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Ammatillisesti järjestynyt työväki Ja 
elintarvekysymys. 

Ammattij ä rjestön toimikun nan ehdotus. 

Kaikista nykyään käsillä olevista kysymyksistä on epäilemältä elin-
tarvekysymys kaikkein polttavin. Eucmmän kuin kenties milloinkaan 
ennen vahvistuu tuo materialistinen väite, euä ihmiset ajaltelevat vat-
sallaan. Kaikille tervejärkisiUe ihmisille on jo käynyt selväksi. että kaik-
kien muiden kysymysten, puhtaasti poliiUistenkin, ra tkaisu riippuu siitä, 
miten elintarvekysymys maassa saadaan järjestetyksi. Jos toiset kansa-
luokat joutuvat nälkäkuoleman käsiin, toisten luokkien vielä eläessä 
yltäkylläisyydessä, seuraa siitä varmasti luokkasota, jonka vcrtaista ei 
maamme historia tunne. Kun taas siinä tapauksessa, että elin tarpeiden 
jako ja kulutus saadaan tasaisesti järjestetyksi, niin että puute. jos sel-
laista ilmeneekin, jaettaisiin tasan kaikkien kannettavaksi, voi kansa pal. 
jon helpommin ja rauhallisemmin suoriutua vaikeimmistakin koettelemuk-
sista. Kun nykyinen elintarvepolitiikka näyttää ehdottomasti johtavan 
työväenluokan huutavaan hätään ja puutteeseen ennen omistavia luokkia 
ja siten aivan arvaamattomiin yhteiskunnallisiin selkkauksiin, on työväes-
töllä täysi syy koettaa puolestaan panna kaikki voimansa liikkeelle elin-
tarvekysymyksen oikean ja tasapuolisen järjestämisen hyväksi. 

E lintarvevaraatojen uuai inventteeraua_ 

Elintarvekysymyksen oikean. tasapuolisen ja luotettavan järjestelyn 
perusteena tulee olla kaikkien elintarvevarastojen tarkka invenlteeraus. 
Sillä niinkauvan kuin elintarvevarastojen luotettavaa tarkastusta ei ole 
toimitelIu, on koko kysymyksen käsittely täydellistä sokkosilla oloa. 
Vaikka ne jotenkin summittaiset asianomaisten elintarvevarastojen omis-
tajain antamiin tietoihin perustuvat laskelmat olisivat lähipitäin oikeatkin, 
eivät ne sellaisenaan kelpaa tyydyttämään ja rauhottamaan kansan yleistä 
mielipidettä ja oikeutettuja vaatimuksia. Kun kerran julkisuudessa tiede-
tään ja todistettavasti on tapahtunut, että elintarvcvarastoja - suuriakin 
- on jätetty ilmoittamatta, jopa ehdoin tahdoin kätkettykin, niin on 
siinä aivan riittävästi syytä vakaviin epäluuloihin, jotka epäluulot, niin-
kauvan kuin luotettavaa tarkastusta ei ole toimittu . yhä kasvavat ja 
saattavat johtaa sangen laajakantoisiin seuraamuksiin. 
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Tähän saakka toimitetun varsin puutteellisen e!intarvevarastojen 
arvioimisen vuoksi onkin tällä hetkellä mahdotonta määritellä uhkaavan 
nälänhädän todellista suuruutta. Julkisuuteen saatettujen tietojen mukaan 
olisi maassa viljavaroja yhteensä noin 307.~ milj. kg, kun kulutuksen 
nykyisellä kannalla ollen tarvittaisiin ensi satoon mennessä noin 378 
milj. kg. Toimitettujen laskelmienkin mukaan olisi siis vaillinki noin 71, r, 
milj. kg. Näidenkin tietojen mukaan pitäisi omien viljavarastojen. jos 
ne tasapuolisesti kulutetaan, riittää ensi kevääseen. Mutta todellisuu-
dessa on jo useissa maamme suurimmissa kulutuskeskuksissa viljavarastot 
tyyten loppuneet ja nälänhätä aivan kynnyksellä. Kuinka suuri määrä 
viljavDroja on jätetty ilmoittamatta tai on kätketty, sitä on mahdoton 
arvostella mutta selvää on, että niiden esille vetämiuen melkoisesti muut-
taisi ylempänä esitettyjä pelottavia numerotietoja, Kun lisäksi ottaa 
huomioon , että perunaa oli maassa kylvetty entistä paljon runsaa'mmin 
sekä että perunasta toisissa osissa maala saatiin runsas salo, joskin loi· 
sissa osissa huono, ei asema siinäkään tapauksessa ellei ulkomailta vil-
jaa saataisi näytä aivan toivottomalta, jos kaura ja perunat takavarikoi-
taisiin sekä elin tarpeiden jako ja kulutus johdonmukaisesti, tasapuolisesti 
ja järkähtämättömällä tarmolla pannaan täytäntöön. 

Siitä taas, kuinka paljon karjantuotteita, voita, maitoa ja lihaa 
sekä kalaa on ensi kulutuskautena käytettävissä, ei liioin ole mitään var-
maa tietoa; se vain tiedetään~ että voin ja maidon saanti kulutuskes-
kuksiin on lähes kokonaan pysähtynyt. Vaikka onkin myönnettävä, että 
karjakanta eräissä OS(5Sa maata sattuneen huonon rehusadon ja viljan 
karjalle antokiellon vuoksi on tuntuvasti vähentynyt, ei se vielä voi 
aiheuttaa karjan tuotteiden niin suurta vähennystä kuin nyt näyttää tapah.' 
tuneen, vaa'n on tuohon vähennykseen epäilemättä vaikuttanut muut 
keinotekoiset syyt. On nimittäin huomattava, että, vaikka karjakanta 
vähenisikin aiua kolmanneksella, ei karjantuotteiden vähennys silti ole 
yhtäsuuri, sillä karjaa vähennettäessä aina säästetään parain ja tuotanto-
kuntoisin osa, Kun karjataloustuotteilla on hyvin suuri merkitys elin-
tarvekysymyksen järjestelyssä, seuraa siitä että tällä alalla on myös toi-
mitettava tarkka arvioiminen . .... On saatava selville kuinka paljon maassa 
on lehmiä, lampaita, vuohia, sikoja ja hevosia: kuinka suureksi voidaan 
laskea päivittäinen ja kuukautinen voin, maidon ja juuston tuotanto sekä 
kuinka paljon voidaan teurastaa, tai on jo teurastettu, mutta liha vielä 
säästössä. 

