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1/ oska on käynyt selville, että työväenyhdistysten ja 
* muitten järjestöjen toimihenkilöt eivät usein tarpeeksi 
tunne yleisiä huveja, siis iltamia, kansanjuhlia y. m. s. 
koskevia asetuksia tietääkseen kuinka on suhtauduttava 
viranomaisten vaatimuksiin niitä toimeenpantaessa, koete
taan seuraavassa tehdä selkoa näitä asioita koskevista 
asetuksista.

Heti ensi askeleella kohtaa meitä tulkinnan alainen 
kysymys: Mikä on yleiseksi huvitilaisuudeksi katsottava ? 
Tämä kysymys on tärkeä siksi, että yleiset huvit (iltamat, 
näytännöt ja kansanjuhlat) toiselta puolen, sekä toiselta 
puolen yksityiset huvit ja yleiset kokoukset ovat aivan 
erilaisten säännösten alaiset. Yksityiset huvitilaisuudet, 
joita ovat myös yhdistysten joko jäsenilleen tai henkilö
kohtaisesti kutsumilleen toimeenpanemat huvit katsomatta 
siihen kannetaanko sisäänpääsymaksua vai ei, ne kuuluvat 
yksityiselämän piiriin, joten mitkään ilmoitukset, luvan- 
pyynnöt tai maksut niistä eivät tule kysymykseenkään. 
Yleisistä kokouksista taas, joista säädetään perustuslain 
voimaisessa laissa lausunto-, kokoontumis- ja yhdistymis
vapaudesta elokuun 20 p:ltä 1906 sekä laissa yleisistä 
kokouksista helmik. 20 p:ltä 1907, on tehtävä viranomai
selle pelkkä ilmoitus siinä tapauksessa, jos kokous pide
tään ^yleisessä paikassa taivasalla», mutta ei ilmoitusta
kaan, jos se pidetään muualla. Viime aikoina ovat nyt 
viranomaiset koettaneet sotkea yleisten kokousten ja hu
vien välistä rajaa. He ovat tahtoneet selittää yleisiksi 
huveiksi kaikki tilaisuudet, joissa vain sisäänpääsymaksua 
kannetaan. Tämä on kuitenkin vallan väärä jakoperuste. 
Raja yksityisten ja yleisten huvien välillä käy jo edellä- 
lausutusta selville. Paljon tärkeämpi on raja yleisen 
kokoustilaisuuden ja yleisen huvitilaisuuden välillä. Ovi-
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rahan kanto ei niitä suinkaan toisistaan erota, vaan tilai
suuden yleinen luonne. Yleiseen kokoukseen tullaaan 
»keskustelemaan yleisistä asioista» (laki yleisistä kokouk
sista § 1) kannettakoon ovirahaa (esim. huoneuston vuok
ran maksua varten) tahi ei, kun taas yleiset huvitilai
suudet ovat huvittelua varten, vaikkei ovirahaa kannet- 
taisikaan. Tilaisuuden tulee siis ollakseen seuraavien 
säännösten alainen, olla luonteeltaan sekä yleinen että 
huvitilaisuus. .

Selvyyden vuoksi huomautettakoon vielä, että esi
telmä- ja luentotilaisuudet, joissa esitelmät tai luennot 
koskevat yleisiä asioita, siis tarkoittavat valistuksen le
vittämistä valtiollisissa, taloudellisissa tai sivistyksellisissä 
kysymyksissä, ovat yleisten kokousten eikä huvien luon
toisia, jollei niissä ole varsinaista huvitusohjelmaa niin 
paljon, että niiden yleinen luonne sen kautta muuttuu.

Onko yleisiin huveihin lupa pyydettävä, vai riittääkö 
pelkkä ilmoitus?

