
miehen on täysin vapaasti saatava panna toimeen ne paran-
mIkset, mitkä hän kat.soo tarpeellisiksi, huomuntet,aall toi· 
saalta) että maanomistajan täytyy olla.joihinkin määrin tur-
vattu joutumasta liika laajoihin asioihin ja saamasta omis-
tusoikeutcnsa. tilaan liika suuressa määrin rajoitetuksi. Tästä 
periaatteesta pitäen kiinni ehdottaa siten SkottJannin Maan~ 
viljelyskamari, että ennenklln Vllokramies ryhtyy paran~ 
JlUstöijlinsii, hänen tulee voida kut.sua paikalle virallinen 
urviomies, ja että korvausta on annettava parannuksisto., 
jotka tämän mielestä. ovat olleet tarpeellisia illaanviljelyk~ 
sen edistämiseksi. Eräs komrnissionille tekem istään tär~ 

keistä ilmoituksista tunnettu skottJantilainen ehdottaa, että 
rakennusten ja muiden viSSlon paranllustöiden suhteen 
maanomistajaa suojaisi virallinen arviomies, joka ratkai~ 
sisi, onko ehdotetulla parannuksclla merkitystä. maallarvon 
kohottamiseksi, mutta. että. vuokramies kaikkiin muihin 
uudistuksiin nähden saisi nauttia täyttä vapaut.ta sekä oj~ 
keutta korvallkseen sii tä al'vosta, mikä pamnnllksella 
vuokra-ajan loppuessa on. Englannin KeskusmaanviljeJys~ 

kl1mari taas ehdottaa. keski tieksi, että lain määräämistä 
ensi luokan parannuksista. (joita ei ole Jupa tehdä ilman 
maanomistajan suostumusta) siirrettäisiin toiseen luokkaan 
to iden, kaivojen, vpsijohtojen hankkiminen, uutisviljelysten 
raivaaminen, ei 1 acrea. isoml)ien puutarhojen pentstami~ 
nen sekä vakinaiseksi nurmikoksi paneminen. 

'l'ehdessään ehdotuksiansa maanvuokralain parant&-
misesta huomauttaa MaanviJjelyskommissioni, että maan-
omistajilta ei saa riistää päätösoikeutta heidän omalla 
maaliaan tehtavien kestävien uudist.usten suhteen ja että 
tätä oikeutta siis ei ole luovutettava vuohamiehille yhtä. 
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vähän kuin ulkopuolisille viranomaisillekkaan. Kuitenkin 
katsoo kommissioni tarpeeUiseksi joihinkin määriin muut.-
taa lain luokitusta ja yhtyy tässä tarkoituksessa Keskus-
maanviljelyskamarill ehdotukseen, pait,si mitä tulee uuHs-
viljelyksiin ja vakinaisesti heinälle panemiseen, joihin 
edelleenkin vaadittaisiin maanomistajan L.irj allinen 5UOS-

tumus. 
Näillin kommissionin enemmistön ehdotuksiin eivät 

vastalauseitten tekijät ole tyytyväisiä. Kaikki he esittä-
vät vaati muksen, että korvausta olisi myönnettävu jokai-
sesta parannustyöst.ä, joka lisää tilan tuotantokykyä ja sen 
vuokra-arvoa. Otaksua ei voi, arvelevat he, että v\lokra-
mies panisi pääomaansa tludistustyöhön, josta ei ole hyötyä 
tilalle eikä hänelle itselleen. Mutta jos vuokramies tekee 
töitä, jotka jotenkuten ovat tilalle vahingoksi, ni.in on 
maanomistaja oikeutettu tästä. esittämään vastavaatimuk-
sensa. Vastalauseitt.en ehdotukset korvausmenetelmän jär-
jestämiseks i käyvät eri suuntiin: CnAl.i'"NL.~G ehdottaa, että 
YllOkraaja saakoon tehdä kaikenlaatuisia parannuksia, 
mutta että. korvausta ei saatako vaatia erunäisistii. pysy-
väisistä. uudistuksista, jollei vuokraaja kaksi kuukautta 
onnen työn suoritusta ole siitä ilmoittanut maanomista-
jalle. J os ilmoitus tehdään, niin saattavat asianosaiset 
joko sopia vastaisesta korvauksesta taikka myös maan-
omistaja omalla kustannuksellaan suorittaa työn ja sitä 
vastaan nostaa vuokrasummaa enintäin 3 "/" kulungeista. 
Tämä chdotus siis vaatii, otti. parannustöiden koko ensim-
mäinen ryhmä. vuoden 1883 Maanvuokralaissa siirrettäisiin 
toiseen. Saman vaatimuksen on C IIANNING esittänyt myös-
kin vuonna 1897 Alahuonoessa esiin tuomassaan ehdotuk-
sessa uudeksi maanvuokraJaiksi, vaikka ilman menestystä. 

J os kuitenkin , esitet-ään MaanviljelyskoIDmissionissa, 
luokitus tahcLotaan säilyttää, niin on väärin, ettei samalla 
tavalla lnokiteta. maanomistajan korvausvaa.timnks ia. vuok-
ramieheltä 4 viime vuoden aikana tapahtlmeesta maan-
arvon alencmisesta. Samaa vaatii myöskin Keskusmaanvil -
jelyskamari, josta kuitenkin tämän ehdotuksensa mahdol-
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liseksi tekemistä varten on välttämätöntä, että puolueet-
tomat miehet laativat tarkan selonteon tilan kunnosta 
vuokra-ajan alkaessa. K amari lausuu sen ohessa mieli-
piteen, että maanomistaja älköön saako vaatia korvausta. 
tärvelyksestä, huonosta hoidosta tai kontrahdin rikkomi-
sesta, kun on kysymys vuoden vuokrasopimuksista, pitem-
mältä aikaa takaperin kuin 2 vuodelta, vasten vuoden 1883 
lam määräämiä 4 vuotta. Kommissioni ottaa ehdotuksen 
.kokonaisuudessaan omaksensil. 

CHANNHW taas ehdottaa vastalausessaa,n, että maan-
omistajan ei pitäisi saada vaatia korvausta hävityksestä., 
ellei hän ole siitä ilmoittanut vuokraajalle 1/ 2 vuotta ai-
kaisemmin, jotta tämä olisi tilaisuudessa. jos mahdoll ista 
korjaamaan tekemänsä vahingon. 

3) THan yleIsestI lisääntynyt taI alentunut maanarvo. 

Vuoden 1883 laki ei takaa mitään korvausta vuok-
ramiehelle siitä lisääntyneestä arvosta, minkä tila pi-
temmän aikaa harjotetun, korkealle kehittyneen maan-
viljelyksen kautt-a yleensä on saanut. Melkein jokainen 
kOnlOlissionissa kuulustettu vuokramies, samaten kuin 
kommissionin tutkimusapuJaisetkin väittävätkin, että 
vnokramiehen nauttima lain suoja suhteellisesti vähenee 
maanviJjelykseen käytetyn työn ja kustannust,en suu-
ruuteen nähden, että »paremmin kannattaa jättää maa 
huonoon kuntoon kuin sitä parantaa"" et tä »laki ran-
kaisee hyvää maanviljelystä ja palkitsee huonon.. . Kun 
katsot.aan mahdottomaksi laaNa. täysin oikeudenmukaista 
korvausmenetelmää, esitet.ään siitä syystä yleisesti, ettei 
olisi kiinnitettävä huomiota ainoastaan viime vuosien 
Jmstannukslln, vaan myöskin koko vuokra-ajan läpi har-
joitettuun hyvään tai huonoon maan viljelykseen tai toisin 
&anoen maanvilj fllyksen vuokra-ajalla1parantuneeseen tilaan 
lwkonaisuudessaan. Esimerkiksi mainittakoon, saattavan 
tapahtua, että vuokraaja ottaa vastaan perin lailidutetun 
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maan, multa jonkun vuoden perästä jättää sen hyvästi 
viljeltYllii. Hän saa nyt lain lllukaun korvausta keinote-
koisista. lannoitusaineista, mutta ei hiincn knrjastaan saa-
dusta laulloituksesta, eli siis vain vaillinaisen korvauksen 
hänen maalle saattamustual\ Sl1l1J'emmasta kasvuvoirnasta. 
J otta kuitenkin tämä vaatimus olisi käytännöllisesti mab-
dolli.nen, on useammalta taholta esitetty, kuinka välttä-
mätöntä on, että vuokra-ajan alkaessa laaditaan tuo yllä 
lUainitsemamme selonteko vuokratalon tilasta.. 

Niistä. seuroista, jotka. Ovat esittäneet ehdotuksia kOI"· 
v8ukseksi maanviljelyksen yleisesti parannetusta tilasta, 
mainittakoon Englannin Keskusmaanvilj elyskamari ja 
Skottlallnin Maanviljelyskumuri. Newcastle F(wmers' Club 
on tätä varten laatinut kaavankin luokitettuine korvaus-
miiärineen tiloista 1) joilla maanviljelystä yleenSä on hoi-
dettu hyvin ja viisaasti, 2) joilla hoito on ollut vähemmän 
ansiokas ja. 3) joilla hoito on ollut huono. 

Nämät vaatimukset tulevat sitä, painavamrnaksi, kun 
maanornistajankaan oikeuksia korvauksen saamiseen vuok-
ramieheltii. ei lähemmin luokiteta, vaan kun korvausta 
yleensä saa. vaatia tilan huonosta hoidosta tai hävittämi-
sestä. 

Komm1ssioni tunnustaa periaatteessa oikeutetuksi tut-
kimuksen maanviljelyksen kannasta vuokra-ajan alkaessa~ 
vaikka se luulee, että melkoiset käytännölliset vaikcuclet 
tulevat kohtaamaan sitä ja etenkin näiden olojen laillista 
selvittämistä. Sitä vastoin ei kOOlmissionin enemmistö 
pidä toivottavana poikkerunista siltä perustukselta, milJe 
korvaus Jaissa on rakennettu, tai että yleensä maan lisään-
tynyt hedelmällisyys ja hyvli. hoito tuottaisivat oikeuksia 
korvauksen saamiseen. Scl1ninen lain perusprinsiippien 
muuttaminen ei, arvelee kommissioni~ ole vuokramiesten 
etujen mukaista; vuokraajan suora ja yksinkertainen vel-
vollisuus on saattaa ja pysyttää tila korkealla viljelys-
knnnalla ja pääasiallinen voitto sii tä joka tapauksessa. 
lankeaa hänelle. 
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4) Korvaus kohtuutto m asta Irtisanomisesta. 

(Compenso.tion for disturbance). 

Koko joukko l\laanviljelyskommissionin kuulustelemia 
todistaj ia on esiintnODl1t vaatimuksia, että. maanomistaja 
olisi velvoitettava suorittamaan korvausta v~okraajalle siitä 
häiriöstä, minkä km vuokratilansa nautinto·oikeudessa 
tulee kärsimään, kun hänet käsketään muuttamaan, ilman 
että hänen puoleltaan kontrahdin rikkominen antaa siihen 
aihetta. Sellaisia irtisanomissyitä, jot,ka eivät riipu v11ok-
ramiehestä, mainitaan maanomistajan kuolema tai vara-
rikko, valtiollinen tai uskonnollinen mielipiteiden eroa-
vaisuus, suora mielivalta j . n. e. Vuokramiehistä ei kOI'· 
v~us heidän tekemistään parannuksista tässä tapauksessa 
saata yksin maksaa heidän vabinkoansa.. Tosin kyllä eivät 
pitempiaikaiset al'ennit ole Englannissa. enään paljon käy· 
tännössä eivätkä vuokramiehet, maauviljelyspulan tultua, 
niitä halajakkaan. Mutta tästä huolimatta kat.sovat vuok· 
l'amiehet kohtuullista olevan; että maanomistajan mielival-
tainen sekaantuminen vuokra-aikaan hillittäisiin taloudel-
lisen korvauksen suorittamisen kautta·. Maanomistaja saisi, 
sanovat jotkut todistajat, irtisanoa vuokraajan ainoastaan 
jos tämä ei suorita vnokramaksujaan taikka huonosti hoi-
taa tilaa. 

Maanviljelyksenkin kannalta niinkuin myös yleisesti-
kin katsoen on tämä epävarmuus hallinto-oikeudessa vahin· 
gollinon. Selvää on, esitetään, ettei ymmärtäväinen mies 
haIua. sitoa pääomaa, joka. on tarpeen vuokl'atilan tuotan-
tokyvyn kehittämiseksi, kun hän aina on vaarassa ka·· 
dottaa parannustensa hyödyn. Vuosi tai pa ri menee aina 
ennen huonosti hoidetllli tilan pa~'empaan kuntoon saat-
f.amisoen kuin myöskin tarpeellisen kokemuksen saavut.-
tamiseen, jotta. voisi onnistua uudessa ympäristössä. Vuok· 
mmies sen vuoksi käyttäisi enemmän pääomaa ja huolta 
lllaanviljelykseen, jos hän olisi varma ja vakuutettu saa-
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vansa itse nauttia vaivannäkönsä. hedelmät, vaikkakin 
hän ja maanomistaja jotenkuten riitaantuisivat. I tsestään 
selvää nimittäin on, ettei maata koskaan viljellä. täysin 
hyvin, jos haUinto·oikeus ei ole varma, kun taas toiselta 
puolen vat"muus suoranaisesti kohottaa ja kiihottaa hy. 
viiän hoitoon. Skottlannissa käytetyt 19 vuoden aretmit 
ovat olleet hyviä esimerkkejä siitä mitä siunausta varma 
omistusoikeus tuottaa. , Pitkällä vuokra-ajallac, sanoo eräs 
tutkintoapulainen, , on suuri osansa sen korkean kehitys-
llswen saavuttamisessa, millä Northumberlandin maanvil-
jelys on ollut. Se on ollut tilanomistajalle ja vuokraa· 
jalle yhtä edullinen. Nyttemmin (kun vuokrasopimuksot 
on alettu tehdä. lyhyemmäksi ajaksi) ei mikään kohota 
uudistusten toimeenpanemiseen ja siitä syystä. on mal\n· 
viljelys Northumberlandissa nyt aivan tavallisella kan-
nalla, niin ottä korkealle kehitetty maanviljelys nyttem-
min on poikkeus ennen oltuaan sääntönä.c 

J otta siis voitaisiin välttää niitä seurauksia, jotkll 
vuokra·ajan epävarmasta tilasta johtm'at, vaaditaan, ettti. 
jos vuokraaja muista syistä sanotaan irti kuin siitä, ettei 
hän ole suorittanut vuokraansa tai tärvelee tilaa, hänen 
tulisi, paitsi korvausta tekemistään parannuksista, saada 
sellainen korvaus, joka suunnilleen vastaa sitä vauriota, 
minkä, hän tulee kärsimään muutt.acssaan tilalta toiselle. 
VuokramioholJä puolestaan pitäisi sitä vastoin olla vapaus 
muuttaa lwhtuullisen irtisanomisajan jälkeen, koska muut· 
tokustannukset, oppirahat, jotka hMon täytyy uudessa pai· 
kassa maksaa, ja hänen liikesuhteitte.nsa säilyttäminen tar-
pooksi voimakkaasti houkuttelevat häntä. pysymään tilaUa, 
ellei hänelle ole asetettu liian ras ittavia ehtoja. 

Kun luonnollisesti on vaikeuta päti.ttää, koska irtisa-
nominen on mielivaltainen, koska ei, ja koska siihen on 
riittävästi syitä, ehdottavat:. ne, jotka puoltavat korvank· 
sen antamista. vuokl'uajalle tässä toflpanksessa, että. asian 
ratkllisisi virallinen arviomies tai maat.uomioist.uin (kmd 
cQurt). 
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MaanviljelyskoJlllUissioni selittää puolestaan t-ässä 
asiassa olevan ~ mnhdotonta. käsittää, millä porustl.lksella 
pois muuttava vuokraaja, joka on saanut kohtuullisen kor-
vauksen käyttämättömistä parannuksistaall, oikeudonmu-
I{aisesti saattaa vaatia korvausta. estetystä nautinto-oikeu-
desta". 'l'Mä vastaan panevat vastalauseensa kommissio-
uin jäsenet, LAi\ffiER'l' ja CnANNIXG, jotka myöskin kum-
pikin ovat parlamentissa esittäneet tätä tarkoittavan laki-
ehdotuksen. LA)fllEIiTin ehdotuksessa (v:lta 1890) oli m. 
m. määrätty korvausta ei ainoastaan ~ mielivaltaisesta ja 
kohtuuttomasta irtisanomisesta", vaan myöskin siinä ta-
pauksessa, että ~ lUaanomist-a.ja ilman päteviä j a riittäviä 
syitä kieltäytyy nudista masta kontrabtia tai ehtona se.n 
uudistamiseksi vaatii korkeampaa vuokraa. tai asettaa ras-
kuampia ehtoja". Huomattava on, ett·ä, tämä lahiehdotus, 
-jota myöskin Keskusmaanviljolyskamari k~lImatti, toisessa. 
lukemisessa a.lahuolleessa sai 218 ääntä 189 vllStllan, mutta 
parlamentin hajoittamisen vuoksi ei ehtinyt tulla perills 
viedyksi. 

5) K orvaus Jääväl le vuo k r a m!ehelle. 

Vuoden 1883 lain suurin puute, huomauttavat ei ai-
noastaan useat maan taitavimnllsta maanvjJjelijöistä, vaan 
·myöskin puolueettomat, etevät maanviljelyst.iet.eon tutki-
jat, on, että se koskeo yksinomaan lähteväii vuokra miestä 
eikä SUQ jäävälle vuokraajalle (sitling tellant) 8!wjaa hämm 
omien pammwksiellsa aiheuttama vuokrasltmnum lIoswmista 
vastaan. 

Varemmin mainitsemamllle vuokraolojen lakitiot.äjär-
jestämisen innokas harrastaja, Maanvilj elijäin yhdistys 
(Fanners' AUiance), koot.ti jo silloin kuin 1883 vuoden lakia. 
valmisteltiin, saada tämän puutteen korjatuksi. Arvokkaan 
liittolaisen sai yhdistys itso sir J AMES CAlnDista, joka. 
monet vuodet oli Aitaamis~ «(inclQsure-) kommissionin jäsen 
ja, kuten NASSB sanoo, ~pitkien tutkimusten ja. laajan ko-
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• 
kemuksen kautta erityisesti pätevä .. antamaan lausuntoja. 
maanviljelystaloudellisissa kysymyksissii., ja joka myöhem-
min on tullut hmnetuksi myöskin suman Työväenkom-
missionll jäsenenä.. Kml lakiehdotus vuonna 1883 oli kes-
kusoolujen alaisena, esitti CAUW Timesissa, että lukuisin 
ja yriM,eliäin osa vuokraajista haluaa saada vuokratilaa. 
kodikseen ja on siihen kiinnitetty uskollisuuden siteillä. 
)lutta jos tällainen vuokramies edelleenkin hyvin hoitaa. 
tilansa ja tekee sillä parannuksia, niin määrätään hänelle 
jmu·j tämän vuoksi korkeampi vuokrasumma. Se että hän 
mahdollisesti muuttaessaan on saapa korvausta tekemis-
tään pnrannuksista, ei voi antaa hänelle korvausta ko-
din menettämisestä, johon hän on työtä ja vaivaa käyttä-
.nyt, koska hän ei ole tahtonut muuttoa ja koska muutto 
tuottaa hänelle odottamattomia menoja. Siis, jatkoi Caird , 
sää.tää parlamentti tuollaisen rajoituksen kautta. lakia vii-
himmin ansiokasteII, eikä. IXlmsten vuokramiesten hyväksi 
tai, toisin sanoen, parlamentti ei turvaa. niitä, jotka todella 
elllmmän ovat turvan tarpeessa. JoUsi siis samassa 
määrässä. suoda oikeutta jäävälle vuokmmiehello, niille, 
jotka todella ovat Englannin maanviljelyksen selkäranka l 

kuin eroavalle, ei laki voi tuottaa sellaista varmuutta, joka. 
on tarpeen hyvän maanviljelyksen mahdolliseksi tekemi-
seksi. 

Parlamentin enemmistö ei kuitenkaan katsonut olevan 
mahdollista. tällä tavoin sekaantua maanomistajan ja jää-
vän vuokramiehen suhteisiin. Oltiin sitä.lllieltä, että vuokra-
miehellä. todella ol i riittä.västi suojaa sen kautta, että maan-
omistaja oli velvotettu hänen muuttaessaan antamaan kor-
vausta ja siten varoi vuokrasumman kohtuutto.man nos-
tamisen kautta ir~isanomastu. vuokraajao.. J-a edelleen esi-
tettiin , että vuohamiehen oikeus mahdollisen korvauksen 
saamiseen tekee hänet tasaväkiseksi maanomistajan kanssa, 
kun vanba kontrahti on uudistettava. Sitä paitsi ei olisi 
malldoUista. suoranaisesti suojella jäii.vää yUokrUllliestä 
omistamaUa Vlloden 1881 Maalain kautta perus.tettua ir-
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lallttilaista järjestelmää vuokrasumman määräämisestä tuo-
mioistuimen kautta (jlulicial ,"ellis). 

MaanviljelysKomissionillo esitetyt todistukset ovat 
kuitenkin tuoneet julki sen havainnon, etti!. edellä kerro-
tut otaksumiset eivät vastaa todellisuutta. Kun luonnolli· 
sesti et.nsija5.l'a kysellään paraiten viljeltyjä, hyödyttä-
vimpiä tiloja, nousee näiden vuokra, j onka vuoksi vuok-
raajan täytyy maksaa korkeampi arenti, jos hän tahtoo 
jäädä paikalleen - ja tämän tuottaa hänen Qma otovä 
maanviljelyksensä! Siihen, mikä hänen oma osansa maan-
arvon kohottamisessa on, ei uutta vuokrasopimusta teh-
dessä pauna mitään huomiota. KOl'otetun vuokmsuill-
mnn kautta siis omistusoikeus vuokraajan parannustöihin 
siirretään tältä. maanomistajalle. :oEi liikoja sanota«, mai-
lutaan eräässä. Maanviljelyskommissionin vastalauseessa, 
:ojos väitetään, pikemmin ollecn sääntönä kuin poikkeuk-
sena, että vnokramies on saanut suorittaa nylkemisvuokraa 
(1'ackrenfs) omista parallllustöistään.< 'rätä vastaan ta-
vallisesti huomautetaan, että jos vuo~amies jää tilalle, 
lUin joka tapauksessa saa voiton parannuksista. Tämän 
kannan puolustajat unohtavat kumminkin, että vuokramies 
i tse on suorittanut menot maan lisääntyneestä arvosta ja 
siksi tulee maksamaan no kahd esti, jos hänen vuoJnoaansa 
korotetaan. 

Seuraukset epävarmuudesta, jonka alaiseksi vuokra-
mies tämän järjestelmän kautta tulee, ovat samat lmin 
ne, joista olemme yllä huomanUaneet, kun oli kysymys 
vaillinaisesta korvauksesta muuttavalle vuokramiehelle: 
vtlokraaja koettaa turvata itseään aronnin mahdollista 
korotusta vastaan viime vuosina imemällä maan yoiman 
niin tyystin kuin suinkin, Eräs apulUlllloitusaineittell 
kauppias Skottlannista kertoi Maanviljelyskomru issioniUe 
vuokraajain usein pyytävän häneltä :o lannoitusta, joka 
voi vähentää maan hedelmällisyyttä, koska muuten pa-
l'annnksistammc määrätään korkeampi vuokrae. 

'rällaisen kokemuksen nojalla on tunnettu auktori-
teetti maanviljelyksen alalla, professori LOKG, mainitak-
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semma vain yhden lwmmissionin kuulllstelemista, arvossa-
J)idetyimmistä j a tärkeimmistä todistajista, saattanut sa-
noa, että jäävän vuokramiehen suojattomuus hänen omista 
maallparannnksistaan määrättävää korotettna veroa vas-
taan on :>lain suurin tahra ja suurin onnettomuus maan-
viJjelykselle ~ . Toiset huomauttavat erit.yisesti, että ilman 
tällä tavoin turvattua arentia pieniviljelys Englarul issa 
j!~ sen tärkeä osa, puutarha- ja hedelmäviJjelys, on mahdoton. 

Korvaus jäävälle vuokra miehelle on ehdotettu suori-
leUavuksl joko siten, että uutta kontrabtia tehtäessä 
maanomistaja suo rittaisi vuokraajalle käteisesti ,rissin 
summan maan arvon l isäyksestä, taikka myöskin n iin, että 
vuokra muutamiksi vuosiksi eteenkäsin alennettaisi.in 
määrät,yn prosentin parannuksen rahallisesta arvosta. 
Edellinen menettely etenkin on esitetty monessa laki-
ehdotuksessa. Ja kun siten vuokraajalle olisi myönnetty 
tälla inen korvaus, häll epäilemättä, arvellaan, olisi ker-
uas niinkuin velvollinenkm maksamaan korkeamman 
vuokran. 

Maauviljelyskomlllissioni asettuu kokonaan kieltä-
viille kannalle, etupäässä sen vuoksi, ettei järjestelmää käy-
tännössä voi toteut.lau, ilman että sivullinen henkilö määrää 
vuokran suuruuden. Otaksutaan, sanoo kommissiolli1 että. 
vuokramiebelle, jonka kontrahti on päättynyt, JUutta 
tarkoitettu uudistettavaksi, on korvaukseksi hänen teke-
mistään parannuksista myönnetty vissi summa. '1'uleva 
arcnti on nyt määrättävä. Moni maanomistaja on tässä 
tapl\uksessa vaativa vuokran, joka pial1 tuottaa hänelle 
takaisin sep, mikä hänen oli t.äytynyt maksaa korvausta; 
nä.iJl nimenomattainkin, jos useita vuokraajaksi tarjokl;:aita 
löytyy. Jotta siis jäävälle vuokramiehelle voitaisiin taata 
todellinen korvaus, on vllokrasumma jollakin tavalla mää-
rättävä n. s. oikeudellista tietä. Samoin kl1m parlamentin 
enemmistö emlell vuoden 1883 lakia tulee siis myöskin 
1faanviJjelyskommissioni siihon johtopäätökseen, että tilan 
vuokra-arvon puolueeton arvioiminon (judicial nmts) on 
semauksena sellaisen periaatteen toteuttamisesta. 
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CI1A NXTXG on vastolauseessaan - sekä hän että LA:\l-
BEHT kannattavat lämpimästi periaatetta korvauksen myön-
tämisesla jäävälle vuokTamiehelle - sitä mieltä, että jär-
jestelmä pikemmin aiheuttaisi ystävällisiä sopimuksentekoja 
sen kautta että vllokramies olisi sopimusta tehtäessä ny -
kyistä edullisemmassa asemassa ja se epävarmuus, jossa 
hän nyt eHiä, suurelta osaltaan poistettaisiin. Luonnolli-
nen ja oikea menetelmä olisi heidän mielestään oleva 
se, että voimassa olevan orenruu arvo määrättäisiin kes-
kinäisen sopimuksen kautta tai arviomiesten harkinnan 
jälkeen; sitt-en määrättäisiin jäävän vllOkraajan paran-
uusten arvon SlUn ma; voimassa olevasta vuokrasummasta 
olisi sitten muutamiksi vuosiksi vähennettävä vissi pro-
sentti sen korvauksen rahallisesta arvost-a.: minkä vtlok-
raaja olisi saal)o, jos muuttaisi pois. 'riitä monetelmää 
noudatetaan jo, sanoo Channing, monella maan parhaiten 
ho idetulla tilalla. 

bb) Vuokrami e h e n oikeus vapaasti ho i ta a 
viI j eI y s t ä ä n ta. r koi t u k se n III u k a i-

s i ro mal I a tava lla. 