Kaikista muistakin elintarvevarastoista tai elintarvetuotannon mah· 
dollisuuksista on saatava täysi selvyys, Kun keinottelt;t ja alinomainen, 
luonnoton hintain nousu näyttää rehoittavan muillakin tärkeiden kulutus-
tarpeiden alalla ja kun lisäksi useilla aloilla uhkaa huutava puute siitä huo-
limatta että näitä kulutustarpeita tiedetään vielä maassa löytyvän, on 
välttämätöntä, että kaikista tärkeimmistä kulutustarpeista toimitetaan 
myös tarkka inventleeraus, 

Kaiken sen perustuksella, mitä edellä on osoteUu, vaatii Suomen 
Ammattijärjestön valtuuston kokous, edustaen 170,000 järjestynyttä 
työläistä, 
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että kaikille clintarvelautakunnille on annettava käsky 
viipymättä toimittaa kaikkien elintarvevarastojer; kuten kai· 
ken viljan, perunain, juurikasvien, hedclmäin ja valmiiden 
karjantuotteiden, voin, juuston ja lihan sekä kalan tarkka 
invenUeeraus. 

InvenUecrausta toimitettacssa on, jos pienintäkin syytä 
ilmenee, kaikki varaslot elintarvelautakunnan jäsenten tai 
heidän määräämäinsä tarkastettavat. 

Kaikki karja on myöskin pantava luetteloon ja tällöin 
arvosteltava karjantuotteiden tuotaunOIl määrä ja laatu. 

Muutkin dintarpeet ja elintarvetuotannon mahdollisuu-
det on arvosteltava. Samoin kaikki tärkeimmät kulutustarpeet 
kuten raaka- ja valmistellu- sekä puolivalmis nahka, villa- ja 
pumpulikankaat sekä kauppaa varten valmistetut jalkineet ja 
valmiit puvut. 

Että e1intarve- ja kulutustavarain luotettava invenUeeraus todella 
saataisiin toimitetuksi on välttämätöntä. että se suoritetaan riittävällä tar-
molla ja että niskottelijat saavat ansaitun rangaistuksensa. Senvuoksi 
on määrättävä, 

että tavara, jota ei ole ilmoitettu taikka. josta on 
annettu vääriä tietoja, julistetaan heti valtiolle menetetyksi 
ilman korvausta ja tavaran omistaja asetetaan elintarvelain 
mukaiseen syytteeseen. 

Elintarpeiden jakelu ja kauppa. 

Yhtä tärkeä kuin on elin· ja kulutustarpeiden tarkka inventteeraus, 
on myöskin niiden jaon ja kaupan oikea järjestäminen. Kaikki tähän-
astiset toimenpiteet ovat tässä suhteessa oUeel puoli naisia. Samalla kun 
toiselta puolen elintarpeiden jakelu ja kauppa on osin joutunut yhteis-
kunnan asetlamain elintarvelautakuntain käsiin, on sen rinnalla "yksityi-
nen yritteliäisyys" rehoittanut, synnyttäen mitä häikäilemättömimmän kei-
nottelun ja aivan uskomattoman hintojen nousun. Tunnotlomat keinot-
telijat ovat tunkeutuneet kaikkialle ja välittämättä rajahinnoista tai muista 
annetuista määräyksistä koonneet ja kätkeneet suuren osan elintarpeila. 
Kuluttajat ovat täten joutuneet lähes kokonaan keinottelijain nylettäviksi. 
Pohjaton saaliin himo ja keinoUelijain tarjoamat korkeat hinnat ovat johta. 
neet siihen, että elintarvelautakuntain toiminta on jäänyt kaikkea merki-
tystä vaille taikka ovat he joutuneet keinottelijain kanssa kilpailemaan 
hintojen korottamisessa. Tällaisen luonnottoman kilpailun ja keinottelun 
vallitessa eivät tnottajat, odottaen yhä jatkuvia hintain nousuja, enään 
tahdo myydä tuotteitaan millään hinnalla, vaan katoavat ne kokonaan 
markkinoilta joko jääden tuottajain komeroihin taikka kadoten keinot!e-
lijain kätkÖihin. 

Niinsanottu oma-apujärjestelmäkin, jonka mukaan elintarvelautakun-
nat ovat yksityisille kuluttajille antaneet lupia elintarpeiden hankkimi-
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seen omaa tarvetta varten, on ollut vaan omansa saamaan aikaan lisää 
häiriöitä. Suuret joukot yksityisiä kuluttajia on tulvannut maaseudulle 
ostamaan omiksi tarpeikseen voita, perunoita, munia, lihaa ja muita tar-
peita. kilpaillen keskenään hintojen nostamisessa ja siten vahingoittaen 
kuluttajain yhteisiä etuja. Pahinta tässäkin on kuitenkin se, että vain 
varakkaimmat voivat tällä tavoin hankkia itselleen elintarpeita, kun taas 
köyhimmät kansaluokat jäävät aivan ilman, joista tällaisen kilpailun valli-
tessa elintarvelautakunnatkaan eivät voi eivätkä usein tahdok1:aan pitää 
huolta. 