Voimassa olevan lainsäädännön tila on tässä suh
teessa sangen epäselvä. Laki yleisistä kokouksista sää
tää (§ 11): »Julkisten huvien toimeenpanemisesta olkoon 
voimassa mitä siitä on säädetty tahi vastaisuudessa sääde
tään.» Lähimmin yleisiä huveja koskeva on »armollinen 
asetus luvan myöntämisestä julkisten näytäntöjen toimeen
panemiseen Suomessa» maaliskuun 26 p:ltä 1903 (asetus
kokoelmassa huhtikuun 15 p:ltä 1903), joka asetus koko
naisuudessaan kuuluu seuraavasti: »Julkisia teatterinäy- 
telmiä, konsertteja, kansanhuveja ja muita sentapaisia 
julkisia näytäntöjä ja yleisiä kokouksia älköön Suomen 
Suuriruhtinaanmaassa toimeenpantako muuten kuin pai
kallisen poliisin luvalla. Sellainen lupa vaaditaan myöskin 
liputtamiseen kaupungeissa ja ilotulitusten järjestämiseen.» 
Kuten tämän asetuksen sekä päivänmäärästä että- sotkui
sesta muodosta näkyy, on se Bobrikovin ajan asetuksia, 
joka ei enää ainakaan kokouksiin nähden voi olla voi-
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massa. Mutta onko se enää muultakaan osaltaan kat
sottava voimassaolevaksi, sitä kysymystä on tulkittu eri 
tavoilla. Katsoen tuon Bobrikovin aikuisen asetuksen 
yleiseen luonteeseen voi sangen hyvillä perusteilla tukea 
sellaista tulkintaa, että se asetus kokonaisuudessaan tuli 
kumotuksi silloin kun lausunto- ja kokoontumisvapaus 
v. 1906 saatiin perustuslaissa vakuutetuksi; vieläpä sel
vemmin voi katsoa tämän asetuksen suhteen näin käy
neen, kuin vanhan painoasetuksen suhteen painovapaus- 
lainsäädännön alalla. Mutta toisaalta on selitetty, ettei 
mainitun asetuksen selvästi voida katsoa tulleen kumo
tuksi v:n 1906 perustuslainsäännöksen eikä myöskään 
v:n 1905 »marraskuun manifestin» kautta. Lisäksi on 
viimemainittua tulkintaa kannattavalta taholta viitattu, että 
sanottu v:n 1903 asetus näyttää ainoastaan vahvistaneen 
sen jo aikaisemmin monin paikoin maassamme omaksu
tun periaatteen, että yleisten huvien toimeenpanemiseen 
on poliisiviranomaisten lupa hankinttava; erinäisten maa
laiskuntien hyväksymät, kuvernöörin vahvistamat pää
tökset sekä useiden kaupunkien poliisi järjestykset sisältävät 
tämän suuntaisia määräyksiä, jota paitsi »valtiovarain toi
mituskunnan kirje kaikille Kuvernööreille julkisista hu
veista ja näytännöistä säädettyjen maksujen suorittami
sesta» marraskuun 9 p:ltä 1897 edellyttää, että ainakin 
jonkinlaisten huvitilaisuuksien toimeenpanemiseen on 
poliisiviranomaisten lupa pyydettävä.

Viimemainitunlaisiin selityksiin nojaten ovatkin useat 
viranomaiset viime vuosina taantumuksen painostuksesta 
ryhtyneet vaatimaan luvan hakemista yleisten huvien toi
meenpanemiseen, ja aivan epätietoista on, tokko tällai
sena aikana voitaisiin tässä suhteessa vapaampaa käy
täntöä aikaansaada edes tuomioistuimissa käräjöimällä 
tuollaisia viranomaisia vastaan.

Mainitussa asetuksessa vuodelta 1903 säädetään, 
että lupa on saatava »paikalliselta poliisilta». Sanan 
mukaan käsitettynä merkitsee tämä, että maalla paikallisen
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poliisikonstaapelin lupa riittää, mutta kun ottaa huomioon, 
että nimismiehet ovat julkisista huveista menevien mak
sujen ylöskantajia sekä laajentavan tulkinnan perusteella 
heidät voidaan lukea paikallisiksi poliisimiehiksi, niin 
näyttää epäilemättömältä, että lupahakemuksella on viime
mainittujen puoleen käännyttävä. Kaupungeissa on lupa 
luonnollisesti poliisikamarista haettava.

Millainen muoto tulee lupahakemuksella olla?
Suullinen vai kirjallinenko lupahakemus? Tässä suh

teessa eivät asetukset sisällä minkäänlaista määräystä. 
Suullisen hakemuksen siis yleensä pitäisi riittämän, mutta 
jos asianomaisesti vahvistetussa poliisijärjestyksessä tai 
kunnallisessa järjestyssäännössä on säädetty lupa kirjalli
sesti haettavaksi, taikka jos sen on määrännyt läänin 
kuvernööri johtosääntönsä nojalla (§ 8), kuten Viipurin 
läänin kuvernööri on toukok. 4 p:nä t. v. tehnyt, niin 
niitä määräyksiä on parasta noudattaa, sillä asiahan on
kin itsessään vähäpätöinen.

