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Jos maanviljelijä huomaa veden hänen vai
nioittansa läpi virtaavassa joessa nousevan niin 
korkealle, että se uhkaa virrata yli reunojen, niin 
mitä tekee hän? Hän ottaa selon syistä tähän 
vaaralliseen ilmiöön, tarkastaa huolellisesti joen 
pohjan ja tutkii tarkoin, mitkä seikat ne joen lat
voilla ovat niin odottamattoman paljon vettä liik
keelle panneet. Ja syyt selville saatuaan ryh
tyy hän, jos hän on järkevä mies, sellaisiin 
toimiin, että vesi vastedes pysyy omassa uomas
saan.

Jos me nykyajan ihmiset tarkastamme kan
samme viljelysmaita yhteiskunnallisella alalla, niin 
huomaamme elinvoimaisten sivistysrientojemme 
keskellä virran, jota ei kukaan voi enää olla huo
mioon ottamatta. Anastaessaan itselleen väylää
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ajan hajanaisten virtausten keskellä näyttää se 
siltä, kuin olisi sen mahdotonta pysyä niitten 
rajojen sisällä, mitä sille on asetettu. Tahtoopa 
se ryöstäytyä kaikkien ajan ristiriitaisten vesi- 
suonien valtaväyläksi. Se virta on työväenkysy
mys. Löytyy kyllä paljon sellaisia kansalaisia, 
jotka eivät vieläkään käsitä Suomessa oltavan 
suuren yhteiskunnallisen pulman edessä, vaan 
luulevat työväen keskuudessa lhkkuvia voimak
kaita virtauksia yllytysten hetkelliseksi tuotteeksi, 
joka raukeaa omaan keinotekoisuuteensa. Mutta 
yhä useammat jo käsittävät ja vielä useampani 
täytyy tulla käsittämään, että kun työväenkysy
mys kerran on tämän vuosisadan kulttuurin luon
nollinen kehityksen tulos, ja kun Suomelta ei 
enää voi kieltää eurooppalaista kulttuuria, niin 
täytyy ajan kehityksen yhteyteen kasvaneitten 
muitten yhteiskunnallisten ilmiöitten kanssa tun
nustaa myöskin tärkein ja mahtavin niistä.

Ainoa mitä nyt enää voi tehdä, on joen lat
vojen, rantojen ja pohjan tutkiminen ja keinojen 
keksiminen sille, kuinka tätä uutta, inahtavaa 
virtaa voitaisiin käyttää sekä koko yhteiskunnan 
että sen kaikkien yksityisten jäsenien siunauk

seksi.
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Yrittämättäkään tässä tilaisuudessa tarkas
tamaan koko tätä aikamme monipuolisen kehi
tyksen viimeistä, vielä kypsymättä olevaa hedel
mää, tahdon ainoastaan pyrkiä vastaamaan ky
symykseen: Mitä yhteiskunta, taloudellisen lain
säädännön kannalta katsoen, on maan työväes
tölle velkaa, ja kuinka se velka olisi maksetta
vissa ?

%

Jos me sjattelemme omasta ruumiillisesta 
työstään elävää talonpoikaa niinä muinaisina 
aikoina, jolloin laajat korvet koskemattomina odot
tivat uutisviljelijää, niin herääkö meissä säälin 
tunne häntä kohtaan? Ei suinkaan! Joskin hän 
asuu ikkunattomassa pirtissään oman onnensa 
nojassa, niin tuntee hän kuitenkin tyytyväisyyttä. 
Hänellä on toki oma asunto, kylliksi puita ja 
oma vaate, vaikka ne sitten olisivat melkein pelk
kiä eläimen nahkoja. Ravintoa saa hän sen ver
ran kuin viitsii otella luonnon kanssa. Hän tun
tee olevansa vapaa ja itsenäinen ja voipi siitä 
syystä miehekkäästi sanoa: »Mies syö, mies saa, 
miehelle Jumala antaa.» Eipä siis olisi kumma, 
jos kulttuurielämän valheitten keskellä elävä,
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rauhaa ja totuutta ikävöivä henki, joka vain 
poikkeustapauksissa saa tilaisuuden tuntea itsensä 
jumalalliseen luontoon kuuluvaksi, yhtyisi Rous
seaun kanssa toivomaan, että koko kulttuuri olisi 
poistettava ja peräytettävä takaisin alkuperäiseen 
sopusointuun luonnon kanssa. Ja mitäpä sitä 
muuta voisikaan tulevaisuuden ihanteena pitää, 
jos nykyajan sekaantuneesta vyyhdistä ei löytäisi 
sitä kultaista lankaa, joka lupaa viedä kansat 
on n elliseen tulevaisuuteen, vaikka saavutettua 
hyvää ei mädännäisyyden kanssa hävitetäkään. 
Mutta se kultanen lanka on, Jumalan kiitos, löy
detty, kaikki syy epätoivoon on poistettu. Ihmis
kunnan tahdosta vaan riippuu, kuinka pian pa
remman ajan aurinko pääsee kurjuudessa kangis- 
tuneitten ihmisten jäseniä lämmittelemään.

Siirtyessämme kansamme vanhimmalta ke
hitysasteelta myöhempään, löydämme heimot 
vahvistuneina ja kyläkunnat levenneinä syvälle 
korpiin. Kaikki koskemattomat takamaatkin on 
jo jaettu yksityisen omistusoikeuden aitojen si
sälle. Torppari elää kyllä yhtä luonnonomaista 
elämää, kuin entisinäkin aikoina, vaan hän on 
kuitenkin jo riippuvainen maan omistajasta. 
Mutta hänen tilansa on kuitenkin hyvä. Sen,
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minkä hän itsenäisyydestään on menettänyt, saa 
hän korvatuksi sillä, että hän nyt kuuluu taval
laan yhteen perheesen maanomistajan alusta
laisten kanssa. Mitään tarkkoja kontrahti-ehtoja 
ei löydy, vaan torppari antaa ja saa aina sen 
mukaan kuin kulloinkin nähdään kohtuulliseksi. 
Kun yleisiä teitä puuttuu, on matkojen kulkemi
nen perin hankalaa. Maanomistajan varallisuus 
on melkein yksinomaan kiinteätä; irtainta ovat 
vaan maan, karjan, veden ja metsän tuotteet. 
Ainoa tavara, mitä voi suurempia määriä koota, 
ovat viljat ja nahkat, mutta nekään eivät voi 
kauan seista, sillä vanhat viljalaarit joutuvat hii
rien saaliiksi ja koi syöpi vanhat nahkat. Siksipä 
on varmin keino, millä älykäs isäntä saattaa 
lisätä omaisuuttaan, se, että hän panee yhäti 
uutta työtä maanviljelyksensä parantamiseen ja 
karjan lisäämiseen. Mutta siitä seuraa sen enem
män tuotteita, jotka kaipaavat kuluttajia. Mikä 
jää itarallekaan isännälle silloin muu eteen kuin 
antaa alustalaistensa nauttia sen, mitä ei itse 
voi kuluttaa.

Täydellä syyllä voipi siis sanoa, että sellai
sissa oloissa vielä elettiin tavallaan suurta perhe- 
elämää. Omistus-oikeus maahan oli jo aikoja
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sitten vakaantunut ja lailla turvattu, mutta itse 
asiassa koko väestö nautti maan tuotteet. Isän
nän asema torppariin, muonamieheen, loiseen, ren
kiin verraten oli pääasiallisesti vaan sen verran 
parempi, että hän sai käskeä ja nauttia riippu
mattomuuden tyydytystä. Kun tähän tuli lisäksi 
se tuttavallinen suhde, missä isäntä perheineen 
eli, ollessaan kaukana erillään muusta maailmasta 
oman pienen piirinsä keskuudessa, —  sillä muis
takaamme, ettei silloin vielä ollut postia, ei sano
malehtiä eikä muita kirjojakaan kuin raamattu ja 
joku kirkollinen teos; ja kun sitten vielä ajatte
lemille sitä jalostavaa tunnetta, sitä sydämmelli- 
syyttä, mitä alituinen luonnonhelmassa liikkumi
nen ihmisessä kasvattaa, niin voimme käsittää, 
mikä eroitus oli silloisen ja nykyaikaisen isännyy
den välillä.