Selvää jo näyttääkin olevan, että puolinaisuus, vielä enemmän 
kaksinaisuus vie ehdottomasti auttamattomaan umpikujaan ja täydelliseen 
anarkiaan. Tarvitaan siis ehdottoman jyrkkiä ja tarkoin määriteltyjä 
toimia. Ensimäinen ehto on, että kaikki yksityiset keinottelijat on sääli· 
mättä karkotettava markkinoilta. Kaikki elin tarpeiden hankinta,' kauppa 
ja jakelu on poikkeuksetta otettava valtion haltuun. Valtion asettamain 
orgaanien, etupäässä elintarvelautakuntien, on otettava asia lujiin käsiin. 
Jos joku muu kuin elintarvelautakunnan valtuuttama henkilö tavataan 
oste!emassa elintarpeita omaan tai muiden laskuun, on sellainen henkilö 
heti vangittava ja häneltä löydetty tavara otettava ilman korvausta vaI· 
tijolle. Samoin on jokainen, joka on myönyt elin tarpeita muille kuin 
elintarvelautakunnille tai heidän valtuuttamilleen, on heti asetettava syyt-
teeseen elintarvelain rikkomisesta ja saatettava lain määräämään anka-
rimpaan rangaistukseen . 

Elintarpeiden jakelussa on tärkeintä, että se toimitetaan täysin puo-
luee ttomasti, niin ettei toiset kansaluokat pääse toisten rinnalla etuoikeu-
teUuun asemaan. Tähän tulokseen ei kuitenkaan päästä muuten kuin 
siten, että kaikki elin tarpeet julistetaan takavarikkoon pannuiksi. Kun 
on saatu edellämainitussa elintarpeiden inventteerauksessa selville, kuinka 
paljon elintarpeita on ja kuinka paljon tasapuolisesti jaettuna kullekin 
riittää, on elintarvelautakuntain elintarvetuotannon harjoittajille ja hal-
tijoille jätettävä vaan se osa, mikä heidän osalleen toimitetun jaon pe-
rusteella katsotaan kuuluvan ja kaikki muu on heti otettava elintarve-
lautakuntain haltuun. Tämä tietysti koskisi ensitilassa viljaa, perunoita, 
juurikasvia ja muita varastoon pantuja elintarpeita. MuUa myöskin teh-
dyn arvion mukaan on karjantuotteista tehtävä jakosuunnitelma ja olisivat 
karjataloustuottajat, päivi ttäin tai viikottain velvolliset toimittamaan elin-
tarvelautakunnille karjataloustuotteista sen osan, mikä jää jälelle kuin 
heille kuuluva oma osuus on jätetty pois. Täten saisivat elintarvelauta· 
kunnat käytettäväkseen kaikki elintarpeet ja voisivat toimittaa jakelun 
korttijärjestelmää noudattaen kaikille kuluttajille tasapuolisesti, luokkaan 
tai säätyyn katsomatta. 

Muutkin tärkeät kulutustarpeet, kuten vaatetavara, jalkineet ja läm-
mitysaineet olisi otettava takavarikkoon ja hall ituksen annettava tarkat 
ohjeet niiden kaupasta ja jakelusta sekä elintt\rvelautakuntain valvottava 
annettujen määräysten noudattamista. 

'Kaikkien elintarpeiden ja muidenkin tärkeimpil<n kulutustarpeiden 
jakelu on otettava elintarvelautakuntain · välittömään hoitoon . Elintarve-

• lautakuntien tulee elintarvelain nojalla pakkoluovuttaa käytettävikseen 
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tarvittavat jakeluhuoneustot, puodit ja makasiinit y. ffi. tarpeelliset väli-
neet. Elintarvelautakuntien on viipymättä otettava haltuunsa riittävän 
suuret varastopaikat ja annettava kulettaa kaikki ylcmpäna mainitulla 
tavalla elintarvelautakunnil1e jouluneet elintarpeet näihin varastoihin säi-
Iytettäviksi. Sen jälkeen kuin kaikki liikenevät elintarpeet on saatu 
elintarvelautakuntain haltuun, on elintarvelautakuntain, elintarvekeskus-
komitean antamain määräysten mukaan, tasaUava varastot eripaikkakuntien 
elintarvelautakuntien kesken. Täten saadaan elintarvevarastot elintarve-
lautakuntien välittömään hallintoon ja elintarpeet tasapuolisesti eri paikka-
kuntien ja' eri kansaluokkien kesken jaetuksi. 

Edellä esitetyn perustuksella vaadimme: 

että elin tarpeiden ja tarpeentullen muidenkin tarkeiden 
kulutustarpeiden kauppa ja jakelu on otettava kokonaan val-
tion huostaan, joka tätä tointa hoitaa paikallisten elintarve-
lautakuntain välityksellä; 

että kaikki elin tarpeet on heti takavarikoitavat ja sen 
jälkeen, kun toimitetun inventteerauksen perusteella on tehty 
jakoarvio, kaikki elin tarpeet, mitä elintarvetuottajilla tai yksi. 
tyisillä varastojen haltijoilla on yli heille itselleen tulevan 
osuuden, on heti otettava elintarvelautakuntain haltuun ja 
pantava näiden hankkimiin varastopaikkoihin, ja 

että kaikkien elintarpeiden ja tarpeentullen muidenkin 
kulutustarpeiden jakelu on toimitettava korttijärjestelmän mu-
kaan. 

Rajahinnat. 