J o valmisteltaessa 1883 vuoden lakia huomautti Far-
·m.ers' Alli(mce, että vuokramiehello oli lain kantta annet-
tava täysi vapaus hoit.oa. moanvilj elystään porhairomnlln. 
tavalla (vrt. siv. 229), mutta että sitä vastoin maanorois-
tnjalla oli oleva oikeus saada korvausta siltä vuokrna-
jalta, joka tätä vapnuttfia. käyttää väärin turmellen ja 
huonontaen tilaa. Vuosien 1879-1881 MaanviljolyskoQl-
missionin mielestä. ei kuitenkaan ollut otollista poistan. 
maanomistajan oikeutta asettaa vlloJmlsopinmksessa vls· 
sejä rajoituksia vuokra miehen toimivapaudello tässä. suh· 
teessa ja se huomautti, että maanviljelijäin lisääntyneet 
tiedot ja moanviJj elykseu yleinen edistyminen epäilemättä 
vähitellen saattoivat monessa tapauksessa sellaiset rajoi-
tukset tarpeettomiksi. 
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Asia, jota täten siis ei otettu vuoden 1883 lakiin, 
ei ole päässyt lepäämään niinä vuosina, jotka ovat siitä 
kuluneet vuoden 1894 Maanviljelyskommissionin asettami-
seen. Pontevasti on tällä ajall a sanomalohdissä ja maan-
viljelijäin yhdistyksissä vaadittu lakkautettavaksi maan-
omistajien oikeutta kontrahdin kautta saada rajoittaa 
vuokraroiesten maanviljelystä, siihen lisätä. kaikenlaisia 
maallon' istajain asinmiesten tai edusroiesten tekemiä van-
bentuneita ja nylkeviä määräyksiä sekä etenkin kieltäi\' 
heitä myymästä tilalta heiniä, olkia, vihan ta rehua y. m. s. 

Vuosien 1894-97 Maanviljelyskommissionissa nä-
mät vaatimukset uudelleen esitettiin. J 'ohdettiin myös-
kin huomioon, että vaikkei moni maanomistaja enään 
kiinnitäkkään suurta huomiota. tällaisiin määräyksiin eikä 
edes otakkaaan niitä kontrahteihID, niiden rikkominen 
vuokramiehen puolelta kuitenkin saattaa aina antaa maan-
omistajall e aihetta vuokra-ajan lopussa esittää omat kor-
vausvaatimuksenS8. Samoin esitettiin tarkastettavaksi, että 
1883 vuoden laki todella ulottaa mafinomistajan oikeuden 
vaatia korvausta ei ainoastaan niihin tapauksiin, joissa 
vuokraaja nimenomaisesti sopimuksest.aan huolimatta on 
myynyt sellaisia maanvilj eJystuotteita, vaan niihinkin ta-
J)ilUksiin, joissa kontrahdissa ei tästä ole mitään puhuttu. 

Vuokra miehen viljelysvapallt.ta supj stavat rajoitukset 
ovat etenkin rasittavia rautateita lähellä. olevilla tiloilla, 
niillä kun tilan tulot usein saattavat melkoisesti nousta, 
jos vuokraaja Val)aasti saa myydä niitä tilan tuotteita, 
jo.istfi saa pnt"haimman hinnan. Varsinkin kaupunkien 
lähellä on edullista myydä heiniä, olkia, juurikasvia, ja 
maata voi tästä. huolimatta pitää hyvässä kunnossa, kun 
maUllviljelijä sen sijaan saattaa huokenan hintaan hankkia 
lantaa kauplmgista. Siten sattuu, osottaa m. ro. eriis to-
distaja, että olkitonnin lanta-arvo on 10- 15 sh., mutta. 
sen myyntihinta nousee 75 sh:iin. J otkut maanomist,ajat 
ovatkin iilynneet, että kielto voi synnyttää tuontapaisen 
taloudellisen epäsäännöllisyyden, ja siksi sallivat vapaasti 
myydä kaikkia maanviljelystuotteita. RICIlMONDm herttua 
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myöntää täyden vapauden paitsi neljänä viime vuotena. 
Lincolnshiressä ei yleisesti vaadita. muuta. kuin :o hyvää 
hoitoa«, seudlill tavallisten maanvilj elyksen mukaista., 
sekä että . ei korjata. kahta samalla.ista sa.toa perätysten«. 
Muutamin paikoin koettavat maanomistajat suojata. itseään 
kiskurivuokramiehiltä kontrahdissa. määräämällä sen lant.a-
määrän raha-arvon, joka on käytettävä acrea kohti, sen 
heinä- tai olkimäärän mukaan , joka on tilalta viety pois. 
Siten määrätään ensi n että :o heiniä ja olkia saa myydä, 
jos sen sijaan tilalle ostetaan lannoitusta puolella hinnalla 
siitä, mitä samana vuotena on myyty, kuitenkin niin, 
että irtisanomisen tapahduttua ei saa myydä ilman kir-
jallista. lupaa«. 

Englannin Keskusmaanviljelyskamari ehdottaa, että 
lain kautto. vahvi stettaisiin tällainen käytäntö. Vuokra.-
miehelle myönnettäköön, sanoo kamari, vapaus hoitaa 
viljelystä ja vapaus myydä, missä se hyvin voi käydä 
päinsä, paitsi ei viime vuotena, ehdoll a, että maan hedel-
mällisyys säilyy j a että maanviljelys siitä ei kärsi. Sa-
maan suuntaan lHWUU Skottlanuin Maanviljelyskamari. 

V:n 1894-97 Maanviljelyskomm~ssion i asettuu toisell e 
kannalle kuin sen edelläkävijä kymmenen vuotta varemmul ~ 
ollen kokonaisuudessaan sitä mieltä, että vuokraajan va-
pautta vielä supistavat ra.joitukset helposti voitaisiin poistaa. 
Korvausta maauviJj elystuotteiden lllka pitkälle menevästä 
myynnistä tai mahdollisista vuokrasopimuksen rikkomi-
sista on kommission in mielestä. annettava maanomistajallE' 
ainoastaan siinä tapauksessa että siltä todella on va-
hinkoa. 

Näiden näkökohtiel} lllukaisesti ehdotti C HANNING, 
vuikkatnrhaan , vuonna 1897 parlamentissa esittämässään 
suuressa. ehdotuksessa uudeksi maanvuokralaiksi, ettei vuok-
raaja ole irtisanottava eikä rangnistava kasvivuoron mlllltta-
lIli5:esta tai beinien ja olkion myymisestä, jos vast,aava 
lantamäärä hanl;:itaan tilalle. 



rc) .ll aanvllokralain pakolli s t a n o ud atta-
mi sta k os k ev ien määräysten sel -

v o ntäm i n o]} . 

·Lainlaadinnan vanhempi kanta koetti mahdollisuu-
den mukaan välttää sekaantumista asianosaisten sopimuk-
seen. Kuten aikaisemmin on mainittu, on Englannin lain-
säädäntö jo huomattavaJla tavalla luopunut täStä kan-
nasta. Hiten esim. Metsästyslaki v~lta 1880 (siv. 250), Kym-
menyslaki v:lta 1891 (siv. 251). Myös vuoden 1SS3 suuri 
Maanvuokralaki on tavallaan pakollinen, vaikka se toiselta 
puolen sallii sopimuksen tekijäin, syrj äyttäen lain, kussa-
kin yksityisessä tapauksessa eri kontrahdin kautta odeltä-
kiisin sopia. korvauksen laskemisen perusteista, siinä ta.-
pauksessa että sopimus on järkevä ja. kohtuuJlinen. Tä-
mäntapaiset vapaaehtoiset sopimukset asettaa laki ensi 
sijallekinj a inoastaan siJloin, jos sopimusta ei saada ai-
kaan, astuu laki voimaan. 'l'ämiin lukipykäJän hyödystä 
- pykälää on llYvin puijon käytetty - ovat miolipiteet 
erilaiset. Kun toiselta puolen huomautetaan, että yksi-
tyiset sOllimukset korvauksen myöntämisestä ovat omallsa 
poistamaan epävarmuutta ja riitoja arvioimista tehtäessä, 
ovat toiset taas sitä mieltä, että koska maanomistaja so-
pimusta laadittaessa. on voimakkaampi puoli, hän saat.taa 
yksinään määrätä ehdot. Koska sopimuskumppallien asema. 
tässä yhtä vähän kuin muissa sopimustilaisnuksissa on 
tasaväkinen, ei vuokramies siis sopimuksen teossa suin-
kaan ole todella. vapaa. J os lain määräysten sijasta nou-
datetaan tapuoikeuden (custCiTlS) useil1 vapaamiolisompiä 
ja mukavampia korvausrncnetelmiä, ei siitä tietysti ole 
mitään huomautettavaa, mutta usein tehdään lainki ertä.-
mistarkoituksessa sopimuksia, jotka täydell isesti ovat. lain 
henkeä vastaan. Niiden kautta tahdotaan vuokraajall e 
antaa vähem pi korvaus, kuin mitä hän lainmukaisesti on 
oikeutettu saamaan. Erittäinkin tuntuu näin tapahtuvan 
Skottlannissa. E simerkkinä siitä, kuinka kierretään lain 

" 
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tarkoitus antaa vuokraajalle korvausta, mainitaan nuo ei 
suinkaan harvinaiset kontrahdit, joissa säädetään kor-
vausta käytt-ämättömästä lannoituksesta ainoastaan, j os 
lantamäärä on t,avallista moninkerroin suurempi, ja jotka 
myöntävät korvausta vain siitä, joka on yli tämän mah-
dottoman määrän (esim. siitä, joka on yli 70 kuutioyardia 
acrea kohti, kun kuitenkin 30 on jo iso määrä). Toisissa 
sopimuksissa myönnetään korvausta vain visseistä keino-
tekoisista lannoitusaineista j. n. e. Useimmissa muissa ta-
pauksissa, jolloin lain korvauksen arvioimista koskevien 
säädösten sijasta käytetään muita, ei korvauksen arvioi-
misen perustaksi aseteta parannustöitt",n käypää, todel-
lista arvoa, vaan alkuperäiset kustannukset, joista sitten 
vähennetään suhteellinen summa j okaiselta sen jälkeen 
kuluneelta vuodelta taikka jokaiselta parannuksen toimi-
tettua korjatulta sadoHa. 

Tehdessään ehdotuksiaan Maanvuokralain muuttami-
seksi Maanviljelyskommissioni kuitenkin on sitä mieltä, 
että korvauksen laskemista koskevat yksityiset sopimuk-
set ovat sopusoinnussa lain hengen ja tarkoitllsten kanssa 
eivätkä siitä syystä ole vastustettavat. 'I'oinen on kahden 
vastalauseen tekijän kanta. He vaativat, että kysymys, onko 
lainlllkopuolelJa tehdyn sopimuksen kautta säädetty korvaus 
»kohtllllllinen ja järkeväc, on ratkaistava samalla tavalla 
kuin muutkin mielipiteiden ~oavaisuudet vuokramiehen 
ja maanomistajan välillä, nim. puolueettomien roiesten 
päätöksen kautta. 

dd) Vuokrasumman määräyttäminen puo -
lueettoroilla viranoma i s ill a. 

- Kolme F:ää. 

Niinkuin edellä olevasta on havaittu, näyttävät'useim-
mat uudistustoivomukset lopuksi johtuvan vaatimukseen, 
että on asetettava puolueettomia. virkamiehiä ratkai· 
semaan vuoluamiesten ja maanomistajien riita-asiat; näin 
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olisi tehtävä esim. milloin on kysymyksessä korvaus 
vuokraajalle tilan yleisesti noussoesta vuokra-arvosta, 
siitä vauriosta, minkä kohtuuton irtisanominen hänelle 
tuottaa, korvaus jiilivälle vuokramiehelle hänen paran-
nuksistaan vuokrasopimusta uudistettaessa, määräämi-
non, onko v1.lokramichen j a maanomistajan välinen kor-
vauksen myöntämistä koskeva sopimus kohtuullinen ja 
järkevä. 

Edellä käyneestä olemme myöskin nähneet uudistus-
vaatimusten seurausten nähtävästi johtavan siihen, että 
vUQlrrasummakin olisi jätettävä puolueettoman virkamiehen 
miiärättii.väksi, ja todella onkin tämä vaatimus yhä itse-
pintaisemmin tunkenut esille. 

Tilastollisilla numeroilla on todistettu, että vlWkra.. 
hinnat eivät koskaan lasken samassa suhteessa kuin mM· 
tilanhinnat, että, siis vuokramies seUaisinakin aikoina, jol-
loin maanarvo alenee, maksaa ylihinnan. ~ 

Eri tahoilta on varsin yleisesti johdettu huomio sii-
hen seikkaan, että maanvilj eJyspulan voima Englannissa 
suureksi osaksi on tullut siitä, eitä maata. on rasitettu ja, 
vuokraroduktsionista huolimatta., yhiikin rasitetaan sen 
tuotantokykyyn nähden liika korkeilla vuokramaksuilla 
(maat ovat overrented), mikä seikka. luonnollisesti on erin· 
omaisen tärkeä. koko maalle, sen viljelijät kun ovat suu-
rimmaksi osaksi juuri näitä vuokraajia. 

Pontevalla tavalla lausui tämän eräs suurlilallinen, 
lordi LONDONDERRY erään maanvilj eJyskamarin kokouk· 
sessa v:na 1894: )Miksikään eduksi ei maanomistaja.lle ole 
vuokramies, j oka koett.aa maksaa korkeampaa vuokraa 
kuin jaksaakaan. Maanomistaja ei aseta vuokrasummaa, 
vaan sen määrää kilpailu; ja klm miehet, joilla ei ole 
ammattisivistystä ja. j otka eivät ole asiaa punninneet 
käytännölliseitä. kannalta, tarjoavat vuokria, j oita he eh· 
dottomasti eivät voi maksaa ja j oita maa ei jaksa tuot-
taa, niin on tämä vaarallista kaikille asianosaisille. En 
voi sille mitään, että luulen tällaisten kilpailuvuokrien 
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joita maa ei jaksa kannattaa olevan suureksi osaksi 
syynä nykyiseen maatalousplllaan.« 

Samaan suuntaan puhui lordi ROSEBEny vuonna 1896: 
:>Maanviljelyksen tulee kovilla ailwina hakea todellista. 
apua ei verojen liikanaisest.a alentamisosta! vaan vuokm-
mäil.räin vähentämisestä. :> 

Ei kuitenkaan voi moittia maanomistajia, esit-
tää Maanviljelyskommissioni, siitä että. he eivät halusta. 
alenna vuokrasulllmaa in infinitum. Maasta maksettavaa 
vuokraa ei käy määl'ääminen muilla perusteilla kuin sa-
mantapaisia afJäärisopimuksia toisissakill el inkeinoissa. J a 
tilan arentiarvon paras, joskaan ei ainoa. mitta on -
tästä näkökannasta kommissioni lähtee - se käypä hinta! 
mikä maksetaan tilan vuokraamisoikeudesta. 

Kuitenkaan ei mikään ole väärempää kuin sovel-
lau. maanvilj.elykscen tämä viime vupsikymmeruen liike-
maailmasta levinnyt .katsantotupa. Kuten jo ylläolevasta 
011 käynyt ilmi! ovat Englannin tilanomistajat viime ai-
koina yleensä maksaneet uivan liika korkeita hilltoja 
maustaan; samalla tavalla osottaa eräs Saksan etevimlllistä 
kirjailijoista maanviljelystalouden alalla, että Saksassakin 
on viime vuosikymmen-jJlä osaksi tietämättömyydestä, 
osaksi muista. kuin taloude1lisista vaikuttimista maksettu 
maasta korkeampia. hintoja kuin mitä maanviljely?tuot,anto 
voi kannattaa. (VON DEn ClOl,'I'ZI Die agrarischen Auf-
gaben der Gegen wart). 

Ja samoin kuin ostettaessa inaanurvo on laskettu 
liika korkeaksi, samoin on myöskin todellisuudessa maan 
v1l0krUUJllisessa menetelty, eikä vähimmi.n Englannissa. 
Ensinnäkin on maanviljelijä-vllokraajnin kilpailtava ei 
ainoastaan omaan luokkaan kuuluvien! vaan muidenkin, 
niillkllin teollisuudenharjoittajaiu! kauppam.iesten y. m. 
kanssa, jotka mielivät itselleen maanpaikkau! vaikkeivät 
siitä uiokkaan saada leipäänsä. Eräs Maanvilj elyskommis-
sionin apulaistutkijoista mainitsee, 'että mllutamassapii -
rissä 1 '~ uusista vuokrilmiehistä kuuJui Jl1uulnm ammat-
tiin kuin maanviljelijän. Muita kil pailijoita ovat seik-
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kailijat, maannylkijät (llt'lulsuc!cel's), jotka tarj oavat korkeita 
vuokria, toivoen voivansa suorittaa ne lopen käyttämä.JHi 
edeltäjänsä parannukset. Mi tä paremmassa kunnossa tila 
on, sitä kiivaammin siitä kilpaillaan , sitä korkeammaksi 
nousee vuokra. Monessa tapauksessa useat vaikutti-
met saavat vuokraajan kumminkin pysymään paikallaan, 
vaikka vuokraa nostet!l.unkin. Näitä vaikuttimia ovat esim.: 
kiintymys tilaan, optimistinen luoU,amlls parempaan tule-
vaisuuteen, Illuuttamiskllstannukset, häntä mahdollisesti 
kohtaava häviö kal:ian myynnissä, uudessa paikassa menevät 
oppirahat y. m. s. Tässä tapauksessa siis hänen täytyy 
stloriUaa se korkeampi vuokrahinta, mikä tilalle määrä-
tään, bänen omien, pääoman tai työn muodossa tekemiensä 
maaparannusten vuoksi. 

Tästä ilmeisestä vääryydestä on seurauksena j oko 
että vuokraajalta täten riistetään osa omaisuudesta tai 
myös että hu n menettää halun t,ilan ja maan parhaaksi 
ylläp itää maan kasvuvoimaa ja. ryhtyä kest-ävämpiin pa.-
rannustöihin. Kaikki tämä näyttää, sanoo skottilainen Cr.A Y 

vastalauseessaan, että käypä, kilpailun määräämä vuokra-
hinta, joka t.ilasta maksetaan, ei suinkaan parha.iten ilmaise 
sen arvoa niille maanvilj elijöille, jotka todeUa edistävät 
maanviljelystä. 

»Kernaasti myönnän, sanoo Clay, että maanomistaja 
on täysin oikeutettu ottamaan niin korkean vuokran kuin 
hän saada voi. Mutta samalla minä jyrkästi väitän, että 
maanomistaja. noudattaa sekä it.se11een että koko yhtcis-
klmnalle lyhytnäköistä politiikkaa, huutokaupalla luovut-
taossaen vuokra talonsa enimmän tal:ioavalle. Sellainen 
vuokraaja saattaa tuoH.aa suurta vahinkoa hänen maal-
leen. ... Asiain näin ollen »ovat tuhannet vuokrallliehet 
tulleet maksamaan kohtuuttoman korkeita vuokria, mikä 
taas on saanut heidä.t imemään maan voiman kunnes 
sekä talo että vuokrnaja ovat j outuneet häviölle; sitten 
vuokraajat muuttavat pois ja jättävät maan hylky til aan, 
yhtä sumeksi tappioksi maanomistajalle kuin koko kan-
salle .... 
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Näiden epäkohtien poistamiseen täytyy lainlaadinnan-
puuttua - sellainen on jo sangen yleinen vaatimus Eng-
lanissa. Tämä voidaan ajatella. tapahtuvan vain kahdella. 
tavalla, joko myöntämällä täysi korvaus ei ainoastaan 
muuttavalle, vaan jäävälIekin vuokramiehelle, eikä ainoas-
taan parannuksista, vaan myös mielivaltaisesta irtisano-
misesta, taikka myöskin käyttämällä irlantilaista menet-
telyä, mwlctYl8'Ilmman miiäräyttämisli.i JnwlueettomiUa henki· 
WiUä tilan yleisen aseman ja tuotanto-arvon mukaan, mutta. 
ottamalla huomioon vuokramiehen parannukset. Ennem-
min olemme maininneet, ettei ainoastaan parlamentin enem-
mistö vuoden 1883 lakia pohdittaessa, vaan Maanviljelys-
kommissionikin, on ollut sitä mieltä, että edellinenkin 
vaihtopuoli luonnollisesti johtaisi irlantilaiseen j ärjestel-
mään, vuokrasumman määräyttämiseen puolueettomilla 
virkamiehillä, etupäässä siitä syystä, että maanomistaja 
epäilemättä tulisi koettamaan voittaa takaisin sen kor-
vauksen, minkä hän on katsottu velvolliseksi suorittamaan, 
nostamalla vuokraa vastaavassa määrässä. 

Jo maanviljelyspulan ensi vuosina, 1870-luvun lo-
pulla, oli vuokraajien keskuudessa olemassa sangen yleinen 
mielipide, joka puolsi tuollaista määräyttämistä. Tämä 
mielipide ilmenikin monessa, Farmers' Alliancen toimesta 
parlamentissa esitetyssä laki-ehdotuksessa lSSO-1uvun alulla. 
Vuosien 1879- 1881 Maanvilj elyskommissionissa tämä 
suuri yhdistys samoin esiin toi toivomuksiaan. Ne kävi-
vät siihen suuntaan, että joka kreivikuntaan asetettaisiin 
tuomioistuin (Land Coud), johon kuuluisi yksi kreivi-
kuntatuomari ja kaksi maanviljelystä ymmärtävää jä-
sentä. Riidan sattuessa tämä tuomioistuin ratkaisisi, kuinka 
suuri osa t ilan vuotuisesta vuokra-arvosta on luettava 
vuokramiehen kustannuksella tehtyjen parannusten an-
sioksi, kuinka suuri taas tilanomistajain parannusten, ti-
lan omien ominaisuuksien t-ai yleisen taloudellisen edistyk-
sen hyväksi. Vuokramies saisi oikeuden vapaasti myydä 
vuokraoikeutensa sekä parannuksensa sivulliselle. Samoin 
hän vapaasti saisi hoitaa tilan viljelystä olematta sidot-
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tuna mihinkään muihin määräyksiin kuin siihen, että 
tilan arvoa ei ole alennettava, missä tapauksessa ma!\nomis-
taja saattaisi haastaa hänet samaan kreivikuntatuomioistui-
meen, joka. voisi määrätä hänet maksamaan korvausta 
tahi myöskin ottaa vuokraoikeuden pois. Kreivikunta-
tuom ioistuimen täten vuokramiehelle tunnustama oikeus 
taattaisun hänelle irtisanomisen kautta menettämisen uh-
kaa vastaan, siten että se määrättäisiin joksikin pitem-
mäksi ajaksi. 

Toisin sanoin tämän kautta vaadittiin Englannissa 
käytäntöön otettavaksi irlantilaisen järjestelmän kolme 
kulmakiveä: kohtuullinen vuokra, puolueettoman viran-
omaisen määräämä.; turvattu hallinto-oikeus vissin, lain aset-
taman ajan kuluessa, sekä vuokramiehelle vapaus myydä 
vuokraoikeutensa (kuuluisat kolme F:ää: fair 1'en~ (ixity 
of lenttre, free sale). 

Kun annettiin vuoden 1883 Maanvuokralaki, loppui 
agitatsiooni n. k. oikeusvuokrien puolesta, koska toivottiin 
tämän lain avulla saatavan poistetuksi j oukko vääryyksiä. 
Kuinka voimakasta oikeusvuokrien vaatiminen kuitenkin 
oli, nähdään siitä. kannatuksesta, minkä se sai eräiden 
parlamentinjäsenten ja valtiomiesten puolelta. CUAM-
BERLAIN kerta sattuvasti ilmaisi tämän vaatimuksen sa-
noissaan: ~ Vain yksi seikka löytyy, j oka voi hyödyttää 
vnokraruiestä, ja se on puolueettoman tuomioistuimen 
määräämä kohtuullinen vuokramaksu.« Mutta kun tyyty-
mättömyys lakiin on käynyt yleiseksi ja maanviljelys-
pula yhä kireämmäksi, on vuokrami,?sten keskuudessa 
uudelleen kehittynyt varsin yleinen mielipide puoltamaan 
jonkinlaista vuokramaksujen puolueetonta määräämistä. 
1890-luvUll alkupuolella lukuisat maanviljelijäin kokouk-
set kaikkialla maassa. asettuivat tämän mielipiteen puo-
lelle ja aiheuttivat erään v:na 1893 Alahuoneessa esitetyn 
lakiehdotuksen, jonka t.arkoituksena oli eräillä muodoste-
luilla saada Englannissa voimaan puheena oleva jo ir-
lantilaisessa vuokrajärjestelmässä ja skottlantilaisessa 
c,'oftet's-laissa toteutettu periaate. Lakiehdotus tahtoi, että. 
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kuhunkin kreivikuntaan jätjestettäisiin t.uoruioistum, jäse-
ninä ,yksi kreivikuntatuomari, maanomistajia ja vllokra.-
miehiä, joka määräisi kohtuullisen vuokran vähintään 5 
vuoden ajalle. 

Perusta, jonka mukaan vuokra oli laskettava, oli 
tulo, joka voidaan odottaa saatavan tilasta, klUl vedetään 
pois kustannukset, korko vuokraajan tilalla käyttämälle pää-
omalle ja. kohtuullinen korvaus vuokramiehelle hänen työs-
täänja taidostaan. J äännös edustaa summaa, jonka vuokraaja 
saattaa saada irti vuokraksi. Ennen näin määrättyjen 5 vuo-
den kulumista ei vuokraajaa pitäisi saada. sanoa irti~ j os hän 
t,äyttää sitoumuksensa. Jos hän sitä ennen tahtoo muuttaa 
pois, täytyy hänen hankkia sijainen, joka ottaa. häneltä 
tilan hoitoonsa. tuomioistuimen kerta asettamilla ehdoilla. 
Laki tarkoitettiin pakolliseksi. ja oli sen tehtävä tyhjäksi 
kaikki mmmmuotoiset maanvuokrat. - Eräs hallituksen 
v:na 1893 asettama kommissioni roaakysymyksen tutkimi-
seksi 'Valesissa puoltaa myöskin mietinnössään irlantilalS-
mallisen maatuomioistuimen asettamista Walesiin. Useita 
lakiehdotuksia 3:n F:n säätämisestä Walesia ja Skottlantia 
varten on myöskin parlamentissa esitetty. 