Viimeaikoina ovat jotkut poliisiviranomaiset alkaneet 
vaatia, että lupahakemuksessa on mainittava aijotun ilta
man tai kansanjuhlan ohjelma. Tällaista vaatimusta ei 
voi perustaa mihinkään asetukseen tai järjestyssääntöön, 
sillä ohjelman liittämisestä hakemukseen ei missään mai
nita. Tämän vaatimuksen voivat viranomaiset perustaa 
ainoastaan järjestysvallan ja tällaisten luvanpyyntöjen 
yleiseen tarkotukseen. Järjestysvallan tehtävänä on, kuten 
tiedämme, valvoa, ettei järjestystä ja rauhaa rikota. Ilmoi
tuksella tai luvanpyynnöllä on tarkotus antaa järjestys
vallan edustajalle tilaisuus jo edeltäkäsin harkita ja päättää, 
sisältääkö itse huvitilaisuus semmoisenaan jotakin yleisen 
järjestyksen vastaista tai voiko varmuudella päättää, että 
se tulee aiheuttamaan järjestysrikoksia, joissa kumpai- 
sessakin tapauksessa, mutta myöskin ainoastaan niissä, 
järjestysvallalla on oikeus kieltää huvitilaisuuden toimeen
paneminen. Ohjelman mainitseminen lupahakemuksessa
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on näet omiaan selittämään sen kysymyksen, sisältääkö 
itse huvitilaisuus semmoisenaan mitään yleisen järjestyk
sen vastaista. Ohjelman mainitseminen ei käsittääkseni , 
myöskään merkitse kansalaisvapauksista luopumista, sillä 
jos ohjelma liitetään hakemukseen, kuten on luonnollistakin 
sellaisena kuin se pannaan sanomalehteen tai muuten 
julki yleisön tiedoksi, niin käy kyllä mahdolliseksi viran
omaiselle ratkaista tuo edellämainittu kysymys, mutta 
puheiden ja esitelmien y. m. esitysten ennakolta sensuroi
minen ei tule kysymykseen. Jo siltäkin kannalta voi oh
jelman mainitsemisen hyväksyä, että sen perusteella voi 
viranomainen saada selville huvitilaisuuden yleisen luon
teen, sekä sitten ratkaista mitä maksuja on kannettava. 
Näinollen on tuskin syytä käydä riitelemään, jos tuollaista 
vaaditaan, semminkin kun poliisiviranomaisilla on yhtä
läinen mahdollisuus kuin muullakin yleisöllä sanomaleh
destä tai muualta ottaa selko ohjelmanumeroista. Missä 
lupahakemus voidaan suullisesti esittää, voidaan luon
nollisesti ohjelmakin suullisesti mainita. Usein lienee 
myös mahdotonta luvanpyynnin yhteydessä, joka var
muuden vuoksi joskus tehdään hyvissä ajoin ennen ilta
man pitoa, mainita koko ohjelmaa (sellaisena kuin se 
julkipannaan). Tällöin on luonnollisesti tyydyttävä pää
piirteissään mainitsemaan tärkeimmät esitykset. Lopuksi 
haluaisin painostaa seuraavaa seikkaa: Lupahakemukseen 
liitetty ilmoitus ohjelmasta ei ole suinkaan huvien toi
meenpanijoille laillisesti sitova, joten sitä, kuten joskus 
edeltäpäin aavistamattomat seikat aiheuttavatkin, voidaan 
jälkeenpäin vielä korjailla ja muutella, koska lainsäädäntö 
ei sisällä mitään määräystä edes ohjelman mainitsemisesta, 
vielä vähemmän tämän mainitsemisen laillisista vaikutuk
sista ohjelmaan nähden. Ohjelmaan tehty muutos ei 
kuitenkaan saa olla niin perinpohjainen, että huvitilaisuu
den koko luonne siitä muuttuu; ei esim. voi muuttaa 
tanssi-iltamaa sirkusnäytännöksi, ei siitäkään syystä, että vi
ranomaisen on tiedettävä mitä ruununmaksuja on kannettava.
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Lupaa myöntäessä ei viranomainen missään tapauk
sessa ole oikeutettu asettamaan muita ehtoja kuin sellaisia, 
jotka yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi ovat 
välttämättömät. Kerrassaan laitonta on jos viranomaiset 
määräävät ehtoja esim. puheiden y. m. sisällyksen suh
teen, sillä sellaiset ehdot rajoittaisivat perustuslaissa 
vakuutettua sananvapautta.