Elintarvekysymyksen tähänastisessa järjestelyssä on suurin sekasorto 
vallinnut elintarpeiden hinnoissa. Rajahintoja tärkcimmillc tarvcaineille 
on tosin määrätty, multa clintarveaineiden tuottajain ja keinottelijain 
painostuksesta on näitä rajahintoja kerta toisensa jälkeen korotettu. 
Mitään varmuutta ei rajahinnoissa ole vielä saavutettu, vaan ovat raja-
hinnat kohonneet useilla aloilla aivan kohtuuttomiin. Kaikkein suurin 
onnettomuus on kuitenkin se, että näitäkään rajahintoja ei noudateta, 
vaan rikotaan niitä julki ja salaa. Elintarpeiden saanti rajahintoihin on 
jo käynyt aivan mahdottOmaksi, sillä hallitus ja elinlarvelautakunnat ovat 
itsekin jo ryhtyneet ylittämään rajahintoja. Sekasorto on jo niin täy-
dellinen, että mistään rajahinnoista ei enään voi olla puhetta. vaan val-
litsee sillä alalla täydellinen mielivalta. 

Kokemus on jo riittävästi osotlanut, että rajahintamääräyksillä on 
suorastaan vahingollinen seuraus, ellei niitä järkähtämättä sovelluteta 
käytäntöön. Ei mitään poikkeuksia eikä rikkomisia niitä vastaan ole 
sallittava, vaan on rikkojat säälimättä saatettavat lain määräämään anka-
rimpaan rangaistukseen. Että raja hintapolitiikan avulla päästäisiin todella 
suotuisiin tuloksiin, on aivan välttamätöntä, että rajahinnat ovat pysyviä 
aina pitemmän aikajakson. Ei käy nimittäin päinsä, että rajahintoja usein 
muuteIlaan, sillä näiden muutosten seuraukset ulottuvat yhteiskunnan kai-
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kille alqille. Niili kauvan kuin ei mitään varmuutta saada elintarpeiden 
hinnoissa, ei myöskään mitään rauhaa ja vakavuutta saavuteta työmark-
kinoilla. Kaikkien valtion laitosten virkamiehistön ja palvelijakunnan 
asema pysyy epävarmana, eikä voida löytää mitään pysyvää perustetta 
niiden järjestämiselle ennenkuin vakavuus elintarpeiden hinnoissa on saa-
vutettu. Pahimmin kuitenkin kärsii siitä varsinainen palkkatyöväki. joka 
äärimäisilläkään ponnistuksillaan ei saa paikkojaan pysytetyksi e.1intarpei-
den hiI.ltojen tasalla. 

Elintarpeiden hintojen saattaminen pysyviksi käy paljon helpommin 
silloin kuin elintarpeiden kauppa ja jakelu otetaan valtion haltuun. Elin-
tarpeille on määrättävä rajahinnat, joita vaan mahdollisimman harvoin 
muutetaan. Ei missään tapauksessa rajahintojen korottaminen saa tulla 
kysymykseen Iyhemmillä väliajoilla kuin puolivuosittain. Joka puolen-
vuoden kuluttua voitaisiin rajahinnat ottaa tarkastettaviksi ja silloinkin 
ainoastaan aivan pakottavien . syiden vallitessa niitä korottaa. Ja joka 
tapauksessa rajahintain tulisi olla niin kohtuulliset, että vähävaraisetkin 
kansaluokat voisivat heille tulevan osuutensa lunastaa. 

On väitetty, että rajahintain pysyessä alhaisena seuraa siitä tuo-
tannon pysähtyminen ja elin tarpeiden häviäminen markkinoilta. Multa 
tässä ei nyt voi eikä saakkaan olla puhe tavallisistå säännöllisissä oloissa 
vallitsevista tavaramarkkinoista vaan hätätilasta, jolloin valtio on oikeu-
tettu pakkotoimin ottamaan kaikki tarveaineet säädetystä hinnasta. Lisäksi 
vielä sekään seikka, että elintarveaineille on määrätty kiinteät hinnat, 
joilla niitä kuluttajille jaetaan. ei vielä tarvitse sisältää sitä. että elin-
tarpeiden valtiolle hankintahinnat tulee olla samat. Valtio hankkiessaan 
tuottajilta elintarpeita, voi, ja sen tuleekin, jos todclta tosioloihin perus-
tuvat syyt niin vaativat, maksaa korkeampiakin hintoja kuin millä niitä 
kuluttajille myödään. Tunnettua on, että ulkomailta saaduista elilltar-
peista ollaan pakotettuja maksamaan tuntuvastikin korkeampia hintoja kuin 
mitä täällä on rajahinnoiksi määrätty. Mutta se ei saa aiheuttaa raja-
hintain korottamista. enempää kuin elintarpeiden ulkomailta hankinnan 
pysähtymistäkään. vaan olisi siitä huolimatta käytettävä kaikkia keinoja 
elintarpeiden saamiseksi ulkomailta. Samoin elintarpeita on siitä huoli-
matta kuluttajille jaettava määrätystä rajahinnasta. Niinikään voidaan 
kotimaisilIekin elintarvetuottajille, jos todella voidaan osottaa tuotanto· 
kustannusten nousevan yli määrätyn rajahinnan, maksaa korkeampiakin 
hintoja. MuUa oikeana ja kohtuullisena ei voi pitää sitä vaatimusta. 
että kotimaisille tuottajille olisi aina maksettava vähintään yhtä korkeat 
hinnat kuin mitä sama tavara ulkomailta tuotettuna maksaa, sillä me nyt 
ensiksikin elämme aivan poikkeuksellisissa oloissa, jolloin yksityisten tuot-
tajaetujen täytyy väistyä kokonaisetujen tieltä ja toiseksi ulkomailta saa-
dun tavaran hintoihin vaikuttaa sellaiset seikat. joihin meidän valtamme 
ei uletu, kun taas jokaisessa maassa jokainen kansanryhmä on niiden 
oikeuksien ja velvollisuuksien alainen, jota kunkin maan ja kansan etu 
vaatii. Ei myöskään kukaan muu kuin valtio, siinäkään tapauksessa että 
joidenkin tarveaineiden kauppa olisi jätetty vapaaksi tai yksityisille 
annettu oikeus niitä hankkia, ole oikeutettu missään tapauksessa ylittä-
mään rajahint.oja. 
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Tästä kyllä johtuu, että elintarvepolitiikasta tulee valtiolle koitu-
maan menoja. Mutta valtion täytyy asian eteenpäin viemiseksi olla vai· 
mis käyttämään suuriakin summia. Valtio voi toiseltapuolen saada 
tähän käyttämänsä varal takaisin uusilla veroilla. Siitä huolimatta. että 
nykyisen sotatilan aikana omistavat luokat ja tunnottomat keinottelijat 
ovat koonneet suuria rikkauksia, ovat nämät omaisuudet jääneet tähän 
asti lähes kokonaan veroUamatta. Kaikissa muissa maissa ovat suuret 
tulot ja omaisuudet asetettu verrattain raskaan verotuksen alle ja nyt on 
meilläkin esillä sellainen kysymys. jonka hyväksi suurten tulojen nautti-
jain ja etenkin sotasaaliiden kokoojain on suoritettava tuntuvia veroja. 