Kun Maanviljelyskommissionissa, voimakkasti esitet-
tiin oikeus vuokrien vaatiminen ja monet apulaistutki-
jat ilmoittivat eri osissa maata toivottavan järjestel~ 

män käytäntöön ottamista, otti kommissioni lähemmin 
näitä vaatimuksia tarkastaakseen. Kun osa vaatimuksist,a 
tahtoi vain vuokraoikelld'en myyntivapantta, toiset t,aas 
ainoastaan oikeusvuokria j. n. e., osottaa kommissioni en-
sinnäkin, että n. s. kolme F:ää ovat toisistaan erottamat-
tomia ja että jos.. niistä yksi hyväksytään, välttämättä on 

llyväksyttävä molemmat toisetkin. »Ei olisi miksikään 
eduksi, todistelee kommissioni, saada vuokrasumma tuo-
mioistuimen kautta määl'ätyksi, jos samalla arentisopimus 
voidaan irtisanoa, siinä tapauksessa että maanomistaja 
olisi tyytymätön tuomioistuimen päätökseen. Ei myös-
kään olisi pitempiaikainen vuokra miksikään eduksi vuokl'a-
miehelle, jos maanomistajan sallittaisiin mielivaltaisesti 
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korottaa vuokraa. Ja kun tuomioistuin on määrännyt 
vuokran suuruuden sekä turvannut mannvuokran \~sseiksi 
vuosiksi ja vuokraaja. täten saanut jonkinlaisen osall isuu-
den maahan, ei myöskään ole helppo harkita , millä perus-
teilla häitä voitaisiin riistää jokaisen omistajan oikeus 
myynnin tai testamentin kautta siirtää omaisuutensa, var-
sinkin jos hiLDcn on täytynyt kiinnittää pääomansa pysy-
viin parannuksiin.« 

M.itä lulee kolmen F:n soveltamisen seurauksiin, ar-
velee kommissioni, että järj estelmä ci ainoastaan ei ai.heut;.-
taisi väkiperäisempää viljelystä, vaan vieläpä olisi loukkaus 
vuokramielliä ja »vääryys maanviljelystä kohtaan«. Eng-
lannissa ei nimittäin, väittä.ä kommissioni n.imenomaan, 
- missä määrin asianmukaisesti, jääköön sanomatta -
voima-peräisempi maanviljelys voi kon'ata alhaisten h.in-
tojen tuottamia vahinkoja. Mutta tärkeämpää on, cttii jos 
j ätjestelmä tulee käyt.äntöön, maanomistajan tähänastinen 
kiintym.i.nen ja harrastus maahansa. viibonisi ja samalla vähe-
nisi suuressa määrässä, jollei kokonaan lakkaisi, maanomis-
tajan halu käyttää pääomia paranuustöihul, jotka sen sijaan 
.suurella osalla tiloisi.aannetta isiin vuokramiesten tehtäväksi. 
Kun näillä on vain riittämättömät pääomat, jäisi välttä--
mättömistä maanparannuksistn. suurin osa sekä Vl1okra~ 

miesten että maau vahingoksi suorittamatta. 
rrämän yhteydessä saattanee mainita, että pienivilj e-

lyksen parasta suurcsti harrastava va ltiomies ja maatalou~ 
dellinen kirjailija SHA W-LEFEYIlE otaksuu, etteivät oikeus-
vuokrat uUssään määrin auttaisi Englannin maanjakojiir-
jestelmän pahimman epäkohdan, pienten viljelystilain 
puutteen, poistamistn, vaan päinvastoin tekisi nykyiset 
olot kiintonaisiksi, mit-ä tulee viljelystilojen suuruuteen 
ja työväestön kohoamisen vaikeuteen. Jos tämäjätjestelmä. 
ot-eUaisiin käytäntöön, sanoo hän, niin virtaisi epäilemättä 
maanomistajan pääoma pois maanviljelyksestä ja tämän 
kautta taas vähenisi viihempi.vumisen mahdollisuus ilman 
omaa pääomaa ryhtyä maan viljelykseen. - Konunissio-
nissa on esiintuotn toinenkin näkökanta tätä järjestelmää 
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vastaan: jos joitakuita vuosia sitten olisi määrätty vissi 
vuokra.summa vissiksi ajaksi (ö, 7 vuodeksi), niin olis i tämä. 
ollut ehdottomaksi häviöksi lukuisille vuokramiehille, koska 
maanviljelystuotteidell hinnat ovat tällä aikaa laskeneet, 
j a siitä olisi ollut seurauksena, että maanomistajain ja vuok-
raajain väli t olisivat käyneet viharuielisi ksi. J a Millä mah-
dollisuus on ai na oleva olemassa. Kolme F:ää eivät siis 
lähestulkoonkaan parantaisi asemaa, vaan päinvastoin pa-
hentaisivat. Näillä perusteilla ilmoittaa kommissioni epä-
röimättä tulleensa siihen loppupäätökseeD ~ että »kolmen 
F:u hyväksyminen kokonaisuudessaan taikka osittain olisi 
suuri ja arvoluttava vääryys Suurbritannian maatavilj ele-
vää. yhteiskunt.aa ja koko maanviljelystä kohtaan«. 

Epiiävään lausuntoOllsa tulee kommissioni sitä. suu-
remmalla varnlUudeUu., kun sen mielipide on, että »maatuo-
mioistuinten ja muiden sen kaltaisten laitosten perustami-
nen olisi kovin vastenmielistä vuokramiesten suurelle 
enemmistölle, joiden eduksi niitä. sanotaan täytyvän pe-
rustaa"" Vaikka. melkoisesti on liioiteltu mielipiteen voi-
maa tässä arvostelussa, eivät kumminkaan edellä esitetyt 
näkökohdat oikeusvuokria vastaan ole olleet vieraita mo-
nell e vuokramiehelle, K ommissionin edessä ovat monet. 
sekä seurat että yksityiset panneet erityistä. painoa sille, 
että vuokraajat etupääsSä tarvitsevat täyttä korvausta pa.-
rannuksistaan, 

Kommissioni ei käsittelyn a laiseksi ota - siitä. luon-
nollisesta syystä, et.tei so pidä vuokria. liika korkeina -
muita. lUahdollisuuksia ko1ltuullisten vuokrien saavuttami-
seksi. Kaikki vastalauseitten tekijät huomauttavat knitenkin , 
että sangen yleinen mielipide tätä haluaa, »En voi muuta 
kuin tunnustaa sen tosiasian, että. kohtuullisia, puolueetto-
man vi t'aston määräämiä vuokria tahtova vaatimus yhäti 
on kasva.massa«, sanoo OLA Y, j a CHANNINGin mielestä tämä. 
mielipide on »voimakas ja laajalle levinnyt"', 

Kuinka. tavattoman arkaluontoinen ja vaikeasti ratkais-
tava tämä kysymys on, käy ilmi siitä, ettätlaikkltnäroät usein 
mainitsemamme kaksi Maanvilj elyskommissionin jäsentä, 
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jotka muanvuokralamsäädäntöön nähden reformihaluisina 
ovat toisella, pitemmälle Dle-llevällä kannalla kuin kommis-
sionln enemmistö, katsovat maanviljelyspulan juuren joh-
tuvan kohtuuttoman korkeista vuokrista, heistä ei kUill-
pikaan tahdo ehdotbaa oikeusvuokrien järjestelmän käy-
täntöön panemist,a ja nykyisen järjestelmän, vapaan sopi-
muksen, hylkäämistä. Moni tilan omistaja, sanoo LA;\!-
BERT, »määrää vuokrat alennattujen hintojen mukaan, 
mitä esimerkkiä olisi noudett.ava, jos mielitään torjua viejä 
pitemmälle käyvät vaatimukset«. Ja CLAY: »Jollei pois-
teta syytä, minkä vuoksi vaaditaan puolueettoman henki-
lön määräämiä vuokramaksuja, on vaatimus edelleen kas-
vavaja tulevaisuudessa,joka silloin ei ole kaukainen johtava. 
voimakkaasti vaikutt.aviin lainsäädäntötoimenpiteisiin.« 
CHANNING yksinään rupeaa lähemmin ehdott.amaan tapaa 
vuokrien määräämiseksi. Hän myöntää, että painavia vas-
taväitteitä voidaan tehdä irlantilaisen järjestelmän sukui-
sia ehdotuksia vastaan, mutta otaksuu, että pitäisi voida 
löytyä vähemmän drakonisia ja yksinkertaisempia keinoja 
vuokrien alentamiseksi. 

Hän puolestaan ehdottaa, että kummankin puolen pi-
täisi saada anoa korvauskysymystä ratkaisemaan viralli-
sesti asetettua arviomiestä myöskin määräämään vuokra-
summan, joka tilalle katsottaisiin kohtuulliseksi. Tässä on 
otettava huomioon tilalla kasvatettujen tuotteitten paljousja 
keskimääräinen hinta visseinä vuosina, tilan yleinen talou-
dellinen arvo y. m. s. Jos arviomiehestä asianosaisten so-
pima vuokrasumma on hänen kohtuulliseksi katsomaansa 
määrää ylempi tai alempi, olkoon vuokraaja oikeutettu tai 
velvoitettu seuraavassa vuokramaksussa vähentämään 
vuokrahllinastaan tämän summan taikka sen lisäämään. 
Vuokrasumma voidaan tällä tavoin määrätä minkäpitui-
seksi ajaksi tahansa, jos molemmat puolet siihen suostu-
vat, ei kuitenkaan kolmea vuotta· lyhyemmäksi aja.ksi. 
Katsoen siihen, että vastenmielisyys pitkiä arenteja vas-
taan on yleinen, olisi vuokramiehelle myönnettävä oikeus 
sanoa itsensä irti ennen näiden kolmen vuoden päättymistä. 



Siinä tapauksessa taas, eHä maanomistaja sanoo vuokraa-
jan irti, on tämä saapa korvauksen häiritystä nautinto-
oikeudesta arviomieben kohtuulliseksi katsomaan määrään, 
pait-si korvausta käyttämil.ttömistä pamnn nksista. 

Tähän suuntaan käypiä laki ehdotuksia on myös esi-
tetty parlamentissa vuosina 1896 ja 1897, vaikka toistai-
seksi tuloksetta. 

• 
Olemme edellisessä es itetystä selonteosta tulleet nä-

kemään, miten Manchester-opin synnyinmaassa tällä alalla 
on l)äästy pitkälle yksityisten sopimllsvapautta rajoitt..waan 
suuntaan, tarkoituksella suojella vähäväkisommän sopimus-
kwnppalin oikeutta ja vapautta. Tällä alalla on Englan-
nissa epäilemättä ennätotty kauemmas kuin missään muussa 
it·sevaltiaassa kansassa j a yhtä kauas kuin muilla aloilla 
Saksassa, jonka on kaLsottu pisimmälle kehittyneen samaan 
suuntaan. Yhtenä syynä. siihen, että vuokramiesten vaa-
timukset Englannissa ovat kehittyneet pitemmälle kuin 
muualla, on epiiilemättä se, että siellä löytyy suurilukui-
Ilen sivistynyt ja verrattain korkeassa yhteiskunnall isessa 
asemassa. oleva vuokramiesluokka., joka. on kyennyt etu-
jansn valvomaa n ja aSemaansa selvittämään. Mutta var-
maa on) että hekään eivät olisi saaneet yleistä sivistynyttä 
mielipidettä, virnllisia tutkimuskommissioneja ja parla-
mentin enemmistöäkin puolelleen, ellei olisi käynyt sel-
ville, että tässä vuokramiesten yksityisetuihin yhtyy Eng-
lannin maanviljelyksoo tulevaisuusmahdollisuus ja samalla 
Englannin yhteiskmman kehitys terveeluseen suun taan. 
Sen vuoksi näemmekin siellä vuokramiesten useampia vaa-
timuksia kannattamassa maan etevimpiä tiede- ja valtio-
miehiä. J a varsinkin on siellä yhä enemmän ruvettu vaati-
maan parannuksia mnanvuokralainsäädäntöän silta taholta, 
jolla t·ahdotaan suojella ja lisätä pieniviljeJijäin luokkaa, 
sittenkuin kokemus on alkanut yhä selvemmin osottaa, 
miten tuiki vaikeata on valtion toimenpiteitten kautta kei-



notekoisesti suuremmassa määrässä. Usätä. pienten maall-
omistajain lukua. Syy, miksi reformivaatimukset viime 
aikoina ovat parlamentissa kohdanneet jokseenkin johdon-
mukaista vastarintaa, on epäilemättä siinä, että Eng!an-
nissa. parlamentissa viime vuosina on ollut enemroistössä 
etupäässä suurtilallisista kokoonpantu konservatiivinen 
puo lue, j onka huomio sitä paitsi on ollut käännettynä. 
to isaalle. 

Mutta - voidaan ehkä. kysyä vanhaan aj atuskaIltaan 
kiintyneeItä. taholta - kuinka. voisi olJa taloudelli selle ja. 
yhteiskunnalliselle kehitykselle terveelli stä, että asetettai-
siin valtiollvirkamiehiä måanomistajan ja hänen vuokr!V-
miehensä välejä määräämään? 'l'ähän voipi vastata, että. 
eiköhän muutamia vuosil{ymmeniä varemmin kysytty sa-
malla tavalla, kun oli aikomus asettaa. tehtaanomistajiell 
ja heidän työmiestellsä välej ä selvittämään teht.aantarkas-
tajia., joitten toiminta tätä nykyä lmiten kin yleensä jo 
tunnustettanee siunausta tuottavaksi. 



5. Maanjaon helpottaminen maalakien paranta~ 
misen kautta. 

Klm on tultu näkemään, kuinka tärkeä maaomaisuu~ 
den jakaminen Englannissa on, on huomio luonnollisesti 
kääntynyt siihen 'suureen vaikutusosallisuuteen, mikä ny-
'kyiSUl voimassa olevilla, maanluovutusta, rnimogenilllria 
ja oikeutta laatia porheperintöjärjestyksiä koskevilla laeilla 
on ollut nykyisten maanomistusolojen syntymiseen ja py~ 
syttämiseen (kt-s. siv. 27-34). Niin kauan kuin nämät 
lait saavat vaikuttaa, ovat kaikki keinotekoiset toimenpi-
teet pienten tilusten aikaansaamiseksi tehottomia, koska 
nimittäin näihin vuorostaan tulevat vaikuttamaan samat 
lait., jotka ovat luoneet Englannin suurtilat.. Koska halli~ 

tus niinikään on käsittänyt, että joka tapauksessa vain 
suhteellisesti vähemmän tuntuvia muutoksia saadaan ai-
kaan maanomistussuhteissa käyttämällä keinot-ekoisia toi~ 
menpiteitä pienten tilojen penlstamiseksi, on se ryhtynyt 
toisenlaatuislln toimenpiteisiin helpottaakseen j a edistääk-
seen sitä, jonka kaikki tunnustavat olevan kansalle erit-
täin tärkeän. Nämät toimenpiteet tarkoittavat voimassa 
olevien maalakien uudistamista niiden houkuttimien ja 
helpotusten poistamiseksi, jotka nyt auttavat ja huojenta-
vat maan joutumista muutamien harvojen käsiin, ja sen 
sijaan maaomaisuuden jakamisen helpottamista. Niiden 
poistamisen kautta tulisi, niin toivotaan, vähin erin taas-
kin pieniä maatilnksia syntymään. 

Helppo ei kumminkaan ole saada aikaan muutoksia 
voimassa. olevaan maala.i.nsäädäntöÖn Englannissa, sillä suu-
rin osa sivistyneestä luokasta on ollut vakuutettu sen mer-
kityksestä valtiolle ja yht-eiskunnalle. Yksistään primoge-
11iha'in poistaminen, lausui kerta. eräs kuninkaallinen koru-
ruissioni, __ tuhoaisi muutamien sukupolvien kuluessn maan 
aatelin ja voipi lopullisesti, maan loppumattoman paloitte-
lemisen kautta, tulla maanviljelykselle epäedulliseksi ja va-
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hingoitt.aa valt,ion tärkeimpiä etuja", ja substitutsioonijär-
jestelmän poistamisesta on eräs parlamentin luottamus-
miehistä 1870-luvulla sanonut, että Englannissa pikemmin 
kukistetaan itse perhe kuin ne vakuudet, jotka sille tämän 
järjestelmän kautta on suotu. 

'rämäntapaiset epäilykset saavat kumminkin tätä ny-
kyä yhä enemmän väistyä sen käsityksen tieltä, että ny-
kyinen järjestelmä on vahingollinen ei ainoastaan vaU.iol~ 
lisessa, vaan taloudellisessakin ja yhteiskunnallisessa suh-
teessa. 

Monien lainsäätäroistoimenpiteiden kautta on hallitus 
viime aikoina koettanut vastustaa niitä maaomaisnuden 
vapaat,a toisille siirtymistä ehkäiseviä esteitä, jotka joh-
tuvat siltä, että maan luovuttaminen, joko myynnin tai 
testamentin kautta, ei t-apahdu julkisuuden valossa. Kuten 
,olemme ennemmin osottaneot, ei tästä lähde ostajalle ai-
noastaan epävarmuutta ja haitallisuutta, vaan myöskin 
rllIlsaita kulunkeja, kulunkeja, jotka toisinaan saattavat 
noust.a ostosummaakin suuremmaksi. Tästä seuraa luon-
nollisesti, että suurtiloja vain poikkeustapauksissa paloi-
totaan pieniksi ja että pienet '!-1seammin yhdistetään isoi-
.hin kuin seromoisinaan myydään pienemmille maanvilje-
lijöille. 

Niillä toimenpiteillä, joihin tähän asti on rybdytty 
näiden epäkohtien poist-amiseksi, ei kuitenkaan toistaiseksi 
ole ollut suurempaa käytännöllistä merkitystä. Jo edellä 
{siv. 33) me olemme maininneet lordi CAIRNSin lain vuo-
·delta 1875 ja ne vähäpätöiset seuraukset, mitkä siitä on 
ollut. Sittemmin on useasti koetettu saada maanluovut· 
tammen helpommaksi, huokeammaksi ja yksinkertaisem-
maksi. Vuosina 1887 ja 1889 esitti hallitus lakiehdotuk-
ELSsa että maan rekisteröi.p:1inen lordi Cairnsin lain mu-
kaan tehtäisiin pakolliseksi. E tupäässä asianajajien vas-
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tustl1sta pidetäitn syynä. siihen, että ehdotus hylättiin. 
Ylipäänsä näyttää valtiollisesti määräävissä piireissä 1880· 
luvulla valliruHlen se käsitys, sanoo NASSE) että omistus-
oikeusasiakilja.in pakollinen rekisteröiminen, jonka avulla 
omistusoikeus varmasti voitaisiin todistaa, Englannissa 
tuottaisi suunnattomia. kustannuksia ja, maanomistuksen 
monimutkaisten oikeussuhteitten kautta, voit;tamattomia. 
~ikeuksia.. 

Kun kuitenkin yhteiskmlllalliset epäkohdat yhä enem-
män ovat Sllurenneet yksipuolisten maanomistllssuhteitten 
vaikutuksesta ja kun on tultu käsittämään, mitenkä maan-
myyntimenetelmän tekeminen yksinkertaisemmaksi välil-
lisest i lisäisi p ieniä maatiloja, niin on 1890-luvulla koe-
tettu voittaa näitä voittamattomina. pidettyjä vaikeuksia. 

Halli tus pani 1892 vuoden Snwll Hoklillgs ...tet nimi -
seen lakiin sen periaatteellisesti tärkeän määräyksen, että 
kreiviktmtaneuvostoll lohkomien pienten muati lusten omis-
tusoikeuden rekisooröimillen on pakollinen. Vihdoin laa-
dittiin vuonna 1897 uusi Lmul Trans{er AcI, j oka säät-ää 
usteettaisesti pakolliseksi rekisteröimismenetelmän käyt.än-
töön ottamisen maanluovutustilaisuuksisso. yleensä sillä 
tavoin kuin 1875 vuodon laki määrää. 'l'oistaiseksi on 
menetelmä pakollinen ainoastaan Lontoon kauptmgissa ja 
kreivikunnassa. Kauan on kuluva, ennenkw} se voi päästä 
yleiseen käytäntöön maaSSu. 

Vuoden 1897 MaanviljeJyskommissi oni kiinnitti edel-
leen huomion siihen, kuinka tärkeätä maanviljelykselle on 
nykyisen mauumyyntimelletelmän tekem inen yksiJlkel,tai -
semmaksi ja huokeammaksi ja etenkin kuinka välttämä-
töntä on sanda helpommaksi ki.innitettyjen tilojen myynti, 
jota nyt mOllet muodollisuudet sitovat. 

b) Kiinteimislöjell luovutu8 lJe1"inlönä. 

Voimusst\. oleva laki ln"imogenitudsta ja oikeus laatia 
p~rheperiutöjiirjestyksiä (kts. siv. 28-32) ovat kuitenkin 
Euglannin maajärjestelmän kulmakiviä. 
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Jo toista vuosisataa ovat. kansataloudentutkijat ja 
valtiomiehet yhtä innokkaasti kuin kiihkeästi pohtineet 
kysymystä, onko Englannissa otettava käytäntöön yhtä-
läinen perimysoikeus kiintoimistöön, silloin kuin test~
mentti ei muuten roiiärää - tcstamenHi\'apautta eivät edes 
radikaaliset reformiystävät uhdista. Sitä käsityskantaa 
vastaan, joka tuntee tämän periaatteen oilwudenmu.kaisuu-
den ja tasaveroiSlluden sekä ymmärtää, mitä siunausta 
tuottavia vaikutuksia sillä on omaisuuden jakamiseksi ta-
saiscmmil), nousee mahtavia tunteita, perheylpeys ja ilmto 
niiden yhteislnmnnJListen etuoikeuksien merkityksestä, 
jotka laukeavat suurten tUnsten omistajille, sekä perinnäi-
nen vakaumus maaomaisuuden pysyväisyyden tärkeydestä 
onglantilaisten vl\paudeUe. Kun kui tenkin useat tory-
Olinisteristötkin (ensi kortaa v. 1887) ovat ehdot.taneetp1'i-
mogenitw'in poistamista ja Ylähuone v. 1893 ainoastaan 
5 äänen enemmistöllä hylkäsi erään hallituksen silloin 
esittämän; sitä tarkoittavan ehdotuksen, saattanee tämän 
aristokraattisen jiiJ:jestelmän poistamista pitää vain ajan-
kysymyksenä. Niin kauan kuin testamenttivapans pysy-
tetuun; ei tosin - niinkuin jo ennemmin on huomautettll 
- yksistään lnimogenifurin poistaminen ole tuntuvam-
mm ed istävä maaomaisl1l1clen jakamista. Toivotaan kum-
minkin, että sen poistaminen on vaikuttava niissä monessa 
kohdul; jolloin etenkin pienempien maatilojen omistajat 
eivät ole laatineet mitään testamenttimäiiräyksiä. 

POl'hepel'intöjäz:jestyston käyttö ei ainoastaan, niin-
kuin enncn olemme osottance~ ole estänyt maatilojen 
myyntiä ja paloittamista; vaan myös, väWlisesti) pääoman 
käyttämistä viljelykseen ja maatilan vuokraamista pitem-
mäksi ajaksi. Se Iaillsiiätämistyö, joka on suuntautunut tätä 
tavattOIl1!m monimutka istajäl'j estelmää vastaan, ei ole.kkaan 
tähdännyt sen poistamista) vaan ainoastaan tahtonut lisiilii 
sukukllrfanon omistajan t:lIlf{Ut vapauttamnlla JUuatilnn pe-
rintöjäzjestyksen Uliiiiräyksistä ja sen kautta mahdollisim-
man tlmtuvasti hllojentaa jäljestelmän tuottamia tnloudel· 
lisia haittoja. Pitkä lakisarjn on suorittanut tätä vapaut-

19 
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tamistyötä., miksi sitä todella voi kutsua. 'l'ahdomme 
tässä. vain Iyhykäisesti mainita sarjan viimeisen, varsin-
kin kun se melkoisesti helpottaa pienitilallisoon enenty-
mistä. Se on The 8ettled Land Act, jonka parlamentti 
hyvä.ksyi v:na 1882 yllämainitun lordi CAIUNSin ehdo-
tuksesta. Semmoisen maatil an omistajalle, jolla perintö-
järjestystä. on noudatettava, tämä. laki hankkii mahdolli-
suuden myydä. isompia tai vähempiä. osia maastaan, paitsi 
päiirakennusta j a sen ympäristöä, mikä viime m.ainittu 
voidaan myydä vain sukukartanon holhoojaJnmnan tai 
hallintoneuvoston (trustee of the setflement) annettua siihen 
luvan. Mutta j o laissa vuodelta 1800 säädettiin , että. myös-
kin päÄrakennukset j a puistot alle 2ö acren vapautetaan 
tämän määräyksen velvoituksista. Myyntihin ta on lUno-
dostava erityisen rahaston sitä. tarkoitusperiiä. varten, jo-
hon perintöjärjestys alkllperiiisin on maatilan aikonut, 
mutta voidaan siitä käyttää varoja kiinnitysten maksami-
seen, visseihin par8JulUstöillin, maaverosta vaj)auttamiseen 
y. m. s. P OLLOCK on sitä mieltä, että tämä laki on tär-
keimpiä maalainsäädäntötoimenpiteitä, mitä s illä vuosi-
sadalla Englannissa. on suoritettu. Se on, sanoo SUA w-
LEFEVRE, sangen tärkeä, ei yksistään käytännöllisiin seu-
rauksUnsa. nähden, vaan myöskin katsoen sen tunnusta-
maan periaatteeseen. Sen käytännölliset sem llukset ovat 
siinä, että. se vapauttaa sllkukartanon haltijan siitä voi-
mattomuudesta, mihin hänet kytkevät kiinnitykset, suori-
tukset perheen muille jäsenille y. IU.) jotka estävät pää-
oman käyttöä Ulaan vilj elemiseen. Tämä }ainsäädäntötoi-
menpide tunnustaa oikeaksi sen periaatt.een, että moau-
omistajiJIe, vuokraajille ja työmieb ille tällaisissa olosuh-
teissa on edullisem paa, että ma.a siirtyy sella,isiin käsiin, 
jotka saattavat viljellä ja parantaa sitä. Se on voimak-
kaasti kolha.issut el/tails-järjestelmän päätarkoitusta, joka 
on maan kokoaminen perlleen säännöllisesti seuraavill e 
päämiehille, jotta pysyt.ettäisiin koossa perheen maavalta. 

Lain vaikutukset ovat kuitenkin pysyneet paljon vii.-
hempinä kuin oli odotettu! osaksi johtuen maanviljelY1>-
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pulasta , joka on vähentänyt mtlankyseJyä, osaksi taas siitä. 
lain määräyksestä, että. myynnistä saadut pääomat ovat 
sijoitettavat eräisiin, varsin alllaista korkoa kasvaviin val-
t iopapereihin. 



6. Maaverojen huojennuksia. 

Luonnolli stll on että jos maaolllaisuns on rnskaast i 
verotettu, se välttämättömiisti estää pienempien maatilus-
ten syntymistä. Sellaiset toimenpiteet, jotka tarkoittavat 
kysymyksenalaisen verotaakan huojentamista, si is välilli-
sesti edistävät pienempien maanviljelystilojen syntymistä. 
On sen vuoksi syytä tässä yhteydessä lyhyesti mainita, 
mih i.n toimenpiteisiin Englannissa tällä alalla vi.ime ai-
koina on ryhdytty. 

Maaomaisuus Enghmnissa on nelinkertaisesti vero-
tettu : siitä on valtiolle suoritettava sekä roaavero ettii tulo-
vero, kymmenysvero kirkolle, ja lisäksi paikalliset verot. 

Valtion verot, Englannissa kuitenkin rasittavat maata 
vähemmän kuin useimmissa muissa Etu'oopan maissa. 
Mitä nimenomaan tulee maaverOOll, josta mnanomistajat 
useissa maissa valittavat, niin se Englannissa on verrat-
tain vähäinen, vaikkn tosin sangen epätasaulen) ja on se 
sitä paitsi monul pllikoin , PITTin reformien aVlllla pois-
tettu sen kautta, että asianomaiset ovat hmastaneet maansa 
vel'osta vapaaksi. Kuitenkul ovat maavel'olla l'asitetuJl 
Illaan omistajat vuoden 1896 The Finalice Act nunisen lain 
kautta saaneet sumen huojennuksen, joka Vl\l'SinkUl pieni-
tilallisille on ollut tuntuva. Sen mukaan ovat ne maanomis-
tajat, jotka ovat vapaat tuloverosta (s, o. ne) joiden vuosi-
tulot eivät nouse 160 puntaan eli 4,())) Srnk.) vnpautetut 
myöskin maaverostaj ne maanomistajat, joiden vuositulot 
eivät nouse yli 400 punnan (10,(0) Smk), maksavat aino-
astaan puolet siitä verosta, mikä heidän maastaan olisi 
maksettava; ja missäiin tapauksessa ei maavero saa nousta 
yli 1 shillingi.o kultakin punnalta. vel'ototun omaisuuden 
arvosta. Tätä melkoista veronhuojennusta pidf>tään vain 
valmistuksena koko veron l)olstamiselle, 

Tulovero kannetaan - mikäli se koskee muata omis· 
tavaa ja maata viJjelevää asujamistoa - osaksi maan ja 
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huoneen omistajilta, osaksi .maan viljelijöiltä, joille kui-
tenkin määrätään vero vain puolesta, mitä vuodessa. aren-
tina maksetaan: tulovero jättää kumminkin koskematta 
pienemmät maanviljelijät ja maanomistajat, tulot aHo 160 
punnan kun ovat verosta. va,paita. 