Kukapa olisi sellaisissa oloissa luullut, että 
juuri omistusoikeuden kehittyminen tulisi yhteis
kunnalle tuottamaan suurimman vaikeuden. Mutta 
kehitys meni selvästi viitattuun suuntaan. Yksi
tyisen omistusoikeuden tarkka selvitteleminen tuli 
kehityksen johtavaksi langaksi.

Ja me näemme, että vallassa-oleva luokka 
jo aikaisin ryhtyi anastushankkeillaan meidänkin



kansamme patriakaatista sopusointua häiritse
mään. Johan aatelisto vuosien 1647:n ja 1664:n 
valtiopäivillä anasti itselleen monopoolin kaik
keen metsäriistaan. Aateliton mies ei saanut siitä 
lähtien metsästää edes omalla alueellaankaan. 
Vasta 1789 vuoden tärkeillä valtiopäivillä tämä 
huutava vääryys poistettiin ja talonpojalle annet
tiin takaisin hänen luonnollinen metsästysoikeu
tensa. Mutta tunnettua on, että vuoden 1868:n 
metsästysasetuskin jo alkaa nykyisistä vallalla- 
olijoista tuntua liian väljältä, jonka takia he viime 
valtiopäivillä muovasivat uudessa lakiehdotuk
sessa omistusoikeutensa aidat tässä suhteessa niin 
lujiksi kuin suinkin mahdollista.

Samaten on käynyt kalavesien, jotka niin
kuin metsäriista viimeiseksi ovat pysyneet koko 
kansan yhteisenä omaisuutena. Isossa jaossa 
maanomistajat kyllä koettivat määritellä oikeuk
siansa yhteisiin kalavesiin, mutta yleinen oikeu- 
dentunto oli siinä suhteessa niin selvä ja niin 
voimakas, että anastuspuuhat raukesivat hyvin 
vähiin. Laki tosin jo selvästi väittää maan omis
tajat kalojenkin omistajiksi, mutta tarkempia ra
joja kun oli mahdoton vasten vallitsevaa oikeuden- 
tuntoa asettaa, tulivat itse asiassa kalavedet vaan
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paperilla jaetuiksi. Ja huolimatta uusista, kehit
tyneistä oloista, huolimatta niistä lukemattomista 
oikeusjutuista, joissa tuomari on saanut yksityis
ten riitapukarien välisiä selkkauksia selvitellä, 
sanoo arvossa pidetty lainoppinut (Axel Liljestrand) 
vielä v. 1881, »että suurin osa kalavesistä vielä 
tänä päivänä lienevät yhteisiä ja sangen usein 
käytetään niitä aivankuin eivät ne kuuluisi mil
lekään nimenomaiselle yhdyskunnalle tai yksityi
selle henkilölle.» Huolimatta siis juristien kat
santotavasta on maan suuri väestö yhäti pysynyt 
uskollisena alkuperäiselle oikeuskäsitykselle, että 
ainakin se, mitä laillinen omistaja ei itse ole voi
nut nauttia, on vanhan tavan mukaan ollut ke
nen hyvänsä otettavana.

Mutta se, mitä ei lainsäätäjä voinut mur
taa, murti uusimman ajan tuoma rahatulva. Mei
dän kansamme täytyi, niinkuin kaikkien muitten, 
viskautua uuden kehityksen myrskyisten laineit- 
ten viskeltäväksi, jotta se voisi korkeammalle, 
kehitysasteelle nousta. Raha tuli yleisemmin 
käytäntöön, laivaliike vilkastui, tuoden ensim
mäiset varsinaiset ylellisyystavarat maahan. Ta
lollinen huomasi, ettei hänen enää ollutkaan pakko 
syöttää viljaansa työväelle, raavaille tahi hiirille,
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vaan saattoi hän vaihtaa osan siitä kahviin, so
keriin, pyhävaatteisiin ja rihkamaan. Alkoipa jo 
ilmaantua suurempiin kirkonkyliin maakauppiaita, 
ja tavaranvaihto tuli helpommaksi. Vihdoin seu- 
rasivat kilvan posti, höyrylaivat, kanavat, rauta
tiet, sähkölanka, pankit, telefoonit, meijerit — 
Murtaja. Ja nyt ovat syrjäisimmät sopukat maas
samme niin likeisesti maailman rahatemmellysten 
vaikutuksen alaisina, niinkuin sormenpäissä sy- 
dämmen sykintä tuntuu. Ei tarvitse enää Saari
järven Paavon tyytyä siihen, mitä luonto kulloin
kin antaa, sillä yhtähyvin voi varakas saarijär- 
veläinen kuin Salmin mies, minä päivänä hy
vänsä hänen päähänsä juolahtaa, ostaa rahoil
laan laivalastin viljaa suoraan New-Yorkista, ja 
sisä-Wenäjän viljansato vaikuttaa savolaisen 
muonamiehen toimeentuloon yhtä paljon kuin 
oman isännän peltojen sato. Suuret tulot, ylelli
set elämäntavat, helpot kulkuneuvot ja muut 
uuden ajan tuotteet ovat muuttaneet entiset elä
mäntavat uudenlaisiksi. Korkoja tuottavan rahan 
tultua nyt kaiken omaisuuden vaihtovälikappa- 
leeksi, ei maanomistaja piakkoin salli kulkulaisen 
koota marjoja tahi sieniä hänen metsästään, sillä 
ne ovat nyt jo rahanarvoista omaisuutta. Ja



12

vielä patriarkaalisessa yksinkertaisuudessa elävien 
sisämaalaisten joukkoon on kaikkialla sukeltanut 
joku syrjäläinen, joka vaatii lain kirjainta toteu
tettavaksi yhtä hyvin kalavesien kuin metsän
riistan suhteen. Missä ollaan silloin?

Suuren suuri enemmistö niitten Suomen mies
ten jälkeläisiä, jotka yhteisesti ottivat tämän 
soisen, metsäisen niemen asuinsijakseen ja sen 
ensi viljelykset raivasivat, on nyt kodittomana 
omassa isänmaassaan. Pieni vähemmistö vaan voi 
sanoa sitä omakseen. Ainoat, mitä suuri enem
mistö vielä saa vapaasti, yhteisesti nauttia oma
naan, ovat maantiet ja ilma, mutta merkkejä on 
näkynyt siitä, että löytyy halua niittenkin jaka
miseen.

*

Minä en rohkene antautua väittelemään siitä, 
onko maan omistaja jo ehtinyt lakipykälillä tur
vata itselleen sisävesiä. Vesieläimet kyllä jo ovat 
yksityistä omaisuutta, mutta että itse vesi sem
moisenaan on vielä yhteistä omaisuutta, sen luu
len olevan todistettavissa. Viittaan vaan T:ri J. 
Serlachiuksen huomattavaan kirjoitukseen tästä
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aineesta,*) jossa hänen, huolimatta pyrkimykses
tään todistamaan yksityisten oikeutta veteen, kui
tenkin täytyy tunnustaa, että usea hyvin pai
nava seikka todistaa itse kirjoitetun lainkin pii
rissä päinvastaista.