Miten on viranomaisen meneteltävä siinä tapauksessa, 
jos hänellä on syytä epäillä järjestyksen tulevan häiri
tyksi huvitilaisuudessa tai sen tilaisuuden toimeenpanon 
kautta, vaikka se ei ole aivan varmaa. Sellaisessa tapauk
sessa eivät viranomaiset ole oikeutettuja kieltämään huvi
tilaisuuden toimeenpanoa, vaan on heillä silloin käytettävä
nään eräs toinen, kansalaisten ja yhdistysten vapautta 
paljon vähemmän häiritsevä keino. Viranomainen voi 
m. m. tilaisuuteen lähettää alaisiaan poliisimiehiä järjes
tystä ylläpitämään. Tästäkin käy selville, ettei viranomai
silla ole oikeutta mielivaltaisesti kieltää yleisten huvien pitoa.

Iltamista ja kansanjuhlista menevät maksut.
Iltamista ja kansanjuhlista menevät maksut saattaa 

jakaa kahteen ryhmään, nim. yleiseen valtiorahastoon 
meneviin ja viranomaisille meneviin. Eräänlaisista ylei
sistä huveista (eläväinkuvain näytännöistä, sirkusnäytän- 
nöistä y. m. s.) on kyllä vielä suoritettava leimamaksua, 
mutta kun yhdistykset ja järjestöt aniharvoin sentapaisia 
yleisiä huveja toimivat, ei liene tarpeellista tuota leima
verotusta selostaa.

Yleiseen valtiorahastoon menevä on vaivais- ja työ- 
huonemaksu, jota kannetaan toukokuun 5 p:nä 1818 
annetun julistuksen y. m. asetusten mukaan sekä maalla 
että kaupungissa 3 mk. 44 p. »näytännöistä, konserteista, 
iltamista ja kaikista muista yleisistä huveista», ei kuiten
kaan sellaisista, joissa ei oteta pääsymaksuja. Sitäpaitsi 
kannetaan kaupungeissa 1 mk. 92 p. kehruuhuonemaksua, 
joka kauppakollegion joulukuun 12 p:nä 1782 antaman
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julistuksen mukaan säädettiin »näyttelijäin, nukkiteatterien, 
nuorallatanssijain ja muiden sellaisten», suoritettavaksi.

Kun ottaa huomioon noiden maksujen säätämisajan 
sekä varsinkin jälkimäisen julistuksen muodon, käy heti 
selville, että molemmilla maksuilla on tarkotettu yleisten 
huvien toimeenpanoa ammattinaan harjoittavien verotta
mista. Yhdistyselämää nykyisessä merkityksessä ei noina 
varhaisina aikoina ollut olemassakaan, joten lainsäätäjä ei 
voinut tarkottaa yhdistysten toimeenpanemain iltamain 
verottamista. Valtiollinen tai valtiollisyhteiskunnallinen 
yhdistys on samanmielisten kansalaisten yhtymä, jonka 
tarkotuksena on sekä yhdistyselämän että muun toiminnan 
kautta herättää ja pitää yllä paikkakuntalaisissa mielen
kiintoa yleisiin asioihin sekä kehittää henkisesti ympäris
töään yhdistykselle mieleiseen suuntaan. Yhdistyksen 
toimeenpanemat iltamat ja kansanjuhlat ovat ehdotto
masti luettavat etupäässä tähän valistavaan toimintaan 
kuuluviksi, vaikkakin niillä sivutarkotuksina on huvittelu- 
tilaisuuden tarjoominen yleisölle sekä yhdistyksen rahas
ton vahvistaminen; yhdistyksen rahaston vahvistaminen 
taas tekee mahdolliseksi valistavan toiminnan jatkamisen 
ja kehittämisen. Näinollen on yhdistysten ja niiden va
listavan toiminnan verottaminen yleensä ehdottomasti 
hylättävä valtiollisyhteiskunnallisen toiminnan ja valis
tuksen jarruttamisena. Missä vain ei edistystä kynsin 
hampain vastusteta, siellä myöskin seisotaan tällä kan
nalla. Erikoisen vastenmielistä on kuitenkin, että meidän 
maassamme verotetaan yhdistysten valistavaa toimintaa 
samalla tavoin ja rinnan kaikellaisten silmänkääntäjäin 
ansiotoimen kanssa. Maamme viranomaiset ovat kui
tenkin kuten tiedetään, kehittäneet käytännössä noita 
kahta yllämainittua verotusmuotoa siten, että he nykyään 
jo sangen usein siekailematta vaativat nuo verot mak
settaviksi myöskin yhdistysten iltamista, vaikka se, kuten 
sanottu, on vastoin noiden julistusten alkuperäistä tarko- 
tusta jopa, mikäli koskee kehruuhuonemaksua, vastoin
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julistuksen sanamuotoakin, puhumattakaan siitä että se 
on vastoin kansanvaltaisia periaatteita. Nykyhetkellä 
näyttää kuitenkin muutoksen aikaansaanti tässä suhteessa 
jotakuinkin mahdottomalta, sillä taantumus on vallalla 
yhteiskunnassamme ja vallanpitäjät koettavat kaikista 
mahdollisista lähteistä nylkeä rahastoihinsa verotuloja, 
joita tarvitaan niin suuret summat pistimiin. Mutta 
missä viranomaiset eivät noita maksuja vaadi, ei niitä 
tietenkään ole tarvis tyrkyttää.