Raskaammin on maata ja maanviljelystä kohdannut 
kyml/umym;e)'o, josta kuitenkin samoin kuin maaverosta voi 
lunastaa itsensä vapaaksi. Varsi.n rnsittavaksi kävi kym-
menysvero muanviljelyspuJan valtaan päästessä. Paikot-
tain on näinä. vuosina kYlllmonysveron määrii. oUnt vain 
mitättömän vähän alempi kuin maanomistajan tulo maas-
taan (\'1't. 5iv. 251), ja siten on se viellyt häneltä hnlml 
tai myös mahdo1lislltulen tehdä paralilll1stöitä. Kun laill-
laadinta v. 1891 ryht.yi suojaamaan vuokralllieJli ä. sitä vas-
taan, et.tä kymmellysvero rnaanomistajilta siirrettäisiin 
heille (kts. siv. 2(2), sääsi se samalla toimenpiteitä maan-
omistajan suojaamiseksi tavattoman korkeilta kymmenyk-
sil tä. Määrättiil} n iOlittäin ~ että jos kreivilnmtatuomiois-
tuin havaitsee kymmenyksen nousevan yli 2/, lUaun bmtto-
tnJoisLl, niiden tuloveroa varten merkiLystä määrästä, so 
on vapauttava maanomistajan tämän ylisumman suoritta-
rnisesta. Km} tätä helpotusta pidetään aivan riittämättö-
mänä, on ill. ill. v. 1894- 7 Maunviljelyskoill lnissioni vaa-
tinu t. lisiilielpotuksia. 

RaskaiJl taakka Ul ikä Englannin maanvi ljelyksen kan-
nettavana en, ovat kuitenkin lXlikaUiset tel·ot, jotka sitä 
paitsi vuosi vuodelta enenovätJ olivat ajat hyvät. tai huo-
not. Näistä on tärkein kaikista vaivaisvoro, muita isom-
pia ovat kouluvero, tievero, terveydoll hoitovero, ktUlUalli-
Ilen voro ja kreivikuntavero. Paikalli set verot lankeavat 
suuremmaksi osaksi maaomaisuuden kunuattavili:si (vv. 1891 
- 2 61 %), jota vastoin irtain omaisuus siitä on melkein 
vapaa. Suurimman osan paikaUisista veroista suoritta-
vat vuokramiehet, ei maanomistajat, verot kun suoranai-
sesti t,ai välillisesti siirretään arennin muassa vuokruajalle. 

Jo ennenkWl vuosien 1894- '7 Maanviljelyskommis-
sion; laati lopullisen miet.intönsä, oli se eräässä erityi-

.. 
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sessä mietinnössä hallituk.selle esittänyt, elitä hallit.uksen 
ensi töiksi välttäroiittömästi oli saatettava maanviljelykselle 
verohuojennusta antamalla valtionvaroista. enemmän apu-
rahoja kunnallisvirastoille. Tämä saavutettiin, kun llUhti-
kmm 1 p:nä 1897 astui voimaan vuoden 1896 Laki maan-
vilj elyk!!.ooll käytetyn maan verotuksesta (The Agl'icultunu 
& tes Aclj, joka laki pysyy voimassa Ö vuotta eteenpäin. 
'1'ämä. tärkeä laki säätää, at tä. maanviljelijän on suoritet-
tava ainoastaan puolet niistä (laissa luotelluista) paikalli-
sista veroista, j otka tulee suorittaa maan viljelykseen käy-
tetyst-ä maasta; toinen puoli maksetaan valtiouvaroista.. 
Varsinkin tuntuva on tämä. verohuojennus pieni viljeli-
jöille, kauppapuutarhojen j a peltopalstojeJ! omistajille, joi-
den koko maa-alue tavallisesti käytetään maan viljelykseen. 
Mainitaan esimorkiksi että paikalliset viranoma.iset ovat 
saattaneet alentaa peltopalstojensa arennin kokonaista 2 
shillinkiä acreu. kohti) sen johdosta että he itse tämän 
lain vaikut.nksest,a nyttemmin maksavat, alempaa vuokraa 
maasta. 

• 



II. 

Muita. toimenpiteitä ja ehdotuksia. ma.aseudun 
yhteiskuntaolojen para.ntamiseksi. 

'rämän esityksen päätarkoituksena on käsitellä kysy-
mystä pienten maanviljelysten enentämisestä ja maanvil-
jelijäin aseman turvaamisest.a, koska siitä etupäässä riip-
puu maaseudun yhteisktmtaolojen onnellinen muodostu-
minen. Tämän kysymyksen ratkaisu riippuu kumminkin 
hyvin läheisesti useista muista tärkeistä kysymyksistä, 
jonka vuoksi olen katsonut välttämättömäksi jossakin mää-
rin käsitellä niitäkin, osottaakseni, mihin suuntaan toi· 
menpiteet ja ehdotukset viime aikoina ovat käyneet. 

Kun tämä tutkimus kumminkin on kasvanut· paljoa. 
laveammaksi kuin mitä oli aiottu, olen pakoitettu supista-
maan seuraavaa esitystä, jossa. siis voin ainoastaan lyhyesti 
kosketella hyvinkin tärkeitä asioita. Olen kumminkin kat-
sonut tarpeelliseksi laveamman esityksen maanviljelys-
työväen asuntokysyroyksestä. 
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1. Parempien asuntojen hankkiminen maanviljelys-
työväelle . 

• Niin Ii\lljnpcräinen asuntoreformi, 
kuin väbempivarai!!tcn, ei uinofl.8tnan työn-
tekijäin, asurnusolot todella osottavat tar-
peelliseksi, on varmasti yhwiskunnl\llisessa 
ja vl\.ltiollisesim suhteessa tärkeimpiä kun-
sallisia harrastuksia. Kansan suuren enem-
mistön terveys, sen tyytyväis.yys, kansan 
koko p .. rheonni, vuokrakiskonnan poi.~ta

minen, nuorison siveellinen kasvatlls, aika-
ihmisten si"e .. lIinl)Jl tila ovat oleellisesti 
riippuvia hyvistä. !l8umusoloistiH. 

SCIlÄ~"['E. 

'rärkeimpiä lukuja työväenkysymyksessä ylipäätään 
Oli epäilemättä. asuntokysymys. Eikä se, paha kyllä, ole tär-
keimpiä niin paljo sen perusteella mitä yhteiskullnnan puo-
lelta on tehty tai edes näyttää. olevan mahdollista tehdä, 
vaan ennemmin sen pemsteella että asumusolot epäile-
mättä ovat mitä läheisimmässä yhteydessä tYÖlltekijäin 
fyysillisell ja siveell.isen tilan kanssa. 'fästä asialllaidasta 
onkin ollut seurauksena, että ihmisystävätja tutkijat tällä 
alalla kaikissa maissa, missä ll. k. työväcllkysymys on käy-
nyt polttavaksi, verrattain varhain ovat kiinnittäneet omaa 
ja yht€iskumulll huomiota työväen asuntojen kurjaan ti-
laan. Niiin kävi , mikäli minä tiedän, varemmin Englan-
nissa kuin muissa maissa, Illutta Englannissa samoin kuin 
kaikissa muissa maissa on lainsäädäntö viime aikoihin asti 
pääasiallisesti, useinpa yksinomaankin kohdistunut kau-
punkilaistyöväestön asuntoihin, vaikka niin hyvin kirjalli-
suudessa kuin virallisten tutkimuskommissioruenkill lauslU)-
noissa paljastetut epäkohdat jo kauan ovat osottaneot, että 
siellä maanviljelystyöväestön asunnot useinkin ovat olleet 
aivan yhtä kurjia, jopa paikotellen kmjempia ja el)äterveel-
lisempiä kuin kaupunkilaistyöntekijäin asunnot. 
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Sitä paitsi on vasta viime vuosina oivallet.tu, että 
asuml1skurjuuden psykoloogisia ja siveellisiä seurauksia 
maaseudulla ei niinkuin kaupungeissa osittaul korvaa vii-
meksi mainituissa voimakkaammin tykkivä. henkinen 
elä.mä: yhdistykset, kokoukset, luennot, huvit, kun Englan-
nin maaseudulla sitä vastoin kapakka. on julkisen elämän 
keskustanu. 

Olemme englantilaisen maanviJjelystyöntekijän elä-
mää käsittelevässä luvussa jo luoneet silmäyksen hänen 
asumnsoloihinsa varhaisempina aikoina. Saman surkute1-
tavan tilan, jossa suurin osa työväenasuntoja aikaisemmin 
oli, vfllWlstavat sittemmin useat tlltk iIUl1skolUll1issionit 
todeksi. Niin teki 18S:l vuoden komnllssioni työväen-
asuntojen tutkimista varten, niin teki myös 1891 - 94 vuo-
sien kommissioni työväenolojen tutkimista varten, samoin 
kuin v. 1893 asetettu kommissionl , jonka oli tutkittava. 
maanviljelyspulaa. Englannissa kuiten kin näytään loh-
duttautuvan sillä asianlaidlllla, että ellglantilaiset työväen -
aS1IDnOt ylipäätään mukavuuteen ja tarkoituksenmukai-
suuteen nälldeu ovat parelluuaUa kannalla. kuin työväen-
asunnot Skottlannissa, samoin kuin ne Skottlannissa ovat 
paremmalla kannalla kuin Irlannissa. 

Si inä yhteenasetelmassa, jonka. apuh\issiliteeri L ITTU; 
tekee 1891-1894 vuosien sumen työväe.nolojen tutkimus-
komruissionill tutkija-apulaisten kertomuksista, huomaut-
taa häll, että ~ on yllin kyllin aineksia, jotka todistavat, 
että suuri osa työväen asumista asunnoista e,i vastaa niitä 
keskimiiäräisiä vaatimuksia, joita siisteyden j a mukllvuud(l.ll 
kannalta katsoen täytyy asettaa, jonkn ohessa. melkoinen 
osa niistä on kurjia ja knubean viheliäisiä... Hän ]jsää 
vielä, että "on mahdoton lukea näitä kertollluksia. haikeasti 
tuntematta, että lUnanviljelystyöntekijä liian usein, liian 
tavallisesti elää. oloissa, jotka ovat:. sekä fyysilli sesti että. 
siveellisesti epäterveellisiä ja vahingollisia«. Ja omasta 
puolestann kommission i lisää. näiden kertomusten osot-
tavan, että. työntekijän kipeimpiä t.arpeita on hänen asull-
tonsa parantaminen . Kuitenkin l ienee syytä. varottaa 
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ei-englantilaisia. lukijoita tällaisten lausuntoj en johdosta 
kovin itsekylläisesti vetämään sellaisia johtopäätöksi.ä" että 
olot Englannissa tässä suhteessa olisivat huonommat taikka 
yleensä edes yhtä huonoja kuin moniaalla muualla. Sillä 
meidän tulee ott.aa huomioon, että näitä lausuntoja ovat 
lausuneet Englannin ylimystöön kuuluvat henkilöt, joilla, 
kuten tunnettu, yleensä on tässä suhteessa suuremmat vaa-
timukset kuin ehkä minkään lllUun kansan yliluokaUa. 

Tavallisesti asuvat englantilaiset maanviljeIyst,yön-
tekijät tilanomistaju.n oroistamissa kyli ssä. 'l'yöväenasllll-
tojen hallinto-oikeuden tilanomistaja kuitenkill tavallisesti 
siirtää vuokramiehilleen, j a työntekijät hallitsevat niitä 
joko maksuttomasti osana palkastaao1 kun he ovat vuosi-
palveluksessa1 tai maksavat niistä viikkovuokraa tilan vuok-
]·amieheUe. Asunnot vuokrataan tavallisesti viikon 1 toisi-
naan kuukauden irtisanomisehdolla. Niiden mukana seu-
raa sangen usein pieni puutarhatilkku. 'r ämä on varsin -
kin yleistä silloin kuin asunto kuuluu palkkaan. Pait.si 
tätä saattaa vakinaisesti asetettujen työntekijäiJl asumuk-
seen vielä kuulua penmamaa1 jonka työnantaja tavallisesti 
silloin kynnättää maksutta1 sekä lelunänJaidun. 'ravallinelI 
vuokra maalaistyömiohon asunnosta puutarhoineen vaihte-
lee l :stii. - 1 1/ ,. s:un viikossa) jota kumminkin usein 
saa maksaa asunnosta ilman pnntarhaukin. Monin pai-
koin on vuokra kalliimpi . 

ASlUltoilull saattaa klutenkin omistus- tai hallinto-
oikeus olla muillakin kuiJl ti1anolllistajaHa. ja hänen vllok-
t'amiehellään. Siinii. tapauksessa on asia jätjestetty nlln 1 

että joku asuntokeillottelija joko on kerrassaan pitemmäksi 
ajaks i1 tavallisesti 99 vuodeksi (leases), vuokrannut vuok-
raoikeuden tilan manlla oleviin työväenaslmtoihin tai myös 
ost,amalleen tai yllämainitllUa tavalla vuokraamalleen maa-
alueelle rakelUlUttanut kokonaisen kyliin moisia asuntoja. 

Yleisesti mainitaan1 että tilanomistajalle kuuluvat ja 
hänen vllokri\miehensä vuokralle antamat asunnot tavalli-
sesti ovat paremmassa kunnossa pidettyjä) tat'koitllksen-
muka isempia, pl1l1tarhnlla varustettuja ja annetaan vnok-
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raUa huokeammilla ehdoil.la kuin ne asunnot~ jailJa on n. 
k. yksityisomistajat, s. o. keinottelijat, jotka ovat IlUoneet. 
rakennuttaneet niillä. ansaitakseen. Kaikista huonoimpia 
ja kalJjimpia ovat ne asunnot, joita välittäjä-keinottelija 
on ottanut vuokralle taas vuorostaan vnokratakseen ne 
työntekijöille. 

Tosiasia kuitenkin on, että maanviljelystyöntekijät 
usein yhtä mielellään et-sivät itselleen" moisia huonoja kuin 
hyviä asuntoja. Tämä koskee etusijnssa huonompia, vähä-
kykyis8111piä työntekijöitä. Tämä asianJaita riippuu osaksi 
siitä, ettei työntekijä niin välittömästi ja nopeasti tunne 
huonon ja riittämättömiin asunnon vaikutuksia kuin riit-
tämättömän ravinnon vaikutus tuntuu hänen rmwliissaan 
tai huonojen vaatteiden vaikutus hänen yhteiskwlllalli-
sessa arvossaan, jonka vuoksi hän itse on taipuvainen pa-
nelllaan asuntoonsa vähimmin arvoa. Suurimmalle osalle 
työntekijöitä. onkin asunto vain samankäsitteinen kuin ma-
kuupaikka. 

Mutta huomattavin syy tähän asiaintilaan on kuiten-
kin se l'uppuvuisuussuhde, johon työntekijä joutuu työn-
antajaan nähden vuokratessaan tältä aSUlUlon, jOlUlUoista 
riippuvaisuutta työntekijä, niinkuin aikaisemmin olemme 
osottaneet, lllitä suurimmassa määrässä kammoo. SiUä 
olipa näet työntekijällä asunto osana palkastaan tai viikko-
VllOkralla, niin edellytetään että hän on työssä tilan vuokra-
miehellä. J os tämä sanoo hänet irti työstään tai jos 
hän itse hakee parempi palkkaista työtä, on hänellä sa-
malla taljona vaara, että hän myös menettää oikeutt~nsa 
asua ent,isessä asunnossaun. Kuinka sumi merkitys tällä 
on työntekijän elämässä, on käsitettiivissä, kun muistumme 
että hänet tavallisesti pestataan vain viikoksi. 'l'yöntekijä 
tuntee katkerasti velyoituksensa, että hänen on useinkin 
vain viikon irtisanomisen jälkeen lähdettävä asunnostaan, 
josta hän maksaa vuokraa, mutta joka. siitä huolimatta 
ostää häntä vapaasti etsimästä paraitt~ työnmal'kkinoita. 
Hyvät työväenasunnot, joita annetaan huokeasta Vllokrasta., 
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eivä.t näin ollen saata työntekijässä JlerättiUi riippumatto-
muuden ja kansalaisuuden hUlJletta. 

Hän tlUltee olevansa »siclottll käsistii ja jaloista«, 
. olevansa. tilan vuokramiehen hermudell alaisena « ja tuo 
al ituinen pelko Illuuttokäskyn saamisesta »osaltaan edistää 
palkkojen polkemistnc. 

Hän ka,tsoo että, kun USllllto ei ole riippumaton 
työstä, hänellä ei ol~ mitään etua siihen kuuluva.n puu-
tarhan kunnossa pitämisestä eikä rakennuksen hoitami-
sesta, sillä :> mitä parempi se 011, sitä kovemmalta tuntuu 
rangaistus kun sen menettää«. 

Näin ollen ei ole kmumu, että on niitäkin Wan vuok-
ramielria, jotka ovat tyytymättömiä. koko tähän järjestel-
mään ja pitävät sen poistamista hyödyllisenä, koska siten 
myös saataisiin poistetuksi sen alituisen epäluulon lähde l 

millä. työntekijät työnantajia katselevat. 
Tämän omit.uisen jal niinkuin on varsin luonnollistal 

työntekijän vibaaman järjestelmän yleisyys kuitenkin on 
selitettävissä sitenl ettei työväen asuntojen tuottama 
vuokm vastaa niihin sijoitettua pääomaa. Keskimääräinen 
asnnnonvuokra näyttää olevan 1 s. 6 d. viikossa) mikä te-
kee 3 pst. 18 s. vuodessa. Moniaalla kuitenkin maksetaan 
suurempia vuokrial esilll. 4 pst. 10 s. lordi 11'OLLKMAC HJ..:n 
tilalla Cbesbiressä olevista aswmoista, joiden 3 acren ko-
konaisista peltopalstoista ja maitotaloudeeta olemJlle mai-
ninneet. siv. 158. Asuntojen) joita vuokrataan 3 pst. 18 s. 
l.Ilak~ustal sanotaan kuitenkin todellisuudessa maksavlUl 6 
pst. 19 S. 3 d. (työväenasunnoll alimman kustaJUlUksen 
korko a 3 Ofo 165 pst:lle on 4 pst. 19 S'1 johon tulevat 
lisäksi korjaukset) vakuutus, verotl maun arvo). Tuota 
pltiille 3 pst.:n nousevna. orotusta katsoo työnantaja. suo-
ranaiseksi palkanlisäksi työntekij älle. Sanotaan nimittäin 
tuollaisen asunnon käsityöläiselle tai muuta kuin maan-
viljelystyÖW. tekevälle työntekijälle tuottavan vuokraa. 
10- 12 pst. Nämä laskelmat 'l'yöväenkommissioni mainit-
see. Meidän kuitenkin täytyy katsoa 165 pst. liian suu-
reksi summaksi ollakseen työväenasunnon vähin kllstan-
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nus, sillä toisaalta on ilmoitettu tähän riittävän 100 pst,. 
Tämä muuttaa lIsiun oleellisessa määrässä työntekijän 
eduksi. Tilanomistajat kuitenkin katsovat oikeutetuksi, 
että etusijassa heidän omat tai beidän vuokramiestellsä. 
työntekijät käyttävät näitä asuntoja sekä että heillä it-
sellään tai lleidän vuokramiehilJään pysyy oikeus pit-äii. 
silJnällä, kenelle asuntoja vuokrataan. 'fähän tulee lisiiksi, 
eUä suurin osa vltokramiehistä ei tahdo ottaa viij eltäväk-
seen tiloja, ollei heidän yllämainitulla tumUa sallita vuok· 
rata asuntoja niille työntekijöille, joita he ottavat pa lve-
lukseensa. Englannin maaseudulla vallitsevaan, paikotel-
len kovaankin työvlienpuutteeseen nähden on myös tilan 
vuokl'amiehen kUlmalta katsoen luonnollista, että hän tällä 
keinoin koettaa tlll'vata itselleen mahdollisuuden ensin-
kään saada työntekijöitä. 

Kun tähän tulee lisäksi, eHei suuri osa tilunomistil-
j ia itse viljele tilojaan eikä myöskäru~ asu niillä, niin 011 

luonnollista, eUei heillä tavallisesti ole salllaa vastuunalai-
suudell tunnetta työntekijää kohtaan, kuin hyYällä ti-
lanomistajalla, joka itse elää mautilallaan ja on joka päivä 
tokemisissä työntekijäinsä kanssa. J"u, klm työväenasun-
tojen r'akennuttmninen ja kunnossapito useimmissa tapauk-
sissa on tilanomistajan eikä vuokrnmiehen asia, niili 
johtuu tästä läheisesti, että tuo etäällä asuva omistaja sa-
moin kuin vllokrnmies, joka. vuorostaan vuokraa asunnot 
työntekijö.ille, tulee katsoneeksi työväen aSlmtokysymystä 
yksinomaan aff'tiärikanllalta ja pitäneeksi pääasiallisena sil-
mämääränään Sllmimman mahdollisen hyödyn saamista 
niistä. Seurauksena tästä on ollut, että tilojen vuokra-
miehet alituiseen vali ttavat työväen puutetta ja syyttävät 
työntekijöitään sii tä, :oetteivät nru.uä itse millään tavaUa 
harrasta parempia asuntoja.:. Ne j otka näin päättelevät, 
jätotävät kuitenkin huomioon ottamatta erään kokemukson, 
jonka jo 1879 vuodon kommissioni maanviljelyspulan t.utki~ 
mista varten vahvisti todeksi , sen nimittäin ettei hyvistä 
fyölIle1..-ijöisUl ole puutetta sieUii, missä on hylliä t!lö1Xiena8nll~ 
toja. Työntekijät maksavat mielellään kohtuullisia vuok-
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ris, niin lausuivat useat todistajat myös 1884 vuoden kOOl-
missionille työväenluokan asuntojen tutkimista varteo, edel-
lyttäen että asuntoon lii ttyy joku maatilkku tai puutarha. 

On nimittäin luonnollista, että mitä korkeammalla 
kannalla, mitä kelvollisempi työntekijä on, sitä suurempaa. 
arvoa hän panee hyvään asuntoon. 'fällainen työntekij ä 
on sen ohessa vähemmin vaarassa joutua työstään il'tisa-
notuksi muulloin kuin suurinunassa hätätil ass8. Tiimän 
vuorovaikutuksen, joka niin muodoin vallitsee asunHon 
laadun ja työntek ijän välillä., pitäisi siis olla ja onkin ol-
lut yhtenä aiheena niihin parannuksiin, joita maanviljelys-
työväen asuntoihin on tehty_ Yhtyessääll nimittäin LITT-
LEn edellämainittlllUllausuntoon työväen asuntojen y lipää-
tään ala-arvoisesta laadusta, huomauttaa 1891- 1894 vuo-
sien Työväenkommissioni myös, että edistys tällä alalla 
usealla. paikkakunnalla on viimeksi kuluneill a 20- 30 v:na 
ollut sangen suuri, ollen tämä Englannissa j a Skottlan-
nissa suureksi osaksi seurausta. siitä esimerkistii., minkä j ot-
kut tilanomistaj at, jotka jo useita vuosia olivat toimineet 
usumusolojen paranta miseksi, olivat antaneet. 

Jossakin määrässä on t.ä.hän tietysti osaltaan vaikut-
tanut myös se lainsäädäntö (Land Imprm;em,ellt A cfs), jonka. 
tarkoibus on ollut osin avustaa maanolllista.jia lainoilla 
maanviljelyksen pnran tamiseksi, jOllll.lloiseksi myös työ-
väenaslmtojen rakentaminen on luettu, ja OSlll myös tar-
jota perheporintöt ilojen haltijalle mahdollisuutta kun-
nityttää til811Sa tätä tarkoitusta va rten, jota lainsää-
däntöä emme me kuitenkaan saata tässä lähemmält.ä. kos-
ketella. Tabdomme vain mainita., että moisten parallllus-
lainojen kuoletusaika. on eUlll tään 25 vuotta , korkokanta 
sangen korkea ja lainan saantikustallnukset rasittavat. 
Siksipä ovatki n amoast.aun suurimmat maanomistajat näitä 
lainoja käyttäneet. 

Mutta nämä yksityiset parannukset eivät kuitenkaan 
ole kyenneet ajkaansan,Jlln3u yleisempiä parannuksia yk-
sityistä tietä. Vielä niin myöhään kuin 1899 sanoo GUEEN 
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t~oksessaan liAlglish emmi)"y Cot!ages, että. »asumukset mMM 

seudulla ovat enimmäkseen sangen huonoja laadultaan .. 
ja lukuisissa tapauksissa niin surkuUeltavia, että. paikal-
listen viranomaisten tai, jos nämä sen laiminlyövät, halli-
tuksen puuttuminen asiaan olisi suotavac. 

Vaikka, niinkuin edellä esitetyistä viitta.uksista on 
käynyt selviUe, maasfmdulla olevien työväenasuntojen 
kurja. ja epäterveellillen tila ja niiden tarjoa.Dl", arvelut-
tava yhteiskunnallinen vaara jo kauan on myönnetty, ei-
vät nämä. olot kuitenkaan ole aikaisemmin ailwuhaneet 
parlamenttia muuhun kuin että se 1875 vuoden Yleisessä 
t.erveyshoitalaissa salli paikallishallinnon ministeriön ter-
veyshoitoviranomaisen tai säädettyyn määrään nousevien 
veronmaksajain pyynnöst,ä, suomaan terveyshoitoviranomai-
selle lllllaseudul1a saman vallan kuin kallpllnginviranomai-
silla on uutisrakennusten rakenteen ja järjestelyn valvomi-
seen lJähden. 

Vasta vUOlma 1890, jolloin vuodesta 18öl liihtien 
tuon tuostakin ilmestyneet, kaupunkiJaistyöväen asumuk-
sia koskevat lait koottiin yhteen ja laadittiin ajan vaati-
lllust.ell mukaisemmiksi, ulot.ettiin uusi laki, jos kohta. ei 
koko laajuudessaan, ma.aseudullekin. 

'fämi\. merkillinen Laki työväenasunnoista (The HOlt-
ting of lhe lVorkillg ClasSBS Act, 1890) velvoittaa mikäli se 
koskee maaseutua, piirin terveyshoitolalltakunnan vuotui-
sesti tarkastamaan työväel1asuntoja. Täti\. tarkastusta. toimi-
taHaessa. on tutkittava. huoneitten tilaa, katsottava onko 
vetti\ saatavissa, onko maa salaojitettuj. ll. c. Sitä paitsi sää.-
detään, että jokaisessa kontrahdissa, jolla työväenasunto 
annetaan vuokralle vähemmästä kuin 8 pskn ') vuosivuok-
rasta, täytyy olla. vakllutettuna, että »talo, vl1okrasopimusta 
tehtäeSSä, on kaikin puolin sopiva ilunisasunnoksi-. J os 
talonomistaja antaa vuokralle asunnoll, joka. ei täytä tätä. 
ehtoa, voidaan hänet tuomita. maksamnall korvausta tan-

') Skottlllllllissa ja lrl flll niaaa "' paLn vuosivuoknU3Ia. 



dista , jonka näytetään aiheuttmeen rakennuksen tervey-
dellisistä puutteellisullksista, eikä häll voi laillista tietä 
peria suorittamatta olevaa vuokramaksua. 