Suomen kansan yhteisestä omaisuudesta lie
nee siis tosiaan osa vielä pelastettavissa luisu
masta yksityisen pääoman kauppatavaraksi. Mutta 
sitä tietä ei enää voida maan suurelle enemmis
tölle korvata, mitä se aikakausien kehityksen ku
luessa on menettänyt. Ainoa keino korvaamaan 
tapahtunutta erehdystä, on sen yksityisomaisuu
den huolellinen turvaaminen, mikä jokaisella kan- 
salaisellamme on vielä tallella.

Tarvitseeko minun sanoa, mikä se omai
suus on?

Huolimatta kaikista niistä koetuksista, joit
ten murjomana kansamme on ollut, ja joilta siitä 
vaan pienen osan sallimus on Suomen niemelle 
säilyttänyt, ei Suomen mies historiallisena aikana 
ole ollut niin syvälle painuneena, ettei hän olisi 
ollut oman työvoimansa isäntä. Useissa kulttuuri- 
maissakin on, niinkuin tiedämme, työmiehen ruu

*) Jur. för. tidskrift v. 1897, vihko 2— 4.
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miilliset voimat olleet yksityisten vallananastajain 
omaisuutena. Että ihmistyövoima on ollut sangen 
arvokasta omaisuutta, sen ymmärtää, sillä onhan 
tällä koneella se erinomainen ominaisuus, että 
siinä koneenkäyttäjä aina seuraa mukana. Mutta 
juuri siksi, ettei talonpoikia paraistakaan pon
nistuksista huolimatta voitu saada painumaan 
eläinten kannalle, vaan on ihmistyövoimaa käyt
tävä henki pyrkinyt väkisinkin alennustilasta, 
siksipä on tämä omaisuus kaikissa kulttuuri- 
maissa irtaantunut pyhän omistusoikeuden kah
leista. Mutta se onkin kaikki, mitä sillä alalla 
on viime aikoihin asti tehty. Vaikka meillä jo 
vuosisatoja on huolellisesti säädetty yhä tarkempia 
lakeja kaikenmoisten omaisuus-seikkain turvaami
seksi ja viimeiseksi nyt riidellään koskiemme vesi
voimista, on se voima, jonka avulla kaikki omai
suus on arvoonsa saatu, ollut tuuliajolla.

Laki ei tunnusta mitään kauppaa lailliseksi, 
mitä ei tehdä vapaasta tahdosta, mutta vaikka 
tätä kansalaisten tärkeintä omaisuutta joka päivä 
myydään pakosta polkuhintaan ja ruumiillisen 
työn ostajat turvautuvat kaikkiin mahdollisiin 
keinoihin saattaakseen kansalaisia sellaiseen ti
laan, että heidän on pakko vasten tahtoansa
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työvoimiansa myymään, on lainsäätäjä toime- 
tonna.

Totta on, että niin kauan kuin kaiken kau
pan ja teollisuuden alalla määräävänä lakina on 
rautalaki, s. o. niinkauan kuin tavaran hinta, oli 
tavara sitten vaikka kaupan-alaisia työvoimia, 
riippuu siitä, minkäverran niitä on tarjona, niin 
kauan tulee työmiehen asema olemaan sellainen 
kuin se nyt on. Mutta siinäpä onkin kysymyk
sen ydin. Jos varsinaisen tavaran hinta saakin 
riippua siitä, minkä verran sitä kulloinkin tarvi
taan, niin on toki kansalaisten työvoimat pelas
tettava riippumasta maailman rahamarkkinain 
oikuista. Sillä onhan yhteiskunta itse syypää 
siihen, että suurin osa kansalaisista on pakotettu 
olemaan turvattomasti rahamarkkinain pyörteitten 
viskeltävinä. Yhteiskunta on yksityisen omistus
oikeuden rajoja määritellessään unohtanut suuren 
kansan enemmistön tarpeet. Kaiken sen, missä 
kansalainen itse voisi luonnollisella tavalla käyt
tää työvoimaansa elantotarpeittensa hankkimi
seen, on lakiasäätämässä ollut harvalukuinen ylä
luokka sulkenut häneltä omistusoikeuden pyhällä 
aidalla; ihmisiä siitetään ja synnytetään yhäti 
niinkuin ennenkin, heitä ei ole opetettu elämään
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ilman ravintoa, mutta kaikki ravinnonlähteet on 
sulettu, heillä on nyt valittavana: joko sanoa hy
västit isänmaalleen, kuolla nälkään, tahi ainoan 
jälellä olevan omaisuutensa, työvoimansa, myymi
nen mihin hintaan hyvänsä. Ja tähän epätoivoi
seen tilaan on epäilemättä ratkaisevasti vaikut
tanut se, että viimeisetkin avoinna olleet hengen 
pitimeksi välttämättömät keinot, kalan ja metsän
riistan saanti, estettiin.

Jokaisella ihmisellä maanpäällä on oikeus työ
hön. Sen oikeuden on yksityisen omistusoikeuden 
kehitys suurelta osalta kansalaisiamme ryöstänyt.

Siinä syy, miksi maan suuri väestö on joutu
nut kauppatavaraksi. Siinä syy, miksi maalais- 
väestö, jota ennen ei olisi saanut ajamalla koti
seutuaan jättämään, nyt hyökylaineitten tavalla 
virtaa kaupunkeja kohti. Tottumattomana rahoja 
liikuttelemaan, kuulee maalainen työmies, millai
sia palkkoja kaupungeissa, tehdaspaikoissa ja 
rautatietöissä maksetaan, ja lähtee kuin lähteekin 
hädän pakoittamana onneansa hakemaan. Tuo
den työkalunsa ja vaatteet mukanaan saapuu 
hän kaupunkiin ja kuullessaan, että kaupunkilai
set työmiehet pitävät 2 1/2 markkaa alhaisena 
kesäpaikkana, arvelee, että jo sitä on siinäkin
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kun 2 markkaa päivässä saapi. Mutta mitä on 
hänellä säästöjä syksyn tullessa? Kotoa lähties
sään ei hän tullut ajatelleeksikaan, että toisen
laiset ne kaupungissa ovat menotkin, kuin sydän
maassa, toiset hinnat ruoka-aineilla, toiset asun
noilla, haloilla, vaatteilla, jopa työkaluillakin. On
nellinen se maalainen työmies, jolla olisi tuloja 
työstään 600 mk. Mutta kaupungissa on elämi
nen pienenkin perheen kanssa 600 markan tu
loilla nälkäisen koiran elämää. Ja maalainen 
lähtee syksyllä takasin maalle työkalut mäsänä, 
vaatteet repaleisina, ja kylmä talvi on edessä. 
Mutta kun kaupunkilainen työmies talvisten kärsi
mysten jälkeen keväällä taasen alkaa saada työtä, 
tulvaa uusia kurjuuden liikkeelle panemia maa
laisia kaupunkeihin työpalkkoja painamaan. Ja 
tätä jatkuu yhäti, tämä epätoivoinen taistelu tu
lee yhä kamalammaksi. Elotonta tavaraa, joka 
liiallisen kilpailun tähden ei mene kaupaksi, voipi 
panna säilöön paremmiksi ajoiksi. Mutta inhi
millisiä työvoimia ei voi koota varastoon. Puhu
matta niistä onnellisista, jotka pääsevät muutta
maan pois maasta sellaiseen maahan, missä työ
voimia ei vielä ole kylliksi käytettävänä, pai
nuvat muut joko vaivashuoneisin, vankiloihin tahi,
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hautuumaan lepoa ikävöiden, pelottavina haa
muina kulkevat pitkin maanteitä ja kaupunkien 
katuja, niistä tuhansista kansalaistaimista puhu
mattakaan, jotka ravinnon, vaatteitten, lämmön 
ja kasvatuksen puutteessa näivettyvät kurjissa 
hökkeleissä tahi kosteissa kellarikerroksissa.