Sen nojalla, initä edellä on esitetty yhdymme vaatimaan, 

että kaikille elintarpeille ja muillekin tärkeimmille kulu-
tustarpeille on määrättävä kuluttajain ostokykyä vastaavat 
kohtuulliset rajahinnat; 

että rajahinnat täytyy määrätä pysyviksi mahdollisimman 
pitkäksi ajaksi, ja 

että ainoastaan valtio hankkiessaan kulutustarpeita on 
oikeutettu , jos pakottavat syyt niin vaativat, maksamaan kor-
keampiakin hintoja ja valtionvaroihin sen johdosta syntynyt 
vaillinki on korvattava suurten tulojen ja omaisuuksien verot-
tamisella. 

Valvonta ja. rangaistulmääräyklet. 

Jokaisen suunnitelman oonistuminen riippuu etupäässä siitä, millä 
tavalla se saatetaan käytäntöön. Kun tässä on kysymyksessä suunitclmat, 
jotka kokonaan lopettavat n. s. vapaan ki lpailun ja suuresti rajoittavat 
yksityisten omistus- ja käyttöoikeutta. on välttämätöntä että suunnitelmat 
saatetaan käytäntöön järkähtämättömällä lujuudella. Pieninkin epäröimi-
nen ja tilaisuuksien myöntäminen annettujen määraysten kiertämiseen vie 
ehdottomasti turmioon ja hajottaa koko suunnitelmat. Saavutettu koke-
mus on jo osottanut. että voimassaolevan elintarvelain määräykset ovat 
jääneet jotenkin kuolleiksi siitä syystä ettei lain noudattamista ole val-
vottu. Sen vuoksi on välttämätöntä että elintarvelain ja annettujen mää-
räysterr ehdotonta noudattamista tarkoin valvotaan. 

Nykyiset hallinto- ja poliisiviranomaiset, joiden tulisi valvoa e1inlarve-
lain noudattamista ja antaa elintarvelautakunnille virka.apua, ovat osot-
tautuncet joko kykenemättömiksi taikka haluttomiksi täyttämään tätä 
tehtävää. Samoin elintarvelautakunnat ovat usein aivan paheksuttavalla 
leväperäisyydellä valvoneet elintarvelain ja sen perustuksella annettujen 
määräysten noudattamista. Tuomioistuimet ovat myöskin, milloin elin-
tarvelain rikkojia on vedetty oikeuteen, osoUaneet tuomioissaan aivan 
erikoista "lempeyUä". 

Elintarvelain valvontaan nähden on välttämätöntä, että ensinnäkin 
elintarvelautakunnat varustetaan riittävillä valtuuksilla toimittamaan elin_ 
tarvevarastojen tarkastuksia, jopa kotietsinnöitäkin sekä panemaan lain-
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rikkojat syytteeseen . Lisäksi on asianomaisten viranomaisten annettava 
elintarvelautakullnille tehokasta virka-apua. Mutta ettei elintarvelaill val-
vominen ja rikkomusten syytteeseen saattaminen jäisi paikallisten elin-
tarvelautakuntain ja viranomaisten hyväntahdon varaan, jotka useinkin 
saattavat olla läheisissä suhteissa itse rikkojain kanssa, on asetettava 
e·rikoisia tarkastus- ja syyttäjäviranomaisia, jotka tarkastavat elintarve-
lautakuntain ja viranomaistenkin toimintaa. Jokaisen läänin elintarve-
laulakunnall käytettäväksi on asetettava riittävä määrä tällaisia tarkasta-
jia, varustettuna virallisen syyttäjän oikeuksilla, jotka ovat velvolliset 
matkustelemaan läänin eri kunnissa, antaen tarpeellisia ohjeita paikalli-
sille elintarvelautakunnille ja viranomaisille sekä tarpeenlullen pane-
maan niskottelijat syytteesepn. 

Vaikka elintarvelaki edellyttääkin, että elintarvelain rikkomukset 
on tuomioistuimissa käsiteltävät kiireellisinä, niin sittenkin näyttää väll-
tämättömältä saada tässäkin suhteessa parannusta aikaan. Yleistä pahek-
su mista on herättänyt se, että eri tuomioistuimet suhtautuvat näihin 
rikkomuksiin aivan eri tavalla. Aivan yleisenä ohjeena näkyy luomio-
istuimissa olevan, että tuomiot ovat erittäin lieviä, onpa toiset tuomio-
istuimet vapauttaneetkin selvistä rikoksista. Että ri ittävä yhdenmukai-
suus ja nopeus saataisiin, on välttämätöntä, että kunkin läänin pääkau-
punkiin perustetaan erikoinen tuomioistuin käsittelemään elintarvelain 
rikkomuksia. Tämän tuomioistuimen eteen on kaikki kussakin läänissä 
tapahtuneet rikkomukset viipymättä saatettava!. Näin saataisiin aikaan 
nopea ja tehokas oikeudenkäynti, joka antaisi riittävän varmuuden, että 
syylliset eivät voi kiertää lain heille määräämää rangaistusta. 