Mutta laki menee vieläkin pitemmälle, se kun val-
tuuttaa terveyslautakunnan tai, jos tämä siinä suhteessa 
on leväperäineo: kreivikuntaneuvoston 

1) sulkemaan ja omistajan kustannuksella purkaut-
tamaan epätel'veellisen rakennuksen, ellei omistaja paneta 
sitä kuntoon tarkoituksenmukaiseksi aSlmnoksij 

2) lHll'kanttamaan rakennukset, joiden läheisyys tai 
kosketus IIlluhin rakennuksiin tekee nämä viimeksi mai-
nitut mahdottomiksi asua tai terveydelle vaarailisiksi ; ja 

3) rakennuttamaan työväenasuntoja. 
Edellä mainittuihin toiOlenpiteihjn saatt.aa. terveys-

lautakWltn ryhtyä joko säännöllisesti toimittamiensa to/'-
veyshoitotsrkastusten perusteella tai vähintään neljän ve-
ronmaksajan pyynnöstä toimeenpancOlansa. tutkimul,seJl 
nojalla. Sos rakennus tii.llöin huomataan terveydelle vaa-
ralli seksi, määräii. te t-veyslautakunta, tai jos tämä laimin-
lyö velvollisuutensa, kreivikuntaneuvosto sen korjatta~ 

vaksi j jos rakennuksen omistaja toimittaa korjauksen, sna 
hän viranomaisen toimesta yleisistä varoista lainaa sen 
verran kuin kOljUUS on maksanut. Tämä. laina knolete-
taan vähintään 30 vuodessa ja sillä on etuoikeus kaikkien 
muiden kiinteistöä rasittavien hypoteekkilainojeo edelliL 

Ellei rakennuksE)o omistaja toiInita kOljausta, on ter-
veyslautakuunall a. valta sulkea ja tyhjentää rakennus, jol-
loin vuokralaisille annetaan kOl·vausta omistajan kustan-
nuksella. 

Omistajalle tuleva korvaus tel-veyslautakunnan koko-
naan kelvottomiksi tuomitsemista rakennuksista, joita siis 
ei korjaamalla käy tekeminen asuttnviksi ta i jotka muille 
lähin\kennuksille ovat terveydellisessä suhteessa vaaralli~ 
sia, määrätään seuraavan hinta.·arvion mukaan : 

1) rakennuksista, joissa on useampia asukka ita kuin 
terveyshoidollisessa suhteessa on suotavaa, ei hintaa ar-
vioida silloisen vuokran, vaan sen vuokran mukaan, mikä 
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saataisiin, jos vuokralaisten luku vähennettäisiin kol1tuulli-
seen määrään; 

2) rakennuksista, jotka ovat huonossa kunnossa, mutta, 
kuitenkin kOljo.ttavissu, arvioidaan hinta niin, että kor-
jauksesta aiheutuva kustannus vähennetään hiunasta; 

3) rakennuksista, joita ei enää saMa käyttää USUll-

lloiksi, arvioidaan hinta tontin ja vanhojen rakennusai-
ueitten arvon mukaan. 

Jos omistaja haluaa pitää tontin tai jos siitä voi 
erottaa osau, tekemättä aineellista vahinkoa j äävälle 
osalle, jolloin myös se etu, mikä omistajalla on siitä, että 
hänen muut rakerumksensa saavat vapaamman aseman, 
otetaan lukuun, tarvitsee korvausta antaa ainoastaan ra-
kennuksista.. Jos naapurilla on etua rakennuksen purka.-
misesta, niin saavat he suorittaa osan kunnalle koit.uvista 
kusta.nnuksista. 

Ellei talon omistaj a hyväksy odellä mainitulla tavalla 
arvioitua hintaa, voipi hän vedota sovintotuomareihin. Ko-
konaisia taloryhmiäkin (enintään kuitenkin 15 taloa) saa-
tetaan tällä tavoin purkauttaa, jolloin siihen kuitenkin vaa-
ditaan asianomaisen ministeriön ja" jos talonomistaja toi-
menpidettä vastustaa, parlamentin suostumus. 

Tärkein osa työväenasuntoja koskevasta laist,a tar-
koittaa huokeiden ja hyvien työväenasuntojen hankkimista. 
suuremmassa määrin ja on siis se, joka puuttuu astwto-
kysymyksen ytimeen. Laki nimittäin antaa paikaUisvi-
ranomaisille vallan, missä tarve niin vaatii , joko yllämai-
nitnista syistä purettujen talojen korvaukseksi tai ylipää-
t,ään työväenasuntojen puutteen poistamiseksi rakennuttaa. 
kaikenlaisia työväenasuntoj a tai ostaa ja antaa vuokralle 
jo valmiita taloja, jot,ka. laut.akunnan siinä tapauksessa on 
»korjautettava ja varustettava tarpeellisella sisustuksella, 
tarpeilla ja roukavuudella. « 

'rerveyslautakunnan, joka piirissiiän tahtoo soveltaa. 
tätä lain osaa, on etusijassa käännyttävä kreivikuntaneu-
voston puoleen, joka. toimittaa työväen asumusolojen tut-
kimttksen piirissji.. Jos kreiviktwtaneuvosto huomaa tut-

2il 



306 

kimuksensa osottaneen, että turkoit.ukSClllllllknisista flStln-
noista on puute, ettei tätä puutetta todennäköisesti käy 
poistaminen muulla tavoin eikä torveyslautakunnan ehdo!"-
talOa rakennussullnnitolma vel'onalaisiin nähden ole talou-
dellisesti epäedullinen, niin voi kreivikuntanneuvost,o vul-
tunttaa te r'veysh~utakunnan rakennuttamaan asunnot. Siinä 
tnp'luksessa terveyslautn kunta piiättää, tuleeko oinoastaan 
sen kunnun , jossa uusien asuntojen rakentaminen on huo-
mattu tarpeell iseksi tai josta niicl on rakentamista tarkoit-
tava anomus on saapunut, vastata kustannuksista, vai on ko 
parin tai kolmen piirissii, olevan naapurikunnan niistä vas-
tattava. Edellisessä tnpall!{sessa saattaa piirin lorveyslnll-
tnkunta myös sii rt ää kunnalle yastarakcnnettlljen tai lln-
dcsti sisustettujell työväenasllntojen käytännöllisen hal-
Ilnnon. 

Jos terveyslautakunta on saanut luvan ryhtyä raken-
nuttamaan työväenasuntoja, 011 sillä vulta ost aa siihen tal '-
koitukS(lcn maatu. 'l'äsSä suhteessa on tehty se tärkeä rniUi-
t'äys että, ellei rullata saada ostaa vapauehtoisella sopimuk-
sella, saa sit.ä hankkia pakkohmastllksella, jolloin ku iten-
ki n vauditoan as ianomaisen ministeriön (Local G01:ermnent 
Board) \'älitys sekä parlamentin myöntämä tavanmukai -
neil pakkolllovntnksen vahvistus. 

On säädetty, että jokaista tämän lllatuista työ \'äen-
aSltntoa. (coltage) voi SCllnlta enintään 1 2 aeren luajuincn 
puutarha, jonka vnotuisat·vo ei kuiten kaan saa olla 3 pst. 
suurempi. 

Laissa. lnet,eltujen toimenpiteitten täytäntöönpanoon 
bll'vittavat mhavamt ann etaan paikallisvirallomaisten kiiy-
tettäviksi valtiolainan muodossa. Nämä lainat knoleen-
tuvat 20·-50 vuodessa ja juoksevat 3 1 ~ 0 0 (20 vuoden 
kuolotusnika)~ jopa 3 1/ 2 0 u (50 vuoden kuoletus,\ ika) ko-
rolla. Vult iolainan ylimpänä. rnjana on kunnall vuotuisen 
verotnlon kahdenkel'tainell mäii.rii, ja tans korkoon ja kuo-
lotnkseeu Hähden noudatetaan sitä perilluieHu, eHä niiden 
tulee korn\Utuu yrityksestä suatavilJa nlOkra~ y. m. tuo 
l oilla~ ilman eltä niillä sau raSittaa veronmaksajia . 
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tästä laajaperäisestä ja yksityisen henkilön vapautta suu-
ressa määrin rl1joittavasta laisr.a, jonka vert,aista lmkal'Ull-
dessa ei ole missään muussa muaSSa., niin on todeksi myön-
nettävä, että vaikka Se (tätnä on kuitenkin sanottu etu-
sija-ssa siitä lam osasta) joka ei koske maaseutua ja joka 
sallii repiä, maahan kokonaisia kaupWlkikOl'tteleita) mel-
koisessa määrässä on edistänyt työväenasuntojen kehityst,ä 
kaupungeissa) on se si.tä. vastoin ollut melkein kaikkea 
merkitystä vailla maaseutuun nähden, missä asuntokysy-
mys) niinkuin edellä on huomautettu, ei kuitenkaan ole 
vähemmän polttava. 

Ni.iden mitättömien tulosten perusteella, mitä 1890 
vuoden L ailla työväenasunIloista on näytettävänä maaseu-
dulla, on Lalld Law RefOl'rn Association niminen suuri y]vlis-
tys, joka on paljo pohtinut asuntokysyrnystä, leimannut 
tälllän lain arvottomaksi näennäisavuksi ja sen määräykset. 
pelkäksi haamukuvalcsi lainsäädännön huolenpidoista maan-
viJjolystyöntekijään nähden. 

Viimeisten saatavissa ole .... -ien tietojen mukaan Oyut. 
maaseudun terveyslalltakllunat. todella ainoast.aan yh-
don kerran soveltaneet asuntojen rakerUluttamista tarkoit-
tavaa lain osaa. Vaikkei tässä tal)auksessa edes maan 
pakkohmastus tullut kysymykseen, oli kuit,enkin käytävä 
U1onenmoisi~~ mutkia ja voitettava t,avattoman suuria vas-
tuksia, jotta saa.tiin oikeus rakennutt.aa 8 työväenasnntoa. 
Kun vihdoin näin kullmeitten kustannusten perusteella mää-
rättiin vuok~·~määrä, huomatt.iin se snurenunaksi kuin mitä 
maanviljelystyöntekijä paikka.kunnan olojen mukaan kykeni 
snorittamaan. Ainoa t.ulos viranomaisten toimenpiteistä 
oli; että tiJ. ~}nomistaja,t väliJlisesti saatettiin mkennutta-
maan jon.kon työväenasuntoja. Vain välillisesti saivat siis 
työntekijät, sen kautta. että vanhat hökkelit sulettiin, pa-
rempia asuntoja kuin ennen . Tässä siis on merkittävänä 
samat. välilliset seuraukset tästä laista, knin jo aikaisem-
min olelllme huomanneet Peltopalstalakien seurauksista 
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Viime vuosina ei tiiliä alalla ole tehokkuampaa toi· 
mintaa huomattavana. Niinpä paikallishallinnon minis-
teriön kertomuksessa vuosilta 1899- 19CO esim. mo,init.aan, 
että maaseudun viranomaiset ovat ottaneet ainoastaan yh-
den lainall (1.800 pst.) t.yöväenaslwtojen rukenlluttamista 
vat-ien. Sitävastoin näyttävät Illaaseudun vimllomuisetviime 
vuosina alkaneen huolellisommin työskennellä ihmisusun-
noiksi kelpaamattomien talojen parantamiseksi tai niiden 
purkamiseksi. 'l'ämä toiminta luultavasti on yhteydessä sen 
kansanval taisen kehityksen kanssa, mikä Englannin puikal-
lishallinnossa 1894 vuoden suuren reformin kautta on t-a-
pahtunut ja josll~ tuonnempana teemme lyhyesti selkoa. 
Vielä muutama vlIosi takaperin tosin mainittiin, että se-
kin osa lakia, joka ta-rkoittaa yksityisten talojen tyhjen-
tämistä ja maahan repimistä, milloin omistaja ei toimita. 
käsket.tyjä lwrjaustöitä, on suureksi osaksi. kuollut kizjain, ' 
syystä että talojen omistaj ina usein oli henkilöitä, jotka 
taloudellisista syistä eivät kyenneet toimeenpanemaan 
viranomaisten vaatimia parannuksia. Virunomaisten oli 
silloin valittava kahdesta: joko sulettavll talot ja jät.ettävä 
n iiden asukkaat maantiell e tai tyydyttävä välttämättö-
mimpiin kOlj auksiin. 

:Mutta yllämaillii.un viraston kertomuksesta v :l ta. 
lS99~19()) kuitenkin huomaamme, että kokonaista 163 
piirineuvostoa mat\seudu lla on ryhtynyt toimiin sellllllo is-
ten rakennusten suhteen, joita kat!iottiin ihmisasunnoiksi 
ke\paamattomiksi: 848 tuloa korjattiin vinmomaisten käs-
kystä, 170 taloa. sulettiill , 42 taloa purettiin. 

Syiksi 1890 vuoden lain verrattain vähäpätöisiin tulok-
siin Oll osaksi katsottavt\ sitä kaikenmoi sten IImtkallisten 
ehtojen ääretöntä paljouttu! mitkä laki määräät.äytettäviksi, 
ennenkuin terveyslautakunta saattaa käyttää kozjllamis-, 
pllrkamis- tai rakenJ1ustoimintavaltaaJlsa! jotka ehdot eri-
tyisest i kohdistuvat. Hllluseutuull ja tavattomasti vaikeutta-
vat j a kallistuttavat la ill soveltamista siellä. 'l'llt:kimuksia 
on tehtävä, tod istu ksia julkaistava sanomalehdissä! lyk-
käystä syystä tai toisesta myönnettävä, oikeuden päätök-
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ljiii hankittava. Kun vihdoin on tehtävä sopimus manu 
ostosta eikä sii.nä kenties onnistuta, on vielä suoriudut-
tava mitä mutkaU isimmista mcnettelyistä. pakkoluovutllk-
sen aikaansaamiseksi , j a lopuksi on paiJmllisviranomuisten 
vielä \'nstuttava sen kustannuksistakin. Niinkuin edellä 
kerrottu tapaus osot.taa, ei y ri tyksen taloudellinen puoli-
kuun ole varsin houkuttelevn.. Kulunkien ja 1/ 2 ncren 
lIIaan hinnan sekä työväenasulllloll rakonnuttamisen mai-
Hitaan lu.kiin liitetyssii seli tykscssä usein nousevan 200 
pst.. Huoneen vuokra sitä vastoin ei saata tuottaa enem-
pää kuin 0-6 pst., vuodessa, josta vuokrasurumasta muita 
työviienas lIutojn maalla aJmetaan vuokralle ja jota enem-
pää eivät tavalliset mnullvilj elystyöntekijät kykene maksa· 
iliaan. Nuo allmiset vuokrat ovat sen vuoksi pahaua 
loukkauskivenä y ri tyksen taloudelle. Korkeita vuokria 
taas vaatii se lyhyt !lika, jonka kuluessa valHoIsina on 
kuoIetettava. On sangen kovan vaatia pieniä kuntia kuo· 
lettamaan laill!HI. 20:ssä, en intäii.n öO vuodessa, siihen näh· 
den ettei varoysisinkaan pääoffiall omistaja, joka raken· 
!luttaa talon, satda olottaa sen olevan puolen vuosisadan 
kuluttua arvoton. Sen vuoksi olisi v1lokrien aleneminen 
lIikaansaatavissa, jos sa Uittaisiin panna joku vähäpätöinen 
osa kuoletusmaksuista veronmaksajien suoritettn vaksi, 
mikä ei näytä kohtuuttomalta, kim ottaa huomioon, että 
kunta omitta kustannuksittaan vuokralaisen vähittäismak-
slljen kautta san 20~öO vuoden kuluttua haltuunsa ve-
lattoman omaisuuden. J 'os ta loon liittyvää maa-alaa Ii-
sättäisi.in lain määräämästä 1/ 2 acresta. 1 acreen, olis i val'-
maan tämäkin omiaan tekemään vuokralaista taipuisam-
Illaksi maksamaan suurempaa vuoknHl aivan Jäheisyydes-
sään olevasta maasta kuin tavallisesta peltomaasta. Lo-
puksi lnainitaan että, jos kohta sit.ä lain määräämää ra.· 
joitusta, ettei tarkoitu]';Se€n saa, ottaa sumempaa lainaa 
kuin knksi kertaa kunnan vuotuinen verotulo, käy puo-
lustaminen, kun on kysymys lainan ottamisesta epäkan-
nuHavaisia tarkoituksia , puistoja y. lll. s. "art~n , se ei ole 
paikallaan kuu lainoja otetaa n suorastaan kOl'kolt tuotta-
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viiu ydtyksiill. niinkuin vesi· ja kaasulaitosten 1 rnkCJlIlUS-
len y. lll. s. h!lHkkimiseen. 

Paitsi lllin soveltamista haittaavan hankalaa ja Jnul-
kallista mcncttelyfapu!\ sekä taloudellisin vaikeu ksia, tiiy-
tyy myös syyksi lain epäOnnistumiseen katsoa paikall is-
viranoma isten toimehornuutw ja viilinpitiirnätt.ömyyttä 
lain soveltamisessa. l'ätä taas osaksi selittää. se, että 
vinmollUliset, joille luin käytäntöönpano on uskottu, itse 
usein ovat tillonOlllistajia. 

'1'yöväcuasuntokysymys Englannin IlltHl.seudulla f>i 
si is ole 1800 vlIoden lailla vielä Hiheskään ratkaistu) jos 
kohta tätä lakia pel'il\atteihill sa nähden täytyy katsoa 
ct"inomniscll tärkeäksi. 

• 
'l'iistä syystä OlIkin tehty lukuisia ehdotuksia epä.--

kohticll kOI~l\alUii;Cksi tälli~ <1111.1111. Edellä olevassa selon-
teossa syistii. 1890 lain mitättömäks i lllenemisecn ol emme 
jo viitulllleet useulLn niistä. 

Erityisesti tllhdomme vielä kiinnittää huomiotll j oi-
hinkuihin vaatimuksiinJ osottaaksemme millä eri hwoilla 
Oli luultu saatavan tämä kysymys ratkaistuksi. 'I'ulemme 
sitell lliikellläällJ kuillka yhtäälli~ tahdotaan että ·tilan-
omistajia. Oli vurnstettltva. rakennusluinoilla ja velvoitc[.-
hwu pitämään Jmllllollisia työviienasuJltojaJ kuinka toi-
!-jalIlla blhdOtaan rakentaa 1890 vuoden lain pohjalle j a 
yhiikill lisiiti~ kunti en velvollisuutta ja mahdollisuutta sell 
tiiyttiim iseen t kun vihdoin kolmas suunta tahtoo tehdä 
työmiehistä itsestäii,n asuntojensa omistajia. 'l'ehdessälHllle 
lähempää selkoa näistä pyrkimyksistä t.ahdomme sallllllla 
tal'lH1StHaJ mi.ssä Illiiärill niiden Oll onnLshUlut voittaa alaa 
jll m itä. edelletyksiä. niillä itsek llUakin 011 t.ehoUisen pa-
J'allnuksen aikaanSl\allliseksi työntekijiiiu Blani.osuhteis~a. 

~iinkuin aikai:;emmin lllaillitsemUlB, on 1891 - 94 
vuosif'1I sunri 'l'yöväcnkollllll issioni erityisesti tätä kysy-
mystii pohtinut. KOllllllissioni on sitä mieltii) ettei mitään 
olf'ellisCIll~ill uusiu lainsäi1dii.ntötoimenpiteitii ole turpeen, 
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vaan ennemmin voimassa olevan lain tehokkaalllpaa toi-
meenpanem ista. jonka vuok::;i kommissioni ehdottuH ainoas-
taan joitakuita pienempiä lllUlltoksia lnkiin, vaan sen sijaan 
tärkeitä huHillllollisia refot'Jllia sekä rukcullllslainain lllyön-
tiilllistä vultionvaroista yksityisel le maano lnisfaJillc. 

Kommi ssioni Dl! erittä inkin tässä viimeksi nminitllssa 
kohdassa yhtynyt lljlulaissihteerinsii LITT I.En seuraavalla 
tavalla perustel emaan ehJ otuksccm : 

, SaaHaa kysyä«, sallOO LitUe kOll1missionille unta-
lllUSSHfill lausunnossa, ~llliksen IIlillä esitä lly\'iiksyftäviiksi 
samantapaisia toilllenpiteitii, lntin no, joihill Idal\.llissa on 
ryhdytty, sovclinittcn asuntojen hankkimiseksi Englannin 
ilJa a n viljol ystyön tek ij ö i He. 

Ensiksi tekisi miel eni väittää, että yleisesti sovellet-
tuna se periaate, että työväenusuntojll on hUllkithn"u kan-
Silll valitsemien p::.ikallisviranomaistclI väliLyksellä, pääs-
tiiisi valloilleen mäiirättömiin koinottchUl, suosikkijärjes-
telmiin ja lahjomisen, mikä tulisi käytäntöön tontteja 
valittaessa, asuntoja vuokntttacssa, vuokria vaadittaessa 
ja pakoll isesti otettaessa. Vasta sitte ktUl kaikki muui. toi-
menpitoot on huolllattu tcbottomiksi, saatettaisiin tähän 
ryhtyä. Luulen että tämi~ jiiljestelll1ä ehkäisisi kaikki 
yksityiset aiotteet, elleivät vuokrat ol isi sellaiset) että ne 
tUJ'vnisivat vel'on!llaksaji~~ tappioilta. Irlannissa uihenl.bllL 
jokoino!1 LauQllrers ildsiH johdosta rakellllettu asumllS 
vllosittajn melkoisf'st i tappiot.a veronmaksajille. 'fiimä 
tosiasia on l)iclättänyt suuren joukon Irlannin pllikallis-
viranomaisia lakia soveltunwsta, ja llyt on esitetty vanti-
mus että. heiUi. olisi j KlkofeftmYI kiiyttämiiiln sitä toillliyulhul., 
mikä heillä 011. Mutta tämiin lisäksi ni\.yttäii. epäiltäviiltii, 
kykenevälkö paikulJisvirnnoJUsiset kiil lOttOlllllsb aryostele-
maan, Oliko suotavaa tahi mahdollistakaan koetTUlI asullto-
j en avulla pysyttäii. kull akin paikkakuIlualla uykyistå 
aSlllmsmiiäl'äänsii. J os vilja pysyy uykyisissä alhais issa, 
lli.nnoissuall) tulee yhii. uusia maa-alueita jätcttävii.ksi. yil-
j elcmättä ja työnsaanti on yhilki.n kiiyyä niukemmnksi_ 
Ja pääll e piiätteeksi tulisi kllikJ,i paikallisen vir'unOIll<ll-
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sen to iminta maan ja asuntorakennuksen ostamista varten 
niin hyvin veronmaksajnin eduksi1 joiden tulee vastntll 
mnhdoll isesta vahingosta, Imin niiden henkilöiden eduk si, 
j oita viranomaisten toimenpiteet koskivat., joutumaan niul 
paljon tarkastul<sen ja muoc1oU isulldon uJniseksi, että ku~ 
lungit sii tä tuntuvast i lisääntyis ivät. 

Jos sitä vastoin lainojn maan omistajille annetaan , on 
valtion vain valvottava, tU I:joaako muu tila tarpeellista 
vakuutta etumaksosta. Maanomistaja arvostelee itse tar-
vittavain asuntoj on lukumäärää, ja jos hän erehtyy, Slh~ 
hän yksinään sil tä kärsiä. 

Minun täytyy myös julkihmsua varmana vaukaulIluk-
senan i, ettei mitäiin suurta ja pysyväistä parannusta käy 
työväenasuntokysymyksessii. toimeenpuneminen, eDDenkuin 
t,yöntekijän oma i~sotunto ja hänen velvollisuutensa pel'-
hettiiän koh taan pakottavat hänet pyytämään parempia 
asuntoja ja uhraamaan jotakin niitä saadakseen«, 

K Olllmissionin ehdotus nähdään seuraavasta otteesta 
sen mietinllöstä: 

~ Piiäasiallillen epäkoh ta, johon luinsäädiinnöllisiä j a 
hallinnollis ia toimenpiteitä näyttää käyvän soveltaminen, 
on maanviljelystyöväestön asuntojen vajanainen ]'aken-
llUstapa ja terveyshoidollisot puutteelli suudet - - - . 
Laajempi toimivalta (kuin mitä jo 1890 vuoden laki un-
tua paikullisviranomaisille) ei meistä näytä tarpeelliselta, 
mutta me ehdotamme yksimielisesti, että kaikki ne asu-
musten omistajat, jotka antavat huoneita vuokra lle 10 
pst. vähemmästä vuosivuokn\sta, velvoitett"isi in vuosit-
tain antamaan tCl"veyslautakunnalle ilmoituksen kussakin 
huoneistossa asuvuul hon kil öiden luvusta, sukupuolesta j a 
ijästä; onko asukasten saatavissa käyttökelpoista vettä, 
ovatko huoneistot varustetut bu"Vehuoneella sekä ovatko 
ulkohuoneet hyvässä kunn ossa. Meidän hmllaksellllDo on 
velvo ituksesta tiUlaistell t ietoj en antamiseen oleva se lmk-
sinven oin hyvil tulos, että se vuotuisest.i vaatii t.erveys-
lautakunnan j a talollOlllistajain kiinnittämään huomiota 
Ilslmtojcn laatuun. 
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Myönnämme myös oikeutetuksi sen JOu istutuksen, 
minkä. useat apulaistutkijat ovat tah,neet. .ehii nimittäin jo-
kaisen piirin terveyshoidontarkastajaa olisi kiellettävä ha,o-
joittamasta yksityistä lääkäl'lntointa, että hänen olisi käytet-
tävä kaikki aikansa virkavelvollisuuksiensa hoitamiseen 
ja. ettei häntä saisi si irtää Ill11UanOe ilman paikallishallin-
non ministeriön suostumusta. J otta moisilla ehdoiUa saisi 
näihin virkoihin täysin päteviä henkilöitä, olisi välttämä-
töntä hujota sellainen palkka, että 56 monolle pienelle 
terveyclonhoitopiirillo olisi rasittava, eikä näissä piireissit 
kuitenkaan olisi riittävästi työtä tämän virkamiehen koko 
työajaksi. Tämän vaikeuden voittamiseksi olisi mieles-
tämme kaksi tai useampia terveydenhoitopiirejii yhdistet· 
tävä yhdeksi. Me olemme sitä mieltä, ett.ä terveyshoidon-
tarkastajtlll saattamiseksi itsenäismupään asemaan olisi 
sopivinta, että kreivikuntaneuvosto asettaisi hänet virkaan 
ja paikallishalliullon ministeriö vahvistaisi hänet siihen. 

Olemme vielä Mr Littlen kanssa yhtä mieltä. siinä, 
että Englannille, Walesilla ja Skot.tlannille yJJteisen lain 
kautta olisi maanomistajille jonlmll hallitusm ini steriön 
välityksellä annettilva etukäteen lainoja asuntojen rakentil-
mista vurten ja nlhaisinta korkou vastaan , mikä voisi 
turvata vnltiota tappioita, sekä että nämiit Isillat saisi 
maksaa tnkaisin kuolotuslainoina mäiirävuosion kulessa. 
Lainojen sttantiehtoihin olisi pantava nimenomaisia mää.-
räyksiä asuntojen l aadusta~ niiden varustamisesta puutar. 
halla sekä korkeimmasta vuokrasta, minkä niistä saa 
\'aatia - - -c. 

K ommissionin ehdotusta vastaan, että Illnunomista-
jiDe annettaisiin laiJlojn parempien asuntoj en \'Ukon-
nuttallliseksi heidän työväelleen , on kaksi kOlllmissiorun 
jäsentä pannut vastalnuseen. 'l'oinon vastalauslljista on 
jo ennestään tuntemnmllle JESS~; CO r,LlNGS. 