Samalla kuin yhteiskunta siis on suoranai
sesti velkaa isänmaanjaossa osattomaksi jääneelle 
kansan suurelle enemmistölle, vaatii jo pelkkä 
vallalla oleva käsitys omaisuuden kauppaamisesta 
yhteiskunnan puolelta pontevia toimenpiteitä. Yh
teiskunnan on, sanalla sanoen, johdettava lain
säädäntö siihen suuntaan, että loukkaamatta sitä 
yleistä järjestystä, minkä lait omistusoikeudesta 
tähän asti ovat muodostaneet, —  sillä eihän ku
kaan yksityinen ole syypää yhteiskunnallisen ke
hityksen puutteellisuuksista —  inhimillisen työ
voiman kauppaamisen järjestäminen tulee lain
säädännön lähimmäksi tehtäväksi.

*

Ei voi kieltää, että yhteiskunta on jo teh
nyt jotakin kansalaisten ruumiillisen työvoiman 
turvaamiseksi. Uusi tapaturmavakuutuslaki on 
tuorein todistus siitä, että lakiasäätävä kansamme
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vähemmistö tosiaan tunnustaa suuren työväestön 
olevan oikeutettu yhteiskunnalta turvaa saamaan. 
Mutta tuskin on uusi laki voimaan astunut, kun 
jo kuuluu, että työnantajat ovat useissa tehtaissa 
osanneet sälyttää heidän kannettavakseen tar
koitetun kuorman työväestön harteille. Työväestö 
on tosiaan siinä asemassa kuin matkalle lähtevä 
nuorukainen, jolle hellä äiti pani niin paljon vaat
teita ja eväitä mukaan, että hän eväitä kantaes
saan väsyi järven jäälle ja löydettiin paleltu
neena kuoliaaksi pyhä raamattu päänalusena.

Syy siihen, miksi ne keinot, joilla on koe
tettu pahimpia epäkohtia poistaa, ovat näyttäy
tyneet tehottomiksi, on helppo käsittää. Mitä aut
taa laastaroiminen sisällistä tautia vastaan. Vaikka 
muilla aloilla on kyllin selvästi nähty, mistä päin 
parannustyö olisi työmiehen taloudellisen aseman 
parantamiseksi alotettava, on työmiehen suhteen 
yhä tyydytty puolinaisiin parannuksiin. Yhteis
kunta on kyllä säätänyt lain siitä, kuinka paljon 
hevosen työvoiman käyttäjä saa siltä kiskoa, ja 
rankasee eläinrääkkäyksestä sitä, joka menee 
äärimmäisyyteen tunnottomuudessa. Mutta yh
teiskunta ei ole katsonut tarpeelliseksi mää
rätä rajaa sille, kuinka paljon inhimillisen työ
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voiman \käyttäjä saa rangaistuksetta siltä työtä 
puristaa.

Samalla kuin työväki, joutuessaan vakavilta 
kotoisilta asuinsijoiltaan liikkuvalle jalalle on kes
kinäisen kilpailun kautta pakoitettu turmiota tuot
tamaan omassa piirissään, painaa työnostaja vielä 
sen lisäksi työvoimain hintoja alaspäin saadak
seen siten tuotteensa niin huokeiksi kuin mah
dollista. Kun kilpailu työnostajaa siihen kehot
taa jopa pakottaakin eikä laki estä, niin miks’ei 
hän omaa etuaan katsoisi. Pitäähän nykyinen 
vallalla-oleva mielipide sitä kunnohisimpana kan
salaisena, joka osaa hankkia itselleen enimmin 
tuloja. Mutta siksipä älköön ihmeteltäkö, jos työ
väen kysymys niin nopeasti paisuu ja voimistuu, 
jos se tärisyttävästi kuni palotorvi huutaa lain
säätäjää avukseen. Ainoastaan se, joka hyväk
syy Ludvig XV:n kuuluisan väitteen: »Meidän 
jälestämme vedenpaisumus» saattavat sulkea sil
mänsä näkemästä, mitä nykyinen asema yhteis
kunnalta vaatii. Ainoastaan sellaisissa oloissa, 
joissa niitä katsotaan sopivimmiksi valvomaan 
kaikkien parasta, joilla on enimmin yksityisetuja 
valvottavana, missä lakia säätävänä eduskuntana 
istuu yksinomaan sen luokan edustajia, jolle kaikki
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rajoitukset kansalaisten työvoiman väärinkäytöstä 
vastaan tulevat tuottamaan tuntuvia tappioita, 
niin, ainoastaan tällaisissa oloissa voidaan yhäti 
jyrkästi väittää, ettei meillä löydy lainkaan työ
väenkysymystä, että työväen haikeat avun
huudot ovat vaan keinotekoisia yllytyksen he
delmiä.

Ei arvoisat kansalaiset. Isänmaamme ja 
kansamme tulevaisuus, lastemme rauha ja onni 
riippuu siitä, että tunnustamme, mikä on kieltä
mättömänä silmiemme edessä. Sen kerran teh
tyämme, ei meidän ole mahdoton ohjata yhteis
kunta-alusta ahdinko-tilasta väljemmille vesille. 
Sillä meillä, Jumalan kiitos, on se onnellinen 
asema, että kansamme ei luota muihin keinoihin 
kuin rauhallisiin ja laillisiin. Ja ruvetessamme 
todenteolla tarkastamaan, mitä tietä luonnollisen 
kehityksen avulla kansamme on nykyisestä hä
dästä autettava, ei meidän ole mahdoton ohjaa
via valosäteitä löytää.

Selvää on, että syynä siihen kurjuuteen, 
mikä silminnähtävästi on kasvamassa, on omai
suuden liiallinen epätasaisuus. Se taasen on tu
los siitä, että tällä alalla yhäti on rajattomasti 
vallalla väkevämmän oikeus.
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Onhan ollut aika ihmiskunnan kehityksessä, 
jolloin ruumiillinen voima tuotti valtaa. Mutta 
Simsonit ja Herkuleet saavat nykyaikana tyytyä 
samanlaiseen kohtaloon kuin muutkin ihmiset, sillä 
vapaa kilpailu ruumiillisen voiman käyttämisessä 
omaksi persoonalliseksi hyväkseen on rajoitettu 
sangen ahtaaseen piiriin. Mutta se voima, mitä 
suuri varallisuus antaa sen omistajalle, on yhäti 
rajoittamatta. Rahallisesti väkevämpi saa va
paasti lain turvissa tuottaa heikommallensa mitä 
taloudellista vahinkoa hyvänsä. Tällä alalla val
litsee vielä täydellisesti väkevämmän oikeus.

Siksipä ei voi olla epätietoisuutta siitä, mitä 
nykyoloissa on yhteiskunnan tehtävä? Sen on 
turvattava heikompaa väkevämpää vastaan sa
malla tavalla kuin se yhteiskunnan kehityksen 
alku-aikoina turvasi ruumiillisesti heikompia vä
kevämpiä vastaan. Sen on rajoitettava yksityis
ten vapaata tappelu- s. o. kilpailu-oikeutta. Se 
yhteiskunta, joka on tarkoituksenmukaisella va
paan kilpailun rajoituksella saanut inhimilliset 
työvoimat turvatuiksi kaikkea sortoa vastaan, 
se voi sitten lähteä tasasesti ja onnellisesti ke
hittymään yhä kauemmas nykyajan luonnotto
masta kurjuudesta.