Edellä esitetyn nojalla vaadiI9Jlle, 

että elintarvelain ja sen nojalla annettujen määräysten 
noudattamista on tarkoin valvottava ja kaikki rikolliset saa-
tettava edesvastuuseen. 

Tätä varten ovat elintarvelautakullnat varustettaval riit-
tävillä valtuuksilla, saattaakseen rikolliset syylteeseen ja voi-
dakseen panna toimeen kotietsinnöitä. Poliisiviranomaisten 
on annettava elintarvelautakunnille tehokasta apua . 

Edellisen lisäksi on. kunkin läänin elintarvelautakuntien 
palvelukseen asetettava riittävä määrä tarkastus- ja syyttäjä-
viranomaisia valvomaan elintarvelain noudattamista ja elin-
tarvelautaukuntain toimia. 

Kunkin läänin pääkaupunkiin on perustettava erikoi-
nen tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi läänissä tapahtuneet 
elintarvelain rikkomukset on viipymättä saatettava!. 

Elintarvetuotannon lisääminen ja maahan tuonti_ 

Nykyinen vaikea elintarvepula ei ole mikään pian ohimenevä ilmiö, 
vaan tulee sitä epäilemättä jatkumaan pitkän aikaa vielä senkin jälkeen 
kuin nykyinen maailmansota paättyy. Maailman e1intarvevaraslot ovat 
niin tyyten loppuun kulutetut ja kauppalaivasto hävitetty, että pitkän 
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aikaa tulee olemaan suuria vaikeuksia saada elintarpeita ulkomailta ja 
tulevat ne ulkomailta hankittuina vielä nykyisestäänkin tuntuvasti kallis-
tumaan. Sen vuoksi on aivan välttämätöntä, että niiden järjestävien 
toimien ohella, joista edellä on puhuttu, on ryhdyttävä tarmokkaasti 
edistämään elintarveaineiclen tuotantoa. On niin paljon kuin suinkin 
mahdollista pyrittävä siihen, että voitaisiin omassa maassa tuottaa ~Iin
tarpeita niin paljon kuin niitä täällä kulutetaan. 

Pahimpana esteenä tässä kuitenkin on yksityisomistukseen perustuva 
kapitalistinen tuotantojärjestelmä. Kapitalistinen tuottaja ei nimittäin 
välitä mitään yhteiskunnan eduista, vaan harjoittaa tuotantoa yksinomaan 
omaksi hyödykseen. Kun lisäksi rajahintamääräyksillä on pakko supis-
taa yksityisten riistomahdollisuuksia" näyttää osa elintarvetuottajia aivan 
kiusalla supistavan tuotantoa ja siten pahentaen uhkaavaa pulaa. Mutta 

J os yhteiskunta kerran katsotaan olevan oikeutettu pakkotoimin kajoa-
maan kaupassa harjoitettuun riistoon, antavat samat syyt yhteiskunnalle 
oikeuden puuttua myös tuotantoon. Silloin kuin koko yhteiskunnan 
olemassaolo saattaa olla riippuvainen siitä, miten erinäiset .!-uotannon-
harjoittajat suhtautuvat asiaan, täytyy yhteiskunnalla olla oikeus pakottaa 
yksityiset alistumaan niihiu määräyksiin, joita yhteiskunta katsoo tarpeel-
liseksi antaa, vieläpä pakottaa luovuttamaan omaisuutensakin yhteis-
kunnan haltuun, jota sen hyödyksi ei käytetä. Jos taas maanomistajat 
ja elintarvetuotannon harjoittajat koettavat edistää tuotantoaan ja luovut-
taa tuotteensa kohtuullisista hinnoista, ei sellaisiin tuottajiin nähden 
tälläkertaa olisi vielä pakko ryhtyä mihinkään tehokkaampiin toimiin, 
vaan tulisi valtion antaa avustustakin elintarvetuotannon edistämiseksi 
helppokorkoisten lainojen muodossa. Voisipa vielä tulla kysymykseen 
erikoisen palkkionkin myöntämisestä uusien viljelyksien raivaamisesta. 
Mutta jos joku ehdoin tahdoin taikka kykenemättömyydestä jättää tuo-
tantonsa rappiolle, on silloin yhteiskunnan puututtava asiaan ja pakko-
luovutettava sellaiset maat ja muut tuotannon välineet yhteiskunnalle ja 
alettava harjoittaa tuotantoa yhteiskunnan laskuun taikka annettava sel· 
laisille, jotka todella haluavat ja pystyvät siihen. 

Etenkin olisi kiinnitettävä huomiota viljelyskelpoisten maiden rai-
vaamiseen vitjelykselle. Tässä tarkoituksessa olisi ensinnäkin kaikki val-
tion omistamat viljelyskelpoiset maat viipymättä saatettava viljelyskun-
loon ja missä se on mahdollista, alkaa harjoittaa tuotantoa valtion las-
kuun taikka, miss.'i se näyttää tarkoituksenmukaisimmalta, antaa kohtuul-
lisilla ehdoilla tilattomille asuttavaksi. Kuntain asia olisi myös kiinnit-
tää siihen huomiota. Etenkin tulisi sellaiset .suuremmat viljelyskelpoiset 
alueet, joita näiden omistajat eivät ota viljelykselle, pakkoluovuttaa vai· 
tiolle tai kunnille ja laittaa ne viljelyskuntoon sekä alkaa harjoittaa tuo-
tantoa joko yhteiskunnan laskuun taikka jakaa I,e tilattomille. 