Nämä maksut ovat suoritettavat ennen iltaman pitoa, 
luvan saannin yhteydessä.

Aivan toisenluontoinen kuin äskenmainitut on se 
lunastusmaksu, jota osa viranomaisia vaatii suoritettavaksi 
tammikuun 15 p:nä 1883 annetun asetuksen mukaan.

Tämän maksun laillisuus riippuu käsittääkseni sen 
kysymyksen ratkaisusta, onko yleisten huvien toimeen
panoa varten tarpeen luvan hakeminen a myöntäminen, 
vaiko pelkkä ilmoitus viranomaisille. Jälkimäisessä tapauk
sessa ei tulisi kysymykseen mikään viranomaisen päätös 
eikä siis myöskään päätöksen lunastus; ainoastaan jos 
ilmoituksen tekijä pyytäisi ilmoituksestaan todistusta, 
olisi hänen siitä todistuksesta maksettava lunastusta 
(tässä tapauksessa 1:20 p.) Mutta toinen on asia silloin, 
jos katsotaan, kuten monet viranomaiset nykyisenä 
taantumusaikana, että huvien toimeenpanemista varten 
on haettava heiltä lupa ja heidän tehtävä päätös sellaisen 
hakemuksen johdosta. Jos näin käsitetään, tulee silloin 
kysymykseen yllämainitun v:n 1883 lunastusasetuksen 
soveltaminen ja sen mukaisesti tässä tapauksessa 2 mk:n 
lunastusmaksun kantaminen. Tällöin on myös huomattava, 
että meillä yleensä noudatetaan sitä periaatetta, että se 
joka on aiheuttanut viranomaisen toimituksen, on myös
kin velvollinen vahvistetun taksan mukaan lunastamaan 
tuosta toimituksesta syntyneen asiakirjan tai otteen siitä, 
vaikkei hän sitä tarvitseisikaan. On kuitenkin huomioon
otettava, että viranomaiset monin paikoin varsinkin maalla
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kantavat tätä lunastusmaksua silloinkin, kun riidattoman 
lain tulkinnan mukaan heillä ei ole mitään oikeutta siihen. 
Useat nimismiehet näet antavat poliisikonstaapelien ottaa 
vastaan iltamailmoituksia tai hakemuksia sekä samalla 
kantaa maksut, myös tämän 2 mk:n lunastuksen. Tässä 
tapauksessa ei toimitus ole nimismiehen vaan poliisi
konstaapelin tekemä. Konstaapelien päätöksistä taas ei 
ole mitään lunastusta säädetty, joten lunastuksen kanta
minen, tulkoon se nimismiehen tai konstaapelien pussiin 
on tässä tapauksessa aivan lainvastaista. Vieläpä nimis
miehet monin paikoin kantavat tätä 2 mk:n lunastusta 
silloinkin, vaikka eivät laadi mitään kirjallista päätöstä 
toimituksesta. Tämäkin on kerrassaan vastoin lakia, sillä 
luonnollisesti maksetaan lunastusta vain silloin kuin jota
kin asiakirjaa tosiaan lunastetaan. Siis korkeintaan voi
taisiin ainoastaan muodollisesta, kirjallisesti laaditusta pää
töksestä tai otteesta lunastusta vaatia. Lunastusmaksu 
voi luonnollisesti tulla kysymykseen vain päätöstä ulos- 
annettaessa, eikä sitä voi enää jälkeenpäin kantaa.