*
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Jos me nyt tahdomme jo voimassa olevien 
lakien johdolla luoda eteemme suunnitelmaa, mi
ten nykyisistä oloista ilman äkillisiä mullistuksia 
voisimme lähteä uusiin siirtymään, ja kansalais
ten ruumiillisten työvoimien turvaamista pidämme 
ensi asiaksi silmällä, niin on meillä syytä kysyä, 
mitä sanoo lakimme yleensä kauppasopimuksista, 
jotka eivät ole tehty vapaasta tahdosta. Eikö ne 
sellaiset sopimukset ole laittomia? Jos toinen 
tahi toinen sopimuksen tekijä todistettavasti on 
turvautunut sellaisiin keinoihin, että hän on saa
nut toisen suoranaisesti tahi välillisesti pakote
tuksi sopimuksen tekoon, niin eikö se ole rikok- 
sellista? Nyt tiedämme me, että tehtailijat sään
nöllisesti käyttävät hyväkseen vuoden vaiheita, 
työmiesten köyhyyttä, sanomalehti-ilmoituksia ja 
muita keinoja polkeakseen työvoimain hintoja alle 
senkin, mitä niitten ylläpitämiseen kuluu. Eikö 
lakimiehelle jo riitä tästä aihetta voimassa ole
vien lakien selvittämiseen sellaisiksi, että kansa
laisten työvoimain kauppaamisessa kaikki pakoi- 
tuskeinot luetaan rangaistavien rikosten joukkoon? 
Onko hyppäys liian suuri jos työvoimainsa kaup
paamiseen pakoitetut kansalaiset turvataan kaik
kea mielivaltaa vastaan sopimusten teossa?
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Millä tavalla tämä turvaaminen käy päinsä, 
siihen on yhteiskunta jo keksinyt oivallisen kei
non. Jotta kyytimiehet maaseuduilla ja ajurit 
kaupungeissa eivät saisi mielivaltaisesti määrätä 
maksua omasta ja hevosensa työvoimasta, joita 
he ovat kyydittävänsä hyväksi käyttäneet, on 
heille määrätty taksa. Huolimatta siitä käyttikö 
kyytimies työvoimaansa yöllä tahi päivällä, hy
vällä kelillä tahi kelirikon aikana, aina saa hän 
vaan 14 penniä kilometriltä ja ajuri kaupungissa 
saapi yhdellä kerralla ajaa kaksi ja kolme ker
taa niin pitkän matkan kuin toisella kertaa sa
masta maksusta, Se on sangen mukava keino, 
etenkin sille luokalle, jonka jäsenet kyydillä aja
vat, ja jotka ovat taksaa olleet määräämässäkin. 
Herrasmies on turvattu kaukana tuntemattomis
sakin seuduissa kaikkea mielivaltaisuutta vastaan, 
sillä hän saapi kyydin lisäksi yösijan ja ruuan- 
kin tarkasti määrätyn taksan mukaan. Mutta 
työmies ei ole istunut lakia säätämässä. Siksi 
on hän maailmalle lähtiessään alttiina täydelli
selle mielivallalle. Jos kestikievari sanoisi pa- 
raana heinäntekopäivänä, että »en lähde nyt 
kyytiin vaikka maksaisitte markan kilometriltä», 
niin olisi se tehtailijan oikeudentunnon mukaan
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kaikkein suurinta vääryyttä, mutta kun tehtailija 
sydäntalvella alentaa työmiehen palkan niin al
haiseksi, että tämän täytyy perheineen kärsiä 
vilua ja nälkää, niin on tämä tehtailijasta aivan 
luonnollista. Jos työmies valittaa, että »kyllä
hän minä itse hengissä pysyn kevääseen asti, 
vaikka söisin puoleksi olkia, mutta vaimohan se, 
joka vielä on raskaana, ja lapsethan ne kuolevat 
nälkään», niin vastaa tehtailija tuskaisesti olka
päitään kohottaen: »Mitäs minä sille mahdan».

Tokkopa siis se väite on liioittelua, että yh
teiskunta, joka kyllä on pitänyt huolta yliluokan 
tarpeista, on velkaa, paljon velkaa työväelle. Ja 
kun etupäässä maan hallituksen ja eduskunnan 
velvollisuus on esittää hallitsijalle, mitä maan 
väestö kaipaa, ja maan kehitys vaatii, niin on 
syytä odottaa alkuunpanoa juuri hallitukselta ja 
säädyiltä. Kun valtio ensin on lakaissut oman 
kynnyksensä edustan, voipi se yksityisiltä vaa- 

, tia samaa. Etupäässä on siis niitten kansalaisten 
asema saatava kelpaamaan esimerkiksi, jotka 
työvoimiansa valtiolle myyvät.

2
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Me tiedämme, että niillä kansalaisilla, jotka 
myyvät henkisen työvoimansa valtiolle, virka
miehillä, on se ilahuttava tieto työhön ruvetes
saan, ettei heidän tulonsa milloinkaan tule riip
pumaan ulkonaisista odottamattomista asianhaa
roista, vaan pysyvät ne aina vähintään saman
laisina, katsomatta siihen, onko verotaakan kan
tajilla helpompi tahi vaikeampi valtion raha-ark
kuja täyttää. Siitä, näet, on jo hyvin pitkä aika, 
milloin virkamiesten työvoimia lakattiin ostamasta 
sen mukaan, kuin niitä kulloinkin oli tarjolla. 
Niitä kyllä sillä tavalla saatiin huokeammasta 
hinnasta, mutta kun he, mahtavata asemataan 
hyväkseen käyttäen, hankkivat korvauksen palk
kansa vähyyteen alhaalta päin, huomasivat ve
ronmaksajat edullisemmaksi, että hallitus mää
räisi »taksan», s. o. pysyvän palkan virkamie
hille, katsomatta siihen, kuinka paljon halukkaita 
kuhunkin virkaan oli tarjolla. Ja me näemme, 
että aikain kuluessa on huomattu yhteiskunnalle 
edulliseksi siirtää yhäti alemmaksi sitä rajaa, 
missä pysyvät palkat loppuvat ja satunaiset 
alkavat.

Rautatien palveluksessa olevien kansalaisten 
palkkasuhteissa huomaamme tuon järjestelmän
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kehityksen selvemmin kuin missään muualla. Ne 
vakituisessa palveluksessa olevat työnsä myyjät, 
jotka eivät vielä ole ehtineet päästä varsinaisten 
palkannauttijain kannalle, mutta joitten työ on 
valtiolle ja yhteiskunnalle niin arvokasta, että 
heitä tahdotaan kaikin mokomin kiinnittää pai
koillensa, ne saavat toki nauttia tarkoin määrät
tyä palkkion nimellä käypää säännöllistä kor
vausta työstään. Hekin ovat siis taksan tur
vissa. Mutta kun tullaan palkkiosarjan alapää
hän, 20:nteen palkkioluokkaan, niin joudutaan 
äärimmäiselle rajalle, viljelemättömään erämaahan, 
jossa ei työn kauppaamisen suhteen ole mitään 
määräyksiä, vaan jossa täydellinen mielivalta 
vallitsee. Meidän, jotka ylpeilemme sivistykses- 
tämme ja kehittyneistä yhteiskunta-oloistamme, 
täytyy nähdä, mitenkä valtio pitää arvonsa ja 
tarkoituksensa mukaisena sitä, että insinöörit ja 
työnjohtajat valtion nimessä käyttävät kansa
laisten perheitten kurjuutta ja nälkää apunansa, 
saaduksensa ostaa valtiolle niin huokeasta työ
voimia kuin mahdollista. Katsotaanhan se ra
kennusinsinöörin suurimmiksi ansioiksi, että hän 
on, työpalkkoja polkemalla, saanut työt tehdyiksi 
alle kustannusarvioitten. Onpa niille annettu



28

suurenmoisia rahapalkkioitakin todistukseksi val
tion kiitollisuudesta. Kuitenkin luulisi, että kun 
yhteiskunnalle on ollut eduksi säätää ylemmillä 
rapuilla olevien kansalaisten työlle määrätyt pal
kat, niin olisi kai sille hyötyä siitäkin, että se 
järjestäisi pysyvälle kannalle kaikkien työvoimain 
ostohinnat, joita se omiin tarpeisiinsa tarvitsee. 
Eiväthän ne varat, jotka valtion rahastosta kor
keampien palkkojen muodossa virtaisivat työväen 
talousrahojen lisäksi, maasta hukkaan joutuisi, 
vaan tuottaisivat työväen lisääntyvän kulutus- 
kyvyn kautta hyötyä yhtä hyvin valtion tuloille 
kuin maanviljelykselle ja teollisuudelle.