Tällaisilla toimilla on vielä sen lisäksi, että siten edistetään elin-
tarvetuotannon lisäämistä, nykyisenä aikana toinenkin suuri etu. Elin-
tarvekurjuuden rinnalla ilmenee jo pelottavaksi käynyt työttömyys, joka 
näyttää yhä lisääntyvän. Ellei näille työttömiksi joutuneille kyetä hank-
kimaan työtä, käy asema kaksinverroin vaaralliseksi. On siis samalla 
kuin työttömille hankitaan työtä, suunnattava tämä työ elintarvetuotan-
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non lisäämiseen ja siten torjuttava kahtaaltakiu uhkaava vaara. Tässä 
on edessä niin vakava yhteiskunnallinen kysymys, että yksityinen omis-
tusoikeus e~ saa muodostaa ylipääsemätöntä estettä näiden suunnitelmien 
toteutumiselle. 

Tehokkaana keinona voitaisiin myöskin käyttää asteettain ylenevää 
maanverotusta. Etenkin olisi tässä verotuksessa otettava huomioon, että 
viljelyskelpoisiHe, mvtta viljelemättä jätetyille maille olisi pantava suhteel-
lisesti suuri vero, kun taas viljelykselle otetut maat pääsisivät vähem-
mäH~ ja uutisviljelykseen otetut maat voitaisiin jättää joksikin ajaksi 
veroista vapaaksi. Samoin olisi rpetsämaa verotettava ankarammin kuin 
viljelysmaat. Tällä tavoin voitaisiin sellaisia maanomistajia, joilla on 
viljelykselle soveliaita maita, pakottaa nii!ä viljelemään maansa taikka 
antamaan ne tilattomille asuttaviks1. 

Elintarpeiden ulkomailta saantia olisi myöskin koetettava tarmok-
kaasti edistää. Etenkin valtio on velvollinen tuottamaan elin!arpeita 
ulkomailta niinpaljon kuin suinkin mahdollista. Se olisi tietenkin oikeu-
tettu antamaan tuoutilupia yksityisille liikeyhtymillekin, muUa olisivat 
nämät aina velvolliset luovuttamaan tuottamansa elintarpeet valtiolle 
sovitusta hinnasta. 

Edellä esitetyn nojalla yhdymme vaatimaan, 

että elintarvetuotantoa on kaikin keinoin edistettävä. 

Tässä tarkoituksessa on ensi hädässä valtion omistamat 
viljelyskelpoiset maat saatettava viljelyskuntoon ja alettava 
harjoittaa tuotantoa valtion laskuun taikka jaettava ne koh-
tuullisilla ehdoilla tilattomille ; 

että sellaiset suuremmat viljelyskelpoiset alueet, joita omis-
tajat eivät viljele on pakkoluovutettava valtiolle taikka kun-
nille ja viljeltävä yhteiskunnan laskuun taikka jaettava tilattomille ; 

että sellaiset tilat tai tilan osat sekä muut elintarve-
tuotantolaitokset, joita omistaja ei kykene viljelemään taikka 
ehdoin tahdoin jättää rappiolle, voivat elintarvelautakunnat 
pakkolunastaa ja alkaa niissä harjottaa tuotantoa taikka vuok-
rata haluIlisille; 

että valtio avustaa viljelyksen levittämistä ja voimape-
räiseksi saattamista kuolletuslainoilla. Uutisviljelysten levittä-
misestä voidaan myöntää sopivia ,palkkioita; 

että on ' säädettävä uusi maavero, jonka mukaan viljelys-
kelpoiset viljelemättömät maat on verotettava raskaammin 
kuin viljelty maa, ja 

että ensi hädässä on koetettava hankkia ulkomailta elin-
tarpeita niin paljon kuin mahdollista. 

Työpalkkain järjestely. 

Kuten edellä on jo osoteUu, ovat työpaikat suorastaan riippuvaIsIa 
elin tarpeiden hinnoista. Jos elintarpeiden hinnat nousevat, täytyy työpalk-
kojenkin nousta, s.illä jos työpaikat, elintarpeiden hintojen noustessa, jäävät 
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entiselleen painuvat työpaikat alle nälkärajan. Kun työnantajat taas 
vapaehtoisesti hyvin harvoin kOTottava! työpaikkoja. scuraa siitä että 
työväen ammatillisten järjestöjen täytyy olla alinomaisessa taistelussa työ-
paikkojen korottamisen puolesta, eikä ne sittenkään pysy elinkustannusten 
tasolla. Selvää jo onkin, että tällainen kilpajuoksu elintarpeiden hintain 
nousun ja työpaikkojen välillä käy aikaa voittain aivan mahdottomaksi. 
Edellä on myös jo osotettu, että jo tästäkin syystä täytyy kulutustar- ' 
peille &anda pysyvät rajahinnat. Vasta silloin kuin voidaan taata elin -
tarpeiden saanti määrätyillä hinnoilla, voidaan puhua pysyvien työsopi-
musten aikaansaamisesta. 

Mutta vaikka elintarpeiden hinnat saataisiinkin pysyviksi ainakin 
määräajoiksi, saattaa siltikin tapahtua, että elintarpeiden hinnat muuttuvat 
lyhempien aikajaksojen " kuluessa kuin miksi työehtosopimuksia yleensä 
katsotaan voitavan tehdä. Kokemus on nimittäin osottanut, että vuotta 
Iyhemmillä työchtosopimuksilla ei Juuri ole käytännöllistä merkitystä. 
Eipä vielä kahdenkaan vuoden sopimusta katsota pitkäaikaiseksi. Mutta, 
jos näinkin pitkiä sopimuksia tehdään ja elintarpeiden hinnat välillä 

• nousevat, katoaa niiltä silloin kokonaan se· peruste, jolle sopimukset aina 
rakentuvat. Lisäksi on huomattava, että vaikka' rajahinnat olisivat hy-
vinkin tarkoin määritellyt ja vaikka niitä noudatettaisiinkin, silti löytyy 
aina sellaisia työväen elintasoon vaikuttavia seikkoja, jotka saattavat tun-
tuvastikin korottaa elinkustannusten kokonaissummaa. Saadaksemme var-
muuden siitä ettei työväen elintaso sittenkin jää alle nälkärajan, ei vielä 
riitä yksistään rajahintain pysyviksi saattaminen, vaan on ryhdyttävä asiassa 
muihinkin puuhiin. 