Paitsi näitä, voivat huvien toimeenpanijat eräissä 
tapauksissa joutua maksamaan poliiseille palkkiota järjes
tyksen valvonnasta. Helsingin kaupungin valtuuston 
alotteesta korotettiin senaatin kirjeellä helmikuun 2 p:ltä 
1876 jo 1863 määrätty palkkio poliiseille järjestyksen 
valvonnasta huvitilaisuuksissa Helsingissä joissa pääsy
maksua kannetaan. Tämä palkkio on »jokaiselta huvituk
selta erittäin, kun lupaa sen pitämiseen poliisimestarilta 
pyydetään, edeltäpäin maksettava» ja on suuruudeltaan 
3 mk. pienemmiltä, 6 mk. suuremmilta huvitilaisuuksilta, 
ajoissa (jälkimäisissä) joko kahden poliisin täytyy enem
män kuin kuusi tuntia kummankin olla palveluksessa 
taikka myöskin useampain läsnäolo katsotaan tarpeelli
seksi»; siis tavallisilta iltamilta tuskin koskaan enempää 
3 mk., korkeintaan kuitenkin 6 mk. Tämä koskee kuten 
sanottu yksin Helsinkiä. Mutta mahdollista on, että 
muitakin kaupunkeja varten on senaatin toimesta niiden
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poliisijärjestyksissä, poliisilaitoksen vuosirahasäännöissä 
tai muissa asetuksissa samantapaiset palkkiot vahvistetut. 
Maaseudulla lienee muutamin paikoin kuntakokouksen 
tekemällä ja lääninhallituksen vahvistamalla päätöksellä 
määrätty, että jonkinlainen palkkio on poliisille makset
tava järjestyksen valvonnasta huvitilaisuuksissa. Missä 
tällaista määräystä ei ole olemassa eikä poliisia myöskään 
ole toimeenpanijain puolelta pyydetty tulemaan järjestystä 
valvomaan, ei ole mitään velvollisuutta maksaa palkkiota. 
Jos he tulevat viranpuolesta saapuville, on heillä vapaa 
pääsy, mutta ei mitään oikeutta palkkion saantiin, jollei 
sanotunlaista kunnanpäätöstä ole olemassa. Palkkiota 
järjestyksen valvonnasta huvitilaisuuksissa maalla ei ole 
taivis etukäteen suorittaa.

Näytelmäkappaleet.
Näytelmäkappaleiden esittäminen on ollut aivan 

toisellaisten säännösten alainen kuin muut yleiset huvit, 
jonkatähden on syytä selostaa sitä koskevia määräyksiä 
erikseen.

Vanhan painoasetuksen (vuodelta 1867) 3 §:ssä, 
sellaisena kuin se kuuluu kesäk. 18 p:nä 1891 annetussa 
asetuksessa, säädettiin, että »ennenkuin näytelmää saa 
julkisesti näytellä, pitää lupa siihen hankittaman Helsin
gissä painoylihallitukselta ja maaseudulla asianomaiselta 
painoasiamieheltä». Asetuksella heinäkuun 21 p:ltä 1904 
muutettiin tämä niin että luvan draamallisten tuotteiden 
julkiseen esittämiseen yleensä maassa antaa painoyli- 
hallitus». Tässä ei nyt tarvitse puuttua kysymykseen, 
onko vanhan painoasetuksen säännöksistä enää mitkään 
voimassa vai ei, jota kysymystä taantumukselliset ovat 
koettaneet tulkita edukseen. Siitä riippumattakin on asia 
mielestäni verrattain selvä. Prof. J. K. Ståhlberg joka 
katsoo painoasetuksen olevan osittain voimassa, on lau
sunut mielipiteenään (»Lakiasioita» siv. 377—9), että 
ennakkosensuurin lakkauttaminen (1905) ja lausunto-
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vapauden säätäminen (1906) eivät vielä semmoisenaan 
merkitseisi teatterisensuurin lakkauttamista, sillä näytelmä- 
kappaleiden esittäminen on hänen lausuntonsa mukaan 
jotain vallan toista kuin niiden painostajulkaiseminen, 
jonka takia useissa maissa onkin, huolimatta painovapau
desta, olemassa jonkinlainen teatterivalvonta. »Mutta», 
jatkaa hän »entinen ennakkosensuuri ei kuitenkaan enää 
ole näytelmiin nähden voimassa. Teatterisensuuri oli 
painoasetuksessa järjestetty, painoasiamiesten (1904:n ase
tuksen mukaan yksin painoylihallituksen) toimitettava ja 
yleensä se käsitettiin ennakkosensuuriin kuuluvaksi. Kun 
tämä 1905 vuoden marraskuussa yleensä lakkautettiin, 
niin se tuli lakkautetuksi myöskin näytelmäin esittämi
seen nähden. Siihen ei nyt voida katsoa tarvittavan 
painoviranomaisen lupaa, eikä esitettävää näytelmää tar
vitse sitä varten jättää ennakolta painoviranomaisten tar
kastettavaksi.» — Näin prof. Ståhlberg. Mutta painoyli- 
hallitus ja poliisiviranomaiset, jotka viimemainitut ovat 
ahkerasti käyneet auttamaan edellistä ja ottaneet leveälle 
omalletunnolleen sen pyyteiden toteuttamisen, viheltävät 
koko tuolle hänenkin selitykselleen. Yhteistyö noiden 
kahden niin mainehikkaan hallintohaaran välillä käy kuin 
rasvattu. Prof. S. jatkaa edellämainitussa paikassa: »Sen 
sijaan näytelmäin esittämiseen vieläkin voidaan vaatia 
poliisiviranomaisen lupa», nim. tuon jo mainitun sotkui
sen Bobrikovin asetuksen (v:lta 1903) mukaan. Kun nyt 
esim. Helsingissä mennään ilmottamaan iltamasta, niin 
tahtoo poliisi, jos joku näytelmä on ohjelmassa, tietoonsa 
sen nimen ja katsoo onko se painoylihallituksen laati
massa »hyväksyttyjen» näytelmäkappaleiden luettelossa; 
jollei kappaletta siellä mainita, vaatii poliisi nähtäväkseen 
näytelmäteoksen ja sen saatuaan kiirehtii toimittamaan 
kappaleen painoylihallitukseen, jolloin se joutuu tuohon 
hyväksyttyjen luetteloon. Siis prof. Sinkin lausunnosta 
käy eittämättömästi selville, että ne poliisiviranomaiset, 
jotka noin puolittain peitetysti ovat käyneet tyydyttämään
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painoylihallituksen taantumuksellisia vaatimuksia, menette
levät vastoin lakia. Poliisiviranomaisia ei kuitenkaan voi 
millään tavalla estää tyydyttämästä nöyrää palvelushaluaan, 
jos he saavat näytelmäkappaleen käsiinsä.