Ensimmäinen asia siis, millä yhteiskunnan 
on ryhdyttävä työväelle velkaansa suorittamaan, 
on se, että kaikille valtion työssä oleville työmie
hille määrätään pysyvä taksa, alimmasta päivä- 
tahi tuntipalkasta. Että tämä toimenpide toisi 
muita tullessaan, on aivan luonnollista ja lähin 
seikka, mikä arvattavasti tulisi käymään käsi 
kädessä alimman palkan määräämisen kanssa, 
tulisi olemaan työpäivän pituuden järjestäminen. 
Mutta nämä kaksi tärkeintä taloudellista seikkaa 
kun kerran olisi oikeudentunnon- ja tarkoituksen
mukaisesti saatu järjestetyiksi, niin voisi sanoa
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uuden uran avatuksi yhteiskunnallemme onnel
lista tulevaisuutta kohti. Sillä kun valtio kerran 
olisi velvollisuutensa työnostajana täyttänyt, voi
taisiin aivan toisella mielellä ryhtyä yksityisten 
välisiä työvoimain kauppasuhteita järjestämään.

Kun meiltä vielä puuttuu tarkkoja tietoja 
työväen olosuhteista, on tietysti perin vaikeata 
arvioltakaan laskea, mitä muutoksia maan raha- 
asioissa se tulisi tuottamaan, jos valtion töissä 
lakattaisiin pitämästä markkinoita kansalaisten 
työvoimista. Mutta meillä on tässä suhteessa jo 
valaisevia tietoja muista maista. Niinpä on Tans
kassa, joka väkilukunsakin puolesta on jotensa
kin meidän kansamme vertainen, hankittu viralli
sia tietoja valtion palveluksessa olevasta työ
väestä.

Kaikkiaan on Tanskan valtion palveluksessa 
noin 7,000 päivä- ja urakkatyömiestä vakitui
sessa eli väliaikaisessa työssä. Jos näitten kaik
kien palkat korotettaisiin niin, että ne tulisivat 
saamaan vähintään 3 kr, päivässä, sensijaan että 
niitten palkat nyt vaihettelevat 90 äyristä lähtien 
yli 4 kruunun, niin tulisi lisäys valtion menoi
hin olemaan 1 14  miljoonaa kruunua.*)

*) Katso Työmies n:o 47 v. 1897.
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Miksikä ei meillä voitaisi ryhtyä aivan sa- 
mallaisiin toimenpiteisin. Olemmehan me sitä 
paitsi siinä onnellisessa asemassa, että valtiova- 
rojen tila on erinomaisen hyvä.

Kun valtio kerran työnostajana astuu niit
ten pyrintöjen etupäähän, joitten tarkoituksena 
on kaikkien kansalaistemme työvoimain turvaa
minen sortoa ja vääryyttä vastaan, silloin on en
simmäinen rengas juotettu siihen lainsäädäntö- 
ketjuun, jonka turvissa kerran tulevaisuudessa 
jokainen kansalainen, möi hän työnsä sitten val
tiolle tahi yksityiselle, pääsee itse nauttimaan 
kaikki työnsä hedelmät.

*

Mutta päästyämme selville siitä, millä ta
voin valtion on järjestettävä suhteensa maan työ
väestöön, tulemme siihen vaikeaan kysymykseen, 
mitenkä kehityksen ratas on suunnattava kulke
maan, jotta allikkoon ajamatta voisimme lopettaa 
sen epätoivoisen taistelun, mihin työntekijät ja 
yksityiset työnostajat ovat olevien olojen pako
tuksesta joutuneet.

Kysymys tässä laveudessaan on niin moni
puolinen, että sitä jokainen ajattelija saattaa katsoa
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omalla tavallaan. Mutta jos jatkamme edellä 
seurattua oleviin oloihin perustuvaa ajatuksen
juoksua, niin on ensi asiaksemme vastattava ky
symykseen, mitenkä voidaan kaikkien kansalais
ten hyväksi, jotka edelleen ovat pakotetut myy
mään työvoimansa yksityisille työnostajille, saada 
työtaksa, s. o. alin luvallinen palkka määrä
tyksi.

Ennenkuin voimme puhtaalla omallatunnolla 
vaatia syvälle yhteiskuntarakennukseen tuntuvia 
parannuksia työnsä myyjäin hyväksi, on meidän 
kuitenkin oltava selvillä siitä, millaisissa olosuh
teissa ne kansalaiset toimivat, joihin työväen palk
kojen korotus ensi kädessä tulee tuntumaan.

Jos voimme näyttää toteen, että ehdotta
mamme parannus tulee olemaan eduksi kaikille 
kansan luokille, silloin voimme toivoa sille myöskin 
vakavaa tulevaisuutta. Pyrintömme ei saa' olla 
tähdätty periaatteessa yksityisiä työnostajia vas
taan ja heidän vahingokseen. Mutta sitäpä se 
ei olekaan.

Selvää on, että työnostaja tuntee suurkapi- 
taalien painoa yhtä hyvin kuin työmieskin, jonka 
palkkaa työnostajan juuri siksi useimmiten täy
tyy supistaa, kun hän näkee muuten jäävänsä
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kilpailussa tappiolle. Yleinen kumoamaton totuus, 
näet, on, että minkä pienempi yksityisen liik
keenharjoittajan tuotanto on, verrattuna niihin 
liikkeisin, joitten kanssa hänen täytyy kilpailla, 
sen vähemmän on hänellä sananvaltaa hintain 
määräämisessä ja sen vaikeampi on hänen saada 
tuotteensa myyntikelpoisiksi niin alhaiseen hin
taan kuin se, joka voipi valmistaa monta kym
mentä ja sataakin kertaa niin paljon kuin hän.

Kun siis tahdotaan kansalaisten työvoimia 
turvata väärinkäytöksiä vastaan, niin on taistelu 
tähdättävä ei kotimaisia liikkeenharjoittajia, vaan 
uudenaikaisten liikeneuvojen ja kehittyneempien 
luottolaitosten kautta valtavasti kasvamassa ole
van yksityisen pääoman turmiollista vaikutusta 
vastaan. Kun tahdomme keksiä keinoja sen kan
sanluokan aseman parantamiseksi, joka pääoman 
sortavan vaikutuksen raskaimmin tuntee, niin on 
pidettävä mielessä, ettei parannukset saa tar
koittaa etuja yksinomaan työväelle, vaan kaikille, 
joilta pääoma suoranaisesti tahi välillisesti kor
koja imee. Niin kauan kuin pääomat, joitten 
kanssa olemme olleet tekemisissä, ovat olleet suh
teellisesti pieniä, ovat ne pitäneet toinen toisiaan 
kilpailulla kurissa, eikä niitten sortava vaikutus
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ole päässyt kansalaisilta heidän välttämättömim
piä elinehtojansa anastamaan. Mutta niinkuin luke
mattomat esimerkit todistavat, on juuri viime 
aikoina alkanut näkyä pelottavia merkkejä siitä, 
että hajallaan olleet miljoonat alkavat kokoontua 
miljaardeiksi harvojen yhtiöitten käsiin, joten ei ole 
mikään mahdottomuus, että vielä nykyinen suku
polvi saapi nähdä kaikki tärkeämmät elantotar- 
peensa ja toimeentuloa varten tarpeelliset tuot
teet maailman suurien pörssikeinottelijain käsissä. 
Ei olisi esim. mikään ihme, jos minä päivänä 
hyvänsä tapahtuisi se kumma että maailman kan
sat jäisivät pitkäksi aikaa ilman suolaa. Jonkun 
keinottelijarenkaan tarvitsee vaan anastaa halt- 
tuunsa kaikki suolan tuotantopaikat ja estää 
siten suolaa pääsemästä markkinoille, kunnes sen 
hinta on noussut kymmenkertaiseksi.