~ Minä en« - sanotaan Collingsin vastalauseessa 
»niinkuin Mr Little, ' pelkää ottä puikalJisviranomaiset, 
semmoisilla kuin ne Suul'britanniassa ovat jäljestetyt, mi-
tenkään väiil'inkäyttäisiviit valtaansa . ,. Yksityinen Yl'it-
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teliäisyys _ (toisin sanoen kcillotteleva rakennuttaja), jo· 
hon lll' :Little on viitannut: tilljOO miuun käsittääkscni 
lll<lunviljelystyöntekijälle toivottomimman tien asuntojell 
hankkimiseksi - - _ c , 

)lutta Collulgs menee pnljoa pitemlllällo kuin kOIll-
missionin enemmistö ehdottacSS!\,\Il keinoja vallit,seviell 
epäkohtien korjaamiseksi : 

,.Millä ehdotan, että missä mannviljelystyöntckijällä 
on hallussaan asunto !l)tIIl.l.lomistajnltu tai tilun vuokra-
mieheltä joko vuokralla tili työnsä hyvityksell i~) hänen 
nautinto-oikeuttaan siihen ei saatta isi lain lIlukaisesti me-
nettää, ilmun että kolmen kuukauden irtisanomisnika 011 

jommaltakulDmulta puolelta määt'ii.tty tahi molemmin puoli· 
nen sopimus tehdään . 

Tällainen lainsäädäntö olis i periaatteeltaall uusi , 
mutta se poistaisi epäkohdan, jonka nykyisten olojeu 
tutkimus osottaa arveluttavaksi, ei a inoastaan työnteki-
jöihin, VUtlH myös maanolllistajiin ja tilojen vllokramiehiin 
nähden. Se osaltaall edis t.iiisi suopeumpien suhteiden 
syntymistii. työnantajain jit työntekijäin välillii. ja antaisi 
työntekijälle jotakin, jota ivatta \'O i5i kut l; tm kodiksi". 

Col liugsin esittihuiiii. mielipidettä, että hlinoja. työ-
väenusuntojen mkennuttallli sia varten olisi annettava pai-
kaUis\'i..ranolll~\isille eikä yksityisille henkilöille, kannatti 
kOIllUlissionissa 'fO"l 1IA:\'N, tmmettu työviiesiön jär-
jestäjä ja johtaja, jonka. lJlielipiteittell osaksi täytyy 
katsoa edustavan työntckijii,in omia mielipiteitä. Maun 
menee kuit.enkin koko joukon pitelllllliUl e kuiu Colliugs. 
Vustulauseessii!lU ottaa hän erityisesti puheeksi Littlen 
käsittelemäu kysymyksen Irlannin Labollrers Acfsin ulot-
tamisesta Englantiin, hUOUlautblen kuinku suureksi siu-
mmkseks i tämä laki on ollut Irlalillin työväestölle ja. 
mitä muutoksia lakiin ol isi tehtävä, jotta paikallisviran-
OlHaisten olisi helpompi hankkia maata ja vähentää ku-
llUlkejll viihcm pään mäiträii ll säJ jotka muutokset ovat välttä-
mät.tömät, jottei laki itse . pilkkaisi tarkoitusperäänsä«. 
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»Toden teollu «, jatkaa Tom )lUUlI: »Oll tämä laki , 
jotta sillä olisi mitään perinjnurista merkitystä, tehtävä 
pakollisl.lksi . Me ehdotamme, eWL Suurbritannian l)it.äjän-
neuvostot saavat saman oikeuden työväen asuntojen IHmkki-
miseen kuin vaivaishoitohallituksiJla on Irlannissa ja,. 
kaUptUlkivimnomaisilla koko valtakunnassa sekä että pai-
kallishullinnon ministeriön olisi kaikin tavoin kehotetbwa. 
ja belpoitett.avll tämän oikeuden rajatonta soveltalllisb . 

.Me esitälllll1e, että paikallishallinnon min istoriö I,Lerto-
k irjeellä muistuttaisi maaseutllvirastoju velvollisuudestaan 
han.kki~l riittävästi terveellisiä asuntoja, ja että joka ta-
pauksessa, jolloin ilmoitetaan asuntojen puutetta oleva.n , 
liihetettäisiin siitä erityinen tiedonanto paikallisille viran-
omaisille ynnä kehotus ryhtyä toirnenpiteihin . Me lnu-
Jelllme, että jos olisi olemassa sumi joukko asun toja, joita 
eivät omistaisi maauomistajat eivätkä t ilojenvnokramiehet, 
vaan jotka julkinen vinllloHwinen suorastäan antaisi 
vuokralle, tämii. asianhaara vaikuttaisi hyvin paljon eng-
lantilaisen työmiehen itsenäisyyden kal"tuttamiseksi ja hii-
lleIl tilansa panntamiseksi .« 

Vaatimuksen valtiolainojen antamisesta maanOlnis-
tajill e työväenaslllltojen rakentamisb1 vart.en otti 1893- 97 
vuosi en Maanviljelyskomm issioni uudelleen puheeksi . Vaa-
tiessaan nimittäin suurempia huojenlluksia lainojen saami-
seSSit maanviljelyksen parantamist.a varten, huomauttaa 
tämä kommissioni erityisesti, ettei maanomistaja, ellei 
hän Saa lainaa huokealla korolla pitkäksi takaisinmaksu-
ajaksi, voi tyydyttää vuokramiestensä. ja työntek ijäinsli. 
vaatimuksia työväenasuntoihin nähden. 

Mikäli tiedämme, ei vaatimusta, että maanomistajat 
saisivat valtiolailloj!L työväenasuntojen rakentamista var-
ten, kuitenkaa.n ole ajettu perille. 

Sitä vastoul on lainsäädäntö, mitä tu lee kuntien 
toim ivaltaan työväen asuntoihill nähden, yhäkin kehitetty 
vuonn!~ 19CO julkaistulla lttilla ('1.'he HousiJlg of the lVorkil/g 
Classe8 .tiet, 1900). 'l'älllä tärkeä lak i poisfaa monta. niistä rl1·-
sittavista määrä.yksistä, jotka elleivät ol e estän eet, niin 
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kuitenkin erinomaisesti VII ikeutfaneet muascutuviranomuis-
tcn toimintaa työväenasuntojen hankkimisessa. Paitsi muo-
dollisia huojenlluksia menettely tavassa tuottaa tämä uusi 
laki myös sangen melkoisia taloudellisia helpotuksia pai-
kallisviranomu.isille. Laki antaa. Ill,In, terveydenhoitovir'an-
omaisille tilaisuutta kreivikuntaneuvoston suostumuksel la 
nlOkr'ata yksityisille henkilöille maata, jonka viranomaiset. 
1800 vuoden lain määräämässä tarkoituksessa ovat osta-
neet! ollen kuitonkin ehtona että nämä henkilöt asian-
mukaisesti rakentavat ja käyttävät lain vaatimia työ-
väenasuntoja. Näin poistuu melkoinen este hnittaamaSb\ 
1890 vuoden suuren lain soveltamista. 

Vihdoin on aivan äskettäin eräs kolmas suunta pääs-
syt. valtaan Englannin t.yöväenlainsäädännössä. 

Vaikka JESS}o~ COLL INGS edellä kerrotussa vastalau-
seeSSMO sunoo, et.teivät ne epäiJykset, joita LITTLE on es iill-
tuonut paikall isviranomaisten sopivaisuutta vastaan1 0 1(' 
voineet häntä vakuuttaa , näyItää kuitenkin siltä, kUln ei 
hän tästä huolimatta olisi aivan varma siitä, että luottn-
Ill\lS paikallisvi ranomaisten hyvään tahtoon tässä suhteessa 
ol isi kylliksi. Sen vuoksi hän panikin vastalauseeseensa 
ehdotuksen, j olla oli tarkoitus tarjota työmiehille suu-
rempaa mahdollisuutta omien asuntojen ostamiseen. Häll 
huomauttaa, että jo vuonna 1884 työväenluokan asuntoja 
varten asetetun kunink.kommissionin apulaistntkijat olivllt 
lausuneet sen mielipiteen, että työmiehillä pitäisi: mikäli 
mahdollista, olla pysyvämon hallinto-oikeus 8sumuksiinsll 
tai ainakin vllokl'akontrahti , ja että Työväonkommissionill e 
oli lausuttu samaan suuntaan meneviä mielipiteitä. . Eh-
dota.n "l sanoo Collings, , hyväksyt.täväksi sen lakiehdotuk-
sen, jonka Mr Wl'ightson tänä istuntokantell!\ on parlamen-
tille csittä.nytja jonka mukaall työmiehet saisivattiJaisl111tta 
lunastaa asumf\osa huoneet. maksaen käteistä jonkun osan 
kauppasummasta sekä loput vnotuisiUa. klloletl1ksilla. " 

Tämän ehdotuksen CHAMBEHT,AIN ajoi porilIe vuonnn. 
1899. j a se sai nimekseen Laki pienten asuntojen hankki-
mi sesta (The SlIIall D/I.;ellings Acquisitioll Acf). 
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'l'unnustaa täytyy, että täJlä lailla on JUllrens,\ eri-
koisesti englantilaisissa 010suhteissR1 nimittäin ainakin 
y läluoknssa yleisesti lev inneessä halussa oman ta lon omis-
tamiseen, johon tiliUln laki tahtoo auttaa työväen lllokkaa-
kin pääsomää.n. L aki valtuuttaa paikallisvu'tlliomaisia an-
tamaan edellä mainittuun tarkoitukseen lainoja henki-
]öillel jotka asuvat n. k. perhetll.loissa l jolloin kuitenkin 
otetaan huomioon , ettoi laina saa noustt~ päälle ~/3 siitä, mikä 
viranomaisen mielestä on omaisuuden myyntiarvo, eiki\. 
myöskään päälle 240 pst. (tai siinä tapauksessa että talo 
on n. k. lea8eJwldl s. o. jonka vuokra-ajasta on jälellä väh in-
tään W vuottaI päälle 3(X) pst.). Lainaa ei lilyöskäiin 
saa antaa, jos viranomainen kat.soo talon myyntiarvoll 
olevan 400 pst. suurempi. 1'ämii. hlina korkoineen 011 

kuoletottava vähintään 30 vuodessa. Korko ei saa 'oUn 
enempää kuin 112 % suurempi sitä korkoa l mikä viran-
omaisen on valtiolle maksettava. 

Ennenkuin viranomainen tähän tarkoitukseen antaa 
lainan, tulee sen olla vakuuttullut sii tä, että 1) luinan-
hakija asuu tai aikoo aSUll talossn, eikä ennestäälJ ole seu 
omistajl11 2) että talo 011 sen arvoinen kuin edellä mai-
nittiin, 3) että talon omistusoi.keus on sitä laatua, että 
tavalJinen kiinnit.yksen ottuja sen vois i hyväksyä, 4) että 
talo on terveyssn.htcidell puolesta tyydyttyvä ja hyvässä 
kUllllossa, 5) että kuoletus ja korko taataan paikt~llisviran
omaiselle vakuuttamulJu. tälle ennukko-osto-oikeus taloon. 

Kreivikuntaneuvosto on se . puikallisvil·unomainenc, 
jonka velvollisuutena luin soveltamulell maaseudulla. Oli. 
Jos klritellkul piirinenvosto (Rm'al district cowujl) on 
tyytymii.töll kroivikuntaneuvoston laiminlyömiseen lain 
täytäntöönpanossa, voi se vedota paikalJishullinnon mi-
nisteriöön , joka, jos n iin katsoo hyväksi l sauttaa siu·tää 
lain sovoltamiso ikeudeu piirineuvostolle. Jos piirissä- on 
vähintään 10,0:::0 henkeä, saa piirineuvosto kreivikunta-
neuvoston suostumuksolla ottaa toimekseen kaikki kreivi-
kUlltaneuvoston tehtä.vät lain soveltamisessu, vastuun lai- I 

noista j. 11. e. Kaikki lnin täytäntöön panosta aiJlUuttuvat 

• 



• 
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Ulenot on kt'civikmmassa suoritettava kl'eivikunnllu ve· 
roista , piirissä jostakin tel'vcyshoitol'll.ha:;tosta tiLi Terveys-
hoitolain mätiräämistä yleisiiJl tarkoituksiin käytettävistä 
veroista. Elleivät llli.n soveltamisesta aiheutuneet, lnenot 
jonakin vlll'uinhoitokautellu korvaudu asunnoista tuJovilla 
kuoletuksiUa ja varoilla, 'llIUlI nousevat kreivikunnassll 1 2 

d:ä. ja piirissä. 1 d:n joka puntaa kohti siellä taksoitetllla 
veromäärää cnemmiiksi, ei uusia lainoja Sna antaa, cnnell-
kuin 5 'luotti!- on kulunut siitä kuin edellä mainitut mo-
not, ovat Jaskeuneet. mainit,tllja mäiiriij, alemmaksi. 

Siihen asti kuin täydellinen omistusoikeus taloon on 
kuolotuksillu hankittu, tulee talon aHti seuraavien ehtojen 
alainen: 1) kuoletus ja korko on täsmällisesti maksettava, 
2) omistajan tulee asua talossa, jot41. ei saa. vuokrata 
111l1iUe 4 kuukautt.a piteml11iiksi ajaksi vuosittain, 3) talo 
on palovakuutettava ja 4) pidettävä. hyviissä. terveysboi-
dollisessa kunnossa sekä hyvin hoidettavu~ ö) siinä ei saa 
pitää kau)J!lu viikijuomiu. eikä suUt muutenkaan saa olla 
haittaa lähituloille, 6) pai.kullisv.iranomuisen edustajan tu-
lee milloin tahansa päästä taloon tarkastamaan, onko 
niimi~ ehdot tiiytetty. 

'ralon omistaja saa paikallisviranomaisen luvalla luo-
vuttaa talon to iselle henkilÖllo. Ellei edelläml\inittuja 
ehtoja täytetä, voipi paikallisviranouiaineu ottaa tlllon 
IwJtuunsu. tai määrätä sen huutolmllpalla myy~äviiksi. 

Kaikki kustannukset, joita pailmUisviranomaiselle syntyy, 
kun se tällaisesta syystä ottnll. talon halhnmstl, sen M"-

vioimisesta, myymisestä y. m., on poisluettava siitä h.in-
nasta, mikä paikaUisvil·anolllllisen on omistajatle mak-
sottava. 

Kun vanboillinen hnllitus, niinkuin lIlaiuittiin, CI:IAM-
BEnf.A lxin kautta esi t.ti tämi\.n lain elldotuksen lJarl amen-
tille1 kohtasi. se tässä muodossaan jyrkkää vasta rinhIll va-
ptlumielisten puolelta. Nämä t.osin myönsivät t,oill'lcn-
!)it,een semmoisella oivalliseksi, mutta olivat poriaatteeUi-

j sesti erimioltä tämän luin nojalla hllnkittnvieu talojen 
omistllsoikeuteen nä hden ; ho katsoivat että kuntien eikä 
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työm iesrell piläisi tulla niiden omistajiksi. Tätä vaati -
musta Chambcrlain puolusfnksessaan katsoi kollektivis! i-
sesta teori;Ista lähteneeksi . »Olen itse puolestani vakuut-
tUllut siitä, ottä työväenluokan sUl1I'i enemmistö on vas-
tustava tällaista lakiehdotuksen muutosta. H e haluavat 
päästä omistajiksi ja nauttia täyttä hallinto-oikeutta OIuai· 
suuteensa; ja luulen todellakin ettei yhteiskunnalla eikä 
valtiolla olisi viihintiikään etua siitti., että estäisi hei lä 
tätä. oikeutta nauttimasta.« 

Vaikka siis Chamberlain oli työväenluokan !limesSA. 
lakiuan puolustanut, ei siitä Englann i.n vanhoillisellakaan 
taholla odoteta sumia seul'I\l1ksia llH\anviljelystyöväelle, 
ja sen ohessa myönnetään, että se etusijassa on kykene\-ä 
auttamaan kusityöläisiä, teollisuustyöntekijöita j a muita 
,. korkellmmuUn kaimalla oJevia työn tekijöitä.« Saallla~lI1 
oman kodin itselleen_ 'rästä syystä ovat useat työviien-
edustajatkin asettuneet laul suhteen aivan \-äli npitiimättö-
mälle kannall e_ 

Samaa mieltä on muuan tätä lakia tutkinut saksll-
lai.nen \ -ON BRAK8NItAUSH\ Berliinissä, joka sitä arvos-
telee seuralwaan tapuan : _On ilman 111ll11ta sel\"ä) 
otiii moinen luki on irtailllelle työvii.enluokalle \-ähii-
ar\"Olllell_ Lnkutm ottamatta sitä tosiasiaa, etUi työmies 
vaill eri.ttäin h11l'vassa tapauksessa omistaa 1 J kauppahin-
nasta, ei hänen työnSä tavllllisesti olo niin vakinaista, 
että. hän hankkimalla oman talon saaHaa kiin nittää itsensä 
johonkin miiiit-ättyyn kaupunginosaan. J os hän kuitenkin 
tahtoisi ja \"oisi sen tehdä, niin saattaisi häll tämän kyt.-
keytymisensä johdosta vain l iiankin helposti joutua hm-
notromien lyönantajain nylettäväks i, jotka tii.tä asiunJlIln-
faa \täyttäisivät hyväkseen. Näillä perusteilla onkin Challl-
berlninin lailt varSUl oikein sanottu olevan pientä kaup-
piasta varten j a sil tä PUUhltYlUl työväenJain luonnetta«_ 

Ei\'ät siis ole vain teoreettisia, vann myös puhtaasti 
käytännölli sil ja sangen painavia ne syyt, j oita eri ta-
hoilta on Englannin uutta asulltolakia \-astaall esiintuotll. 
Olisihan yarsin varomatontfl lopet taa tämä selonteko vetoo-
malla si ihen kokemukseen, mitä vastaisuus on osot.tanl. 
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Mutta erehtymättä voinee esiin tuotujen syiden nojalla 
olla vakuutettu siitä~ ettei lIuurmA,7jelystyömiehillii tule siitä 
olemaan suurta hyötyä, kenties pikemmin vahinkoa, JOs 
he ryhtyvät omia taloja itselleen hankkimaan. 

Selontekomme toimenpiteistä ja ehdotuksista maan-
viljelystyöväen asuntojen parant-amiseksi Englannin maa· 
s~udulla päättyy siis tähän. Olemme nälmeet, että kai-
killa näillä toimenpiteillä ja ehdotuksilla on ollut tarkoi-
tuksena valtio varoilla edistää hyvien asuntojen rakenta-
mista. Niin hyvin toimenpiteet kuin ehdotukset ovat 
kuitenkin toistaiseksi näyttäytyneet sangen vähän toi· 
veellisiksi . Ehdotusta valtiolainojen myöntämisestä ti 1 an-
o Jl1 i s taj i lie tähän tarkoitukseen on työväen-ystävälliseltä 
taholta vastustettu sillä perusteella, että järjestelmä olisi 
omiaan tekemään työntekijän liian paljo riippuvaksi työn-
antajasta, jota paitsi ei Uloisen toimenpiteen myöskään 
saata katsoa aikaansaavan vilkkaampaa rakennustoim in-
taa, koskalum valtion, estääkseen keinotteluja) täytyy 
panna vaatimukseksi joku määrätty korkein vuokra. Niin-
ikään on esiintuotll painavia käyt,ännöllisiä. syitä sitä 
hiljattain ilmestynyttä lakia vastaan, jonka tarkoitus 
on tehdä työmiehistä omien talojen omistajia. 'l'ätä 
tilaisuutta saattavat nimittäin) niinkuin sanottu, vau} 
aniharvat korkealla kannalla olevat työmiehet käyttää 
hyväkseen; työväen samoin kuin muiden yhteiskunta-
luokkien suurella enemmistölla oi ole erityistä tarvetta 
päästä oman talon omistajaksi: ja jos tällaista tarvetta 
onkin olemassa, on sen tyydyttäminen usein käytännölli-
sistä syistä mahdoton. Heistä on kieltämättä pääasja~ 

että saavat vuokrata kun)/oUisU~ asuntoja kohttatl1isesta '1nak~ 
susia. Mutta tätä tarvetta näyttää olevan erittäin vaikea 
tyydyttää valtiomahtien puolelta tapahtuvilla positiivisilla 
toimenpiteillä. Ainoa mahdollinen keino on epäilemättä 
se) että valtio tässä kohden käyttää kuntia välit-
tiijillä. Mutta toistaiseksi on tämä keino paikallisviran-
omaisten vastahulwisullden ja passiivisuuden johdosta 
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näyttänyt varsin vähän tehoavan. Sitä vastaan on lisäksi 
huomautettu, että. kunnat llloisten y ritysten kautta saat-
tavat joutua kärsimään taloudellisia tappioita. Vaikli:a 
siis tässä on suuria. vastuhsia. voitettavalla; lienee el)äile-
Dlättä tätä. tietä. eteenpäin kuljettava, aivan samoin kuin 
Englannissa on teht,y peitopalstojen hankinnassakin työ-
väelle. On rahennettava tälle pohjalle, saamalla aikaan 
sellaisia parannuksia, että kuntien viranomaisten vasta-
hakoisuus voitetaan ja että yritys saadaan kunnille talou-
dellisesti mahdolliseksi. 

21 
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2. Paremman ammattiopetuksen hankkiminen pieni· 
viljelijöille. 

Edellisessä on jo huomautehu siitä, miten Enghm-
Msa pieniviljeJijäin ammattiopetus on laiminlyöty ja 
miten tämä seikka osaltaan on vaikuttanut siihen, että. 
talonpoikaisluokka hävisi (siv. 38) j a että sitä tätä nykyä 
on niin vaikea saada uudelleen nousemaan (siv. 2(0). Ei 
ole näet helppo saada sopivia henkilöitä, jotka kyken isi-
vät viljelemään n iitä pienempiä. tiloja, joita tahdottaisun 
luoda ostamalla. suurtiloja ja jakamalla niitä. pienemmiksi. 
Kuten kaikkialla muuallakin eivät asianomaiset itse ole 
täälläkään tunteneet parannu.ksen tarvetta tässä suhtcessa. 
Scn tärkeyden ovat etupäässä maanviljelyksen kansan-
talouden tutkijat ensiksi havainneet ja osottaneet sekä. 
ruvenneet parannuksia vaatimaan. Niinpä esim. edellisestä 
tunnettu BRODRICK kirjoitti asiasta v. 1880 m. m.: ~ Ral

van ja hyvän maanviljelysopetuksen puute ei ole koskaan 
antanut tämän maan viljelijöille ailietta valituksiin, ja 
kumminkin on tämä paljoa tärkeämpi kysymys kuin mo-
net muut, joitten puolesta. on kiivaasti agiteerattu. .. Maan-
viljelijän poika, joka aikoo ruveta maanviljelijäksi -
j atkaa hän - kasvatetaan tavallisesti samalla tavalJa kuin 
mikä muu nuorukainen tahansa, ilman ettii. hän koulussa 
oppii mitään, joka olisi maanviljelyksen kanssa yhtey-
deSsä. Ainoa, minkä hän oppii, on se mitä hän kotonaan 
voi havaita.. ~Ja kuitenkaan ei liene olemassa mitään 
muuta ammattia, joka vaatii niin moninaisten teoreettis-
ten ja käytännöllisten tietojen sulattamista, kuin maan-
viljelys, eli oikeammin etevä maanviljelys, ja maanvilje-
lystä harjoil;tavat tavallisesti miehet, jolka eivät ikinä ole 
saaneet ammattiopetuksen ensimäisiä alkeitakaan ... 

Vast.a v. 1890 ryhdyttiin valtion puolelta. tätä asiaa 
parantamaan, parlamentti kun silloin myönsi runsaanlaisia 
varoja tähän tarkoitukseen kreiviklmtaneuvostoille, jättäen 
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niille täyden vapauden järjestää ammatti tietojen levitt-ä,· 
minen pikkuviljelijöille omien paikkakunnallisten tarpeit-
ten mukaan. Tämänjohdosta on useissa. kreivikunnissa koe-
tettu saada kansakoulujen jatkokursseja käytäDIlöllisiksii 
toisiin on järjestetty koekenttiä, toisiin on asetettu kier-
täviä meijerikouluja, toisiin taas kiertäviä puutarhanhoi-
don ja peltopalstaviljelysten neuvojia y. ill. s. Mutta kun 
tuntee kreivikuntaneuvostojen kokoonpanon, ymmärtää. 
hyvin, että näillä ei voi olla suurempaa harrastusta alem-
man maanviljelysopetuksen parantamiseen. Sen vuoksi 
ovat yllä luetellut toimenpiteet verrattain harvinaisia 
eivätkä ne ole voineet saavuttaa tarkoitustaan, nim. he-
rättää kansassa harrastusta maanviljelykseen. Tämän on 
usein mainittu vuosien 1893- 1897 Maanviljelyskommis-
sioni havainnut ja pitää sen vuoksi suotavana, että. valtio 
ryhtyisi tarmokkaampiin toimenpiteisiin. Se lausuu m. m.: 

»Maanvilj elyksen edistyroiselle on tärkeää, että. jo-
kaiselle nuorelle maan viljelijälle valmistetaan tilaisuus ei 
a.inoa-staan hyvän yleisen koulusivistyksfln saamiseen, vaan 
myöskin opetuksen nauttimiseen sellaisissa aineissa) jotka 
ovat enemmän tai vähemmän läheisissä suhteissa maa.n-
vilj8lykseen, s. o. kemiassa, geologiassa, kasvitieteessä ja 
kotieläinten fysiologiassa - - -. ~ Tähän päämäärään 
arvelee kommissioni parhaiten päästävän hyvin järjestetyn 
ja yleisen kansakoulun jatkolturssijärJestelmän kautta. j a. 
panee tämän asian valtion sydämelle. Parlamentti sääsikin 
v. 1901 uuden koululain jatkokursseista, joka laki tekee 
taloudellisesti mahdolliseksi semmoisten jäljestämisen. 

Jo v. 1899 oli otettu ensimäinen askel maaseutujen 
kansakoulujen jäljestämiseksi parempaan sopusointuun 
maalaisväestön olojen ja tarpeitten kanssa, kun määrättiin 
että lapset maalaiskouluissa voivat erityisissä oloissa koulu-
·tuntien sijaan tehdä käytännöllistä maanviljelystyötä. 