Mutta onko poliisiviranomaisilla sitten oikeus saada 
näytelmäesittämisluvansaantia varten nähtäväkseen, s. o. 
sensuroitavakseen? Tähän kysymykseen on vastattava 
kieltävästi, vaikkapa, kuten prof. S., katsoisi 1903 vuoden 
asetuksen vielä olevan voimassa. Sillä tuokaan Bobri- 
kovin asetus ei sisältänyt mitään näytelmäin esittämistä 
koskevia ennakkosensuurimääräyksiä, eikä sen sisältämiä 
muutamia sanoja mitenkään voi niin laajentavasti tulkita, 
että myöntävä vastaus ylläolevaan kysymykseen tulisi 
mahdolliseksi. Mutta vielä siinäkin tapauksessa, että 
mainittua asetusta tulkittaisiin noin tavattoman laajenta
vasti, ei myöntävä vastaus kävisi sidekään mahdolliseksi, 
sillä silloin olisi sanottu asetus tässä suhteessa tullut 
kumotuksi jo mainitulla asetuksella heinäkuun 21 p:ltä 
1904, jonka mukaan yksin painoylihallitus saa antaa luvan 
»draamallisten tuotteiden julkiseen esittämiseen». Tämä 
viimeksimainittu asetus on taas v:n 1906 perustuslain- 
voimaisella lailla lopullisesti kumottu. Hallinnollisella ase
tuksella ei myöskään voi näytelmäin esittämisoikeutta 
uudelleen säännöitellä, vaan tarvitaan siihen eduskunnan 
suostumus, sillä esittämissensuuri lakkautettiin muuhun 
ennakkosensuuriin kuuluvana lopullisesti eduskuntalailla. 
Vuosien 1905 1906 valtiopäiville esitetty ehdotus paino
vapauslaiksi sisälsikin myös näytelmien esittämisen suh
teen seikkaperäisiä säännöksiä, mutta tämä esitys ei, 
kuten tunnettu, tullut laiksi.

Tulemme siis seuraavaan lopputulokseen: Painoylihalli- 
tuksella ja muilla painoviranomaisilla ei lain mukaan ole näy
telmien esittämisen kanssa mitään tekemistä, eikä poliisiviran- 
omaisillakaan muuta kuin mitä ylipäänsä yleisten huvien suh
teen heille voi kuulua silloin kun yleisen järjestyksen ja tur
vallisuuden vuoksi heidän toimenpiteensä on välttämätön.
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Mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä jos viranomai
set laittomasti kieltävät iltamanpidon tai sekaantu

vat ohjelman suoritukseen sensuroiden sitä.