Tällaisena muuna keinona johtuu heti ajattelemaan palkkalautakun-
tain asettamista. Olisi asetettava sellaisia pysyviä palkkalautakuntia , 
joihin työntekijät ja työnantajat valitsisivat yhtämonta jäsentä ja hallitus 
näille puolueettoman puheenjohtajan. Näiden lautakuntain tutkittavaksi 
voisivat työntekijät vetää palkkansa ja olisivat ne velvolliset määräämään 
työpaikat elinkustannusten mukaisiksi. Tällöin voitaisiin työntekijäinkin 
puolelta suostua työehtosopimuksiin, jolloin kaikki n. s. yleisistä ja työ· 
aikaa koskevista määräyksistä voitaisiin sopia, vieläpä palkkauksen perus· 
teistakin, mutta olojen muuttuessa tarkastaisi palkkalnutakunta työhinnot-
telun yksityiskohdat ja muuttaisi ne aina muuUuneiden olojen mukaisiksi. 
Kun kerran' voi taisiin tehdä edellämainitunlaisia työehtosopimuksia, joissa 
kumpaiseltakin puolelta suostuUaisiin noudattamaan palkkalautakuntain 
määräämiä työhinnotteluja. päästäisin täten työmarkkinoillakin varmem· 
malle pohjalle kuin missä nykyaän ollaan. ~ 

Sellaisillakin työaloilla, missä työehtosopimuksia ei ole eikä saadak· 
kaan, olisi palkkalautakunnilla suuri merkitys. Silloinkin voisivat kum-
paisetkin asianosaiset turvautua palkkalautakuntien apuun ja jättää paIk-
kojen määräämisen aina lautakuntien asiaksi. ErimieItä saattaa olla siitä, 
tulisivatko tällaiset palkkalautakunnat toimimaan myöskin työrutain sovit-
tajana. Joka tapauksessa on kuitenkin selvää, että näillä tulisi olemaan 
suuri merkitys työriitainkin rauhallisen ratkaisun hyväksi, sillä on selvää, 
että työntekijät esittäessään uusia vaatimuksia työpaIkkojen korottami-
sesta tulisivat aina kääntymään asiassa ensin palkkalautakuntien puoleen. 
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Voitaisiinpa mennä ni inkin pitkälle, että työnseisausta työpaikkoja koske-
vista kysymyksistä ei saisi kummaltakaan puolen alkaa, ennenkuin asia 
on esitetty palkkalautakunnaHe ja se on tehnyt ehdotuksensa työpaIk-
koihin . Jos palkkalautakunta tällöin rakentaa ehdotuksensa olevien olojen 
pohjalle ja elinkustannuksia vastaavaksi, on selvää että asianomaiset usein 
suostuvat palkkalautakuntain ehdotuksiin, sillä vaikea on niskottelevan 
silloin lähteä taisteluun palkkalautakunnan ehdotusta vastaan. Näin ollen 
näyttää varsin oikealta, että asetettaisiin palkkalautakuntia: joiden teh-
tävänä olisi tutkia e1inku~lannusten ja työpaikkojen suhteita sekä avustaa 
työpaikkojen pysymistä elinkustannusten tasalla. 

O ttaen huomioon nykyisen työpaikoissa ja elinkustannuksissa vallit-
sevan sekasorron näyttää olevan välttämätöntä asettaa heti useita paIkka-
lautakuntia. Lisäksi on tarpeellista, että nämä! palkkalautakunnat tulevat 
kokoon pannuiksi riittävällä asiantuntemuksella. Sitä silmällä pitäen näyttää 
oikeimmalta, että palkka lautakuntia asetetaan erikseen kutakin eri teolli-
suutta varten . 

Ainakin olisi välttämätöntä asettaa erikoiset pal kka lautakunnat sel· 
laisia huomattavia teollisuuden. haaroja kuin metalli-, paperi- , saha-, ku-
tomo-, ki rja-, nahka- ja vaatetusteollisuuksia varten. Erikoiset paIkka-
Iautakunnat voisi asettaa myöskin kaikkia valt iontyöläisiä sekä maa-
taloustyöläisiä var ten . Lisäksi lienee välttämätöntä asettaa joitakin yleisiä 
palkkalautaku ntia sellaisia työläisryh miä varten, jotka eivät kuulu edellä· 
mainittui hin ryh mii n. 

Täl laisten palkka lautakuntien asettaminen edellyttää kuitenkin lain-
säädäntötoimia. Senvuoksi olisi viipymättä saatava aikaan laki palkka-
lautakunnista. Kun ha!lituksen käytettävänä on lukuisia eri komiteoja, 
jotka voisivat laatia asiasta esityksen, on hallituksen annettava jonkun 
komitean asiaksi laatia eduskunnalle annet!avaksi esitysehdotus ylempänä 
mainitunlaisten palkkalautakuntain asettamisesta. 

Edellä esitetyn perustuksella vaadimme, 

että työpaikat on kaikissa oloissa pysytettävä elinkus-
tan nusten tasalla sekä 

että on saatava aikaan laki palkkalautakunn ista, jonka 
mukaan asetetaan riittävä määrä puolueettomia pal kkalauta-
kuntia, joiden tutkittaviksi ja ratkaislaviksi Iyöpalkkain ja 
elinkl1.bn ""d .... ~" I. .~~ ... _:...1 ___ -'1 laa. 
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