Mutta onpa niitäkin, jotka eivät katso tätäkään kyl-
-Iin riittäväksi, vaan ovat yleisen kansakoulun <tppi7curssei-
·hinkin vaatineet siihen suuntaan vaikuttavia. muutoksia) 
että oppilaissa heräisi enemmän harmstust·a maanvilje-
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Iykseen. 'r iitä esitystä. perustelee ensimalsrna edellisessä 
mainittu Englannin yhteiskuntaolojen tarkka tuntija JESSE 
COLLINGS vastalauseessaan 1894 vuoden Työväenkommis-
sionissa seuraavalla tavalla: 

~ Se opetus, mikä annotaan julkisissa kouluissa maa-
seudulla, on tässä kohden vaillinamen. Sen sijaan että 
sen ensimäisenä tehtävänään pitäisi nuorison mieliin te-
roittaa ensimäiset alkeet siitä, minkä tavallisissa oloissa 
tulisi olla hauskin, terveeltis in ja. enin puoleensa vetävän 
kaikista ammateista, on nykyinen opetus ennemmin ollut 
omiansa nUOI·isoon tYl'kyttämään itsetiedotonta halutto-
muutta tähän toimeen ja kehoittamaan sitä tointa hake-
maan toisaalta. Ne rahat, jotka maallviljelysalueissa käy-
tetään ftllllDnttiopetukseen, ovat suureksi osaksi hukJ,nan 
heitetyt, niin kanan kuin puuttuu kansnkouluista alkeis-
opetusta mnanviljelyksessä..« 

~ Useita mielenkiintoa herättäviä lausuntoja täst-ä asiasta 
esiintyy (kommissionin) npulaistutkijainkin raporteissa. 
C HAPMAN esim. sanoo: »on vaikea saada työväen vaimoja 
keittokouluihin, jonka vuoksi tyttöjä tulisi opettaa keittä-
mään, ennenkuin he jätt.ävät kansakoulun «. Eräs toinen 
snnoo; ~tyttöjen kasvatukseen pitäisi kuulua leipominen. 
Minun kylä.ssäni ei ole kolmea tyttöä, jotka kykenisivät 
kunnollista leipää leipomnan. Pojille pitäisi opettaa maan-
viljelyskemio,n ja maanviljelyksen ensimäiset alkeet.~ 

~ 'rähän suuntaan ei tulla kumminkaan mitään sanot-
tavaa edistystä saavuttamaan, ennenknll opetusminister.iö 
panee siihen eneilllllän huomiota ja rahallisesti auttaa 
koulujen neuvostoja ja. opettajia ottamaan maanviljelys-
opetuksen ohjelmaansa«. 

~.illinä }Hlolestaru ehdotan - jatkaa Collings - että 
hyväksyttäisiin vastikään parlamentissa esitetty lakichdo-
tns, jonka tarkoituksena on käytännöllisen opetuksen hank-
kiminen (kansakowllihin) koulupullta.rhojen muodossa, he-
delmä- ja vihnnneskasvien hoidossa, kanan- ja mehiläis-
hoidossa, Vlloroviljelyksessii., lannoitusaineitten käyttiimi-
sessä, siemenen valinnassa, lintujen ja hyönteisten suh-
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teesta viljelyskasvcibin ynnä muissa maanviljelystä ja 
lHlUtarhanhoitoa lähellä olevissa aineissa.:. -

Tätä ehdotusta, joka luonnollisesti monen mielestä 
tuntunee hyvinkin rajulta, elllme olisi tässä esittäneet, 
ellei sitä olisi tehnyt sellainen mies kuin CoUings, ellei 
se kävisi samaan suuntaan kuin useat hallinnolliset toi-
menpiteet ja etevien maalaisolojen tutkijain lauslmnot j a 
vaatimukset Dluissakin kulttmuimaissa viime aikoina, 
joita t-oivon vastaisuudessa olevani tilaisuudessa esittä.-
mään. 

Kun näin oli. tultu huomaamaan, että parempi opetus 
maanviljelyksessä oli välttä.mätön, johtui tästä Ylllmärryk-
sestä vihdoin (v. 1899) erityisen seuran (The Agl'1cultm·al 
Educatum Commitfee) perustaminen Lontooseen, joka seura 
on tehtäväkseen ottanut: 1) sellaisen järjestelmällisen ja 
tehokkaan, sekä teoreettisen että käytännöllisen, opetuk-
sen aikaansaamisen maanvilj elysaineissa, joka. soveltuu 
kullekin maanviljelystä hatjoittavalle luokalle; 2) parem-
lUan käsityksen levittämisen maataviljelevien luokkien 
keskuuteen niistä eduista, jotka seuraavat heidän elinkei-
nonhaaraansa suoranaisesti tai välillisesti tudwittavasta 
opetuksesta. 

'fämän seuran jäseninä on tiedemiehiä, edl1smiehiä, 
kreivil'Ulltaneuvostojen puheenjohtajia, maanviljelysopis-
iojen opettajia j. n. e. Kuinka sumessa määräSsä vaati-
mus, että kansakouluissa on opetettava maanviljelysai-
neita, on saanut jalansijaa, näkyy seuraavasta, kansakou-
lujen lukujärjestystä koskevista ponsilauseista, jotka seura 
on hyväksynyt: 

,.Että maaseudun kansakoulujen ohjelmaan otetaan 
kurssi maanviljelysopetuksessa, joka kurssi alkaa alem-
milla asteilla havainto-opetuksella. ja. jatkuu ylemmillä. 
luokilla niin, että pidetään luentoja luonnonhistoriassa 
sekä maanvilj elystä ja maalaiselämää koskevassa alkeis-
luonnontieteessä. Luennot olisi tehtävä havainDollisiksi 
kokeiden avulla, ja, missä. mahdollista on, olisi ne täy-
dennettävä käytännöllisellä työllä kouluihin yhdistctyillä 
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peltopalstoilla. Näitä luentoja varten pitäisi tarpeelliset 
tunnit saada j onkun verran vähentämällä nykyisiä vaati-
muksia, erityisesti kieliopissa., oikeinkiljoitl1ksessa j a ylem-
mässä. laskuopissa. Yleinen ohje olisi laadittava jokaista 
kurssia varten, siten kuitenkin että. opettaja saattaisi sitä 
muuttaa paikallisten vaatimusten mukaan. Opettajia var-
ten olisi laadittava luettelo sopivista, maalaiselämää kä-
sittelevistä lukukirjoista. Piirustuksen opetuksen maaseu-
dun kouluissa pitäisi mukautua maaelämän vaatimust~n 
mukaan ja. mikäli mahdollista johtaa Imuesineiden valmis-
tamiseen«, sekä 

:>Että tyttöjen maaseudlm kansakouluissa. tulisi saada 
nauttia pojille ehdotettua. kurssia vastaavaa opetusta, 
mutta niin että poikien käytännöllinen työ työhuoneissa 
tai ulkona pellolla vaihdettaisiin yksinkertaiseen opetuk-
seen keittotaidossa, taloudenhoidossa ja terveysopissa. -
P erwpohja.isempaa opetusta näissä. aineissa sekä.leikkaus-
ja (missä niin on mahdollista) paikkaustyössä, puutarhan-
hOidossa, mehiläis- ja kananhoidossa olisi annettava jatko-
kouluissa._ 

Maanviljelyksen opetuksesta täysikäisille ehdottaa 
seura: 

.. Että maaseudun ilta (jatko-) kouluissa pitäisi opet-
taa sellaisia ameita kuin luonnonhistoriaa, kasviopp ia ja 
muita maanviljelystä koskettelevia t,ieteitä, puutarhanhoi-
toa, mehiläis- ja kananhoitoa, maanmittausta, maanvilje-
lyskirjanpitoa y. m. mieluummin kuin aineita sellaisia 
kuin kujoituskonetyötä, kauppalaskentoa ja pikakirjoi-
tusta. Opetus (etenkin luonnontieteissä ja puutarhanhoi-
dossa) olisi tehtävä havainllolliseksi kokeitten avulla, ja 
kurssissa olisi myöskin, j os suinkin mahdollista, opetettava 
puut yön tekoa, metallityötä' (joka tapauksessa piimstuksen 
ohella) tai korit yötä. Työmiespuutarhoj a olisi järjestettävä 
iltakoulujen yhteyteen_, sekä 

, Että opetusministeriön tulisi kehottaa niitä kreivi-
kuntaviranomaisia, jotka eivät vielä. ole sitä tehneet, jär-
jestämään tai ottamaan osaa koulu- ja kokeilrunaanvilje-
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lyksien järjest.ämiseen; näitä maanviljelyksiä olisi joka 
vuosi tarkastettava. Näiden kouluviljelysten pitäisi olla 
erilaatuisia, erityi sesti sovellettuja: (1) t.yömiehille, ja b) 
maanviljelijöille. Joka viljelystä. tulisi sen hoitajan kewt-
tää siihen smmtaan , joka paikkakunnan maanviljelijöille 
olisi soveliain.« 

Tämä mielipide, joka katsoo olevan välttämätöntä 
saattaa opetus ka.nsakouluissa enemmän maanvilj elyksen 
.tarpeiden mukaiseksi, on tietysti saanut kannattajia suu-
rista maanviljelijäin yhdistyksistä. Chesruren maanvilje-
lyskamari esim. on täten selittänyt, .. että opetus, jota 
annetaan kansakOlllnissamOle maalla, on saatettava tar-
koituksenmukaisemmaksi maanviljelystä harjoittavien van-
hempien lapsille, j a on siis uudelleen järjestettävä; että 
lukujärjestys, jota nyt noudatetaan, paremmin soveltuu 
kaupunkilais- kuin maalaiskouluille; että pääasiallisin vaa-
timus on se, että samalla ktm maaseudun kouluissa täy-
dellisesti pysytetään entinen alkeisopetus, niihin myöskin 
liitetään käytännöllistä opetusta; ett.ä,. tähän päämaaliin 
voidaan päästä vaihtamalla metoodit sellaisiksi, että. ne 
ovat omiansa kehittämään lasten havaintokykyä; että me 
yhtä ehdottomasti hylkäämme vaatimukset opettaa tie-
dettä sinänsä. kuin myöskin hylkäämme vaatimukset opet-
taa maanvilj elystä. semmoisenaan .. . 

Kuten näkyy, on kaikkien nä.iden ehdotusten ja toi-
vomusten tarkoituksena saada kansakouluihin opetusme-
netelmä, joka paremmin kykenee valmistamaan lapsia. hei-
dän elämän työhönsä kuin nykyinen , otaksuen, et.tä tämä. 
työ tehdään maaseudulla. Yksimielinen näkyy tätä. nykyä. 
olevan mielipide, että. kansakoulujen nykyinen opetus-
jäljestelmä. on muutettava. Ainoastaan siitä ollaan eri-
mieltä; onko maanviljelys kansakoului..h.in asetettava itse-
näiseksi opetusaineeksi vai onko opetusmetoodia niin 
muutettava, että eri aineita. (esim. luonnont1etoB) laskentoa 
y. m.) opetettaesso. ne on niin paljon kuin mahdollista. 
sovellettava maan viljelykseen ja karjanhoitoon. 
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Et.tä järjestelmänvailldos Englannin kansakouluissa 
jo alkaa tapahtuu, käy ilmi siitäkin, mille kannalle halli-
tus nyttemmin on asettunut tähän paljon kiisteltyyn 
asiaan nähden. Seuraava ote y:ua 1\:100 opotusministe-
riön maasendlUl kansakouluille lähettämästä ki el'tokir-
jeestä viittaa tähän, samalla kun se osottau, millä kan-
nalla hallitus on yllä sanotun periaatteellisen erimieli-
syyden suhteen: 

:> Opetusministeriö ei hyväksy ajatusta antaa maaseudun. 
kansakouluissa ammattiopetusta käytäunöllisessii. maan· 
viljelyksessä eri opetusaineena, mutta on sitä mieltä, ettei 
koulunopettajan ole hukattava yhtään tilaisuutta, jossa 
hän yoi oppilaille antaa selväpiirteistä tietoa. jokapäiväi-
sen maanviljelijä.-elärnän alalla. tavattavista ilmiöistä ja 
jossa hän saattaa heillo osottaa, kuinka heidän itsensä 
on tutkittava luontoa. Koulunopettajan päätehtäviö. olisi 
oleva tuon lapsissa nii.n tavallisen kyselem.is- ja tutkimus-
halun kehittäminen joka pojassa ja tytössä; heitä pitäisi 
kehottaa tekemään omintakeisia kysymyksiä ympärillänsä. 
näkoruistään yksinkertaisista luolilloniluueistä. sekä kerää-
mään kukkia, kasveja; hyönteisiä. ja muita esineitä, jotta 
heille tämän kautta havainnolliseksi selviäisi opettaja1ta 
saatu oppi. Ministeriö katsoo edelleen olovan erittäin 
toivott.avaa, että lasten luonnollinen toimeliaisuus johdetaan 
hyödylliseen, että esim. heidän silmänsä totutetaan erot-
tamaan maanviljelykselle hyödylliset tahi vahingolliset 
kasvit ja hyönteiset, että heidän kätensä totutetaan maan-
viljeIyselämän käytännölliseen toimintaan eikä ainoastaan 
käyttämään kynää ja mustetta, ja että heitä, mikäli olo-
suhteet sallivat, opetetaan käsittelemään yksinkel'taisem-
I)ia työaseita, joita käyt.otiiän puutarhassa tai maa talossa, 
ennonkun heidän kouluaikansa on lOl)punut. c Viimo huo-
mautus viittaa siihen, että konlupuutarha jokaisen kansa-
koulun yhteydessä maalla on tarpeellinen. 

"Yllä olevasta käy selville, että Englannissa, jos 
kohta myöhään, on tultu käsittämään, kuinka tärkeätä 
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on m. m. paremman kouluopetuksen kautta koettaa saada 
maalaisväestö pysymään muaseuduDa, maanviljelystä 1a1'-
joittamassa~ ja että tämä ei ole tapahtuva ainonstaa,n var-
sinaisen ylemmän ammattiopetuksen kautta. Yhä ylei-
semmäksi leviää Englannissa käsitys siitä l että tämä 
muanviljelysopetusasia ei ole ainoastaan ammattikysymys, 
vaan sekin tärkeä yhteiskunnallinen kysymys. 
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3. Yh teistoimintaa maaseudulla. 

Yleisesti myönnetään, että. Englannin maalaistyöväen 
olojen paranemiselle yhteistoiminta on ollut suurimerki-
tyksellinen. Tämä. llike alkoi 1870-1uvun alulla, jolloin 
syntyi sekä. maalaistyöväen ammattiyhdistyksiä ett4i. kes-
kinäisiä apukassoja ja osuusktmtia, joista useat ovat pääs-
seet huomattavaan voimaan. Liikettä edisti se, että. kau-
punkilaistyöväki oli saanut valtiollisen äänioikeudon ja 
ammattiyhdistyksensä laillistetuksi sekä että sivistynyt 
yleisö antoi sille täyden myötätuntonsa sen jälkeen kuin 
useat kommissionit ja julkaisut olivat ilmi tuoneet maa-
laistyöväen surkean tilan. 'l'äälläkin näemme, että. t,yö-
väen ammattiyhdistykset, joitten tarkoituksena. oli etujen 
pakottaminen itselleen työlakkojen avulla. y. m. s. keinoin, 
on aluksi saavuttanut enin suosiota, mutta että tämän ajan 
kuluessa rauhallisempi osuustoimintakin voittaa alaa. 

a) Mawwilje1ysty(hliiell ammattiyhdistykset. 

V. 1872 perustottiin ensimäiset maanviljelystyöväen 
ammattiyhdistykset työmies JOSEPH ARcllin alotteesta.ja 
johdolla, joista voimakkain on ollut The Na/umal Agri-
cu1tunu. Labourers' Union, johon kuului v. 1873 jo 72,(0) 
jäsentä ja seuraavana vuonna 86,(0). Sen tehtäväksi tuli 
palkkojen kohottaminen, työpäivän lyhentäminen y. m. s. 
pääasiallisesti edist-ämä.llä työlakkoja, siirtolaisuutta ja työ-
väen muuttamista maanosasta toiseen. V. 1881 arvioitiin, 
että tämän seuran välityksellä noin 700,CiXJ henkeä siir-
tyi pois maasta. Yksistään v. 1872-1881 auttoi se tätä. 
maasta siirtymistä noin 85,()X) Smk:Ua ja muuttamista. 
maanosasta toiseen 6ö,CXX) markalla·. Edellisessä (s. 118) 
olemme nähneet, miten voimakkaasti liitto edisti pelto-
palstojen hankintaa työväelle. Niinikään vakuutetaan, 
että maalaistyöväki ei olisi v. 1884 saavuttanut valtiollista 
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äänioikeutta ilman tämän liiton voimakasta toimintaa. 
Mutta kun maanviljolyspula 1870-1uvun lopulla teki kor-
keampain työpaikkojen maksamisen, työlakoista huoli-
matta, mahdottomaksi, luopui suuri osa jäseniä liitosta ja. 
sen vaikutus sen kautta supistui. Pitkän väliaj an jälkeen 
saavat yhdistykset jälleen 1890-Iuvulla uutta elämää (1890-
luvun alkupuoliskolla. kuului esUn. edellisessä mainittuun 
liittoon 15/»,) jäsentä), mutta toiminta käypi nyt enom-
män paikalliseksi eikä näitten paikallisyhdistysten kesken 
ole saatu mitään liittoa syntymään. 'fätä nykyä a rvioi-
daan, että Englannin 3/. miljoonasta maanviljelystyömie--
hestii. ainoastaan noin 6O,(X).) on jäljestynyttä. \foimak-
kaimpia näistä yhdistyksistä lienee edellisen ohella The 
Soottish Pkmglimen's llederal Unien, johon kuuluu 6POO 
jusentä ja joka reformiohjelmassaan vaatii palkkojen mnk-
samista viikottain ja rahassa, puolta vapaapäivää viikossa, 
työajan määräämistä ö6 tunniksi viikossa, eri maksua yli-
työstä, pestausmarkkinain poistamista, parempia. asuntoja 
ja omaa taloutta. Yleisesti tunnustetaan, että ammatti-
yhdistysten merkitys maanvilj elystyöväen olojen paran-
tamiseen ja heidän asemansa huoj entamiseen nähden on 
ollut suuri. 

b) Keskinäiset a}Jllkassat. 

Edellisessä kerrotut ammattiyhdistykset koettivat 
alussa antaa jäSenilleen sairas- ja hautausapuakin, mutta 
pian niiden täytyi rahallisista syistä luopua tästä. Sen 
vuoksi ovat maanviljelystyömiehetkin yhä enemmän ruven-
neet perustamaan sairas- ja hautausapua varten eri ty isiä 
apnkassoja. tai liittymään jo eUDen perustettuiliin yleisiin 
apukassoihin (friemUy societies). Nykyään näyttää liittymi-
nen tällaisiin kassoilJin maanviljelystyöväen puolelta olevan 
paljoa yleisempi kuin yhtyminen ammattiyhdistyksiin.l890-
luvullallmoitettiin Työväenkommissionille 38:sta tutkimus-
piiristä 34:ssä Sllluell osan työväkeä kuuluvan sellaisiin. Jot-
kut niistä ovat aivan pieniä (clu.bs), toiset taas suuria, esirn. 
The Foreslers The ja OdtlfelWws (yli 1/2 wiljo jäsentä), jotka 
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vaikuttavat yli koko maan haaraosastojensa kautta. Nä-itä 
lähinnä ovat useat kreivikuntayhdistykset, esiro. The Hamp ... 
s11i,'e F1iendly Society, johon v. 1891 kuului yli 1l,OCO jäsentä. 
ja jolla. oli lähes 3 miljoonan markan pääoma vakuutus-
tarkoituksiaan varten; siihen maksettiin jäsenrahoja mai-
nittuna vuonna noin 160/))0 Smk. 

Pääasiallisin tarkoitus näillä kassoilla on sairasavun 
(noin 12- 20 mk. vukossa) hankkiminen jäsenilleen. Jä-
senmaksu vaihtelee sen mukaan, kuinka suurta sairasapua 
haluaa. Esimerkiksi 6:n d:n (60 pennin) viikkomaksusta 
suoritetaan sairauden kohdatessa 8 s. (noin 10 mk) v ii-
kossa ~:n viikon kuluessa, sen jälkeen ei mitään 8:na seu-
raavana vilkkona ja sitten taas 8 s. 8:n viikon ajalla, 
mutta yhteensä korkeintaan 26 viikkoa vuodessa. Useat 
apukassat maksavat myöskin hautausapua (tavallisesti 125 
mk.) Useista pienistä paikallisista apukassoista kerrotaan 
kumminkinl että ne eivät ole jaksaneet menestyä hyvinl 
osaksi sen vuoksi että niissä. on ollut liian vähän jäseniäl 
osaksi huonon hoidon tähden. Toisten menestymisen taas 
sanotaan johtuneen siitäl että säätyhenkilöt, esimerkiksi 
papit, ovat olleet niiden hoitajina ja uhranneet niiden 
hyväksi paljon palkatonta työtäi muutamat taas ovat 
päässeet hyviin varoihin sen kauttal että joku varakas 
hyväntekijäI esimerkiksi kunnan suurtilallinen, on lahjoit-
tanut niille suuremman pohjarahan. Ylipäänsä on tehty 
se havainto, että. vaivaishoidon ankarampi ·silmälläpito 
saapi työväen turvautumaan omaan apuun ja että .nämät 
keskinäiset apukassat ovat omiaan kasvattamaan työvä-
keä sääst.äväisyyt.een ja huolellisuuteen. Seutuja löytyy, 
joissa puolet työmiehistä kuuluvat keskinäisiin apukas-
soihin. Erit.yisesti mainitaan eräästä kreivikunnastal että 
siellä »harvoin tapaa miehen tahi naisen, joka ei tavalla 
tai toisella olisi vakuutettu«. Apukassoihin liittymistä 
suosittavat työnantajatkin, ja mainitaan olevan sellaisiakin 
t;yönantajia, jotka eivät ota. työhönsä muita kuin sellaisia, 
jotka ovat j äseninä jossakin apukassassa. 
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Paitsi näitii. f\'pnkassoja on Englannin maaseudulla 
etenkin vähävaraisten keskuudessa perustettu suuri joukko 
pieniä paikallisia. lehmän- ja sianvakuutusyhdistyksiä (n. 
k. cow-clubs ja l'ig-clubs). Ne ovat tavallisesti järjestetyt 
sillä. tavoin, että jäsenet sitoutuvat yhteisesti suorittamaan 
apua, jos joltakin lehmä tai sika kuolee. 

Missä määrin tällaisten pienten elämvakuutusyhdis-
tysten . on huomattu onnellisesti täyttäneen tehtäviinsä, 
nähdään semaavasta lausunnost-a, jonka esittäjä on lordi 
.'1'OLLEMACHE, suu l'tilallinen, jonka edellisestä tunnemme 
harrastavan alustalaistensa. parasta (vrt. siv. 158): 

,"Jos te otatte käytäntöön järjestelmän, joka työ-
väenastintoihin liittää laidunmaata lehmille (vrt. siv. 156 
- 8) ja joka on erinomainen järjcstehuä, niin pitäisi tei -
dii-n kehottaa lu itä, jotka l)itävät lehmiä, perustalUaan 
lehmänvakulltnsyhdistyksiä. 'r apa pyytää apua lehmän 
kuoleman tähden on itse asiassa pel'äti hyljättävä. ~'otlis
tukseksi siitä, kuinka hyvin nämät yhdistykset, kokonuan 
työmiesten i tsens", johtamina, vastnavat tru'koitustanu, 
snatan mainita, ettei minulta koskaan, ei millään syyli!!., 
ole anottu apua sen johdosta että lehmä on kuollut .• 

c) Osuustoiminta. 

Erityiseksi osuustoiminnan voitoksi lienee Englan-
. nissa merkittävä se tosiasia, että siellä tapaa kauppaosuus-
kuntia, joissa nuwlIviliilyslyöviiki on omistajana. Kummin-
kaan ei sellaisia näytä olevan kovin paljon , vaikka niitä 
muutamissa osis,sa maata sanotaan olemu joka kylässäja 
menestyvän hyvin ; jäsenten tulee maksaa ostoksensa ra-
halla., mutta saavat sellaisen jako-osuuden, että. hcidii.n 
viikkotulonsa siitä lisääntyy 2: 50-8: 75 markkaa. Bnck-
la.nclin seurakunnassa esim. avattiin v. 1876 maaJaistyö-
väen osuusknUppfLI)Uoti, jonka pääoma oli 1,50) Smk 
Si itä kerrotaan, että ennen sen perustamista, ,.vaikka ajat 
olivat hyvät j a palkat korkeammat, olivat työväenpel'heet 
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köyhän näköisiä, sunnuntaisinkin näki kurjuutta ja repa.-
laita. Melkein jokainen oli velassa maakauppiaille ja. 
nämät valassa tllkkuka.uppiaiJle - - - . Nyt näkee ho.r· 
voin krujuutta ja repaleita, juoppous ja velkaantuminen 
ovat poikkeuksia, eikä sääntönä ... 

T ämän lisäksi on Englannissa yrit.etty osuusperiaat-
teiden soveltamista. toisiin muotoihin maanviljelystyöväen 
hyväksi. Usealla tilalla on koetettu tehdä työmiehet osa]... 
lisiksi tilan tUQttamasf4 netlovoitosta; muutamat tällaiset 
kokeet ovat tosin joksikin aikaa menesi;yneet, mutt.a har-
vat ovat tääUä yhtä vähän kuin muissakaan maissa voi-
neet kauemmin elää. '!'avallisesti jaetaan 1/6 osa netto-
voitosta työmiehille. Lordi WANTAGE, joka on tätä tapaa 
käyttänyt, ilmoittaa., että voitto-osuus, minkä työmiehet 
täten ovat saaneet, on noussut 10-60 s.:Un vuodessa. 
Sitä paitsi on mainittava, että. joskus on yritetty luovut-
taa t ila useammille työmiebille, jotta nämät viljelisivät 
sitä yhteisesti omaan laskuunsa ja voitosta vähitellen 
maksaisivat sen, jatkaakseen sitten tämän yhteisen omai-
suutensa yhteistä viljelemistä. 

Pit:miviljelijiiin osuustoimintaa, sellaista, j onka me 
tunnemme mannermaalla nun monessa eri muodossa me-
nestyneen, ei Englannissa vielä tapaa paljoa. Kumminkin 
Englannissakin asianymmärtävällä taholla tällaista pieni-
viljelijäin monipuolista osuustoimintaa nyt jo pidetään 
yhtenä vaikuttavimmista apuneuvoista, joitten kautta 
Englannin maanviljelys voipi pelastua nykyisestä pulas-
taan. 

Farmenl Glubissa pitämässään esitelmässä. sanoi Kes-
kusmaanviljelyskamarin sihteeri REW vuonna 1896: ~Brit
tiläisen maanviljelijän uskollisin ihailija on myöntävä, 
että bän on perin individualisti. Noin 40 tai 50 vuotta 
sitten oli si tämä merkinnyt kiitosta. Nyt tuskin millää.n 
taholla. tahdotaan kieltää, että brittiläisM maanviljelyksen 
talouden perivikoja juuri on se, että sen koko rakenne 
soisoo individuaalisella perustuksella.c 



ANDERSON-GRAJIAM, joka on Englannin maaseudulla. 
tekemiensä uupumattomien tutkimusmatkojensa tuloksct 
esittänyt teoksessaan The ,·evival of ellglish ag,.icldture ja 
huomaa jonkinlaista elpymistä ta.pahtuneen maanviljelijäin 
keskuudessa viime vuosina, sanoo parhaiten menesty-
neidon matlDviljelijäin selittävän, että maanviljelijäin väki 
ja voima on, - paitsi työtä säästävien koneiden käytt-ä-
misessä. ja pienien tulo lähteiden hoitamisessa - väliksup-
pavoiton vähentämisessä osuustoiminnallisen yhdistymisen 
kantta. Vilhän hyödyttliJi uusien viljelysta})ojen Qmaksumillell, 
ellfle'llkun tyydyttävä osuusfoimintakoneisto on saatu toimin-
taan yli koko maan. :> Yhteistoiminta on ajan vaatima vält-
tämättömyys«. Tätä eivät ymmän-ä yksistään valistuneet 
maanviljelijät itse ja taloustieteilijät, vaan vieläpä. tukku-
kauPI)iaatkin. Andersou-.Graham mainitsee täten erään 
Lontoon etevimpiä voikanppiaita. sanoneen, että. vain 
osuustoiminta ja suuret meijerit voivat pelastaa Englannin 
maanviljelyksen. . 