Viranomaisten mielivaltaista menettelyä vastaan on 
käytettävissä kaksi tietä, nim. valituksen tekeminen ylem
mälle viranomaiselle (kuvernöörille) ja syytteen nostami
nen virkarikoksesta tuomioistuimissa. Edelliseen näistä 
tuskin useinkaan kannattaa turvautua, sillä mielivaltainen 
viranomainen niittää siltä taholta, varsinkin nykyisenä 
taantumusaikana, pikemmin kiitosta ja kunniaa kuin moi
tetta. Tuomioistuin taas, vaikka sen puoleen kääntyminen 
onkin useasti monimutkaisempaa, saattanee sentään jois
sakin tapauksissa asettua hallintoviranomaisten kovin 
pitkälle menevää mielivaltaa vastaan. Poliisimestareita 
vastaan nostetaan syyte hovioikeuksissa, mieluimmin 
yksinkertaisen kantelun muodossa, mutta nimismiehiä 
vastaan kihlakunnanoikeuksissa.

Yleensä ei viranomaisten laitonta kieltoa saa totella, 
jos viranomainen esim. kieltää jonkun ohjelmanumeron 
suorittamisen ennenkuin viranomainen on ilmoittanut 
väkivallalla estävänsä iltaman pidon tai ohjelman suori
tuksen ja todella ryhtynytkin sellaisiin toimenpiteisiin.

Järjestöjen velvollisuuksista ja toimintatavasta lain- 
rikosten tapahtuessa viranomaisten puolelta tälläisissä 
tapauksissa on puolueneuvosto määrännyt: että jos 
viranomaiset esiintyvät perustuslaissa turvattujen kan
salaisvapauksien nimittäin yhdistymis-, kokoontumis-, 
paino- ja sananvapauden sortajina, tulee sen iltamia tai 
kansanjuhlia toimeenpanevan työväenjärjestön johto
kunnan jonka iltamissa tai m. sellaisissa tilaisuuksissa 
viranomaiset sanotulla tavalla esiintyvät ryhtyä tarpeel
lisiin toimenpiteisiin viranomaisen lailliseen edesvastuu
seen saattamiseksi hänen tekemästään selvästi lainvastai
sesta teosta.
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Yleensä sellaisissa tapauksissa, joissa selvästi on 
loukattu näitä kansalaisvapauksia tulee paikallisen jär
jestön johtokunnan kääntyä ensin Puoluetoimikunnan 
puoleen selostaen yksityiskohtaisesti viranomaisten me
nettelyä ja tapausten kulkua, jos Puoluetoimikunta asiaa 
tutkittuaan kehottaa järjestöä syytteen tai kantelun- 
tekoon tai muuhun toimenpiteeseen viranomaisten lailli
seen edesvastuuseen saattamiseksi, tulee järjestön nou
dattaa kehoitusta.

Jos Puoluetoimikunta asiaa harkittuaan taas on 
tullut sellaiseen tulokseen, etteivät lakimiehet ja oikeus
laitokset pidä viranomaisten harjoittamaa kansalaisva
pauksien sortoa selvästi lainvastaisena ja niin ollen 
näyttää epävarmalta viranomaisten rangaistukseen saami
nen eikä Puoluetoimikunta siitä syystä kehoita järjestöä 
viranomaisten edesvastuuseen saattamiseen jos kohta ei 
siitä kielläkkään saa asianomainen järjestö itse päättää 
haluaako se ryhtyä johonkin toimenpiteeseen vai eikö.

Mutta jos Puoluetoimikunta tutkimuksensa perus
teella kieltää järjestöä syytettä tai kantelua tekemästä, on 
kieltoa noudatettava.

Ellei paikallisella järjestöllä.olisi käytettävänään tarvit
tavia varoja syytteen tai kantelun ajamiseen oikeuslaitok
sissa, niin tulee järjestön, jos Puoluetoimikunta on sitä 
kehoittanut ryhtymään toimenpiteisiin viranomaisten edes
vastuuseen saattamiseksi, siinä tapauksessa kääntyä Piiri
toimikunnan puoleen ja pyytää siltä avustusta.

Ellei Piiritoimikunta katso voivansa edellämainitun- 
laisessa tapauksessa avustusta antaa, tulee sen tehdä 
asiasta ilmoitus Puoluetoimikunnalle.

Yleensä on aina nopeasti ryhdyttävä asianvaatimiin 
tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Piiritoimikunta.