Onko nyt viisasta, ettei ryhdytä varokei
noihin ajoissa? Miksikä ei voitaisi, kun koko 
kansa, koko ihmiskunta on vaarassa, luopua 
tuosta vanhasta tavasta, että vasta silloin ryh
dytään varokeinoihin, kun tauti on päässyt täy
teen raivoon.

Mutta viime aikoina onkin näkynyt merk
kejä siitä, että maamme johtavilla miehillä tosiaan
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on halua ryhtyä varokeinoihin uhkaavaa vaaraa 
vastaan. Maamme hallitus alkaa saada selville, 
kuinka vaarallista on se, että itse valtio heittäy
tyy sokeasti kansainvälisten pääomain pyörtee- 
sen. Se on nähtävästi huomannut, että sen, minkä 
yhteiskunta hyötyy, kun ulkomaitten suurista teol
lisuuslaitoksista ostetaan alempaan hintaan kal
liita teollisuustuotteita, sen se toista tietä menet
tää moninkertaisesti. Valtiolla on näet valitta
vana, joko antautua maailman yksityisten pää
omain oikkujen alaiseksi tavarankuluttajaksi ja 
heittää yksityiset kansalaiset alttiiksi sen tun
nottomuudelle, tahi ryhtyä järjestämään koti
maista tuotantoa sellaiseksi, ettei yksityinen pää
oma ainakaan meidän maassamme pääse vallatto
muuksiin. Muuan päätös, jolla hallitus vastikään, 
kotimaista veturiteollisuutta jaloille auttaakseen, 
myönsi Tampereen pellava- ja rautateollisuusyh- 
tiölle 250,000 markan apurahan ja 500,000 mar
kan edullisen lainan, on omansa todistamaan, 
että hallitus on valinnut jälkimäisen tien. Se 
nähtävästi tahtoo ryhtyä järjestämään tuotantoa 
omassa maassamme ulkomaisesta kilpailusta niin 
vähän riippuvaksi kuin mahdollista, korvaten kil
pailun mahdollisesti tuottaman vahingon kernaam-
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min yleisillä varoilla, kuin antamalla maan kär
siä sen tappion, minkä kysymyksenalaisten vetu
rien tilaus ulkomailta maan väestölle tuottaisi.

Uusi ura on aivan selvä ja sille on annet
tava täysi tunnustus. Luulen, näet, tuon mai
nitsemani hallituksen päätöksen voivan tulla tär
keäksi merkkikohdaksi yhteiskuntamme kehityk
sessä, jos hallitus olisi johdonmukainen myöskin 
seuraavia askeleita ottaessaan. Mutta jos maan 
hallitus tosiaan ryhtyisi niin suuremmoiseen teh
tävään kuin tuotannon vallattomuuden hillitsemi
nen on, niin olisi sen apurahoja yksityisille osake
yhtiöille myöntäessään, määrättävä sellaisia ehtoja, 
jotta sen isällistä tarkoitusta ei voitaisi kiertää. 
Se hyöty, mikä maalle tulee mainittujen vetu
rien teettämisestä kotimaisilla työvoimilla, ei riitä 
oikeuttamaan tuota 1 i miljoonan lahjoitusta yksi
tyisille osakkeenomistajille, jotka voivat suureksi 
osaksi olla vaikka Hampurin pörssikeinottelijain 
hallussa, sillä yhtä hyvällä syyllä voisivat silloin 
kaikki sellaiset tuottajat, joille ulkomainen kil
pailu tekee vaikeuksia, odottaa valtiolta lahjoja. 
Niinpä esim. suuremmat viljan tuottajat, joitten 
asema, niinkuin tiedetään, on nykyisissä oloissa 
ulkomaisen viljan kilpailun vuoksi sangen tukala,
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voisivat yhtä hyvällä syyllä pyytää valtion apua, 
voidakseen antaa työtä niille työvoimille, jotka 
suurin joukoin siirtyvät joka vuosi maasta pois. 
Siitä syystä olisi oltava selvillä siitä, millä tavoin 
on meneteltävä, jotta ne uhraukset, mitä valtio 
tekee, tosiaan tulevat taatusti koko maan hyväksi. 
Jos siitä kerran ollaan selvillä, jos voidaan todis
taa, että valtion apurahat tuotantolaitosten hy
väksi tosiaan tulevat olemaan niinkuin veri ih
misruumiissa, joka sydämmestä lähtee liikkeelle 
elinvoimia koko ruumiille antamaan, mutta palaa 
sen tehtyään takasin sydämmeen, silloin voipi val
tio vaaratta ryhtyä kotimaisen tuotannon turvaami
seen ja järjestämiseen, silloin voipi valtio kaikilla 
tuotannon aloilla seurata samaa periaatetta, minkä 
se hyväksyi tehdessään mainitun päätöksen.

Tämän luulisi olevan yksinkertaisimmin saa
vutettavissa siten, että tuotantolaitoksille myön
nettäisiin valtion apurahoja kahdella ehdolla. En
siksikin olisi määrättävä, että jokainen tuotanto
laitos, joka tahtoo päästä nauttimaan turvaa pää
oman sortoa vastaan, on itse lakattava sorta
masta, s. o. alistuttava työmiesten palkkaamisessa 
noudattamaan yleistä taksaa ja muita sen yhtey
teen kuuluvia ehtoja.
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Toiseksi olisi ainoastaan niitten tuotanto
laitosten päästävä nauttimaan apua yleisistä va
roista, jotka suostuvat määräämään rajan kor
keimmalle osinkoprosentille. Siinä ne kaksi ra
jaa, joitten väliin kaikki tuotanto olisi saa
tava talttumaan. Siinä ne keinot, joitten avulla 
nykyistä yhteiskuntajärjestystä vähääkään kor
jauttamatta, voidaan ajatella kehityksen rauhal
lisesti suuntautuvan taatulle uralle, jossa tulisi 
yhtä mahdottomaksi työmiesten nylkeminen kuin 
liiallisten omaisuuksien kasaantumaan yksiin kä
siin. Näitä keinoja oikein käyttämällä voidaan 
saada taasen kansan yhteinen omaisuus siirty
mään yksityisten käsistä yhteiskunnan huostaan.

*

Mutta tarkastakaamme tätä teoriijaamme tar
kemmin.

Kenties tekee jonkun näin rohkean paran
nuksen vastustajan mieli sanoa: »Myönnettäköön 
yhteiskunnan tosiaan olevan velkaa työväelle ja 
oletettakoon että se maksettaisiin siten, että, sa
malla kuin aletaan pitää silmällä, mitä vielä kan
san yhteisestä omaisuudesta on pelastettavissa
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annas kun pientäkin vaaraa vainutaan, kyllä 
pääomat pian katoavat näkymättömiin ja niitten 
kanssa tekemisiin joutunut yhteiskunta tärisee lii
toksissaan. Minkä korkeammalle kulttuurikan- 
nalle yhteiskunta nousee, sen enemmän tuntuu 
pääoman häilyvä vaikutus sen syrjäsopukkoihin, 
mutta ne yhteiskunnat, joissa ei ole vielä mitään 
kulttuurijärjestystä, ovat pääoman vaikutuksesta 
vapaita. Jos me siis sanomme yksityisten pää
omani omistajain saavan kiittää kehittyneitä yh
teiskunta-oloja siitä, että he saavat varmasti kor
koja rahoillensa, niin ei sitä vastaan liene keliä
kään muistuttamista. Mutta silloinpa voipi myös
kin työmies, jonka työn palkkiosta osa juuri pää
oman koron muodostaa, syyttää yhteiskuntaa 
siitä, että sen nykyinen järjestys ei ole oikea, 
koska se vaikuttaa, ettei suurin osa sen jäse
nistä itse saa nauttia kaikkia työnsä hedelmiä.