Huomattavaa ja samalla hyvin kuvaavaa sille, kuinka 
valtaavasti osuustoiminta-aate voittaa alaa, on, että usein 
mainittu v:n 1893- 1897 Maanviljelyskommissionikin pa-
nee suurta arvoa sille avulle, minkä maanviljelijät it-se 
voivat osuustoiminnan kautta itselleen hankkia. Kun 
maanviljelijät ovat useassakin asiassa vedonneet valtion 
apuun, neuvoo kommissioni turvauhunaan osuustoimin-
nalliseen itseapuun. Niinpä esim. rautatierahtienkin suh-
teen. Englannin maanviljelijät olivat valittaneet, että ulko-
maalaisten maanviljelystuotteet kulj etetaan huokeammasta 
maksusta" kuin kotimaiset; koDllDissioni on tutkinut asiaa 
ja huomannut sen niin olevan ja johtuvan siitä, että ulko-
maiset tuotteet tulevat kokonaisina vatmruasteina ja ovat 
erittäin tarkoituksenmukaisesti pakatut, jonka vuoksi kom-
missioru selittää, että jos englantilaiset maanvilj elijät yh-
distyvät osuusmyyntiin, niin voivat he saada tavaransa. 
yhtä. huokeast.a rautateillä kulkemaan. Mitä erittäin tulee 
vieraan vointuonnin kasvamiseen, niin katsoo kommis-
SiOlli, että tehokkain keino sen vastustamiseksi on osuus-
meijerien perustaminen. 
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Erittäin pidetään osuustoiminnallista järjestymistä 
välttämättömänä pikkutilallistell hlvlm lisääntymiselle. 
Pahimmin estää pienitilojen kehittymist.ä - niin kirjoit-
taa CHANNlNG - liikopääomau puute, joka estää niitä. 
soveltumasta uusiin oloill in - - -, hankldmasto..elukoita 
y. m. 'f ähän tarkoitukseen olisivat helppohlntaiset lainat 
välttämättömiä. - - -' Jos Raiffeisen-kassoja olisi Jöy-
tynyt Englannissa, niin olisivat useimmat epäkohdat, jotka 
johtuvat siitä, että pioniviljelijät ovat joutuneet häviölle, 
tulleet ehkäistyiksi tai kokonaan estetyiksi. J a selvääoll, 
että koko pieuitilojen kehitys Englannissa on saapa uutta 
vauhtia j a tuleo taloudellisesti terveeksi, jos OSUllslaina-
rahastoja edistä,>ä, liike tii.ällä pääsee juurtumaan. Sen 
vuoksi pitäisi hallinnollista tietä ja tietojen levittämisen 
kautta osuuskassojen yleistii. s)ll1tymistä auttaa. Ja toi-
sessa paikassa hän sanoo: :>Itsekseen eläminen (isol(ltion) on 
pieniviljelijän kuolema! olkoonpa hän sitten maanomistaja 
tahi vuokraaja, samaten kuin se myöskin on monessa 
suhteessa sllUl'viljeJijän häviö". 

Samoin kuin moneSsa muussa maassa, on Englannis-
sakin tämä laajeneva käsitys osuustoiminnan mC"kityksestä 
maanviljelyksellc synnyttänyt sUlu·ia järjestämisseul'oja. 
osuustoiminnan tutustuttamiseksi ja edistämiseksi. V. 1893 
perustivat siten parlalllelltinjäsenen Y imnUnGHjn johdolla 
eri valtiollisiin puolueihin kuuluvat miehet The il gl'icultul'al 
BWllri Association nimisen agitatsioonisem'an osuuskassojen 
jäljestäroistä. varten. Erityisesti ilmoittaakseen pitävänsä. 
tehtävänään kooperati.ivisteu luottoyhdistysten perusta-
mista; muutti seura v:na. 1898 nimensä. The Co-Ol)e)'(U'iveBwlki 
A88OCi<dioniksi. Kansainväliselle Yhteistoimintakongressille 
P ariisissa v. 19((1 annetun ilmoituksen mukaan oli samana 
vuonna Englannissa kuitenkin vasta 20 osuuskassan. V. 1898 
muodostettiin The Bl'itish Agrictdtural Ol'[lanisatioll Society, 
j onka tarkoituksena on yleensä muanviljelysosuustoimin-
nan edistäminen ja joka ensi sijassa on ryhtynyt perusta-
maan paikallisia. ostoyhdistyksiä.. Seuran etunenässä. on 
muuan suurtilallinoD, lordi ,VENLQCK. 



337 

4. Suojeluslainsäädäntöä maanviljelysiyöväen hyväksi. 

Kuten tunnettu, on nykyinen työväensuojeluslain-
säädäntö ylipäänsä kokonaan syrjäyttänyt maanviljelys-
työmiehet. Vasta tapaturmavakuutl1s1akien kautta he ovat 
päässeet nauttimaan sen etuja. 

Englannissa on kuitenkin mainittava jo varemmin 
laaditun työväensuojeluslaki) joka ottaa hoiviinsa maata-
viJjelevän asnjamiston. Se on Laki lasten käyttämisestä 
maanviljelyksessä v:lta. 1873 (The Agricultllral Childrell Act), 
joka välillisesti, määräämällä oppivelvollisuuden, koetti 
ehkäistä siillen asti niin yleisen lastentyön. Tämän lain 
mukaan ei lapsia alle 8 vuoden saanut ensinkään pitää 
maanvilj elystyössä ; 8-10-vuotisia lapsia sai käyttää siinä 
tapauksessa, että lapset todistettavast.i käyvät 250 päivää 
vuodesta koulua; 10-12 vuotisten käyttämiseen vaadittiin 
150 koulupiiivää. Kielletty oli kokonaan lasten osanotto 
työhön , jota tehdään paikasta paikkaan kulkien (vrt. siv.60). 
Nämä.t mää.rä.ykset vuoden 1876 koululaki kovensi vieläkin. 
Ne melkein kerrassaan lopettivat lastentyön, josta. syystä 
myöskin työnantajat ne suurella vastenmielisyydellä kuu-
luvat ottaneen vastaan. 

V. 1886 säädettiin Laki maanvilj elystyömiesten !)alkan 
maksusta. (The A.gricultuml Labourers' Wages Aet), joka 
säätää, että työnantajan tehdessä vararikko työmiesten 
on etuoikeutettuina saatava koko palkkansa. 

Verrattomasti tärkein niistä toimenpiteistä, joihin 
lainsäädäntö maanviljelyst.yömiesten suojaamiseksi on ryh-
tynyt, on kumminkin tapaturmavakuutuslaki. Kun parla-
mentti vuonna 1897, vanhoillisen puolueen alotteesta, 
sääsi tärkeän lain työväestön vakuuttamisesta tapaturman 
varalle, tapahtui tämä ainoastaan teolfuuustyömiesten 
eduksi. 'riitä lakia pidettiin niin pitkälle ulottuvana, että 
se - niinkuin sanottiin - suorastaan kumosi työnantajien 
ja työntekijäin väliset suht.eet. "Tämän lain tarkoituksena"J 
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sanoi muutamassa puheessaan lordi SALISnURY, :>on pa-
kottaa kaikkia niitä, jotka joko oman työteliäisyytensä 
tahi asemansa kautta ovat saaneet kanssaihmistensä elä.-
män huostaansa, olemaan säästämättä työtä yhtä. vähän 
kuin kekseliäisyyttä tai varoja, saattaakseen tehtaamme 
niin varmoiksi kuin mahdolli sta niille, j otka niitä hoitavat",. 

Kun kuitenkin tästä laista, kuten sanottu, maanvil-
jelystyömiehet jätettiin osattomiksi, herätti tämä eräin 
seuduin heidän keskuudessaan suurta. tyytymättömyyttä. 
Osaksi tämä, osaksi ot.aksuma, että. lain ulottaminen heihin 
osaltaan edistäisi heidän pysyttämistä maaUa ja tekisi 
heidät tyytyväisemmiksi, aiheutti sen, että parlamentti 
ennen pitkää ulotutti tämän lainsäädäntötoimenpiteen 
määräykset ilman muutoksia maanviljelystyöväestöönkin, 
johon samalla myöskin luettiin karjanhoita.jat, metsä- ja 
puutarhatyöroiehet y. m. (The lVorkmen's CQrnpensation Act, 
1900). Kysymyksessä olevan lain pääkohdat ovat lyhy-
käisesti seuraavat: 

Työnantaja on vastuunalainen kaikista onnettomuuk-
sista, jotka työajalla kohtaavat hänen työmiehiään, sii-
näkin tapauksessa etteivät ne ole johtuneet puutteellisista. 
suojelustoimenpiteistä tai (työnantajan) huolimattomuu-
desta. 'f ämä vastuunalu.isuus ulotetaan lllihinkin tapa-
uksiin, joissa työmiestä. käyttää aJiyrittel ijä, ylAmmän 
alainen työnantaja (sub-(xmtrac.tor). Yrittelijää. kohtaa vas-
tuunalaisuus ainoastaan) j os hän käyttää konevoimaa 
puinnissa, kynnössä ja muussa maanviljelystyösSä. Huoli-
mattomuus työmiehen puolelta ei vapauta työnantaj aa 
vastuusta ellei työmies ole tehnyt it.seään syypääks i arve-
luttavaan ja tahalliseen hairahdukseen. 

K orvauksen suuruuden samoin kuin kysymyksen siitä, 
onko työmies tahallisesti aikaausaanut onnettomuuden, 
ratkaisevnt erityisesti valitut sovintotuomarit yhdessä 
virallisesti asetetun lääketiet.eellisen asiantuntijan .kanssa. 
Seuraavat määräykset järjestävät korvauksen suuruuden: 
1) korvaus kuoleman sattuessa perustetaan kolmen vuoden 
palkkoihin, mutta ei saa olla 150 puntaa pienempi eikä 
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300:ao. isompi; 2) viikkokorvauksen vauriosta tulee vastata. 
..,puolta viikkopalkkaa, kuitenkaan ei ollen puntaa suurempi 
viikossa. (ei yhtään korvausta) jos työkyvyttömyyttä kestää 
ainoastaan kaksi viikkoa); 3) työnantajan korvausmaksu-
velvollisuutta ei aikaan nähden mitenkään rajoiteta. 

J oukko vakuutusyhtiöit-ä on saattanut työnantajat 
kykeneviksi täyttämään tämän lain kautta lisääntyneen 
vastmmalaisuuden ja kestämään mahdolliset tappiot, myön-
tämiillä vakuutuskirjoja tapaturman varalle maanviljelys-
työssä ainoastaan 3 s. 6 d:n vakuutllsmaksusta joka. 100;n 
punnan palkkaa kohti. J oukkovakuutusten kautta on 
eräiden kooperatiivisten maanviljelysyhdistystenjäsenilleen 
onnistunut alentaa tämä vakllutusmaksu 3 shillinkiin . 

• 
Niinkuin edellisestä tiedämme, ei maanvilj elystyö-

miesten suurella j oukolla. ole muuta vanhuudenturvaa, 
kuin köyhäinhuone tai -apu. Ainoastaan harvat edellisessä 
puheena olleista, Englannissa niin yleisistä keskinäisistä 
apukassoista ovat jotakin saaneet aikaan tällä alalla. 
Syynä tähän pidetään osaksi riittävän vanhnudeneläkkeen 
saamiseen tarvittavia korkeita maksuj a, osaksi työmiesten 
haluttomuutta. ryhtymään toimiin niin kaukaisen tulevai-
suuden varalle kuin on 65 vuotta korkeampi ikä. Köyhän-
a.puun eivät kuiwnkaan maanvilj elystyömiehet yksistään 
turvau vanhoilla päivillään , vaan noudattaa samaa menot-
telyä joukko muita. kansalaisia.. CHARLES BOOTfI laskee, 
että Englannin j a Walesin asujamistosta. 30%, 65 vuott.a 
täytettyään, on pakowttujoka vuosi hakemaan köyhänapua. 
Näin ollen on kysymys yleisestä vanhuudeneläkkeestä 
yhä voimakkaammin alkanut pitää mieliä vireillä j a 
katsotaan sitä eräillä tahoilla luonnoUiseksi seuraukseksi 
tapaturmavakuutuslainsäädännöstä. ITuomattavaa.tässä su.h-
teossa on, että vanhuudeneläke oli tärkeimpiä kohtia vau-
hoiJlisen puolueen ohjelmassa vuoden 1895 vaalitai stelussa 
ja että C UAMBERLAm ensimäisenä Englannissa on valtiolli-



340 

sessa maailmassa ottanut harkinnan alaiseksi vanhuuden-
eläkeasian ja: kuten hän sanoo, ,.parhaansa mukaan koet-
tanut saada sitä yleisesti tUllnetuksi«. 1800:1uvun alusta 
on asiaa paljon pohdittu sanomalehdissä ja on se sitä 
paitsi aiheuttanut monen komitean asettamista ja useampia 
eri lakiehdotuksia purlamentissll. 

Eri ehdotukset voidaan ryhmiWiä seuraavien kolmen 
ympärille: CI:I AHLES BOOTHin, että valtion on hankittava 
jokaiselle kansalaiselle vapaa eläke; CANON BLA1{ELYn, 
että valtion on pakotettava jokainen kansalainen ostamaan 
it.selleen eläke; CHA:1ffitmLAINin, että valtion tulee auttaa 
jokaista kansalaista: joka halnaa ostaa itselleen elii.kkeen. 
Mutta vaikea. on löytää keinoa, jonka avulla vanhuuden-
eläkkeiden jakaminen voidaan järjestää käytännölliseltä 
j a rahalJiselta kannalta. Se komitea, jonka hallitus v:na 
1895 asetti tutkimaan asiaa j a. joka julkaisi mietintönsä 
v. 1898, käsitteli kaikkiaan salaa eri ehdotusta.. Sellaisia 
ehdotuksia kuin esiru. Boothin pidetään taloudellisesti 
mahdottomina. Ainoastaan 6 shillingin eläke viikossa 
65 vuotta täyttäneille tuottaisi j o Englannin valtiolle 26 
miljoonan punnan vuotuisen menon. Chamberlainin esit· 
tämä. periaate näyttää olevan a inoa käytännöllisesti mah· 
dollinen. Vanlmudeneläkeprobleemi on nimittäin siinä, 
esittää asiaa käsitellyt Alahuoneen komitea, että löydetään 
keino, jonka avulla paremmin ihmisarvon mukaisesti kuin 
köyhäinhoidon kautta voidann tarjota apua niille, jotka.. 
ansaitsevat auttamista, mutta eivät osaa auttaa itseänsä, 
vastustamatta tai ehkäisemähä monen muun vähäväkisen 
itseauUamis·ponnistuksia. TtmnetUllnl)ia tälle periaatteelle 
ra kennetuista ehdotuksista on sir SPEKCEB \VAU'QLEn . • 
Tämä ehcfottaa rajoitettavaksi valtioneläkkeeseen oiken· 
tettuj en henkilöiden lukua niihin 65 vuotta täyWineisiin , 
jotka. itse ovat saattaneet hankkia itselleen vähintään 2 s. 
6 d. viikkotulon. Henkilöt, joilla on tuollainen tulo, sai· 
sivat y htä suuren vaimoneläkkeen. Jokaisesta 1 shillingin 
viikkotulosta tämän y li väheuueUäisiin valtion apu 6 d:llä. 
Se, jolla siis olisi 3 s. 6 d. viikko.tulo, saisi vaimolta 2 s.; 
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se, jolla on 6 s. 6 d., saisi 6 d., eikä mitään se, jolla 
on 7 s. 6 d. tai sitä suuremmat viikkotlllot. Vaikka 
vv. 1895-8 Vanhuudeneläkekomitea piti sir Spencer Wal-
polen järjestelmää paraimpana käsittelelllästääll sadusta 
ehdotuksesta ja komitea myöskin koetti laatia suunni-
telman sen perustuksella, huomasi se kuitenkin senkin 
mahdottomaksi, osaksi sen kalliiksi käyvän hoidon vuoksi, 
osaksi koska katsottiin sen jättävän avutta todella tar-
vitsevat, ne jotka eivät saa kokoon 2 s. 6 d., osaksi koska 
arveltiin sen olevan omansa aiheuttamaan lukuisia petoksia. 

Se negatiivinen tulos; johon Vanhuudeneläkekomi· 
tea näin oli. tullut, antoi aihetta Alahuoneelle jättää. 
asian käsittely uudelle komitealle, joka 1899 sai mietin-
tönsä valmiiksi. Yhtä jä.sentä lukUlillottamatta oli tämä 
komitea sitä mieltä) että vanhuudeneläkejärjestelmän käy-
täntöön-otto ei ainoastaan ole toivottava, vaan myöskin 
käytännöllisesti toteutettavissa. Komitea ehdotti, että 
jokainen 65 vuoden ikäinen henkilö, joka ei koskaan ole 
nauttinut köyhänapua, jolla on vähempi kuin 10 shillingin 
viikkotulo ja joka. parhaansa mukaan on koettanut elättää 
itseäiin ja omaisiaan, on katsottava oikeutetuksi saamaan 
eläkettä. Olosuhteiden mukaan eri osissa maata vaihtelisi 
eläkkeen suuruus, ollen vähintäin 5 s. ja enintäin 7 s. 
viikossa. Eläkkeiden kustannukset suorittaisivat valtio 
ja paikallisverot kumpikin puoliksi. Hoito annettaisiin 
paikallisen hallintoviraston huostaan. Tämä jäljestelmä 
astuisi jossakin määrin nykyisen köyhä.inhoitojärjestelmän 
sijalle, josta se ei sanottavassa määrässä eroa. 

Vaikka, niinkuin edellisestä lyhyestä esityksestä näh-
dään, Englannissa sekä hallitus että parlamentti vakavasti 
ovat harkinneet vanhuudeneläkeasiaa ja vaikka sitä vilk-
kaasti on pohdittu, ei sille vielä ole löydetty järkevää, 
oikeudenmukaista, käytännöllistä ja rahallisesti mah-
dollista ratkaisua·. Ettei sitä kumminkaan ole handattu, 
näkyy CIlA?lIBERLAINin lausunnosta parlamentissa v.1899, 
jolloin hän erästä lakiehdotusta käsiteltäessä selitti tähän 
asiaan nähden, ettei nykyinen hallitus ole tyytyvä, ennen-
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kun se jotakin voisi tehdä, saattaakseen vähävaraisen 
kansanluokan elämän vanhoilla päivillä paremmaksi. Yllä 
mainittujen komit-eain tutkimusten jälkeen näyttää kui-
tenkin otaksuttavalta, että asia tulee ratkaistavaksi yhtey-
dessä yllä esitettyyn suuntaan käyvän köyhäinhoit-olain-
säädännön muutoksen kanssa. 
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5. Valtiollisen ja kunnallisen äänioikeuden ulottaminen 
maalaistyöväelle. 

Yllä oleva. rubrukki lienee omansa monessa lukijassa 
herättämään kysymykse.n , eiköhän tämä. kysymys ole liian 
kaukana tämän teoksen varsmaisesta aineesta. Mutta, 
kuten vastaisuudessa toivon voivani osottaa, pidetään 
muissakin maissa. valtiollisten ja. kunnallisten kansalais-
oikeuksien myöntämistä roaalaistyöväelle yhtenä tärkeänä 
toimenpiteenä sen pysyttämiseksi kotiseudullaan niitten 
puotelta~ jotka tuntevat aikamme maalaisoloja ja harras-
tavat maanviljelyksen parasta. 'rässä sopinee muistuttaa 
GLADSTONJ-:D sanoja v. 1866 pyytäessään parlamenttia 
hyväksymään hänen laki ehdotustaan äänioikeuden laa-
jentamiseksi: > - - - Antakaa näille henkilöille uuLI;a 
harrastusta yhteiskunt.alaitokseen, harrastusta, joka heissä 
on synnyttävä uutta rakkautta siihen - rakkautta, joka, 
jos asiaa tarkoin punnitsee, enemmän kuin teidän kultanne 
ja. hopeanne, enemmän kuin teidän laivastonne ja sota~ 
väestönn6, on oleva. maamme voimajakunniaja turvallisuus«. 

Mitä erityisesti Englantiin tulee, saamme nähdä, että 
tämä kysymys siellä on ollut mitä likeisimmässä yhtey~ 
dessä kysymyksen kanssa maan hankkimisesta tilattomnlle 
väestölle. 

Sitkeän vastarinnan perästä. lavennettiin vaalioikeus 
Englannin parlamenttiin v. 1832. Tämä laki oli etupääsSä 
omansa suomaan valtiollista vaikutusta. sille uudelle, voi~ 
makkaaUe yhteiskuntaluoknlle, jonka kauppa ja teollisuus 
oli synnyttänyt, porvarillisello keskiluokalle, ja teki sen 
että parlamentissa sen jälkeen molemmat suuret valtiolliset 
puolueet ovat olleet jokseenkin tasaväkiset. J> Vuodesta 
1832«, kirjoittaa SlDNt:y \VEnB, J> voipi englantilaisen 
politiikin historia alituisesti merkitä uusia myönnytyksiä, 
joita kumpikin puolue katsoo itsensä pakotetuksi vuoro~ 
tellen antamaan alemmille luokille, ei suinkaan sen vuoksi, 
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että he tahtoisivat luovuttaa. ' etuoikeuksiaan tai luopua 
siitä vallasta, minkä he kerran ovat saavuttaneet, vaan 
sen vuoksi että he ovat siihen pakotetut, voidakseen voittaa 
vastapuolensa.,. Ensiruäisen voiton saavuttamiseksi kului 
kumminkin alemmilta lnokilta kokonaisen miesl)olven agi~ 
tatsioonityö. Vasta DISUAELIn vanhoillisen ministeristön 
GLADS'l'QNEn avulla aikaansaaman vaaJireformin kautta 
vuodelta 1867 sai suuri osa kaupunki työväkeä vaalioike· 
uden, jota paitsi census maaseudulla alennettiin lllln, että 
yhä useammat pionitilalliset ja vuokramiehet saivat vaali-
oikeuden. 

Tämä vaikutti sen, että työväest,ä, suureksi osaksi 
tuli l'iippumaan, kumpiko puolue kulloinkin pääsi valtaan. 
Tästä on ollut uusia etuja Englannin työväelle. Ensiksikin 
saavutti Gladstone valtaavan enemmistön vaaleissa 1880 
työväestön avulla, jolle h!in oli luvannut yhä lavennetun 
äänioikeuden. Tämän lupauksensa Gladstone täytti uudella 
vaalilailla vuodelta 1884: jonka kautta maalaistyömieskin 
vihdoin sai äänioikeuden ja samalla yhtä suuren vallan 
(1 ääni mieheen) kuin se suurtilallinenkin, jonka maalla 
hän elää. 

Vuoden 1884 vaalilaki,jokajärjestää nykyisen kansan-
edustuksen Suurbritanniassa ja Irlannissa, myöntää vaali-
oikeuden jokaiselle täysikäiselle miehelle, joka omistaa 
ta.}on, jos siitä on maksettu köyhän veroa (llOusellOld franchise), 
tai joka vuokraa huoneuston vähintäin 10 punnan vuokra-
arvosta ja on asunut siinä vähintäin 12 kuukautta (kKlg&r 
franchise), tai joka virkansa tahi ammattinsa nojalla asuu 
huoneustoa (servWe franchise). Paitsi talonomistus ja vuok-
raus antaa maan hallitseminen vaalioikeuden. Siten on 
äänivalta: kaikilla itsenäisillä tilallisilla (fr&&holders ), joilla 
on vuosituloa vähint.äin 2 puntaa, perinnöUisillä vuokra-
miehillä (cop1jhol<lers, lease7lOulers), jos heidän vuokraaikansa 
on vähintäin 60 vuotta ja puhdas vuositulonsa 5 punt.aa, 
tavallisilla maanomistajilla (oumers) ja vnokramiehillä, 
jos heidän vuositulonsa ovat 10 ptmtaa. 
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Vuoden 1884 vaalireformia, joka. lisäsi ään ioikeutet-
tujen luvun 3 miljoonasta 5:een, pidetään monella taholla. 
viimeisenä portaana yleisen äänivallan saamiseksi. Että 
Englannissa kumminkin vielä voidaan jatkaa tähän suun-
taan, näkyy siltä, että v. 1900 yleisissä vaaleissa vaali-
list-oissa koko valtakunnassa oli vähän yli 6,700,(00 vaali· 
oikeutettua tai, toisin sanoin, koko väkilukuun verraten 
DOin 17% ) eli vähemmän kuin esllU. Ranskassa, Saksassa, 
Sveitsissä. 

V noden 1884 vaalireformista oli ensimäisenä seura-
uksena se, että. Gladstone, voittaakseen puolueell een uusien 
vaalimiesten äänet v:n 1885 vaaleissa, otti ohjelmaansa 
tilaisuuden hankkimisen kullekin työmiehelle maaseudulla 
saada itselleen ,.kolme 8crea ja yksi lehmtk 

Vaikka Gladstone pian sen jälkeen Irlannin lumlt3--
"Idea tähden kukistui~ ei uusi konservatiivinen ministe~ 

ristökään uskultnnut olla. hankkimatta. tärkeitä Peltopalsta~ 

Jakeja vuosilta 1887 ja 1890 sekä. Pieniviljelyslakia vuo~ 
delta 189"21 jota paitsi se sai aikaan v. l 888 kansanvaltaisesti 
valittujen kreivikuntaneuvostojen järjestämisen vanhan 
aristokraattisen » rauhantuolUlll'i c ~ y. m. s. mstitutsiooruen 
sij aan. 

Mutta eipä siinä kyllin. Kun liberaalinen puolue 
v. 1892 uudestaan tuli valtaan, sai se aikaan v. 1894 
~ä.rkeän knnnallishallintoa täydellisesti kansan valtaiseen 
suuntaan uudistavan lain, jonka tarkoituksena oli saada 
elämä varsinkin maalaiskunnissa uudistumaan ja maalais~ 

väestö antistii enemmän kiiu tymiiän kotikuntaansu. 'fämän 
refol'min kau ~ta on ktmnallisen hallinnon valta ainakin 
oikeudellisesti täydellisesti siirLynyt aatelisten sunrtilaJ-
listen ja pappien käsistä pieniviljelijäin ja työväen käsiin . 

Edellisessä (siv. 135- 14O) olemme jo nähneet1 miten 
lfysyrnys maun hankkimisesta tilattomalle väelle, yhtenä 
osana tästä laista, sai entistä paljoa laajaperäisemmän 
ratkaisun. Mutta tämäkään lavenncttu oikeus peltopals~ 
toj en hankkimiseen, minkä 1894 vuoden laki untaa klm~ 
naUishallinnolle1 ei olisi hehlkiitin oHut siitä ainakin peri -



anUeessa äärettömän suuresta merkityksestä, kuin se it-se 
asiassa on, ellei uusi laki olisi myöntänyt kunnallisvaaleissa 
iiänioike\lden kaikille niille, joilla on valtiollinen ääni-
oikeus ja lisäksi vielä naisille, j otka omistavat talon, 
mikä tuottaa 10 punnan vuokran tai hallit.sevat maata tai 
asuntoa, joka tuottaa vähintäin 10 puunan tulon. Kun-
nallisissakin vaaleissa myöntää tämä 1894 vuoden laki 
ainoastaan yhden äänen kullekin. 

Kun siis ottaa huomioon sekä nä.mät suuret vaali-
reformit, jotka vume vuosikymmeninä ovat saadut aikaan 
Englannissa, että samalla myös sen omistusoikeuskäsitteitä 
uudistavan lainsäädäntötyön, jonka vareromin olemme 
oppineet tuntemaan maalainsäädiinnön alalla, niin täytyy 
tunnustaa, että tässä maassa on viime vuosisadan lopulla 
oikeuskäsitteissä ta.pahtunut vallankumous, jolla tulevaisuu-
dessa varmaankin on oleva aavistamaton käytännöllinenkin 
merkitys, ei ainoastaan omassa maassa vaan myöskin 
Euroopan sivistysmaissa yleensä. 
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