Yhteiskunta on siis ei ainoastaan oikeutettu 
vaan velvollinen, nojautumalla sekä voimassa 
olevien lakien henkeen että yleisen ihmisyyden 
lakeihin, ryhtyä, jäseniensä valtavan enemmistön 
tilaa parantaakseen, pääoman lcorkomäärän ylei
seen rajoittamiseen.



43

suuden nojaan rakennetut liike-yritykset, niinkuin 
maatilat, tehtaat, kaupunkitalot, laivat, yksityiset 
rautatiet ja raitiotiet j. m. s., jotka useista mer
keistä, eikä vähimmän viimeaikaisten yksityis- 
pankkien paisumispuuhista päättäen, ovat tuomi
tut luisumaan persoonallisten isäntien käsistä per
soonattom at osakkeitten halttuun, ensiksi on 
ohjattu laillisten äyräitten sisälle, tulee muit
ten suurempien liikkeitten vuoro. Kun kerran 
persoonallisten kapakanisäntäin sijalle ovat niin 
suurella menestyksellä voineet astua persoonatto
mat anniskeluyhtiöitten osakkeet, ei ole mitään 
syytä olettaa, ettei yhteiskunta, yhäti samaa pää
määrää silmällä pitäen, voisi saada samanlaista 
vaikutusvaltaa kauppaan. Se ryhtyisi vaan avus
tamaan sellaisia kulutusyhtiöitä, jotka sen ehtoi
hin suostuvat, ja yksityiskauppiaitten kilpailu tu
lisi muutamien vuosikymmenien kuluessa mah
dottomaksi.

Kun tällä tavoin pääoma kaikilla aloilla, 
missä se liikkuu, olisi saatu rajoitetuksi selittä- 
mieni äyräitten sisälle, voipi nykyisen yhteiskun
nan jäsen katsoa päämäärän saavutetuksi.

*
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Mutta vieläkin kauemmas tähtäävälle »haa
veilijalle» avautuu mahdollisuus yhä korkeam
paan kehitykseen.

Kun tällainen kehitys taloudellisella alalla 
tietysti edellyttää samanlaista edistystä muilla
kin aloilla, kun kansanvalistuksen silloin täytyy 
olla syöpynyt kaikkiin yhteiskunnan kerroksiin 
ja jokaisella kansalaisoikeuksia nauttivalla yhteis
kunnan jäsenellä on varallisuuteen katsomatta 
sama sananvalta yhteisissä asioissa, tulee tie
tysti yhteiskunnasta itsestään riippumaan, kuinka 
ahtaitten rajojen sisällä se tahtoo sallia yksityi
sen pääoman liikkua.

Tämä käynee selväksi seuraavasta esimer
kistä :

Ajatelkaamme, että valtion ruvettua anta
maan tuollaisia apurahoja yksityisille osakeyh
tiöille, muuan yhtiö ostaa puolen miljoonan hin
taisen tilan, saaden 250,000 markan suuruisen 
edullisen apurahan valtiolta. Ja olettakaamme 
että apuraha olisi annettu aivan korottomana 
lainana, sanokaamme 25 vuodeksi sillä ehdolla, 
että yhtiö ei jakaisi osakkaille osinkona 6 pro
senttia enemmän ja maksaisi työväelle palkat vah
vistetun taksan mukaan. Luonnollista on, että
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kapitalisti mielellään sijoittaa rahansa tuollaiseen 
ahveriin, sillä jos voitaisiinkin pitää epävarmana, 
antaako tila taatusti 6 prosenttia puhdasta voit
toa puolelle miljoonalle, ei kapitalistin toki tar
vitse vähääkään epäillä, että voitot riittävät 6 
prosentiksi 1/4 miljoonalle. Jos voitto taasen nou
sisi enempään, kuin 6 prosenttia 1/4 miljoonalle 
tekee, niin mitäpä kapitalisteilla olisi sitä vas
taan, että valtio saisi rahoillensa koroksi loput 
voitosta. Kapitalistit tyytyisivät silloin 6 prosent
tiin, aivan niinkuin ne nyt jo tyytyvät anniskelu- 
yhtiöissä ja Suomi-yhtiössä 8:aan.

Nyt kuluisivat nuo 25 vuotta ja lainan mak
saminen tulisi kysymykseen. Onko luultavaa, että 
osakeyhtiö tahtoisi sitovista ehdoista irti pääs
täkseen maksaa pois valtion korotta lainatut ra
hat? Eikös mitä! Päinvastoin voisi yhteiskunta 
silloin olojen kehityksen mukaan muuttaa ehdot 
sellaisiksi, että korkein luvallinen jako-osuus- 
prosentti alennettaisiin esim. 4:ään ja työväen 
palkat samassa suhteessa korotettaisiin. Pääoma 
saisi siis seuraavina 25 vuotena enää vaan 4 
prosenttia työväen työn hedelmistä omakseen. 
Tällä tavoin jatkuisi kehitys, voitto-osingot ale
nisivat ja palkat kohoaisivat, kunnes olisi päästy
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sille rajalle, että yleinen mielipide kieltäisi pää
omalta oikeuden minkäänlaisen koron nauttimiseen. 
Yhteiskunta maksaisi nyt pois tuon 1/i miljoonan 
ja yhtiön olisi pakko se vastaanottaa, sillä muussa 
tapauksessa se joutuisi lakonalaiseksi. Työnjohta
jat ja työväki pääsisivät nyt, tilan jouduttua ko
konaan valtion huostaan, nauttimaan suoranai
sesti kaikki tulot työstään, paitsi sitä osaa, mikä 
valtion huostaan siirtyisi.

Mitä tekevät silloin kapitalistit, kun yhteis
kunta ryhtyy tähän »pakkoluovutustoimeen» kai
killa aloilla?

Ponnistellessaan voimiaan löytääkseen yhä 
uusia toimialoja, joihin yhteiskunta ei vielä ole 
katsonut tarpeelliseksi sekaantua, olisi heidän 
vihdoin mahdoton saada palvelukseensa työmie
hiä. Sillä kukapa suostuisi jakamaan heidän 
kanssaan työnsä hedelmiä, kun jokainen, yhteis
kunnalle työtä tehdessään, saa kaikki työnsä he
delmät omakseen.

Silloin kun tämä tapahtuu, on pääoman 
historiallinen tehtävä täytetty. Yhteiskunta on 
silloin kaikilla aloilla astunut yksityisen pääoman 
sijaan työnantajaksi, ja polosella yksityiskapita- 
listilla ei ole enää muuta edessä kuin ruveta
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syömään korotta jäänyttä pääomaansa, lähteäk
seen sen loputtua etsimään sellaista työtä, mihin 
hän kykenee, niinkuin muutkin yhteiskunnan 
jäsenet. Silloin on viimeiseen tippaan korvattu 
ne kärsimysten karpalot, joita työväki on vuosi
satojen läpi pääomain painon alla vuodattanut. 
Jokainen yhteiskunnan jäsen, mies sekä nainen, 
saa tuloja itselleen sen verran, kuin hän viitsii 
tarjona olevaa työtä tehdä. Reima työmies, möi 
hän sitten työvoimansa keksintöjen tekijänä tahi 
lannan vetäjänä yhteiskunnalle, voipi silloin esi- 
isäinsä tavalla taasen tulkita tyytyväisyyttään 
kehasemalla: Mies syö, mies saa, miehelle Jumala 
antaa!




